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 بسم هللا الرحمن الرحيم

لسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة س أخواتي الفاضلات، إليكم

 وّفق هللا بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل هللا-حفظها هللا-أناهيد السميري

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـفَــُع بِــهِ ، وهي تنزل في مدونة )أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com / /!# 

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

لم تطلع عليه الأستاذة حفظها هللا، هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات و -

أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات 

 قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

ل السالم من الخطأ، و الكتاب الوحيد الكامالكمال هلل عز وجل، فكتابه ه -

 فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن

 أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا.

 ى!وهللا الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
عاىل أن جيعل بحانه وتسله ، أسأيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على س ،احلمد هلل رب العاملني
 مرحوًما، وأن جيعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصوًما. اجتماعنا هذا اجتماًعا

 
ا ) ملاذ :ابتداءً  نسألد أن بال ج عن الزوا  حينما نتكلمحنن (، و الت على الزواجقب  للم   مهساتمعلوم أن لقاءان بعنوان: )

سم يف حياتك سريت ابو هذا اجل ، ألنه على أساساواضحً  لديك  جوابً  يكونأن البد ؟ ملاذا تقع هذه العملية ( ؟نتزوج
 .الفرق

 النقاط التالية: يتمّثل يفهذا السؤال وجواب 

 :احلاجة اجلنسية 

ع حاجتها شب  ت  ل ؛جتزوّ ت األصل يفاملرأة وأن  ،الشرابو للطعام مثل احلاجة  ،عرتاف أن احلاجة اجلنسية حاجةالالبد من ا
تفاعل مع و ة تعامل ليه طريقعب كالم الواضح سيرتتّ ألن هذا ال ؛الذهن يف اهذا الكالم واضحً يصبح أن بد ال .اجلنسية
 هناك صبحتاج سلزو ابعد من تكون مصلحة يل سوف اليت  أغمض عيين عن احلقيقة وعن األشياء لكن حينماالزوج، 

 رنك  جمال أن ن   الفإنه  ابوالشر  ما نبحث عن الطعامك  فنحن كثرية داخل عملية الزواج.  ثرية حول أشياءعالمات استفهام ك
 ر.ط  طرة من الف  حاجة أساسية جعلها هللا ف   أن احلاجة اجلنسية

 :التغطية املالية 

 لرسولاعلى ذلك ثالنا وم ،ذلك ية بعدالعمل ن ختتلفأبس أ الو  ،ضرت املفهذا هو ، ي للمرأةن أنواع الغطاء املادّ الرجل نوع م
  .جة املاليةوع من أنواع التغطية للحانن الرجل لكن األصل أ -صلى هللا عليه وسلم-

 :التغطية املادية 

  لك  هبا.أييتو ،ليت تنقصكملادية ااياء األش رض  وي   يبيع ويشرتي فهو منالرجل نوع من أنواع التغطية للحاجة املادية،  إن مث
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 :مسألة األبناء 

أن مكن من املو ، منهادة فائ ال راتالشجرة بدون مثو ، الشجرةك  أبنهوصف الزواج ي  و  ،وجود األبناءهي أهم مثرة من الزواج 
 الثمرة. هو حصول اتوجود النب صل يفلكن األ ،هبا ستظلّ ن

 ؟) ملاذا نتزوج (سؤال:  يف جواب كم فائدة خرجنا هبا

 جة اجلنسيةتغطية احلا .1

 يةتغطية احلاجة املال .2

  ةطية احلاجة املاديتغ .3

 وجود األبناء .4

 ؟واجد الز مبجرد وجود عق مرة واحدة ر هل من املمكن أن أصل هلذه احلاجاتعلى هذا التصوّ  بناءً و 

 .يةلوصول للهدف من احلياة الزوجتعيق او  ،إشباع هذه احلاجاتتعيق يف الغالب هناك عوائق 

 ؟عيق أهداف احلياة الزوجيةاليت قد ت   العوائق هذه هي ما

ج عملية الزوا ف ،ةهل الزوجألزوج و أهل اكـ  ،عوائق أخرى اأيضً  وجدتلكن عوائق، ال ن منيكوانقد  الظاهر أن املرأة والرجل
 للخروج وائقعهناك  ونقد تكني بسبب العائلت، و نيعائلتهو ارتباط لمنا إو  هما،ببعض  ارتبطانيشخصعبارة عن ت فقط ليس

 إلشباع هذه احلاجات.و  ،بلنتائج احلقيقية من الزواج

 ؟لشخصنيمن اهي ق العوائ هذههل ن لك، عوائق أن هناكقلنا و  ،واجها عن طريق الز ع  شب  ه األشياء سن  اتفقنا أن هذ

لّ  وللنساءرة للرجال عمل دو هل ب    ؟املشكلة ُت 

حبيث ال  فن للتعامل معهم لذلك البد منو للعوائق.  ايكونوا سببً  ن أنمكمن املهؤالء ، املرأة وعائلة الرجل هناك عائلةف ،ال
 .عوائق يف ُتقيق هذه األهدافن يكونو 
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 د؟ياة الفر حقد تغري  العوامل اليت ماو  ؟طيلة وجود اإلنسانونفس الطريقة ر تستمر احلياة على نفس الوتسهل 

  املكان:تغرّي   

لتعامل رق يف التأثر واففهناك ، تمعقد يدث سفر فيتغري ظرف االرتباط واجملف التغري املكاين. :من أسباب تغري سلوك الفرد
ارة عن عوامل ا كله عبهذف ،وجهاز  أهلال أهلها و يوجد معها ال  وبني امرأة ،أهلها وأهله بني مع زوجها بني امرأة جالسة

  للتغيري.

 تتخيل وال ،طالقمليات العُتدث  رةاشمبتدخل وجتد زوجها هكذا فـة يف العاداملرأة ؟ ألن تعلمون ملاذا نقول هذا الكالم
هذا ث د  ي   د أنفال ب ن  اثملكان  بشكل معني مث انتقلنا ما كنا جالسني يف مكان  فنحن إذا مع الزمن.تغيري نه قد يدث أ

 .اتغيريً 

 كثرة االحتكاك: 

 بعض.اللشك عند لي تؤدّ قد من جهة أخرى و  ،ي للتفاهمتؤدّ  بلزوج كثرة االحتكاك

 وأ ،يهااس جيد علبنعك دة فتقومجيجارهتا  تكونو  ،لبيئة جديدة -مثال–قد تسافر ف ،بلبيئاتكثرة االحتكاك   أيضاو 
، وجها أفضلأن ز  رتىبزوجها ف هتقارنف ًئاسي زوج جارهتانعكاس سيء عليها، أو ترى ب تقومف يئةسجارهتا بلعكس تكون 

 وهكذا.

 :األوالد 
 .من أهم عوامل التغيري يف التعامل وأسلوب التفكري األوالد وجود 

     السن:ب  ك  

 رهم.وّ يتغري تص نو يكب  وعندما ،شبابالوهم يف  نو جيتزوّ  
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   ّمالتعل: 
  النقاطرّي تغتو ا، تغريًّ  ادز  ماكل  -اتلعلوم الشرعية بلذم اعلّ تواملقصود: -ا مً زاد أحد الطرفني تعلّ  ماكل؛ ألنه  همعامل م التعلم
 .ينتقد على أساسهااليت 

 ؟عن ماذالآلن ُتدثنا 

 ؟ملاذا نتزوج 

  الزواج.الوصول ألهداف عوائق 

  جتماعيةلوك احلياة اال سأسباب تغرّي. 

 .نتدّخل هبا دون أناة احلييف  عوامل تغريّ  هي  

  لتتغري احلياة.عوامل أان أقوم هبا  اآلن فسنذكرأما 

 ؟الزوجيةا كشخص لتتغري احلياة هب هي العوامل اليت أقوم ما 

  ّمالتعل: 
 لكن ماذا نتعلم؟ م.  احلياة تعل  حىت تغريّ  

 .اليت هبا حقوق وواجبات األصول والقواعد الشرعية سنتعلم .1

 .فن التعاملمث سنتعلم  .2

د ال جمال لتحدي م األوىلاألاي ففيجمال للتعلم،  ال يوجدن قبل الزواج تعلم كيف نتعامل مع شخصية من هذا النوع، لكسن
 .الشخصيات تعامل مع هذهالفن تعلم لُتصل عملية الزواج يدث  بعد مالكن الشخصية، 

+  مكتسبة بةخ  ) عن  بارةع؟ ارة عن ماذافن التعامل عب؟ من أين حنصل على فن التعامل مع هذه الشخصية اليت أمامك
 كذا. م بو أقس كذا  عندما يدث إىل أن أصل أنهاملفاهيم  نقوم مبراكمةتينا هذا الكالم وكيف س. سيأ( همف  
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 احلياة الزوجية. جناحعلى  احلرص 

ف على أقل موق هنافإ زوجيةلحياة البئعة لعندما تكون رأة ملا أما ،على هذا البناء الذي ب ين أن تكون املرأة حريصةجيب 
 قين.طلّ  لزوجها: تقولس

  الذي من أجله تزوجت   بهلدف ري نفسك  ذكّ ت  أن. 

.ه تزو الذي من أجل دفري نفسك بهلأن تذكّ  الزوجيةيف احلياة  من العوامل اليت جتعلك تنجحني  جت 

 ) انتظار األجر ) االحتساب يف احلياة الزوجية: 

 ،رى أنه مظلومي ومة وهونت  مظلأفمثاًل: ، اأحدً فيها ّكمي ُت ت خمتلفة ال تستطيعني أنتحدث يف جماالسألن مسائل كثري 
ال و  هاميكن وصف سائل المل دقائقهناك فإن  ي حكمألحىت لو حكيت  و  ا،ح ك مً ميكن ألحد يف هذا احلال أن يصبح ال و 

، وةقك بكل قحخذي ن أتأتوقعي ت الو ها، حللّ ال جمال  ليس خلصوصيتها ولكنو ة ل  ليس ألهنا خم    ،ميكن إخبار أحد عنها
 حاالت كثرية البد من التنازل وانتظار األجر. ففي 

 ر السبل.عن طريق للوصول إىل الزوج أبقص -إن شاء هللا–آخر اللقاء سنتحدث مث يف 

 ( ؟) ملاذا نتزوج :أبول نقطةاآلن نبتدئ 

رد جم وليس ؟قيقةاحل على وجه العمل ملاذا سنقوم هبذاو ني عليها، قبلعن احلياة اليت ست  جيب أن تبقى يف ذهنك صورة واضحة 
 يف ذهنك.تبقى مفاهيم 

 وسنبدأ أبهم مثرة من الزواج وهي:

 :األوالد 
، نساء وجود األطفالمن الكثري رفض  للشهوة اطريق مل يكن طريق ذلك هو لو و ، لوجود الولد طريق الشهوةجعل  تعاىل هللا
تفهمينها أن سأول قضية إًذا  هلم. املسؤولية اليت ستحصل على ُتمل بناءً  ،الرجالكثري من ال سريفضهم كذلكيف املقابل و 
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أو  بثالثة زواجها إذا مح لت بعديف جمتمعنا رأة وامل جيب بذل اجلهد للوصول هلا.و  ،الزواجوجود الولد مثرة مهمة من مثرات 
 وجود هذه الثمرة. هو دف من الزواجاهل مع أن ."تع بعدمل تتم ،"اي حرام :هانمباشرة أول كلمة تسمعي، أربعة أشهر

، حلياة الزوجيةالفشل يف باب اأن عدم وجود هذه الثمرة أحد أس وتعلمني اجتاه هذه القضية. لذلك جيب أن تتغري نظرتك
 رأةعىن أن املمب أخرى، ورةبصقضية هذا اهلدف جيعلنا نتصور الو  .بوجود هذه الثمرة نفسه من بداية األمراإلنسان يطمئن ف

 عالقة هبم. اة تكون هلطفل أو طفل هالكن ليأتيو الزواج ليس من أجل الزوج  ُتتاج -مثاًل يف قضية التعدد كما   – أحياانً 
؟ من هلا اآلن ،منهم يف مكانه كل  و ن و تزوجإخواهنا مو سنة،  40 - 50 – 60 اختيلي امرأة رفضت الزواج وأصبح عمره

تعبون وهم كل الناس يو  –ريب وتعبت وهي تأبناء  وأجنبتقت لّ ط  مث أو تزوجت  امتزوجً  امرأة تزوجت رجاًل  أن افرتضيو 
تهم تربية ربّ قد وتكون  سنة 50عمرها  يصبح ماحين -أتيت بللقمةمن ُتت ظل رجل وهي  املرأة تكونقد  أحياانً ف ،نو يربّ 

يف و ا هو أبعد. انظري ملل بخل، ا...مليه وتضعيهوُت اآلن وهو يبكي للولدتنظري  ال يكون هلم أثر عليها. البد أنحسنة 
حلث على الب، اأتت آايت  ماوإال . فيما بعد و يعطيك  هه اآلن و نأنت  تعطيفسنة احلياة، من جعل هذا قد هللا  فإن املقابل

دن على الب نحث م  س مئة  ملوكن يكن لل ،عنك   نقد يملو  خوانإو ولد أخت، لك من مهما كان و  !؟األطفال لو ما و ج 
 ه.نعطو أعطاهم مث هم ي   هوف ه،غري أبنائ ىنه ثقيل عليشعر أأصاًل  اإلنسانو  بملئة،

اج و االت ز ح حىت لو حدثتو  لتعدد،الزواج الفردي أو اعن طريق  األبناء سواءً  من احلياة الزوجية وجود مثرة وهم املقصد
 بناء.بأل ى هلاتهذا خري هلا ألنه أفإن  فشلتو 

 .ذرية صاحلةو تدخلي احلياة الزوجية ويف ذهنك أن أتيت أببناء  إًذا ال بد أن

 احلاجة اجلنسية: إشباع 

ال جمال أن تدخل و ة، ألن الطريق إىل وجود األبناء هو إشباع هذه احلاجة اجلنسي ؛األبناء مسألة ش معناق  ت   احلاجة اجلنسية
أريد  الو ، أحتاج الأان تقول: " 21 – 20بنات يف سن من الكثري فنكرة حاجتها اجلنسية. الزوجية وهي م   املرأة احلياة

نتيجة وجود ابتذال للمسألة  ا املعىن بوضوحال يظهر لنوقد  النفوس. يف حاجة جعلها هللاإذ هي  ؛مئة بملئة كاذبة  ."زواجال
ة البد من حاج هاجلنس لكنقضية نبتذل  حنن ما لنفوس متصور أن احلديث عنه ممنوع.يف اصار احلالل  حىت اجلنسية

 35و الثالثنيعمر إىل و  ،وج احلاجةيف أ  سنة  19و أ 18البنت يف عمر  :فنقول لذلك خناطب اآلبءو  ،وجودهااالعرتاف ب
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 قات،عالالتصنع جندها ل املسؤولية دون ُتمّ ع احلاجة اجلنسية شب  تريد أن ت  يف املقابل ألهنا و  ننكرها. ال ال زالت هناك حاجة
، ولفت النظر بداية إشباع احلاجة تريد لفت النظر؟ خترج للسوقج و تتّب ن و تتزيّ  اليت رأةامل ماذا تريدف ،هذا الواقع ال ننكره

 فهل هناك ".به فيهاتعمل كل شيء يرغّ ": نأهل العلم يقولو و ن له، تتزيّ أن البد املرأة لتلفت نظر زوجها مبعىن أن . اجلنسية
 ؟هذهفماذا ُتتاج  ب الرجال هبا وتنزل للسوق،مر الذي يرغّ تفعل األ ؟ فحينماهاب الرجل فيمتلكه املرأة لرتغّ  شيء غري الزينة

 ،كاذبة  ،ال "عادي ،"عاديعن ذلك، جتيب قائلة:  هذه املتبجة نوع إنكار، وحينما تسألنيلكن هناك  ،ةُتتاج هذه احلاج
 املعلومة املعروفة اليت ال ننكرها. ةاحلاج خلفههذا الشيء ف ،ليس عادايً 

هلذه العملية  ول ممارسةأ نإ :لأقو  على الزواج تللمقبالو  أسهل. عل التعامل مع الزوججيوجود احلاجة اجلنسية  اءً ابتد
لكن يف  ملمن األ حالة نكو عليك، صحيح يف البداية ست ق الزوجو ن هذا حق من حقافهمي أولكن ستكون فيها صعوبة. 

 ندماعأنك   بدليل .ه أمليا يلحقلحاجات يف الدنلكل إشباع   أن ىلي إوانتبه للحاجة.إشباع  القضيةكون هناية األمر ست
 .وف تؤملكسفارغة ي لمعدة وهلكل ينزل األعندما  بل، همتضغي أن يكفيفال ضم طعامك ُتتاجني للقيام بعملية هل أتكلني

 ع من أنواع هذهنسية نو جلحلاجة اواقريب معها. أمل كون هناك ال بد أن ياإلنسان عها شب  ي   كل احلاجات اليت  املقصد أنو 
 احلاجات.

مبعىن  (قهأكثر من ح)و. يضنحن بني طريف نقفخذ أكثر من حقه. م هذا املوضوع وأييتضخّ  ال بد أن ال من جهة أخرىو 
إن  ف حلياة الزوجيةلدخول ا نفسها ترتب عندمامن مّث فقط من أجل هذا الشيء، و و جدت أن املرأة تعتقد أن احلياة الزوجية 

ل إشباع لك أي: ،نك  رجل س   ابلنسبة للأنت  هذه القضية جزء من احلياة.  ،ال ب على هذه القضية.نص  ها م  كل تفكري 
 .احلاجات األساسية

 ؟أي إنسانيتاجها و ؟ الزوجاليت يتاجها األساسية هي احلاجات  ماوالسؤال اآلن هو: 

طئي اخلطأ املعتاد تبهي أن خت  انو  .اجلنسية تهاجإشباع حل، و يكون يف حالة من اهلدوءو  ،ينامو  ،يشربو  ،كلأييتاج أن 
وتقول: " أان مشغولة، أتزين له"  زوجها، هتتم بلبيت وأكل ومن مث ما ،املرأة أن األمر كله إشباع للحاجة اجلنسية فتتصور

يد يف ال نز ف. توالسكن معناه أتمني لكل احلاجا ،سبة للرجل سكننبل ألنك   ؛هذا جزء من احلياة الزوجية ،غري صحيحهذا 
 كاألكل والشرب.  ،التوازن بينها وبني غريها :عدم الزايدة يف االهتمام هبا يعينو  .لقضية اجلنسية وال ننقص فيهااالهتمام ب
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 إشباع احلاجة املادية: 

أان و  ؟م الوراتب أ وظيفة جةل للزو ه (،األموال)حول احلياة الزوجية مسألة يف هذا التوقيت  اجملتمع أكثر مشاكل موجودة يف
 ختيلي ما السبب؟و  ،ابد  أ ليعمتل حياتك الزوجية أن تفكري يف أو  ال :للمقبالت على الزواج بنصيحة من القلأقول 
 ال تعملي : أقولأان الو . ةكثري   مشاكل بسبب هذا لحقكفت ، معتمدة على نفسك مادايً نت   احلياة الزوجية وأتدخلني ألنك  

 . ال تعمليأن ات سنو الول احرصي يف ألكن و  ،اأبدً 

 :من عدة جهاتوعلى الرجل ة تؤثر على املرأ قضية عمل املرأة 

  مع جيأن عمره  د طيلةعتاوسي ،من عنده ها شيًئايعطي لنومن مث  ،ة مادايً ن املرأة مستقلأعلى يعتمد س الرجل من كونابتداًء
احلاجة  شباعاع إوع من أنو أن الزواج ن ضرت املفو صرفه، بند لكنك لست  ُتت  -ال إشكال- وألطفالك   لنفسه أو لك  

 املادية.

 :القتك بلزوج ؤثر على عيسمر هذا األو ف احلاجة منك  للزوج، ضع  ي   اخلاص بكجمرد وجود االستقالل املادي  قضية أخرى
 .خللفيها  يف أقرب فرصة يدث خترجي وترتكيهأن مكن امل أنك منو  ،ة عنه مستغنينك  ن أتشعريحبيث 

، سهو  كلتني:هناك مش اإذً   يف طيعني التفريطتستهولة نك  بستشعرين أسا ماليً  نيتستقلّ  ومن جهة أخرى حينمارياتح منك 
 .احلياة الزوجية

ا و محلت أوالدهل أهناعلم تهنا أل ؛ فتصب على زوجهامصدر مايلليس لديها و  ،هلا أبناء ويصبحامرأة تتزوج  :نضرب مثااًل 
تصرف و  ،حلاهلاقة ا شهلتفتح  أةحت املر لكن اليوم نتيجة وجود املال أصب .انً آم   هلم مكاانً  جتدلن فإهنا وذهبت لبيت أهلها 

 ر.األم يتاج هلذا ال شيءلو  ،ألقل القليلوتستقل حبياهتا  ،على أوالدها

 ،جارة واءس !طالقعلى اإل شيء ا له، أيعدو  هذا الشيء  سيصبحغريه  حريصة على أي شيء نك  والرجل لو شعر أ
مكن من امل نت  أف ،له اعدوً  هذا الشخصسيكون له أنك  حريصة عليه أكثر منه  نظهريأي أحد ت  أو أب  ،أم ،وظيفة ،لعم
 أكثر منه. نك  هتتمني بفالنختربيه أ لكن ال ،حدأبي أ هتتميأن 
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 ملاذا تقع عملية الزواج:

 تغطية احلاجة اجلنسية .1

 تغطية احلاجة املالية .2

 تغطية احلاجة املادية  .3

 ود األبناءوج .4

 :احلياة الزوجية معوقات

 قد تكون: الزوجني، وأهلها، وأهله.

 :ذه العوائقهللول احلمن  امث صورً  ،من العوائق اصورً  نذكر

 :()مسألة إشباع احلاجة اجلنسية، وهو منه ومنهاهو نبتدئ مبا وس

أهنا  أة وزوجها حبيثبني املر  اعائقً ه ري مكانكثرة احلياء يف غيصنع  قد و  ،نتيجة الرتبيةهلذه املسألة د تكون هناك عوائق ق 
  ارً تصوّ  لزوجةل جيب أن يكون ،وجيةمبعرفة احلقوق قبل دخول احلياة الز  تكون املعاجلة ابتداء  و ه حقوقه.ءترفض إعطا

ة يف ات مذكور ق والواجبمسألة احلقو أن  أي:؟ "أسلوب علمي" :ما معىن كلمة أبسلوب علمي. عن حقوق الزوج كاماًل 
الرجل حقوقه.  أن تعطي نعهاميهذا أحد العوائق: حياء قوي عند البنت ف .فيمكن مدارستها من خالهلا ،نصوص الشرعيةال
 هذا اإلشكالو  -ه وسلملى هللا عليص-هي لن تكون أفضل من زوجات النيب مث  ،تتعلم من النصوص الشرعية أن :احلل هناو 

اجة الصغر عن احل منذ معهمتحدث نس أننا وال نعين هبذاة، ا فطريّ ن هناك أمورً أ  أبناءان علىنريّب  الفإننا يبدأ منذ الصغر، 
 اجات.احلهذه ت ك ّ س  ن   وأاّل  شباعها،وطريقة إ احلاجات دنستسلم لوجو أن لكن البد  ،جلنسيةا

ال  أنت  : "افنقول هل ،يف جيبها حلوىها معسحة و من الف   خرجت، كسولة  بنت ليست متفوقة، : هذهيف التعليم مثال
يصبح عنده حرج  حبيث ،يؤثر علي الطفل مستقباًل س مر خطريهذا أو " تشريبكلي و أتأن يف فقط حني فل  ت  ء، يحني يف شفل  ت  
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بـ ْتناكل ويشرب ويف داخله أمل نفسي. يأفمن األكل والشرب،  هذه حاجة ليس هلا عالقة  .هذه احلاجة ونكون بذلك قد ك 
 يها.كيف نغذّ نعرف  وال  ،عرف احلاجات األساسيةال ننحن ف .تدرس تدرس أو الأو أهنا  ،مبعرفتها

 :وجة()أهل الزوج والز وهو مشكلة أخرى ُتدث من خالل اجملتمع الذي تعيشه املرأة عائق آخر و 

 :نبتدئ أبهل الزوجوس

 :إحدى ثالث مشاكلوهو بسبب 

 ن.و طيب ، وأهل الزوجونةمشح نتأتيت البإما أن : األوىل

 .دينوأهل الزوج غري جيّ  ،طيبة البنتأو أن : الثانية

 ال وصلة تفاهم بينهم.ن لكن و كلهم جيدأو  : الثالثة

 (نذكر السبب وحّله مباشرة)س

  ؟ملاذا أتيت البنت مشحونة نبتدئ بألوىل:

 :الزوج 
؟ يهمن علت شح   علهالذي قد جيسبب اما ال من اخلطوبة للزواج،فرتة لننظر يف ال ؟جون الفتاة مشحونة على أهل الزو تكملاذا 

ال أو " "وكذا شراء كذاداعي ل ال" :الواهلي قأ: -مثاًل –يقول الزوج كأن   ،اإلشكال يف حدوث هذا ايكون الزوج سببً  قد
من عوامل الشحن  عاملهو  كان  أن الزوج وإذا افرتضنا ن البنت على أهل زوجها.شح  ت ـ ف ."داعي أن نعمل يف هذا املكان

 .املرأة وأهله بني

، ا عليهمشحنً  امه بوضوح أن هذا الكالم يصنع هلوتفهّ  ،عن أهله يتكلم البنت صراحًة من الزوج أن التطلب أن  إًذا: احللف
 معاملالوضوح من أهم ألن  ؛من الوضوحالبد فروح اجل ل  ُت   حىتيف بداية األمر لكن  سيغضب هأنمنه ردة الفعل وستكون 

ومن  ،دث يف نفسييتخيل حجم الرتاكمات اليت ُت الهو و  ،شحن عليهمأ  وأان  ،هو يتحدث عن أهلهف .جناح احلياة الزوجية
 .ب غريهتا والشحن داخلهاأي شيء يُؤل   تطلب من الزوج أن ال يتحدث عناملطلوب منها أن  اإذً  .أنفجرمثّ 
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 أم الزوج ( احلماةوخاصة أهل الزوج، تمع عن فكرة اجمل (: 

هبا صديقتها،  توضاع مرّ وأتمع واجملنتيجة اخلبات السابقة ة من الداخل لكنها مشحونبعد و  مل تكلمهافقد تكون الزوجة 
 .ناسبةن أي مبدو  فتدخل مشحونة زوجها،تنطبق على أهل  البيئات أخرى تنقل خبات من جمتمعات أخرى و ف

وا كلهم ليس؛ ألهنم يهملع لسابقةبات اق اخلفال جمال أن أطبّ  ،ينأعرفهم وال يعرفون دد الأن هؤالء ج  إىل : تنبيه بسيط احلل
 هذا كالم موهوم.وأن نفس النظام والطريقة، 

 :أهل الزوج 

أم  تاءجبة اخلط فرتض يفن: مثاًل  ،ال متشاهبةعدم وجود لغة اتص املشكلة نتجت بسببسيئني لكن  ليسواأهل الزوج 
تنسى هذا   المث، تفور –سة العرو  –وهي  تضحكان،و  تتكلمانن اوالبنت ،-سنة  20و  18بنات عمرهم  -أخواته و الزوج 
 صال متشاهبةلغة اتجد ال يو هنا ف .يعلمون ماذا صنعوا الاملساكني وهم  ،وءبلستتعامل معهم مث  ،إىل أن تتزوج املوقف
عند البعض لكلمة هذه اإن ف "س وسخ" حنن حنبك، وولدان نظيف لي: أي كلمة، مثال هلا إذا قالتم الزوج أ مبعىن أن ،بينهم
 نتيجة: وذلك ،الكلمة عادية عند جمتمع آخر تكون ن قدلك .جرمية

 .ةأن لغة االتصال غري متشاهب -1

 .سوء الظن -2

 .البيت اهذك تْ لشيطان على ه  حرص ا -3

 ؟من أهل زوجكوقف هذا امل أتخذين ملاذا :ن الزواجسنة م 12ها بعد ن تسأليأحياانً و  أبحجام كبرية.للمرأة فيصّور القضية 
مقبلة على وت صبح  سنوات 4ا هل تبّقى ،سنة 11 عمرها بنتك" :قلت هلاف .م خطبيت قالوا يل كذا وكذا "يف يو  تقول: "ف

 !حياهتا كلها ذا األمر علىهأثّر كيف ختيلي  " !الزواج، وأنت  الزلت تذكرين ما حدث

، ذه البيوتها على جد  ريص ان حالشيطوالحظي أن ل هذه األشياء وال تكب! جيب من بداية األمر أن تتحلّ  أنه احلل:
 .االصغري كبري  يصبح  فالبد أن
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  ُّك البنت بملظاهر:متس 

رية أم -لعروسة ا - هيو  ،كل ما خيّص الزواج  نيشرتو هم الذين  -مثاًل –أهل الزوج  ألن ؟للشحن سبباهذا ون ملاذا قد يك
ال تسمح  الزوج هلدية أللة املاواحلا ،يف قاعة كذا وكذاحفل الزواج فيحدث شحن ألهنا تريد ،  على رجل وأتمرتضع رجاًل 

ث زوجة أن يكون أاثال تشرتط وأ .سهيصرفه على نف أيخذه و أن ، وأن األوىلذا املالهب ولدهم أحقّ يرون أن  أهنم وأ .بذلك
ا إذً ". وإال فال الصالون ما هذاإ"  :وهي تقول ،يف مكان أرخص األاثث نفسرأوا  وهم ،من املكان الفالين غرفة االستقبال

ن و خبيلهنم أعيدة أو سريدوهنا ي الزوج أهنم الأهل حساسها اجتاه يصبح إسنت بلكماليات أو املادايت ك البمتسُّ بسبب 
 عليها.

 ستنتهيستذوب و  هبا تمّسكتليت اأن هذه األمور  ن تعلمأ ، ال بدر عند الفتاةيصغ   أن األشياء البد بعض جمح: أن احلل
 اذهالكنب  تصميم :أببسط مثالو هبذا الكالم.تشعر  ال على الزواج لةقب  لكن البنت وهي م  ، رجل صاحل يكن عندها مللو 

جل طقم أل مثل سهولة. بكبعد ذلك ه بعت  بسببه قني ست طلّ وكنت  ،ألجلهمشكلة  ذلك الذي صنعت   ،يتغريأن ممكن 
هل العروسة وأجهم وّ ستز  وانعندها أخ ما اكأهنو ا من أهل الزوج، كأهنا لن تصبح يومً   -ذوق  الشبكة وألن ليس لديهم

كل هذا و  .ةيّ رائد  زْ م نظرة ا  هل ونظرتفيهم،  مت من أجل هذا املوقف على كل شيءحك - عنها مثل هذا الكالم سيقولون
لطقم سوف هذا اأن و  ،اجو ن الز اهلدف م هو ليسهذا أن وخنبها  عقلها نكّب جيب أن نحن ف .من أجل االهتمام بملادايت

كل هذا و ع ويباع يضي  يوميأيتسحريصة عليه كنت  و  يعجبك  إذا كان  أو ،يعجبك يوم اليف ويصبح  ، الدوالبرمى يفي  
 .أساس له يف احلياة الو  ،ينتهي

 .كي بهعلى تسهيل احلياة متسّ  كساعدي ما كلف، أكثر من الشكليات التمسك هبامن البد  ضرورايتيف املقابل هناك  
 ؛"ماتيكوتو أ ف لْ "بوجود غسالة  -مثال-كي متسّ  ،بكذا وكذا غرفة استقبالعمل ب أن تتمّسكي من بدال: مثااًل  مضرب لكأ

 فقط. مرة يف السنة أن ت ستخدم مكنومن امل ،اأحد عنهيدري لن  غرفة االستقباللكن  األنك ستغسلني عليها دومً 
 فيجب عادًة، هي اليت تذهب للناس، فقبال عليهالنادر أن يكون هناك إيف ا -املبتدئة الصغرية  -الحظي أن األسرة النواة و 

 فمن املمكن أن ،بذلك الزوج قناعة ىكن لديمل حىت لو  عليها قوم حقيقة بلعملتسشياء اليت ألاعلى تركز و الزوجة تنتبه أن 
ب  أُتدث عن جتارب، أانو  ،اليت تساعدها يف املطبخ مثاًل  مثل هذه األمور ار هلض  أن ي  هدية  اشرتي هلأن ي أي أحد يريد خت 
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كل هذه ف ّية.ف   نظرتنا الرت   دعوان نغرّي  .اليت د فعت فيها األموال ستتغري احلياة العملية فيما بعد ستعلمكم أن هذه األشياءو 
األسرة  تذكري أنك   بقيمتها وتنكسر وتذهب. نتشعري  أتيت يف بداية احلياة الزوجية وماأحياانً و  الكماليات أتيت مع األايم.

سيتغري  و  ،انتظري على عالقتك هبم "؟!طيب وصديقايت" :ستقولني .بكثرة  الستقبال الناسلن يكون مكاانً  بيتك   وأنواة الن
 .كل شيء

 .وأهل الزوج عندهم مشكلة طيبة البنتالثانية: 

  ؟مشكلة ملاذا قد يكون عند أهل الزوج

 ،يهليايل تربّ و  اوبقيت أايمً  ،هرضعتأو ته، أم الزوج أجنبف ؛يهماعذر فغرية، هي ولكن لن نرتبط هبم، فإننا  حقيقة سيئنيلو كانوا 
 ها،تلومي لو غارت الو تغار،  نبيعي أطمن ال !ه أنت  جاهزاً نأتخذيمث  ،وهو داخل تقرأ عليه ،قرأ عليهوهو خارج ت ،ع م ل مث

أة فجصار  مث ،يعمل هلميشرتي هلم و و  –اجلالسات يف املنزل  ،تزوجاتاملغري  - هوأخوات همأبيذهب هذا كان زوجك 
 يء من الغرية.ش -عنهمأشغلت ه من  اي-شعورهم جتاهك أن يكون طبيعي فمن ال، عنهم مشغواًل 

 ، وأنالسبب امتفهم ف، ذه الغريةيكون من عند البنت العاقلة امتصاص هل أن ضرت املفمن أهل الزوج الغرية ظهر ت وعندما 
 .أكثر لهاشع  ت   والة متتص الغري و تكون ذكية ف نفس النتيجة من التعامل.م هلكون يها سهي أو غري وأهنا القضية ليست هي، 

 ختيلي ،م يفورونلنا " وهوعم ،اوصنعن ،بدعناأو  ،ذهبنا للمطعم"  :تقولو ا ل زوجهههب ألء بعد الزواج تذكثري من النساف
 حينما ال يكون هناك تقوى وخوف من هللا.ها جو قد تدبر مكيدة مبجرد خر  مأن األ

 هو منالزوج  كانإذا  و ، اجدً فـممتاز ما يثريهم في خت  أن  إذا قدرت   ؟-هأمه وأخواتغرية ا خصوصً و - أثري انر الغرية أصال اذامل 
: " اي ليتكم كنتم تقويلو األمر مي ضخّ ت   ، ال أنالشيء الذي حدث لي من أمهيةقلّ و  ،نت  تتحدثي أ العلى أقل تقدير فلم يتك

امل لتعيف ا نوع من الذكاءال هذاحنتاج  .هاتقوم أبي تصرف يثري ومن جهة ال  ،لغرية من جهةمتتص ا الذكية البنت .معنا"
وكل يوم جارهتا ، هلا جارةامرأة مثاًل: أخرى.  بيواتً  خربتبل  ،بني الزوج والزوجة فقط بخترّ  هذه األشياء مل، فاحلياة لتنجح
اليت مسعت  - فتشعر هذه املرأة، ال خيرجون للمطاعم وهكذا ،تلفةمن بيئة خم " وهؤالء وعملنا لمطعم وفعلنا" ذهبنا ل :تقول

ألنه  ؛كل فيهأت كيف  لن تعرفإهنا للمطعم فهذه لكن صدقيين لو ذهبت  ،ن تذهب هلذا املكانأن السعادة أ -الكالم 
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 من ريأن هذا التأث يشعر أنالزوج مبجرد و التقليد.  مشاعر الرغبة يفجمرد ولكنها سلوبنا يف احلياة، طبعنا وال أمن ليس هذا 
 ريفض القضية ومناقشتها.س فإنه اخلارج

 ؟، ماذا تفعل املرأةنو أهل الزوج هم املهامج   نأنفرتض  

 تص الغريةمت. 

 ثريها.ت   ال  

 ة االحتكاك بينها وبني أهل الزوج.ال تزيد درج 

 ب  ال  ث  م   نعلهم يعرفو جيمعهم طويل لاقت و ال قضاء جمردولكن غرية،  مل يكن هناكحىت لو  (نفجارا =االحتكاك وقت زايدة )
ل مع أه طويال   اقضي وقت  ت ال أن التصرف السليمو. امنها موقف نو خذيأفإهنم سفحىت لو كانوا عاديني  ،خطاءهاوأ الزوجة
جمرد ن أل ؛مو لنا قرابة هبطيبني أ و كانواحىت ل (م الوقت = تقليل املشاكل)تجينصل حلالة العداء وإمنا  ال طبعاو . الزوج

 كشفتو ك كشفألفعال تا كثرة الكالم وردودو  -معه تعملنيوال  هال تدرسني مع-دون هدف باالحتكاك بشخص 
 ام سببً األ تكون أن مكنملاومن  ." تك تعمل كذا وكذاأمر ا : "لزوجك نفيقولو  ،ه وجود املشاكلمعناوهذا  ،مامهبك أئمعا

هل أ -ل ص املقابرة الشخو ص نه كلما اتضحت لنااملقصود أو  .ينات علمرّ ة يحقيقوهذه حاالت  ،زوجته لشك الزوج يف
ال  األصل يف ينأنخرى من جهة أو  خذ ولدكم من جهة،أنلننا ما أتينا إلقناعهم أنغتنم الفرص كيف ما عرفنا  كل  -الزوج 

 .تكثر املشاكل البيين وبينهم حىت  طوياًل  اوقتً  أدعينبغي أن 

 ؟معهملوجودي  امعينً  اأن أحدد زمنً ل معىن ذلك ه

 :رجال ثالثةهناك هذا يكون حبسب الرجل، ف

 .البلساعات الطو  عندهمتكوين  ويريدك أن ،هلهعلى وجودك عند أ اجدً  حريصرجل  .1

 .هلهعلى تكوين عالقة بينك وبني أ احريصً  ليسرجل  .2

 .هذا حملول أمرهو  ،يريد العالقة وال يريد املشاكل رجل متوسط .3
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أن يف بسبب  هذاهل  ك،كذلعله  أن تعريف السبب الذي ج البد :ى تكوين عالقة بينك وبني أهلهعل ريصاحل غريأما الرجل 
 ا لذلك؟وقتً  ال ميلكمشغول أنه رد جملو أ ؟همنم هميتتعلّ أن يب  ال اأهله أمرً 

  اائيً هنتنقطع  لنوج، الز  أمر ة بناء علىستنقطع العالق هم فهكذانم ميهتتعلّ أن  ال يريدك كان هناك شيًئاا  إذاألوىل: احلالة 
 .درةان حاالت وهذه ،بهلاتف قلياًل  تصليهمأن  إبمكانك وأنت   ،يذهب بكسيريد أن يذهب بك  ماوقت لكن

 و  ول كاملات؟!اذا عن املم " ولون:ويق عليك  غضبون سي هملكن هن عنو راضهم هو ولدهم و ف ،: إذا كان مشغواًل الة الثانيةاحل
بعد  ا، يومً رة حمددةصلي بصو تت أندك و ابذيل جهف هلالزوج من عوامل عدم االتصال بأل فلو كان "التصلت  كنت مشتهية 

أنت   همنلميتك أن ال يكلم أهله الالزوج  فال يصح إذا كان، على سفرن ونو تك حينماهذا مهم و  وهكذا،كل يومني أو  ، ايومً 
 م يتواصل هو معهإذا مل ، اثن  كان  مهنا وأهله يف  موجودة هنا وأهلك أنك  افرتضي  .بك وأبهلك ل يلخْ د   أن ال :أي ،أيًضا
 .مليبقى حبل الود بينك أن تتواصلي أنت  البد 

 على أحياانً  اكون حريصً الرجل ي أنمشكلتنا حينما تتكون األسرة النواة ف: بك عند أهله على أن يذهب احلريصوأما الرجل 
ة سر األلكن هلها. أله عند دخ  ل وت  أن ُتمل الرجعلى  ن حريصةو كالبنت تأن أو  ،هلهلها يف أدخ  يمل األسرة النواة وي   نأ

 .خاطئفني التصرّ  الوك   ،وبيئة جديدة جديد شيء النواة

 ن بداية احلياةا األمر ميظهر هذ؟ يظهر هذا األمرمىت ه، أهلاملرأة عند  طر  خي  يريد أن فرتض أن الرجل من النوع الذي ن
فتقول . هااملرأة  زوج   سي  سات  أن د البنا هو  .عند إخوانه بألسفل يبقى أته عند أهله وهومر ب يصعد، فالزوجية بعد فرتة اخلطوبة

 اسنال فبعض !!ذاكهيفعل قد هو كل يوم و وهكذا.  " يعندي كو  اغدً و ، أن أخرج أقدر الغسيل  اليوم عندي" :-مثاًل -
 ال ، فهمحلياةا بداية يف، وهذا انهو جيلس عند إخو وه ،أته عند أهلهمر ب يذهبو يوم من العمل  كلأييت  على أن  اعتادواقد 

 ايومً  أو ،لةشغبل يوم كتطلع له  و  ةه املرأتسايسأن البد ويف هذا احلال  ،بعد مت حياهتاستقرّ  ماو مدارس وال عندهم  أطفال
ال تريدين أ ؟ملاذا:"ليقو باشرة سمألنه  ؛"التقول: "يصح أن ترفض و  وال. يشعرإىل أن  توافق اليوم توافق ويوم ، بعد يوم

 نأ البدف بقوا سوايّ يحىت هنم وأهم، وان عن بعضخفكاك اإلاب سبمن أ سببأن املرأة  ا بفكرةممتلئً  الزوج أييتقد و  ؟! "أهلي
 .هذا الكالم موجود يف اجملتمع، و زوجاهتم أخوات نّ يك
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فة تقل املسالى مرة مرة عو  ،لقدمياالوضع  على احريص يبقىو يف بداية احلياة الزوجية ال يتخيل أن هذه حياة جديدة،  الزوج
. اة بصورة جديدةتب احليدأ ترت تبف، مدارس ونوم مبكر سيكون هناكمستقبل األمر  ؛ ألنه يفإىل أن تصبح مرة يف األسبوع

، اكه من أهلهلفك اببً س كوننيتقد قد أييت ويف ذهنه فكرة أنك   ألنه ؛من الزوج مع وجود احلرصال" ال تقويل: "وأنت  
 .ةمن هذه الصور  خترجي تستطيعي أن ري أبعمال وأشغال إىل أنتعذّ فريفضك من الداخل، لكن 

 .سوءفيها  الوصل بينهمال الطرفني جيد لكن حلقة اك    :ةالثالث

 أو، اأهل زوجهو  ني الفتاةبحصلت د عْ سريعة ليست ذات بـ  مواقف  :من ضمنها ،تكون أشياء كثرية قد هذه حلقة الوصل 
ص أشخا أيإن ف ،وهكذا هل زوجكأ جريانك  اجلريان أو، اًل مث -أخو زوجك وهي زوجة- (فتكلْ س  كــ)  نو اص آخر خشأ

:  : "أهل زوجك يقولو لك يقولونأو ، عليك   نيتكلمو  قد أهل زوجك غريآخرين  لمة كجرد دخول  مبو  ".ذاوككذا ن عنك 
 م.وسيكثر الكال ،دم عليك  بدأ ي ه امهمً  ائً شي " افهمي أنن عنك  "يقولو 

أصدق  مل لكين كم،" عناكذ" كذا و  :أنه قد قيل يلأهل زوجك  : إما أن تبّلغي-حبسب شخصيتك- واحد من اثنني واحلل
 .ره يف البحنوترميالذي مسعت ه الكالم  أو ستحملني ،فيكم هذا

، اجلديدةروس العت  أنو  ر سنواتمن مخس أو عش نيخوان متزوجإ هناك أربعة ونيك ، فقدقضية حلاهلاهذه  الزوجو أة أخمر ا
 ّببيسس ن ذلكفإ ة وهم قدامىمجرد أنك جديدفل، زوجاهتم سو يف نف تدبّ أن  البدانر الغرية  نأآنذاك  تفهميأن  فيجب

 ايروك  ع منك أكثر كانوا  إذاو ، خل..وا.كهر م  يف و  ،كبينك وبينهم، يف مجال يف املقارنة ن، مث يبدؤو هبمو يف قل انر الغرية بّ د  
طر اخل وا همليس(  وأخواته الزوج م) أ إىل أن نتبهيإًذا جيب أن ت !وهكذا ،تكلموا على أهل الزوجإذا أقل و ، النهار طيلة

أهل  صابة علىع ن فيما بعدنو كوّ يفقد ، -إخوانه زوجات- (كاليف  س  ) :وهو آخر عظيم خطربل قد يكون هناك د يحو ال
تلك الساعة  انظري يفو  !!الزوج أهل منيتكلّ  أو، ميناتكلّ  أنإما  :واحد من اثننييقولون لك: و  ،ممعه ويتخاصمونالزوج 

ء وهؤالء، ر هؤالاط  يب خطيّ و كلمي ولكن   ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، جهيتتّ  ال نأ هو الصحيحو ؟ خذينأي قرار ستتّ 
 التالية:  سبابلأل ة بملئة؛مئ خاطئسؤال فهذا  "؟بينكم مشاكل مل   تسأيل: "أن  انتبهيو  ،عن القضية ابتعدي متاماو 
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 ْرء  تـ رْك ه  م ا ال  يـ ْعن يه  و" ،يعنيك اليف شيء  تدخلت   ألنك   .1
م  امل 1"م ْن ح ْسن  إ ْسال  . 

ومن مث  ،هل الزوجأعن  ارً وّ تص نخذيتأسهم نتيجة ذمّ  أنت  و ، اون أهل زوجك طبعسيذمّ فإهنم يكون لك   حينما وألهنم .2
 .ومل تتخذي القرار فيها ،مل تصنعيهاو  ،هانعلى قوانني ال تعرفي معهم بناءً  نيتعاملتس

،  املشاكل أكب من حجمهاتعط   الو  ،حلل املشكلةبقدر املستطاع ابذيل جهودك  يف الوسطخطأ وصلة  حينما يكون هناك
قصعة  -رضي هللا عنها-حفصة من عند ت ءوجا -رضي هللا عنها-عائشة  ةليلكانت ملا   -صلى هللا عليه وسلم-ل و الرسف

2"غ ار ْت أ مُّك مْ " :قالو  ،حن عائشة وأعطاه حفصةص -صلى هللا عليه وسلم-الرسول ، أخذ القصعةهذه  عائشةرت وكس ، 
 .من عند الشيطان هاتكبري  ألن املشكلة حجمها عط  ا مل يكب أكثر من ذلك.و ، إىل هناانتهى املوضوع و 

 ليس": كأهل فيقول لك ،عاتسا أربع أو ايومً  ك يف بداية حياتك الزوجية، ونسينت  عند أهلك وأ تركك   كأن زوج نفرض
 :وتقولني ،الدرس هنتعطيو  البيت ذهبنيتمث  ،ك"يب أنه الوهذا معناه ديد يهتم بمرأته، اجلعريس ال أن ضرت املفمن !! معقوال

 افً صرّ وت اوقرارً  اقفً منه مو  نخذيأتو ،على حدث واحد اكالمً   بنينك ترتّ أ جمرد خطأ، هذا "وكذا معناه كذاالذي فعلته  هذا"
  .املوقف قمت  بتكبريقد إنك بذلك ف

معناه   ول: هذا التصرفال نقو  ،تيباتنرتب عليه تر ال و  ،هنكبّ  اله و ، نتناقش يف املوقف على حدّ هااملواقف ت ؤخذ على حدّ 
 .حجم املشاكل يكب نحريص على أوهو  ،الشيطانمن هذا كله ف ،كذا وكذا

، مث زواجال أايمول أ حصلت يف ليتااملشكلة  وقد تذكرت ،وهي تنتظره يف البيت هاعليها زوج أتخرسنة متزوجة  16 هلا امرأة
 تبقي: " تقولف ،هتضارب معت، وهي تريد أن نامليمث دخل  ،وجهها عابسةً  ت عليهوردّ  ،"السالم عليكم قال: " فجاء 
خنتلف  حىتكلة مش م ن اا ماسً نه أسأ ذلك؟" فوجدت، ما املشكلة يف طبيعي أن يتأخرمن ال ؟يف تصرفه ما املشكلة ،أفكر

 .ميهايها وال تضخّ وال تكبّ  ،املشكلة حجمها احلقيقي يعط  ا .يهالع

 

                                                           
 (2317رواه الرتمذي يف سننه يف أبواب الزهد ) 1
 (5225رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح/ بب الغرية/ ) 2
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 ك:وذكران من ذل. شباعاإل هذا عوقات لنجاحم يكون هبا قد البيئة احمليطةأن فقنا على ات

  الزوجةمعوقات من نفس. 

  الزوجأهل معوقات من. 

 :جةالزو هل ألواآلن ننتقل 

  ؟املشاكل هذه و وجهما هو ؟ اهبيريدون أن يفرحوا هم عروس و هي الابنتهم ع أن من أهل الزوجة، م مشاكل قد تصدر ملاذا

 الراتب 
 .ابً غصْ  ليسو ضاها ر ب   لكنو ، نعم؟ -ن عندها مادةإذا افرتضنا أ- اعينه ماليً ن ت  هل من حق الرجل على املرأة أ

  ة وهي اليتزوج خدجيت -سلملى هللا عليه و ص-ل و الرسف ،من بب الودهذا  ،؟ نعمالرجل   املرأة  تساعد أن  دّ هل من بب الو  
يصرفوا على ل موالهم أس لديالذين لي ،طالبه املتفوقني بعض يوصي -رمحه هللا- عثيمنيوالشيخ ابن  .ها املالكان مع

 لكن إذا ،حاجته رعلى قد ش معهو تعيأ ،زوجأبس أن متد املرأة يد العون لل الف أموال. ذواتوجوا نساء ن يتز أنفسهم أب
 طامع غرييدخل  نأو أ ،ملرأةيف مال ا اامعً طالرجل يدخل أن هي املشكلة لكن  فال أبس أن تعطيه.من ذلك أكثر  أرادت

 .عأنه طام  على امله تع ةرأامل لكنفيه 

 :البنتهمكلة مش ن من هذايصنعو  قد الزوجةأهل أن نرى كيف واآلن 

عندها  بنتها اليتااألم  اهب توصيم اليو لكن أول وصية  ،بنتها بلتقوىااألم توصي كانت يف السابق  املوظفة:  نبتدئ بلبنت
 بـ ن تنة فال :اايتاحلكا " وُتكي هل أيخذ أموالك أن يانتبه ،زوجك يضحك عليك  أن انتبهي  ،انتبهي ألموالك" :مال
 .زوجهاتزوج عليها مث  ،منزال

 ا.تحدث عنه دومً ن رت ّ عندان اتريخ جم  و 

 .أمواهلان هي معطيه ت أخرىمرأة بيتزوج  لكنه، شيًئاأموالك  قد ال تعطيه أنت من سألة التعدد:مل وبلنسبة
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شيء صدقي أي ت الو  ،ندكعفيما  عنه طام  أشعور بالرجل  علىتدخلي  الف ،لقضاء والقدر يف احلياة الزوجيةنؤمن ب جيب أن
 .بينهو بينك  ةاملالي العالقةمي حج  و ا فاراتحيراتبً و  موااًل أ لديك وإن كان. ي قال عن هذه القضية

 كل مرة  " العمل ا منامً مينعين مت ةيف النهاي إىل أن أصبح عاين من زوجيأسنوات  عشر ان ظللتأ : "تقول ة ُتكي يلامرأ -
 مل هيه. اتبها كلأن تعطيه ر  شرطب التنزل العمل إ مل يرض  أن بعد ذلك مث "لبيتل ايً شهر ل راي 1000ادفعي "  يقول هلا:

ذهبت للعمل ف وإال ال أريدك  " ها( كل5000)حىت تعطيين الـ تنزيل ال : "هلا قالف ،رايل 1000 على إعطائه توافق ابتداءً 
 ئًاشي يرت أن تش إذا أرادتو  ،مواهلاأمن  اتلفوهنفاتورة و  الراتب صار يدفع هلا فاتورة جواهلاالزوج . ملا أخذ وأعطته راتبها كله

 لى نفسه راياًل صرف عي مل فهو ،قطف ينخيتب يريد أن كان   يزوج غيه،تبلّ  هذا الكالم جيب أن : "يل هلا. تقول هيشرتيفإنه 
 ": اهل عد سنة قالبمث  "يل هيدفعنه أو أود شراء شيء ما فإ يفواتري  يني وقت دفع ، وعندماجيمع يل راتيب بل كان ،اواحدً 

 هن شع ر و الرجل لى عندخل  ،طئخن   حياانً . أ" ُتت يدي أنك  تفهمي فعلت ذلك للكن و  ،حباجة هلالست  انأ خذي أموالك
بذلك أشرتي فس 200 أو 100أو  رايلني وبرايل أ لو مددت يد العون نتيجة ذلك، لكين اموقفا خذ منّ يأـفينا ف ه طامعأن

 الزوجية. حيايت

ألن لديك  ه فوق أنك   هنريشع  ت   ت  نأل رج وهناك ،رجل طامعهناك ألن ، أو ال اطامعً  الرجلكان ذا  إ ريتقدّ عليك أن  نت  أ 
ياة خ يف احلر  ش   دثحيحىت ال  يهترد   ال"  ين" أعط   :يريد مالك ويقول لك   حينما ال، ن الرجل ومعدنهديأنت  ُتدّ  .ماالً 

 هناك غري طامع. اهره أنهمادام ظ ،نك  يطلب مهو م ن  جتعليه اّل وأ ،تبذيل لهعليك أن  نت  أو ، هذه كرامة الرجل ،الزوجية
 لك.ذم يف ك   احل  نت  أو لني، قب  ورجال يظهر أهنم م   ،دون املاليوير رجال يظهر أهنم خسيسني 

 (عفشـ)روسة بلأهل الع بيت ذهبحينما أهنى الو  ،موالراتبها يف الشهر كذا وكذا من األو  ،رجل متواضعتزوجت ب ةامرأ -
هلا  لونيكم  و هدية،  هلا رتونيشسوف  أهنم :إخواهنا فقال ،قدرة الرجل هي هذهوأن  ،شيء خالًيا من كلفوجدوا املطبخ 

هي اليت  ،هاست يف بيتجلو هبت " وذ شيًئايل  تصنعوا : " القالت فيها( نه طامعأبفكرة )عت تشبّ  ما ةر ومن كث .املطبخ
عون يد ال  املرأةد  أن متس أب الو .جل طامعهذا الر حدة أن او  بصورة أهنا ع ميترفضته نتيجة  هاحىت اخلري ملا جاءو  ،تضررت

  .احقيقي   رجال  إذا وجدت 
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   ا.الزوج ضمن أهله طرْ على خ  املرأة  رصح 

ركم زلنا نذكّ  الو  ،هلهدة من أاحو  زوجته جعل قد يرص علىالرجل  كما أنا،  ط الزوج ضمن أهلهرْ رص املرأة على خ  قد ُت
 .بألسرة النواة

 .هلها أبينه وبني عالقاتال أن يصنع وُترص على ،هامعكل يوم أتخذه   ؟من أهلهاجزًءا لتجعله  رأةهذه امل ماذا تفعل

 هلذا: ئةطااخل النتائج ومن

 ينزل  أن دون هلهاعند أ هاوصلأيقهرها  فيصبح زوجها إذا غضب منها وأراد أن ،ةأن تصبح هذه نقطة ضعف عند املرأ
  .لخارجلمشاكلهم هبذا خترج و ، اها وإخواهنييسلم على أبل

  جود وال و ، لمشاك وجد بهتأن كل بيت  ومن املؤكد .هلهايكتشف عوار أسنه أبسبب ذلك يدث قد األمر الثاين الذي
ب خماصم شف أن األيكتد فـا موجو مً دائ الزوجو  ،االختالفصور ها أي صورة من يأم البنت وأببني كون لبيت كامل، في

 .تكونني مثلهاسكيد ، أاكذكذا و   أمك صال أنت  يقول هلا: "أ ،هلهايعاير البنت أبيوم  يأيتف ،كذاو خوها كذا ، وأن أمهاأ
 اكهنحبيث يكون  ،لقدميةسرة اواأل بني األسرة النواةل عملية فص  ب نقومأن البد ".  أكيد أنت  منهم خوانك كذا وكذاإ

  .بقوةهبم  حنتك   دون أنم عليهم لكن نسل  و هم نراف ،بينهمشفاف حائط 

 ة مهمة:قضي

دعاان لقد  " بل تقولني: يح.صح غري ،ال "م م هللا يرضى عليك ق  ق  "  :للزوج تقولنيهل س ألي مناسبةأهلك إذا دعاك 
".  كما تشاء  " تقولني: " ال أرغب يف الذهاب لكين ،فقط : " أان سأوصلكيقولف " ؟ال متريد الذهاب أهل ، ملناسبةأهلي 

ال زوجي  : "نقولبل  ذكركم بلوضوح،الزلت أأان  ال، غول "مش أو مدعوّ وهللا جي زو  : "نقولفنكذب  الوحينما نذهب 
 يذهبلك يذلّ يف املقابل وال هو  ،هئخطامسؤولية أبعد ذلك  لنيتتحمّ  وال طبعه م األهلفيفه " وهذا طبعه يريد أن أييت،

ورة معينة بصتتحمل تصوير زوجها  ة الأاملر  و ،ال يب الدعوات وال املناسباتهذا الشخص  ا،واضحً  فيصبح األمر ،كمع
ة احلقيق الصورة يعط  ، بل اا وال إجيابً ال سلبً  تتفاخر به أمامهم،وال  ،ال تعطي صورة خمالفةو ه الصورة تشوّ  ال .أمام األهل
 .شاكل يف املستقبلامل تتفادي للرجل حىت
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  احلياة الزوجيةسباب لتغرّي أ

تدخلي  . ال( دلتأبية لهذه احليا ) للتأبيدهو دخول الدخول ن هذا أبك نية واضحة احلياة الزوجية ادخلي وعند دخلت  إذا  
أن ادام مو ، طالقونيته ال صشخيتزوج  ال ينبغي أن أي: ،نه لألبديةمن شروط الزواج أف. منها تخرجنيسنك أويف نيتك 

 قحاالت الطال .اذي ينقصنال هو ميانذا اإلهو  ،ستتغريا هنأبتؤمين أن بلك أشياء كثرية البد تقاس اذً يف نيتك إليس الطالق 
 ستتغري. هذه األشياء أن تعتقدال  ن املرأةأل ؛ُتدث

مينعك ه اليوم أن ميهاف خطأ،وهذا  ،نه يشك فيهاأ من اخلروجهلا ر منعه تفسّ هي سو ، امرأة زوجها مينعها من اخلروجمثاًل: 
، والدك وأت  نذهبني أسيرتكك تو  ،والدكأ يكبس ومع األايم ،" لك أفعل أانو  ،لك : " أان أحضرلك يقول ،شاب فيتّ  ألنه

ذه احلياة ه أن نكعة يف ذه وأنت  واضتدخلني حينمالكن  يتغريون كل الرجال  ليسأن يح صحو  أمهاتكم. لوااسأ منتوأ
 للتغيري. آماال   اجعلي لك   (للتأبيد)

 (.يصل تغيريومن املمكن أن  ،للتأبيد ةأنت داخل :عمليتنيهاتني الربطي بني ا)

  ؟ريلعوامل املؤثرة ليحدث التغياهي  ما 

  املكاينعامل االنتقال.  

من  فكري الزوج كله تيغرّي  دقهذا إن ف، ي مكانأل الزوجان حينما ينتقلو  ،بني أهله وأهلها يف البلد الزوجان موجودان :مثاًل 
 نة بشعوره بذلكمقار كثر رأة أملابتحمل مسؤولية  الرجل سيشعر؛ ألن مسؤوليتهاُتّمل أة و نظرته للمر من جهة  أوله آلخره

 اقتً و  الزوجيبقى و ة، ري احلالتتغ لغ ربةايف لكن  .. اخل،.ستخرج هلمو  ،اهنسيسّلو هلها أ أن يشعرألنه  ،هلهاهو يف البلد عند أو 
 .زوجته مع طوياًل 

،نك   أر لك   قدّ و صار وريبر الرجل واملرأة للحياة. إذاً ل يف تصوّ غريأن يمكن من املكان عامل تغيري امل تكرهي هذا  ال  انتقلت 
بلده من فالرجل قد خيرج عملية السفر واسعة،  أصبحتليوم ا اخصوصً  ،نه رمبا يكون هذا املناسب لك كشخصاالنتقال أل

 أنك  غري قادرة علىتشعرين  ترجعني لبلدك بعد ذلك قدحينما  و ،يعطي حلياتك صبغةقد وهذا التغيري  ،هرزقيطلب ل
 بنائك.حياتك وتربية أيف  ك قد اعتدت  على عدم تدّخل اآلخرينألن ؛بصورة جيدةفيه  التعايش
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 .ظروف العمل 

 من املؤكد أن عدتقاية مث سن عشرين ليعم زوجو سيجعله يتغري. هذا ا فإن صار مدنيً و خرج  مث ،كان الزوج عسكرايً   إن :مثالً 
 عشرينعد بولو غيري يف الت مليوجد أ اإذً ) ،سلوب خمتلفعامل معك أبيت سلوب خمتلف ويفكر أبسو  ،تتغريسكلها   حياته
 .(سنة

 بناء.د األو وج 

كم عليها أيف الزواج ول سنة أ اه جتارجل واملرأة ى من الو قتساطفة العف، يتغري كل شيءسوجود األبناء  مع ؛ ألنهابدً ال ي 
أصبح الطفل  ملا جاء مث ،رجكخي   زوجك الكان   :مثال. تكثر مسألة تلبية احلاجاتو ، أكثر همببعض نكو يتمسّ وس، النواة
 .وهكذا مع الطفل يف طلب الرضا تكوننيس وأنت   ،طلب لرضا الطفل هناك

األطفال ألن  ؛اجمن الزو  وىلة األالسن ىحنكم عل اللذلك  ،أهم عوامل تغيري احلياةطفال يف البيت عامل من وجود األ
 .هذال يتبدّ و هذا  يتغرين أب قناعلإل أسبابً  سيصبحون اغدً 

 لرجلكثرة االحتكاك بينك وبني ا. 

 ت األرضُتمشكلة من  رتظهوفجأة  انلمتتكمث  ،نفس احلالواثين يوم  ،عندكمشاكل  ال مستقرة ةجالس نت  تصوري أ
 ؟اختلقها ملاذا ؟ت كلمة االختالقءجا من أينها لك. هو اختلق

وهو يف  نت  إال أ ال يوجد ،أي مؤثرات عليه وال توجد ،جازةإ نه يفأ. دعوان نفرتض رية واحدةتنسان ميشي على و إ ال يوجد
3"اي  م ق لّ ب  الق ل وب  ثـ بّ ْت قـ ْليب  ع ل ى د ين ك  ": كان يدعي  -صلى هللا عليه وسلم- ولالرس، و بيتقلّ بنفسه لكن هو  ،البيت . 

4ن غلياانً يكو  شد ماأ كالقدرصفه  و يضطرب، و أنه وصف القلب  -صلى هللا عليه وسلم-لرسول ا هذا الشيء البد أن و  ،
 سيفهمهل  لكن ،عندك سبب ماديهذا و ، مأبايالشهرية رة و الدقبل عصبية ومزاجك غري منتظم  قد تكونني أنت  و تفهميه. 

يف و  ،الدورة تكتشفني مث حينما أتيت ،..اخل.وعصبيةنعسانة  هذه األايم سبب كونك ال تكتشفني  أنت  وأحياانً  ؟هذا الزوج

                                                           
 (2140رواه الرتمذي يف سننه يف أبواب القدر/ بب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن/ ) 3
 (.1772 السلسلة الصحيحة/ ) 4
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األشياء يصنع لك  أتفهو  قلأ علىأو  بدون أي سبب انً ُتدث له عملية اضطراب نفسي حبيث أييت أحيا فإن زوجكابل املق
 ،الذي يف نفسه هو اإلشكال ؟املشكلة الصغرية هي املشكلة حقيقًة أو الذي يف نفسهوالسؤال هو: هل هذه  مشكلة.

 ؟نفسيا مضطربً  أصبحنه مؤشر أما  تكتشفيأن  إمناو حلالة، ما هي ا تكتشفي وليس املراد أن تكتشفيه.أن ومطلوب منك 
" ؟أو ال احلمامات غسلتم هل: " أبًدا يسأل ال زوجك :مثالً  ،معينة يف البيت لةيسأل أسئو ، يرفع صوته أنه أصبحعىن مب
يسأل  أن مبجردأان و  ،يسأل عن غرفة اجمللس اغدً و ، عن ذلك يسألكجتدينه مشكلة  اختالقلكن اآلن ألنه معصب ويريد و 
يجب علي أن ف ،اضطراب عنده مؤشر يصبح بدأ أنه مباشرة فهمأس - أسئلة هلا عالقة بلنظافة مثال - ة من هذا النوعسئلأ
ل اطو  فهو ،لهاعف  ألين مصدومة بلطبع ب" أنت؟! دخلك ماو : " فال أقول، أبًدا ه يف جدلمع وأاّل أدخل،  هذا الشعورمتصّ أ

 .لةمشكخْلق  يريد ألنه اآلن كلم فيهيت اجلواب: هو؟ اآلنيتكلم فيه  ، ملاذاا الكالميف هذ له لدخْ  عمره ال

 هايامتص  طراب هذه حالة االضو تغري،بداية الاملؤشر معناه  هذا فتعلمني أن عندك، تكّونتيصل التغيري نتيجة اخلبة اليت 
طبيعية  هذه األشياءو ه، طيقينت   ال ها أنكفيزمات تشعرين أب متّرينقد  نت  حىت أو . زمةفرتة األ " إىل أن متر  طيب وحاضر"بــ

بات  الطلليّب  ،يتكّ ال ُتأويل حاو ي، متاسك الشعور عندك هذا يصبح هنا طبيعية. لكن حينماأبمي لّ  س  ت   أن البدو  ،يف احلياة
نعم  : "قويل ضعه،و ون هذا يك عندما لباو يف املقوه .فيها يتفكر  الو  ،تناقشي املواضيع الو  وأنت  ملتزمة الصمت،

 .وطيب"حاضر " و "يحصحو 

ارسوا ن ميس الذالناف ،حيحصالكالمك هو   أناآلن ا أن يرى ليس مهمً و  شاكل،املتصنع  قد يةر فكال املخالفات حىتو 
حد وال يسمع أع من أي ميسالزوج ف، غري مقبول الزوجة منالكالم الذي أييت أن  امً دائجيدون  (مسألة الدعوة مع الزوج)

 نيكو صالح واإل ذكرانه، الكالم الذيهي هداف الزواج أ وإمنا زوجك، صلحيت   من أهداف الزواج أن ليسو  زوجته، من
 طرق هناكلكن  له، هةجّ كوين مو الرجل يرفض أن تف ،اتاضر احمل وت لقنيال أن تقعدي على رأسه  واإلشارة جرد الداللةمب
  .-شاء هللا إن– سيأتينا هذا الكالمو ، هةموجّ   فيهاخرى تكوننيأ

نتيجة االحتكاك ، وكذلك (الصمتمي التز -تفعلي ال-يتناقش ال-يُتتك ال) أنؤشرات تظهر لك مسنتيجة االحتكاك 
 منت للتّو، نت  أ مثاًل: .الشيء هذاذ ي نف  أن ال ألنه يريد  ،"حاضر "منك   يسمعل طلبات فقط أحياانً  لب منك  جتدينه يط

"طيب  :لكن قويل. بسببه اموقفً  منكخذ أي ألن كاف    التأّفف اهذفني وتتضّجرين، و تأفّ " فتأحضري ماءومي ق" :لكيقول ف
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 افـغدً  .من هللا جرواطليب األ ،"طيب وحاضر  : "قويل لكن أنت  ، هو يزن عليك   مث ،حتسيب األجر من هللااو  ،"وحاضر
 وا املسافة.نوم حىت ختتصر ال الجة صغرية يف غرفةبث أن أييت اقرتحي مث ،وبعده يزن عليك  

: قالت " ؟ موجودةغري كمن أأسبب ما ال ءت عمتها فسألت ها: "فجا ،مهاوها منفصل عن أب، ألة الثانويةبنت شابة يف املرح
 ،تيه بهال أتو نها شيء ميطلب  " –أجابتق هبذا املنطوهللا  -ُتضر له " وال ، يطلب منها ماءأيبمع كالم تس أمي ال" 
 .الطالق فكانت النتجة هي: زوجها فلم تط عه،ل افسها ندً ن رأتاملرأة هذه  ."طلقهاف

ألهنا يف  ؛"حاضر وطيب" على رّب ت   البد أن، البنت جد ا مهمة لكنها صعبة علينا "طيب وحاضر"مسألة الطاعة و
هذا  إًذا ال بد أن يصبح .وامأكْ  ؟تقولنيس "حاضر وطيب"تريدين اخلروج كم لو أنت   ستجعلها تكسب.مر مستقبل األ

من كثري .  -إبذن هللا–هذا  نتائجصدقيين ستجدين  .فقط ألجل املصلحة" حاضر وطيب" :تقويلوال  ،نظامك يف احلياة
 نت  أفغياك  ب  الزوج  حىت لو ما أعطاك  ف، اصائبً  اليس كالمً وهذا  "د عليك  يتمرّ  ال تطيعيه حىت ال ،ال: "لك يقولونسناس ال

يف األجر، وأن الرجال ف ّضلوا لرجال مشاركتهن ل عن النسوة هنملا سأل - عليه وسلمصلى هللا- النيب؛ فبطاعتك له مأجورة
ا م ْرض ات ه ، و اتّ ب اع ه ا م و افـ ق ت ه  تـ ْعد ل  ذ ل ك  " :قالعليهن بكثرة أبواب الطاعات أجاب ف ه ا، و ط ل بـ ه  اك ن  ل ز ْوج  ح ْسن  تـ بـ عُّل  إ ْحد 

5"ك ل ه   أن معناه وهذا  .ل للزوجسن التبعّ ح   :وهوشيء واحد  ايعدهل وغريها اجلهادو  ،مجاعةيف الصالة ك  عباداهتمكل   اإذً ، 
  .مستحيال  أمر ا ليس و  ،ب على النفس لكن ميكن القيام بهسن التبعل صعحُ 

 ياانً أحف ، مىت يستفزكوتكتشفني ،"حاضر وطيب"كلمة يريد منك    مىتغضبه و  وقت تعرفنيف ،اتشار ري لك إاالحتكاك يش
 ال يساوي فارغكالم هذا  " قائاًل:ها يستفزّ فأو كتب معينة  ،ننيمعيّ  شيوًخاُتب  : الزوجةمثاًل  ، الزوج استفزاز املرأةيتعىّن  قد

نه كالمه على أ  ُتملني ما نك  ك حاالت من االستفزاز كهذه كوين حريصة أيحينما أتتو . "يفهم الشيخ ماأو "هذا  "،شيًئا

                                                           
.. عن أمساء بنت يزيد األنصارية من بين عبد األشهل، أهنا أتت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو بني .(. وهذا نّصه: 8369يف شعب اإلميان/ حقوق األوالد واألهلني/) رواه البيهقي  5

ل و مل تسمع إال وهي على مثأ شرق وال غرب مسعت مبخرجي هذا ما إنه ما من امرأة كائنة يفأ -فسي لك الفداء ن -أصحابه، فقالت: أبيب أنت وأمي، إين وافدة النساء إليك، واعلم 
م ، وحامالت أوالدكم، وإنكمقضى شهواتكمو يوتكم، برأيي، إن هللا بعثك بحلق إىل الرجال والنساء فآمنا بك وإبالهك الذي أرسلك، وإان معشر النساء حمصورات مقصورات، قواعد 

عتمرا ممنكم إذا أخرج حاجا أو  ، وإن الرجلبيل هللاسات، وعيادة املرضى، وشهود اجلنائز، واحلج بعد احلج، وأفضل من ذلك اجلهاد يف معاشر الرجال فضلتم علينا بجلمعة واجلماع
ه ْل ه، مث قال: " سلم إىل أصحابه بوجهه كلو ى هللا عليه لنيب صلاومرابطا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثواب، وربينا لكم أوالدكم، فما نشارككم يف األجر اي رسول هللا؟ قال: فالتفت 

ْن ه ذ ه ؟  ا يف  أ ْمر  د ين ه ا م  ص ر يف  انْ ا: " هل صلى هللا عليه وسلم إليها، مث قال فالتفت النيب رأة هتتدي إىل مثل هذا،ماما ظننا أن  ول هللا،" فقالوا: اي رسمس  ْعت ْم م ق ال ة  اْمر أ ة  ق طُّ أ ْحس ن  م ْن م ْسأ ل ت ه 
ه ا اك ن  ل ز ْوج  ْلف ك  م ن  النّ س اء  أ ن  ح ْسن  تـ بـ عُّل  إ ْحد  ْرأ ة ، و أ ْعل م ي م ْن خ  ا م ْرض  ، و ط ل  أ يـ تـ ه ا اْلم   رت املرأة وهي هتلل وتكب استبشارا." قال: فأدب و افـ ق ت ه  تـ ْعد ل  ذ ل ك  ك ل ه  م  ات ه ، و اتّ ب اع ه ا بـ ه 
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، اهبك يستفز سحينما خياف على مبدأ وقضية الزوج  ألن ،ئيهتد حىت ، وكرري هذا على نفسكمكال  جمرد هذايه رأف ،ححيص
 .ك  تعمله عليسسيفإنه تفزاز االس ردة فعلب تقومي أن جمردو 

 كل شيء  ؟ البيتيف دتكفائ ما": رال النهاطو زوجها يقول هلا لكن  ،ويدها بيد اخلادمة ،هاتنظف بيتامرأة طيبة  ال آخر:مث
فتجيبه  ،هلا ازاستفز  ردهذا جم أنو  زوجها تفهم بدأت مث بسبب ما قال، ت نفسهايومت وتعمل تتعبو  تبكيف "اخلادمة م بهتقو 

 هكذا. متهى الكالانو  ". كاحلياة معأكمل  أظنين أستطيع أن الموجودة  مل تكنولو ، يحنعم صح : "بعد ذلك

  ."أخطب لك؟ن أتريدين ل ه ،زوجْ تإًذا : " قالت يف النهايةو ، بكتفبكت و  " وج عليك  تز : " وهللا سأزوجها هلا قالامرأة 
 نأب فهو يستفزك .انفسي   تتعبني ال نقاط استفزاز حىت ميسك عليك   جتعليه الف ك،ملية ضغط عليأنه يقوم بعكل القضية 

 ،ستفزيالة وال ت  الرس همياف ،وع من احلث على القيام بلعملفصار االستفزاز ن ،جهودك بذيل حىت تحسن منك  الشغالة أ
 أنك تعملني أكثر. ظهريت  وأن  ،كثرأ بهك  ظهري متسكّ ت  أن  طلوب منك  وامل

نت  طيلة أ "يقول:س جالسة  الباب وأنت  النهار وفتح عليك   كنت  تعملني طيلة  وحىت لنت فأ، رجلالكيف يكم اعريف  
على إظهار دك بذيل جهو ا لباباح يفتولكن عندما  !عم، اعملي نكم للتمثيلأان أدعو لذلك  ." !الصباح جالسة هذه اجللسة

دعيه لكن و ، حدةارة و مه خداعو املعىن ه ليس ،ال تعملني يف غيابه أبًدا أنهذا  ليس معىنو ، مشغولة بعمل ماكنت    أنك
يعمل  احدً أجند  ندماع حىت حننو . إال الصورة اليت رآهايصدق  ال فهو ؛جهدك تبذلني نك  حىت يثق أأنت تعملني و يراك 

إال  لسجي مل مع أنه "ى املكتبلعالنهار  طيلةجالس عمل،  عنده ما فالن "نقول:لى املكتب عقلياًل لس طيلة النهار مث ج
 .املطلوب رالتصوّ عنك  يعطات  أنو  ،رنفس التصوّ كلنا أنخذ ف ،خولناد وقت

 يحصل التغيري:لتقومني هبا أسباب 

  ّمالتعل: 

  ة.العلوم الشرعيتعّلم 

ما و  ن،جيب عليه ن ال يفهمن ما الذيبنات يدخلن الزواج وهمن القوق والواجبات. كثري علمي احل، تةم الشرعيو لعلتعلمي ا
 .يةرف   ع  حياانً وتتمسك بقضااي فرعية وأ ؟معلى غريهالذي جيب 
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 .خل..ا.اأو شريطً  ن كتابً نك توجديعن طريق أ أو ،منك   قد يتعلم؟ الزوجيتعلم س كيفولكن  

حديث مذكورة يف عامة قاعدة  ، وهيهمحىت ال يصل خلل يف الف  ج عليها نعرّ أن  يف احلقوق والواجبات البد قاعدةهناك 
، و ال  خت  ْن م ْن خ ان ك  ": -صلى هللا عليه وسلم-النيب  6"أ دّ  األ م ان ة  إ ىل  م ْن ائْـت م ن ك  رجل لا أن :قاعدةع من هذا احلديث تفرّ وت ،
يف عدم أداء ة حقيّ األ أن لك ال يعين فإن هذا -كحقوقأنه ما أّدى لك مبعىن - ت لك  يه من واجباعل ما لو مل يؤدّ  حىت 

، و ال  خت  ْن م ْن خ ان ك  " :يقول -صلى هللا عليه وسلم-ل و ن الرسأل ؛الواجبات اليت عليك   ، فحىت "أ دّ  األ م ان ة  إ ىل  م ْن ائْـت م ن ك 
 .لطالغنفس بأنت تقومي  الفاخليانة والغلط،  الزوج و وقع منل

 هللاوالت: "ق، فوهناخيزوجها ن أامرأة اكتشفت أن  :ومنها، عاشوا هذه القضاايعن انس وحكاايت  ات قصصً مسع لقد وهللاو 
 ي دميسوق تنزل ال اعندمها زوج ة كانت ترىامرأمن هذه: األدهى واألمر و  ."زوجي كما خانين خونأو  واصل مع رجل،تأس

تقدر  الصارت و ، ت بذلكمر ابتليهنا يف آخر األإحىت  ،الجللر هي أيًضا بيتها وتنظر  انفذةتفتح  فأصبحت ،للنساء النظر
 للرجال من النافذة.تنظر مرتني أو مرة  وتقف مير يوم إالعلى أن 

ان  " !يانتبهإًذا  ، و ال  خت  ْن م ْن خ  مبنعه  وطلب حقه تقومني ر يف حقكصّ رجل قال يس ألنل. "ك  أ دّ  األ م ان ة  إ ىل  م ْن ائْـت م ن ك 
قك لو ما حفإن ، سالنف ئي يهدّ هذا الشيء الذو  فيه، نتحاسبيوم س إىل وجودانتبهي  ،"ل يلوفع ،فعل يل" :وتقولني

 .هنا يف الدنيا كل شيء  خذفنحن ال أن، ستأخذينه يوم الديناليوم ه أخذت  

  ّوجالتعامل مع الز  فنّ م تعل. 

 . ما املراد هبا؟(ام الزوجيطالف  ) :ايهنسمّ  يف فن التعامل قضيةهناك 

 .يدةدة جتقل ملرحلنت اهن، كأهلا فطام كأنه  فيصبح هذا التغريوات تتغري اهتمامات العائلة سن ثالث أو أربعكل   

 اآلن لكن أحرار تذهبون وقت ما تريدون، السابق أنتميف ، للتو وضةالر دخل  ،سنوات مخسعمره  طفاًل  أجنبت  مثاًل: 
الساعة الثامنة أو ن ما نريد وقت ما نريد، خل مكاندكنا سابًقا أن   بعدحمدودين  أصبحنا ،حالة فطام ت هناكأصبح

                                                           
 ( وقال: حديث حسن غريب1264رتمذي يف سننه / أبواب البيوع/ )رواه ال 6
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في هّيأ ، يف املدرسة اختبارات لديه وأصبحرابع ابتدائي بعد ذلك صف دخل  مث .ايكون هذا الطفل انئمً أن البد  التاسعة
 كذا.وه ،" ادخلوا انموا"  :هلمول يق وزوجك ،ن هلمتذاكري أنت  ف ،البيت كله لذلك

ل ُتمّ يعين ة درسمللل طفل دخو ف ،ك  لًئا مفاج التغيري حىت ال أييت يئي نفسك له،هت  و  أن تتعلمي فن التغيري البدإًذا 
كلمي تتال  ،كمسؤوليات إحدىيف  ريتقصّ  فال ،أكب مسؤوليةل ُتمّ معناه ول طفل مرحلة االختبارات دخو ، مسؤولية

ل مخيس عند ك  تذهيبن بغي أال ين ،نك حريصةري زوجك أبأن ت شع   البد ،ها اختباربنتك عنداو  طويلة بهلاتف ألوقات
 نك  جك أشعر زو ي  س -هلكند أعأنك معتادة على الذهاب  رغم- بقاؤك يف البيت، أثناء فرتة اختبارات أوالدك هلكأ

 -مثاًل – مالية زمةررمت أبمفلو  ،ةيف كل حال هاواجب هو حينما تعرف ما الزوج يف املرأة الفطام تزيد ثقةت حاالف ،ولةؤ مس
تواكب أن بد حلاالت الهذه ا ي، ففكماليات  تطليب أن الالواجب ف بيت شراء رمتقرّ ولو  فإنك سرعان ما تتأقلمني معها،

 نه اختار زوجة صاحلة.أبسيثق الزوج  بذلكو ، التغيري املرأة

 ةة الزوجياحليا رص علىاحلصدق و اليرى الزوج منك ن أ :جيةاعد على جناح احلياة الزو تس اليتشياء من األ. 

منه وال ه الكلمة هذتصدر  ، وال"ينقطلّ  : "فيه يوم تقولني يفكري تف ال ،"أهلياذهب يب لبيت " :خترج منك كلمة ما :مبعىن
ميزان  ك يفلر خ  ن يُدأاملهم  لكن ،ةري تفسريات كثبر عند الرجل فس  يُ أن مكن من املوالتمسك  هذا احلرصو ،منك  

تخرج منه هذه ستفزازه لاريدين تال و  ، صادقة يف إرادة اإلصالحنك  أل ؛من احلسنات جبل كبريهذا احلرص فحسناتك، 
 .الكلمة

 يغري نفس الرجل اهللف ،حاله له هللايريد اإلصالح سيصلح ي واعلمي أن الذ ،التأبيد انوية وأنت  ادخلي و  ،فكري بعمق
ن تذهب الزوجة أن اخلطأ فم ("قينطلّ  و اذهب يب لبيت أهلي، "ي كلمة تلفظ أن الاحلرص = )  عز وجل.ثقي بهللف هلا،يبدّ و 

 .حلياةاهذه يف  غريه ملجأ ن هناكأالرجل  ت شع ري ال ،أايمثالثة أو أربعة يف بيت أهلها  وتبقى غاضبة

  ُّهلدفار تذك. 

 تذكرة مسألة اهلدف الذي ال يغيب.م كوين

 !؟اهلدف من الزواج ماذا عن، لاحلمْ  عملية رواملرأة تؤخّ   ،يريد أبناء لزوجاأن  نفرتض مثاًل 
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 !اهلدف من الزواج؟ ماذا عناملرأة متتنع عن إعطاء الرجل حقوقه اجلنسية، 

 احلقوق. يف هذه ك  قصرت  ألن ؟لغريك والذهاب برتككيفكر  قدوملاذا  ما سبب زواجه بك؟ :رة  لنفسكمذك   يابقف

  زوجية.للسعادة الاالحتساب طريق 

 انونعطالذي ي  ذ خ، سنأهار منتيسّ خذ املسنأنا ، لكنيف الدنياحقوقك كاملة لن أتخذي اعلمي أنك و  كوين مطمئنة  ،عزيزيت اي
م هة احلقوق واآلالجمن و  .يءا كل شأنخذ فيه ال (ةي  ن  د  )من امسها  الدنيا .عز وجل ر األجر من هللاوننتظ من احلقوقهو 

من  قّدمه امسان على نر اإلؤج  ظة وينتهي ويحل هذا ستأيت كل  أنعلوم من املجسدية لكن و يف آالم نفسية نقع  قدفإننا 
 .عمل

نساء لمن ا اكثري   ألن ؛ن هللاماألجر  نتنتظريس من الطرف املقابل اجلزاء وأالشكر  املقابل ر يفص  بعمل وقُ  ما قمت  كل
 ة علىم  قد  م  ة وهي رأىن أن املمبع ،ه منهنشيء تنتظري كل  ليس "!اشكرً  :يل مل يقل، يل هدية : "مل يضرتقول مث تطبخو  تكنس

 رغفا المهذا كله ك ، ذهنهايفلشمعة ورة اترسم ص ، الالرومانسية للحياة الزوجيةورة لصا ترسم يف ذهنها ة الزوجية الااحلي
الزوجية فيها  حلياةا أن ننكر وال .لطريقايف  نك   س  ن وتُ ئ  مط  تُ  مع وجود أشياء ،ياة الزوجية نوع جماهدةاحل مناإ ،ليس له أصل

ن أ ذا توقعت  إو  ،مصائبهاو اهنا احلياة الزوجية هي اليت نعيشها آبالمها وأحز ، هي كل السعادة ن لكن ليستك  سعادة وس  
 الو  ،جرحتسيب األا نت  ن أ لكم عليك  الّ ظلم الظ  يكون أ قدالزوج  خمطئة، نت   فأك  ويرضي كوقحقكل   يعطيك  وج سالز 

 انتظريو مي بلعمل قو بل  ،ساألسا وال تقيسي رضاه على هذا ،ابدً ن هذا النوع أيكون موال تفكري أنه س ،طالبةملتفكري ب
 .هعمالأيف زمحة ذلك يتذكر  ال وقدشكرك يقد هو و  ،جر من هللااأل

 اك ن  ل ز وْ ل  إ حْ بـ عُّ تـ   ح ْسن  ألن " ك بب أجر عظيم.لنفس فتحت  قد  يف هذا الوضعو اة احلي يف هذه نك  اعلمي أ ه ا، و ط ل بـ ه ا د  ج 
يف  داخلهذا كله  فإن الواجباتبحلقوق و  قومنيوت عملنيت ت  بدأ"، وأنت إذا م ْرض ات ه ، و اتّ ب اع ه ا م و افـ ق ت ه  تـ ْعد ل  ذ ل ك  ك ل ه  

 حينماون عبادة، ععبارة  هكلهذا  ك عملن كأ  ،ل للجهاد وصالة اجلماعةجخروج الر  املساوي يف األجر ،لالتبعّ  نسح  
 .ن لذة احلياة الزوجيةتجديسلذة العبادة  نجتدي

 اته.هذا كله يف ميزان حسن أنيعرف و  ،جرينتظر األ ؟ حينماميانوة اإلنسان حالمىت جيد اإل
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   كل مشكلة حجمها الطبيعي  ياعط. 

مع   املرأةيف هاواجهشكلة نمرب كأف ، عال  ال تعاجلي أي مشكلة بصوت  ، أخرى شكلة مشاكلترتيب على امل ال :مبعىن 
 جمال ال ،ال "عاديال صويت هو هذا" :تقولنيقد  أنت  و  ،رفعي صوتك عليهتأن يقبل  ال لالرج ،()صوهتا العايلهي: الرجل 
يكون  فقد، شكلة يف املتتناقشني ترفعي صوتك وأنت  وال  ،عليها أشياء ترتيبال تعطي املشكلة حجمها الطبيعي  حىت لذلك.

 .يلعاال صوتك بسببإمنا و  ،املشكلة ألجل سبب غضب الزوج ليس

 ة.ئيلبذو اي من األلفاظ املومهة أهانتب 

عد  ب   أن هناكيومهه  كالًماو  أ ،ملشكلةبله عالقة ليس  اتكلمي كالمً ال تما مشكلة  ُتلنيوأنت   :ومهةامللفاظ نضرب مثااًل لأل
أن  اهذيجة كالمك نت يشعرس الرجل ، فإن"هلك عينأ ميتكلليست أول مرة  هذه: "-مثاًل -  لهتقولنيف ،للمشكلةبري ك

عندما أييت مر ة هذا األنتيجو ، هبذاكلمة أومهته هذه اللكن  ،ويكون ذلك غري صحيح ،مكاملشاكل بينيف ل اتريخ طوي هناك
 املشكلة فتكب " ؟عنها متكلمت : " كم مرةلو يقو هله يتصل على أس ها بداًل من حّلها،يكبّ س املشكلة فإنه حلّ يل الرجل
 أكثر.

اتركي  .لبذيئةامات لالك هذهألوالد اينقل  قدانتبهي  .مزاحيف أو  ةيف مشكل تلفاظ البذيئة سواء كانمن األأيًضا وانتبهي 
-ي ب اص ، لكنالملنوع من الكاويرتك هو أيًضا هذا يوم  سيأيتهبا  تتكلمني ال لكن طاملا أنت  كيف شاء، يتكلم   زوجك

 .-الدعاء حل فيما بعد سنرىو 

 ؟حنّجم املشكلة إًذا: ما هي اخلطوات حىت

 .مشاكل ترتيب عليها ال، و ها حجمها احلقيقييعط  ا .1

روج شيء يء واخلش املشكلةف، فال ترفضي اخلروج معه بسبب ما حدث بينكما من اختال، ختالفنا على رأي معنّي  : لومثاًل 
  .وابوهذا هو الص ،يةمبوضوع نتفكري نك  سيفهم أهذا ك لنتيجة فصْ و  ،لافصلي بني املسائ .آخر

 .لمشكلةل أثناء حّلك تستعملي الصوت العايل ال .2
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 ال تستعملي ألفاظ مومهة أو بذيئة. .3

 "!هللا يهديك ! يهديكهللا !هديكهللا ي: "هاوهو يتخاصم مع الزوجة لزوجها لو تق :ومهةامللفاظ األعلى   آخرمثااًل  نضرب
 لفظ املوهملي هذا اال تستعملف ،يفهم كذلكسهو  ،ال يفهم أنه جمنون يعين "هللا يهديك"قول  أنور ألنه متص ؛فيضرهبا

بذلك  ت  نأو هيف نظره  ما، أأنت   كيف نظر هذا  "!له دعيأان أولكن : " تقولنيس مستفزّة له،ا حبد ذاهت تكون الكلمة هذهف
 تشتمينه. 

افهمي   مه كذا.وهو يفه لكالم كذاتقصد بهي  ،(غة اتصال غري متوافقة)لالزوجية اة احليبداية  اكل يفسبب املش اهذو 
 ظهريت  أن  ُتاويل النه مشكلة تكون بينك وبي حينماو  ،يف ظهر الغيب له هو دعاؤكطلوب امل أنالغالب و  ، لهكيف تدعني

 لنفسك. يادعف أردت الدعاءإذا و أهبل جمنون،  يعين أنه يف نظره هذا ألن ؛له الدعاء

  ودك إبحضار أشياء توفر لك الوقت.جهابذيل 

حضريه لتستقر أك الوقت وفر لسيج، فكل ما حاالت قليلة أتتينا خادمة من بداية الزوا ؛ ألنه يف رات للوقتاقتين موفّ 
 .غريك بة مناخلخذي و اسأيل ، و حياتك

، خليار واخلسا عيقطّ  اهازً ج -مثال–اشرتي اشرتي غسالة "أوتوماتيك".  اكل يف الغسيلوعندك مش تريدين الغسيل :مثال
 ..اخل..قدر الضغطواشرتي 

 نصائح هامة:

 ا الزوجة وهي أهن تواجههاا دائمً ة مشكلوهناك ، شهرايً  واحتياجات للبيت مقاض  يكون هناك  أن ض يف احلياة الزوجيةرت املف
..اخل( .-خضروات–هباراتن )ماليت ُتتاجينها كل األشياء بقائمة لنفسك  بكتابةقومي ف ،املقاضيتنسى ما ُتتاجه من 

قص ذي نال هل تكتبني وحينما ،- خدمته أو اليفمهملة  أنك  الزوج  ت شع رمسائل صغرية  فهناك- يف املطبخ ها أمامكضعيو 
 .(ل لك احلياة اقتنيهكل شيء يسهّ ). ما ينقصك منهاواكتيب القائمة  مامك  أجي خر  أ عليك

 يريد أن لكن هو  "راحتكيهمين : "لك لو يق أن زوجك يحصح .همعتمدي عليت ال أقول هلا: خادمات والزوجة اليت عندها
: " هذا كل ليقو ساخلادمة  تعمل عندما، لكن نتقدهيدون أن  ل السوقمن أكالزوج قد أيكل  .وتطبخني  تعملنينك  يشعر أ
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من  أتكل كل يوم نت  وأوما تصنع، ما تضع  عرفدوًما، وأأمامي  وأان أعلم مدى نظافة خادميت وهي ،" !عمل اخلادمة
 اعلمي أنه قال ذلك جملرد رغبته يف االنتقاد. لكن! دون أي انتقادالسوق 

 وين حريصة على ب أن تكي ،افةاء حول قضية النظا الرجال عندهم مشاكل مع النسمً دائ !وما أدراك ما النظافة النظافة
 ، أكلتات وبقاايف عليه جيدو سريره لالزوج أييت  الف، مكان نومهوخاصة ل النظافة، ابذيل جهودك حو و  النظافة، موضوع

 مهمة. هاشياء صغرية لكنهذه أ صحيح أن

 :ابلدعاء عليك   وأخري ا! 

طم يم ن هو  عليهوجت ي فيهتتعلق ال ،ياتك وحياة زوجك بناء على دعائكتتغري حلابذيل جهودك كثرية.   انفوسً الدعاء يغري 
 .أن يصلح زوجك وأبنائك هللا ي، ادعه لكيبذر مل أو هو الذي لك األ

 


