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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

، نبينا حممد وعلى    الم على أشرف األنبياء واملرسلني    ، والصالة والس  احلمد هللا رب العاملني   
  :أما بعد    ...وسلمآله وصحبه 

 -حفظـه اهللا     – عبد اهللا بن أمحد العالف الغامدي     / فقد أتاح يل األخ الكرمي الدكتور         
 يف حبثـه أن     وقد حـرص    )يقع الطالق     حىت ال  ( "ة  وجيلزالطريق إىل السعادة ا   " قراءة مؤلفه     

، يقة البحث واالسـتقراء واالسـتبيان     ، فقام بدراسته بطر   مع أطراف املوضوع من مجيع جوانبه     جي
، مع دراسته   ، مشرياً إىل أمهية املوضوع    املستقرةوخلص إىل وضع طريقة إرشادية للحياة الزوجية        

، نظراً  لسعيدة  وصالح اتمع واستقراره    ق احلياة الزوجية ا   ألسباب الطالق حرصاً منه على حتقي     
، ، فقد قدم يف ذلـك العـالج النـاجع         رة لكيان األسرة واتمع عموماً    ملا للطالق من آثار مدم    

باب اخلـالف بـني     س، حيث ناقش أ   ة واالجتماعية هلذا الداء العضال    واحللول الشرعية والنفسي  
  .اإلسالم، ومعاجلة ذلك من صيدلية  اخلالفاحتواءة كيفي، مع إشارته إىل جنيوالز

 وانعدم األمـل يف     ، إذا تأزمت األمور بني الزوجني     – الكرمي   ئللقارلكن مع هذا نقول       
بـاح   واإلسالم حينما أ   –، فإن الطالق يفرض نفسه كحل أخري هلذا املوقف املتوتر           التوفيق بينهما 

 إباحة العمليات    حد ما  إىل ، فهو يف إباحته للطالق ليشبه     طره، وخ الطالق أباحه وهو يعلم مضرته    
 حكيماً يف إباحته للطالق     اإلسالم، لذلك كان    استئصال األعضاء املريضة الفاسدة   اجلراحية لبتر و  

  ) . من سعته وكَانَ اللّه واسعا حكيما وإِن يتفَرقَا يغنِ اللّه كُال( عند الضرورة القصوى 
، وحرصـه    عبد اهللا العالف خرياً على عمله      وإنا لنسأل اهللا تعاىل أن جيزي أخانا الدكتور         

، وآخر دعوانا   حيبه ويرضاه  ما ، وأن يوفق اجلميع إىل    األزواج، وأن ينفع به     على السعادة الزوجية  
  .أن احلمد هللا رب العاملني 
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  مقدمة
  احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم

����b��a}�}�}�}� احلمد هللا القائل يف حمكم الترتيل      �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y

��n��m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��n��m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��n��m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��n��m����l��k��j��i��h���gf��e��d��czzzz الروم  

  ...وبغض إلينا الطالق... احلمد هللا الذي  شرع لنا الزواج

  )وأنا خريكم ألهلي،خريكم خريكم ألهله (م على خري األزواج القائل والصالة والسال

  )وخري متاعها املرأة الصاحلة، الدنيا متاع(والقائل صلى اهللا عليه وسلم 

  :وبعد)        زوجها وهو راض عنها دخلت اجلنةأيما امرأة مات (والقائل صلى اهللا عليه وسلم 

  :أمهية الزواج 

 ينال بـه   ����م عبادة، وقربة من اهللا عز وجل، وسنة عن رسول اهللا            فإن الزواج يف اإلسال   

املؤمن األجر والثواب إذا أخلص النية وصدق يف العزمية، وكان القصد بالزواج إعفاف الـنفس               

عن احلرام، والرغبة يف الذرية وتكثري سواد األمة احملمدية وا تستمر احلياة وتعمر األرض إىل أن                

  .يشاء اهللا

جاءت الشريعة السمحاء باألمر به ملن قدر عليه؛ ليحصل به من املصاحل ويـدرأ             ومن هنا   

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني    ����: به من املفاسد العظيمة ما اهللا به عليم، قال املوىل جال وعال           

  ]٣٢:النــور[ ���� فَضله واللَّه واسع عليممن عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه من

 دخلْت مع علْقَمـةَ     :عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ     ف ،بذلك����ولذا نادى رسول اهلدى      

      اللَّه دبفَقَالَ ع اللَّه دبلَى عع دوالْأَسو:        هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عا مئًا فَقَالَ       كُنيش جِدا ال ناببش لَّمسو



 ٥

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنِ    :"لَنابِ مبالش رشعا مي        أَغَـض هفَإِن جوزتاَءةَ فَلْيالْب طَاعتاس 

  .�وא;�א��: ��9" بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاٌء فَعلَيه، ومن لَم يستطع، وأَحصن للْفَرجِ،للْبصرِ

وأسالف هذه األمة أدركوا ذلك فقاموا وأمروا به بدًءا بصحابة رسول اهللا، ومـرورا بالتـابعني                

وتابعيهم، واية بسائر من سار على جهم واقتفى أثرهم إىل وقتنا هذا وإىل أن يرث اهللا األرض                 

  ومن عليها

إين ألعجب ممن يدع     "����:حدثنا ابن عجالن قال عمر بن اخلطاب        : ةقال سفيان بن عيين   

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا         ����: النكاح بعد مساعه آية النور    

يملع عاسو اللَّهو هلن فَضم اللَّه نِهِمغاء ي٣٢:رالنــو[ ����فُقَر[  

 بنا األمم ويكاثر يوم القيامة، فهو آية من آيات اهللا لسكن النفس             ����وبالزواج يباهي رسول اهللا     

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيهـا           ����وجعل املودة والرمحة بني الزوجني،    

  ]٢١:لروما[ ����إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَوجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً 

وقال أبو بكر بن شبل يف كتاب النساء له من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن                   

�"من أحب فطريت؛ فليسنت بسنيت، ومن سـنيت النكـاح         :" ����قال رسول اهللا    : عبيد بن سعد قال   

�@(?��א��9�.�7<��= >�א�� د8�A��Bא�F٥�L٢٨٦�E�7א�10 ل�K��>�9�KLא����BאF٤٤٤٦٤E  .  

فما دام أن هذه السنة فطرة فُطر عليها بنو آدم كان لزاما على الزوجني ــ بل وسائر املسلمني                  

ــ أن يتفقهوا يف أحكام  وسنن الزواج وآدابه، وأن يكون لديهم آفاق واسعة مـن املعرفـة                  

  هل واحلرج ويعبدوا اهللا على بصرية،واالطالع لريفعوا عن أنفسهم اجل

������ ��	 
��� ����� ���� �� �����  
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قد تفشت يف جمتمعنا  ظاهرة  الطالق تفشياً ملفتـا للنظر وزادت نسبته يف الـسنوات                و

  .األخرية زيادةً كبريةً يف خمتلف مدن اململكة العربية السعودية وخاصةً املدن الكربى منها

 صـكًا   ٢٨٥٦١هـ قد بلغ    ١٤٢٨حاالت الطالق يف اململكة لعام        أن إمجايل   ( حيث  

 حالـة خلـع     ١٤١٥و  % ٨٤ حالة طالق بنسبة     ٢٤١٢١ صك طالق يوميا منها      ٧٨مبعدل  

  .من إمجايل حاالت الطالق% ١١بنسبة 

ويالحظ أيضا أن أعلى عدد حلاالت الطالق كان يف منطقة مكة املكرمـة حيـث بلـغ                 

 حالة طـالق    ٦٠٧٨من إمجايل الطالق يف اململكة، منها       % ٢٩,١٢حالة طالق بنسبة    ٨٣١٨

 حالة فسخ نكاح، تليها منطقة الرياض حيث بلـغ عـدد حـاالت              ١٥٨٥ حالة خلع و   ٦٥٥و

 حالـة   ٧٠١٦من إمجايل الطالق يف اململكة منها       % ٢٩,٠٣ حالة طالق بنسبة     ٨٢٩٣الطالق  

هـ الصادر مـن وزارة     ١٤٢٨اإلحصائي السنوي لعام    التقرير  : املرجع)  حالة فسخ نكاح   ١٢٢٢ حالة خلع و   ٥٥طالق و 

  .العدل
  !وكل أسرة اكتوت بنارها ،وهذه املشكلة الكربى أصبحت تؤرق كل بيت حلّت به

  .ة بشكل عام  االسالميجمتمعاتناليس يف اململكة فقط بل ويف 

  .نويةمادية ومع، مباشرة وغري مباشرة .فردية وأسرية و اجتماعية، وملا هلا من آثار نفسية

 –وطرق تالفيها   ، ويبحث أسباا   ،  أن يقوم بدراسة هذه الظاهرة املتنامية        الكاتبرأى  

ـ   للحد منـها   ا مقترح ا أسري ا إرشادي ااجم برن عضووأو على أقل تقدير التقليل منها،        ىت يـنعم    ح

  !واتمع باخلري واألمن ، واألسرة بالطمأنينة والسكن، الزوجان بالسعادة واحلب

  بكمحم
عبداهللا بن أمحد العالف



 ٧

  ةمشكلة الدراس
  كثرة وتعدد حاالت الطالق املطردة وخاصة يف السنوات األوىل من الزواج   

متعدية و متعددة، وخاصةً اآلثـار      ، لبية قاصرة منها مما يؤثر على األفراد واألسرة واتمع آثاراً س        

وعلـى أبنـائهم يف     ..  جهة أخـرى     وأسرهم من .. النفسية واالجتماعية على املطلقني من جهة       

  .  فقليلة جدااملستقبل، ولعدم وجود برامج توعوية خاصة للحد من هذه املشكلة وإن وجدت

وكذلك جيب زيادة ثقافة اتمع الزواجية وبيان أوجه التوافق وإشاعتها بـني النـاس،                

ة الطالق أو التخفيـف     وحماولة إجياد تعاون مشترك بني مؤسسات اتمع املختلفة للحد من ظاهر          

  .من ظاهرة العنوسة الناجتة عنه

  .وتوعية املقبلني على الزواج والتخطيط السليم واملدروس ملشاريع الزواج  

كل هذه األسباب دعت حلل مشكلة الدراسة من خالل الربنـامج اإلرشـادي الـديين                 

  .الوقائي يف اجلانب األسري

  ةتساؤالت الدراس
باحث من دراسات سابقة، وحبث ألهم أسباب الطالق املنتشرة         يف ضوء ما استند عليه ال       

  واملتزايدة

 :فإن البحث احلايل يسعى إىل اإلجابة عن التساؤالت الرئيسية التالية

  ؟ما هي أسباب الطالق  -١

 لضعف اخللفية النظرية والوعي الزواجي لدى الزوجة؟هل أسباب الطالق تعود  -٢

 نظرية والوعي الزواجي لدى الزوج؟لضعف اخللفية الهل أسباب الطالق تعود  -٣

 ؟للطالق خارجة عن نطاق الوعي باحلياة الزوجيةهل هناك أسباب خارجية  -٤



 ٨

 ؟ واألسرةما أثر العنف األسري على الزوجني -٥

 ؟ املنهج النبوي يف املعاشرة بني الزوجنيإطار يف كيف يتم التوافق بني الزوجني -٦

 ؟ يف اإلطار الشرعيما هي حقوق الزوجة -٧

 ؟يف اإلطار الشرعي قوق الزوجما هي ح -٨

 كيف يتعرف كل من الزوجني على شخصيتهما؟ -٩

 وفقًا ملعرفـة الـزوجني لشخـصيتهما      ما هي سبل حتسني االتصال بني الزوجني       -١٠

 ؟نقص سيكلوجية كالً منهما والسبل املثلى لتعامل كل طرف مع اآلخروطرق 



 ٩

  ةف الدراسداأه
  :اليت منهادف الدراسة احلالية إىل عدد من األهداف و

 . احلد من ارتفاع نسب الطالق .١

ي للحد من ظاهرة الطالق من خالل بناء برنـامج  الزواجالعمل على التوعية واإلرشاد    .٢

 .إرشادي وقائي ديين يف اجلانب األسري

 . لدى األزواجمعرفة أسباب الطالق وتالفيها .٣

 . الزوجيةاملساعدة على إاء األزمات واملشكالت .٤

 . بني الزوجنيني منط االتصال األسريحتقيق التوافق وحتس .٥

 . يف ظل برنامج إرشادي وقائي ديين أسري مقترححتقيق السعادة بني الزوجني .٦

  ةأمهية الدراس
  .العمل على التقليل من نسب الطالق املتزايدة .١

 .إبراز أسباب التوافق وحتسني االتصال األسري .٢

 .املسامهة يف إصالح اتمع واستقراره .٣

 .الزواج واحملافظة على استمرارهالتوعية بأمهية  .٤

  .بيان آثار الطالق على األفراد واتمع .٥

  

  

 



 ١٠

  اتحصطلم 

 ..جاء يف املوسوعة الفقهية، مبعىن النكاح : الزواج 

ـنِكَاح  رِيفعالت :   

١ - كَاحي النف ةاللُّغ ردصم كَحقَال ، ني : كَحن حنكل يجأَةُ الررالْمانِكَ واح :نابِ مب برض ، 

 : الْمـرأَةُ  نكحت : ويقَال ، الْوطِْء دونَ الْعقْد وعلَى ، الْوطِْء علَى يطْلَق : وغَيره فَارِسٍ ابن قَال

تجوزت ، كَحنأَةً فُالَنٌ ورا، : امهجوزالَى قَال تعت  :�{�{�{�{�� �̀�_��~��}��|��{����z�� �̀�_��~��}��|��{����z�� �̀�_��~��}��|��{����z�� �̀�_��~��}��|��{����z

�a�a�a�a��cb���cb���cb���cb�zzzz  ����� ���� �� ، كَحنأَةَ ورائ: الْمهعاضب  !"#��$ , &�!'�� (���!)�$ , *+#� ,��$ , -��� .�/0�� 

&����.   

   :النكَاحِ تعرِيف في الْفُقَهاُء اختلَف : االصطالَحِ وفي

 مـن  الرجل استمتاعِ حل يفيد أَي ، قَصدا بِاألُْنثَى متعةالْ ملْك يفيد عقْد النكَاح : الْحنفيةُ فَقَال

أَةرام لَم عنمي نا مهنِكَاح انِعم يعر���2 $�1 ��'���  ش�� ���3 � 345 − 378 +9�)� :��$ , ;+#� <�=� ���>? ��1 @ � � 

AA − ;+#� <�=� ���>? ��1 @ B.   

!C0-  بِصيغة كتابِية وأَمة ومجوسية محرمٍ غَيرِ بِأُنثَى تمتعٍ لحل عقْد النكَاح : الْمالكيةُ الوقَ� .D!�

 �$�0� ��E�>$3 � ��3 − ��F − ���#�� ��1 @ − �+G�)� B.  

� ��H�!�'�� I!�C  ترجمته أَو تزوِيجٍ أَو إِنكَاحٍ بِلَفْظ وطٍْء باحةَإِ يتضمن عقْد النكَاح : الشافعيةُ وقَال 

J3� − K�L� M$� .N OP Q�+� ��E�>$ , +RS� ��1 @ � � A5 H��'�� �9�T$ , 7 � JUF ;���)�$ , � � 387B .   



 ١١

V!���  ترجمتـه  أَو تزوِيجٍ أَو نِكَاحٍ لَفْظُ فيه يعتبر قْدع أَي التزوِيجِ، عقْد النكَاح : الْحنابِلَةُ وقَال

 W��XY� ��� �P W��)�4 � 4 − Z�� �/�R� @ − M�9+� B  

ويعرف الباحث الزواج بأن     .هو االزدواج و االقتران ويعرف بالرباط املقدس      :الـزواج

تيح هلما العيش معاً حتت سقف واحد وهو        معناه االجتماعي هو ارتباط رجل وامرأة بعقد شرعي ي        

  عقد يتضمن حق استمتاع

  .الرجل وحل استمتاع املرأة على حد سواء

 :األسرة 

   : التعرِيف ـ أُسرةٌ

 ألَِنه ذَلكبِ سموا ، الْقُوةُ وهو ، األَْسرِ من مأْخوذٌ ، األَْدنونَ ورهطُه عشريته : اإلِْنسان أُسرةُ - ١

 أَقَـارِب  األُْسـرةُ  : النحاس جعفَرٍ أَبو وقَال ، بيته وأَهل الرجل عشريةُ : واألُْسرةُ ، بِهِم يتقَوى

��,  .أَبِيه قبل من الرجل *+#� , H�[$ ($+#� , .�/0��$ -��� B �1�� \ : ^_B `   

انة اليت يترىب وينشأ ويترعرع فيها األطفال وهي الرحم الذي يتكون           هي احلض :األسـرة

فيه الكائن اإلنساين والذي ميتاز دون خملوقات اهللا ، وهي النواة أو اخللية األوىل اليت يتكون منها                 

اتمع فإذا صلحت األسرة صلح اتمع فهي اليت تعد أفرادها ليكونوا مواطنني وتزودهم بالغذاء              

قاية والعالج واإلرشاد وفوق كل ذلك هي اليت تغرس فيهم القيم واملثل العليا واملعـايري    وسبل الو 

، واألسرة الناجحـة    واإلسالميةواملبادئ والقواعد والنظم األخالقية والروحية والوطنية والعربية        

 والبـشر   moralهي اليت تريب أعضاءها على األمل والرجاء والتفاؤل وارتفاع الروح املعنوية            

�� _ .والسعادة واالنشراح��#�B1 B �a+��/P\�)G�+��$ ��SL� ��b��R��B`   



 ١٢

حممد حسين مصطفى األسرة هي األمة الصغرية ومنها يتعلم النوع اإلنـساين            . ويعرف د 

  .أفضل أخالقه االجتماعية وهي يف الوقت نفسه أمجل أخالقه وأنفعها اليت فطر الناس عليها

 :الطالق 

ـطَالَق  الترِيفع:   

١ - ي الطَّالَقف ةل : اللُّغالْح فْعرو دالْقَي ، وهو ماس هردصم  ،يـقطْلل  التمعتـسيال  ومعـتاس 

 بانـت  إِذَا  )طَالقَةٌ ( بِالْهاِء وروِي ، هاٍء بِدون طَالق فَهِي تطْلُق الْمرأَةُ طَلُقَت : وأَصلُه ، الْمصدرِ

نا مجِهوز ، فُهادريو قَال ، اإلِْطْالَقي :طَلَّقْت أَطْلَقْتى ونعبِم تحريل ، سقو : الطَّالَق  أَةـرلْمل 

 اعتمـد  وقَد سري،األَْ وأَطْلَقْت ، الْمرأَةَ طَلَّقْت : فَيقَال ، سرح إِذَا لغيرِها واإلِْطْالَق طَلُقَت، إِذَا

   .كنايةً يكُونُ اإلِْطْالَقِ وبِلَفْظ صرِحيا، يكُونُ الطَّالَقِ بِلَفْظ : فَقَالُوا الْفَرق، هذَا الْفُقَهاُء

عمجقٍ وطَال قَةٌ ، طُلَّقطَالو عمجلَى تع قالإِذَا ، طَوو أَكْثَر جوالز طْالَقًا انَكَ الطَّالَقيقًـا،  مطْلمو 

!�� ���2!��  وطَلقَةً�$ , (���)�$ *+C��$ ,.�'0� ���c$ , -��� .�/0��� � 337B  . الطَّالَقي وف فراِء عالْفُقَه  ـوه :

فْعر دكَاحِ قَيي النال فآل أَوِ الْحالْم وصٍ بِلَفْظصخم ا أَوم قُومي هقَام�2!��  م�� ���� � 337 − 33U +!d��$ , 

 -/R� .D�3 � �FU I�C��$ , U � 3A7 H��'�� I�C�$ , � � 3UA.   

وهو أبغض احلالل إىل اهللا سـبحانه       . هو قسم رابطة الزواج وايار األسرة       :الـطـالق

ألمر بأن جعله   ولقد قسم القرآن الكرمي  هذا ا      . وتعاىل ملا يؤديه من فرقة وشتات وال حيمد عقباه          

 ٢٢٩: البقرة  ��z��y���xw��vzzzz}��|��{~��z��y���xw��v}��|��{~��z��y���xw��v}��|��{~��z��y���xw��v}��|��{~}}}}����:فقال تعاىلمرتان ليتأن الزوجان 

أميا امرأة سألت زوجها    : (وى الرسول صلى اهللا عليه وسلم املرأة من املطالبة بالطالق حيث قال             

  ).طالقاً من غري بأس حرام عليها رائحة اجلنة



 ١٣

  

  

  :)الغليظامليثاق (عـقـد الـقـران :عقد النكاح 

هو االقتران الدائم والعهد الذي يرتضيانه على ما فرض اهللا عليهما من حقوق وواجبات    

�}}}}: وقد مساه القرآن ميثاقاً غليظاً فقال تعاىل �_� � �̂ � � �]� �\��[��_� � �̂ � � �]� �\��[��_� � �̂ � � �]� �\��[��_� � �̂ � � �]� �\��[zzzz<<<<

 وامليثاق هو العهد املؤكد الذي يربطكم أيها الرجال بالنساء أقوى رباط و أحكمه وهذا ٢١:النساء

هذا امليثاق هو ما أخذ اهللا للنساء :  أخذه اهللا للنساء على الرجال وقد قال قتادة امليثاق هو ما

>البقرة ��z��yzzzz}��|��{~����z��y}��|��{~����z��y}��|��{~����z��y}��|��{~��>>>>}}}} :على الرجال بقوله تعاىل  << << << <

مبعىن أنه أغلظ املواثيق ويعرف الباحث امليثاق بالعهد الذي أكده القرآن الكرمي   

العقد هو إمالك املرأة وعقد النكاح هو عقد وقيل هي العهود اليت ألزمها اهللا كما أن . وأحكمها

كل شيء وإبرام وأن العقد والوعد والعهد صفة من صفات املؤمنني وجب عليهم التزامها والوفاء 

��°}�}�}�}�: ا لقوله تعاىل �̄�®��¬«��ª°�� �̄�®��¬«��ª°�� �̄�®��¬«��ª°�� �̄�®��¬«��ª������²��±�����²��±�����²��±�����²��±���zzzz<<<<اإلسراء  

شؤون وأن هذا امليثاق ال بد أن يكون مناسبا لإلفضاء يف أن كالُّ من الزوجني شأن من   

��z��y}��|��{��~��_�����z��y}��|��{��~��_�����z��y}��|��{��~��_�����z��y}��|��{��~��_���}}}} :الفطرة السليمة، وهو الذي أشارت إليه اآلية الكرمية

�c��b��a��`�c��b��a��`�c��b��a��`�c��b��a��`m����l��k��j��i��h���gf��e��d�m����l��k��j��i��h���gf��e��d�m����l��k��j��i��h���gf��e��d�m����l��k��j��i��h���gf��e��d�zzzz٢١:الروم 

 :احلب 

   .السار الشيِء إِلَى الْميل : اللُّغة في الْمحبةُ - ١



 ١٤

 للَّذَّة محبةٌ : أَوجه ثَالَثَة علَى وهي ، خيرا تظُنه أَو تراه ما إِرادةُ الْمحبةُ : األَْصفَهانِي الراغب قَال

ةبحل كَمجالر أَةرلْمةٌ ، لبحمفْعِ ولنل ةبحٍء كَميش فَعتني بِه ، هنمو لُهـالَى  قَوعت: �{�{�{�{��ÄÃ��Â��ÄÃ��Â��ÄÃ��Â��ÄÃ��Â

�Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å�Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å�Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å�Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ�����Å��ÍÌ������ÍÌ������ÍÌ������ÍÌ����zzzz  e0!� ��� بعضهم الْعلْمِ أَهل كَمحبة للْفَضل ومحبةٌ ، �

��9  الْعلْمِ ألَِجل لبعضٍC�� f$+S� �AA &����  "#��$ g��Shi j�1+S��$ , B   

  .اللُّغوِي الْمعنى عنِ االصطالَحي الْمعنى يخرج والَ

 املودة 

 أَنَّ علَى الْمعنيينِ من واحد كُل في ويستعمل ، كَونِه وتمني الشيِء محبةُ : اللُّغة في الْمودةُ - ٢

��c��c��c��c}�}�}�}� : لَىتعـا  قَولُه ومنه توده ما حصول تشهيو  ه التمني ألَِنَّ ؛ الْود معنى يتضمن التمني

���gf��e��d���gf��e��d���gf��e��d���gf��e��dzzzz  k$+� ���� �3JB .  

   .اللُّغوِي معناه عن االصطالَحي معناه يخرج والَ

قالْفَرو نيب ةبحالْم ةدوالْمأَنَّ ، و بكُونُ الْحا ييمف هوجِبل يياعِ مالطِّب ةكْمالْحا ويعمج ، دالْوو 

نم ةل جِهياعِ م�9  فَقَطْ الطِّب�C�� f$+S� �AA &����  "#��$ g��Shi j�1+S��$ , B.   

  الْمودة من أَعم فَالْمحبةُ هذَا وعلَى

 :هي الرفق : الرمحة 

١ - فْقي الرف ةاللُّغ : نيانِبِ للَطَافَةُ ، الْجل وعالْف ، كَامإِحل ومالْع ، دالْقَصي ورِ في0'�.  الس�

 �1�� .�/0��$ ,����$ \ : l�� ` �1�� �mn/� (��_$ *+C�� , \ : l��B ` .    



 ١٥

فْقالرو فُهادرةُ يمحفَقَةُ ، الرالشو ، اللُّطْفو ، طْفالْعو ، قَابِلُهيةُ ودالش ، فنالْعةُ ، ووالْقَسو 

   .والْفَظَاظَةُ

/���  اللُّغوِي معناه عن للرفْقِ االصطالَحي الْمعنى يخرج والَ� :��J8 � FFA M�9+� @ B  

   

 : مفهوم التوافق

إن التوافق مبثابة حالة من االنسجام بني الفرد وبيئته، تتبدى يف قدرته على إرضاء أغلب                 

  ..صرفًًا مرضيا إزاء مطالب البيئة، سواء كانت مادية أو اجتماعيةحاجاته إىل جانب تصرفه ت

ويعرف التوافق أيضا على أنه سلسلة من اخلطوات تبدأ عندما يشعر الفرد حباجة ما تلح                 

  .يف اإلشباع أو دافع يسعى لإلرضاء،وينتهي عندما تشبع هذه احلاجة ويرضى الدافع

 التوافق النفسي

ـ   (دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئـة       التوافق النفسي عملية       ) ةالطبيعـة االجتماعي

  . بالتغيري والتعديل حىت حيدث توازن بني الفرد وبيئته

أنه الـتغريات والتعـديالت     :Adjustmentالتوافق  ) ١٩٧٣Wolman(ويعرف ووملان   

لفرد إقامة  السلوكية اليت تكون ضرورية إلشباع احلاجات واإلجابة على املتطلبات حبيث يستطيع ا           

  .عالقة متناغمة

  التوافق الزواجي
يعرف التوافق الزواجي على أنه االتفاق النسيب بني الزوجني على املوضوعات احليويـة               

يعرف أيـضا   . املتعلقة حبياما املشتركة، واملشاركة يف أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف         

 الزوجني، وال يوجد منط معني مـن أمنـاط   نتاج التفاعل بني شخصييت  :(التوافق الزواجي على أنه   



 ١٦

، ولكن التفاعل بـني شخـصييت        أو فاشل زواجيا   ط ناجح زواجيا  الشخصية ميكن القول بأنه من    

  ).الزوجني هو الذي حيدد جناح الزواج أو فشله

  

   



 ١٧

  القأسباب الط 
  :هناك عدة تقسيمات وتصنيفات ألسباب الطالق 

 حبيث ال يوجد حل إال الطالق، أو نتيجـة ردة            حيث يكون السبب قويا    :أسباب مباشرة  )١

 .فعل مباشرة وسريعة، أو مباشرةً من الزوج

 وذلك نتيجة تكرار املشكالت الزوجية، وعدم حلها أوالً بأول، فبالتايل           :أسباب تراكمية  )٢

تؤدي إىل الطالق، وقد تكون الزوجة هي السبب يف تكرار املشكالت وقد يكون الزوج، ورمبـا                

 .ركان يف تكرار األخطاء مث يقع الطالقالزوجان مشت

  :أسباب صحية و نفسية )٣

���� اكتشاف أحد الزوجني عيبا خلقيا يف اآلخرلقيا أو خ  

تعرض أحدمها ملرض خطري أو إعاقة كاملة أو جزئية ال يستطيع الطرف اآلخر التحمل أو                ����

  .التأقلم معها

الـسلوك  أو شـذوذ       تعرض أحد الزوجني ملرض مفاجئ  أو حالة إدمان  أو احنراف يف               ����

  ..............جنسي

وجود الضغوط النفسية عند أحد الزوجني أو كالمها سبب رئـيس يف الطـالق ، إذا مل                  ����

  -:ذلك نذكر.ومن أمثلة ، يقدر الزوجان ذلك 

االنفـصام يف   ، الوسـواس القهـري   ، الشك، الغضب( وجود أمراض نفسية عند أحد الزوجني       

عدم الـشعور باحلـب للطـرف    ، عدم التقدير للمسؤولية  ، خرالالمباالة بالطرف اآل  ، الشخصية

  ...........اآلخر

  :أسباب اجتماعية )٤

وقبائل وجتمعات قروية أو مدنية وتركيبات      ، كل جمتمع  حيتوي على أسر صغرية ومتوسطة وكبرية        

  ،سكانية منسجمة حيناً وخمتلفة أحياناًً أخرى 



 ١٨

ادم هـذه الثقافـات واخـتالف الطبقـات          ولذلك تنشأ االختالفات بني الزوجني نتيجة لتـص       

  ............االجتماعية  ومن أمثلة ذلك

  الفخر بالنسب واحلسب والعائلة ����

  الفخر باملكانة االجتماعية والعائلية  ����

  االحتقار ملكانة الطرف اآلخر االجتماعية  ����

  االحتقار لقبيلة الطرف اآلخر  ����

  .التعايل بالوظيفة والغرور باملركز االجتماعي ����

  : ماليةأسباب )٥

للفروق االجتماعية واحلالة االقتصادية والوضع املايل للزوجني أثر عند اختالف وجهات النظـر             

وتباينها ومن مث تصادمها مما قد يكون سبباًً رئيساً يف االنفصال والطالق  

  ...........مثال ذلك 

  طمع الزوج يف راتب الزوجة أو دخلها أو ارثها ����

  زوجها أو ممتلكاتهتبذير وإسراف الزوجة يف مال  ����

  تعايل الزوجة مبكانتها املالية على الزوج ����

  خبل وتقتري الزوج على زوجته وأبنائه ����

  :أسباب عارضة )٦

    ميكن تفسري األسباب العارضة  بأا اليت حتدث بني الزوجني أو عليهما فجأةًً فتؤثر يف مـسرية             

  ،زواجهما 

  ..........       وإليضاح ذلك نذكر 

  لقيا يف اآلخرلقيا أو خزوجني عيبا خاكتشاف أحد ال ����

تعرض أحدمها ملرض خطري أو إعاقة كاملة أو جزئية ال يستطيع الطرف اآلخر التحمل أو                ����

  .التأقلم معها
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تعرض أحد الزوجني ملرض مفاجئ  أو حالة إدمان  أو احنراف يف الـسلوك  أو شـذوذ                     ����

  .....أو املواقع  اإلباحيةجنسي  نتيجة التأثر بأصدقاء السوء أو مشاهدة الفضائيات 

   :أسباب غري معروفة )٧

   يندرج حتت هذه األسباب  ما يكون جمهوال سببه من قبل الزوجني ولكن تـأثريه يـؤدي إىل                  

  ،الطالق االنفصال و

  :    ومن األسباب غري املعروفة للزوجني وتدخل حتت نظرية االحتماالت

  )الصرف)(سحر التفريق(أعمال السحر  ����

  الزوجني من احلاسدينالوشاية بني  ����

 الشائعات املتهمة للزوجني أو أحدمها ����

  العني واحلسد ����
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  أسباب املشاكل الزوجية
  الكذب-١

. ال شك أن الكذب خلق سيئ وعادة خبيثة، والكذب صـفة مـن صـفات املنـافقني                

فمن يكذب  . والكذابون ممقوتون من الناس، بعيدون عن اهللا، قريبون من النار، بعيدون عن اجلنة            

فالكـذب مل يـرخص إال يف   . ة وأخرى يتعود على ذلك حىت تكون مسة له أو صفة يتصف ا            مر

مسعت رسول اهللا صلى اهللا     : ثالثة كما يف احلديث الذي رواه مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت            

الرجل يقول القول يريد به اإلصـالح،       : (عليه وسلم ما رخص يف شيء من الكذب إال يف ثالث          

إمنا هذا الكـذب    ). القول يف احلرب، والرجل حيدث امرأته، واملرأة حتدث زوجها        والرجل يقول   

من الزوج أو من الزوجة لتقوية روابط احلب وليدفع عنهما مشكالت احلياة الزوجية كأن ميدح               

الرجل زوجته ويقول فيها كذا وكذا وهو ليس فيها من أجل أن يكسب قلبها ويلـني خلقهـا                  

كذلك املرأة متدح وتذكر حماسن زوجها وصفات مل تكن فيـه وأخالقـه             . ويزيد التفاهم بينهما  

  . وحسن رعايته ألوالده وبيته ولو مل تكن فيه من أجل أن متأل قلبه باحلب هلا والتقدير واالحترام

ومن أسباب الكذب بني الزوجني الكذب خوفا من الزوج وخوفا من عصبيته، وإخفـاء              

ويكثر الكذب من النساء    . شاحنات واخلالف مع الزوجة   احلقائق وعندما يكتشف ذلك حتصل امل     

اللوايت أزواجهن متهورون ومتسرعون، فتضطر زوجام إىل الكذب على أزواجهن يف أمور كثري             

فاملرأة تتخذ الكذب للدفاع عن نفسها وخوفاً من حدوث مـشاكل يف            . خوفاً من سلوك الزوج   

ق أن الكذب ال جيوز وأنه قد خيلق جـواً مـن            فعلى الزوج أن يفهم زوجته برف     . بيتها مع زوجها  

عدم الثقة ا وأن عليها بدل الكذب املصارحة والصدق مهما كانت الظـروف وأن ال يكـون                 

  .عصبياً يثور ألتفه األسباب حىت ال تكذب عليه الزوجة وختفى عليه األمور
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   عدم احترام الزوجة ألهل الزوج أو العكس-٢

ن الزوجة، فيجدون من الزوجة ما يكرهون من زوجـة  وذلك بتدخل أهل الزوج يف شؤو   

ابنهم وأقل ما تفعله هو عدم احترامهم، ورمبا حدث أكثر من ذلك، وتتعاىل الشكاوي من زوجة                

وعلى الزوجة أن تـصرب  . االبن اليت ال حتترم أبا زوجها أو أمه، فتحدث مشاكل ويتنافر الزوجان  

وإذا كان الـزوج ال    .  لكرب سنها، وحسن الظن ا     على ما يأتيها وحيصل هلا من أم زوجها وذلك        

يقوم بواجب بر والديه فال تفرح الزوجة بذلك بل عليها أن تنصحه برب والديه والـسعي حنـو                  

رضامها فإن رضي الوالدين من رضي اهللا عز وجل وسيكون ذلك الرب سلفا هلما عند أوالدمهـا                 

عالقة بني زوجها وأهلها أو بني الزوج وأمـه     وال تكون املرأة كمن يسعى إلفساد ال      . سيربون ما 

ولتحذر من غضب اهللا، فإن عقوق الوالدين من أكرب الكبائر، وإن عقوبته ال تؤخر إىل اآلخـرة،                 

فعلى الزوج أال يكون سببا يف نشأة اخلالفات اليت حتدث بني الزوجة وأمـه              . بل تعجل يف الدنيا   

أمام أمه أو أبيه أو أهله عامة، فتشعر الزوجة باملذلـة،  وذلك بأن يتكلم عليها أو يهينها أو يوخبها  

فعلى الزوج أن حيسن معاملة أمه ويقدر زوجته،        . أو يترك األمر دون حل أو حسم فتزداد تعقيداً        

  .وحيترمها أمام أهله وحيترمها أمام أوالده وغريهم مما يوفر جواً من احلب والطمأنينة بني األسرة

   اصطناع املرض والتمارض-٣

فكثري من النساء تدعي أا مريضة ال تقوم خبدمة زوجها من أجل كسب عطفـه أو مـن            

أجل التخلص من خدمته أو من أعمال املرتل أو شرائه طعامه من خارج املرتل مما يسبب امللـل                  

وإن عملها هذا جيـر عليهـا املـصائب         . وكره املرتل للزوج وكره زوجته وعدم اجللوس معها       

فعلى الزوجة أال تكثر الشكوى حىت ال تضايق الزوج فإذا كان ـا             .  النهاية والتنافر والطالق يف  
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مرض عليها أن تصرب وحتتسب وتتحمل، لتعود نفسها على عدم الشكوى عند كـل صـغرية أو     

وعلى الزوج الصرب وحتمل    . كبرية فإا ستنتصر يف النهاية على نفسها وعلى أمراضها وأوجاعها         

اعدة الزوجة إذا كانت مريضة، وإذا كانت متصنعة للمرض نصحها          ذلك بالنصح واإلرشاد ومس   

  .وإرشادها باللني والقول اجلميل، وتذكريها حبقوق الزوج عليها

   خبل الزوج وشراهة الزوجة-٤

فعلى الزوج أن ال يكون خبيالً على زوجته بل يطعمها إذا أطعم ويكـسوها إذا اكتـسى                 

فعلى الزوجة أال تكثر الطلبات علـى زوجهـا   . ه أجرفكل شيء يصرفه أو ينفقه على أهله له في       

وهي ال حتتاج إليها، فعليها اختيار الضروري فقط وتطلب منه قدر احلاجة، وال تكلفـه مبـا ال                  

يطيق، وأن ال تكون من النساء اجلاهالت اليت تبذر ماله لتجعله فقرياً غارقاً يف الدين من أجل أال                  

لنساء ناقصات العقول، مع أزواجهن الـذين انـساقوا وراء          يتزوج عليها، كما يفعله كثري من ا      

نساء مههن تتبع املوضات وتتبع ما يعرض، وكل شيء تريده والرجل ليس له قول، إذا وقـع يف                  

يد هذه املرأة اليت ال ختاف اهللا أهلكته وجعلت زوجها ينفق ما لديه لتغيري أثاث املرتل ولو كـان                   

جديدة، أو لشراء مالبس لألهل واألوالد ولو مل يكونـوا يف           جديداً، أو لشراء سيارة ولو كانت       

  .حاجة هلا

   إمهال الزوجة لزوجها وإمهال الزوج لزوجته-٥

فعلى الزوجة احلرص التام على نظافة املرتل كأن كل يوم عندهم مناسبة تنظف األثـاث               

ص على كـل    وحترص عليه، تراقب األوالد عن العبث يف املرتل، تراقب كل شيء يف البيت، حتر             

كذلك احلرص التام على نظافة األوالد يف امللـبس         . مايسبب لزوجها الزعل أو جيره إىل العصبية      
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كذلك األهم هو منظر املـرأة، نظافـة        . واجلسم، وجتمل أوالدها كأا ستذهب م إىل مناسبة       

تتجمـل لـه    املالبس، نظافة اجلسم، نظافة الشعر أمام زوجها، ال خترج عليه إال بكامل زينتها، ف             

بكل ما تستطيع من أدوات التجمل، متطيبة له، كأا ستذهب إىل مناسبة من املناسبات، مما حيببها                

إىل زوجها، وينمي حبها يف قلبه، وتكون احلياة سعيدة بينهم، ويكون التآلف والتواد يف قمتـه،                

 امللـبس   كذلك الزوج عليه ما على الزوجة مـن النظافـة يف          . ويكف نظره عن نساء اآلخرين    

واجلسم وأال يظهر أمام زوجته إال بكل منظر مجيل يف امللبس أو اجلسم أو الرائحـة فعليـه أن                   

  .يتجمل لزوجته كما جيب أن تتجمل له ألا أحق من يتجمل له من غريها

   صمت  الرجل وصمت املرأة-٦

 متمتعـاً   إن الزواج مثل الكائن احلي حيتاج إىل الرعاية واالرتواء، واملالحظة حىت يظـل            

بالكالم اللـني احللـو     . فعلى الزوجني جتديد احلياة ودفع امللل والسأم      . باحلياة املشرقة املتجددة  

إن التلطف والكالم اللني والبسمات الضاحكة هي ألناس        : وال يقول كل منهم   . الطيب بالتلطف 

  .تصلح للجميع، فجرا: نقول. صغار وال تصلح للكبار

  وجته تسلط الزوج على مرتب ز-٧

فالزوج يتسلط على راتب زوجته بغري رضاها أو استغالهلا والكذب عليها حىت حيـصل              

فعلى الـزوج أن    . على مرتبها الذي هو من حقها وليس له حق شرعي فيه إال ما أعطته برضاها              

يتقي اهللا فيها ويعلم أن نفقتها هي وأوالدها عليه وليس له حق يف راتبها إال ما أعطته برضاها غري                   

وكثري من الرجال يهدد زوجته بالطالق أو بعدم ذهاـا إىل عملـها إال أن               . رهة على ذلك  مك

فعلـى الـزوجني املـشاركة يف       . تعطيه راتبها أو يقتطع منه بدون رضاها أو يكرهها على ذلك          
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تكاليف احلياة الزوجية فيجب أن تسود احلياة الزوجية السماحة واحلب وليس احلـساب علـى               

  . حىت حيافظ على األسرة من الضياع وااليارالدينار والدرهم

   تنكيد الزوجة ومعاندا للزوج-٨

بعض النساء كثريات التنكيد على زوجها ال تطيعه فيما يأمرها وتعانده إذا اها وتـصر               

على رأيها، مما يضطر زوجها إىل اخلروج من املرتل وعدم اجللوس فيه ختلصاً من لساا أو ابتعاداً                 

فعلى كـل   . وخوفاً من خلق مشاكل مع أوالده بسببها والبحث عن مكان يرتاح فيه           عن وجهها   

امرأة ختاف اهللا وتراقبه أن تتقي اهللا يف زوجها وال ختلق لنفسها النكد ولزوجها وألوالدها وال جتر                 

كذلك حيصل هذا التنكيد واملعاندة من الرجل الـذي         . عليها ويالت الفراق والتشتت األسري    

 األسباب ويريد الكمال من زوجته وأوالده خيلق على نفسه النكد يـسب ويـسخط               يثور ألتفه 

زوجتـه وأوالده   –ألتفه األسباب، ال حيكم عقله، ويرى هؤالء عبيداً وخدماً مل حيس أن هـؤالء               

 -فعليه أن يتقي اهللا يف نفسه وأهله وأن يصرب وحيتسب ويعلم أنه هو الذي جير النكد على نفسه                 

  . وأخالقه- وسلوكه–ن طباعه فعليه أن يغري م

������J��I��H��GF��E��D��C��B��A������J��I��H��GF��E��D��C��B��A������J��I��H��GF��E��D��C��B��A������J��I��H��GF��E��D��C��B��A}�}�}�}� :يف القران الكرمي ) نكد(و قد ورد لفظ 

T��S�� � �R� �Q��P��O�� NM��L� � � � � � �KT��S�� � �R� �Q��P��O�� NM��L� � � � � � �KT��S�� � �R� �Q��P��O�� NM��L� � � � � � �KT��S�� � �R� �Q��P��O�� NM��L� � � � � � �Kzzzzعرفت خبرية األسرة األعراف 

: الزوجة النكدية بقوهلا ) صفيه املهندس(وحكيمة العالقات الزوجية وطبيبة أمراضها السيدة 

جة اليت جتعل الزوج يهرب من البيت ويكره احلياة الزوجية والزواج بشكل عام هي تلك الزو(

وهي تلك الزوجة اليت حتمل األمور والكالم أكثر مما يتحمل وختلق املشاكل والرتاعات وحتب أن 

ومعىن ).   تعيش دائما يف جو املشاكل والرتاعات وجتعل من حوهلا يعيش يف جو مكهرب دائما
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وهي .  متيل إىل السالم وال اهلدوء وإمنا حتب أن تعيش يف معارك وسوئ ظنذلك أا زوجه ال

النكد الزوجي يبدأ بالرتاع ألي سبب : "دائما تبدأ باملشاجرات بأمور صغرية، قال احد العلماء

فالزوجة الشابة اليت تبدأ بالنكد يف سن العشرين ويأيت عليها ". ويستمر برتاعات ال يهم فها سبب

  . وهي زوجه نكداء وعندها ال يصلح هلا عالجسن األربعني

رفع الصوت يف احلديث وعدم اختيار الكلمات  :ومن أشهر مظاهر النكد الزوجي

 ç����æ��å��äã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Ûç����æ��å��äã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Ûç����æ��å��äã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Ûç����æ��å��äã������â��áà��ß��Þ���Ý��Ü��Ûzzzz}�}�}�}�����:قال تعاىل.املناسبة

نوثتها  فال ينبغي على الزوج أن يرفع صوته وحىت الزوجة من الزوجة أقبح ألا خترج عن ألقمان

  .فالصوت املرتفع قبيح منكر يف ذاته سواء صدر من إنسان أو حيوان.  مهما تكن األسباب

وإذا أردت أن يصل صوتك إىل قلب سامعه فاحرص علـى اختيـار الوقـت املناسـب         

  .  والكلمات املناسبة ونربه الصوت املالئمة للحديث وحلن القول

قائص فيكون بناء غري هدام نـافع غـري         وأسلوب النقد وإظهار العيوب والتركيز عل الن      

ال ينبغي  ): (مارجريت كولكن   (تقول الباحثة   .  الن الكلمات كالسهام إذا انطلقت ال تعود      .ضار

للزوجة أن تقول لزوجها انه إنسان فاشل ويف رأيي إن من أهم واجبات الزوجة أن تستغل فتـره         

ذكر األشياء الصغرية الـيت تـدخل     االفطار للتحدث معه حديث األمل والتفاؤل والنجاح وان ت        

  )السرور على قلب زوجها ومتال نفسه انشراحا

السكر ، ضغط الدم ، اضطرابات القلب ، انقباض املعـدة ،            : (ومن آثار النكد الزوجي   

كما حيول النكد الزوجي    )...   تقلص األمعاء ، وقد حيدث جلطه يف أي جزئ من أجزاء اجلسم             
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حياة الزوج من السكن واملودة والرمحة اليت ينبغي أن تكون عليها           حياة كل من يف البيت وخاصة       

  .إىل اخلوف والنفور والقسوة

   الغرية-٩

الغرية املعتدلة شيء مطلوب، ومن ال يغار على أهله فهو ديوث ومطرود مـن رمحـة اهللا                 

هذا مـا  ولكن اهلوس يف الغرية والتشكك من كل شيء والنظر للزوجة بعني الريبة ف            . والعياذ باهللا 

ومن يزرع بذور الشك جيـين مثـار        . ميثل هليباً حيرق احلياة الزوجية وجيعل منها جحيماً ال يطاق         

والغرية الشديدة ذه الصورة أساسها الشك وسوء الظن، فعلى الزوج أن يعلم أن الثقة              . الشوك

يف زوجته، فإن   فالزوج الذي يتشكك من كل شيء       . ال تولد إال الثقة، والريبة ال تولد إال الريبة        

الشيطان يصور له التصاوير ويسري يف دمه مسرى الدم ويوسوس من أجل والعياذ باهللا أن يدفع                

وقد تدفع املرأة أحياناً زوجها للغرية بغري قصد منـها          . الزوج إىل ارتكاب اإلمث، نسأل اهللا العافية      

ه أو جسمه فيـشعر     وذلك حينما تتحدث عن رجل من الرجال وتصف أفعاله أو أعماله أو أقوال            

الزوج بإعجاا ذا الرجل كما يشعر بأا تفضله عليه مما يوقع الرجل إىل كره زوجته وغـضبه                 

إن الغرية ذه الطريقة تدفع     . منها وبذلك تنشأ الشحناء والبغضاء بني الزوجني بال سبب مقصود         

سبها أو ما شاها مـن      الرجل إىل اقتراف احلماقات واليت منها طالق هذه الزوجة أو ضرا أو             

  . األفعال، مث يندم الرجل، أو املرأة، عندما ال يفيد الندم

إن غرية النساء هي من أشد  أسباب املشاكل الزوجية فاملرأة الغيور تعكر صـفو احليـاة                 

وعمن رأى وأين كان ومع من      . الزوجية بكثرة أسئلتها لزوجها عن خروجه وأماكن ذهابه وإيابه        

 وعمن جلس عندهم وعما يوجد يف جيبه من صور وأرقام إىل آخره فعلى املـرأة       يتكلم بالتلفون، 
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اليت تزوجت هذا الرجل بقناعة أن تثق بزوجها وال تدع جماال للظنون أو الشكوك أو وسوسـة                 

وعلى الزوج أن يترفق بزوجته وال يقترب من مواطن الشك أو الظـن الـيت               . الشيطان يف قلبها  

  .تشعل عندها الغرية
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  ئد املشاكل الزوجية؟؟فوا
   الفوائد اإلميانية للمشاكل الزوجية-أ

قد تكون الفائدة واحلكمة من املشاكل الزوجية تكفرياً للذنوب اليت عنـد الـزوجني أو               

زيادة يف احلسنات ومضاعفة أجرها، أو قد يكون حدوث املشكلة بسبب حمبة اهللا تعاىل للزوجني،               

، أو بسبب ذنوما وهنا ينبغي للـزوجني أن يراجعـا           أو يكون دف التمحيص هلما والتأديب     

  .نفسيهما وعالقتهما مع رما، فيصححا ما فيها من تقصري ويعوضا ما فيها من قصور

إذا نظر الزوجان إىل املشاكل الزوجية ذا املنظار وكانا حريـصني           :  تكفري الذنوب  -١

 يتعامالن مع املشكلة، وينظران إليهـا       على التطهر من ذنوما والتقرب إىل اهللا تعاىل، عرفا كيف         

إن املصائب تكفـر الـذنوب، وال شـك يف أن           . على اعتبار أا مساحة من مساحات ذنوما      

املشاكل الزوجية من االبتالء وتكفري الذنوب، وإن مل يتوفر معها الرضا بالقدر، ولكنه لو تـوفر                

  .لزاد التكفري وحمو الذنوب

شاكل الزوجية تكفّر الذنوب فكـذلك هـي تزيـد يف           وكما أن امل  :  مضاعفة األجر  -٢

احلسنات واألجر، وكل خالف زوجي أو مشكلة عائلية، فإن اهللا تعاىل يعطي للـزوجني عليهـا                

  .األجر العظيم

إن اهللا تعاىل إذا أحب عبداً ابتاله، ومن االبتالء املشاكل الزوجيـة، ولـو              :  حمبة اهللا  -٣

فمن آدم عليه السالم وابتالئـه املـشهور مـع          . قد ابتلوا بأسرهم  تتبعنا حياة األنبياء لرأينا أم      

زوجته يف اجلنة وابنيه عندما قتل أحدمها اآلخر، إىل نوح عليه السالم وابتالئه مع زوجته وابنـه،                 

مث إبراهيم عليه السالم وما ابتاله اهللا تعاىل به من أن زوجته سارة مل تنجب له الولـد، فزوجتـه                    

 وابتالئه بزوجته الكافرة، فيعقوب عليه السالم وابتالئه يف أبنائـه           -ه السالم علي-اجر، مث لوط  
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ورميهم لشقيقهم يوسف عليه السالم يف اجلُّب، مث موسى عليه السالم ومعاناته األسرية املعروفـة    

مع أمه، وكيف أنه نشأ يف بيت ال أب فيه، مث عيسى عليه السالم وقد جاء من أم بال أب وذلك                     

ومـا  . فتنة وابتالء، مث حممد صلى اهللا عليه وسلم ومواقفه مع زوجاته معروفة وواضحة            حبد ذاته   

وقد . من أحد من األنبياء والصاحلني والصاحلات على مر العصور إال وابتالهم اهللا تعاىل حملبته هلم              

 إن عظيم اجلزاء مع عظيم البالء، وإن اهللا تعـاىل إذا أحـب قومـاً              : (قال عليه الصالة والسالم   

  ).ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط

أحياناً يبتلي اهللا تعاىل الزوجني ليختربمها أو ليؤدما، فيصححا :  للتأديب والتمحيص-٤

��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f}�}�}�}�: املسار الزوجي بعد زوال املشكلة اليت بينهما، كما قال تعاىل
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البالء وقفة حماسبة للنفس ومتحيص لألعمال والتصرفات، ألن اإلنسان يف هذه الدنيا يكون 

منشغالً ا، وكأنه يف سكرة ال يدري ما يدور حوله أو ما يف نفسه، فإذا نزل عليه البالء اضطر 

 يف شيء أم إنه مقصر! ألن يقف ويلتفت لذاته ويتحسس ما حوله هل كل شيء على ما يرام؟

  !معني؟

وقد تكون املشاكل الزوجية مما يبتلي به أحد الزوجني بسبب ذنب :  بسبب الذنوب-٥

فتكون املشكلة الزوجية عقوبة لذلك الذنب، وقد بين اهللا تبارك وتعاىل ذلك . أحدثه يف حياته
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���ß��Þ���ß��Þ���ß��Þ���ß��Þzzzz<<<<وهلذا فإن على الزوجني عند حدوث أي مشكلة زوجية بينهما، أن يبادرا إىل  الروم
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التوبة واالستغفار، ألما ال يعلمان ملاذا ابتالمها اهللا تعاىل ذه املشكلة، هل تكفرياً لسيئاما أم 

حدوث زيادة يف حسناما أم لذنب أحدثاه؟ فإن كان بسبب ذنب فإن املشكلة ستذهب بعد 

  .التوبة النصوح

وقد يبتلي اهللا تبارك وتعاىل الزوجني ليخترب مدى شكرمها له جل وعال، :  الشكر-٦

وهذا يكون واضحاً يف ابتالء العطاء واملنحة، وإن كان ابتالء األخذ واملنع ميكن أن يكون فيه 

ن يكون فيه الشكر وإن كان ابتالء األخذ واملنة ميكن أ.  الشكر ولكنه األصل يف العطاء واملنحة

ولكنه األصل يف العطاء، وهذا ما وضحه لنا سليمان عليه السالم عندما رأى عرش بلقيس 
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عندما مينح اهللا تعاىل وتبارك الزوجني نعماً ليخترب شكرمها على هذه النعم كنعمة التفاهم بينهما، 

ر، ونعم ونعمة االستقرار، ونعمة األمن، ونعمة األوالد، ونعمة السكن، ونعمة الغىن، ونعمة احلوا

  .كثرية ال تعد وال حتصى يتقلّب فيها الزوجان، وما عليهما إال شكر اهللا تعاىل عليها

إن اهللا تعاىل يبتلي الزوجني من أجل أن يسمع دعاءمهـا، فقـد             :  الدعاء واالستغفار  -٧

يكون الزوجان معرضني عن اهللا تعاىل مقصرين يف عالقتهما مع اهللا تعاىل، واهللا حيب أن يسمع من                 

كما أن اهللا تعـاىل يقـر       . بده أنه حمتاج إليه فيدعوه ويسأله، فيسمع اهللا تعاىل شكواه وتضرعه          ع

للزوجني املشكلة كي يستغفرا رما ويكثرا من التوبة، مث تزول املشكلة ويكون الزوجـان قـد                
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 فليتنبه الزوجان هلذا املعىن وليكثرا من التـضرع هللا        . خرجا منها من غري ذنوب وهذا شرف هلما       

  .تعاىل إذا حلت ما مشكلة زوجية أو صدمة أسرية أو حمنة عائلية

رؤية الزوجني للدنيا رؤية حقيقية، ألن الدنيا ليست دار قـرار  :  التذكري حبقيقة الدنيا   -٨

وال دار متاع، وإمنا هي دار بالغ ووسيلة لآلخرة، واألصل يف اإلنسان أن ال يطمئن إىل الـدنيا                  

خرة، وهلذا فإن املنغصات للحياة الزوجية كأا جرس إنذار للـزوجني           فيفوت عليه التحصيل لآل   

لتوقظهما من غفلتهما فيستعدا لآلخرة، وهي دار األمن واألمان، فـال مـشاكل للـزوجني يف                

ـ               – لاآلخرة، وإمنا هي جنة عرضها كعرض السماوات واألرض، وقد سئل اإلمام أمحد بن حنب

 ).عندما يضع أول قدم له باجلنة: مىت يرتاح املؤمن؟ فقال (-رمحه اهللا

   الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية-ب

وهي املنافع اليت تعود على شخصية الزوجني واليت منها تطوير ذاما، وتنمية مهارامـا،              

وتدريبهما على بعض القيم والسلوكيات من خالل تعرضهما للمشاكل الزوجية، وهـي فوائـد              

  :نذكر منها...مجة

 .جربةاخلربة والت -١

 .الوقاية املستقبلية -٢

 .األهداف املشتركة -٣

 .السلبيات واإلجيابيات -٤

 .الروح الرياضية -٥

 .مهارات سلوكية -٦
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 .املصارحة وحسن احلوار -٧

 .االلتفات إىل النفس -٨

إن دخول الزوجني يف املشاكل الزوجية يكسبهما مهارات إداريـة،          : مهارات أخرى  -٩

 وجسن اختاذ القرار، وإدارة الوقت العائلي       مثل مهارة التفاوض وفن إدارة اخلالفات واألزمات،      

إدارة متميزة، ووضوح الرؤية املستقبلية، وفن إدارة االجتماعات، كاجتمـاع الـزوجني علـى              

الوجبات أو االجتماع للتخطيط لرحلة الصيف، أو الستغالل اإلجازات واملواسم، وغري ذلـك             

ها على بعض، وذلك ألن الزوجني قبـل   من املهارات املهمة، واليت فيه تتميز األسرة ويتفوق بعض        

الزواج مل يكونا يتحمالن تلك املسؤولية الضخمة، كما هو احلال بعده، حيث مسؤوليات الزواج              

 . واملسكن واألوالد إلدارا، وهذه حتصل من خالل املشاكل الزوجية فإا حمطة تدريبية للزوجني
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  املهلكات يف العالقات الزوجية
أن املهلكـات يف العالقـات      " كيف تكسب حمبوبتك  "لراشد يف كتابه    يرى الدكتور صالح ا   

  :الزوجية هي

 التسلط )١

  .و هو أن خيفي الشخص املتسلط ضعفه بإظهار قوته على الطرف اآلخر

 التردد )٢

كمـا أن   .  فاختاذ القرارات أمر حتمي حىت و إن كان القرار خاطئـاً          .  هو النقيض من التسلط   

  .ام مبصلحة اجلميع أمر ضرورياالستشارة و التحاور و االهتم

 التحبيط )٣

  .و هو من الصفات السيئة يف الرجل و املرأة ألنه يقتل روح املبادرة عند الطرف اآلخر

 الغرية الشديدة  )٤

فالبد مـن تعزيـز     .  الغرية الشديدة ليست دليل على احلب الزائد و إمنا هي شعور بعدم األمان            

  .الثقة و الدفع باإلجياب

 املسكنة والشكوى )٥

واحلل هنا هو النظر    . وهي أن يسقط الشخص الفرد املشاكل على اآلخرين واألحداث واألشياء         

  .يف املرآة و وضع اللوم يف مكانه الصحيح

 العمل املهلك )٦

هو اإلدمان على العمل و عدم ترك فرص االختيار، فان لربك عليك حق ولبدنك عليـك حـق                  

  .وألهلك عليك حق، فأعط لكل ذي حق حقه
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 اعرجرح املش )٧

  .ال شيء أهم من جرح املشاعر و خاصة بالنسبة للمرأة

  :وميكن تلخيص أسباب الطالق يف االحتماالت التالية 

 :أسباب أسرية اجتماعية

  .تدخل األسرة يساهم يف الطالق .١

 .عدم توافق الزوجني يساهم يف الطالق .٢

  .تغيب الرجل عن املرتل يساهم يف الطالق .٣

 .قالطال اخليانة الزوجية تساهم يف .٤

 .السكن مع عائلة الزوج يساهم يف الطالق .٥

 .يساهم يف الطالق إجناب املرأة لإلناث .٦

 .كثرة املواليد تساهم يف الطالق .٧

 .يساهم يف الطالق خروج الزوجة للعمل .٨

 .تواجد الشغاالت يساهم يف الطالق .٩

 .يساهم يف الطالق الزواج من أخرى .١٠

 .سوء املعاملة بني الزوجني يساهم يف الطالق .١١

 .جناب يساهم يف الطالقاإل عدم .١٢

 .مرض أحد الزوجني يساهم يف الطالق .١٣

 .الزوجة تساهم يف الطالق غرية .١٤



 ٣٥

 .ضرب الزوج زوجته يساهم يف الطالق .١٥

 .استقرار الزوج يف أي وظيفة يساهم يف الطالق عدم .١٦

 .الطالق سهر الزوج خارج البيت يساهم يف .١٧

  .سهر الزوجة خارج البيت يساهم يف الطالق .١٨

  .لألبناء يساهم يف الطالق أةعدم رعاية املر .١٩

  :أسباب اقتصادية مالية :ومنها

 . قلة الدخل للزوج يساهم يف الطالق -١

 .الطالق وجود دخل مستقل للزوجة يساهم يف -٢

 . عدم تلبية الزوج الحتياجات البيت يساهم يف الطالق -٣

 . يساهم يف الطالق راتب الشغالة -٤

 .  يساهم يف الطالققلة اإلنفاق على ضروريات األسرة -٥

 . الزوج يساهم يف الطالق كرم -٦

  .القخبل الزوج يساهم يف الط -٧

 :أسباب قلة العلم والثقافة

 .قلة الوعي بني الزوجني يساهم يف الطالق -١

 . يف الطالق عدم وجود توعية من األهل يساهم -٢

  .وجود فرق يف التحصيل الدراسي للزوجني يساهم يف الطالق -٣



 ٣٦

 . إجادة املرأة للطبخ يساهم يف الطالق عدم -٤

  .يف الطالق فروق املستوى الثقايف بني الزوجني يساهم -٥

  :اإلمهال وعدم االهتمام باآلخر :وأيضا 

الشرعية ـ واجلسدية ـ ((  الطالقيفعدم تأدية الزوجة حلقوق الزوج يساهم  -١

 . ))والنفسية

الشرعية ـ واجلسدية ــ (( طالقالزوجة يساهم يف ال عدم تأدية الرجل حلقوق -٢

 . ))والنفسية

 .اختيار املرأة بسبب مجاهلا يساهم يف الطالق -٣

  .التقصري الديين من أحد الزوجني يساهم يف الطالق -٤

  :وأحيانا الفارق العمري

 . الفارق العمري بني الزوجني يساهم يف الطالق -١

 . يساهم يف الطالق تزوج الرجل من امرأة كبرية -٢

   .تزوج الرجل من امرأة صغرية يساهم يف الطالق -٣

  )اإلنترنت ( اإلفراط يف مشاهدة القنوات الفضائية ومتابعة 

 . مشاهدة القنوات الفضائية يساهم يف الطالق-١

 . الطالق ضعف شخصية الرجل يساهم يف -٢

 . شك املرأة بزوجها يساهم يف الطالق -٣

  .الطالقيساهم يف  سهر الزوج على اإلنترنت -٤



 ٣٧

 . سهر الزوجة على اإلنترنت يساهم يف الطالق -٥

 . الشاب على الزواج يساهم يف الطالق إرغام -٦

  .إرغام الفتاه على الزواج يساهم يف الطالق -٧



 ٣٨

  ـ آثار الطالق١
  آثار الطالق على الفرد واتمع

ق، فهـو   الشك أن حكمة تكمن وراء احلديث الشريف بأن أبغض احلالل عند اهللا الطال            

أما كراهيته فتتمثل مبا قـد يلحـق باألسـرة    .  أبيح نعمة ومصلحة لإلنسان إلخراجه من الضيق     

فارتفاع . وأفرادها من ضياع عاطفي واجتماعي، وما قد يلحق باتمع من ضرر عيين أو معنوي               

 من عواطف   فالطالق حيرم أحد الوالدين   . نسبة الطالق يف اتمع تؤشر إىل خلل باألسرة وباتمع        

فالدراسـات  . ذريتهما كاملة وحيرم الذرية التنشئة االجتماعية السوية لفقدان أحـد والـديهما             

 مقارنة بأطفـال    ١:٢االجتماعية قد بينت أن احتياجات أبناء املطلقني االجتماعية والنفسية متثل           

الً على سلوكهم   كما أن هذا احلرمان العاطفي ألطفال املطلقني قد ينعكس مستقب         . األسر السوية   

ومقدرام كآباء وأمهات صاحلني ، كما يقوى من احتمال وقوع األطفـال ضـحايا أو أدوات                

  .لالحنراف االجتماعي

 -كمطلقـني  -والطالق يؤثر أيضاً على طريف العالقة الزواجية فمكانتهما االجتماعيـة           

 أقسى، ألن اتمـع     وإن كانت معاناة املرأة من وصمة الطالق      " بالفشل"سوف توصم اجتماعياً    

يضع على املرأة لوم فشل الزواج، كما أن أسرة املطلقة ستتحمل أعباء             عادة ما ) حبق أو بغري حق   (

  .بينهم " مطلقة"مادية واجتماعية لوجود 

وقد ذكرت آخر دراسة أعدا وزارة التخطيط السعودية أن نسبة الطـالق يف اململكـة          

من الزجيات عن طريق اخلاطبة تنتهي      % ٦٥، كما أن    %٢٠ارتفعت عن األعوام السابقة بنسبة      

 ألف صك طـالق     ١٣ ألف عقد زواج و      ٧٠بالطالق حيث سجلت احملاكم واملأذونني أكثر من        

  .خالل العام املاضي 
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م إىل أن   ٥/٥/٢٠٠٦وأشار احللييب، حبسب ماذكرته صحيفة الوطن السعودية اجلمعـة          

املالية ، وتدخل أطراف خارجيـة بـني الـزوجني ،    من أبرز أسباب ارتفاع نسبة الطالق األمور       

والقنوات الفضائية ، واستخدام اإلنترنت، والشكوك الناجتة من رسائل اجلوال وباألخص منـها             

  .العاطفية 

كشفت دراسة حديثة أن املشاكل االقتصادية تعد إحدى أكثر املشاكل تأثرياً يف املـرأة              

وتتمثل أهم  . من املطلقات يعانني من مشاكل اقتصادية      يف املائة    ٥٨املطلقة، ووجدت الدراسة أن     

املشكالت االقتصادية اليت تعاين منها املطلقة يف حتمل املطلقة مسؤولية الصرف علـى أبنائهـا ،                

 يف املائة تلتها مشكلة تسديد      ٨١حيث وصلت نسبة املطلقات الاليت يعانني من هذه املشكلة إىل           

  .الفواتري

 املائة من املطلقات يعانني منها، فيما جاءت مشكلة حتمـل            يف ٦٤ووجدت الدراسة أن    

 يف املائة، أمـا     ٦٣املطلقة مسؤولية الصرف على نفسها يف املرتبة اليت تليها، حيث بلغت النسبة             

مشكلة عدم التمكن من احلصول على عمل لسد االحتياجات املادية فأتت يف املرتبة الرابعـة إذ                

رتبة األخرية فجاءت مشكلة دفع اإلجيار السنوي، حيث بلغت نسبة           يف املائة، أما يف امل     ٤٨بلغت  

أما عن أثر اجلوانب االقتصادية يف حـصول        . يف املائة  ٤٤املطلقات الاليت يعانني من هذه املشكلة       

الطالق فإن ارتفاع معدل نسبة الطالق بني املطلقات الاليت تـزوجن مبـن هـم دون املـستوى             

  .املائة يف ٣٧االقتصادي ألسرهن بلغ 

ونسبة كبرية من املطلقات تنخفض مستويات دخوهلن الشهرية بـشكل كـبري، حيـث              

 يف املائـة    ١٢ يف املائة وكانت     ٢٢وصلت نسبة من ال تتجاوز دخوهلن ألف ريال يف الشهر إىل            



 ٤٠

وقد ارتفعت معدالت الطالق يف السنوات األخرية       .  ريال ٥٠٠منهن ال يتجاوز دخلهن الشهري      

  . حاالت الطالق يقع يف السنة األوىل من الزواج يف عدد كبري من

 األجيـال إىل آثار التفكك األسري على     " هلن"كما أشار الشيخ سليمان حممد يف حماضرة        

  :واتمعات و ذكر منها

  .خروج جيل حاقد على اتمع لفقدان الرعاية منه  -١

  . متشردين يف اتمعأفرادوجود   -٢

  . والنصبانتشار السرقة واالحتيال  -٣

  .تفشي اجلرمية والرذيلة يف اتمع  -٤

  .زعزعة األمن واالستقرار  -٥

  .عدم الشعور باملسؤولية  -٦

  .احنطاط أخالقيات اتمع  -٧

  .عدم احترام سلوك وعادات وأعراف اتمع  -٨

  ـ اآلثار النفسية٢
، من املواجهـة  التهرب  ، االنعزال، الشرود الذهين ، الصمت:كثرة االنفعاالت  النفسية مثل       .١

  ......القسوة على األبناء ، اجلفاء يف الكالم واملعاملة مع اآلخرين

وهـذا مـن    ، وفقد الرعاية األسرية والتربية املرتليـة     ، فقد األبناء حنان الوالدين أو أحدمها      .٢

أو تـأثرهم   ، أو هـروم  ، العوامل املؤثرة نفسياً على األبناء مما يؤدي إىل تصرفهم بطرق خاطئة          

  .......، أو احنرافهم عن السلوك السوي ، اء السوءبأصدق



 ٤١

وانتشار الشائعات اليت قد متنـع      ، ورمبا الشماتة ا  ، حتدث األقارب عن حالة األسرة املفككة      .٣

  .........،اإلصالح بني املطلقني 

ويكون ضحية  ، نتيجة االنتصار للنفس واالنتقام من الطرف اآلخر      ،   ظهور العنف األسري     .٤

  ............اء ذلك األبن

  . كثرة االعتداءات والتحرش اجلنسي بني احملرومني منه مع عدم وجود الوازع الديين .٥

  .نشوء اخلالفات والقطيعة بني األرحام واألقارب نتيجة الطالق البنتهم .٦

 . وجود آثار نفسية لدى أخوات املطلقة خوفاً من تكرار املأساة .٧

  ـ آثار الطالق االجتماعية٣
  .  وتشتتها يؤثر على العائالت وبالتايل اتمع تفكك  األسرة .١

  .انتشار حوادث العنف األسري  وتأثريها سلبا على اتمع  .٢

  .انتشار قطيعة الرحم بني أسر اتمع من نتائج وآثار الطالق .٣

أصحاب السوء واملخـدرات    .وجود االحنرافات السلوكية بني ضحايا الطالق واجنرافهم مع        .٤

  .ك على األسرة واتمعوخطورة ذل، واإلجرام

  .انتشار اجلرائم األخالقية  واختالل األمن االجتماعي من آثار الطالق .٥

  .كثرة األمراض النفسية للمطلقني واملطلقات وأبنائهم  .٦



 ٤٢

  

  

  

  ي اإلرشادي األسري املقترحلمالربنامج الع
  

  .التعرف على نفسية  الزوج ونفسية الزوجة .١

 .بني الزوجني))حي، األسري، االجتماعيالنفسي، االنفعايل، الص(( التوافق .٢

 .التعرف على املشكلة وحتديد أبعادها بدقة .٣

 ".دليلك حلل املشكالت الزوجية"حل املشكالت أوال بأول .٤

 .. حتسني منط االتصال بني الزوجني .٥

 !!! من غرفة النوم ... العالج والسعادة  .٦
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  الزوج ونفسية الزوجة ـ التعرف على نفسية١
كلٌ منـهما علـى     ، ريق الصحيح ملعرفة نفسية الزوجني    أمناط الشخصية هو الط   إن التعرف على      

  ، اآلخر

وملعرفة ذلك  البد من التعرض يف حبثنا هذا اىل  أمناط الشخصية كما عرفها ونقلها لنـا                  

   :الدكتور موسى اجلويسر  حيث  يقول 

 لكـار (ي على يد العـامل السويـسر   )  personality types(بدأ علم أمناط الشخصية 

  سيجموند فرويد ... أحد تالمذة العامل النمساوي) جوستاف جونز 

  كيف نستطيع تفسري سلوك إنسان معني ؟ : لإلجابة على سؤال 

بتطوير هذا العلم خالل    ) كاترين برقز ( وابنتها  ) يل برقز   إيزاب( مث قامت العاملة األمريكية     

مايرز برقز لـسمات وأمنـاط      مقياس  ( س مسي   أربعني عاما من البحث املتواصل حىت وصلوا ملقيا       

  " NPTA ")  الشخصية
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  مسات الشخصية الطبيعية وأمناطها
personality types     
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 )   introverted( املنطوي  إىل ذاته -ب )extroverted( املنفتح على العامل  -أ

يكون أكثر حيوية  مع الناس، وإذا جلس وحيداً  •

  .يشعر باالكتئاب  والضيق

  .نحيب أن يكون يف مركز وبؤرة اهتمام اآلخري •

  .يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره •

 الناس يألف... حلو املعشر، سهل التعامل معه •

  .ويألفونه

  .ته الشخصيةاياصيل حاآلخرين تفيشارك  •

 .صادق جداً مع نفسه •

يتحدث أكثر مما يسمع ... يبدأ الكالم دائماً •

  .ويتكلم  يف أكثر من موضوع يف وقت واحد

يتفاعل ... محاسيتفاعل مع اآلخرين بكل نشاط و •

  .مع احلدث بسرعة قبل أن يفكر

مستوى احليوية يف ارتفاع ... ليس عنده هدوء •

 .واخنفاض دائم  

تفاعله ... يكون أكثر حيوية عندما جيلس مع نفسه •

  .مع الناس حمدود

  .جيلس يف الطرف ويتجنب أن يكون حتت األضواء •

  .بل يرد على الكالم فقط  بالكالم أبداًرال يباد •

 .مق داخل نفسهيفكر بع •

...  اآلخرين تفاصيل حياته الشخصيةكال يشار •

  .غامض وقليل األصدقاء

عميق الفكرة عميق ... يستمع أكثر مما يتكلم •

  .التركيز

له مستوى ثابت من احليوية وحيتفظ باحليوية  •

 .لنفسه

ال ... يتفاعل مع احلدث بعد أن يفكر بعمق •

  .يستعجل ويتأىن

كز يف قضية وير...  يتحدث عن األمور بعمق •

 .واحدة

  ١ ��ول
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 intuitive   احلدسي   -ب sensor   احلسي   -أ

 .دة وال يثق يف اخليالائق املؤكيثق يف احلق •

يفضل العملي املفيد ... واقعي، موضوعي ومنطقي •

 .من احلقائق

  يتعلم ويتقن املهارات اليت حيتاجها يف حياته العملية

الكالم ملتزم بكلمته، يشرح حمدد، واضح  •

 دقيق يف وصفه... بالتفصيل

منظم منهجي، مرتب ولديه القدرة على التكيف مع  •

 الواقع

 يعيش اللحظة احلالية •

يثق باإلهلام واالستنتاج واالستنباط، ينظر للصورة  •

 .دون الدخول يف التفاصيل... العامة

ويثري إبداعه ... يفضل اجلديد فقط ألنه جديد •

 .واهتمامه

يبحث يف املعاين ... مبدع حيب اخليال واالبتكار •

 واالرتباط  بني األمور

الكليات (ويربط بينها ... نقطة  إىل أخرىينتقل من  •

( 

 والتشبيه وااز... يستخدم القياس والرموز •

 يعيش يف املستقبل أكثر من احلاضر •

 يتكلم يف أكثر من موضوع يف وقت واحد •

  ٢ ��ول



 ٤٧

  

  

 feeler العاطفي أو املشاعري  -ب thinker  املفكر أو العقالين  -أ

) يسمع وحيلل ما يسمعه( توى للخلف ظهره مس •

 حمايد املشاعر، عقالين ومنطقي

ناقد يرى اخلطأ واخللل دائما وال ... عادل ومنصف •

  أي شيءهيعجب

صادق جداً  وليس ... يقول احلق ولو على نفسه •

 بلوماسيةلديه أي نوع من الد

فهو ...  وهذا غري صحيحبيراه اآلخرون بال قل •

 يرى املشاعر مهمة فقط إذا كانت منطقية

 متحمس ولديه طاقة كبرية للعمل •

 يفضل أن يكون املرء صادقاً على أن يكون بارعاً •

... ينحين لألمام كأنه يقول أنا أحتويك يف قليب •

 حيب أن يسعد اآلخرين ويشكرهم ويثىن عليهم

لني ... ومناور وال يتضايق منه أحددبلوماسي  •

 ويقدر مشاعر اآلخرين

حيب ... عاطفي مرهف احلس صاحب أخالق عالية •

 أن يشكره الناس وميدحونه

... املشاعر عنده مهمة سواء كانت منطقية أم ال •

 االنسجام واجلمال هو اهلدف األمسى لديه

 يتحمس إذا نال رضا الناس من حوله •

  على أن يكون  صادقاً يفضل أن يكون املرء بارعاً •

  ٣ ��ول

  

  

  

  

  



 ٤٨

  

  

  

  

 perceiver) التحري (  املدرك حبواسه -ب judger احلكم   –أ 

ويشعر بسعادة كبرية بعد .. حيب أن حيسم األمور  •

 اختاذ القرارات

يصنع ...  العمل أوالً مث الراحة واالستجمام

 األهداف مث يسعى  إىل حتقيقها

يرى الوقت ضيق ... يتردد كثرياً حاسم ال 

 باستمرار، صارم يف مواعيده

 حيب معرفة تفاصيل األحداث •

حيب التحـري   ... يترك االختيارات مفتوحة دائماً    •
 وأخذ املعلومات

 كلمـا حـصل علـى       أهدافهغري حاسم ويغري من      •
 معلومات جديدة

استمتع أوالً مث قم بالعمل الحقاً فالوقـت         : مبدؤه •
 طويل أمامك

يتكيف بسرعة مع الظروف احمليطـة      ... ي مرن  تلقائ
 ومع أي وضع جديد

 يهتم مبراحل التنفيذ وليس النتيجة النهائية للعمل •

يستمتع بأن يبدأ يف املشروعات     ... بطيء يف التنفيذ   •
 ال أن ينهيها

املواعيد مرنة  ... يترك حياته مرنة لكل االحتماالت     •
 جداً

... حيب املفاجآت ويؤخر كل شيء آلخـر حلظـة         •
 تلقائي وعفوي

  ٤ ��ول



 ٤٩

  االحتماالت وأمناط الشخصيات

هناك ستة عشر تقسيماً ميكن من خالهلا احتواء كل االحتماالت املمكنة ألنواع 

وعلى وقع كل احتمال ميكن أن تتمثل لنا صفات . الشخصيات اليت قد يكون عليها كل منا

ومن شأن كل هذه البيانات أن ترشدنا ... والضعف فيهاالشخصية وطبائعها ومواطن القوة 

  ألنسب التوجهات اليت جيدر بنا أن ننظر ا لكل نوع من تلك الشخصيات

  

  الصفات الثمانية لإلنسان

  extroverted  منفتح على العامل .١

  introverted  منطوي على ذاته .٢

  sensor  حسي .٣

 intuitive حدسي .٤

  thinker  مفكر........ عقالين .٥

  feeler  مشاعري... عاطفي .٦

  judger  حكم .٧

  perceiver  مدرك حبواسه .٨

  ٥ ��ول



 ٥٠

 مصطلحات أمناط ومسات الشخصية

   ) ENFJ)        ( أخصائي العالقات العامة   (  منفتح حدسي مشاعري حكم  -١

  )ENFP     (    ) امللهم    ...........(    مدرك حبواسه .. مشاعري .منفتح حدسي  -٢

   )  ENTJ      ( )                 لهم    قائد م(    حكم .. مفكر .. حدسي ..منفتح  -٣

   (  ENTP )   )املبدع  ......... (   حبواسه مدرك.. مفكر .. حدسي .. منفتح  -٤

  ) ESFJ (          )نمقدم العناية لآلخري(  املنفتح  احلسي  الواقعي املشاعرى احلكم  -٥

  )ESFP )          (  املنجز للعمل (املدرك حبواسه ..املشاعرى ..احلسي ..ح املنفت -٦

   )ESTJ(                    )       احلارس  (  احلكم .. املفكر.. احلسي.. املنفتح -٧

  )ESTP( )             الفاعل  (   املدرك حبواسه  .. املفكر .. احلسي .. املنفتح  -٨

   ) INSJ)                ( احلامي   (   احلكم ..اعرى املش.. احلدسي .. املنطوي  -٩

   ) INFP  (  )املثايل   (   املدرك حبواسه  .. املشاعرى .. احلدسي ..املنطوي  -١٠

   )INTJ( )                   امل  الع(  احلكم .. املفكر .. احلدسي .. املنطوي  -١١

 )INTP( )        ملفكر  ا(   حبواسه  املدرك .. املفكر .. احلدسي .. املنطوي  -١٢

   )ISFJ( )     املرىب .. احلاضن (   كم احل.. املشاعرى .. احلسي .. املنطوي  -١٣

  ) ISFP   ()  الفنان   (   ملدرك حبواسه  ا.. املشاعرى .. احلسي .. املنطوي -١٤

  )ISTJ(  )       املؤدى للواجب   . (  احلكم.. املفكر .. احلسي .. املنطوي  -١٥

    )ISTP) (  صاحب املهارات اليدوية (ي املفكر املدرك حبواسه  املنطوي احلس -١٦



 ٥١

  : التوافق النفسي وأبعاده ـ٢
يسعى علماء النفس وعلماء الطب النفسي اىل حتقيق الصحة النفسية للفرد اليت جتعل  

الفرد يعيش على فطرته يف قرب من اهللا ، وسالم مع الناس، وتوافق وتواؤم نفسي واجتماعي، 

  .  المة البدنية واخللو من االضطرابات النفسية واجلسمية مما يؤدي إىل النجاح يف احلياةمع الس

  . ،مكتبه النهضة املصريةمقياس التوافق النفسيشقري،زينب حممود، 

وعليه فيكون التوافق هو حمور الصحة النفسية ، حيث صار اجلدل حول عالقة الصحة 

 البعض التوافق أنه املتغري التابع للصحة النفسية إذا نظرنا النفسية بالتوافق ، إىل احلد الذي اعترب

 نوقد كان علماء النفس وما يزالو.  للصحة النفسية على أا املتغري املستقل يف الشخصية

  .جيمعون على أن حتقيق التوازن ما بني الفرد وبيئته يعين توافق هذا الفرد

  : للتوافق النفسيالتعريف اإلجرائي

 عملية كلية، دينامية، وظيفية دف إىل حتقيق التوازن والتالؤم بني جوانب إن التوافق 

السلوك الداخلية واخلارجية للفرد مبا يساعد الفرد على حل الصراعات بني القوى املختلفة 

داخله وكذلك بني القوى الذاتية للفرد والقوى البيئية اخلارجية مما حيقق خفض التوتر، بل 

انب اإلجيابية لتحقيق الذات والرضا عنها ، وحتقيق الثقة بالنفس واالتزان يتخطى ذلك إىل اجلو

  .االنفعايل للفرد مع االجيابية واملرونة يف التعامل مع اتمع من حوله



 ٥٢

  سيأبعاد التوافق النف
  ايلالتوافق الشخصي واالنفع -١

تياجاته ببذل ويقصد له قدرة الفرد على تقبله لذاته والرضا عنها، وقدرته على حتقيق اح 

اجلهد والعمل املتواصل جبانب شعوره بالقوة والشجاعة، وإحساسه بقيمته الذاتية وأنه شخص ذو 

  .قيمة يف احلياة، وخلوه من االضطرابات العصايب ومتتعه باتزان انفعايل وهدوء نفسي

 )مياجلس(التوافق الصحي  -٢

ية واالنفعالية، مع تقبله هو متتع الفرد بصحة جيدة خالية من األمراض اجلسمية والعقل 

ملظهره اخلارجي والرضا عنه، وخلوه من املشاكل العضوية املختلفة، وشعوره باالرتياح النفسي 

جتاه قدراته وإمكاناته، ومتتعه حبواس سليمة، وميله إىل النشاط واحليوية معظم الوقت وقدرته على 

النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعف احلركة واالتزان، وسالمة يف التركيز، مع االستمرارية يف 

  .هلمته ونشاطه

 ريالتوافق األس -٣

هو متتع الفرد حبياة سعيدة داخل أسرة تقدره وحتبه وحتنو عليه، مع شعوره بدوره احليوي  

داخل األسرة واحترامها له، ومتتعه بدور فعال داخل األسرة، وأن يكون أسلوب التفاهم هو 

 له أسرته من إشباع حلاجاته وحل مشكالته اخلاصة، هفراألسلوب السائد يف أسرته، وما تو

وتساعده يف حتقيق أكرب قدر من الثقة بالنفس وفهم ذاته، و أن حتسن الظن به وتتقبله وتساعده 

  .يف إقامة عالقة التواد واحملبة

  

  



 ٥٣

  يالتوافق االجتماع -٤

جتماعية، وامتثاله هو قدرة الفرد على املشاركة االجتماعية الفعالة، وشعوره باملسئولية اال 

لقيم  اتمع الذي يعيش فيه، وشعوره بقيمته ودوره الفعال يف تنمية جمتمعه، وقدرته على حتقيق 

االنتماء والوالء للجماعة من حوله، والدخول يف منافسات اجتماعية بناءة مع اآلخرين، والقدرة 

 حقوق اآلخرين يف جو من الثقة على إقامة عالقات طيبة اجيابية مع أفراد اتمع مبا حيرص على

وشعور بالسعادة واالمتنان النتمائه للجماعة واحتالله مكانة متميزة من . واالحترام املتبادل معهم

  .خالل ما يؤديه من عمل اجتماعي تعاوين



 ٥٤

  فن التعامل بني الزوجني
وحض .. احلمد هللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه شرع الزواج عبادة وجعله بني الناس عادة 

ليعمر به البالد ويصلح به العباد فهو سكن للرجال والنساء ومهد لألبناء ..عليه يف كتبه الرتلة

الدنيا متاع،وخري متاع الدنيا :"قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم. وغض للبصر وحفظ للنظر

نها حفظتك يف فاحرص على اختيار زوجة إذا نظرت إليها سرتك وإن غبت ع" املرأة الصاحلة

وقد حث الرسول يف اختيار املرأة لزوجها فان احلياة الزوجية ال تدوم إال .رفك ومالك وولدكش

  .بالتفاهم واحلب واإليثار
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  نصائح للرجل  نصائح للمرأة
 الرائحة بة مجيله الشكل طيكالوردةك كوين لزوج

صلى اهللا عليه (فالنيب . الثياب والعطوربأروعاستقبليه 
استفاد املؤمن بعد تقوى اهللا خريا له  ما:"قال)وسلم

  "من زوجه صاحله ان النظر اليها سرته

 تكن مجيال دائما يف نظر زوجتك وتزين هلا أنجيب 
  .تتزين لك كما

  ". عليهنوهلن مثل الذي:"قال تعاىل 

 فاجعليها على شفتيك لرياها األلفة عنوان االبتسامة
  . نظر اليككلّمازوجك 

اذا دخلت بيتك فضع على "ابتسم تسعدك زوجتك"
  .وجهك ابتسامه رقيقه تدخل هلا السرور 

 أو ممن هلن راتب أو اهللا عليهم أوسعكنت ممن إذا 
  . شاركت يف نفقات البيتأنمرياث فال باس 

 الرمحة أنواع املرتل نوع من أعمال يف جةالزومساعدة 
   .للرجولة إنقاصاوليس 

 بزوجها فال أة قناعه املرالسعادة يف الدنيا واآلخرةمن 
  . غريهإىل النظر إىليدفعها مجاهلا 

وقال الرسول .  قلب زوجتكإىل الطرق أسرع اهلدية
  " حتابوااادو :"صلى اهللا عليه وسلم

  . قليلهأيامهزوجا بال وفاء الوفاء شجره مثارها طيبه و
ال ترشق زوجتك بوابل من سهام الشك وااماا يف 
عفتها وشرفها وكن حسن الظن فان الشك الزائد 

  .التعيسةيولد احلياة 
تسخري من هوايات زوجك وتعاملي معها حبب  ال

 رؤية اجلانب االجيايب فان غاىلوصداقه وانظري 
 وميلؤها اجلانب السليب قد يعكر صفو حياتكما

  .بالصعاب 

  "اهلوايات رياضه العقول "
  . باحترام عقلها وهوايااامرأتكفاسعد 



 ٥٥

 وقله احلمد وإياك القناعة حياتك بشموع أضيئي
  .والشكوى 

النساء حيبنب الثناء فبالغ يف ثناء مجاهلا وحماسنها وروعه 
 فان هذا هو الكذب احلالل ألوااثياا وتنسيق 

 يا : لعائشةالنيب يقول .  كاناءاألمس بأحبوندائها 
  .محراء  يا ،ئشعا

اجلمال هبه من هبات اهللا عليك فال تتفاخري على 
  .زوجك

 رزقك اهللا بزوجه قليله اجلمال فاصرب لعل اهللا إذا
    .وأخالقهاوضع اجلمال يف قلبها 

تقدر   بزوجه الاإلنسان يصاب أن من نكد الدنيا إن
  .فضله عليها

 البغضاء وتطرد الود من البيت كثره العتاب تورث
  .فاجعل عتابك يف ابتسامتك

 بدونه فاجعلي شرفك الرأسترفع  الشرف تاج ال
  . من روحك وحياتكأغلىوعرضك 

  .انه رسول الكره واحد بواب الطالق والضرب فإياك

جتعلي يف صوتك نربه خضوع ولني لتثري شهوه  ال
  . الكلماتعفيفةالرجال وكوين 

  .جتك فذلك يبقي يف نفوسهم شيئا تصف زوأن إياك

   الطرق لصفاء الود بني الزوجني أسرعاالعتذار   ".لكل مشكله حل مهما عظم قدرها"
صلى اهللا (بغض احلالل عند اهللا الطالق قال النيب أ إن

 سالت زوجها الطالق من غري أةميا امرأ):"عليه وسلم
  ".اجلنة رائحةفحرام عليها )شده(باس

 ة وكبرية عند كل صغريأزواجهمن ال تكن ممن يطلقو
 تكرهوا شيئا أنفان كرهتموهن فعسى :"قال تعاىل 

  )وجيعل اهللا فيه خريا كثريا
 " البيت أهل برزقه ويذهب بذنوب يأيت الضيف إن"

بإكرام  زوجك فأكرميفاجعلي ضيف زوجك ضيفك 
 الصيام كصيام التطوع والنوافل  أردتذافإ. ضيفه

  .فاعلمي زوجك

 من واجبك إكرامهمن  واحترمهم ألاأقار أكرم
ا خأ وأخيهاا لك مأمها أ لك ومن أبيها والدافاجعل 

  .ا لك ختأختها ألك و

هلك أ بيت إىل فال خترجي من بيتك أة املرواحةالبيت 
  . زوجكإال بإذنو صديقتك أو جريانك 

 فيما يتعلق حبياتكما رأيهااستشر زوجتك واطلب 
  شعرها بقدرهافبالشورى تطيب خاطرها وت

 الفراش فال ترفضي له طلبا إىل دعاك زوجك إذا
 أن يبيت غضبان عليك فالسعيد من كانت له وإياك

  .إليه مالت إليها فمال امرأة

امسح دموعها بكلمه رقيقه وطيب خاطرها وكن قريبا 
 حمنتها اجعل كلماتك ماء باردا يطفئ أوقاتمنها يف 

  . النيبنار ثورا وحزا وكن هلا كما كان

أن جرها  وأردت اشتعلت بك نار الغضب إذا  . فال تنشريها بني اهلكأمانة زوجك أقوال
  .فاجعل ذلك يف البيت

فاحرصي " كل جسد نبت من حرام فالنار أوىل به "
  . تكوين عونا لزوجك على كسب احلالل أنعلى 

 فاصرب عليها واجعل هذا سيئة ابتالك اهللا بزوجه إذا
  .ن حسناتك واستعن بالدعاء هلدايتهاالصرب يف ميزا



 ٥٦

للزوج مرتله كبريه فاحفظي لزوجك قدره واحترامه 
 اإلنقاص من كربيائه الن بني أبنائه و ال حتاويل

  .كرامتك كرامته 
  . فاجعل رعايتك هلم قرىب هللا عز وجلاحلياةاالبن زينه 

الطيب هو سحر احلالل فاجعليه يف بيتك ولزوجك 
  . احلب حرارةكن قريبا منها فان طول الغياب يطفئ   . عطركرائحة ناآلخرو يشم أن إياك

 الدنيا فكوين احلديقة يف ة وردأمجل الصاحلة الزوجة
  .السعادةرحيانه متالها 

 خلق البد من التحلي به الرجل الزوجةاحللم مع 
  .ة مستقرأسرة على للمحافظة

عليك بنور العلم فانه يزيدك مجاال يف عني زوجك 
  . وردهثقافة من كل فاقطفي

يف احلوار   ماوأفضل عالج للمشكالت أفضلاحلوار 
  . وفتح سجالت املاضي ةدانأال يقوم على اإل

الزوج الصاحل نعمه فحافظي عليه فهو وسيلتك 
  .للسعادة يف الدنيا واآلخرة

  . ذهبتإذا مال الرجل وال قيمه للرجل رأس العفة

ريشه يف مهب  كبال إميان وأسرة احلياة روح اإلميان
رضي اهللا ( هاجر ةلسيد كااإلميانالريح وكوين يف 

  ).عنها

 معاملة من نوع خاص تعتمد على إىلحتتاج املرأة 
فاحذر تغيري الطباع بالعنف و القوة .  الرفق و اللني
التغري بالقوة ميوت ألنه ليس له مكان .  فانه ال يدوم

  يف القلوب

لي حديثك  اجعوألفة ورقه بأدب زوجك إىلحتدثي 
  .دافئا باالحترام والتقدير

 اجلماع فهي مراه املشاعر لذة تفوق املالعبة لذة
 جتعل حلظات اجلماع ساعات أمل  فالواألحاسيس

 لإلنسان كانت الطيور تداعب فال يليق وإذاذاب وع
  . يكون جامداأن

 "التعاسة إىل اهلوى يؤدي  إتباع"و"العناد كله شر 
  .تان مصيبفإما ما يفاحذر

احلياة الزوجية ممتلئة باهلفوات فال تكن ممن يتصيدون 
  .األخطاء وكن رحب الصدر 

 أو اهللا طاعة حائال بينك وبني واألوالدال جتعل الزواج   .احلياة وهم تعاسة إىلالنكد وخلق املشاكل يؤدي 
  .قيد مينعك من كسب احلسنات 

لألسرة احملبة ح السعادة ونور يضيء العدل مصبا  .قدمي حق زوجك على حقك فانه جنتك ونارك
  . والتسامحواأللفة

 باإلخالص الطريق بينك وبني ربك وزوجك أضيئي
  .والصدق واختذي من بنت بائعه اللنب قدوه لك

كن ألبيك وأمك كما " أمك وأبوك بنك حسناتك"
حتب أن يكون ابنك لك فإياك أن تشغلك زوجتك 

بدوا إال وقضى ربك أال تع:"قال تعاىل .عن والديك
  ".إياه وبالوالدين إحسانا



 ٥٧

 أمام جارتك أو صديقتك أو أختك تصفي أن إياك
  .زوجك 

  "عمليه اجلماع سر األسرار"
حد أفاجعلوها يف مكان خال مغلق ال يراكم فيه 

  .األبناء
 املالئكة غضب فان إذا مصاحله زوجك إىلسارعي 

  .تغضب لغضبه
 نور القلب  يف دبرها يظلم الصدر ويطفئاملرأة إتيان

  .باألمراضويسود الوجه ويصيب 

قال تعاىل . والتبذير وإياك اإلنفاقعليك باالعتدال يف 
  ".كلوا واشربوا وال تسرفوا:"

الزوجة الصاحلة أمجل متع احلياة فاحرص على اختيار 
زوجه إذا نظرت إليها سرتك وان غبت عنها حفظتك 

ن واللذين يقولو"قال تعاىل .يف شرفك ومالك وولدك
  ".ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعني 

  . من املدح و الثناء للزوجةاإلكثار  . من املدح و الثناء للزوجاإلكثار
  ٦ ��ول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٨

  :  التعرف على املشكلة وحتديد أبعادها بدقة-٣
ة أبعادها من خالل مـا      لعالج أي مشكلة البد من التعرف على املشكلة وحتليلها ومعرف           

  -:يلي

  معرفة أسباب املشكلة •

هل كانت بدايتها من الزوج أو الزوجـة أو أحـد األبنـاء أو مـن طـرف خـارجي                     •

............... 

 نفسية مالية عضوية اجتماعية : نوع املشكلة  •

 حتديد الشخص املسؤول  عن املشكلة •

ء من الزوجني أو األسـرة أو       حتديد الشخص املناسب أو اجلهة املناسبة حلل املشكلة سوا         •

 مراكز اإلصالح األسري

 تعداد وحصر اآلثار املتوقعة للمشكلة •

 اقتراح وطرح عدة حلول للمشكلة    •



 ٥٩

  مهارة فن احتواء اخلالفات واملشاكل الزوجية
يعرف اجلميع بأنه ال خيلو زواج بدون خالفات تتخلل حياة الزوجني كنتيجة لوجود 

إذن فهو يعترب أمر طبيعي واملشكلة ال . ورغبات وأهداف خمتلفةشخصيتني ذات أفكار خمتلفة 

  .تكمن يف وجود خالف من عدمه وإمنا هو كيفية تصرف الزوجني مع اخلالفات حني وقوعها

ومفهوم اخلالف هو املشكالت أو اخلالفات احلادة اليت تؤثر على استمرارية احلياة 

أو وجود تباين يف أفكار .  إىل الطالقالزوجية وتنعكس على اختاذ قرارات مهمة قد تصل 

ومشاعر واجتاهات الزوجني حول أمر من األمور ينتج عنه ردود أفعال غري مرغوب فيها تظهر 

  .اخلالف مث حتوله إىل نفور وشقاق فيختل التفاعل الزواجي ويسوء التوافق الزواجي
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  أنواع اخلالفات الزوجية
يقصد ا التباين يف أفكار ومشاعر الزوجني حول أمر من األمور ينتج عنه ردود أفعال 

غري مرغوب فيها تظهر اخلالف مث حتوله إىل نفور فيختل التفاعل الزواجي ويسوء التوافق 

  .الزواجي

واالختالف البناء بني ) اختالف بناء واختالف هدام(فات الزوجية من أنواع اخلال

  ".ملح احلياة"الزوجني إذا كان على جزيئات احلياة وهي

  

  

  

  



 ٦٠

  :أما العوامل اليت جتعل اخلالفات الزوجية بنائة وهدامه فهي

 عوامل جتعل اخلالف بناًء عوامل جتعل اخلالف هداماً

ة يف مواقف ظهور العداوة الصرحية وغري الصرحي
 األخراخلالفات حيث يهاجم كال من الزوجني 

 .أرائه وأفكارهوحيقر 
 

صراحة كل من الزوجني يف التعبري عن 
 وقبوهلا دون األخرمشاعره السلبية حنو 
 . عداوة أوغضب 

١

عدم نسيان كال منهما ملا لديه من معلومات عن 
 أو نفسيا إيذائه أو مسعته إىل اإلساءة يف األخر

 . اجتماعياأو بدنيا
 ٢ .تقبل كال منهما النقد املوضوعي وتقدمي النصح 

 األخراستخدام كال مها ملا لديه معلومات عن 
 .إيذائه أو إليه لإلساءة

 

 اخلالف ومعرفة نقاط أسباب حتديد إىلسعيهما 
االئتالف واالختالف يف املواقف مث يعذر كال 
منهما اآلخر فيما اختلفا فيه ويتعاون معه يف 

 . اخلالفاتأسبابعالج 

٣ 

تكبري كال منهما املشكلة الصغرية بطرح 
مشكالت سابقة لتغذية اخلالفات حىت تستمر 

 . فترةأطول
 

حتمل بعضهما عند الغضب وانتظاره حىت 
 أخطائهيذهب الغضب مث يناقشه دوء يف 
 .وينصحه ويعمله معاملة العاذر

٤ 

وتسفيه السلبية يف مواجهتها االستهانة باملشكلة و
 .كل حل هلا ورفض الصلح او التفاوض

 

 من االهتمام أكثراهتمامهما بعالج مشاكلهما 
 خطر الزوج اآلخر وحتميله املسئولية بإثبات

 .وتربئة نفسه

٥ 

العناد واخلصام والتهديد واهلجر واالنفصال أو 
الزواج بأخرى والتوقف عن القيام بالواجبات 

 .الزوجية نكاية بالزوج اآلخر
 

 النظر يف وإعادةاجعة كال منهما لنفسه بعد مر
 واجتهاده يف األخر حنو الزوج واألفكاراملشاعر 

 .كان من خالف  يكون معه ونسيان كل ماأن

٦  

  ٧ ��ول



 ٦١

  ـ حل املشكالت أوال بأول ٤
ـ                ل بعد الوصول حلل املشكالت الطارئة صغرية كانت أم كبرية جيب التحقق من أن احل

كان جذرياً حبيث ال يبقى للمشكلة أي أثر  حىت ال يستعيد أحد الزوجني آثارها مـستقبال عنـد    

إغـالق  (ذا ما يسمى حدوث ما يعكر صفو احلياة فتتضخم املشكلة احلادثة وجتر سابقاا معها وه 

  -:لذلك  )األمثلة التطبيقية(ومن)امللفات

  .  مهما تقاربت الطباع،بال مشاكل وخالفات بني الزوجني  ال يوجد زواج

ميكـن أن تـزول   ، وحسن الظن بالشريك، وتوفر الثقة ، وتلمس العذر  ولكن بالصرب والعمل

 .التواؤم بني الزوجني أغلب اخلالفات ويتم

  وكيفية التعامل معها اذج من اخلالفات الزوجيةمن
  :مشاكل مع أهل الزوج وأقاربه  -١
  :العالج  

  :على الزوجة الواعية

  .درك أن الوالدين مها صاحبا الفضل يف منحها سعادة االرتباط ذا اإلنسانأن ت *

  .جيب على الزوجة احترامهما ومعاملتهما باحلب والتقدير *

  :تدخل أم الزوجة يف شؤون الزوجني  مشكلة - ٢
فتكون هي املوجهة واملستشارة اليت يعتمد عليها  إن تدخل بعض األمهات يف حياة ابنتها الزوجية،

  .آلخرينا غضب الزوج بأن حيام مكشوفة لدى فإن هذا يثري، يف إدارة عش الزوجية

 :العالج 

  .فإن ذلك يكسبها ثقة زوجها، الزوجة االستقالل بشخصيتها ورأيها  جيب على *

  .الزوجة أن حتافظ على أسرار حياا جيب على* 



 ٦٢

 .يف احلياةالكبار وخربم  وال يعين هذا كله عدم االستفادة من نصائح* 

فال جيالسها أو حيادثهـا أو  ، عن زوجته  مشاكل متعلقة جر الزوج لبيته وجفائه وانصرافه  -٣
  .يأنس ا

ماذا فعلت لكي تقاوم حدوث هذا الفتور وامللل الـذي  : أن تسأل نفسها  على كل زوجة: تنبيه

  ؟الزوجية انتاب حياا

 :العالج

 احلال ح اهللالدعاء واالستعانة باهللا يف أن يصل*

زوجته عقوبة مـن   فقد يكون ذلك سبباً يف إعراض الزوج عن، االبتعاد عن الذنوب واملعاصي *

 ...))احلسد، التأخر عن الصالة، الغناء، ربجالت: (( اهللا 

ً  فمن لزم االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجاً  ومن كل ضـيقا (( أكثري من االستغفار  * 

 ...)) خمرجاً

 .. معرفة سبب النشوز من خالل جلسة عائلية لتصفية األمورحاويل * 

املسئوليات تنسيه أن  ألن مشاغل احلياة وصعوبتها وكثرة، ال تسيئي فهم زوجك: أيتها الزوجة *

 ..يتفوه بالكالم املعسول يف كل وقت

 يغري أجواء وهذا كفيل أن، بنوع األكل، واللبس، باحلوار، بالشكل: اليومية  قليالً من املفاجأة *

  ..وجيعلها دافئة البيت

  مهتمة باهتماماته....... كوين صديقة لزوجك حىت ال ميلّك 

  :أو خبل الزوج... مشاكل مادية متعلقة باإلنفاق أو عدم وفرة املال أو إسراف الزوجة -٤
  :العالج

 ٣١: األعراف )) وال تسرفوا  وكلوا واشربوا: (( قال تعاىل 



 ٦٣

  .األهم على املهم وأن يقدموا، تدال يف الصرف ننصح األزواج باالع *

 عليهم أن يدخروا من املرتب احتياطاً ألي طارئ *

  .توضع ميزانية واضحة حتدد احتياجام وأوجه الصرف عليها أن *

 :املشاكل الزوجية يعود إىل اجلهل بأمرين مهمني سبب -٥

  فيهاالزوجية الشرعية ومن مث التقصري اجلهل باألحكام واحلقوق *

أي جهل الرجل ........ (( الذاتية لكل من الرجل واملرأة اجلهل بالتكوين النفسي واخلصائص *

  .مما يؤدي إىل عدم معرفة تعامل كل منهما مع اآلخر)) والعكس.. بطبيعة املرأة 

  :بيت بال مشاكل -٦
  بيتاً يعيش بال مشاكل تذكر سوى خالفات بسيطة ميكن حلها يف وقتها  إن

 :منها ر طيبةله آثا

  .ومن مث يعم العائلة كلها، يادة املودة والرمحة بني الزوجنيز *

  .وجلالعشرة باملعروف كما أمر اهللا عز *

  .االهتمام بتربية األبناء *

العمـل اجلـاد    فإذا خال البيت من املشاكل حينئذ تتجه األسرة إىل، التفرغ لعمل الطاعات  *

 أن يسهم يف حل مشكلة يف       فهل نتصور من بيت يعج باملشاكل     ... والتفرغ لنفع اآلخرين    ،  املثمر

 .بيت آخر



 ٦٤

 :عوامل هدم األسرة كثرية ومن أمهها

  .بناء العالقة بني الرجل واملرأة على غري طاعة اهللا تعاىل -١

  .االختيار التسرع يف -٢

  .الغش الذي يقع بني الطرفني -٣

  

  ،املسلمني أسأل اهللا التوفيق والسداد لكل

  . اللهم آآآمني.. عل السعادة نصيب كل زوجني بعد طاعة اهللا تعاىل وأن جي

  



 ٦٥

  دليلك حلل املشكالت الزوجية
 هذه جمموعة من املشكالت الزوجية مع بعض حلوهلا املقترحة ليستفيد منها املتزوجـون            

  .. جيعل حيام مليئة باألفراح أن أسأل اهللا وردت يف موقع الزواج على الشبكة العنكبوتية،

  )الغضب...( العصبية :ملشكلة األوىلا

  : التعريف باملشكلة 

أو رؤية )  أو الزوجة ،الزوج(الغضب السريع واالنفعال الشديد عند وقوع اخلطأ أو عند مساع 

  . ما ال يتوافق مع ما حيبه أو يظنه

  : من مظاهر املشكلة 

  . الشديد عند وقوع اخلطأغضبال* 

  .خطاء التافهة  العقوبات العظيمة على األإيقاع *

  . كثرة السب والشتم واللعن *

  . الضرب املربح *

  . كسر األشياء وإتالف املمتلكات *

  . اهلجر ملدة طويلة مع عدم قبول االعتذار *

  . الزوجة من بيتها أو خروجها من بيتها إخراج*

  : األسباب

  . طبيعة نفسية ،وآفة خلقية منذ الصغر *

  )يف البيت/ يف العمل ( رة املشكالت اليومية  كث*

  . سوء اخللق ، وضعف اإلميان *



 ٦٦

  . عدم االنسجام يف الطباع واآلراء *

  . ضعف احلب بني الزوجني *

  . تكرار اخلطأ واستمرار الطرف اآلخر على أخطاءه*

  . الغرية املذمومة*

  :العالج

  رواه البخاري" ال تغضب:"قال! هللا أوصينيا رسول ا:  فقال ����جاء رجل إىل النيب . عدم الغضب  *

  .االستعاذة من الشيطان الرجيم* 

  .اخلروج من املرتل حىت دأ األمور* 

  .. الربود اجلنسي : املشكلة الثانية 

  . وربه منه  عدم رغبة أحد الزوجني للجماع وضعف تفاعله: التعريف باملشكلة 

  : األسباب

   عدم االنسجام بني الزوجني*

  .ة املشكالت األسرية كثر*

   وجود عوارض مرضية *

  / .. الديون / اخلسارة / مثل الوفاة (  وجود عوارض نفسية *

  . عدم إتقان فنون األغراء اجلنسي *

   ضعف االهتمام بغرفة النوم من لباس وفراش وطيب وو*

  . تكدير األطفال لفرص اهلدوء والرومانسية *



 ٦٧

  .وصول للنشوة التفاوت الكبري بني الزوجني يف ال* 

  .أنانية أحد الطرفني يف حصوله على ما حيبه دون االهتمام بالطرف اآلخر* 

  :العالج 

  . حتقيق االنسجام النفسي والتوائم السلوكي*

  . توثيق عالئق احلب *

  . حل املشكالت سريعاً *

  . التخلص من اهلموم اليومية واملشاغل الدنيوية*

  .دن ويرهق اجلسد ويوهن النشاط ينهك البألنه التقليل من السهر *

  .م املقارنة بني البغايا والزوجات اجتناب رؤية األفالم اخلليعة واملناظر الفاحشة والتأكيد على عد*

  . التهيئة النفسية والتهييج العاطفي واإلثارة *

  . العناية بامللبس والطيب *

  . االهتمام بنظافة اجلسد والتخلص من الروائح املنفرة*

  .مام جبمال مواضع اإلثارة  االهت*

  . العناية بالكالم العاطفي املثري*

  . التجديد يف األوضاع واألماكن ويئته من حيث اهلدوء والترتيب والنظافة *

  . احلرص على مقدمات االتصال من القبالت وحنوها *

  . املداعبات اخلفيفة *

  



 ٦٨

  )مفتاح الطالق ( الغرية املذمومة : املشكلة الثالثة 

  : يف املشكلةتعر

الغرية هي محية تشتعل يف النفس ملزامحة اآلخرين هلا يف شيء حتبه وحتمل صاحبها على ما ال يليق 

  . من األقوال واألعمال 

  : من مظاهرها

  : باملشارك أو املزاحم بأساليب وصور عدة ومنهااألضرار

  . الوقوع يف غيبته وحماولة إظهار عيوبه والنيل منه *

  .نة احلسد والضغي*

  . االستهزاء والتحقري *

  . إفساد حاجاته وإتالفها *

  . بغضه وهضم حقوقه *

  .. التفاخر عليه *

  : أسباا 

  . ضعف اإلميان*

  . طبيعة نفسية*

  . سوء اخللق و ضعف اإلميان *

  .مثل الزوج بالنسبة للزوجة تزامحها عليه ضرة أو أم الزوج.  وجود مزامحة على حمبوب*

  .خر على الغيور  تفوق الطرف اآل*



 ٦٩

  . اإلحساس بالنقص*

  . ذكر حماسن الضرة عند ضرا األخرى*

  . عدم العدل بني الزوجات*

   :العالج

كما قالت عائشة رضي اهللا عنها عـن زينـب   . هو عاصم من كل ما خيل      إذ تقوى اهللا عزوجل     *

  .جل عصمها التقوى وخوف اهللا عزو: فكبنت جحش يوم مل ختض مع اخلائضني يف حادث اإل

 اهللا تعاىل كتب    إن:ع غوائل الغرية فقد ورد يف األثر       تذكر ما أعده اهللا ملن جاهدت نفسها يف دف         *

 واحتساباً كـان هلـا أجـر        إمياناالغرية على النساء ، واجلهاد على الرجال ، فمن صربت منهن            

ابرون أجـرهم    يوىف الص  إمنا(  ما مل يعط غريهم فقال       األجروقد أعطى اهللا الصابرين من      ) الشهيد

  ).بغري حساب 

 حسن الظن، فان الكثري من الغرية تبدأ من سوء الظن والوساوس اليت يلقيها الشيطان يف قلـب        *

  .الغيور

ن بعض الزوجات تغار حىت من نظر زوجها الصاحل يف مرآة السيارة لريى فيها السيارات الـيت                 إ

  !!خلفه

وتستقلل ما يف يدها ولو كان كثرياً فتسخط وتغار         فالغيور تنظر إىل ما يف يد اآلخرين        :  القناعة   *

قد أفلح من هـدي إىل      : ( وال ترضى مبا قسم اهللا هلا ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

  ) .اإلسالم ورزق الكفاف



 ٧٠

وهو من أعظم العالج إلطفاء نار الغرية املذمومة وقد دعا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               : الدعاء *

  . يذهب ما جتده يف قلبها من مذموم الغريةأنمة رضي اهللا عنها وسلم الم سل

 مجحت ذكر هـادم اللـذات       إذافان من أعظم ما يكف النفس        : تذكر املوت والدار اآلخرة      * 

  .ومفرق اجلماعات
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   حتسني منط االتصال بني الزوجني- ٥
ية  حتـسني منـط      من العوامل  الناجحة الستمرار السعادة الزوجية واستقرار احلياة األسـر          

االتصال بني الزوجني  وذلك مبعرفة كل طرف  حلقوق وواجبات الطرف اآلخر والعمـل علـى        

  .تفعيلها بااللتزام بالواجبات وأداء احلقوق من كال الزوجني

  كيف تتعامل مع زوجتك
توجيهات خاصة جداً من جلسات العالج النفسي العميق والعالج العائلي ونصائح جمربة            

�BrS 1 ج مبهرةآتت نتائ� KL� ������� !! ����� �st: 

فلكل امرأة شخصيتها ولكل شخصية مفاتيحها الـيت تـسهل          ،  أن تفهم طبيعة شخصيتها      -١ 

  .فهمها والتعامل معها

ألن تركيبة أسرا ومنط العالقات بني أفرادها وطبيعة شخصيام هلا          ،  أن تفهم ظروف نشأا      -٢

  . ة زوجتك وسلوكها احلايلتأثريات كبرية على شخصي

تجاوز تفاصيل شـكلها    ذلك احلب غري املشروط الذي يتجاوز عيوا وي       ،  أن حتبها كما هي      -٣

أي أنك حتبها هي بكل كياا وبكل مجاهلا وبكل نقصها وبكل قوـا وبكـل               ، وحلظات ضعفها 

  . ضعفها

علـى وجـه   )  كامـل  أو رجل(  أن ترضى ا رغم جوانب القصور فال توجد امرأة كاملة           -٤

والبد أن ينقصك شيء يف أي امرأة تتزوجها حىت لو كنت اخترا بعد استعراض كـل                ، األرض

وعسى أن تكره فيها شيئا ومع هذا جيعـل اهللا          ، فالرضا هو مفتاح احلياة السعيدة      ، نساء األرض 

  . فيها خريا كثريا



 ٧٢

ألن ) حىت ولو كان النقد يف حمله     (رة  فاملرأة ال حتب من ينتقدها بكث     ،  أن ال تكثر من انتقادها     -٥

  .ذلك االنتقاد املتكرر دليل الرفض وقدح يف احلب غري املشروط الذي تتوق إليه املرأة

، فهي أوال إنسانة كرمها اهللا وثانيا زوجتك اليت اخترا من بني نـساء األرض             ،  أن حتترمها    -٦

وخامسا راعية سكنك وراحتـك     ، ورابعا حافظة سرك وخصوصياتك   ، وثالثا أم أوالدك وبناتك   

    .وطمأنينتك

  . واستشارا تنبع من احترام إنسانيتها واحترام عقلها وتقدير وجودها،  أن تستشريها-٧

ومنه تنبع كـل أـار الـسعادة        ، فاحلب هو أعظم نعمة ينعم اهللا ا على زوجني        ،  أن حتبها  -٨

  . والتوفيق والنجاح

  . د يعوق حركتها ويربكها وجيعلها زاهدة فيه وفيكفاحلب الزائ،  أن ال ختنقها حببك-٩

 يفمبعىن أن ترتب حياتك وعالقاتك ومواعيـدك وهـى حاضـرة        ،  أن تكون حمور حياتك    -١٠

  .وعيك ال تغيب عنه

وتقدر حالتها النفـسية    ) الدورة الشهرية واحلمل والوالدة     (  أن تعرف تقلباا البيولوجية      -١١

  .أثناءها 

١٢-ا أحد أهدافك املهمة أن تكون سعاد.  

وأنت تفعل ذلك رغم احتمال وجود      ،  أن حتترم أسرا وحتتفظ بعالقة طيبة ومتوازنة معها          -١٣

واحترامك هلم يأيت من حمبتك لزوجتك و وبـرك         ، اختالفات يف وجهات النظر مع أفراد أسرا        

   . هلم هو جزء من برها

  ).مفهوم السكن(  البيت  أن حتتـفظ حبالة من الطمأنينة واالستقرار يف-١٤



 ٧٣

  ). املودة (  أن تظهر مشاعرك اإلجيابية حنوها بال حتفظ أو خجل -١٥

اول أن جتـد هلـا       أن تسيطر على مشاعرك السلبية حنوها خاصة يف حلظات الغضب ، وحت            -١٦

  . ، وإذا مل جتد فيكفي أن تعلم أنه ال يوجد إنسان بال أخطاء أو عيوبعذراً أو تفسرياً

  ). مفهوم الرمحة (ستعداً للتسامح ونسيان األخطاء يف أقرب فرصة ممكنة  كن م-١٧

(  اجعلها تشعر مبسئوليتك عنها ورعايتك هلا فهذا جيعلك رجالً حقيقياً يف عينها ، فـاملرأة                 -١٨

دائماً حباجة إىل اإلحساس مبن يرعاها ويكون مسئوالً عنها ، ألن الرعاية واملسئولية هي              ) السوية  

  .  احلقيقية للحبالعالمات

.. احلب  .. الرقة  .. اجلمال  :  أشعرها بأنوثتها طول الوقت وامتدح فيها كل معاين األنوثة           -١٩

  . االحتضان.. االنتماء .. التفاين .. الوفاء .. اإلخالص .. الطهارة .. الشرف .. احلنان

ة ، قدم اهلدايا ولو كانت      تذكر املناسبات السعيد  :  اهتم باألشياء الصغرية يف العالقة بينكما        -٢٠

بسيطة يف تلك املناسبات ويف غريها، امتدح كل شيء مجيل فيها، اخرجا يف نزهة منفردين ومارسا                

ملدة يوم أو يومني، استمع لكالمها وتفهـم أفكارهـا          " معاً  " فيها طقوس احلب، اذهبا يف أجازة       

متثل اجلانب األنثـوي والرؤيـة      جيداً حىت ولو كانت دون أفكارك أو خمتلفة عنها ألن أفكارها            

  . األنثوية للحياة وأنت حتتاجها لتكتمل رؤيتك

 استقبل مهساا وملساا وحماوالت قرا وزينتها باحلفاوة واالهتمام ، وبادهلا حبـا حبـب               -٢١

  . وحنانا حبنان واهتماما باهتمام

  . تزين هلا كما حتب أن تتزين لك، وتودد هلا كما حتب أن تتودد لك-٢٢



 ٧٤

وهو يفتح أبوابا للـشر مل      ، فالشك اام وعدوان  ،  احترس من الشك يف عالقتك بزوجتك      -٢٣

  . تكن مفتوحة من قبل أمام زوجتك

، ورمبا  قة، ألن اإلمهال يقتل كل شيء مجيل يف العال        هلا جسدياً أو نفسياً أو عاطفياً      جتنب إمها  -٢٤

  . يفتح الباب الجتاهات خطرة حبثاً عن احتياج مل يشبع

فال تبخل بكلمة   ، اللفظية وغري اللفظية    "بكل اللغات   " ار احلوار بينكما     حافظ على استمر   -٢٥

امل معها بكل كيانـك دون اختـزال         تع -٢٦ . وضمة حنان ، وملسة ود ، ونظرة إعجاب ، حب

أو تكون أباً هلـا     .. تكون ابنها أحياناً فتفجر لديها مشاعر األمومة        : ) الراشد – الوالد   –الطفل  (

  .أو تكون صديقا هلا فتستمتع حبالة الصداقة .. فجر فيها مشاعر الطفولة فت

وال تتعلل بالسن فال يوجد سن يتوقـف عنـده          ،  جدد حالة الرومانسية دائماً يف حياتكما      -٢٧

وال تتعلل بنقص املال فالرومانسية هي      ، وال تتعلل باملشاغل فزوجتك هي أحد أهم شئونك       ، احلب

   حيتاج ملالالشيء الوحيد الذي ال

  فهي حتبك دون شروط ،  كن فارس أحالمها برجولتك وإجنازاتك -٢٨

  .فال حترمها من ذلك، وتريد أن تفخر بك أمام نفسها وغريها، ولكنها تريدك ملء عينيها وقلبها

   فهذه من عالمات الرجولة احلقيقية ،  يف خصومتك كن كرمياً يف رضاك ونبيالً-٢٩

املواربة أو التخفي أو لبس     داع أو فالعهد بينكما ال حيتمل اخل    ، ية معها  التزم الصدق والشفاف   -٣٠

  .ذه األشياء مبثابة حواجز تفصلكمافكل ه، األقنعة

  .  شاركها الشعور باجلمال أمام منظر حبر أو حلظة غروب أو مجال زهرة أو روعة موقف-٣١

  . احذر البخل يف املال أو املشاعر أو اجلنس-٣٢



 ٧٥

  . بني املرح واجلدية ، وبني اللني واحلزم ، وبني اخليال والواقعية راع التوازن -٣٣

فهذا الشعور من االحتياجات الفطرية لإلنسان عموما وللمرأة على         ،  أشعر زوجتك باألمان   -٣٤

   . وجه اخلصوص

،  تذكر أن عالقتك بزوجتك عالقة شديدة القرب، شديدة اخلصوصية، وأا عالقة أبديـة             -٣٥

  . امتدادها يف الدنيا واستمرارها يف ثوب أمجل وأروع يف اآلخرةوهى أبدية مبعىن

 ال تدع مشكالت أسرتك األصلية أو أسرة زوجتك األصلية تدخل جمال األسرة الصغرية ،               -٣٦

  . راع التوازن يف العالقات املختلفة فال تطغى عالقتك بأمك على عالقتك بزوجتك أو العكس

  . ير منفصل مهما كانت املربرات واألسباب ال تنم يف غرفة منفصلة أو سر-٣٧

 اهتم بأن تكون العالقة اجلنسية يف أحسن صورها وأكمل فنوا لكي تـسعدا ـا معـا                  -٣٨

فالـسعادة  ، فهذه العالقة هي ترمومتر العالقة الزوجية ، وينعكس ذلك على باقي نواحي حياتكما     

  .  من الفراشمنه يبدأ% ٩٠وأيضا الطالق يف ، الزوجية تبدأ من الفراش

وال تنقض هذه اخلصوصية أبـدا      ،  حافظ على اخلصوصية املطلقة لعالقتكما بكل أبعادها         -٣٩

   . فما بينكما ميثاق غليظ يسألك عنه اهللا، حىت يف أشد حاالت اخلصومة 

 وأداء بعض الفرائض الدينيـة       اهتم بالتواصل الروحي بينكما من خالل عالقة صافية باهللا         -٤٠

  .ة وقراءة القرآن والدعاء واحلج والعمرة وسائر أعمال اخلريكالصال، معا

ولـيس مـن    ، فليس من املروءة أن يضرب رجل امرأة        ،  جتنب ضرب زوجتك أو إهانتها     -٤١

وليس من األخالق أن يرى أبناءك أمهـم   ، )حىت ولو أخطأت  ( الكرامة أن ني خملوقة كرمها اهللا       

   .ترضى أن يضرا زوجها مهما كانت األسبابوتذكر لو أن لك ابنة أ، يف هذا الوضع 



 ٧٦

فذلك يسمح بعالقة طيبة بينـها      ، إجيابية ومتميزة هلا لدى األبناء     ساعد على تكوين صورة      -٤٢

وبينهم ويعطها قدرة أكرب على ممارسة دورها التربوي معهم حني يروا زوجة وفية وأما عظيمـة                

   . يف نظرك ونظرهم

فهذه هي صفات الزوج النبيل الكرمي العظيم       ، ذا كرهتها فال تظلمها    إذا أحببتها فأكرمها وإ    -٤٣

   . كما وصفها سيدنا احلسن رضي اهللا عنه

 فكن راقياً متحضراً يف إدارة األزمة       – ال مسح اهللا     – يف حالة التفكري يف الطالق أو حدوثه         -٤٤

األبنـاء، وال حتـاول     واستبق قدراً من العالقة اإلنسانية يسمح باإلشراف املشترك على تربيـة            

  . استخدامهم يف اخلالف بينكما وال حتاول تشويه صورة مطلقتك أمام أبنائها

  كيف تتعاملني مع زوجك
 من جلسات العالج النفسي العميق والعالج الزواجي والعـائلي،          توجيهات خاصة جدا    

�B!! ��!��� �!str!S 1 إليك أيتها الزوجة كي تصبح عالقتك بزوجك يف أحسن حاالا         � K!L� ����!��� ! 
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 أن تعريف طبيعة العالقة الزوجية فهي عالقة شديدة القرب شديدة اخلصوصية وممتدة             -١

يف الدنيا واآلخرة، وقد متت بكلمة من اهللا وباركتها السماء واحتفي ا أهـل األرض ، وهـذا                  

  .حيوطها بسياج من القداسة والطهر 

كوين أنثى حقيقية راضية بأنوثتك ومعتزة ا ، فهذا يفجر الرجولة احلقيقية لدى              أن ت  -٢

، أما املرأة املسترجلة     وتتناغم وتتوافق معها وتسعد ا     زوجك ألن األنوثة توقظ الرجولة وتنشطها     

اليت تكره أنوثتها وترفضها فنجدها يف حالة صراع مرير ومؤمل مع رجولة زوجها ، فهـي تعتـرب                  

ا دونية وضعف وخضوع وخنوع ، وتعترب رجولة زوجها تسلط وقهر واسـتبداد وبالتـايل         أنوثته
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تتحول العالقة الزوجية إىل حالة من الندية واملبارزة والصراع طول الوقت ويغيب عنها كل معاين               

  .السكن والود والرمحة 

، والزوجـة     أن تفهمي طبيعة شخصية زوجك ، فلكل شخصية مفاتيح ومـداخل             -٣

ية تعرف هذه املفاتيح واملداخل وبالتايل تعرف كيف تكيف نفسها مع طبيعة شخصية زوجها              الذك

  .مبرونة وفاعلية دون أن تفقد خياراا ومتيزها

اعره وسلوكه وعالقاتـه     أن تفهمي ظروف نشأته فهي تؤثر كثرياً يف تصوراته ومش          -٤

غـضب ،ولكـن لتقـدير      وفهمك لظروف نشأته ليس للمعايرة أو السب وقت ال        ، بك وبالناس 

  .الظروف والتماس األعذار 

 أن حتيب زوجك كما هو حبسناته وأخطائه ، وال تضعي منوذجاً خاصاً بـك تقيـسيه                 -٥

عليه فإن هذا جيعلك دائماً غري راضية عنه ألنك ستركزين فقط على األشياء الناقصة فيه مقارنـة                 

 له مزايـاه    – وليس زوجك فقط     – بالنموذج املثايل يف عقلك أو خيالك ، واعلمي أن كل رجل          

  .وعيوبه ألنه أوالً وأخرياً إنسان 

 أن ترضي به رغم جوانب القصور فال يوجد إنسان كامـل ، والرضـا يف احليـاة                  -٦

الزوجية سر عظيم لنجاحها ، واعلمي أن ما فاتك أو ما ينقصك يف زوجك سيعوضك اهللا عنه يف                  

  . شيء آخر يف الدنيا أو يف اآلخرةأي

، ويقتـل احلـب     ذا يكسر تقديره لذاته وتقديرك له      تكثري من لومه وانتقاده فه      ال -٧

  .بينكما فال يوجد أحد حيب من يلومه وينتقده طول الوقت أو معظم الوقت 



 ٧٨

وال تترددي يف الثناء عليهما فهـذا       ) مهما كانت بسيطة    (  احترمي قدراته ومواهبه     -٨

  .يدفعه للنمو ويزيد من ثقته بنفسه وحبه لك 

 عربي عن مشاعرك اإلجيابية حنوه بكل اللغات اللفظية وغري اللفظيـة ، وال ختفـي                -٩

  .حبك عنه خجالً أو خوفاً أو انشغاالً أو حتفظاً 

 على مشاعرك السلبية حنوه خاصة يف حلظـات         - قدر إمكانك  - حاويل السيطرة    -١٠

اضي أو زالته يف    الغضب،وأمسكي لسانك عن استخدام أي لفظ جارح، وال تستدعي خربات امل          

  .كل موقف خالف

 احرصي على يئة جو من الطمأنينة واالستقرار واهلدوء يف البيت وعلى أن تسود              -١١

، فالسكن واملودة والرمحة مها     ) يف حالة الغضب    ( ومشاعر الرمحة   ) يف حالة الرضا    ( مشاعر الود   

  .األركان الثالثة للعالقة الزوجية الناجحة 

  . واحتفظي دائماً بعالقة طيبة ومتوازنة مع أهله وأقاربه  احترمي أسرته-١٢

 اجعلي سعادته وإسعاده أحد أهم أهدافك يف احلياة فإنك إن حققت ذلك تنـالني               -١٣

  .رضاه واألهم من ذلك رضا اهللا 

ــة    -١٤ ــة الكرمي ــصداقاً لآلي ــة م ــة اإلجيابي ��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A}�}�}�}� الطاع
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أو قهراً ، بل رعاية ومسئولية واحتواء وحبا، والقنوت يف اآلية معناه الطاعة عـن إرادة وتوجـه                  

فطاعة الزوجة السوية لزوجها الـسوي ليـست عبوديـة أو           . ورغبة وحمبة ال عن قسر وإرغام     
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بيلة خمتارة راضية وسعيدة ، وهي قربة تتقرب ـا الزوجـة إىل اهللا              استذالل وإمنا هي مطاوعة ن    

وتتحبب ا إىل زوجها ، وهي عالمة األنوثة السوية الناضجة يف عالقتها بالرجولة الراعية القائدة               

  .املسئولة وال تأنف من هذا األمر إال املرأة املسترجلة أو مدعيات الزعامات النسائية

، عاليـة   ة الزوجية عالقة شديدة القرب، شديدة اخلـصوصية       عالق حفظ السر، فال   -١٥

القداسة، ولذلك فاحلفاظ على سر الزوج هو حفاظ على القرب واخلصوصية ومراعـاة حلرمـة               

وحفظ السر ورد يف اآليـة      . الرباط املقدس بني الزوجة وزوجها يف غيابه وحضرته على السواء           

  .حافظات للغيب مبا حفظ اهللا الكرمية السابق ذكرها يف وصف الصاحلات بأن 

 أشعريه برجولته طول الوقت وامتدحي فيه كل معاين الرجولة كالقوة والـشهامة             -١٦

واملروءة والشجاعة والصدق واألمانة والرعاية واملـسئولية واالحتـواء والـشرف والطهـارة             

  .واإلخالص والوفاء

نك وبـني زوجـك      أن تراعي ربك يف عالقتك بزوجك وأن تعلمي أن العالقة بي           -١٧

عالقة سامية مقدسة يرعاها اهللا العظيم ويباركها ويعلم خائنة األعني وما ختفـي الـصدور، وأن                

 رحيم عليم،    بل تؤجرين عليه من رب    ، صربك على زوجك وحتملك لبعض أخطائه ال يضيع هباء        

وتعرفني أنه إذا نقص منك شيء يف عالقتك بزوجك وصربت ورضيت فأنت تنتظـرين تعويـضاً          

واآلخرة، هذا الشعور الروحاين يف احلياة الزوجية له أثر كبري يف جناحهـا         عظيماً من اهللا يف الدنيا      

واستمرارها وعذوبتها، خاصة إذا كنتما تشتركان يف صالة أو صيام أو قيام ليل أو حج أو عمرة                 

لمان بأن هنـاك    أو أعمال خري، فكأنكما تذوبا معاً يف حب اهللا ويف السعي حنو اخللود، وأنتما تع              
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دورة حياة زوجية أخرى بينكما يف اجلنة تسعدان فيها بال شقاء وتعيشان فيها خلوداً ال ينتهي وال                 

  .ميل

 أن تفخري بإخالصك لزوجك وتعتربينه تاج على رأسك حىت لو كانت لزوجـك        -١٨

خالص زالت أو هنات يف أي مرحلة من مراحل حياتكما الزوجية ، فالزوجة هي منبع الوفاء واإل               

واخللق القومي يف األسرة كلها ، وهذا ليس ضعفاً منك وإمنا غاية القوة فأنت منارة اخللق اجلميـل       

  .ألبنائك وبناتك وزوجك

 أن حترصي على إمتاع زوجك واالستمتاع معه وبه ، بكـل الوسـائل احلـسية                -١٩

لسعادة وسيكافئكما  واملعنوية والروحية، فاهللا خلقكما ليسعد كل منكما اآلخر كأقصى ما تكون ا           

على ذلك يف اجلنة حبياة أخرى خالدة وخالية من كل املنغصات اليت أتعبتكما يف الدنيا ، وكمـا                  

  .يقولون فاملرأة الصاحلة الذكية هي متعة للحواس اخلمس لدى زوجها

ياناً أمـاً حتتويـه حببـها        أن تكوين متعددة األدوار يف حياة زوجك فتكوين له أح          -٢٠

وين أحياناً أخرى صديقة حتاوره وتسانده، وتكوين أحياناً ثالثة ابنة تفجر فيه مـشاعر   ، وتك وحناا

األبوة احلانية ، وأن تقومي ذه األدوار مبرونة حسب ما يقتضيه املوقف ومـا متليـه حالتكمـا                  

  .النفسية والعاطفية معاً

زوجـك يف    أن تكوين متجددة دائماً فهذا جيعلك تشعرين بالسعادة لذاتك وجيعل            -٢١

وال يبحث عن شيء جديد خارج      حالة فرح واحتفاء بك ألنه يراك امرأة جديدة كل يوم فال ميل             

والتجديد يشمل الظاهر والباطن ، فيبدأ من تسرحية الشعر ونوع العطر وطراز املالبـس              ، البيت

لـل  وإذا وجـدت امل   . الفكر والـروح  " طزاجة  " مروراًَ بترتيب األثاث يف الغرف ووصوالً إىل        
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يتسرب إىل حياتكما واملياه متيل للركود حاويل حتريك ذلك برحلة أو نزهة أو عشاءًً خاصاً أو أي                 

  .شيء ترينه مناسباً 

 احرصي على ثقافتك العامة واملتنوعة حىت تكون هناك خطوط اتصال بينك وبـني              -٢٢

ا وهي تغري باحلـديث     زوجك وبينك وبني اتمع ، فاملرأة املثقفة هلا طعم خاص وهلا بريق مييزه            

اجلذاب املتنوع، أما املرأة عدمية أو ضعيفة الثقافة فتجرب زوجها على الصمت حيث ال جيـد مـا                  

يتحدث إليها فيه، وشيئاً فشيئاً ينظر إليها بدونية ويراها أقل من أن حياورها أو يناقشها فترتل من                 

ل مـع سـيدات مثقفـات       مستوى الزوجة إىل مستويات أخرى أدىن، خاصة إذا كان هو يتعام          

  .ومتألقات فتحدث املقارنة مع الزوجة عدمية الثقافة أو أحادية الرؤية فيتحول قلبه طوعاً أو كرهاً

ل إنـسان    أن تساحمي زوجك على زالته وأخطائه فال يوجد رجل بال خطأ، فالرج            -٢٣

فف مشاعر   حياتك وأن جي   ، فال تسمحي خلطأ مهما كان أن ينغص عليك        واإلنسان كثرياً ما خيطئ   

خاصة يف مرحلة منتصف العمر حيث مير       ) التسامح  ( ، وأنت حتتاجني هلذه الصفة      حبك لزوجك 

بعض الرجال ببعض التغريات جتعلهم يعيشون مراهقة ثانية ورمبا صدرت منهم أخطـاء أو زالت               

عاطفية وهي يف أغلب األحيان مؤقتة وسرعان ما يعود إىل رشده لو كنت قادرة على التـسامح                 

  .االستمرار يف العطاء الوجداين رغم أمل التجربة و

 أن تكون غريتك عاقلة ومعقولة تدل على حبك لزوجك وحرصك عليه ، وتنبـه               -٢٤

زوجك حني متتد عينيه أو قلبه مييناً أو يساراً، وال تدعي هذه الغرية حترق حياتك الزوجية وحتول                 

ام ، وال يقتل احلب مثل غرية طائشة البيت إىل ميدان حرب وحتول الثقة واحلب إىل شك وا.  
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، مبعىن أنه يشغل فكرك     )وأنت أيضاً حمور حياته     ( حياتك   فليكن زوجك هو حمور      -٢٥

، ني به ومبا يشغله وحتبني ما حيبه      ، وتتحدد حركاتك وسكناتك طبقاً لعالقتك به فتنشغل       ووجدانك

 على برناجمـه اليـومي أو       ، وترتبني صحوك ونومك    جلوسك وانتقاالتك طبقاً لوجوده    وتكيفني

يتوافق برناجمك وبرناجمه كما تتوافق أرواحكما، إنه شعور باالنتماء واملعيـة ال يعلـو عليـه إال                 

  .االنتماء واملعية خلالق األرض والسماوات

مهما حاول أحـد  ( كوين واثقة به على كل املستويات، فأنت واثقة يف إخالصه لك    -٢٦

قدراته ويف جناحاته ويف حبه لك، هذه الثقة ليـست غفلـة            ، وأنت واثقة يف     )تشكيكك يف ذلك  

 بل هي رسالة عميقة للطرف اآلخر كي يكـون          – كما تعتقد بعض الزوجات      –وليست سذاجة   

ستجد منه اخليانـة وجتـد منـه        أهالً لذلك، أما املرأة اليت تشك وتشكك يف زوجها فإا حتماً            

حو أمامها ذرة حب، والشك هـو الـسم         ، وكل ذرة شك مت    الفشل، فالزوج حيقق توقعاتك منه    

لى هذه الثقة وجتنبـاً لبـذرة       وحفاظاً ع  .زوجية فيجعلها متوت بالبطيء   الذي يسري يف العالقة ال    

 –، احرصي على أن ال يعرف زوجك زالتك وأخطائك قبل الزواج أو عالقاتك املاضـية                الشك

ته ا وبتفاصيلها حتماً ستزرع      فقد سترها اهللا عليك وجتاوزا، ومعرف      –إن كانت هناك عالقات     

وأيضاً ال تلعيب لعبة الـشك الـيت      . بذرة شك يف نفسه رمبا ال يستطيع اخلالص منها ومن مسومها          

 فتحاول إثـارة شـكوكه حنوهـا        – خاصة حني تشعر بإمهال زوجها       –متارسها بعض الزوجات    

رة قد حترق كل املـشاعر      باحلديث عن اهتمام الرجال ا وحماوالم التعرض هلا، فهذه لعبة خط          

ولعبة الشك هذه تنبـئ     . اءا ونقائها وصفائها إىل األبد    وتقضي على طهارة العالقة الزوجية وبر     
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نفيذ يف الواقـع يف     عن نوايا خيانة، واخليانة فعالً قد وقعت على مستوى التخيل ومل يبق هلا إال الت              

  .أي فرصة ساحنة

 ، وذكرياته الـيت يت حيبها، مثل األشياء البينكماشياء الصغرية يف العالقة    اهتمي باأل  -٢٧

  .يعتز ا، واملناسبات املهمة له

 استقبلي مهساته وملساته وحماوالت قربه وتودده إليك  باحلفاوة واالهتمام وبادليه            -٢٨

  .حباً حبب واهتماماً باهتمام 

عاة ظروفه   تزيين له مبا يناسب كل وقت وكل مناسبة مع مراعاة عدم املبالغة ومرا             -٢٩

  .النفسية

 كـل   ، فاإلمهال يقتل  كانت مشاغلك أو مشاكلك أو مشاعرك      جتنيب إمهاله مهما     -٣٠

  .، ورمبا يفتح الباب الجتاهات خطرة حبثاً عن احتياجات مل تشبع شيء مجيل يف العالقة الزوجية

، فيمكنك مثالً اخلروج     يف حياتكما بكل الوسائل املمكنة      جددي حالة الرومانسية   -٣١

معه يف رحلة خاصة بكما وحدكما ملدة يوم أو يومني تستعيدان فيها روح وذكريات أيام الزواج                 

  .األوىل

  . كوين كرمية يف رضاك ونبيلة يف خصومتك -٣٢

  .كل املواقف حىت ال تز ثقته فيك التزمي الصدق والشفافية معه يف -٣٣

 جبل، أو   طئ حبر، أو أمام   على شا " معاً"ينكما حلظات تشعران فيها باجلمال     ليكن ب  -٣٤

  .يف حديقة مجيلة، أو مساء صافية، أو صوت مجيل، أو لوحة رائعة
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زوجك تقـتحم جمـال أسـرتكما        ال تدعي مشكالت أسرتك األصلية أو أسرة         -٣٥

، وراعي التوازن يف العالقات املختلفة فال تطغي عالقتك بأمك أو أبيك أو إخوتك علـى               الصغرية

  .عالقتك بزوجك

  .نامي يف غرفة منفصلة أو سرير منفصل مهما كانت املربرات و األسباب  ال ت-٣٦

 اهتمي بالتواصل الروحي بينكما من خالل عالقة صافية باهللا وأداء بعض العبادات             -٣٧

  .معاً كقراءة القرآن أو قيام الليل أو احلج أو العمرة أو أعمال اخلري والرب 

يعيش ضغوط احلياة    اً ، فهو أوالً وأخرياً إنسان      ال حتمليه فوق طاقته مادياً أو معنوي       -٣٨

  .العصرية الشديدة وحيتاج ملن خيفف عنه بعض هذه الضغوط 

 احذري أن يكون األطفال هم املربر الوحيد الستمرار عالقتك بزوجك،واحذري           -٣٩

  .أكثر أن تعلين هذا

 مليئـة   احرصي على كل ما يضفي على حياتكما مجاالً وجة ومرحـاً ، فاحليـاة              -٤٠

، فليكن لك سعي حنو امللطفـات وامـالت واملبـهجات      نغصات وهي أيضاً مليئة بامللطفات    بامل

  .توازنني ا صعوبات احلياة وتضفني ا جواً من احلب واجلمال والبهجة واملرح يف البيت

 على الرغم من االقتراب الشديد يف العالقة بني الزوجني إال أن الزوجـة الذكيـة             -٤١

لى ضبط املسافة بينها وبني زوجها اقتراباً وبعداً كي حتافظ على حالة الشوق واالحتياج              حترص ع 

  .متجددة ونشطة طول الوقت
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وجك خاصة أثناء اخلالفـات      احذري ترديد كلمة الطالق يف حديثك أو حديث ز         -٤٢

 للتنفيذ يف أي    زاً وقابالً ، ألن ترديد هذه الكلمة ولو على سبيل التهديد جيعلها خياراً جاه           واخلصام

  .، إضافة إىل أا تعطى إحساساً بعدم األمان وعدم االستقرار حلظة

، ففي حالة التفكري يف الطالق أو       حة األخرية نذكرها كارهني مضطرين     وهذه النصي  -٤٣

، واستبق قدراً من العالقة اإلنـسانية  ين راقية متحضرة يف إدارة األزمة      كو – ال مسح اهللا     –حدوثه  

يل تشويه صـورة طليقـك أمـام        ، وال حتاو  على تربية األبناء  مرار اإلشراف املشترك    يسمح باست 

وحىت يف حالة عدم وجود أوالد فال بأس من أن يكون الفراق نبيالً خالياً من التجريح أو                 . أبنائك

  .االنتقام املتبادل

  قواعد عامة يف حتسني منط العالقات الزوجية 

فالناس يلقون صعوبة   مع ذلك   . تاج أن حيب وأن حيب    اإلنسان يلتمس األلفة واملودة، وحي    

لذلك، سـوف   . إن العديد من الناس ليس لديهم أي فكرة عن العالقات السليمة          ،  يف حتقيق ذلك  

  .حناول تقدمي احلل هلذه املشكلة

هـذه  .  بعض قواعد العالقات األساسية مما استقيناه من العديد من املصادر واخلرباء        إليكم

   : مفيدةقدمها ليست بأي حال قائمة شاملة، إال أا بدايةالقائمة اليت ن

  : شريكتك حبكمة وبتعقلاختر •

إم يذكروننا بأحد من ماضيينا، يغدقون علينا اهلدايا،        . حنن نتعلق بالناس ألسباب متنوعة    

قيم الشخص احملتمل أن يصبح شريكك كما تقـيم صـديقا، أنظـر إىل       . وجيعلوننا نشعر بأمهيتنا  

  .، وصفاته،وقيمه، وغىن نفسه، والعالقة بني أقواله وأفعاله، وعالقته مع اآلخرينشخصيته
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  :تعرف على معتقدات شريكك عن العالقات •

إنك طبعا ال تود أن تقع يف حب شـخص          . الناس هلم معتقدات خمتلفة، وغالبا ما تكون متناقضة       

  .يث ال يوجديتوقع الكثري من الغش يف عالقاته، فمثل هذا الشخص سيخلق الغش ح

  :حدد حاجاتك واطلبها بوضوح •

الكثري من الرجال والنساء خيافون التعبري عن حاجام،        . جزيرةالعالقات ليست لعبة أو     

فتكون النتيجة خيبة أمل لعدم حصوهلم علـى مـا يريـدون            . فيضطرون إىل إخفائها أو متويهها    

 شـريكك ال  . ة ال تأيت بدون صدق    املود. يسد حاجام اليت خيفوا    والغضب من شريكهم ألنه مل    

  . يستطيع قراءة أفكارك

 :اعتربا نفسيكما فريقا واحدا •

هذه هي قيمـة صـبط      . أي أنكما شخصني فريدين منظوراكما خمتلفني وقوتكما خمتلفة       

وهـو جمهـود    ( ديان سويل مديرة الزجيات الناجحة    خالفاتكما، حسب ما تقول خبرية العالقات       

  ). هارة يف إقامة العالقاتزواج املعاملي لتعليم األ

. جيب أن تعرفا كيف حتترمان اخلالفات وتتعاطيان معها، فذلك هو مفتاح جناح العالقات            

تعلّم كيف تتعاطى مـع     . اخلالفات ال تفسـد العالقات، ولكن الشتائم هي اليت تفسدها ودمها         

و جتاهل اخلالفات ليست    املراوغة أ . الشعور السليب الذي ال حمالة ناتج عن اخلالفات ينب شخصني         

  . الطريقة السليمة للتعاطي معها

. إذا كنت ال تفهم أو ال حتب شيئا يفعله شريكك، اسأل عنه، واسأل عن سبب قيامه به                

  .حتدث واستكشف، وال تفترض



 ٨٧

  : جيب أن حتل املشاكل فور نشوا •

الـشعور،  أغلب تعثرات العالقات يعود سببها إىل جرح   . ال تدع الغيظ حيتدم يف داخلك     

  .فيناصب واحدمها األخر العداء فيصبحا غريبني أو حىت عدوين

  :تعلم احلوار واملفاوضة •

الشريكان مهـا   . العالقات احلديثة مل تعد تعتمد على األدوار اليت يفرضها اإلرث الثقايف          

  . أن كل عمل فعال يستدعي التفاوضاللذان حيددان أدوارمها حبيث

  . نيةواملفاوضات تنجح بتوفر حسن ال

مبا أن احتياجات الناس تظل تتغري طيلة الوقت، ومتطلبات احلياة تتغري أيضا، فإنه ال غىن               

  .للعالقات اجليدة عن التفاوض ومعاودة التفاوض طيلة الوقت

  :استمع •

يف كثري من األحيـان     . حقا استمع، لقلق شريكك وتذمره دون أن تصدر حكما حياهلما         

مشاركة الشعور أمـر    . يستمع إلينا، فهذا يفتح الباب للثقة     يكون كل ما حنتاجه هو وجود أحد        

أنظر إىل األمور من وجهة نظر شريكك ومن وجهة نظرك أنت أيضا. حيوي.  

 :ابذل قصارى جهدك للمحافظة على املودة بينكما •

وإذا انعدمت ابتعدمتا عن بعضيكما وأصـبح الواحـد         . فاملودة ال حتدث من تلقاء نفسها     

العالقات اجليدة ليست اهلدف النهائي، وإمنـا هـي         . ءات العالقات األخرى  منكما عرضة إلغرا  

  .عمل يدوم احلياة كلها وتتم احملافظة عليها بالعناية املتواصلة

  



 ٨٨

 :أنظر نظرة طويلة املدى •

قارنـا أحالمكمـا    . الزواج هو اتفاق بني شخصني على العيش مع بعضهما يف املستقبل          

  . جددا أحالمكما على الدوام. فس الطريقدائما لتتأكدا أنكما تسريان يف ن

 : حبسن اهلندام والزينةاالستهانةإياك أبدا  •

املودة شيء صعب، فهي تتطلب الصدق، والصراحة، واالنفتاح، والبـوح مبـا يقلـق،              

  . واملخاوف، واحلزن، واآلمال، واألحالم

 .جرب شيئا من الرقة واحلنان. ال تذهب إىل النوم وأنت غضبان •

  :تذر، واعتذراعتذر، واع •

.  اخلطأ أمر حيوي ويؤدي إىل السعادة الزوجية       إصالححماولة  . خيطئكل واحد ميكن أن     

 إصـالح  السخرية، ولكن الرغبـة يف  إىلقد تكون املشاجرات سخيفة أو مضحكة أو حىت تدعو  

اعتمادك على شريكك بعض الشيء أمر جيـد،        . ذات البني فيما بعد هو حمور سعادة كل زواج        

مجيعنـا  . مادك الكامل عليه يف كل احتياجاتك ما هو إال دعوة لتعاسة كال الـشريكني             ولكن اعت 

  وحاجة الرجل إىل االعتماد على أحد ما ال        - واملعلمني واألزواج    األصدقاءنعتمد إىل حد ما على      

  .تقل عن حاجة املرأة

 :احترم نفسك واعتد ا •

  .كيسهل على الناس أن حيبوك ويرافقوك عندما حتترم نفس

لمـا ازدادت   تدل األحباث على أنه كلما زاد عدد األدوار اليت يقوم ـا الـشخص ك              

  .بواعث احترامه لنفسه



 ٨٩

  . هو أهم السبل لتقوية الشعور بالذات- سواء بأجر أو بدون أجر–العمل اهلادف  •

• عناصر واهتمامات جديدة عليها من خارجهابإدخال عالقتكما ايقو : 

  . ما ا كلما قويت عالقتكماكلما كربت عواطفكما واشتركت

  . تنتظر من شخص ما أن يسـد كل حاجاتك يف احلياةأنليس من الواقعية يف شيء 

 :تعاونا، وتعاونا، وتعاونا •

فالعالقات ال تنجح إال إذا كانت ذي طرفني فيها الكثري من األخـذ             . اشتركا باملسئولية 

  .والعطاء

 . للعفويةان مستعدظّال •

 :ةصحالى  وعلنشاطال على احافظ •

 أن مجيع العالقات يصيبها الفشل أحيانا وحيالفها النجاح أحيانا أخـرى،            اجيب أن تدرك  

العمل معا وتعاونكما   . توجد أي عالقة تظل ممتازة طيلة الوقت       ال .وأا ال تظل دائما على ما يرام      

  .يف أقات الشدة يقوي عالقتكما

 . عن نفسك العالقة السيئة باعتبارها انعكاس ملا تصدقهتفهما •

 استخدما كمرآة   بعضكماا مع   ا ببساطة سوف تكرر   ما رب من العالقة السيئة، ألنك     ال

  .ماغير نفسك قبل أن تغير عالقتك.  خيلق هذه العالقةما أي جزء منكا وتدركيكما نفسما فيهياتر

ـ    . اعا وتبي ياا، وليس سلعة حمدودة تشتر    فلتدرك أن احلب ليس كامالً     د إا شـعور ميت

إذا تعلمتم طرقا جديـدة للتفاعـل مـع بعـضكما، تعـود      . وينحسر حسبما تعامالن بعضكما 

  .ا أقوى من ذي قبل متدفقة وغالبامشاعركم



 ٩٠

  !!!من غرفة النوم ... ـ العالج والسعادة ٦
حسن العشرة بني الزوجني مطلب شرعي  يوفق السعداء لتحقيقه وبالتايل تستمر بينـهما            

  .وإن حدثت فسرعان ما تحل ، و حياما من املشكالت املودة والرمحة وختل

  .وأنقل يف الصفحات التالية  آداب الزفاف  للشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

  -:قال  رمحه اهللا  تعاىل  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

�����b��a}��}��}��}�:احلمد هللا القائل يف حمكم كتابه      �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y��b��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y

���gf��e��d��c���gf��e��d��c���gf��e��d��c���gf��e��d��czzzz<<<<] والصالة والسالم على نبيه حممد الذي ورد عنـه          ]٢١: ومالـر 

رواه أمحـد  )) تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة       : ((فيما ثبت من حديثه   

  وبعد؛ . والطرباين بسند صحيح

 حـىت   فإن ملن تزوج وأراد الدخول بأهله آداباً يف اإلسالم، قد ذهل عنها، أو جهلها أكثر الناس،               

املتعبدين منهم، فأحببت أن أضع يف بياا هذه الرسالة املفيدة مبناسبة زفاف أحد األحبة، إعانة له                

  ن رب العاملني،ع. ى القيام مبا شرعه سيد املرسلنيولغريه من اإلخوة املؤمنني، عل

  . توعقبتها بالتنبيه على بعض األمور اليت م كل متزوج، وقد ابتلي ا كثري من الزوجا

  . سأل اهللا تعاىل أن ينفع ا، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي، إنه هو الرب الرحيمأ

علم أن آداب الزفاف كثرية، وإمنا يعنيين منها يف هذه العجالة؛ ما ثبت منها يف السنة احملمدية،                 ولي

ـ                ىت يكـون   مما ال جمال إلنكارها من حيث إسنادها، أو حماولة التشكيك فيها من جهة مبناها؛ ح

القائم ا على بصرية من دينه، وثقة من أمره، وإين ألرجو أن خيتم اهللا له بالسعادة، جزاء افتتاحه                  



 ٩١

��x��w��v�����u��x��w��v�����u��x��w��v�����u��x��w��v�����u}�}�}�}�����حياته الزوجة مبتابعة السنة، وأن جيعله من عباده الذين وصفهم بأن من قوهلم            

��¡�������~���}��|��{��z��y��¡�������~���}��|��{��z��y��¡�������~���}��|��{��z��y��¡�������~���}��|��{��z��yzzzz والعاقبة للمتقني كما قال     الفرقان 

����������µµµµ����������¶����¶����¶����¶������������¸��¸��¸��¸��������¹¹¹¹�����������������������������¾�½�¼�»�º���¾�½�¼�»�º���¾�½�¼�»�º���¾�½�¼�»�º´��´��´��´������������������������������²�²�²�²������������³�³�³�³±�����±�����±�����±�����������������������¯��°¯��°¯��°¯��°}�}�}�}� :العاملنيرب 

��Å���Ä��Ã���Â��Á��À¿��Å���Ä��Ã���Â��Á��À¿��Å���Ä��Ã���Â��Á��À¿��Å���Ä��Ã���Â��Á��À¿zzzzاملرسالت   

  : وهاك تلك اآلداب

  : ـ مالطفة الزوجة عند البناء ا١

يستحب له إذا دخل على زوجته أن يالطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب وحنوه؛ حلـديث                 

عائشة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،        x!�9q B: _�  إين قينت : (( يزيد بن السكن، قالت    أمساء بنت 

���: _�  مث جئته فدعوته جللوا   �R� ���y ���? +d�� B       ـسفجاء، فجلس إىل جنبها، فأيت بع ، 
-!/R� .�!)� �!G B 

: ا، وقلـت هلـا    فانتهر:  فخضت رأسها واستحيت، قالت أمساء     ����لنب، فشرب، مث ناوهلا النيب      

: فأخذت، فشربت شيئاً، مث قال هلا النيب صلى اهللا عليـه وسـلم            : ، قالت ����خذي من يد النيب     

 أعطي تربك 
 �_ :z�)9�h Bبل خذه فاشرب منه مث ناولنيـه مـن   ! يا رسول اهللا: فقلت: ، قالت أمساء

ـ       لستفج: يدك، فأخذه فشرب منه مث ناولنيه، قالت       ت أديـره   ، مث وضعته على ركبيت، مث طفق

، ))نـاوليهن  : ((وأتبعه بشفيت ألصيب منه شرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال لنسوة عندي  

�� _<!�}�  ))ال جتمعن جوعاً وكذباً     : ((فقال صلى اهللا عليه وسلم    ! ال نشتيه : فقلن!)�91 9���|	 �a_ }b+~_

+~�� Bo���� � ���s��$ Bg��L� � �G�E }$B  

  

  



 ٩٢

  : على رأس الزوجة والدعاء هلاـ وضع اليد ٢

وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء ا أو قبل ذلك، وأن يسمي اهللا تبارك وتعـاىل،                 

إذا تـزوج أحـدكم امـرأة، أو        : ((ويدعو بالربكة، ويقول ما جاء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم          

��h�� ]فليأخذ بناصيتها [اشترى خادماً،   � : � +#�� x/�� � �V ;(_+� k�)�\\,��!�� B``  ،]   وليـسم اهللا

اللهم إين أسألك من خريها وخري ما جبلتها عليه، وأعـوذ           : ، وليقل ]وليدع بالربكة [،  ]عز وجل 

)). ]نامه، وليقل مثل ذلك   وإذا اشترى بعرياً فليأخذ بذروه س     .[بك من شرها وشر ما جبلتها عليه      

   .لبيهقيالبخاري وأبو داود وابن ماجه واحلاكم وا
  : ـ صالة الزوجني معا٣ً

  : وفيه أثران. ويستحب هلما أن يصليا ركعتني معاً، ألنه منقول عن السلف

تزوجت وأنا مملوك، فـدعوت نفـراً مـن         : ((عن أيب سعيد موىل أيب أسيد قال      : األول

فذهب أبو ذر   : وأقيمت الصالة، قال  :  فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال       ����أصحاب النيب   

فتقدمت م وأنا عبد مملوك، وعلمـوين       : نعم، قال : أو كذلك؟ قالوا  : قال! إليك: يتقدم، فقالوا ل

إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتني، مث سل اهللا من خري ما دخل عليك، وتعوذ به مـن                  : ((فقالوا

   .وعبد الرزاق. أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف)). شره، مث شأنك وشأن أهلك 

إين تزوجت جارية شـابة     : أبو حريز، فقال  : جاء رجل يقال له   : ((ق قال عن شقي : الثاين

إن اإللف من اهللا، والفرك     ): ((يعين ابن مسعود    ( ، وإين أخاف أن تفركين، فقال عبد اهللا         ]بكراً[

)). من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل اهللا لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتني                

اللهم بارك يل يف أهلي، وبارك هلم يفّ، اللهم امجـع           : وقل: (( أخرى عن ابن مسعود    زاد يف رواية  

  سنده صحيح)).بيننا ما مجعت خبري؛ وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري



 ٩٣

  : ـ  ما يقول حني جيامعها٤

قال )).الشيطان ما رزقتنا   بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب     :((وينبغي أن يقول حني يأيت أهله     

  البخاري وأصحاب السنن إال النسائي )) فإن قضى اهللا بينما ولداً؛ مل يضره الشيطان أبداً ((: ����

  :ـ  كيف يأتيها٥

وجيوز له أن يأتيها يف قُبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول اهللا تبـارك                   

����º¹��¸��¶��µ}�}�}�}�: وتعاىل �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²zzzz ويف  كيف شئتم؛ مقبلة ومـدبرة،    :، أي البقرة 

  : ذلك أحاديث أكتفي باثنني منها

كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرهـا يف           : ((عن جابر رضي اهللا عنه قال     : األول

����º¹��¸��¶��µ}�}�}�}�����:فرتلت! قبلها كان الولد أحول    �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²zzzz فقال رسـول   [ البقرة

   .م والنسائيالبخاري ومسل]  )). مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك يف الفرج: ����اهللا 

كان هذا احلي من األنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا احلي من يهود،             : ((عن ابن عباس، قال   : الثاين

وهم أهل كتاب، وكانوا يرون هلم فضالً عليهم يف العلم، فكانوا يقتدون بكثري من فعلهم، وكان                

ملرأة، فكان هـذا    من أمر أهل الكتاب أن ال يأتوا النساء إال على حرف، وذلك أستر ما تكون ا               

احلي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا احلي من قريش يشرحون النساء شـرحاً     

منكراً، ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم املهاجرون املدينة، تزوج رجـل   

ؤتى على حرف،   إمنا كنا ن  : منهم امرأة من األنصار، فذهب يصنع ا ذلك، فأنكرته عليه، وقالت          

فاصنع ذلك وإال فاجتنبين، حىت شري أمرها، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فـأنزل               



 ٩٤

����º¹��¸��¶��µ}�}�}�}�: اهللا عز وجـل    �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²zzzz  مقـبالت ومـدبرات    : أي. البقـرة

  .أبو داود واحلاكم))ومستلقيات، يعين بذلك موضع الولد 

  : ـ  حترمي الدبر٦

����º¹��¸��¶��µ}�}�}�}����� يف دبرها ملفهوم اآلية الـسابقة      وحيرم عليه أن يأتيها    �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²zzzz 

�: واألحاديث املتقدمة، وفيه أحاديث أخرى البقرة �� �� �� �
ملا قدم املهاجرون املدينة على األنصار تزوجوا مـن         : ((عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت      : األول

 من املهاجرين امرأته على     نسائهم، وكان املهاجرون جيبون، وكانت األنصار ال جتبي، فأراد رجل         

فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سـلمة،  : ، قالت����ذلك، فأبت عليه حىت تسأل رسول اهللا       

ــت ����º¹��¸��¶��µ}}}} :فرتل �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²zzzz ــرة ــال البق ــمام : ، وق ال؛ إال يف ص

  .أمحد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم))واحد

جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : ((ن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      ع: الثاين

حولت رحلي الليلة، فلم يـرد  : وما الذي أهلكك؟ قال: قال. هلكت! يا رسول اهللا : وسلم فقال 

����º¹��¸��¶��µ}�}�}�}�����: هذه اآليـة   ����عليه شيئاً، فأوحي إىل رسول اهللا        �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²��º¹��¸��¶��µ�� �́�³���²zzzz  ،

  . وحسنه الترمذي.النسائي والترمذي والطرباين والواحدي بسند حسن))واتقل الدبر واحليضة أقبِلْ وأدبِر، : يقول

أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إتيان          : ((عن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه        : الثالث

اه، أو  فلما ولّى الرجل دع   . حالل : ����النساء يف أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته يف دبرها؟ فقال           

كيف قلت؟ يف أي اخلربتني، أويف اخلرزتني، أو يف أي اخلصفتني؟ أمن دبرها             : أمر به فدعي، فقال   
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يف قبلها؟ فنعم، أم من دبرها يف دبرها؟ فال، فإن اهللا ال يستحي من احلـق، ال تـأتوا النـساء يف                      

  .الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، واخلطايب وسنده صحيح ))أدبارهن 

  )). إىل رجلٍ يأيت امرأته يف دبرهاال ينظر اهللا: ((الرابع

  النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه
  ابن عدي بسند حسن)).أدبارهن : يعين . ملعون من يأيت النساء يف حماشهن: ((اخلامس

ه مبا يقول؛ فقد كفر مبا أُنزل على        من أتى حائضاً، أو امرأة يف دبرها، أو كاهناً فصدق         : ((السادس

   .أصحاب السنن إال النسائي)) حممد 

  : ـ   الوضوء بني اجلماعني٧

إذا أتى أحدكم أهله، مث أراد     : ((����وإذا أتاها يف احملل املشروع، مث أراد أن يعود إليها توضأ لقوله             

  ]  )) أنشط يف العودفإنه) [وضوءه للصالة : ويف رواية] ( بينهما وضوءاً[أن يعود، فليتوضأ 

  .مسلم وابن أيب شيبة، وأمحد وأبو نعيم والزيادة له
  : ـ   الغسل أفضل٨

لكن الغسل أفضل من الوضوء حلديث أيب رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طـاف ذات يـوم                   

أال جتعله غـسالً واحـداً؟   ! رسول اهللا يا: فقلت له:هذه وعند هذه، قالعلى نسائه، يغتسل عند     

  ، والنسائي، والطرباينأبو داود)).هذا أزكى وأطيب وأطهر : ((قال

  : ـ  اغتسال الزوجني معاً ٩

عـن  : األول: وجيوز هلما أن يغتسال معاً يف مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديث              

كنت اغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إنـاء بـيين   : ((عائشة رضي اهللا عنها قالت 

البخـاري  ))مها جنبان   : دع يل، دع يل، قالت    : ، فيبادرين حىت أقول     ]ختتلف أيدينا فيه  [بينه واحد   و
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عوراتنا ما نأيت منـها     ! يا رسول اهللا  : قلت: عن معاوية بن حيدة قال    :  الثاين .ومسلم وأبو عوانة يف صحاحهم    

! يا رسول اهللا  : تقل :قال)).احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك          : ((وما نذر؟ قال  

يا :فقلت: قال)).ن ال يرينها أحد، فال يرينها     إن استطعت أ  ((:إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟قال     

  . رواه أصحاب السنن إال النسائي))اهللا أحق أن يستحىي منه من الناس((:إذا كان أحدنا خالياً؟قال!رسول اهللا

  : ـ  توضؤ اجلنب قبل النوم١٠

  : ذا توضأ، وفيه أحاديثوال ينامان جنبني إال إ

ينام وهـو   ] يأكل أو [ إذا أراد أن     ����كان رسول اهللا    : ((عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     : األول

  . البخاري ومسلم وأبو عوانة)) جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصالة 

: الجنب؟ ق  أينام أحدنا وهو  ! يا رسول اهللا  : أن عمر قال  : ((عن ابن عمر رضي اهللا عنهما     : الثاين

نعم، ليتوضأ مث لينم    : ((ويف رواية )). توضأ واغسل ذكرك، مث من      : ((، ويف رواية  ))نعم إذا توضأ    

   .أخرجه الثالثة يف صحاحهم)) نعم، ويتوضأ إن شاء : ((ويف أخرى)). حىت يغتسل إذا شاء 

جيفـة  : ةثالثة ال تقرم املالئك   :((قال����عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           : الثالث
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����� K�� �� }�p }�P IT ��?$ K�L� W��  .حسن أبو داود وأمحد والطحاوي والبيهقي)) ، واجلنب إال أن يتوضأ "�� _�

  :  حكم هذا الوضوء ـ١١

أينـام  : ����وليس ذلك على الوجوب، وإمنا لالستحباب املؤكد، حلديث عمر أنه سأل رسول اهللا              

  ابن حبان  ))نعم، ويتوضأ إن شاء : ((أحدنا وهو جنب؟ فقال
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حـىت  [ ينام وهو جنب من غري أن ميس مـاًء           ����كان رسول اهللا    : ((ويؤيده حديث عائشة قالت   

  .وأصحاب السنن إال النسائيابن أيب شيبة ]  ))يقوم بعد ذلك فيغتسل

كان يبيت جنباً فيأتيه بالل، فيؤذنه بالصالة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إىل حتـدر             : ((ويف رواية عنهما  

يف : فقلت لعامر : قال مطرف . املاء من رأسه، مث خيرج فأمسع صوته يف صالة الفجر، مث يظل صائماً            

   .بة وسنده صحيح وأبو يعلىابن أيب شي)) نعم، سواء رمضان أو غريه : رمضان؟ قال

  :  تيمم اجلنب بدل الوضوء ـ١٢

كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : ((وجيوز هلما التيمم بدل الوضوء أحياناً حلديث عائشة قالت        

  وإسناده صحيحالبيهقي )) وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ، أو تيمم 

  :  اغتساله قبل النوم أفضل ـ١٣

كيف كان صلى اهللا عليه     : سألت عائشة قلت  : ((يث عبد اهللا بن قيس قال     واغتساهلما أفضل، حلد  

كل ذلـك قـد     : وسلم يصنع يف اجلنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت              

مسلم وأبو  )) احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة        : كان يفعل، رمبا اغتسل فنام، ورمبا توضأ فنام، قلت        

  . عوانة وأمحد
ـ ١٤ ����:وحيـرم عليـه أن يأتيهـا يف حيـضها لقولـه تبـارك وتعـاىل       :  حترمي إتيان احلائض 

{{{{��¡���~��}��|���{z��y��x��w��v��u��t��sr��qp��¡���~��}��|���{z��y��x��w��v��u��t��sr��qp��¡���~��}��|���{z��y��x��w��v��u��t��sr��qp��¡���~��}��|���{z��y��x��w��v��u��t��sr��qp
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ول؛ فقد كفر   فصدقه مبا يق   من أتى حائضاً، أو امرأة يف دبرها، أو كاهناً؛         : ((����من قوله   : األول

   .رواه أصحاب السنن وغريهم. حديث صحيح)) مبا أنزل على حممد 



 ٩٨

إن اليهود كانت إذا حاضت منهم املرأة أخرجوها من البيت،ومل          :( عن أنس بن مالك قال    : الثاين

يؤاكلوها، ومل يشاربوها،ومل جيامعوها يف البيت، فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك،               

 z��y��x��w��v��u��t��sr��q���p���{z��y��x��w��v��u��t��sr��q���p���{z��y��x��w��v��u��t��sr��q���p���{z��y��x��w��v��u��t��sr��q���pzzzz}���}}}}عاىل ذكـره    فأنزل اهللا ت  

جامعوهن يف البيوت، واصنعوا كل شـيء؛ غـري النكـاح،          : ����رسول اهللا   إىل آخر اآلية، فقال     

ما يريد هذا الرجل أال يدع شيئاً من أمرنا إال خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حـضري                 : فقالت اليهود 

إن اليهود تقول كذا وكذا، أفـال نـنكحهن يف          !  اهللا ، فقاال يا رسول   ����وعباد بن بشر إىل النيب      

 حىت ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية مـن            ����احمليض؟ فتمعر وجه رسول اهللا      

  مسلم وأبو عوانة وأبو دواد)). ، فبعث يف آثارمها فسقامها، فظننا أنه مل جيد عليهما ����لنب إىل رسول اهللا 

  : ائض كفارة من جامع احل ـ١٥

من غلته نفسه فأتى احلائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنـصف جنيـه ذهـب                   

 يف الـذي يـأيت      ����إنكليزي تقريباً أو ربعها، حلديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه عن النيب               

    واحلاكمأخرجه أصحاب السنن والطرباين والدارمي))يتصدق بدينار أو نصف دينار : ((امرأته وهي حائض، قال

  :  ما حيل له من احلائض ـ١٦

  : وجيوز له أن يتمتع مبا دون الفرج من احلائض، وفيه أحاديث

  )). واصنعوا كل شيء إال النكاح : (( ... ����قوله : األول

 يأمر إحدانا إذا كانت حائـضاً أن        ����كان رسول اهللا    : ((عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     : الثاين

  . البخاري ومسلم وأبو عوانة))يباشرها: ، وقالت مرةتتزر، مث يضاجعها زوجها
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كان إذا أراد من احلائض شيئاً ألقى على        :((����إن النيب   :  قالت ����عن بعض أزواج النيب     : الثالث

   .أبو داود صحيح على شرط مسلم]))مث صنع ما أراد[ فرجها ثوباً

  :  مىت جيوز إتياا إذا طهرت ـ١٧

دم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط،            فإذا طهرت من حيضها، وانقطع ال     

¢��¢��¢��¢��}�}�}�}�: أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتياا، لقوله تبارك وتعاىل يف اآلية السابقة               

�±°��� �̄�®��¬��«��ª��©¨��§���¦��¥��¤��£�±°��� �̄�®��¬��«��ª��©¨��§���¦��¥��¤��£�±°��� �̄�®��¬��«��ª��©¨��§���¦��¥��¤��£�±°��� �̄�®��¬��«��ª��©¨��§���¦��¥��¤��£zzzzالبقرة   

  : جواز العزل ـ ١٨

  : وجيو له أن يعزل عنها ماءه، وفيه أحاديث

كنا نعزل علـى    : ((، ويف رواية  ))كنا نعزل والقرآن يرتل     : ((عن جابر رضي اهللا عنه قال     : األول

  البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ))، فلم ينهنا���� ، فبلغ ذلك نيب اهللا ����عهد رسول اهللا 

إن يل وليدة، وأنـا أعـزل   : فقال����جاء رجل إىل رسول اهللا  ((:عن أيب سعيد اخلدري قال    : ينالثا

فقال رسـول   ،))أن املوءودة الصغرى العزل   :((ا يريد الرجل،وإن اليهود زعموا    وأنا أريد م  عنها،  

النـسائي، وأبـو داود   ))اهللا أن خيلقه مل تستطع أن تصرفه ، لو أراد    ]كذبت يهود [كذبت يهود،   ((:����اهللا  

   .والترمذي
ـ  :  فقال ����عن جابر أن رجالً أتى رسول اهللا        : الثالث انيتنا، وأنـا  إن يل جارية هي خادمينـا وس

، فلبث  ))اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر هلا          : ((أطوف عليها، وأنا أكره أن حتمل، فقال      

مـسلم وأبـو   )) قد أخربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا: ((فقال! إن اجلارية قد حبلت : الرجل، مث أتاه فقال   

  داود وأمحد
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  :  األوىل ترك العزل ـ١٩

  : ولكن تركه أوىل ألمور

  .. .ن تفويت لذاأن فيه إدخال ضرر على املرأة ملا فيه م: األول

تزوجوا  : ((���� ، وذلك قوله     ����أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثري نسل أمة نبينا           : الثاين

  رواه أبو داود والنسائيصحيح،))د فإين مكاثر بكم األمم والودود الول

مـسلم  )).ذلك الوأد اخلفـي     : ((ن العزل، فقال   بالوأد اخلفي حني سألوه ع     ����ولذلك وصفه النيب    

  . والطحاوي وأمحد والبيهقي
ذُكر العـزل عنـد     : (( أيب سعيد اخلدري أيضاً، قال      إىل أن األوىل تركه يف حديث      ����وهلذا أشار   

ت  فإنه ليـس   -فال يفعل ذلك أحدكم   :  ومل يقل  -!ومل يفعل ذلك أحدكم؟   : ، فقال ����رسول اهللا   

وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون؟      : ، فقال )ويف رواية . (هانفس خملوقة إال اهللا خالق    

   .مسلم والنسائي، وابن منده والبخاري)) ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال هي كائنة 

  :  ما ينويان بالنكاح ـ٢٠

 عليهمـا،   وينبغي هلما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصاما من الوقوع فيما حرم اهللا            

 ����أن أناساً من أصحاب النيب      ((:ما، حلديث أيب ذر رضي اهللا عنه      فإنه تكتب مباضعتهما صدقة هل    

ذهب أهل الدثور باألجور، يصلون كما نصلي، ويـصومون كمـا      ! يا رسول اهللا  : ����قالوا للنيب   

حة أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبي          : نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم، قال    

، وأمر باملعروف صـدقة،     ]وبكل تكبري صدقة، وبكل ليلة صدقة، وبكل حتميدة صدقة        [صدقة،  

أيأيت أحدنا شهوته ويكـون  ! يا رسول اهللا: قالوا! وي عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة       

لك فكذ:] بلى، قال : قالوا[أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليها فيها وزر؟          : قال! له فيها أجر ؟   
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وجيزئ من هذا   : صدقة، صدقة، مث قال   : وذكر أشياء [أجر،  ] فيها[إذا وضعها يف احلالل كان له       

  مسلم والنسائي وأمحد]  )) كله ركعتا الضحى

  :  ما يفعل صبيحة بنائه ـ٢١

ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأيت أقاربه الذين أتوه يف داره، ويسلم عليهم، ويدعو هلم، وأن                 

 إذ بىن بزينب، فأشبع املسلمني      ����أومل رسول اهللا    : ((باملثل حلديث أنس رضي اهللا عنه قال      يقابلوه  

خبزاً وحلماً، مث خرج إىل أمهات املؤمنني فسلم عليهن، ودعا هلن، وسلمن عليه ودعون له، فكان                

  . أخرجه احلاكم والترمذي والنسائي وأمحد)) يفعل ذلك صبيحة بنائه 

  : م يف الدار وجوب اختاذ احلما ـ٢٢

وجيب عليهما أن يتخذا محاماً يف دارمها، وال يسمح هلا أن تدخل محام السوق، فإن ذلك حـرام،                  

  : وفيه أحاديث

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فـال         : ((����قال رسول اهللا    : عن جابر رضي اهللا عنه قال     : األول

 يدخل احلمام إال مبئزر، ومـن كـان         يدخل حليلته احلمام، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال         

  احلاكم والترمذي والنسائي))يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر 

: خرجت من احلمام، فلقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقـال           : عن أم الدرداء قالت   : الثاين

 تضع ثياـا يف    امرأةذي نفسي بيده، ما من      وال: ((من احلمام، فقال  : من أين يا أم الدرداء؟ قالت     

أمحد والدواليب بإسنادين عنها ؛ أحـدمها       ))غري بيت أحد من أمهاا، إال وهي هاتكة كل ستر بينها وبني الرمحن              

  صحيح
ممـن  : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي اهللا عنها، فقالت          : عن أيب املليح قال   : الثالث

: نعم، قالت : لعلكن من الكورة اليت تدخل نساؤها احلمام؟ قلن       : ، قالت من أهل الشام  : أننت؟ قلن 



 ١٠٢

ما من امرأة ختلع ثياا يف غري بيتها إال هتكت ما بينها وبني             : (( يقول ����أما إين مسعت رسول اهللا      

  أصحاب السنن إال النسائي، والدارمي والطيالسي، وأمحد)). اهللا تعاىل

  :  حترمي نشر أسرار االستمتاع ـ٢٣

  : وحيرم على كل منهما أن ينشر األسرار املتعلقة بالوقاع، وفيه حديثان

إن من أشر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته، وتفضي              (( :����قوله  : األول

  . ابن أيب شيبة، ومن طريقه مسلم، وأمحد وأبو نعيم)) إليه، مث ينشر سرها 

لعـل  ((:، والرجال والنساء قعود، فقال    ���� كانت عند رسول اهللا      عن أمساء بنت يزيد أا    : الثاين

إي واهللا يـا    : القوم، فقلت  فأرم! رجالً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها؟           

فال تفعلوا، فإمنا ذلك مثل الشيطان لقي شـيطانة         : ((قال. إن ليفعلن، وإم ليفعلون   ! رسول اهللا 

   .، وابن السينن أيب شيبة، وأيب داود، والبيهقيأمحد وله شاهد من عند اب ))الناس ينظرون يف طريق، فغشيها و

  

  



 ١٠٣

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أسباب الطالق وطرق العالج املقترحة: استبيان ـ ١
  االستمارة املوزعة على العينة القصدية املقصودة 

  "اختياري.............. " .........................................:....االسم

 : شخصيةل االبيانات: أوالً 

  :أمام اإلجابة املناسبة   )bbbb(  فضال ضع عالمة 

 : العمر .١

  (    )      سنة٣٠ إىل اقل من٢٥من (    )        سنة٢٥أقل من 

 (    )ر سنة وأكث٣٥من (    )          سنة ٣٥ة إىل  سن٢٥من 

 :احلالة االجتماعية .٢

 (    )متزوج (    )          مطلق (    )          لأرم         (    )  أعزب 

 :الدخل املادي .٣

  (    )          ٥٠٠٠ إىل ٣٠٠٠من  (    )          ٣٠٠٠ من أقل 

  (   )٩٠٠٠من  أكثر (    )          ٩٠٠٠ اىل٣٠٠٠من 

 :السكن .٤

   (    )       صمرتل خا(    )          األب واألم مع العائلة

 :................................................ .حدد:أخرى

  



 ١٠٤

  -:أمامها  ) bbbb( رجاًء اختيار  االجابة املناسبة  بوضع عالمة

  غري ممكن  نادرا  احيانا  دائما  من أسباب الطالق  م
          دخل األسرةت  ١
          عدم توافق الزوجني  ٢
          تغيب الرجل عن املرتل  ٣
          يةاخليانة الزوج  ٤
          السكن مع عائلة الزوج  ٥
          إجناب املرأة لإلناث  ٦
          كثرة املواليد  ٧
          خروج الزوجة للعمل  ٨
          تواجد الشغاالت  ٩

          الزواج من أخرى  ١٠
          سوء املعاملة بني الزوجني  ١١
          اإلجناب عدم  ١٢
          مرض أحد الزوجني  ١٣
          الشديدةالزوجة  غرية  ١٤
          ضرب الزوج زوجته  ١٥
          استقرار الزوج يف أي وظيفة عدم  ١٦
          سهر الزوجة خارج البيت  ١٧
          .لألبناء عدم رعاية املرأة  ١٨
          قلة الدخل للزوج  ١٩
          وجود دخل مستقل للزوجة  ٢٠
          عدم تلبية الزوج الحتياجات  ٢١
          راتب الشغالة  ٢٢
          ة ضروريات األسرقلة اإلنفاق على  ٢٣
          كرم الزوج  ٢٤
          خبل الزوج  ٢٥
          قلة الوعي بني الزوجني  ٢٦
          عدم وجود توعية من األهل  ٢٧
          وجود فرق يف التحصيل الدراسي للزوجني  ٢٨
          إجادة املرأة للطبخ عدم  ٢٩
          فروق املستوى الثقايف بني الزوجني  ٣٠
           الزوجقوقعدم تأدية الزوجة حل  ٣١
          الزوجة عدم تأدية الرجل حلقوق  ٣٢



 ١٠٥

          اختيار املرأة بسبب مجاهلا  ٣٣
          التقصري الديين من أحد الزوجني  ٣٤
          الفارق العمري بني الزوجني  ٣٥
          تزوج الرجل من امرأة كبرية  ٣٦
          تزوج الرجل من امرأة صغرية  ٣٧
          مشاهدة القنوات الفضائية  ٣٨
          ضعف شخصية الرجل  ٣٩
          شك املرأة بزوجها  ٤٠
          سهر الزوج على اإلنترنت  ٤١
          سهر الزوجة على اإلنترنت  ٤٢
          الشاب على الزواج إرغام  ٤٣
          إرغام الفتاه على الزواج  ٤٤
٤٥            

  ٨ ��ول

  :منهااقتراح حلل مشكلة عانيت 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................  
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  ـ نتائج العينة العشوائية بيانيا٢
  البيانات األساسية: أوال
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 ح نتائج البحث على العينة القصدية املنتخبةجداول بيانية توض:ثانيا 
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 رسوم بيانية توضح نسبة كل إجابة على حدهـ ٣
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<��5 ا9��ة
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#$درا
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١٧%

٧٩%

٤% ٠%
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#$درا
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٥٣%
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  اتــوصيــالت

  : هذه الدراسة مبا يلي يف ايةكاتبل ايوصى

إنشاء مراكز خاصة بدراسة أسباب الطالق وحبث سبل عالجها وتالفيها أو علـى أقـل                �

 .تقدير احلد من تفشيها

إنشاء مراكز للعالج األسري للتعامل مع ضحايا الطالق ومراعـاة حالتـهم النفـسية               �

 . يف اتمعيئتهم ودجمهمو

 .لمقبلني على الزواجإنشاء مراكز لالستشارات األسرية وخاصة ل �

 .إنشاء مراكز خاصة إلقامة دورات للمقبلني واملقبالت على الزواج �

على شهادات تفيد حبضور دورات خاصة وتكـون        السعي حلصول املقبلني على الزواج       �

 .هذه الشهادة مبثابة الفحص الطيب ملا قبل الزواج

ني واملـستمرين    للمتـزوج  عمل دورات لألزواج بشكل عام لتحسني التوافق الزواجي        �

 .بالزواج

بأنواعه عن فن العالقـات األسـرية       توعية اتمع عن طريق النشر والصحافة واإلعالم         �

 .بني املتزوجني واملقبلني على الزواجوالزوجية وبث الثقافة العلمية الشرعية 

 يف املدارس الثانوية واجلامعية لبيان الثقافة اإلسـالمية والعالقـات         اعتماد مناهج تربوية     �

 .اإلنسانية واألسرية والزواجية واجلنسية الشرعية

تقبل االقتراحات من أصحاب التجارب السابقة يف الزواج والطالق، واإلفادة منـها يف              �

 .برامج التوعية اإلسالمية



 ١٣٤

مراكز األحياء، واجلمعيات التعاونية، واملكاتب     : "مسامهة مؤسسات اتمع املختلفة مثل     �

  .يف توعية األجيال املقبلة على الزواج " إخل.... اخلاصة بالزواج و



 ١٣٥

  ةـامتـاخل

  وبعد،،.. هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم  احلمد

فإنين أمحد اهللا تعاىل على توفيقه إلمتام هذه الدراسة واليت مشلت استعراض أسباب الطالق وآثاره،               

ج عملية جربت وحققت الكثري من النجـاح        من تأثرياته بربام  مث تناولت طرق عالجه والتخفيف      

  ..وهللا احلمد 

  .واألزواج واملقبلني على الزواج أن يستفيدوا منها وأمتىن من املراكز االجتماعية على اختالفها

ففيها معاجلات تربوية نفسية إلصالح احلياة الزوجية بنيت على دراسات سابقة وأكملت            

   .ا الكتابول هذالعقد مبا الحظت من خالل استعراضك لفص

ليكونـوا  .. وجني وأن يرزقهما الذرية الصاحلة    أسأل اهللا تعاىل أن يدمي السعادة بني كل ز        

ويكونوا أُسرا تنعم باهلـدوء النفـسي       .. بناة جمتمع سعيد خالٍ من املشكالت األسرية والزوجية       

  ،،،والطمأنينة

  حمبكم

  عبداهللا بن أمحد ال عالف الغامدي

  وادي وج_ الطائف 
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  املالحق
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 ١٣٨

        
        هـهـهـهـ١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢ إىل عام  إىل عام  إىل عام  إىل عام ١٤١٣١٤١٣١٤١٣١٤١٣جدول مقارن لعقود الزواج وصكوك التي متت أمام حماكم اململكة من عام جدول مقارن لعقود الزواج وصكوك التي متت أمام حماكم اململكة من عام جدول مقارن لعقود الزواج وصكوك التي متت أمام حماكم اململكة من عام جدول مقارن لعقود الزواج وصكوك التي متت أمام حماكم اململكة من عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد عقود
 الزواج عن طريق

 

  عدد املأذونني

 السنة

كم
احملا

نني  
أذو
امل

  

وع
م
ا

 

 عدد
وك
صك

  
الق

الط
 

سبة
الن

  املرخص  املتفرغني 
  اموع  هلم

  ٢٢٣٥  ٢١٨٣  ٤٢ %١٩ ١٣٢٢٧ ٦٧٩٣٤ ٥٩٤٤٩ ٨٤٨٥ هـ١٤١٣
  ١٨٥٢  ١٧٨٧  ٦٥  %٢٤  ١٢٤٧٨  ٥١٢٦٥  ٤٠٧٢١  ١٠٥٤٤  هـ١٤١٤
  ٢٢٨٥  ٢٢٢٦  ٥٩  %٢٠  ١٢١٩٢  ٦١١٧٢  ٥٢٢٤٤  ٨٩٢٨  هـ١٤١٥
  ٢٠٩١  ٢٠٣٥  ٥٦  %٢٢  ١٤٠٥٤  ٦٣٣٥٣  ٥٥٤٠٨  ٧٩٤٥  هـ١٤١٦
  ٢٣١٥  ٢٢٥١  ٦٤  %٢٤  ١٥٦٩٧  ٦٤٣٣٩  ٥٤٦٧٧  ٩٦٦٢  هـ١٤١٧
  ٢٦٢٣  ٢٥٨٣  ٤٠  %٢٢  ١٥١٦٩  ٧٠١٦٩  ٥٨٤٠٣  ١١٧٦٦  هـ١٤١٨
  ٣١١٢  ٣٠٦٨  ٤٤  %٢٣  ١٧٥٢٨  ٧٤٩٣٨  ٦٧٥٠٣  ٧٤٣٥  هـ١٤١٩
  ٣١١١  ٣٠٦١  ٥٠  %٢٣  ١٨٥٨٣  ٧٩٥٩٥  ٦٩٢٢٣  ١٠٣٧٢  هـ١٤٢٠
  ٣٢٠٣  ٣١٥٩  ٤٤  %٢١  ١٦٧٢٥  ٨١٥٧٦  ٧١٧٠٨  ٩٨٦٨  هـ١٤٢١
  ٣٤٤٢  ٣٣٩١  ٥١  %٢١  ١٨٧٦٥  ٩٠٩٨٢  ٧٧٦١١  ١٣٣٧١  هـ١٤٢٢

٦ ���� 
 



 ١٣٩

        هـهـهـهـ١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢بيان بأعداد عقود الزواج وصكوك الطالق التي متت أمام حماكم اململكة لعام بيان بأعداد عقود الزواج وصكوك الطالق التي متت أمام حماكم اململكة لعام بيان بأعداد عقود الزواج وصكوك الطالق التي متت أمام حماكم اململكة لعام بيان بأعداد عقود الزواج وصكوك الطالق التي متت أمام حماكم اململكة لعام 

  

  

  

  

  عدد املأذونني عدد عقود الزواج

  عن طريق احملافظة/ قة املنط
  احملكمة

  عن طريق
  املأذونني

 اموع

  عدد
صكوك 
غني الطالق

تفر
امل

 هلم  
ص
رخ
امل

  

وع
م
ا

  

  ٥٠٣  ٤٩٢  ١١ ٤٩١٧ ١١٢٥٢ ٨٦٤٢ ٢٦١٠ منطقة الرياض
  ٧٠٣  ٦٩٨  ٥  ٣٨٥٨  ٢٤٠٣٤  ١٧٦٥٥  ٦٣٧٩  منطقة مكة املكرمة
  ٢٣٢  ٢٣٢  ٠  ١١٩٤  ٧٢٣١  ٥٩٩٦  ١٢٣٥  منطقة املدينة املنورة
  ٥١  ٣٨  ١٣  ١٧٠٢  ٥٦١٣  ٤٥٢٢  ١٠٩١  املنطقة الشرقية
  ١٧٥  ١٧٢  ٣  ١١٣٨  ٦٢٨٣  ٦٠١٥  ٢٦٨  منطقة القصيم
  ٨٥٣  ٨٥٠  ٣  ١٥٧١  ١٠٥٢٨  ١٠٣٦٥  ١٦٣  منطقة عسري
  ٢٣٧  ٢٣٧  ٠  ٦٩٢  ٥٩١١  ٥٧٨٥  ١٢٦  منطقة جازان
  ١٢١  ١٢١  ٠  ٤٩٠  ٢٨١٨  ٢٥٧٤  ٢٤٤  منطقة حائل
  ٥٠  ٥٠  ٠  ٧٥٩  ٢٧١١  ٢٤٢٠  ٢٩١  تبوك

  ٣٣  ٣٣  ٠  ٣٠٤  ١٨٠٧  ١٧٦٧  ٤٠  منطقة اجلوف
  ١٧٦  ١٧٦  ٠  ٢١٧  ٢٤٧٧  ٢٤٥٦  ٢١  منطقة الباحة

  ٢٢  ٢٢  ٠  ٣١٨  ١٢٩١  ٨٨١  ٤١٠  منطقة احلدود الشمالية
  ١١  ١١  ٠  ٢٦٧  ١٧٧٤  ١٦٠٤  ١٧٠  منطقة جنران
  ٥٢  ٥٠  ٢  ٣٥٤  ١٩٩٤  ١٨٣٦  ١٥٨  حمافظة األحساء
  ٨٧  ٨٦  ١  ٢٧٠  ١٢٩٦  ١٢٨١  ١٥  حمافظة القنفذة
  ٥٠  ٤٥  ٥  ٢٢٣  ١٥٠٨  ١٤٥٤  ٥٤  حمافظة الدوادمي
  ٢٢  ١٨  ٤  ١١٧  ٦١٩  ٥٩٧  ٢٢  حمافظة امعة
  ٢٠  ١٧  ٣  ٥٨  ٣١٧  ٣٠٠  ١٧  حمافظة األفالج

  ١٢  ١١  ١  ١٩٠  ٥٩٣  ٥٦٥  ٢٨  حمافظة وادي الدواسر
  ٣٢  ٣٢  ٠  ١٢٦  ٩٢٥  ٨٩٦  ٢٩  حمافظة القويعية

  ٣٤٤٢  ٣٣٩١  ٥١  ١٨٧٦٥  ٩٠٩٨٢  ٧٧٦١١  ١٣٣٧١  اموع
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 ١٤٧

  الرسالةمراجع 

  السنة  الدولة  املطبعة/ الناشر   نوان املرجعع  اسم املؤلف  م

احلياة الزوجية يف القران   اخلطيب، عبدالفتاح امحد١
  الكرمي

  دمشق   اليمامة للطابعة والنشر
  بريوت

)٢٠٠٤(  

  )٢٠٠١(  الرياض  مكتبه املعارف للنشر  حتفه العروس  االستنابويل ،حممد مهدي٢

٣
العبد اهللا ،عبد العزيز بن 

  ناصر بن سعود
وج و الزوجة ماهلما الز

  )٢٠٠٥(  الرياض  مكتبه امللك فهد الوطنية  وما عليهما

  املطوع ،جاسم٤
املشاكل الزوجية فوائدها 

  )٢٠٠١(  الكويت  مؤسسه فؤاد للتجاليد  وفن احتوائها

  وصفي ،حممد٥
املوسوعة الشاملة يف عالقة 

  الرجل باملرأة
  )٢٠٠٠(  القاهرة  دار الفيصلية

  الرشيدي، بشري صاحل٦
مناهج البحث التربوي 
  )٢٠٠٠(  الكويت  دار الكتاب احلديث  رؤية تطبيقيه مبسطه

  كفايف ،عالء الدين٧
 الصحة النفسية واإلرشاد 

  )٢٠٠٥(  الرياض  دار النشر الدويل  النفسي

٨
العيسوي، عبدالرمحن 

  حممد

 موسوعة علم النفس 
احلديث جماالت اإلرشاد 

  والعالج النفسي
  )٢٠٠١(  وتبري  دار الراتب اجلامعية

  )٢٠٠٠(  بريوت  املكتب اإلسالمي  التفاهم يف احلياة الزوجية  مبيض ،مامون٩
  )٢٠٠٦(  القاهرة  دار الفيصلية  فن التعامل بني الزوجني  املنشاوي ،حممد صديق١٠

  زهران ،حامد عبد السالم١١
الصحة النفسية والعالج 

  النفسي
  )١٩٧٤(  القاهرة  عامل الكتب

  )١٩٩٨(  بريوت  دار احلداثة   احلياة الزوجيةهولوجيسيك  مسعان ،عبد احلليم١٢

  اهلامشي ،عبد احلميد حممد١٣
التوجيه واإلرشاد النفسي 
  الصحة النفسية الوقائية

  )١٩٩٤(  جدة  دار الشروق

  )٢٠٠٦(  الدمام  دار الكفاح للنشر والتوزيع  الزواج السعيد  العلى ،هدى١٤
  )٢٠٠٥(  ـ  زيعدار احلضارة للنشر والتو  كيف ختتار شريك حياتك١٥

  اجلوير، إبراهيم بن مبارك١٦
تأخر الشباب اجلامعي يف 

  )١٩٩٥(  الرياض مركز امللك فيصل للبحوث  الزواج

  عطار ،طالل حممد نور١٧
عزوف الشباب عن 
  )١٩٩٧(  الرياض مركز امللك فيصل للبحوث  الزواج و اثاره

  )١٩٦٨(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  حياتنا الزوجية  الرفاعي ،علي بن امحد١٨

  اهلزاين ،نوره عبداهللا١٩
العوامل املؤدية للطالق يف 
األسرة السعودية املعاصرة 

  دراسات إحصائية
  )١٩٨٩(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث



 ١٤٨

٢٠
العامة إلدارة الرئاسة 

الدعوة البحوث واإلفتاء و
  واإلرشاد

أحباث هيئه كبار العلماء 
  )١٩٨٨(  الرياض  لك فيصل للبحوثمركز امل  باململكة العربية السعودية

  باعثمان ،عثمان٢١
أسرار السعادة الزوجية 

  ـ  ـ  ـ  التناغم األسري

  غراي،جون٢٢
الرجال من املريخ والنساء 

  )٢٠٠٣(  الرياض  مكتبة العبيكان  من الزهرة

  )٢٠٠٣(  بريوت  دار الفكر العريب  ألف باء احلياة الزوجية  رفعت ،حممد٢٣

  الكبس،لطف امحد٢٤
 ود الناس كيف تكسب

يف سبع مزايا وسبع 
  خطوات

  )٢٠٠٢(  مصر ـ القاهرة  دار اتمع للنشر والتوزيع

  السهل ،راشد٢٥
املستشار الوايف يف حل 

  ـ  ـ  دار الفكر احلديث  اخلالفات

٢٦
  دانييس ،ميشيل ديز
  )٢٠٠١(  بريوت  دار الكتاب العريب  العالج الشايف للطالق   ترمجه أمني األيويب

  الزفاف اإلسالمي السعيد  ينمصطفى ،حممد حس٢٧
  دار القلم العريب 
  دار الرفاعي

  سوريا 
  حلب

)٢٠٠٣(  

  )٢٠٠٦(  ـ  شبكه شباب الدعوة  سنه أوىل حمبه  اخللوي،فوزيه٢٨
  )٢٠٠٥(   عمان–سوريه   دار وائل للنشر  علم اجتماع العائلة    احلسن، إحسان حممد٢٩
  )٢٠٠٦(  بريوت  دار املعرفة  حتفه العروسني  جلى ،حممود طعمه٣٠
  ـ  ـ  مركز الراية للتنمية الفكرية  قوانني الزواج  الصفار ،حسن موسى٣١

  النعيمي ،طارق كمال٣٢
سيكلوجية الرجل و املرأة 

 – املشكالت الزوجية –
  أسباا وطرق عالجها

  )١٤٢٤(  بريوت  دار إحياء العلوم

  ـ  ةاإلسكندري  مكتبه النهضة املصرية  مقياس التوافق النفسي  شقري،زينب حممود٣٣

  سليمان ،سناء حممد٣٤
التوافق الزواجي واستقرار 

  )٢٠٠٥(  القاهرة  عامل الكتب  األسرة

٣٥
عبد اجلبار ،عبد اجلبار 

  امحد

فن التعامل مع األزواج 
 طرق تكسبني ا ١٠

  زوجك
  )١٩٩٦(  القاهرة  دار الطالئع

  )١٤١٧(  الرياض  مكتبة امللك فهد الوطنية  دليل احلب والبغض  اجلعثني،عبد اهللا٣٦
  )٢٠٠٥(  الرياض  دار احلضارة للنشر والتوزيع  الطريق للسعادة الزوجية  دويالن ،امحد بن سامل٣٧

٣٨
  عبد احلفيظ،مسرية
   حممد القرين

العالج األسري ومواجهه 
  )٢٠٠٤(  الرياض  مكتبة الرشد  اخلالفات األسرية

  )٢٠٠٥(  رياضال  دار احلضارة للنشر والتوزيع  الباحثون عن احلب    بادويالن ،امحد سامل٣٩
  )١٣٩٤(  الكويت  دار البالغ   عوائق يف طريق الزواج الناجح١٠  املطوع ،جاسم٤٠



 ١٤٩

  ـ  ـ  األمانة العامة لألوقاف  كيف تكسب حمبوبتك  الراشد ،صالح٤١
  ـ  ـ  الرياض  الة العربية  الدعجاين ،ضاوي٤٢

  اجلوير ،إبراهيم٤٣
املعرفة اجلوير حمتار يف 

  )١٤١٨(  السعودية  وزارة املعارف  الطالق

  ـ  ـ  ـ  حياتنا الزوجية  الرفاعي ،علي بن امحد٤٤
  ـ  .العوامل املؤدية للطالق يف األسرة السعودية املعاصرة  اهلزاين ،نوره عبد اهللا٤٥

٤٦
البدران،كاسب 
  عبدالكرمي

   الرويشدفاحل عبداهللا

دراسة ميدانية لعقد 
الزواج يف املنطقة الشرقية 

للمملكة العربية 
 السعودية، زواج عقد

  زواج

  )٢٩٨٩(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

  عبد اجلبار ،امحد عبد اإلله٤٧
عادات وتقاليد الزواج 
باملنطقة الغربية من اململكة 

  العربية السعودية
  ـ  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

  العبيدي ،إبراهيم٤٨
بعض احملددات األسرية 
واالجتماعية لتأخر الزواج 
  للفتيات دراسة ميدانية

  )١٩٩٣(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

٤٩
الفيصل ،عبد اهللا 

  عبدالرمحن

بعض خصائص املطلقني 
االجتماعية يف إحدى 
حماكم الطالق باململكة 

  العربية السعودية

  )١٩٩١(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

٥٠

يف دائرة الرأي جوانب 
القضايا الثقافية والفكرية 

جتماعية يف اتمع واال
وثيقة / السعودي 

  ٢٨٤٤٣٩رقم

٥١

  العسريي،سليمان بن حممد

االسرة العربية اخلليجية 
/ حقائق وأرقام

  ٢٩٢١٥٨الوثيقة

  )١٤١٣(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

  ـ٥٢
التقرير اإلحصائي السنوي 

  )١٤٢٨(  الرياض  وزارة العدل  هـ١٤٢٨لعام 

٥٣
اخلطيب ،سلوى عبد 

  احلميد
  )١٩٩٣(  الرياض  لك فيصل للبحوثمركز امل  الطالق وأسبابه

  عامل ،هدى حممد٥٤
بعض العوامل االجتماعية 
والثقافية اليت تؤدي إىل 

  الطالق
  )١٩٩٠(  الرياض   مركز امللك فيصل للبحوث



 ١٥٠

٥٥
الشمري ، عبد اهللا بن 
  )١٤٠٤(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  املهور يف اتمع السعودي  عبد الرمحن الفيصل

٥٦
العزيز بن عبد املسند ،عبد 

  )١٣٩٥(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  املقاالت يف املهور  الرمحن

  باقادر ، ابوبكر٥٧
اجتاهات الزواج يف مدينه 

  جدة مقال
  )١٩٩٣(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

٥٨
عسكر ،منصور بن عبد 

  الرمحن
أسس جناح اإلرشاد 

  )٢٠٠٤(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  األسري  

٥٩
الرئاسة العامة إلدارات 
البحوث العلمية و اإلفتاء 
  و الدعوة و اإلرشاد

  )١٤٩٠(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  حكم النشوز واخللع

٦٠
الشهراين ،عائشة بنت 

  سفر علي
كيفية التدخل يف األزمات 

  )٢٠٠٤(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  األسرية الطارئة

٦١
قاوي،خالد بن يوسف 

  امحد

اخلطوات العملية اليت 
تساعد املرشد على فهم 
املشكلة األسرية من خالل 

  اهلاتف

  )٢٠٠٤(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

  السيف ،حممد إبراهيم٦٢
احلرمان العاطفي يف 
  )٢٠٠٤(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  األسرة السعودية

  ـ  لرياضا  مطابع احلميضي  ملن يريد أن يتزوج وتزوج  صاحل ،فؤاد٦٣
  )١٤٢٦(  الرياض  مكتبة امللك فهد الوطنية  احلب والعاطفة  صاحل ،فؤاد٦٤
  )٢٠٠٤(  الرياض  مكتبة امللك فهد الوطنية  زواج األقارب حتت اهر  السح،عبد املطلب امحد٦٥
  )٢٠٠٦(  بريوت  دار املعرفة  آداب احلياة الزوجية  العك ،خالد عبد الرمحن٦٦

  اهلدب ،عبد الرمحن حممد٦٧
جوانب .ائرة الرأي يف د

من القضايا الثقافية 
  والفكرية و االجتماعية

  ـ  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث

  اجلوير ، إبراهيم مبارك٦٨
تأخر الشباب اجلامعي يف 

  )١٩٩٥(  الرياض  مركز امللك فيصل للبحوث  املؤثرات واملعاجلة.الزواج

  السهل ،راشد علي٦٩
الوايف يف حل اخلالفات 

  الزوجية

  لفكر احلديثدار ا
 الدار العربية للعلوم جامعة 

  الكويت
  )٢٠٠٤(  الكويت

  اكرم،رضا٧٠
باملعروف حىت يعود 

  )٢٠٠٥(  ـ  مكتبة الفا  الدفء العاطفي إىل بيوتنا

  )٢٠٠٥(  الرياض  مؤسسة الريان  أسعد امرأة يف العامل  عائض،القرين٧١
  )٢٠٠٥(  ـ  مكتبة الفا  على أعتاب الزواج بيوتنا  اكرم،رضا ٧٢
  )٢٠٠٥(  ـ  مكتبة الفا  اوراق الورد واشواكه  اكرم،ضا ر٧٣



 ١٥١

  ـ  الرياض  مكتبة جرير  دروس من احلياة للمرأة  ستيفاين،مارستون٧٤
  ـ  الرياض  دار طويق للنشر  طريقة للسعادة الزوجية١٠٠٠  بثينة،السيد،العراقي٧٥
  )٢٠٠٥(  ـ  ـ  علم امسه السعادة  أمحد،مستجرب٧٦
  ـ  ـ  ـ  سحر األلفة  حسن،محدي٧٧
  ـ  الرياض  دار طويق للنشر  اسرار الزواج السريع  بثينة،السيد،راقيالع٧٨
  ـ  الكويت  األمانة العامة لألوقاف  كيف تكسبني حمبوبك  صالح،الراشد٧٩
  ـ  الكويت  األمانة العامة لألوقاف  الفرق بني اجلنسني  صالح،الراشد٨٠

  فدوى،حلمي٨١
مهارات جتعلك حمبوبة من 

  ـ الكويت  ردار البازوري العلمية للنش  اجلميع

  ـ الكويت  دار البازوري العلمية للنشر  فن االتيكيت مع الزوج  فدوى،حلمي٨٢
  ،املفردات لألصفهاين، كشاف القناع، املصباح املنري ، ولسان العرب ، والقاموس احمليط ، واملعجم الوسيط: مراجع لغوية٨٣
  ـ  ـ  ـ  رسالة الزفاف  للشيخ بدر املشاري٨٤
  ـ  ـ  دار إحياء التراث العريب  تارالدر املختار ورد احمل  ـ٨٥
  ـ  ـ  ر إحياء التراث العريبدا  فتح القدير  ـ٨٦

  ـ٨٧
  الشرح الصغري 
  ـ  القاهرة  دار املعارف  وحاشية الصاوي

  ـ  ـ  ـ  سيكولوجية الطفولة واملراهقة  عبدالرمحن. د.العيسوي أ٨٨

٨٩
 عفـاف أمحـد /د

  سعـيد زقزوق

تدعيم املفاهيم األساسية 
 وعالقتها للحياة الزوجية

  بالتوافق األسري
  ـ  ـ  رسالة الدكتوراه

  ـ  ـ  موقع النفس املطمئنة  حبوث نفسية أسرية   حممد املهدي. د٩٠

٩١
سييبه، سلمى حمروس 

  مصطفى

العنف األسري ضد 
األطفال داخل األسرة 

  السعودية
  )١٤٢٨(  جدة  رسالة الدكتوراه

  مراجع أخرى متنوعة 
  ـ  األردن  ر التربية للفتياتدا  ورقة عمل  دار التربية للفتيات٩٢
  ـ  ـ  ـ  شريط األسرة  صالح الراشد٩٣
  .بعض احللقات التلفزيونية املهتمة باألسرة٩٤
  هـ١٤٢٧  ربيع اآلخر٥جريدة الوطن يوم األربعاء املوافق ٩٥
  أعداد متفرقة من جريدة املدينة٩٦

  بعض املراجع اإللكترونية
٩٧ http://www.elazayem.com  
٩٨ http://bafree.net/forum/viewforum.php?f=١٧  
٩٩ http://www.elazayem.com/new_page_١٥.htm  

١٠٠http://www.callforall.net/addiction.htm  

 


