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الطبعة األوىل 1438/2017

مينع نسخ أو استعمال جزء من هذا الكتاب أبية وسيلة تصويرية أو إلكرتونية أو ميكانيكية مبا فيها التسجيل 
الفوتغرايف

والتسجيل على األشرطة أو أقراص مقروءة أو أبي وسيـــــــلة نشر أخرى مبا فــــيها حفظ املعلومات واسرتجاعها 
دون إذن 

.خطي من اجلمعية

جعمية املودة للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة 1438هـ 

مجيع احلقوق الفكرية والطباعة حمفوظة 
اململكة العربية السعودية

هاتف : 920001426
فاكس : 00966126649898
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية

ـ االستشارات النفسية.

ـ االستشارات األسرية .

ـ االستشارات السلوكية.

ـ االستشارات التربوية.

ـ االستشارات االجتماعية.) اجتماعية ـ اقتصادية ـ دينية( .
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية
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االستشارات النفسية
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1- أواجه مشكلة يف التعرف على من حويل يف اجلامعة
االستشارة

يل ثالث سنوات ابجلامعة ومل أستطع تكوين صداقات أو عالقات يف اجلامعة مع العلم أين ال 
يعرتيين احلياء الزائد ، بل ميتلكين خوف عدم التقبل من الطرف اآلخر. أفيدوين.

اإلجابة
األخت الفاضلة وفقها هللا . نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأل 
هللا تعاىل أن جتدي فيه النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر لنا تقدمي ما فيه اخلري لك 

وجلميع اإلخوة واألخوات زوار هذا املوقع املبارك . 
اعلمي أن وعي الشخص بذاته من حيث معرفة الشخص لنقاط قوته ونقاط الضعف والوعي ابحلاجات 
والدوافع واملشاعر لنفسه ميثل أحد مؤشرات الشخصية السوية واليت تكتمل ابكتمال ابقي املؤشرات 
وهي: احرتام وتقبل الذات ، والسيطرة على السلوك واملشاعر ، والقدرة على بناء واستمرارية عالقات 
مع  الناس يف عالقاته  بعض  يتحفظ   . اإلنتاجية  على  والقدرة   ، سليمة  وعاطفية  واجتماعية  أسرية 
وما  اإلحراجات  من  النقد وهرابً  من  فيه  املبالغ  التحسس  منها  يكون  قد  متنوعة  اآلخرين ألسباب 
يصاحبه من ارتباك وخجل وتصغري للقدرات وابلتايل تفضيل االبتعاد عن األنشطة االجتماعية وما 
يسببه ذلك من تناقص يف مهارات التواصل مع اآلخرين وتوكيد الذات ألنفسنا أمام اآلخرين . يقول 
الرسول صلى هللا عليه وسلم : )) إمنا العلم ابلتعلم واحللم ابلتحلم (( وهو إشارة ملبدأ وإجراء عملي 
للتغري ، واقرتح أن يتم توظيفه لتحسني هذه املهارات االجتماعية املفقودة لديك عرب التعريض للمثريات 
املقلقة ابلتدرج يف عدد من نقابلهم ويف كمية الوقت الذي استغرقه معهم ويف املواضيع اليت أتداوهلا معهم 
من حيث درجة أمهيتها أو عمقها ومزاوجة هذا التعريض مع االسرتخاء التنفسي خالل هذه املواقف 
االجتماعية . يسبق هذا العالج بواسطة التدريب التعبريي معاجلة معرفية إبزالة التوقعات اخلاطئة اليت 
تؤدي إىل نقص الثقة ابلنفس وعدم الرغبة والقدرة على املبادرة لتنفيذ العالج التدرييب التعبريي . هناك 
من يعتقد أن من ال يتفاعل مع اآلخرين لديه غرور بينما احلقيقة قد تكون عكس ذلك متاماً وتتضح 
هذه احلقيقة ابلتعايش معهم ، لذلك العالج حلالتك يكون ابلنقيض إما ابلتدرج كما ذكران أعاله 
أو ابالندماج الكامل . اخلوف شيء طبيعي وحمفز لإلجناز ولتحدي الصعوابت كمقابلة أو غريه 
فيحدث تعرق يف اليدين أو آالم يف فم املعدة أو تشتت يف الرتكيز لكن القلق بداًل من أن تعمل 
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2-أعاين من خماوف
االستشارة

السالم عليكم حبيت أتكلم عن خويف اللي مالزمين منذ أن كنت صغرية أخاف من األخبار وما 
أحب أي أحد يتكلم عن عالمات الساعة وإذا مسعت أي شيء عنها أمرض وجييين غثيان واقعد 
ابلفراش أسبوع وتنسد شهييت وأخاف من الظالم .. وبني فرتة وفرتة  جييين اكتئاب وال أريد العيش 
وأقعد على فراشي إىل أن  تذهب هذه احلالة .. أان ال أريد أن أخاف من شيء ألين تعبت ومل 
أعد أحتمل حيايت . واحلمد هلل أان قريبة من ريب كثريا لكن هذه املشكلة متعبتين أمتىن تساعدوين 

يف حلها. وشكرا

هذه املشاعر على دفع الشخص إىل التحرك والعمل املفيد ، فإنه يكون هلا أتثريات مدمرة حيث 
تدمر العالقات االجتماعية مع األصدقاء وأفراد العائلة والزمالء يف العمل فتقلل من إنتاجية العامل 
يف عمله وجتعل جتربة احلياة اليومية مرعبة ابلنسبة للمريض منذ البداية نتيجة للخربات السلبية 
السابقة فتتولد لديه مشاعر اخلوف والغضب واإلحباط والضيق فيقوم بسلوك العاجز ابإلحجام 
فيتمنع عن اخلروج وممارسة حياته بشكل طبيعي . مثلث التفكري: )أفكار سلبية  -مشاعر سلبية 
عنيف - سلوك إحجام( هذا املثلث يتكون من ثالثة عناصر تبدأ بتعرضنا ملوقف فيبدأ العقل 
بـ )التفكري( ويقدم تفسري معني للموقف ، يتبعه )مشاعر( جتاه هذا املوقف انجتة من التفكري ، 
يتبعها )السلوك( وقد يكون كحالتك هروب من املواقف االجتماعية ألن تفسرياتك هو تربص 
اآلخرين وتصيدهم ألخطائك عند لقائك هبم . هنا تتحول لديك املواقف االجتماعية لتجارب 
مزعجة فتفضلني التجنب واهلروب فتزيد لديك املشكلة وقد تتعاظم ومتس جانب مهم يف حياتك 
إن كنت موظفة يف وظيفة حتتاج بشكل أساسي هلذه املهارات . التحكم يف نوع التفكري وتفسري 
املواقف بشكل اجيايب يعطي مشاعر إجيابية جتاه هذه املواقف وابلتايل يتصرف صاحبها بشكل 
طبيعي . كلما أجلنا حل مشكالتنا كلما زأدت تعقيداً وتشعبت واحتاجت جلهد ووقت حللها 
وعندها قد حنتاج لتعلم كيفية التعايش معها . وأخرياً أسأل هللا تعاىل أن يوفقك ملا حيبه ويرضاه
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اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. حياك هللا أختنا الفاضلة وأشكر لك ثقتك يف املوقع .. 
اخلوف يف مرحلة الطفولة يف الغالب هو شيء طبيعي ويتالشى مع مرور السنوات، لكن التعامل 
اخلاطئ من قبل األسرة قد يبقي هذا اخلوف وقد يرتبط هذا اخلوف ارتباطاً شرطياً بشيء ما 
مثل األخبار أو احلديث عن عالمات الساعة كما أن ترك هذا اخلوف الذي جتاوز احلد الطبيعي 
دون عالج نفسي يفاقم من احلالة النفسية، وقد يؤدي إىل اضطراابت أخرى مثل االكتئاب. 
لذا فأان أوصيك ابلذهاب إىل أخصائية نفسية لتشخيص املشكلة من خالل املقابلة وجها لوجه 
ومن مث وضع اخلطة العالجية والتدريب على املهارات النفسية الالزمة للتخلص من هذا اخلوف 
غري الطبيعي هنائياً. واملؤمن يبتلى ابملشكالت النفسية كما يبتلى بغريها تكفرياً للذنوب ورفعة يف 
الدرجات فعن عائشة - رضي هللا عنها - أن رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - قال : )ما 
ُيصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة ُيشاكها إال 
َكفََّر هللا هبا من خطاايه( رواه البخاري برقم ) 5318 ( - واللفظ له - ومسلم برقم ) 2572 
)وقد شرع لنا النيب صلى هللا عليه وسلم التداوي من كل أنواع األمراض واالضطراابت فعن أنس 
رضي هللا عنه قال : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ) ِإنَّ اللََّ َعزَّ َوَجلَّ َحْيُث َخَلَق 
الصحيحة«  األلباين يف »السلسلة  فـََتَداَوْوا ( رواه أمحد )12186( وحسنه  َواَء  الدَّ َخَلَق  اَء  الدَّ
)1633). وعن أسامة بن شريك رضي هللا عنه قال : قَاَلْت اأَلْعرَاُب : اَي َرُسوَل اللَِّ ، َأال نـََتَداَوى 
؟ قَاَل : ) نـََعْم ، اَي ِعَباَد اللَِّ َتَداَوْوا ، فَِإنَّ اللََّ لَْ َيَضْع َداًء ِإال َوَضَع َلُه ِشَفاًء ، ِإال َداًء َواِحًدا ، قَاُلوا 
: اَي َرُسوَل اللَِّ ، َوَما ُهَو ؟ قَاَل : اهْلََرُم ( . رواه الرتمذي )2038( وصححه األلباين يف صحيح 
الرتمذي . أسأل هللا أن يتم عليك الصحة النفسية واجلسدية وأن يكتب لك السعادة يف الدارين.

3-خماوف ليله الدخلة
االستشارة

السالم عليكم أان متزوجة من شهرين أعاين من ختوف شدديد من ليلة الدخلة .. حاولت كثريا وما 
نفع وال أعرف السبب من ختويف. كل مرة أبكي أخاف زوجي يكرهين.. أريد مهدئ لألعصاب 
.. وهل البنج يساعد على تسكني اآلالم دون ضرر؟ وهل تنصحوين بزايره دكتورة نساء ووالدة 
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اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشدة الفاضلة حفظك هللا السالم 
عليكم ورمحة هللا وبركاته نشكر ونثمن لك ثقتك جبمعية املودة للتنمية األسرية برانمج اإلرشاد 
اإللكرتوين، ** املشكلة : ^^ التشخيص : خماوف ليلة الدخلة ^^ األسباب : مفاهيم خاطئة 
حول ليلة الدخلة، ضعف اخلربة ^^ التوضيح: ابنيت الفاضلة حفظك هللا، إن كثريا من الفتيات 
املقبالت على الزواج أو الاليت انتقلن لبيت الزوجية خيشني الليلة األوىل مع الزوج، وهذا عائد 
حلالة نفسية سببتها: ))املفاهيم اخلاطئة عن ليلة الدخلة يف جمتمعنا العريب، وهتويل أحداثها((. 
وهنا نود أن نبني: أن هذه الليلة هي أمجل ليلة تقضيها الفتاة مع زوجها والشاب مع زوجته ملا 
يتم خالهلا من تعارف وآتلف. وكون استشارتك كانت بتاريخ قدمي وقد يكون مررت ابلتجربة 
لك  تبني  فقد  وهنا ال مشكلة  بسالم  أهنا كانت جتربة انجحة ومتت   ** اآليت:  نفرتض  فإننا 
خطأ خماوفك وعدم منطقيتها. ** أنه واجهتك مشكالت يف هذه العالقة وقد تكون تسببت 
يف بعض التوتر يف العالقة الزوجية بينكما سواء على مستوى العالقة الشرعية أو التواصل النفسي 
واالجتماعي، وهنا ننصح ابآليت: أمهية زايرة أخصائية نفسية لتقييم مستوى حالتك النفسية جتاه 
ما سببه هذا التوتر. زايرة طبيبة نساء ووالدة لتلقي اإلرشادات الالزمة للتعامل مع العالقة الشرعية 
بطريقة آمنة تزيل خماوفك. وللمزيد من التوجيهات ميكنك التواصل معنا على  اهلاتف اإلرشادي 
جلمعية املودة للتنمية األسرية على الرقم ) 920001421 ( أو أخذ موعد لدى االرشاد ابملقابلة 
الزواج  على  واملقبالت  املقبلني  بدورة  االلتحاق  أمهية  وكذلك   )  930001426( الرقم  على 
http://almawaddah.org.sa/ وغريها من الدورات وبرامج اجلمعية من خالل الرابط التايل
activities نسأل هللا تعاىل لك حياة زوجية هانئة ومستقرة وأن جيعلك نورًا بني عيين زوجك .

ملعرفة نوع الغشاء؟ وميكن تعطينا حل للطريقة الصحيحة واملناسبة للجماع علما أبن زوجي إنسان 
جدا متفهم احلمدهلل بس خايفة ميل ويكرهين وينفر مين.
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4- اخلوف من فقدان والدي
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا 
يف السنتني األخريتني والدي مرض فجأة وأجرى عملية قلب .. ومن حلظتها لست قادرة أعيش 
طبيعيه مثل قبل كل الذي شاغل تفكريي إين أخاف من فقدانه ولست قادرة على إيقاف تفكريي  

يف هذا املوضوع ....نفسي أرجع أقوي قليب مثل قبل.

اإلجابة
األخت الفاضلة وفقها هللا .. نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية، 
ونسأل هللا تعاىل أن جتدي فيه النفع والفائدة، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وييسر لنا تقدمي ما 
فيه اخلري لك وجلميع اإلخوة واألخوات زوار هذا املوقع املبارك. أتفهم خوفك من مرض والدك 
لكن كلمات رسالتك املقتضبة أوحت يل مبا يلي: القلق هو أحد املشاعر الطبيعية لإلنسان مثله 
مثل الغضب والفرح واحلزن واليت ترافقه طوال حياته، ويظهر يف اإلانث بنسبة أكرب من الذكور. 
ويظهر يف املواقف اليت يقيمها الفرد على أهنا مهددة الستقراره فيشعر ابالنزعاج منها كتعرضنا 
المتحان أو إقدام على زواج أو قلق انفصال أو انتقال لبيئة جديدة جمهولة لنا أو مرض ... 
إخل قلق املستقبل له ارتباط بعدم توافقنا نفسياً ورضاان عن ظروف بيئتنا وما فيها من أشخاص 
وأحداث وهلا ارتباط بعدم توافقنا ورضاان عن أنفسنا وقدراتنا. هكذا تظهر لدينا الضغوط النفسية 
اليت تستنفذ فينا ببطء كل طاقة قد نوجهها خلدمة أغراضنا وحياتنا اليومية، فاهلموم من عدم 
القدرة على حتقق األهداف أو ضياعها كعدم الزواج أو الوظيفة أو فقدان األمان ابلتوجس من 
الفقر كل هذه اهلموم تتحول ألمحال ثقيلة على أنفسنا جتعلنا يف حالة عزوف عن السعي والعمل 
 . والتشاؤم  السوداوية  تفكريان وتستبدل ابألفكار  اإلجيابية من  فتختفي  اآلخرين  والتواصل مع 
غريي طريقة تفكريك اخلاطئة أبنك تستطيعني السيطرة على األمور اخلارجة عن إرأدتك كالتحكم 
يف مرض الوالد أو غريه واستبدليها ابلرضا بقضاء هللا تعاىل والدعاء له ابلشفاء والتفاؤل والتفكري 
إبجيابية يف احلياة والتحرك واالنتقال لثقافة جديدة هي االنشغال ابلعمل وابلتعليم والتعلم وحضور 
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5- تعبت من نفسي 
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...
أرسل إليكم بعد حماوالت عديدة وجاهدة لتغيري حيايت ... أان أبلغ 31 سنة متزوجة من 6 سنوات 
أعاين من احندار ثقيت بنفسي منذ تزوجت أعتقد أن السبب ضعفي وتواجدي مع زوج يف كل 
شيء كان ينتقدين أو يشعرين ابين ال أفهم وأي موضوع نتناقش فيه جيادل وينقص من رأيي وينتقد 
تفكريي وأسلويب .. ازدأدت املشاكل حىت توقفت عن جداله ماعدا يف شيء يضرين مباشرة إذا 
انقشته ووضحت له أحياان يغري أسلوبه ويقول مل انتقص منك ويدافع عن نفسه لكن هذا هو 

أسلوبه مل يتغري..
تراكمت هذه األشياء يّف وغريت حايل حىت يف نقاش زوجي أو مشاكل أريد حلها معه أخرج من 
املشكلة أي مالمة ابلكامل.. أعرتف أان شخصية تصدق مايقال عين، حساسة جدا كثرية اللوم 
لنفسي دائما أوبخ نفسي وأهتمها ابلتقصري يف كل شيء ابلرغم أنين تركت كل ما يسعدين وكل 
حقوقي لنفسي وصحيت وراحيت سخرت كل شيء ملن حويل .. اآلن بدأت أستيقظ من غفليت 
لكن مل أجد طريق الرجعة .. مشاعري ملخبطة ال أعرف أحتدث أو أعرب عن مشاعري كما يف 
السابق مرتددة كثريا قلقة متوترة .. غري مراتحة أبكي كثريا وألتفه األسباب .. أشعر أن اجلميع 
ال يقدرين .. غري مقبلة على احلياة، كل شيء صار بال قيمة بدون إحساسي بنفسي ومشاعري 
دائما مشتتة شاردة الذهن أحاول الرتكيز على ما بيدي ال أستطيع .. قلقة أريد أن أهني كل شيء 
ألذهب لغريه .. وهكذا إذا وضعت جدوال لتنظيم وقيت والقراءة وعمل ما يسعدين ال ألتزم به إما 
انشغاال أو تسويفا وعدم إقبال .. أي دائمة الشكوى واملقارنه بيين وبني غريي بعد أن كنت ال 

أرضى ابملقارنة ..

الفراغ ابملفيد من االهتمامات كالقراءة والرايضة  الندوات واحملاضرات والدورات وإشغال وقت 
كاملشي مثاًل واالندماج يف األهل واألقرابء واألسرة والصديقات. والقاعدة الذهبية حلياتك هي 
أن تستمعي وحتسين منط حياتك لذلك: ) اذكري ربك ونظمي نومك ونوعي طعامك وأشغلي 
وقتك(. وأخرياً أقرتح أن تنضمي للدورات اليت تقيمها اجلمعية عرب التسجيل من خالل الرابط 

http://almawaddah.org.sa/activities : التايل



14

سبق أخذت بروزاك وارحتت لكن محلت وأوقفته اآلن .. أان متعبة أريد األمان الطمأنينة حب 
احلياة االهتمام بنفسي أريد التوقف عن القلق والتوتر الشديد أريد أن أكون ذات عزمية قوية...

أرجو مساعديت إن كان يلزمين أدوية أرغب العودة للربوزاك لكن أخاف أن أمحل ألين أتعاجل اآلن 
للحمل وقد ال تناسبين األدوية... أريد تغيري حيايت مع نفسي املرتدد القلقة املسوفة أفيدوين .. 

أسأل هللا أن ال يذيقكم ومن حتبون أي مكروه هللا يفرج عنكم دنيا وآخرة....
شكًرا لكم من األعماق.

اإلجابة
يبارك فيِك، وأن  الفاضلة: نسأُل هللا عز وجل أن  وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. األخت 
اإلرشاد  برانمج  مع  تواصلِك  لِك  ونشكُر  به،  يرضيِك  وأن  اخلري،  لِك  يقدَِّر  وأن  حيفظِك، 
اإللكرتوين جبمعية املودة للتنمية األسرية، ونسأُل هللا أن يفرِّج عنك مهك وأن يُيسر أمرك. أواًل: 
حتلي ابلشجاعة والقوة واعلمي أن هللا معك: قال تعاىل: {فَِإَذا َعَزْمَت فـَتـَوَكَّْل َعَلى اللِّ ِإنَّ الّلَ 
حيُِبُّ اْلُمتـَوَكِِّلنَي{ ]آل عمران:159 )كما أريد أن أمهس يف أذنك بعدة أمور 1- حاويل أن 
جتلسي مع نفسك جلسة مصارحة واكتيب إجيابياتك وسلبياتك حيت تتمكين من معرفة مكان 
ُ َما ِبَقْوٍم  اخللل الذي أدى إىل شعورك ابليأس وعدم الثقة ابلنفس قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ ال يـَُغريِّ
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهم﴾ الرعد/11. 2- غريي يف نفسك، اىل االفضل. 3- استعيدي ثقتك  َحىتَّ يـَُغريِّ
بنفسك وارفعي تقديرك لذاتك , مما يشعرك ابلسعادة . 4- تعلمي فن احلوار واستخدميه مع 
اآلخرين ومع زوجك وتعلمي فن اإلقناع اثنيا : جيب أن تكتيب خطتك بوضوح بكل اخلطوات 
الصحيحة وعليك ابلرجوع إىل دورة التخطيط الشخصي وكتابه األهداف . اثلثا: ركزي على 
إجيابياتك وأثين على نفسك وقدريها مما يعطيك القوة الالزمة للتغيري وجيب أن تدركي أن التغيري 
مير بعدة مراحل منها 1- اإلسقاطات وهي عدم االعرتاف ابملشكلة 2- البحث والتحري-3- 
السؤال واالستشارة واالستخارة 4- التخطيط والتنفيذ وتطبيق النتائج وأرى أنك على الطريق 
الصحيح من االجتاه حنو التغيري اإلجيايب إن شاء هللا وال سيما أنك أصبحِت مدركة للمشكلة 
وهذه بداية الطريق وبداية التغيري اإلجيايب . رابعا: جيب أن تدرِكي أن الغالب من الناس ال يستطيع 
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التغيري بسبب - شعورهم ابالطمئنان يف وضعهم احلايل أو توقع النتيجة السلبية أو اخلوف من 
النتائج أو اخلوف من اجلهد الزائد أو اخلوف من تغيري العادات، لذلك حاويل أن تتخلصى من 
هذه املخاوف . خامسا: 1- عليك ابجياد الرغبة الصادقة يف التغيري 2- جيب أن تدركي أن 
التغري يبدأ من النفس )إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم(. 3 حاويل أن تدركي أنه 
ليس املهم ما حيدث لك اآلن وعند التغيري املهم كيف تتعاملني مع ما حيدث لك 4- جيب أن 
تدركي أنك أنِت املسؤولة عن التغيري 5- جيب أن تدركي أن العزمية سر النجاح )لذلك كان 
أفضل البشر هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات ريب عليهم 
. سادسا: عدم االلتفات إىل النقد اجلارح أو اللوم غري املربر أو املقارنة اجملحفة ألهنا تقتل اال 
بداع وتبعد اإلنسان عن طريق النجاح سابعا: االستعانة ابهلل تعاىل قومي ابلدعاء يف السجود 
اْدُعوين  َربُُّكْم  تعبدي هلل ابلدعاء: }َوقَاَل  الدعاء....  الليل األخري حيث يستجاب  ثلث  ويف 
َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ )غافر60 (. اثمنا: 
تعلمي مهارات احلياة واليت متكنك من التعامل مع ضغوطات احلياة وكذلك التعامل مع اآلخرين 
. اتسعا: ابلنسبة للربوزاك فهذا ميكنك مراجعة طبيبك الذي وصف لك الدواء حيث إنه سوف 
بتحسن  يوفقك ملا حيب ويرضى، ويف حالة ل تشعري  أن  يقيم حالتك عن قرب وهللَا نسأل 
ميكنك التواصل مع اهلاتف االستشاري ابجلمعية لالستفادة من خدماته بسرية وخصوصية اتمة 

على الرقم 920001421

6- أخي و االنطواء
االستشارة

السالم عليكم 
أريد أن  استشريكم مبوضوع اخوي 

عمره 17 سنه ابلصف الثاين اثنوي 
بداية عائلتنا اليوجد هبا حوار او نقاش الوالدان ضعيفا الشخصيه ,الوالد اليفتخر أببنائه امام 
الناس والميتدحهم بل ميتدح ابناء الناس ويدعي ان هذا من املثاليه والتواضع وأيًضا هو سليب 
ويقدم مصلحة الناس على مصاحله الجييد اختاذ القرارات املناسبه . غري واثق من نفسه يستشري 
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غريه بكل شيء حىت ابالمور الشخصيه والعاديه جدا .مع ذلك هو كرمي جدا من الناحيه املاديه 
وطيب القلب جدا.

اخي لديه وسواس من األكل الذي نعده يف املنزل الحيب ان أيكل معنا كثريا . يغسل األطباق 
او الكأس كثريا .كثري املشي يف البيت والتفكري لديه مشكله بسيطه يف فكه السفلي تؤرقه جدا 
وتشعره أبنه ليس مجيل ليس لديه ثقة يف نفسه كثري اإلنطواء على نفسه يلعب البالستيشني او 
يشاهد مسلسل تركي سياسي او يشاهد كرة القدم ليس لديه اصدقاء . كالمه ليس مرتب وال 
جييد التحدث بصوره عاديه يتفشل حىت من بعض الكلمات اليت ينطقها بصوره خاطئه .. مرة قال 
) أصال طريقي كله مسدود ( صعقت عندما قاهلا احسست أبنه ضايع اتئه اليعرف ماذا يفعل .. 
اريد أخذ موعد مع استشاري حىت يتحدث معه مباشرة يف زايره للمركز .. فعليا حنن حباجه ماسه 

لعالج اخي . أريده أن يرى الدنيا من منظور مشرق اجيايب واثق سعيد ..
وأعلم متاما ان مشكلة أخي انبعه من مشاكلنا االسريه ..

انتظر ردكم جزاكم هللا خري ا

اإلجابة
بسم هللا الرمحن الرحيم السالم عليكم و رمحة هللا وبركاته نرحب بك يف االستشارات اإللكرتونية 
يف مجعية املودة للتنمية األسرية ويسعدان تواصلك معنا... بداية من اجلميل أن يكون ألخيك 
طلب  يف  عرضتيه  ما  خالل  من  و  بك...  هننئه  وحنن  عليه  وحرصك  وعيك  مبستوى  أخت 
االستشارة جند أن هناك أكثر من جانب يف مشكلة أخيك  حنددها يف التايل : أوال: معاانته 
من الوسواس القهري املتعلق جبانب العناية ابلنظافة. اثنيا: االنطواء وعدم الثقة يف النفس. ومن 
أعراضها كما ذكرت عدم الطالقة يف احلديث. واالنكفاء على نفسه. اثلثا: التواصل األسري 
داخل األسرة يكاد يكون مفقودا. رابعا: عدم إملام الوالدين فن التعامل مع املراهقني. وملساعدة 
أخيك يف عالج هذه املشكالت يتطلب فهم املرحلة العمرية وخصائصها )املراهقة( حىت نستطيع 
لتجاوز  املساعدة   له عالقة أبخيك  يتطلب على كل من  التعامل معه بصورة واضحة. وهذا 
هذه املشكالت بدءا ابلوالدين و اإلخوة األكرب سنا. إن املراهق بطبيعة احلال مير بعديد من 
التغريات اليت تطرأ عليه سواء داخلية أو خارجية مما تؤثر مباشرة على احلالة االنفعالية واجلسمية 
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واالجتماعية وابلتايل يكون عرضة لبعض األزمات ابتداء إبثبات الذات أبكثر من طريقة ينتهجها 
وكذلك أزمة االستقاللية وذلك  من خالل رفض السلطة الوالدية واألكرب منه وهذا يفسر سلوكه 
عندما يتحدث يف رغبته برتك البيت. كما أن املراهق يف هذه املرحلة يهتم مبظهره كثريا  فينظر إىل 
املرآة وقتا طويال وما ذكرتينه عن اإلصابة يف فكه السفلي شكلت يف داخلة عقدة نفسية يشعر 
حياهلا ابلنقص مما انعكست على توافقه النفسي. إن عالج مشكلة أخيك تكمن يف اآليت: أوال: 
ينبغي على الوالدين وخاصة األب تغيري طريقة تعامله مع أخيك وذلك من خالل إعادة بناء 
الثقة عن طريق اشعاره أبنه رجل وميكن االعتماد عليه وإعطائه بعض مسؤوليات البيت. اثنيا: 
احتياج والدكم إىل ثقافة التعامل مع املراهقني فهناك عديد من الكتب تتناول هذا اجلانب ومن 
اجلميل أنك تقتنني أحدها وهتديه لوالدكم.  اثلثا: جوانب تتعلق أبخيك وحتتاج إىل جلسات 
إرشادية مباشرة معه لتغيري  أفكاره و قناعاته حول نفسه و اآلخرين... لذا اكملي مشوارك  يف 
عالجه ابقناعه بزايرتنا يف مجعية املودة وحجز موعد عرب هاتف اجلمعية 920001426 أو من 
خالل موقع اجلمعية  ملقابلة أحد مستشارينا لتقييم احلالة ووضع برانمج عالجي وكذلك يسعدان 
تواصلك مع هاتفنا االستشاري على الرقم 920001421. و شكر هللا سعيك ووفقك ملا حيب 

ويرضى.

7- ال أثق يف نفسي
االستشارة

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته :
سأدخل ابملوضوع ألين آل أجيد املقدمات أان طالبه جامعيه يف التجمعات سواء العائليه او األقارب 
أتكلم مع أخيت  الناس يل مثآل:  إراديه حتطمين وحتبطين وتسلب إحرتام  أتتيين أفكار سلبيه ال 
وأفكر أهنا تسخر من كالمي يف نفسها أو صديقيت تنظر إيل إبستهتار وعندما أفكر أن أتكلم أمام 
النساء أساسآ ال أجرؤ ! ولكن عندما أفكر أحس أبهنم لن يتفاعلوا معي وسيسخرون من طريقة 
كالمي وأفكار سلبيه أخرى وأيًضا مل أذكر يوًما أبنين اختذت قرارًا حبيايت حىت ما خيصين، فأان 
أعتمد على أمي ومن حويل ابختاذ قرارايت، شخصييت ضعيفة، وعاطفيت أتخذ حمل عقلي ابلتفكري، 
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حاولت مرارًا وتكرارًا أن أطور من نفسي، مل أترك كتااًب إال قرأته، ولكن دون جدوى أان أان ولن 
أتغري كثريًا! أندم وأعاتب نفسي،!مالحظه أان يف طفوليت اعتقد ان سبب عدم ثقيت هو والدى جدا 
كان يضربين واان صغرية وهو عصيب ،واهلي حيطموين بكالم مثل انيت فاشله غبيه ..ماتفهمي .. 
اخل اان أحاوُل أن أكون إجيابية، لكين ال أعرف كيف!، فكيف أكون ال أخاف وال أتردد من أي 
شيء يف طريقه كالمي، وأختلص من سلبييت !؟؟ارجوكم كيف أختلص من األفكار والرسآئل السلبيه 

؟كيف اكون واثقه من نفسي واعتمد على نفسي بكل شي ؟؟ وجزاكم هللا خري ..

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد، املسرتشدة الكرمية سددك هللا السالم عليكم 
برانمج شورى لالستشارات  املودة  ثقتك جبمعية  الفاضلة: نشكر لك  ابنيت  وبركاته  تعاىل  ورمحة هللا 
اإللكرتونية، ونسأل هللا جل وعال أن مين عليك بصحة نفسية وبدنية وعقلية تسهم يف استقرار حياتك 
وحتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة. * بداية ليست املسألة ابلسوء الذي تعتقدينه وليست معقدة لدرجة 
يصعب حلها، فكونك مدركة ملشكلتك فهذا شيء إجيايب يساعد يف التغلب عليها. ** التشخيص: 
ضعف الثقة ابلنفس وتقدير الذات ** الوصف: أن ما تشعرين به من إحساس انتج عن عدم فهمك 
لقدراتك ابلطريقة املناسبة ومبالغتك يف السعي للكمال، والذي ل ولن يصل إليه بشر مهما بلغت 
مهاراته وقدراته، فالكمال هلل وحده سبحانه وتعاىل. ** العالج: - أواًل: عليك أن تثقي بقدراتك 
وإمكاانتك وتقدري حدودها تقديرًا جيًدا وبدون مبالغة. - اثنًيا: تعاملي مع النقد والسخرية: أبنه 
جمرد وجهة نظر ال متثل إال قائلها وليس شرطًا أن تكون صحيحة. اثلثًا: ختلصي من األفكار السلبية 
فعلًيا، وذلك ابلطريقة التالية: - خذي ورقة وقلم وسجلي كل ما تدركينه من إجيابيات يف شخصيتك. 
النفس  التالية: أ_ حمادثة  - أتملي وإقرئي تلك اإلجيابيات وختيلي نفسك وأنت متارسينها ابلطريقة 
)مثل( أان جريئة - أان متحدثة جيدة . ب_ حمادثة اآلخر لك )مثل(: قويل لنفسك وكأن شخًصا 
ما حيدثك، أنت اي )اذكري امسك( جريئة - أنت اي )اذكري امسك( متحدثة جيدة . ج_ حمادثة 
اآلخرين عنك )أي كأنك تسمعني أشخاًصا يتحدثون عنك )مثل(: )اذكري امسك: فالنة جريئة، 
فالنة متحدثة جيدة( تعودي على هذا التدريب وخصوًصا قبل ساعات النوم ويف مكان هادئ وطبقيه 
ملدة شهر وبشكل يومي، وسوف تشعرين بتحسن جيد وسريع. مث مارسي هذا التمرين مع كل فكرة 

جتدين أهنا غري مناسبة
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من خالل حتويلها للجانب اإلجيايب وحتدثي مع نفسك ابلطرق الثالثة أعاله. رابًعا : كافئي نفسك 
على كل عمل إجيايب حتققينه: ابلثناء على نفسك، مبمارسة هواية معينة ملدة أطول مما كنت متارسينها 
فيه، هدية من نفسك لنفسك، كتابة ورقة شكر لنفسك، ..... خامًسا: عندما تراودك شكوك يف 
أن اآلخرين يتحدثون عنك بطريقة سلبية: أقنعي نفسك أبهنم إن وصفوك بصفات غري مناسبة )أبن 
العكس صحيح( وأن ذلك لن ينقص منك شيًئا وإمنا هو جمرد غرية إجيابية يتمنون أن حيققوها مثل ما 

حققتيها أنت. متنياتنا لك بدوام التوفيق.

8- زوجيت تعاين من اكتئاب 
االستشارة

السالم عليكم
لدي مشكلة مع زوجيت اهنا دائما تشتكي و تقول اين ال اهتــم هبا و ال احبـــــها و اين غري مقتنع 
هبا و هلذا السبب اصيبت ابكتئاب و اان مللت كثرة شكواها رغم حماوليت افهامها اين احبها واهتم 
ألمرها و لكن ال جدوى و االن فكران يف االنفصال فبماذا تنصحوين علما ابن لدينا طفلة عمرها 

سنتان؟
و شكرا

اإلجابة
األخ الفاضل وفقه هللا . نرحب بك يف برانمج اإلرشاد اإللكرتوين مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية 
، ونسأل هللا تعاىل أن جتد فيه النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر لنا تقدمي ما فيه 
أنكما شخصتما االكتئاب يف  أتوقع  املبارك .  املوقع  اخلري لك وجلميع اإلخوة واألخوات زوار هذا 
زوجتك عند طبيب خمتص وبدأت الزوجة يف استخدام الدواء ألجل أن ينتظم املزاج والتفكري فهما 
أدواتنا لتفسري األمور ومن مث للتعامل مع الناس . تقول إن زوجتك تشتكي أبنك ال هتتم هبا وابلتايل 
حتكم عليك أبنك ال حتبها وقد يكون هذا داللة على طريقة تفكري تتسم هبا املرأة عموماً أبهنا كلية 
إمجالية، فهي تربط حلقات املواضيع من كل مكان بشكل تفصيلي مطول وجتمع اخلالفات السابقة 
معها كشواهد تقدمها ملوقفها اجلديد وذلك عند شعورها بضغط املشكالت ، ويف حقيقة األمر هي 

تريد منه التعاطف واملشاركة وتقدمي الدعم املعنوي هلا ال احللول ، فيتكرر
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السيناريو التايل : تبدأ ابالنفعال وتردد كلمات ) دائماً كذا ! أنت دائماً ! حنن أبداً ! .. ( إىل غري 
ذلك من عبارات التعميم اليت تطلب هبا منك أتكيد مقولتها وأتييدها واالعرتاف بصحة ما تدعي 
العاطفية هلا وجعلها تتحدث ويستمع هلا ابهتمام وتفاعل كمسايرة  الزوج االستجابة  .. وهنا على 
هلا مث يعمل الحقاً بذكاء على تعديل األفكار بدون مصادمة وجدال وتسلط . هي تراك تتهرب من 
مسؤولياتك فتلقي ابللوم عليك ابستخدام قاعدة السبب والنتيجة فتقول ))أنت غري مهتم يب ألنك 
ال حتبين(( و))أن الطالق سيقع ألنك هتملين(( وهي عبارات للتفريغ االنفعايل للتعبري عن املشاعر 
واألفكار . هذه مغالطة نقع فيها كأزواج واحلقيقة أن نظام التواصل والتفاعل بيننا كأفراد أسرة مجيعاً قد 
يكون له دور أكرب يف هتويل املشكالت أكثر من حجمها احلقيقي وعن طريق فهم نظام التفاعل بني 
األفراد داخل األسرة يتم فهم سلوك الفرد فيها . ومن خالل واقع االستشارات التغيري يف طريقة التواصل 
بداية من أختيار املكان املناسب والوقت املناسب عند احلوارات اليت حتتاج لقرارات إىل تنظيم األفكار 
وطريقة الكالم مث فن لغة اجلسد وتعبريات الوجه ونظرات العيون اليت تعرب عن االهتمام مبن حناور وعدم 
استخدام تكتيف اليدين أو اإلشارة أبصبع االهتام كلغة حتدي إىل تركيز اهتمام حبسن استماع وعدم 
مقاطعة ورفع نربة الصوت . أخي الفاضل كما أن للزوج حقوق فللزوجة حقوق أيًضا وأمتىن أن تقييم 
نفسك يف إعطائها حقوقها اليت هي: النفقة ) الطعام - الشراب - املسكن - العالج - امللبس - 
تعليم األبناء( }الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم{

]النساء: 34[ - املهر } َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ حِنَْلًة فَِإْن ِطْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا 
َمرِيًئا { ]النساء: 4[ - العدل مع الزوجات ) املبيت – املسكن – امللبس واملأكل واملشرب – النفقة 
َن النَِّساء َمثـْىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلواْ فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت  ( } فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِّ
أمَْيَاُنُكْم َذِلَك أَْدَن َأالَّ تـَُعوُلواْ {. ] النساء : 3 [ } َوَلن َتْسَتِطيُعواْ َأن تـَْعِدُلواْ بـنَْيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل 
مَتِيُلواْ ُكلَّ اْلَمْيِل فـََتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة َوِإن ُتْصِلُحواْ َوتـَتَـُّقواْ فَِإنَّ اللََّ َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما {. ] النساء : 129 
[ - املعاشرة ابملعروف )عدم ضرهبا بغري سبب يف الوجه( } َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِف ۚ فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ 
ِفيِه َخيـًْرا َكِثريًا { ] النساء : 19[ - وقايتها من النار} اَي أَيُـَّها   ُ فـََعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشيـًْئا َوجَيَْعَل اللَّ
الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة { ]التحرمي: 6[ - إشباع رغبتها اجلنسية 
- مساعدهتا يف البيت - شكرها على ما تقوم به - حتمل األذى والصرب عليها ) التغافل ( - التزين 

هلا - حفظ السر وأقدم لك أدوات لتكسب هبا زوجتك : ال هُتيْنها. أحِسْن معاملتك 
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- حتدث معها وإليها وأنصت هلا - كن عفيفاً مستقيما يف حياتك - ال تثري غريهتا - ال جترحها 
وتعريها بعيوب وأخطاء صدرت منها يف مواقف معينة - عدِّل سلوكك من حني آلخر – كن هادائً 
- امنحها الثقة - أثن على زوجتك - شجعها على الدراسة وحتصيل املعارف - أشعرها ابألمان - 
اعدل بني حبك لزوجك وحبك لوالديك وأهلك - أعطها قسطا وافرا وحظا يسريا من الرتفيه خارج 
املنزل - شاركها وجدانيا فيما حتب أن تشاركك فيه بزايرة أهلها – ودعها عند اخلروج اببتسامة وطلب 
الدعاء وإذا دخلت فال تفاجئها حىت تكون متأهبة للقائك - ساعدها يف بعض أعماهلا املنزلية - غض 
الطرف عن بعض نقائص زوجتك – العبها ... من اجليد لنا مجيعاً أن نراجع طريقة تواصلنا اللفظي 
والبصري واملعنوي مع اآلخرين وهناك العديد من مقاطع اليوتيوب اليت تقدم لنا طريقة فن التواصل 
مع اآلخرين فهي مهارة إنسانية حنتاجها بشكل مستمر يف حياتنا لنتعامل مع اآلخرين بشكل أمثل .

9- االاثر النفسيه بعد الطالق 
االستشارة

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته
طلقت زوجيت يل سنتني االن ومعي منها ولد معاق عمرة 10 سنوات وبنتني 4 سنوات وسنتني

واخوها  بنت عمي  هي  الطالق  الزوجه ىل حدث  خيانة  وبسبب  العائلتني  بني  مشاكل  بسبب 
طلق أخيت وعمي طرد ابوي من بيته كلها حصلت خالل الثالث سنوات املاضيه واالن العائلتني 
متقاطعتني اان االن اخذ عيايل يوم ونصف ابالسبوع حبكم احملكمه وابقي االايم عند االم لكن 
من  خايف  ماتزوجت  االن  اىل  واان  حلايل  عشتها  سنتني  عين  وبعدهم  فراقهم  من  عانيت كثري 
املستقبل وخايف ان اتزوج ويؤثر ذالك على ابنائي ابن امهلهم مع العلم اهنم متعلقني فيين كثري 

وابلذات الولد املعاق فال يقدر االستغناء عين حيت لو ارجعته المه يبكي ويطلب البقاء معي 
واحرتت حىت ساءت نفسييت وابيض شعري من مهي وخويف على ابنائي مع اين مستئمن جلوسهم 

عند امهم لكن تعبت نفسيا فماذا اعمل وجهوين ارجوكم
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اإلجابة
األخ الفاضل : نسأُل هللا عز وجل أن يقدَِّر لك اخلري، وأن يرضيك به، ونشكُر لك تواصلك مع 
برانمج اإلرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأُل هللا أن يفرِّج عنك مهك وأن يُيسر 
أمرك. اوال : تذكر عندما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم من أشد الناس بالء قال: )النبيون مث األمثل 
فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلب الدين اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتلي 
على حسب دينه فما تربح البالاي على العبد حىت تدعه ميشي على األرض ليس عليه خطيئة( )رواه 
البيهقي وغريه(. اثنيا : ابلنسبة ملا حدث بني العائلتني فيجب أال يوثر ذلك على عالقتك أببنائك 
وال مع هل أم أبنائك وال مع األم بل جيب أن تتجاوز هذه املرحلة . اثلثا : ابلنسبه لتفكريك يف الزواج 
أذكرك أبن أمر الزواج من األمور املهمة يف حياة اإلنسان ملا يرتتب عليه من االستقرار وتكوين األسرة 
املسلمة يقول هللا عز وجل: ) ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورمحة ( ولذلك على اإلنسان أن يفكر جيداً كيف حيصل هذا األمر من االستقرار والسعادة - 
رابعا : يتوجب عليك أن جتلس مع نفسك جلسة مصارحة واكتب إجيابياتك وسلبياتك قال تعاىل: ﴿

ُوا َما أِبَنـُْفِسِهم﴾ الرعد/  غري يف نفسك، اىل االفضل , استعيد ثقتك  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ِإنَّ اللََّ ال يـَُغريِّ
بنفسك وارفع تقديرك لذاتك , مما يشعرك ابلسعادة , اهتم بنفسك من مجيع اجلوانب , اخرج نفسك 
من حالة احلزن .. واعلم أن هللا معك خامسا : االستعانة ابهلل تعاىل قم ابلدعاء يف السجود ويف ثلث 
َلُكْم ِإنَّ  َأْسَتِجْب  اْدُعوين  َربُُّكْم  الدعاء.... تعبد هلل ابلدعاء: }َوقَاَل  الليل األخري حيث يستجاب 
الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ )غافر60 (. سادسا : حاول أن تتعامل مع 
أبنائك ابحلب وأال تعيش يف آالم املاضي سابعا : التحق ابلدورات لتطوير ذاتك وفن التعامل مع احلياة 
األسرية عن طريق موقع اجلمعية وهللَا نسأل أن يوفقك ملا حيب ويرضى، ويف حالة واجهتك مشكلة 
أخرى ميكنك التواصل مع اهلاتف االستشاري ابجلمعية لالستفادة من خدماته بسرية وخصوصية اتمة 
على الرقم 920001421 , كما أمتىن منك حضور الدورات اليت تقيمها مجعية املودة ومنها احلوار 

األسري- مجعية املودة - جدة - التحلية حي األندلس 
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اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد إبنيت الفاضلة حفظك هللا من كل مكروه وأهلمك 
الصواب وفقك التباعه لقد أخطأِت كثريًا يف عدم إحاطة والدتك مبا جرى منذ بدايته وخصوًصا من 
أخيك ، وأنمل أال يكون التحرش وصل إىل عالقة كاملة . وهنا ننصحك ابآليت : - اواًل : التوبة إىل 
هللا سبحانه وتعاىل مما حدث ، قال تعاىل ))قل ايعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة 
هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم ( ] الزمر ، اآلية 53 [ - اثنًيا : تقوى هللا تعاىل 
يف نفسك ويف عرضك وعرض أهلك ‘ قال تعاىل )  َوَمن يـَتَِّق اللََّ جَيَْعل لَُّه خَمَْرًجا ( ] الطالق ، آية 2 
[ - اثلثًا : التوقف مباشرة عن ممارسة هذه السلوكيات فهي جرمية عظيمة واألكثر جرًما أن تكون مع 
احملارم ، وتذكري قوله تعاىل )َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو 
ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن * ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت 
أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنَي * َفَمِن ابـْتـََغى َورَاء َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن ( ] املؤمنون ، اآلايت 1- 7 
[ - رابًعا : من املهم عرض نفسك على أخصائية نساء ووالدة للتعرف على سالمة عذريتك وبسرية 
اتمة ، وعدم إحاطة أحد بذلك سوى والدتك . - خامًسا : زايرة طبيبة نفسية لتقييم حالتك النفسية 
وإعادة أتهيلك نفسًيا . - سادًسا : إذا قمِت بتلك اخلطوات اجعلي األمر طي الكتمان وامسحيه 

10-هل يؤثر على نفسييت و زواجي يف املستقبل 
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا
اان تعرضت لتحرش واان طفلة اكثر من مرة من قبل قريب من اقرابئي و اخي وماكنت اعرف ابدا 
وىل تكررت من قبلهم لغاية ماكربت و استمريت وعشت حيايت عادي ... طبعا حمد من عائليت 
يعرف عن املوضووع ابدا ...كنت ما احب احد يقرب مين هنائي اتنرفز بس حاليا عادي بس 
صرت اتردد كثريا ملن يتقدم يل خاطب .. سؤايل هل اذا تزوجت راح أيثر على حيايت مع زوجي 
ويسببلي مشاكل ابملستقبل هذا الشي .. هل احتاج اين اعاجل نفسي او استمر حبيايت وكأن شيئا 

مل حيدث ... وشكرا جزيال امتىن تطمنوين
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من ذاكرتك متاًما وال حتدثي به نفسك أو أي شخص مهما كانت درجة ثقتك به . - سابًعا : اقبلي 
على حياة جديدة ملؤها التفاؤل واألمل ، وأقبلي اخلاطب وفق الضابط الذي وصفه لنا نبينا حممد 
صلى هللا عليه وسلم يف قوله )ِإَذا َخَطَب ِإلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوُه، ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـَْنٌة 
يف اأَلْرِض ، َوَفَساٌد َعرِيٌض( ] صحيح الرتمذي – 1084 [ أسأل هللا تعاىل أن يشرح صدرك ويرفع 
ذكرك ويضع وزرك ويريك احلق حًقا ويرزقك اتباعه ويريك الباطل ابطاًل ويرزقك اجتنابه . حتيايت لك 

على جرأتك يف املبادرة حلل مشكلتك وحفظك هللا.

11- وساوس قبل زواجي
االستشارة

السالم عليكم ... اان فتاة عمري 25 زواجي بعد شهر من وقت ما مّلكت واان خائفة من الزواج 
النه كنت امارس العادة السرية خارجي فقط وفيه بعض التحرشات من قريب .خائفة من غشاء 
البكارة ودائما يراودين شعور اخلوف.من جهة أخرى زوجي حمرتم وخلوق ويعاملين بطيبه واحرتام 
لكن قليل التغزل يّف وال يعرب يل عن حبه اال اندرا وغالبا مشغول عين ومايزورين وهذا سبب قوي 
يساعدين ان احس أنه ال يريدين واخاف من الطالق قبل أن يتم الزواج يعين ابختصار اان اخاف 

من املستقبل عندي شعور ممكن ما نستمر. 
ساعدوين حبل هللا يسعدكم .

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته , أخيت العزيزة نشكر لك تواصلك مع قسم االستشارات اإللكرتونية 
يف مجعية املودة للتنمية األسرية ونثمن لك ثقتك بنا , سائلني املوىل عز وجل أن يصلح لك زوجك 
ويصلحك له ويرزقكم الذرية الصاحلة وأن يوسع لكم يف رزقكم أما بعد : أخيت العزيزة يسعدين قبل 
أو  خماوف  من  حياتك  يعرتض  فيما  املتخصصة  االستشارة  طلب  على  حبرصك  أشيد  أن  أبدأ  أن 
مشاكل وهذا إن دل على شيء فهو يدل على رجاحة عقلك وحسن تربيتك واستقامة خلقك نسأل 
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هللا أن حيفظك وزوجك من كل مكروه وأن يبارك لكم يف زواجكم ويف أعماركم . أخيت العزيزة هناك 
خماوف طبيعية )اخلوف من اجملهول( تعرتي اإلنسان الطبيعي عند اإلقدام على عمل معني ل يسبق له 
أن عمله أو مرحلة حياتية ينتقل إليها كالزواج مثاًل أو االنتقال إىل منطقة جديدة , فهذه املخاوف 
تكون يف احلد الطبيعي وال حتتاج إىل عالج إذا ل تعوق اإلنسان عن ممارسة حياته الطبيعية وستختفي 
مبجرد أن خيطو اخلطوة األوىل يف العمل الذي كان خياف منه ألنه سيكتشف أهنا خماوف غري حقيقية 
, أما إذا زأدت هذه املخاوف فأصبح اإلنسان يرتك أشياء وأعمال مهمة يف حياته بسببها فهنا انتقلت 
هذه املخاوف من مرحلة املخاوف الطبيعية إىل مرحلة الفوبيا املرضية واليت تستدعي التدخل العالجي 
من خمتص مثال على ذلك: )اخلوف البسيط من ركوب الطائرة , هذا أمر طبيعي عند كثري من الناس 
ولكنهم رغم ذلك اخلوف يركبون الطائرة ( ولكن عندما )يتنازل شخص عن وظيفة جيدة براتب جيد 
يف مدينة غري مدينته بسبب خوفه من ركوب الطائرة للذهاب إليها هنا أصبح عنده فوبيا مرضية وليس 
خوف طبيعي (, وأنت ذكرِت حفظك هللا جمموعة من املخاوف واليت أرجعيت سببها إىل ممارسة العادة 
السرية , وهذه خماوف متوقعة وانجتة من اآلاثر النفسية والعصبية والصحية للعادة السرية عند اإلانث 
واليت ثؤثر على جودة احلياة ومن هذه اآلاثر )ضعف تقدير الذات والشعور ابلذنب واخلوف من الفشل 
يف احلياة الزوجية بسبب اخلوف من فقد العذرية أو اخلوف من عدم اإلشباع اجلنسي بعد الزواج , 
والتوتر العصيب , والقلق , وأحياانً قد تتسبب يف اختالل اهلرموانت , واضطراابت الدورة الشهرية( 
وهذه اآلاثر ختتفي بعد الزواج . ونشري عليك حفظك هللا . أواًل: ابإلقالع عن هذه العادة السيئة . 
اثنياً : ابلنسبة للبكارة فالعادة السرية ال تؤثر عليها إذا كانت املمارسة خارجية فقط ألن غشاء البكارة 
يبعد عن الفتحة اخلارجية للمهبل تقريباً مبسافة 2 سم , وال يتأثر إال إبدخال شيء صلب أو حاد أو 
عن طريق املمارسة الزوجية , وإذا أردت التأكد أكثر ميكنك الكشف عند طبيبة نساء وستساعدك يف 
تطمينك وذهاب خوفك . اثلثاً : مجيع املخاوف اآلخرى )الطالق , عدم التوافق , ما حيبين ...اخل( 
هذه كلها أفكار سلبية انجتة بسبب ارتفاع مستوى القلق لديك واحلل )توكلي على هللا وهو حسبك 
وسيختار لك اخلرية الطيبة , مث حاويل أن تتعلمي أسأليب وطرق االسرتخاء اليت تعاجل القلق , مثل 
الرايضة  مارسي   , اإلنرتنت  مواقع  إذا حبثيت يف  منها  العميق وغريها وسوف جتدين جمموعة  التنفس 
بشكل مستمر فهي تساعد يف خفض مستوى القلق وابلتايل ذهاب األفكار السلبية , استبديل األفكار 
السلبية أبفكار إجيابية فأمامك حياة سعيدة تنتظرك وزوج حمب سيسعدك وسرتزقني أبطفال إن شاء 
هللا فال تشوهي مجال حياتك القادمة أبفكار سلبية ليست حقيقية . رابعاً : ذكرِت أن زوجك ال يتغزل 
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فيك وال يعرب لك عن حبه إال اندراً , أخيت العزيزة زوجك حيبك ولو أنه ال حيبك ملا ارتبط فيك وتزوجك 
, مث إن الرجل رمبا خيجل أو ل يتعود على كلمات الغزل , مث حىت خترجي من هذه الفكرة السلبية اعلمي 
أن الرجال عقالنيون أكثر والنساء عاطفيات أكثر , لذلك كالم الرجل أيخذ صفة العقل واجلدية 
أكثر واملرأة كالمها أيخذ صفة العاطفة واحلب أكثر , فعندما تفهمي الرتكيبة النفسية للرجل ستتفهمني 
تصرفات زوجك وكالمه . خامساً : ننصحك أخيت العزيزة ابالشرتاك يف الدورات اجملانية جلمعية املودة 
,) أتهيل املقبالت على الزواج( , ألنك ستتعلمني فيها مهارات بناء األسرة السعيدة وستخفف كثرياً 
من قلقك , وأيًضا ميكن أن تنصحي زوجك ابالشرتاك يف دورات الرجال )أتهيل املقبلني على الزواج( 
. سادساً : نعتقد إبذن هللا أن احللول السابقة ستكون مفيدة حلل مشكلتك , ولكن إذا ل يكن هناك 
استجابة خلفض القلق لديك بعد تطبيقها أو زأدت لديك املخاوف حبيث أصبحت عائقاً يف إمتام 
الزواج ننصحك ابلذهاب اىل خمتص نفسي لطلب العالج . أخرياً , أسأل هللا عز وجل لك ولزوجك 
بينكم مودة ورمحة  تتمنون وأن حيفظكم حبفظه وجيعل  مما  لكم زواجكم على خري أبفضل  يتمم  أن 

ويرزقكم الذرية الصاحلة.

12- زوجيت تعاين مشاكل نفسية
االستشارة

متزوج منذ 13 عام ولدى 4 أطفال وقد حدثت مشاكل كبرية بيين وبني زوجيت وقد تفاقمت كثريا 
وأتثر األوالد هبا كثريا .. زوجيت حاليا تعاين من اكتآب حاد واضطراب وال أعرف كيفية التعامل 
معها وقد وصلت األمور للطالق وضياع األوالد احبث عن مساعدة  قبل وقوع ما ال حيمد عقباه

اإلجابة
األخ الفاضل وفقه هللا . نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأل هللا 
تعاىل أن جتد فيه النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر لنا تقدمي ما فيه اخلري لك وجلميع 
النفسي  الطبيب  املبارك . إن كان االكتئاب احلاد هو تشخيص  املوقع  اإلخوة واألخوات زوار هذا 
فأنصحك مبتابعة الطبيب النفسي لعالج املرض دوائياً وهبذا حتاصر زوجتك أعراضه ابلعقاقري الطبية 
وابملعلومات الصحيحة من الطبيب املختص . رسالة لك أيها الزوج الكرمي : أرجوك أن تتفهم أخي 
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الكرمي أن املكتئب شخص يعترب نفسه بال قيمة ، غري مرغوب أو حمبوب وعاجز وليس لديه أمل 
يف املستقبل فتظهر لديه أفكار انتحارية . فإن تفهمت ما تعاين زوجتك فعليك أن تتحلى ابلصرب 
وشجعها وقف جبانبها وذكرها بنقاط قوهتا لتتجاوز األزمة ألن االنفعال والغضب سيزيد احلالة أتزماً 
. يالحظ على املكتئب أنه فاقد للحيوية وبطيء وضعيف التذكر والرتكيز واختاذا القرار ال يهتم أبي 
شيء يف حياته ؛ فهو ال أيكل إال القليل ؛ فيفقد وزانً بشكٍل ُمقلق، ونومه متقلب ولن يهتم أبي 
عالقة زوجية ، وال يذهب إىل عمله ، فيرتك العمل ، ولن يرغب يف اخلروج من املنزل ، ولن يكون 
لديها أي طاقة لعمل أي شيء سواء يف املنزل أو خارج املنزل ، برغم رغبتها أن تفعل شيئاً، لكن 
مزاجها املكتئب، والذي جيعلها دائماً خاملة، منطوية، ال ترغب يف إجراء أي حديث أو حوار مع 
أي شخٍص كان، ألهنا ال جتد يف نفسها الطاقة والقدرة على القيام مبثل هذه احملاداثت أو احلوارات. 
العالج : أجعلها تردد دائماً : )وأفوض أمري إىل هللا وهللا بصري ابلعباد( مث أسأهلا : هل بعد تفويض 
أمرك هلل سيتخلى عنك ؟ • زايرة الطبيب النفسي من جديد والذي سيحدد األدوية املضادة لالكتئاب 
مث حيوهلا لألخصائي النفسي املرافق له. • البدء يف اجللسات العالجية النفسية لدى األخصائي النفسي 
املرافق للطبيب النفسي وهي عالجات معرفية سلوكية . • احلصول على قسط كاف من النوم. • اتباع 
نظام غذائي صحي ومغذي. • ممارسة النشاط احلركي والرايضة ابنتظام . • املشاركة يف األنشطة اليت 
جتعلها سعيدة ، حىت لو كانت ال ترغب بذلك • قضاء بعض الوقت مع العائلة والناس . • اعتبار 
الصالة والتأمل وسائل لالسرتخاء واستخراج القوة الداخلية. وللمزيد من التوجيهات ميكنك التواصل 
مع اهلاتف اإلرشادي جلمعية املودة للتنمية األسرية على الرقم ) 920001421 ( أو أخذ موعد لدى 
االرشاد ابملقابلة على الرقم )930001426 ( أو االطالع على دورات وبرامج اجلمعية من خالل 

http://almawaddah.org.sa/activities الرابط
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية



29

االستشارات األسرية
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13- زوجي صعب 
االستشارة

السالم وعليكم .اان متزوجة من شهرين وفرتة ملكتنا كانت سنة وحنن متفقان اان وزوجي ومراتحان 
لكن مشكلته ملا خنتلف يف بعض االحيان ال يعرتف بغلطه حىت وهو حاس بداخله انه غلط إمنا 
يكابر ويقلب املوضوع علي ويعصب ويغضب لو تضايقت من اسلوبه او كالمه مع اين ال أرفع 
صويت وإذا أخطأ علّي ال يراضيين او يعتذر واان احيان اعذره وال أحب تطول املشكلة بيننا واقوم 
اابدر واتفاهم معه وبعدين جيلس يعتذر ويقبل راسي ويقول ساحميين مل أقصدت اان بدأت اتعب 

من هذا الشي علما أن كل خالفاتنا نتيجة سوء تفاهم أريد مشورتكم يف ذلك.

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ، أخيت الفاضلة حفظك هللا ورعاك ، نشكر ونثمن لك تواصلك مع 
موقع االستشارات اإللكرتونية جبمعية املودة للتنمية األسرية واعلمي وفقك هللا أبن احلياة الزوجية غالبا 
ليست مستقرة وال بد أن تشوهبا بعض املشكالت األسرية اليت جيب أن ينتبه هلا الزوجان لعالجها 
والسيطرة عليها حىت ال تكرب وتزعزع كيان األسرة ال مسح هللا ,,. .... أخيت الفاضلة من خالل عرضك 
ملشكلتك تبني أنكما إبذن هللا زوجان متفامهان متحاابن لديكما مقومات احلفاظ على هذه األسرة 
الصغرية إبذن هللا وما وضحتيه من خالفات بينكما فبإذن هللا هلا حل واحلل يكمن لديك فأنت اليت 
حددِت سبب املشكالت وهو سوء الفهم من قبل كٍل منكما وأعتقد أن السبب هو أنكما حديثان يف 
جتربتكما للحياة الزوجية حىت ولو كانت امللكة هلا عام فاحلياة داخل املنزل وممارسة أعباء احلياة الزوجية 
والدعاء  واالستعانه ابهلل  والصرب  الوقت  مرور  فمع  مسؤولياته،  الزوجني كال حسب  على  آاثرها  هلا 
سوف ختف إبذن هللا هذه املشكلة ... أخيت الفاضلة زوجك إنسان حيبك وحين عليك فحافظي عليه 
، ليس من العيب طاعة الزوج والصرب عليه واستغالل الفرص إلفهامه وتعديل سلوكه ال أتخذك عزة 
النفس فخريكم من بدأ ابلسالم . إن ما تقومني به من اعتذار وترضية لزوجك فهو أسلوب مجيل ورائع 
للمحافظة عليه، وعملك هو من مكارم األخالق واحتسيب األجر من هللا يف طاعة زوجك والصرب 
عليه وجيب أن تراعي حالة زوجك السابقة وقد تلمستيها وهي حالة اليتم اليت مر هبا فقد يكون يعمل 
هذه األختالفات إلشباع حاجات نفسية ل تشبع يف مراحل عمرية سابقة وقد يفعل ذلك ملعرفة مدى 
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14- كيف أقنع زوجي بعملي
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا .اان متزوجة منذ 11 سنة ولدي طفالن و قبل سنة حدثت مشاكل بيين 
وبني زوجي وتطلقت مرتني وحاولت جاهدة أن أجد وظيفة يف معاهد كما يرغب زوجي ولكن مل 
أوفق وبصراحة شروطه تعجيزية .أرغب ابلعمل وبصراحة فرصة ال تعوض فالراتب 8 االف تقريبا 

إضافة أنين ال أشعر ابألمان من انحيته لذلك اان مصرة على العمل.

حبك له وقد يكون تعود على اهتمام املقربني به وعطفهم عليه .......... أنت اليت تستطيعني أن 
تغريين  أن  أو حركة تستطيعني  فبكلمة  السهل  النوع  أن زوجك من  فيبدو   ، تقيمي وضعه وتعدليه 
املوقف لصاحلك وأيًضا قد يكون زوجك شااب ول ينضج بعد وهو يفعل ذلك ليثبت لنفسه أنه هو 
تزول  والنضج سوف  الوقت  فمع مرور  املسؤول واملسيطر على األسرة .. وكما ذكران سابقا  الرجل 
هذه اخلالفات إبذن هللا.. حاويل دائما االستفادة من املواقف اليت يظهر فيها سوء الفهم واالستفادة 
منها، وتعلمي طريقة استيضاح األمور لزوجك قبل احلكم ابملوضوع، أيًضا استفيدي من املتخصصني 
كاملستشارين األسريني ملساعدتك يف حل أي مشكلة تواجهك وال تستطيعني حلها وأقرتح عليك 
التواصل مع اهلاتف اإلرشادي  ابجلمعية على الرقم 920001421.... وكذلك الدخول على موقع 
ورحلة   ، الغضب  وإدارة  الزواج،  على  واملقبالت  املقبلني  الدورات كدورة  ببعض  لاللتحاق  اجلمعية 
التايل  الرابط  العام من خالل  مدار  اجلمعية على  تقدمها  اليت  الدورات  األسري وغريها من  النجاح 

http://almawaddah.org.sa/activities
وكذلك ال ننسى اجلانب الديين الذي يسبق مجيع املراحل يف تعديل السلوك كاحملافظة على الصلوات 

يف أوقاهتا .واألذكار واألدعية ...اخل .
مع أمنياتنا لك حبياة سعيدة ومستقرة  ...
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اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني الذي خلق الزوجني الذكر واألنثى وجعل بينهما مودة ورمحة ، والصالة والسالم 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك  الفاضلة حفظك هللا  نبينا حممد . األخت  على 
يف موقعنا مجعية املودة  للتنمية األسرية . التشخيص : من الواضح أن مشكلتك هي عدم ثقتك يف 
زوجك بسبب جتربة الطالق السابقة ) مرتني ( فهذه التجربة املريرة أوجدت لديك خوفا داخليا من 
أن يقوم زوجك ابلطالق واالنفصال عنك ، ومن الصعب تفهم مشكلتك وتفسريها بسبب عدم توفر 
املعلومات وقلتها فال بد من معرفة أسباب الطالق السابق ومعرفة الظروف اليت حتيط ابألسرة ولكن 
من توضيحك يبدو أن املشكلة مادية وهي سبب املشكلة بينك وبني زوجك وليست هي السبب 
الرئيسي فقد تكون هناك أسباب أخرى أدت لعدم االنسجام والتكيف مع زوجك ابلرغم من مضي 
إحدى عشرة سنة على زواجكما ووجود األبناء فيجب عليك الرتكيز أوال على معرفة األسباب اليت 
أدت إىل ذلك وأيًضا أنصحك ابحملافظة على زوجك والصرب والتحلي ابلروية واحلكمة فاملرأة احلكيمة 
هي اليت حتافظ على بيتها وأبنائها وحتاول التكيف مع ظروف زوجها وال بد أن تراعي هذه الظروف 
فقد مير زوجك بضغوط يف احلياة سواء مادية أو نفسية أو ضغوط يف العمل .. فال بد أن تكوين 
له امللجأ الذي يذهب إليه عندما تواجهه هذه الظروف أو غريها ابحرتامك وحبك وحنانك وطريقة 
تعاملك معه تستطيعني أن تغريي زوجك وتكسيب وده ، وليكن هدفك إصالح مجيع األمور واختاذ 
السبل اليت تضمن عودة زوجك لك ، وكوين دائما هادئة بعيدة عن االنفعال عند مناقشتك له حىت 
لو استفزك أبفعاله أو كالمه ، وأكرر ال بد أن تراجعي نفسك وتعريف األسباب اليت أدت بزوجك أبن 
تصبح عالقته بك دائما التوتر ومهددة ابالنفصال وتعاجليها سواء أكان سلوًكا سلبًيا أو غريه ، وكوين 
دائما مع هللا فاهلل جيعل من كل هم فرج إن شاء هللا .. حاويل أن حتافظي على أبنائك وعدم إقحامهم 
يف املشكالت فذلك له أثر سليب كبري يف املستقبل على شخصياهتم وحياهتم بشكل عام .. عليك 
التواصل مع املستشارين يف اجلمعية أوال أبول لتحصلي على االستشارات السليمة واليت تساعدك يف 

حل املشكلة ابألسلوب األمثل إبذن هللا . مع متنيتنا لك حبياة آمنه مستقرة إبذن هللا وهللا املوفق .
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اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياك هللا أخيت املسرتشدة يف مجعية املودة للتنمية األسرية ويسعدان 
تواصلك معنا. وابلنظر إىل ما عرضتيه يف طلب االستشارة جند أن مشكلتك تتلخص يف اآليت: - 
تسيطر عليك أفكار  سلبية مما ولد لديك شعور سليب جتاه زوجك. - شعورك بعدم التوافق الزواجي. 
و لكي نبدأ برسم خارطة لعالج مشكلتك ال بد من توضيح بعض األمور: أوال: من وجهة نظران نرى 
أن زوجك رجل صادق بكل ما تعنيه الكلمة ألنك تعرفت عليه من خالل مواقع التواصل وصدق 
معك يف الزواج علما أن هناك فتيات مثلك تعرفن على رجال عن طريق مواقع التواصل فوقعنا يف حبال 
الكذب و اخلديعة. اثنيا: إن فارق السن ال يعترب يف حد ذاته سببا يف عدم التوافق الزواجي فهناك 
زجيات انجحة رغم الفارق العمري بني الزوجني. اثلثا: كثري من األزواج الذين يعددون يعشن زوجاهتم 
حياة مطمئنة إذا حكمن عقوهلن ورضني مبا كتبه هللا هلن وعرفن أن ذلك سنة نبوية.. أخيت الكرمية 
لعالج مشكلتك ينبغي عليك اتباع اآليت : أوال : عليك التخلص من املشاعر السلبية و ذلك من 
خالل ختلصك من األفكار السلبية اليت تسيطر عليك جتاه زوجك أبنه ال حيبك و أن فارق العمر كما 
تظنني جعل فجوة بينكما ، حيث جيب عليك أن ترسلي رسائل إجيابية إىل ذاتك أبن تقويل زوجي 

15-تزوجته من خالل مواقع التواصل فهل أطلب الطالق ؟؟ 
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اان تزوجت واحدا عن طريق موقع تواصل واكتشفت انه كذب 
علّي يف أشياء كثرية أمهها انه اكرب مين ب 25 سنه وحاولت ان أتقبل الوضع ولكنه لألسف تزوج 
علّي واحدة اخرى اجنبيه يف بلد اخر يذهب لزايرهتا كل فرته اان حمتاره هل اكمل حيايت معه ابلرغم 
ان اخي قال ال تطليب الطالق النك انت اليت اخرتته والزم تتحملني واان غري مراتحة احس انه 
ال يفهمين  وأيًضا تنقصين أشياء كثرية ممن حتلم هبا كل من يف عمري و اان عمري 35 وهو 53 

وبصراحة هو طيب معي وحياول ان يكسبين لكن احس انه ما حيبين ما احلل.
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تظنني جعل فجوة بينكما ، حيث جيب عليك أن ترسلي رسائل إجيابية إىل ذاتك أبن تقويل زوجي 
حيبين ، و فارق العمر ال يشكل مشكلة بيننا . اثنيا : تقريب إىل زوجك أكثر و صارحيه مبا يزعجك . 
فكلما تقربت منه أكثر تولدت بينكما مشاعر الدفء واحملبة أكثر . اثلثا : حاويل خالل الفرتة القادمة 
إذا ل تنجيب أوالدا أن تعملي على هذا األمر ألن وجود طفل بني الزوجني يقوي أواصر احملبة بينهما. 
رابعا : تذكري قول هللا تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئا و هو خري لكم. خامسا : أخييت أقبلي على احلياة 
بكل تفاؤل ألنه ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه يعجبه الفأل. سادسا: تناسي فكرة االنفصال 
ألنك ال تعلمني أأييت زوج آخر أم ال ورمبا أييت زوج آخر متقارب معك يف العمر ويسيء إليك.لذلك 
متسكي بزوجك واعملي جاهدة على التقرب إليه و بناء مناخ زوجي تظلله احملبة بينكما . متمنني 
لك حياة زوجية سعيدة.  كما يسعدان تواصلك الدائم معنا يف مجعية املودة من خالل االستشارات 
اإللكرتونية أو اهلاتف االستشاري كما ندعوك حلضور براجمنا التدريبية يف التنمية األسرية و معرفة مواعيد 

هذه الربامج بزايرة موقعنا اإللكرتوين  و هللا املوفق.   

16- التدخل يف خصوصيات زوجي
االستشارة

السالم عليكم 
اان مشكليت مع زوجي أريده أن خيربين بكل صغريه وكبرية أحب أن أفتش جواله واشوف حماداثته 
مع اصحابه الين احس اهنم يتحكمون فيه ويف قراراته وال أريده معهم لذلك أريد منه يكلمين كل 

حلظة ويراسلين..
كيف اغري طبعي يف حب التفتيش وراءه ؟

وكيف أجعله مهتما يّف ويسال عين ويكلمين؟
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اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته بداية نشكر لك ثقتك يف برانمج اإلرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة 
للتنمية األسرية. أخيت الفاضلة من اجلميل أن حياول املرء تغيري بعض صفاته غري املرغوبة من تلقاء نفسه 
ويبدأ ابلبحث عن الطرق املساعدة للتخلص منها وهذا ما نسميه ابالستبصار الذايت . إن استبصارك 
مبشكلتك نصف العالج ورغبتك يف عالجها ينم عن شخصية واقعية حتاول التغيري لألفضل . حنن 
ندرك طبيعة املرأة يف الغرية على زوجها و لكن ال بد أن تكون يف النطاق الطبيعي بعيدا عن الشك 
الذي من املمكن أن يدمر العالقة الزوجية . ولكي تتجاوزي هذا األمر نرشدك إىل اآليت : أوال : تذكري 
أخيت الكرمية أن لكل إنسان خصوصيته  وال ينبغي ألي أي أحد أن يتعدى عليها حىت لو كان زوجا 
أو زوجة. اثنيا : تذكري قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه (. 
اثلثا : حتتاجني إىل إعادة بناء الثقة مع زوجك وذلك ابلتخلص من األفكار السلبية اليت تسيطر عليك 
جتاه زوجك . وإحالل أفكار إجيابية من خالل الرسائل اإلجيابية إىل ذاتك كأن تقويل ) أان أثق يف 
زوجي( )زوجي حيبين( ....اخل. رابعا : دريب نفسك على السيطرة على مشاعرك . فكلما أردت أن 
تفتشي جوال زوجك توقفي قليال وحدثي نفسك ملاذا أقوم هبذا الفعل . إن زوجي حيبين وأان أثق فيه 
. كرري هذا األمر مع كل مرة ترغبني فيها بتفتيش جواله فمع مرور الوقت ستتمكنني من التخلص من 

هذه العادة. خامسا : جلعل زوجك يعطيك اهتماما أكثر ينبغي عليك اتباع اآليت:  
- االهتمام: اهتمي ابملواضيع اليت حيبها زوجك، وتكلمي معه عنها، احرصي على أن تسأليه عن 
أخباره وعمله وعن أحوال من حيب واهتمي أبهله. واهتمي ابستقباله كل يوم، استقبليه بكل احلب 
وكأنه زوج جديد يف كل مرة. أيًضا اهتمي بنفسك ومظهرك أمامه، وال هتملي أبناءك، اهتمي بزوجك 
ليبادلك االهتمام. - االحرتام: مراعاة مشاعر الزوج، ابتعدي كل البعد عن )النقد اجلارح، املقارنة، 
العتاب( واقرتيب كل القرب من )التقدير، الشكر، املدح( ليحرتمك هو. - اإلشباع: أشبعي رغبات 
زوجك وحاجاته، وتعلمي كيف تشبعني رغباتك معه، واقرتيب منه إذا اقرتب، وابتعدي عنه إذا ابتعد، 
واعلمي أنه ما ابتعد إال ليقرتب.   - التغيري : غريي من روتينك اليومي من خالل تغيري أوضاع أاثث 
املنزل ، تغيري الوجبات الغذائية اليت تقدمينها له . تغيري طريقة احلوار واحلديث معه بكلمات تبعث 

على الدفء واحلنان . يف اخلتام نسأل هللا أن جيعل السعادة عنواان حلياتكم . 
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17- خالفات مستمره
االستشارة

بسم هللا الرمحن الرحيم سأحكي وضعي وحيايت لعلي اجد عندكم احلل بعد هللا مث انتم 
نبذه عين وعن زوجي اان ابنه وحيدة المي وايب فليس لدي اخوان وال اخوات ربتين امي وكانت 
حريصه يف تربييت جداً ابن اطلع ابنة صاحلة وال اقوم بشيء ينزل راسهم االرض وصاحبتين فكانت 
يل االم والصديقه كانت طلبايت جمابة طاملا يف حدود املعقول و زوجي أيًضا وحيد والديه ولكن 
عندما كان عمره سته اشهر انفصلت والدته عن والده وعاش مع امه عند جدته ام امه وربته حىت 
عمر التسع سنني ومن بعدها تركته وتزوجت وربته جدته لبقية حياته وامه عندما تطلقت كانت 
صغريه يف السن فكانت شديده وقاسيه عليه جدا لدرجه كانت حتبسه يف الظالم تضربه متنعه ان 
يكمل اكله اذا اتسخت مالبسه وبعدها أيًضا جدته امرأة جدا متسلطه وحياهتا كلها نظام فهذه 

نبذة خمتصره عنا االثنني ..
مشاكلنا يف بدايه الزواج اتضح يل ابن زوجي متلكي البعد درجة اان تزوجت وانتقلت ملدينه اثنيه 
لو  يرفض ويزعل ويزعل  اهلي وحشوين وابغى اشوفهم  اقول  ان  اهلي فكان مبجرد  بعيدا عن 
تكلمت مع اهلي اذا كان موجود فكان حمرم علّي ان احتدث ابهلاتف يف حضوره وحىت اذا ذهبت 
الهلي وهو معي الزم اين اانم واصحو معه وان اجلس معه غري مسموح يل ان اقابل صديقايت 
خااليت وال أحد النه يزعل وتطور املوضوع واصبح يشك طوال الوقت يفتش جوايل ويقرأ حماداثيت 

ويرى صوري طبعا غري مسموح يل ان اتصور جبوايل هنائي 
وغري مسموح يل بتحميل اي برانمج من برامج التواصل امنا هو عادي عنده حبجه انه يعرف ان 
يفرق بني الصح والغلط ابلرغم من أتكده من اخالقي واين اعرف الصح والغلط امنا هو حيب 
ان يضعين يف حدود املراقبه كما أنه خبيل يف احتياجات البيت الشهريه اي شيء اكتبه من ابب 
الرتفيه عن النفس ال حيضره حبجة أنه مضر ابلصحه اي شيء احتاجه للبيت يقول يل ما عندي 
ادفعي انت من مصروفك وحياسبين حىت على مصرويف استمر احلال هذا اىل ان محلت ويف شهري 
السادس قام بضريب الول مره وكانت صادمه ابلنسبه يل الين قلت له انتبه على الصحن  أال يقع 
مازحة معه قال يل هذه انت من توقع االشياء قلت له صح النك شخص منتبه وحريص فقام 
بضريب وتكرر املوضوع مرتني بال اي سبب ولكن املصيبه انه اصبح يضربين مع بنيت اوقفته من 
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ضريب لكن يف ابنيت ما زال يضرهبا فضرهبا وهي يف شهرها اخلامس قام بعّض خدها وبعدها ضرهبا 
على وجهها كف وتوالت الضرابت وكل مره اغضب يعتذر ويرجع مثل قبل وعندما اتكلم معاه 
ابنه مضر هلا يقول يل حنن تربينا على ذلك وما صار فينا شيء فهو عصيب ومتسلط جدا ولكن 
الغريب مبجرد ان اذكر ابين سوف اترك البيت يقوم ابالعتذار واحيان البكاء كي ال اتركه االن اان 
تعبت ومل اعد اعرف ما احلل معه فقليب مل يعد حيمل له ذرة حب الين احببته من كل قليب ولكن 
افعاله حطمتين االن اصبحت اكره العالقه الزوجيه واهترب منه وال احب التعامل معه ولكن كل 
مهي اذا تركته هي طفليت فال اريدها ان تعيش حياه قاسيه مع اب قاسي ال يهمه شيء سوى 
نفسه لو انزعج يف النوم قليال قام وضرهبا لدرجة اصبحت ابنيت مبجرد ان يقول امسها تنفض من 
اخلوف وتبكي بصمت وهي كامته البكاء داخلها وهي يف عمر السنه والنصف وعندما افكر ان 
اخذها معي قال يل ذات مره ابنه سيأخذها عنده وحيرمين منها اذا طلبت الطالق وسيأخذها يف 

عمر السبع سنوات ما احلل الين من جد تعبت ومل اعد اشعر ابي شيء يف احلياة.

اإلجابة
للتنمية األسرية ونسعد  املودة  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياك هللا أخيت املسرتشدة يف مجعية 
بتواصلك معنا . ابلنظر إىل ما عرضتيه يف طلب االستشارة ، نلخص مشكلتك يف النقاط التالية : أوال: 
حب التملك لآلخر يسيطر على زوجك وأنه حيب أن يكون هو حمور االهتمام . اثنيا : تقصري زوجك 
يف النفقات. اثلثا : سوء معاملة زوجك لك والبنتك . أخيت الفاضلة لكي نضع عالجا ملشكلتك ال 
بد أن نتعرف على طبيعة شخصية زوجك حيث يتضح لنا من خالل ما أوردتيه يف عرض االستشارة  
أنه يتمتع حبب التملك لآلخر وعادة ما تتصف هذه الشخصية ابآليت :   1- الغرية .. تكون الغرية 
غري منطقية وغري مربرة, فيمكن أن يسأل املرأة عن تفاصيل احملاداثت الىت أجرهتا خالل اليوم والوقت 
الذى قضته مع األصدقاء أو العائلة، ونرى إحلاحا لدرجة وجود مكاملات هاتفية كثيفة، للتأكد من 
مكان وتصرفات اآلخر. 2- االهتامات الشك واالهتامات أبمور ليس هلا أساس من الصحة، ومن 
االهتامات الشائعة هى مغازلة اآلخرين أو اخليانة، وحياول إمالء أوامر عليها ويشعر ابلغضب لعدم 
طاعتها. 3- فرط احلساسية ىف الغالب ال يتقبل أى انتقاد، وذلك انبع عن عدم وجود الثقة الكافية 
ابلنفس، وابلتاىل فإنه من السهل أن يتم استفزازه وتعكري مزاجه، وكما أن هذا النوع من األشخاص 
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ال ميكنه أن يتحمل مسؤولية أي موقف سليب، وسوف حياول التهرب منها وإلقاءها على أشخاص 
آخرين مبا فيهم املرأة. وسوف نضع لك الطريقة الصحيحة إن شاءهللا  يف طريقة التعامل مع زوجك 
واألخذ بيدك الستمرار عالقتكم الزوجية وحنن على ثقة مبقدرتك على جتاوز هذا األمر وميكن إمجاهلا 
يف التايل : أوال: اعلمي أن الغرية الشديدة واحلب الشديد قد يدفع بصاحبه إىل الشك مبحبوبه فلذلك 
حاويل االبتعاد قدر اإلمكان مؤقتا عن التصرفات اليت تظنني أهنا تثري زوجك وجتعله يفسرها بنوع من 
الشك. اثنيا : مناقشة زوجك هبدوء ويف وقت مناسب وتذكريه ابهلل عز وجل وتذكريه أن الشك قد 
يدمر العالقة بينكما. اثلثا: جتنيب زوجك إذا كان يف حالة غضب وانسحيب من املوقف بكل هدوء. 
رابعا : أظهري له مزيدا من االهتمام ألنه يظن أن هناك شريكا آخر يشاركه هذا االهتمام وهو ابنتك 
فلذلك وازين بينهما وال هتملي أحدمها على حساب اآلخر. خامسا : حاويل أن تناقشيه يف أمور ميزانية 
البيت بكل هدوء وعمل جدول للميزانية شهراي ابلتشاور بينكما مع مراعاة وضعه املادي ، و ال بد أن 
تفصلي بني حياتك السابقة يف بيت والدك وبيت زوجك فلكل إنسان طريقة تفكري ختتلف عن اآلخر 
يف أمور الصرف. سادسا : حيتاج زوجك إىل فن تربية األطفال فمن املمكن أن تقتين كتااب حول تربية 
األبناء والقراءة فيه مث اتركيه يف مكان يعتاد زوجك اجللوس فيه فمع مرور الوقت سيبدأ يف القراءة فيه 
. سابعا : اعلمي أخيت أن تغيري سلوك اآلخرين حيتاج إىل صرب وجهاد فلذلك ال تفقدي األمل فمع 
صربك وجهادك والدعاء ستصلني إىل استصالح زوجك. ويف اخلتام نسأل هللا أن يصلح حال زوجك 

كما يسعدان أن تتواصلي معنا عرب اهلاتف االستشاري.   920001421 
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17-شرط الدراسة
االستشارة

السالم عليكم 
تزوجت قبل سنة وكان من ضمن الشروط يف العقد اكمال زوجيت لدراستها وال مانع يف ذلك ومع 
مرور االايم اصبحنا منر يف ظروف سواء اختالف اوقات عملي مع دوامها علماً أبهنا تدرس يف 

اجلامعة انتظام واالن رزقنا مبولود واصبح صعب ذهاهبا للجامعة مع وجود طفلنا 
األختبارات  اوقات  فقط يف  وتذهب  البيت  من  دراستها  وتكمل  انتساب  أبن حتول  هلا  وقلت 
ولكنها ترفض وتتحجج أبن كل شي له حل واالمور بسيطة وان كان الولد هو املشكلة فسوف 
اذهب به المي او امك ويرعونة طاملا اان يف اجلامعة واان ال اريد ذلك اقول هلا انت امه وانت 
مسوؤلة عنه وليس امي وامك واريد ان يرتىب بطريقتنا وليس بطريقة اي احد اخر ولكنها تقول 
ان اكمايل لدراسيت من شروط الزواج وارد عليها أبين مل اسقط الشرط وهو الزال ولكن حسب 
الظروف اريدك ان تكملي انتساب هل لو احتدم االمر واجربهتا ان حتول من انتظام إلنتساب هل 

يعترب ذلك اسقاطا للشرط افيدوان جزاكم هللا خري

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك ابجلمعية ونسعد بتواصلك معنا عرب برانمج شورى 
لالستشارات اإلليكرتونية .. إن هذا املوضوع ضمن عدة مواضيع متنوعة قد خيتلف عليها الزوجان 
وخاصة الفرتات األوىل من الزواج . وعندما يتفقان على شروط معينة فال بد أن يلتزم هبا الطرفان ولكن 
الظروف  بيئة ألخرى نظرا الختالف  الشروط قد ختتلف من  اليت تؤدي لتحقق  الطريقة  أو  الكيفية 
واألحوال ولكن النتيجة هي حتقيق اهلدف وهو ما اشرتط عليه الشريكان، وبناء عليه فال مانع أن 
تكمل الزوجة دراستها انتظام أو انتساب فكال الطريقتني تؤداين لتحقيق اهلدف أو الشرط. ولكن 
دعنا ننظر لسبب إصرار الزوجة على االنتظام دون االنتساب وال نكتفي فقط أو نقف عند الشروط 
كأنك متعاقد مع شريكك وليست حياة زوجية تشعر فيها ابلشراكة املعنوية واجلسدية بينكما، هذه 
حياة زوجية جتمع بني خمتلفني حتت سقف واحد فيخطىء من يعتقد أنه لن يقع الزوجان يف خالف 
إذا اتفقا يف بداية احلياة . إذاً  ال بد من األختالف ، فهنا ال بد أن نعرف كيف جنتمع أثناء األختالف 
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وكيف نقوم بتقريب وجهات النظر بني الشريكني وهنا موقف يسوغ فيه األختالف الختالف الظرف 
الذي كان مهيئاً فيما مضى من حياهتما وهو أن تكمل الزوجة دراستها ويف حقيقة األمر ال بد أن 
ننظر للموقف بصورة إجيابية وهذا ُيسهم يف التخفيف من حّدة اخلالف فننظر له من زاوية أهنا ترغب 
يف االستزادة من العلم واملهارات واألفكار اإلجيابية عما حوهلا فكل علم حيتوي على قراءة واطالع بال 
شك أنه يسهم يف التقليل من اجلهل يف السلوك واملعرفة، والدراسة تعترب طريقاً للعلم وقد حّث اإلسالم 
عليها إضافة إىل اكتساب طالب العلم الكثري من املهارات واملعارف اليت تفيد يف التفكري يف التعامل 
مع املواقف املختلفة حىت لو كانت دراستها يف اإلدارة أو يف الطب أو يف احلاسب أو غري ذلك ومهما 
اختلف التخصص فإن هذه الدراسة ال نشك أهنا تزيد من إمكانيات الفرد العلمية واملعرفية واليت تكون 
مؤثرة بشكل إجيايب على سلوكه وذلك من خالل التطبيقات اليت تصاحب الدراسة. فإذا قمنا بتعديل 
النظرة فسوف جند أننا أمام األمر الواقع الذي يفرض نفسه ولكنه يفرض نفسه لقلة اخليارات اليت أمامنا 
فنحن لدينا ثالث طرق للدراسة وهي انتظام أو انتساب أو عن بعد وكلها متوفرة وهلل احلمد . وحينما 
نبدأ يف فتح احلوار ال بد من : 1- اختيار الوقت املناسب لكلال الطرفني ليتم احلوار يف جو نفسي مفعم 
ابإلجيابية وال يكون يف وقت يكون فيه أحد الزوجني مضطرابً أو غائباً بذهنه عن حمور النقاش . 2-  
تقبل رأي الطرف اآلخر وتقبل الذات يف نفس الوقت فشعوركما أنه إبمكانكما الوصول حلوار إجيايب 
وانفع لكل األطراف هذا مما يدل على استعداد كل طرف لآلخر لتقبُّله واالهتمام برأيه واالستجابة 
فيقوم  املخالف  الرأي  تقّبل  يظهر يف عدم  لبعض وهذا  بعضكما  نقد  من  احذرا  معه. 3-  الفعلية 
ابلتقليل من شأنه أو االستهزاء والسخرية به. 4-  معرفة دوافع رأي الطرف اآلخر كما هو حاصل 
اآلن فإذا تعرفنا على الدوافع من إكمال الدراسة ابتنظام رمبا ألهنا تعتقد أن التوظيف بعد الدراسة يكون 
األولوية للمنتظمني أكثر من املنتسبني أو عن بعد فتبدأ تتحاور معها على هذا األساس. 5- مناقشة 
العوائق اليت تصاحب اختاذ القرار ولدينا هنا تربية األوالد وال تكتفي أنك تريد ذلك وحسب بل ال بد 
من ذكر احللول املمكنة وأشعرها أبنك ترغب يف أن تكمل الدراسة وال تشعرها ابلرفض مث تسمح هلا 
فإن املرأة ستتخذ موقف مع أول مجلة تصدر منك لذلك كن فطناً ملا يصدر منك من عبارات ألن 
املرأة ستتخذ منها موقف إما إجيايب أو سليب. 6- االبتعاد عن منغصات جناح جلسة احلوار بينكما 
حىت يسهل الرتكيز يف رأي اآلخر مثل التلفاز أو اجلوال أو تقليب النظر يف الصحف وحنو ذلك فهذه 
رسائل للطرف الثاين أبنك غري مقتنع ابحلوار معه فبالتايل سيصدر رفض ملبدأ احلوار من الزوجة فضال 
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عن تستمع لرأيك أو أتخذ به. 7- أن تسعى لتوضيح مفهوم الرتبية يف اجللسات أثناء اجللوس أمام 
التلفاز بعدة وسائل متنوعة وال تكتفي بوسيلة واحدة ألن الزوجة يف هذه احلالة ال تدرك أمهية وجودها 
يف حياة االبن وأن غياهبا سيكون مؤثرا على حياة االبن ، ألن البعد عنه فرتات طويلة من األم يفقد 
االبن جزءا من حناهنا وعطفها وقد يصعب توجيهه يف املستقبل وقد حيصل شيء من االتكالية على 
الغري يف الرتبية وقد ال يتحمل ذلك من يقوم برتبيته وخاصة أنه ابن واحد وإذا زاد عددهم من سيقوم 
برتبيتهم واالعتناء هبم فال بد من احلكمة يف طرح هذا الرأي وتبني هلا حجم املسؤولية يف الرتبية . 8-  
شاركها يف أعمال املنزل واترك هلا مساحة ملشاركتك يف بعض أمورك اخلاصة لتشعر ابألمان معك وأن 
شعورها وأحاسيسها أنك تشعر هبا ولست بعيدا عنها فكم من امرأة ترى زوجها فقط جسدايً وال ترى 
عواطفه وأحاسيسه ومشاعره فهي تكبت دون شعور الزوج هبا. ختاما نرغب يف تواصلك مع اجلمعية 
ولالستزادة من الوعي األسري وطرق الرتبية السليمة وأخذ الوسائل املفيدة للتعامل مع املواقف املختلفة 
إبمكانك التواصل مع اإلرشاد اهلاتفي على الرقم )920001421 ( أو أخذ موعد لدى اإلرشاد 
الرابط    الرقم )930001426 ( أو االطالع على دورات وبرامج اجلمعية من خالل  ابملقابلة على 
almawaddah.org.sa/activities:// http  ونسأل هللا تعاىل أن يصلح حالكم ويطيب 

قلوبكم لبعضكم إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعني.

19-طلقين مرتني
االستشارة

اان متزوجة من 12 سنة وعندي بنت وولد تزوجت ملا كان عمري 20سنة خربيت كانت معدومة 
يف احلياة وزوجي صراحة كانت معاملتة سيئة جدا يف بداية زواجنا وكانت األمور طبيعية واهله 
كنت أبرهم كانوا جيلسوا عندان ابلشهور واان أطبخ وأنفخ 24 ساعة يف املطبخ غري انه بعد ذلك 
ابوه سجلين يف املوارد واخد دعم املوارد من غري علمي وبعد ذلك نقلنا جلدة وبسبب محلي 
وقفت دراسيت وما رجعت اال بطلوع الروح انتساب وكان يضايقين يف الدراسة وحبجة اين مشغولة 
صار يتعرف على بنات يف الفيس بوك و بدأ ابلسهر مع اصحابه وبدأت تبان شخصيته احلقيقية 
وعرفت بعد ذلك انه حيشش وهذا سبب عصبيته غري مربرة بعد 6 سنني محلت بطفلي الثاين 
وبدأت خيانته تزيد اتعرف على بنت اجلريان وهي قريبة هلم من بعيد واملصيبة اين وثقت فيها 
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اعاملهم مثل اخوايت وبعد ما واجهته بكى وقال يل احبك وجلست من أجل  واخواهتا وكنت 
اوالدي وطبعا سافر بعدها ومن بداية زواجنا وملدة 10 سنني كان يسافر لوحده واان كنت اصرب 
واستحمل ويقول يل مرة شغل ومرة مع اصحابه وبعد فرتة طلقين وذهبت عند اهلي وسافر هو 
على ديب اسبوع حبجة العمل ورجع عند اهلي ومن أجل االوالد رجعت وبعدها بفرتة اشتغلت 
والول مرة يف حيايت احس بسعادة غري طبيعية أانس يقدروا  كل شيء أعمله غري احساس احلب 
كنت أدرس بنات يف معهد وبعد شهرين من الدوام نكد علي الدنيا النه كان جيلس 4 ساعات مع 
االوالد وكان ايخدهم عند اهله فرتة العصر من 5 إىل 9 مساء بعد الضغط تركت عملي وصارت 
بيننا مشكلة وطلقين للمرة الثانية اان ما اعرف ملاذا سكت وما كلمت حىت اهلي بس خفت على 
اوالدي مرت فرتة واان حاسة اين سأموت من اخلنقة اليت حاسة فيها ومرت فرتة جيدة على حياتنا  
لكن ارجع وافتكر الذي عمله يّف وأيًضا ملا سافر ديب هو واخوه احس انه خانين هناك ما اعرف 

وهو حلف على املصحف ان ما عمل شيئا بس ما يف ثقة بيننا وال أحس ابالمان معه .

اإلجابة
بداية نشكر لك أخيت الكرمية حسن ظنك يف موقعنا و طلب االستشارة و نسأل هللا أن يهدينا سبيل 
الرشاد لألخذ بيدك . أخيت الكرمية تذكري أن هللا إذا أحب عبدا ابتاله و قد يكون هذا االبتالء يف 
زوجه أو ولده أو ماله و تذكري رعاك هللا أن ما ابتليت به من زوجك قد سبقك فيه نبيا هللا نوح ولوط 
عليهما السالم فقد ابتلي كل منهما يف زوجه وأنك لست الوحيدة اليت ابتليت هبذا األمر. وللوقوف 
على مجيع الزوااي يف مشكلتك ومساعدتك فيها ال بد أن نبحث سبب سوء سلوك زوجك ودوافع 
هذا السلوك حيث ميكن تفسريهذه الدوافع يف عدد من النقاط : - كثري ممن هم على شاكلة زوجك 
يكون رفاق السوء وراء وقوعهم يف هذه املنكرات على حسب قولك. - أحياان يلجأ بعض املدمنني 
إىل اإلدمان للهروب من الواقع الذي يعيشونه فرمبا زوجك يتعرض لضغوط نفسية نتيجة أمور مادية 
أو إشكاليات يف العمل وغريها من ضغوطات احلياة .. وطبعا هذا ال يربر وقوعهم يف اإلدمان. - إن 
التبعل  الزوجة سببا يف ذلك نتيجة إمهاهلا له وعدم مراعاة حسن  خيانة األزواج لزوجاهتم قد تكون 
وإظهار االهتمام به . وحنن هنا ال نربر له خيانته كما تزعمني ولكن نناقش األمر مبوضوعية. أخيت 
الكرمية لعالج مشكلتك سوف نوجز لك بعضا من النقاط اليت قد تساعدك لتجاوز مشكلتك : أوال 
: احتسيب أجر صربك على زوجك وتذكري أن هذا ابتالء من هللا وعلى قدر صربك يكون األجر إن 
شاء هللا. اثنيا : إن اهتاماتك لزوجك كلها ظنون وليست هناك أدلة على ذلك وكل ذلك من وسواس 
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الشيطان وأفكار سوداوية تسيطر عليك ال سيما و أنه حلف لك بعدم خيانته . وعادة مشاعران مرتبطة 
أبفكاران . فحاويل أن تكون أفكارك أكثر إجيابية من خالل التفكري االجيايب وإشباغ وقتك ابلقراءة و 
االهتمام ببيتك الذي هو مملكتك بتغيري أوضاع أاثث املنزل والتخطيط ملفاجآت سارة لزوجك وغريها 
من األمور اليت تبعث على السعادة و األمان. اثلثا: حاويل أن تبحثي عن شخص مقرب من زوجك 
يكون ذا حكمة وعقل ليساعدك على األخذ بيده ويقنعه مبراجعة مركز عالج اإلدمان إذا مت التأكد 
من إدمانه . رابعا : حاويل أخيت الكرمية أن تتقريب من زوجك أكثر وتبحثني عن األشياء اليت تسره وأن 
تكون لغة احلوار والتفاهم بينكم حاضرة مهما كانت ردة فعله وشاركيه يف مهومه وقدمي له املساندة 
وبعد أن تتأكدي من الوقت املناسب للحديث انقشيه يف هدوء عن األشياء اليت تزعجك واطليب منه 
أيًضا أن يصارحك ابألمور اليت تزعجه منك ومن مث وضع خارطة حلياتكم الزوجية قائمة على تلبية 
رغبات اآلخر وإسعاده بقدر اإلمكان.  خامسا : وأخريا نوصيك أن تلجئي إىل هللا  وعليك بسالح 
الدعاء وحتري أوقات اإلجابة أبن يصلح لك زوجك وولدك . و ختاما نسأل هللا أن يصلح لك زوجك 

...و هللا املوفق. 

20-مل اعد منجذبة خلطييب 
االستشارة

السالم عليكم .. أان خمطوبة منذ 9 أشهر كنت اقابل خطييب مرة يف األسبوع و كنا ندرس بعضنا 
أشعر  العاطفي كنت  اجلانب  ومن   .. أيًضا  هو  و  افكاره  و  أبسلوبه  جدا  معجبة  وكنت  جيدا 
ابالعجاب الشديد به و كان هو دوما يظهر اهتمامه حنوي ويبادرين حبنانه وسؤاله حىت بدأت 
اتعلق به مث حصلت امللكة قبل أربعة أشهر .. بعد امللكة  تغري جزء منه فأصبح اقل كالما و اقل 
اهتماما و حناان و كنت اقول رمبا من الطبيعي بعد فرتة من العالقة يصبح فتورا عنده و كنت كلما 
أسأله خيربين أبن هذا طبيعي ألننا اعتدان على بعضنا ولكن ماحيصل اآلن هو انين اشعر انه خيتلف 
اكثر مثال اصبح ال حيرتم املواعيد بيننا فمن املمكن ان انتظره وال حىت يتصل يؤجل املوعد وعندما 
نكون سواي اشعر برغبته يف الرجوع سريعا )و كأمنا الحيب ان جنتمع يف اخلارج( حيب اجللوس يف 
املنزل فقط وأحياان ال جيتمع يب اال إلشباع رغباته ويغادر .. و بدرت منه مواقف اشعرتين ابلتقليل 
من احرتامه يل مع العلم ان به مميزات عديدة جتعلين متعلقة به.. ولكن أشعر ان ما حيصل بيننا 
مبكر جدا واشعر ان بعد الزواج سيكون اسوأ كما اين اشعر انين مل اعد منجذبة اليه كما كنت .. 
سؤايل : فكرت يف االنفصال كما نصحين البعض ألن الشعور بعدم االجنذاب يف هذه الفرتة غريب 
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جدا وهللا اعلم كيف سيكون الوضع يف املستقبل .. ولكين مرتددة جدا ألين اشعر ان به مميزات 
عديدة اندرة الوجود يف هذه األايم .. أرجو املشورة علي ان كان االنفصال قرارا صحيحا؟ ... 

وشكرا

اإلجابة
وعليكم السالم و رمحة هللا وبركاته بداية نقدر لك زايرة مجعية املودة لالستشارات اإللكرتونية وطلب 
تتمتع  متتلكني شخصية  أنك  تبني  االستشارة   أوضحتيه يف طلب  ما  قراءة  من خالل  االستشارة. 
ابملوضوعية يف احلكم على األشياء حيث تذكرين اجلوانب اإلجيابية قبل السلبية والداللة على ذلك أنك 
بينيت أن زوجك ميتلك صفات إجيابية واندرة تدفعك للتعلق به وهذا أمر إجيايب وهو مفتاح ملساعدتك 
يف جتاوز ما مترين به من تردد يف االستمرارية ابلعالقة الزوجية.  ولو تساءلنا هل امللل فرتة طبيعية قد 
متر حبياة أي زوجني؟ لوجدان أن هذا شيئ  طبيعي ومسة من مسات احلياة، ولكن إذا كان احلب حقيقيا 
فسوف متر فرتات امللل بسالم. يقول علماء االجتماع إن احلب احلقيقي ليس معناه احلرارة واالندفاع 
واللهفة ولكن كلما كان احلب هادائً كان أكثر عمقاً وأكثر موضوعية.. أخيت الكرمية مبا أنكما يف 
بداية مشوار احلياة الزوجية فمن اجلميل أن تكون املصارحة بني الزوجني عنواان يف حياهتما الزوجية 
...ولكن تبقى هناك شخصيات متيل إىل الوحدة يف التفكري ملواجهة أي صعوابت وال يشركون أحدا 
يف التفكري معهم ملواجهة هذه الصعوابت ورمبا أن زوجك من هذه الشخضيات ورمبا أنه مير أبمور 
حياتية أو وظيفية جعلته يبتعد عنك قليال وال يريد أن يشغلك فيها .. وعادة كثري من الناس يفسرون 
املواقف نتيجة معتقداهتم وشعورهم السابقني حيث ذكرِت أنه صدرت من زوجك مواقف تقلل من 
احرتامك له ولكن رمبا كانت هذه املواقف عادية ولكنك فسرتيها بقلة االحرتام نتيجة شعورك أبن 
العالقة بينكما أصاهبا الفتور . أخيت الكرمية إبمكانك وابلتدريج التغلب على هذه احلرية والرتدد  من 
خالل إجياد مساحة من احلوار اهلادئ مع زوجك وختري األوقات املناسبة ملناقشة ما يشغله ومناقشة 
ابتعاده وانشغاله عنك وحتدثي معه أنك شريكة حياته وأنك مستشاره  مستقبلكما األسري وسبب 
األمني... لذا أوصيك أخييت أن تستبعدي فكرة االنفصال وإعطاء نفسك مساحة أكرب من الوقت 
للتقرب من زوجك والنظر دائما إىل اجلوانب اإلجيابية يف شخصيته كما أنت عليه وغض الطرف عن 
اهلفوات البسيطة واالبتعاد قدر اإلمكان عن احلساسية املفرطة يف تفسري املواقف... وأسأل هللا أن جيعل 

السعادة حليفكما يف القادم من األايم وجيمع بينكما يف خري.
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21-زوجيت وأمي
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

أعاين حقيقة من مشكلة حادة خاصة بيين وبني زوجيت وبيين وبني أمي وبني زوجيت وأمي ... بدأت 
املشكلة منذ امللكة منذ ملكت كنت أدرس يف اجلامعة وال ُأعلم أمي جبدول حماضرايت ولكين بعد 
امللكة أحسست بنوع من اإلطمئنان واحلب جتاه زوجيت فأعلمتها جبدول حماضرايت وهنا كانت 
بداية املشاكل ... حيث مرة منت عن احملاضرة وجاءت أمي اليقاظي فقلت هلا وأان يف غمرة النوم 
ليس لدي حماضرات اليوم ... فأرسلت زوجيت ألمي أن أيقظي زوجي فردت عليها أمي أبين ليس 
اليوم  فأرسلت هلا جدول احملاضرات الذي أرسلته هلا ... هنا حدثت كارثتان  لدي حماضرات 
األوىل أن أمي أحست أبن زوجيت أقرب يل منها وأين ال أعطي معلومايت اال لزوجيت .. الكارثة 
الثانية .. أن أمي أحست جبرأة زوجيت وكأهنا تلمح هلا أين زوجته وأقرب لولدك منك ... فأمي 

غضبت علي وبكت بكاء مريرا ...
وأخذين  ابألعلى  ألمي  وذهبت  املنزل  من  أين خرجت  آخرها  مواقف  عدة  املوقف  هذا  وملثل 
احلديث مع أمي فأرسلت زوجيت ألمي ... » زوجي عندكم ؟ » فردت عليها أمي » إيه » فردت 
عليها زوجيت » خليه جييين عندي شغل » فأمي بكت أمامي وقالت هذا قدري عندك ..زوجتك 
ترسل يل كأين واحدة من بناهتا ولكن ما ألومها إمنا ألومك أنت الذي مل تعرفها قدر امك عندك 
... ... هذه مشكليت وزايدة عليها أن زوجيت التتقبل أي سؤال من أمي علي وتعتربه تدخل حبياهتا 
الشخصية واهتام هلا ابلتقصري ... وتقول يل »اذا علمت امك أين حنن خارجني او راحيني أقسم 
ألزعل عليك«.. كل برانجمك مكشوف غري أن لسان زوجيت سليط علي فإذا غضبت رمتين بسب 
قذر صراحة مل أعد أشعر بود جتاه زوجيت مع أنين مل أكمل شهرين من زواجي ... تقارنين برجال 
اخواهتا وتفهم كل شيئ من جانب اهلي على انه اهانة هلا ...أان اآلن أمتىن املوت على العيش يف 
نظر أمي عاق وال استطيع اصالح زوجيت .... هي متسلطة ومتحكمة بشكل كبيري اليطاق ... 

ارجو املشورة
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اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته مرحبا بك أخي املسرتشد يف مجعية املودة للتنمية األسرية، ونسعد 
بتواصلك معنا. بداية نذكرك و نذكر أنفسنا حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم عن أيب هريرة رضي هللا 
عنه قال : »جاء رجٌل إىل رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم- فقال : اي رسول هللا، من أحق الناس 
حبسن صحابيت؟  قال: )أمك( ، قال: مث من؟ قال: )أمك( ، قال: مث من؟ قال: )أمك( ، قال: مث من؟ 
قال: )أبوك( متفق عليه. اعلم أخي احلبيب أن رضا هللا من رضا الوالدين. و ميكن تلخيص مشكلتك 
يف اآليت: أوال : ضعف العالقة بني والدتك وزوجتك. اثنيا : يوجد لديك قصور يف إدارة اخلالفات 
الزوجية. اثلثا : تسلط زوجتك وجهلها حبقوق الزوج. ويبدو لنا أخي الكرمي ومن خالل ما أوردته يف 
طلب االستشارة أنك وحيد والدتك من الذكور أو أنك أصغر إخوتك الذكور ألنه عادة األم  تكون 
أكثر تعلقا هبما ، فلذلك عملية انفصال االبن عن األم أثناء الزواج تلقي بظالهلا على األم ، فلذلك 
على االبن أن يقدر ذلك وحياول التواصل معها ابستمرار يف بداية زواجه حىت تعتاد على ذلك. ولعالج 
مشكلتك نشري عليك ابآليت: أوال : اجللوس مع زوجتك يف جو هادئ ووضع النقاط على احلروف 
أبن ألمك حقا عليك وهي مقدمة على أي خملوق ألهنا ابب إىل اجلنة وهذا ال يعين إسقاط حق 
زوجتك. اثنيا : توضيح األمر لزوجتك أبن حقوقها حمفوظة ومن ضمنها احلفاظ على خصوصية العالقة 
الزوجية. اثلثا : نذكرك أخي احلبيب أبن الرجال قوامون على النساء وال بد أن حتقق هذا األمر من 
خالل وضع حد لتسلط زوجتك ومراجعتها يف تصرفاهتا اليت تسيء إليك أو إىل أمك وعدم السماح 
هلا بتكرار ذلك عن طريق توجيهها التوجه الصحيح وأن العالقة ال بد أن تقوم على االحرتام املتبادل 
بني الزوجني. رابعا : بعد مناقشة هذه األمور مع زوجتك يفضل أن تعطيها وقتا للتفكري يف هذا األمر 
. وعلى ضوئه هي من تقرر إما ابالستمرار معك وفقا للشروط السابقة أو يتم التسريح بينكما إبحسان 
، ال سيما أنكما ال زلتما يف بداية زواجكما . خامسا: نذكرك أخي احلبيب أبن الزوجة تعوض ولكن 
األم ال ميكن تعويضها . كما نورد لك خطوات إدارة اخلالفات الزوجية لالستفادة منها مستقبال وهي 
كالتايل: - اختيار الوقت املناسب من أكثر األمور احلامسة يف تعلم كيفية مناقشة املشاكل الصعبة بني 
الزوجني، هي التوقيت، حيث ينبغي اختيار الوقت املناسب للمناقشة بعناية فائقة، بعيدا عن األوقات 
اليت يكون فيها الطرفان حماطان أبمور أخرى تشتت انتباههما، كما ينبغي جتنب أي نقاش فورا بعد 
العودة من العمل، أو ممارسة نشاط رايضي، من أجل التفرغ للمشكلة وإعطائها الوقت الكايف حللها 
التقدير: ينبغي أختيار مكان هادىء، بعيدا عن اإلزعاج، حبيث يتم فيه   بدون منغصات. -إظهار 
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بدء النقاش، هبدوء و لطف، مع اختيار بعض العبارات العشوائية اليت  تظهر التقدير لكليهما كتقدمي 
هدية معينة، وذلك إلشعاره بقيمته، والتعبري عن احلب، بعيدا عن املشاحنات، مما يسهل البدء يف 
مناقشة املشكلة. -احلفاظ على نربة صوت منخفضة: يساعد البقاء يف حالة هدوء عند القيام مبناقشة 
قضية ما، بتفادي تفاقم املشاكل، والوصول إىل احلل أبسرع وقت ممكن، مما حيافظ على جو إجيايب، 
يشمل مجيع أحناء احملادثة، حيث يعكس استخدام الكلمات القاسية، واللهجة السلبية، يف النقاش، 
مدى تعكر املزاج، وعدم القدرة على ضبط النفس، والتزام الصراخ بني الطرفني. -الرتكيز على املشاعر: 
ميكن الرتكيز على املشاعر، وذلك عن طريق التحدث حول الطريقة اليت تؤثر فيها املشكلة على أحد 
الطرفني، وعدم  وضع افرتاضات ختص أي طرف، عن طريق حماولة التعبري عن مشاعر الطرف الثاين، 
والتمسك بكلمة أان أشعر، عند التحدث عن املشكلة، و االبتعاد عن كلمة أنت دائما، ألهنا تشعر 
الطرف اآلخر بشيء من اهلجوم، واملالمة، وتقلل من احتمالية فض النزاع. -اإلفصاح عن املالحظات: 
إنه من اجليد قيام كل من الطرفني ابإلفصاح عن املالحظات املتعلقة ابملشكلة، وعدم فرضها على 
أحدمها، حبيث يعطي كل طرف وجهة نظره اليت يراها، ويتم النقاش، إىل أن يتم التوصل إىل تفاهم. 
-أتجيل املناقشة لفرتة وجيزة من الزمن: يف حال مت االحتدام يف املناقشة، و بدأ يف التحول ابالجتاه 
السليب، حبيث حتصل مشادات كالمية بني األطراف، وتزيد حدة االنفعال والغضب، فإنه يلزم أخذ 
وقت مستقطع، أو أتجيل النقاش إىل أن هتدأ النفوس، ويعود الوضع إىل طبيعته. وختاما أخي احلبيب 
يسعدان تواصلك معنا من خالل حضور الدورات التدريبية اليت تقيمها مجعية املودة يف التنمية األسرية 

وكذلك عن طريق اهلاتف االستشاري.  

22-إصرار زوجيت للبقاء عند اهلها
االستشارة

لكن   .. بعض كثريا  وزوجيت حنب  واان  اسابيع   3 زواجنا  على  مضى  تقريبا   .. عليكم  السالم 
مشكلتها ملا تعصب تتفوه بكالم مثل: وقح وقليل ادب انت خبيل .. وهذه مشكليت معها دائما 
وقت عصبيتها اتيت املشاكل يف بعض املرات اغض الطرف واتنازل الجل حبنا والجل مستقبلنا . 
االن هي ذهبت لبيت اهلها بعد اصرارها . عارضتها وحاولت اهديها لدرجة خرجت من البيت 
لكي هتدا االجواء وأحضرت معي ابقه ورد . واصرت ان تذهب . احس عندي كالم كثري ال 
تكفي هذه السطور . االستشارة اليت اريدها االن هل اتركها يف بيت اهلها . علما ان امها مطلقه 
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وهي االن عند جدهتا . والدها ال يعلم بشيء واان أيًضا ال اريد لوالدها ان يعلم لكي ال تكرب 
املشكلة . ولكن اريد حل معها . واي خالف بيننا صارت تقول ابخذ شنطي واروح الهلي.

اإلجابة
التوفيق  ونسأل هللا  معنا  وتواصلك  اجلمعية  ثقتك يف  لك  نشكر  وبركاته  السالم ورمحة هللا  وعليكم 
والسداد يف القول والعمل نعم أخي احلبيب ثالثة أسابيع ليست كافية لكي يتعرف شريك احلياة على 
شريكه فإهنما خيفيان كثريا من سلوكهما وكثريا من انفعاالهتما جتاه اآلخر رغبة منهما أال يرى اآلخر 
أثناء  منه إال ما يسّر ولكن أتىب املواقف إال أن تربز املكنون، والزال الشريكان يكتشفان بعضهما 
حوارمها واختالفهما واتفاقهما وهنا حنتاج بعض املهارات لكي نكتسبها للتعامل مع هذه املشكالت . 
وقبل أن تتعامل مع املشكالت ال بد من حتديدها ، وابلنسبة للمشكلة الواقعة اآلن أهنا تغضب وعند 
الغضب يصدر منها كلمات ال ترغب بسماعها منها. اعلم أخي أن بداية كل حياة يكتنفها نوع من 
االختالفات واليت سرعان ما تظهر على سطح العالقة األسرية وتكون متعددة األشكال والصور وهذا 
األمر ال بد على الطرفني أن يستوعبا هذه املواقف جيدا ويدركا أمهية املرحلة وأهنا حتتاج إىل قدر من 
مراعاة كل طرف اآلخر وأنه سيكتشف ما كان خافيا يف ابدئ األايم أو أايم اخلطوبة وحنو ذلك . هنا 
ال بد أن تعرف السبب الذي أدى إىل عصبيتها والتلّفظ ابأللفاظ غري املقبولة فاحلوار السليب قد يكون 
سبباً أو تكون ردة فعل لبعض األمور اليت ال ترغب الزوجة أن تراها ولكنك ل تكتشف ما يُغضبها 
فتحاول جتنب ذلك وقد يكون من األسباب هو التغريات النفسية املصاحبة للفرتة اليت متر على الزوجة 
يف العذر الشرعي . واالختالف يف احلياة الزوجية هو ملح احلياة الزوجية حيث إن فيه يبىن التواصل بني 
الزوجني وفيه يزيد تعارف الزوجني بشخصيتهما وفيه حيصل الود والرمحة واأللفة بعد انقطاع التواصل 
التعامل مع عصبيتها أبسلوب إجيايب مجيل أبن تتغاضى عن آاثر عصبيتها  لفرتة ما . وقد حاولت 
وال ُتظهر تفاعل معها وخروجك من املنزل وجتنبك املشكالت واالنتظار حىت هدوء الوضع مما أدى 
تكرار ذلك إىل ازدايد عصبيتها ألن الزوجة قد تفهم من ذلك أنك تتجاهلها دون االهتمام مبتطلباهتا 
وأما تقدمي اهلدااي كان أسلواب مجيال بال شك وهو سبيل للوصول لقلب الزوجة ولكن ال تنظر إىل أهنا 
رفضت ذلك هو طبع هذه الزوجة وإمنا ال بد أال نربط بني خروجها وإصرارها للذهاب لبيت أهلها وبني 
رفض اهلدية ، حاليا أعتقد أنك حتتاج قبل إرجاعها لبيت الزوجية ال بد أن تتفهم احتياجات الزوجة 
وكيفية التعامل معها ابلقراءة واالطالع وحضور الدورات اليت تقيمها اجلمعية يف إدارة الغضب الزوجي 
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اهلاتفي  اإلرشاد  مع  التواصل  إبمكانك  األسري  الوعي  من  ولالستزادة  ذلك  وحنو  األسري  والقائد 
920001421 أو أخذ موعد لدى اإلرشاد ابملقابلة على الرقم 930001426 ونسأل هللا تعاىل أن 
يصلح حالكما ويطيب قلوبكم لبعضكما إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 

آله وصحبه امجعني.

23-زوجيت تنقل اسرار البيت ألهلها
االستشارة

السالم عليكم 
اشكر القائمني على اجلمعيه وأسأل هللا ان جيعلها يف موازين حسناتكم وان يبارك لكم كل عمل 

خري تقومون به 
مشكليت من بداية الزواج ام زوجيت واعتقد اخواهتا حيرضون زوجيت وهي تسمع كالمهم مع اين 
نبهتها اكثر من مره وببداية الزواج قلت هلا التطلع األسرار خارج البيت ولكن مع األسف ما 
تقيدت بكالمي  .. اهلها من بداية الزواج يعيبون ابلسكن وحيرضون زوجيت على طلب تغيريه 
وامي وأخيت دائما يصلهم كالم ان زوجيت تعيب أبغراض املطبخ وأننا ما وفران شي يبيض الوجه 
ومن هذا الكالم  .. ابلرغم اهنم قبل الزواج كان عالقتهم مع بعض اكثر من اخوان وما ادري ما 
الذي تغري وصارت العداوه لدرجة ان ام زوجيت قطعت امي بدون سبب طبعا امي ساكنه معي 
ألن مايف مكان تسكن فيه اال عندي ومستحيل اخليها تعيش لوحدها واآلن زوجيت ما تكلم 
امي ابلرغم انه  ما كان فيه اي مشاكل بينهم وامي ليست من النوع اليت تنتقد او تعمل مشاكل 
معتربهتا مثل بنتها  .. سألتها ملاذا أنت غاضبة تقول ان واحدة  قالت هلا ان امي تكلمت عليها 
واهنا قالت فيها كالم ابلرغم اهنا هي واهلها يطلعون كالم اان إىل األن ماسك نفسي واحاول قد 

ما اقدر ما تزيد املشكله واصلح بني امي وزوجيت ....ما احلل؟ 

اإلجابة
أخي الفاضل حفظك هللا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته كان هللا يف عونك ابلرغم من عدم توفر 
الزواج ....  أوالد وكم مدة  لديكما  يوجد  للزوجني وكذلك هل  العمر  مثل  املهمة  املعلومات  بعض 
إال أن مشكلتك تتمثل يف عدم التوافق بني والدتك وأخوانك وبني زوجتك وأهلها اتضح من خالل 
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توضيحك للمشكلة أن هناك أسباب عديدة للمشكلة منها - عدم توفر اخلربة يف التعامل بني الزوجني 
يظهر ذلك من إفشاء األسرار الزوجية من قبل الزوجة وكذلك عدم احتواء املشكلة من قبل الزوج . 2 
- اتضح أيًضا من خالل طرحك للمشكلة أنك جعلت نفسك طرفا يف املشكلة ، وهذا خطأ وقعت 
فيه فيفرتض منك أن تكون حمايدا وحريصا على تقريب وجهات النظر بني مجيع األطراف 3 - من 
الواضح أن هناك أطراف خارجية حتاول التفرقة وخلق املشكالت بينكم، ومن اخلطأ أن يعطوا فرصة 
للتدخل ونقل الكالم ... وقد تكون هناك أسباب أخرى ل تتضح لنا ، بسب عدم توفر املعلومات 
بينك وبني  املشكلة  احتواء  التسرع وحماولة  يلي : 1 - عدم  ما  واحلل من وجهة نظري يكمن يف 
زوجتك أوال وأن تكون هناك جلسة حوار هادفة تكون فيها املصارحة ومعرفة أسباب املشكلة والتعاون 
مع الزوجة حلل املشكلة . 2 - إذا ل تستطع احتواء املشكلة مبفردك استعني مبن تثق فيه من األسرة 
وليكن والدها أو والدك حلل املشكلة 3 - حاول أن تستعني ابلصرب والدعاء واالستعانة ابهلل أوال ويف 
مجيع األمور . 4 - حاول أن تقرتب من زوجتك أكثر فيبدو أن بينكما فجوة سببتها هذه املشكلة 
أمور حياتكما  تراجع معها  قريبة منك ملدة قصرية  أو بسفرك ملدينة  املنزل  بنزهة خارج  فلتاخذها   ،
وتنظيمها وعمل خطة إلزالة اخلالفات السابقة 5 - االستعانة ابملختصني واالستشاريني عند تعرضك 
ألي مشكلة . 6 - االستفادة من مجعية املودة والدورات اليت تقدمها ... 7 - التأكيد على مجيع 
األطراف بعدم االستماع لآلخرين وتوضيح أهدافهم من زرع التفرقة بني الزوجني وخلق املشاكل بني 
األسرتني . 8 - توضح للزوجة أن الرب ابلوالدين مطلب شرعي وأن حمبة والديك من حمبة الزوج ... 
اخل 9 - كن أنت املبادر فورا أبن تقوم بوضع أغراض زوجتك يف مكاهنا ، وجعلها تشعر أبنك حريص 
عليها وكذلك إشعارها أبمهيتها ومكانتها . 10 - أيًضا ال تنَس واجباتك جتاه والديك وتوضيحها 
لألسرة . 11 – ال تنَس أنك أنت الرجل الذي ميلك النضج واحلكمة وعليك ابحتواء مجيع األطراف 
وحل املشكلة . 12 - اجعل نفسك قدوة لآلخرين ابحرتامك ألهلها وإكرامهم وحسن التعامل معهم 
ومدحهم دائًما أمام زوجتك . 13 - أنصحك ابلصرب وعدم التعجل يف اختاذ القرارات حىت تكون 

قرراتك صائبة دوًما وأخريا أمتىن لك التوفيق والسداد وفقك هللا ورعاك.
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24-زوجي يفقدين الثقة ودائم االنتقاد
االستشارة

السالم عليكم
مشكليت ال أعلم هل هي بسبيب أم بسبب زوجي فكثريا ما حتصل مشكالت بيننا وعند حدوث 
مشكله أييت أبشياء قدميه ويتحدث فيها وأنك سبق وفعلت وقلت يغري حمور احلديث وكثريا ما 
يدافع عن نفسه ال يعرتف ابالخطاء أبدا احاول قدر املستطاع ان ارضيه وافعل ما يريده كثريا 
ويتهمين بكره أهله ووهللا مل حيدث شيء بيننا غري انين بعض األوقات اعتذر عن الذهاب هلم 
لتعيب او انشغايل وأحياان حماولة التخفيف عنهم خصوصا انين بعض األحيان يف زايريت هلم يكونون 
عابسني ال يطيقون احد واان اعلم ابنشغاهلم وكثرة زايرتنا هلم وكل هذا إلرضائه ومل يرضى ويعايرين 

بذلك يف اي مشكله ...
وهناك كثري من األمور يقلبها ضدي مثل احياان أقول ظروفنا صعبه وبيتنا وحنن أوىل من ان تعزم 
رجال كل شهر وهو هنا وانت تكرمه ابلذابئح فيقول عند املشاكل انك منعتيين من اكرام الضيوف 
وغري ذلك كثريًا ما جعلين أرسل لكم انين االحظ عليه منذ شهر تقريبا وهو ال يطيق احلديث معي 
اليسمع ما أقول ويرفض خروجي من املنزل علما انين ال اخرج اال معه فليس يل احد يف منطقيت 
غريه واهله.. أيًضا يرفض ان اتصرف مبال يعطوين إايه اهلي ويقول أان من يصرف أقول طيب 
اريد واحتاج كذا وكذا فيقول ال أستطيع واان اعلم بظروفه وال اطلبه شيء غري أغراض املنزل لكن 
احتاج وأريد الشراء وإسعاد نفسي حمرومة من الوظيفه من الشراء من تغيري بييت وأاثثه من اخلروج 

من التعرف على اي احد ..
أين  احلاجيات  بعض  اخلروج وقضاء  اريد  قلت  نعم  قال  قلت ستذهب  يوم  ذات  سألته  اخرياً 

ستذهب فلم خيربين وقال أنت ختنقيين وقال لن تذهيب وغري مسموح لك قلت طيب ...
االن أان بعيده عنه ال اانم معه وال اطبخ وال احتدث معه عند السؤال اجيب فقط كل منا يف عامل 
مللت الوضع جدا اريد العيش بقدري وكراميت اريد اخلروج والوظيفة اريد أانس احتدث معهم أرجو 
إفاديت هل أتركه لوحده حىت يعود ام أانقشه وال أعتقد انه سيناقش واالكيد سيحملين األخطاء 
كالعاده تعبت من الضغوطات واحلرمان والصرب ألجله وكثرة أتنيب الضمري فأان دائما أسأل نفسي 

ماذا فعلته وأمحل نفسي األخطاء تعبت من ذلك ثقيت بنفسي حتللت وذهبت وحيب للحياة.
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اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياك هللا أخيت الكرمية يف بيتك الثاين ) مجعية املودة ( وابلنظر إىل 
ما عرضتيه يف طلب االستشارة  هنمس يف أذنك أخيت الكرمية أبن احلياة ال ختلو من املنغصات وهذه 
هي سنة احلياة فال سعادة مطلقة وال حزن مطلق بل إن هذه املنغصات نعتربها ملح احلياة الزوجية 
ومن خالهلا تتجدد العالقة الزوجية عن طريق العتب والرضا بني الزوجني وإن ما سردتيه يف عالقتك 
مع زوجك أمر طبيعي حيدث بني أي زوجني . حىت أن بيت النبوة ل خيلو من هذه املنغصات . ومن 
اجلميل أيًضا أنك ذكرت جوانب مضيئة يف تعامل زوجك معك حني ذكرت أنه يرفض أن تصريف على 
نفسك من املال الذي يعطيك إايه أهلك . فهذا دليل على أنه يتمتع ابملسؤولية جتاه بيته وهو حيقق 
مبدأ القوامة اليت أمر هبا هللا عز وجل يف حق الرجل. ونقدر لك مراعاة ظروف زوجك فهذا يدل على 
حكمتك كامرأة انضجة. حاويل بل جاهدي أخييت يف معرفة ما حيبه زوجك واعملي عليه ومعرفة ما 
يبغضه وجتنبيه. فإذا كانت زايراتك ألهله أمر يرضيه ويرضى عنك فكرري هذه الزايرات . وإن ما مترين 
به حاليا من جفاء زوجك ال يعدو كونه سحابة صيف وتنجلي . وعليك أن تتقريب منه أكثر واختاري 
الفرص املناسبة ملناقشته فيما يزعجه بكل هدوء وروية وأظهري له اهتمامك به وتعلقك به فاحلديث 
العاطفي احململ بكلمات احلب والدفء قادر على سد فجوة اجلفاء بينكم . وأيًضا نوصيك أخيت 
الكرمية كلما حدث خالف بينكما أال تطيال فرتة الصمت بينكما حىت ال يزيد فتور العالقة الزوجية.. 
فلذا ابدري أنت ابلوصل حىت لو كان اخلطأ منه فالتنازل أحياان مطلب من أحد الزوجني الستمرار 
العالقة الزوجية . أخريا أخييت ابدري فورا إبرسال رسائل حب ومداعبة عن طريق اجلوال له و تزيين له 
وغريي من وضع أاثث املنزل من ابب التجديد كل ذلك يبعث اإلجيابية يف عالقتكما ومن مث ابدريه 
ابحلديث عن مدى حبك له وعدم احلديث مطلقا فيما مضى واطليب منه نسيان ما كان و فتح صفحة 

جديدة بينكما. و يف اخلتام نسال هللا لكم حياة زوجية سعيدة..   

25-أرغب يف اختاذ قرار
االستشارة

اان متزوجة من 11 سنة ولدي ولد وبنت من قبل 10 سنوات زوجي كان كثري السفر لوحده 
دون دواعي للعمل صربت من أجل استمرار احلياة مث اكتشفت خياانته يل يف اجلوال ويعتذر. 
وبعدها يعود كما كان ..صربت من أجل أسريت ولكن قبل سنة طلقين وذهبت إىل بيت أهلي ملدة 
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أسبوع مع اوالدي وهو على طول يسافر لديب وبعد عودته منها رجعت معه لكن نفسييت كانت 
مكسورة حسيت أبكرب إهانة يف حيايت وبعدها بشهر اختلفنا على شيء اتفه وقال يل اذهيب عند 
أهلك اان غضبت وقلت له طلقين فطلقين وعندما مهمُت أبخد مالبسي وولدي الصغري صار 
يبكي حزنت عليه وجلست وهللا حسيت مبوت يف تلك الفرتة ومّرت واحلمدهلل.... ولكن لألسف 
عاد كمان وأصبح عصبيا ويتهمين ابلتقصري وهو خالف الواقع وأان وهللا احلمد هلل مجيلة بشهادة 
كل اللي يعرفين وأخالقي طيبة مع كل الناس وأطبخ كل يوم صنف جديد وأبدا لست مقصرة يف 
األشياء الثانية ...اان استحملت لكن فكرت اين أنزل من كراميت مستحيل تعبت اان وهللا أشك 
إنه بيخونين رغم أين شفت جوال وما لقيت شيء ومسعته يكلم صاحبه انه يبغا يسافر معاهم على 
االسبوع اجلاي فقلت اكيد افتعل هذه املشاكل حىت يسافر.....هو يقول اين ما اهتم فيه الين 
أحياان بنام ساعتني يف العصر الين بكون تعبانة ابهلل هذا عذر اان صرت شاكة يف نفسي أسألك 

ابهلل نصيحة تعطيها ألختك لو كانت مكاين ألنك رجال والرجال يعرفوا كيف يفكر اآلخر .

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته كم حنن سعداء جدا بتواصلك معنا يف مجعية املودة و نقدر لك أخيت 
املسرتشدة ثقتك فينا وطلب االستشارة . أخيت الكرمية إن اخلالفات الزوجية أمر وارد يف كل بيت ... 
وعادة كثري من هذه اخلالفات تعود إىل اختالف التفكري بني الطرفني وعدم فهم اآلخر و طريقة تفكريه 
. وأحياان ال بد من التنازل من أحد الطرفني فاحلياة الزوجية أشبه مبركب يف البحر معرض اترة للرايح 
و اترة أخرى لألمواج لذا حيتاج إىل التوازن حىت ال يغرق ... وللعودة إىل ما عرضتيه يف طرح ما تعانينه 
مع زوجك فإن مكمن اخلالف يعود إىل عدم تفهم كل منكما اآلخر وطريقة تفكريه وسرعة االنفعال. 
أخيت الكرمية إن أول احللول ملشكلتك هو تعلم فن إدارة الغضب وضبط النفس حيث يبدو أنك سريعة 
االنفعال والدليل على ذلك تطلبني الطالق أو الذهاب إىل أهلك عند حدوث خالف بينكما... 
ولألسف أيًضا زوجك ردة فعله مشاهبة لك... لذا نوصيك أن تكوين أكثر هدوًءا يف حالة أي خالف 
مع زوجك وأن تنسحيب فورا أثناء النقاش حىت هتدئي  ونوصيك أن ختتاري الوقت املناسب ملناقشة أي 
خالف بينكما يف جو يسوده التفاهم وعدم الرتكيز على السلبيات واستحضار الصور اإلجيابية لآلخر 
. كما نرشدك إىل عدم االستسالم للوساوس والشك يف تصرفات زوجك فقد ذكرِت أنك فنشِت 
جواله و ل جتدي شيئا وتصرفك هذا خاطيء فلكل إنسان خصوصيته وال حيق ألحد التدخل والبحث 
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فيها حىت لو كان زوجا . ألن هذا األمر يقود إىل نزع الثقة بني الطرفني. وميكنك إعادة بناء الثقة مرة 
أخرى بينكما من خالل جتاوز هذه الشكوك وإرسال رسائل إجيابية لزوجك أبنك تثقني فيه وأن رابط 
احلب بينكما أقوى من أي رايح عاتية ... فعندما تشعرينه بذلك سوف متتلكينه .. أيًضا احبثي عن 
اهتماماته وشاركيه فيها وجتنيب األشياء اليت تزعجه   واعملي على جتديد حياتكما الزوجية من خالل 
تغيري وضع أاثث املنزل والتزين له واستقباله عند عودته للمنزل ابالبتسامة والكلمات املفعمة ابحلب.. 
وحنن على ثقة إذا عملِت بذلك ستمتلكينه .. كما يسران دعوتك يف مجعية املودة حلضور إحدى 
الدورات التدريبية اليت هتتم ببناء العالقة الزوجية وذلك بزايرة موقعنا ومعرفة املواعيد كما يسران أيًضا أن 

تتواصلي معنا عرب اهلاتف االستشاري920001421  مع أمنياتنا لك حبياة سعيدة .

26-اخت زوجي سبب مشكاليت  
االستشارة

السالم عليكم
موازين  يف  هللا  جعلها  وحنوها  االستشارات  تقدمي  من  اخلدمه  وهذه  املوقع  هذا  على  اشكركم 

حسناتكم
اان وهلل احلمد اعيش مع زوجي حياه مستقرة هناك بعض اخلالفات الصغرية 

وخلفي  امامي  علي  زوجي  ما حترض  فهي كثريا  الكربى  زوجي  اخت  تكمن يف  مشكليت  لكن 
وتريد ااثره غرييت ودائما ما تفتح معه موضوع الزواج ابلثانيه وتتكلم عن زميالهتا املدرسات غري 
املتزوجات علما انه هذا طبعها مع بعض حمارمها وهي غري مستقره مع زوجها وكثريه اخلالفات 
معه وزوجي حيب اخته كثريا ويتأثر هبا كثريا وكثريا ما نتفاهم يف بعض االمور مث بعد جلوسه معها 
خيتلف رأيه هو يعلم وقد قال يل ان اخته هذه حترضه علي وتريد ااثره املشاكل بيننا لكنه يقول انه 
ال يتأثر مبا تقوله ما ذا افعل معه؟ وكيف اتصرف عندما تتحدث امامي بذلك؟ علما اين خجوله 

وال احب املشاكل
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اإلجابة
 بسم هللا الرمحن الرحيم ألخت الفاضلة/ حفظك هللا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد،،، فاحلمد 
هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحابته ومن وااله.. وبعد: نشكرك لـك تواصلك 
مع املوقع . . ذكرِت أخيت الكرمية أنك تعيشني وزوجك حياة سعيدة ومستقرة ، تتخللها مشكالت 
صغرية كما أمسيتيها ، وهي ملح احلياة الزوجية . . وهذا يدل على االنسجام الذي تعيشه أسرتكما . 
. ذكرِت أن معاانتك مع أخت زوجك . . أخت الزوج قد تغار من زوجة أخيها،  خاصة إذا أحبها 
وأكرمها ووجدت عنده حظوة ،  كذلك تغار إذا كان هذا األخ بدأ يتغري عليهم ويركز على زوجته . . 
 وإن حصل هذا فأرجو أن تلفيت نظر زوجك بضرورة أن يضاعف من االهتمام أبمه وأبخته ، مع عدم 
أتثري ذلك االهتمام على حياتك اخلاصة وفيما ذكرت تذمرك من بعض السلوكيات اليت متارسها معك 
أخت الزوج ، على مرأى ومسمع من زوجك ، قد تكون تلك التصرفات انجتة عن معاانة تعانيها ، 
كعدم استقرار حياهتا األسرية مثال . . جريب معها االقرتاب منها واالنفتاح عليها ، طاملا أن زوجك 
يقدر وضعها ويعلم طبيعتها . . إذا وجدت أن هذا األسلوب ال يفيد فابتعدي عنها تدرجييا . . بيين 
لزوجك معاانتك احلقيقية من قرب أخته منكم ، تغيري البيئة حل مهم وجذري يف مثل هذه احلاالت . 
. خففي من زايراهتم وااللتقاء هبم ابلقدر الذي حيفظ لك مكانتك . . وكذلك اطليب من زوجك عدم 
نقل ما تقوله له أخته ، وبيين له أن هذا األمر يزعجك ، وتفضلني عدم مساع أي شيء من هذا األمر 
. . ومما يساعد على إزالة هذه الغرية من نفوسهن اإلحسان إليها واملبالغة يف إكرامها، وإظهار احلفاوة 
لزوجك أمامهم عدم االنتقاص من حقه، كذلك إظهار النوااي السليمة احلسنة لزوجك، كذلك تشجيع 
هذا الزوج على أن يكون ابرًا أبخته، فإن هذا يعود على الزوجة ابخلري وابلعافية ، مثل هذه املسائل من 
شأهنا أن تزيل هذه اآلاثر السالبة اليت يؤججها الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن خيرب بيوتنا 
وعلى أال يتيح لنا فرص الوائم }إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء{ ننبهك إىل أن 
ردود الفعل جتاه هذا األمر ، هي سبب التوتر الذي تعيشينه ، جيب أن تتكيفي مع وضع أخت زوجك 
وتتقبليها بعيوهبا وتلتمسي العذر هلا . . ال تيأسي من اجللوس مع زوجك واحلوار معه حول معاانتك ، 
وطلبه الوصول اىل حل وسط ، ال يؤثر على عالقته أبهله ، وحيفظ لك حقك وكرامتك . . األفضل 
للتعامل مع أخت زوجك أن تتغافلي عما تقوله لك أمام زوجك ، وبيين هلا أنك لست عاجزة عن الرد 
، ولكن احرتامك وتقديرك لزوجك هو ما يدفعك للسكوت عنها . . نسأل هللا لك التوفيق والسداد. 
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27- زوجي كثري الغضب وابرد جنسيا 
االستشارة

السالم عليكم 
تعبت من زوجي ، كثري الزعل على اتفه األسباب وكأنه ينتظر مين الزلة احيـــاان يزعل من جمرد 
مناقشيت له يف امر ما  ..عندما يرفض يل طلب واحاول ان اانقشه يزعل ، هو عصيب جداً وتفكريه 
سطحي ، حيب املشاكل حىت يف الشارع مع هذا وذاك وكأنه يبحث عن مشكله وال يرضى اال 
بعد اايم او اسبوع عندما اراضيه اان ، واملشكلة االكرب انه ابرد جنسيا ، متزوجة منه منذ ثالث 

سنوات ولدي طفلة عمرها سبعة أشهر. فبماذا تنصحوين .

اإلجابة
األخت الفاضلة وفقها هللا . نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأل 
هللا تعاىل أن جتدي فيه النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر لنا تقدمي ما فيه اخلري لك 
وجلميع اإلخوة واألخوات زوار هذا املوقع املبارك . ال يوجد إنسان بال أخطاء أو عيوب والذكي هو 
من يعرف التعامل مع اآلخرين مبختلف طباعهم ، واحلياة الزوجية حتتاج نوعا من التضحية والتغاضي 
والتسامح ليدوم احلب واالحرتام واملودة بني الزوجني . - أ- ينشأ الغضب والعصبية من عدم تلبية 
التقليل من قيمته  التقدير واالحرتام منك أو  امللبس أو الشعور بنقص  املأكل أو  الفراش أو  احتياج 
أمام اآلخرين . وهنا جيب التعامل مع األسباب احلقيقية لغضب الزوج والتعرف عليها مما خيفف كثرياً 
منه، وتقبل فكرة أنه ال توجد حياة كاملة خالية من املشاكل واهلموم، وال أسرة تعيش بدون منغصات 
. - ب- على الزوجة أن تكون أكثر فطنة أثناء غضب الزوج حىت لو كان غضبه غري مربر فعليها 
عدم جماراته يف انفعاله وإعطائه الفرصة فيما يريد قوله ، وأن تكون لغة االعتذار واضحة وصرحية مع 
إعطائه قيمته وأنه حمل تقديرها ومكانته عالية عندها. - ج - االتفاق املسبق أنه يف حالة الغضب 
وخروج النقاش عن السيطرة أن يتم إيقاف النقاش حىت هتدأ النفوس، وعليك كزوجة أن توقفي احلوار 
بطريقة ذكية كأن تقويل: »أنت اآلن غاضب ومنفعل، وأان أقدر غضبك، ولكن سأبرر لك موقفي 
عندما هتدأ؛ ألين أحبك وغضبك يؤملين قبل أن يؤملك ». - د- عدم السماح لدخول أطراف أخرى 
إال يف حاالت ضيقة جداً، فكلما كان الغضب داخل أسوار املنزل سهلت السيطرة عليه . ومن أفضل 
الوسائل حلل املشكالت الزوجية ما يلي : 1- اطليب من زوجك مناقشة موضوع يتعلق حبياتكما ودعي 
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له حتديد الوقت واملكان املناسب الذي يراه حىت ال يشعر ابلتحدي فريفض 2- بداية أي حوار تكون 
بشكر الشخص املقابل والثناء عليه وعلى ما قام به وما يقوم به من جهود كبرية للحفاظ على األسرة 
ومتاسكها وما أدى ذلك إىل جناح أفرادها يف النجاح والنمو بشكل سوي 3- قويل له بعد ذلك أبن 
هذا شيء رائع تعودت عليه منك لكنين أشعر أبين مقصرة جتاهك وأحتاج تقول يل ابلضبط ماذا 
تالحظه علي من أخطاء بشرط أن تساعدين يف معاجلتها 4- هنا عليك اإلنصات وليس االستماع 
فاإلصغاء مهم يف حياة اإلنسان واإلنصات يعد سالحا سراي للتعامل مع اآلخرين 5- التواصل ابحلوار 
مع الطرف اآلخر مع تعلم فنيات احلوار ابختيار الوقت املناسب واملكان املناسب وابلطريقة املناسبة 
)التواصل البصري والتوافق يف نربة الصوت واهلدوء (6- تعزيز احلوار غري اللفظي ابالبتسامة وهز الرأس 
اإلجيايب يقول النيب صلي هللا عليه وسلم )تبسمك يف وجه أخيك صدقة( الرتمذي )1879( الرتغيب 
والرتهيب )3/365(  7- عدم املقاطعة واالنتظار حيت ينتهي الشخص اآلخر من إكمال حديثه . 
8- عدم إصدار أحكام وقت إنصاتك للطرف اآلخر. 9- شكر الطرف اآلخر على كل األعمال 
اليت قدمها لك . 10- املبادرة ابلتشجيع وإظهار الراحة واالطمئنان فهما خيففان من حدة النقاش 
للتأكد من دقة فهمك للحديث الذي كنت تناقشه مع  . 11- أعد ما مسعته من الطرف اآلخر 
الطرف اآلخر . 12- تقبل اآلراء املخالفة بصدر رحب والتعبري عن ذلك ابملشاعر اإلجيابية والعمل 
على تصحيحها. وهذه كلمات يف كيفية كسب زوجك: املبادرة وال أتخري – احلب واالحرتام وما 
أمجل املبادرة واالستمرار عليه – الصدق يف املشاعر مع من نريد إصالح عالقتنا به – العطاء وهو 
خلق عظيم - الثقافة والثقة ابلنفس وهو وقود ما سبق – العناية ابجلمال والتجدد الدائم لرياك زوجك 
يف أهبى صورة وتظل صورتك أبانقتك يف ذهنه – املسؤولية وأنت أهل هلا إلصالح حياتك - احلنان 
واألنوثة وعدم التعامل خبشونة وأتفف حىت يرى زوجته ال شخص آخر - – أحسين استقباله – أرسلي 
له رسائل اشتياق – ال تقارين غريه به فيشعر بتسلطك عليه – شاركيه مهومه حبب بدون انتقاص يف 
قدراته مما يشجعه على بث مهومه لك . وأخرياً أسأل هللا أن يصلح ما بينكما ويؤلف بني قلوبكما 

على طاعته.
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28- أريد تثقيف زوجيت
االستشارة

السالم عليكم 
اان متزوج منذ ثالث سنوات وهلل احلمد لدي ابن عمره سنة تزوجت بنت صغيـرة يف العمر جدا 
بدون االلتحاق ابي دوره تثقيفيه للزواج. وزوجيت هللا يهديها حتتاج اىل تثقيف يف احلياه الزوجية 
واملوجه  واالم  االب  اان  الزوجية وصرت  احلياه  طريــــقة  يعلموها  ومل  معها  مقصران  والديها  الن 
واملنصح وصرت اخاف من ان تقوم بعمل خاطئ يف البيت علما اهنا مل تكمل دراستها املتوسطة 

الن لديها طفال والتزامايت يف العمل. 
ارجو منكم مساعديت يف احلاق زوجيت يف الدورات املفيدة.

)طريقه تربيه األبناء وكامل تفاصيل احلياه الزوجية(
وجزاكم هللا الف خري.

علما اين يف املنطقة الشرقية.

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشد الكرمي حفظك هللا السالم عليكم 
ورمحة هللا وبركاته هننئكم بشهر رمضان املبارك ونسأل هللا تعاىل أن جيعلكم من املقبولني الفائزين . نقدر 
لكم ثقتكم جبمعية املودة للتنمية األسرية برانمج اإلرشاد اإللكرتوين ، ونسأل هللا أن يوفقنا وإايكم ملا 

فيه خري وصالح اجملتمع. 
** وصف املشكلة : يتضح من استشاراتك أيها االبن الكرمي ، أن الزوجة صغرية يف سنها إىل جانب 
ضعف خربهتا يف احلياة الزوجية وهذا حال كثريات ممن ُهن يف سنها ، وهذا عائد لضعف يف مستوى 
الرتبية األسرية يف إعداد األبناء ) ذكورًا وإاناًث للحياة الزوجية بدواعي عديدة منها ما هو صائب وغالبها 
ماهو خاطئ ( ، لذا فإننا نود أن نطمئنك أن هذا هو حال كثري من الفتيات مع إمكانية تصحيح 
الصادقة  الصرب واإلرادة  العزيز حلول مشكلتك يسرية شريطة  االبن   : املقرتحة  احللول   ** . املسار 
للتعامل معها ، وذلك على النحو التايل : التهيئة لعالج املشكلة ، ويتم وفق اخلطوات التالية : - 1- 
ال تشعر زوجتك بتذمرك منها ومن سلوكها ، فهذا يوترها ويزيد من عنادها غري املتعمد . - أكرمها 
من حيث : التعبري هلا عن حمبتك وإعجابك ، والثناء عليها وعلى مجاهلا واهتمامها أبانقتها حىت وإن 
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كان ذلك دون املستوى املطلوب . - 2 - قدم هلا هدية رمزية : كعطر ، أو أدوات جتميل بسيطة 
لتشعرها ابهتمامك هبا ، وحبك هلا ورضاك عنها . ) فهذا يف حد ذاته يعزز العالقة بينكما ويُهيئها 
للعمل على التغري من سلوكياهتا ( . - العالج : * قدم هلا كتيب يصف احلقوق الزوجية وتدارسه معها 
ما هلا وما عليها وما لك وما عليك . * اقنت اإلصدار الصويت ) شريط ( بعنوان: ) كيف تكسب 
للجلوس واالستماع هلذا  لكما  مناسب  معها وقت  ، وحدد   ) ، وكيف تكسبني حمبوبك  حمبوبتك 
اإلصدار حبيث ال يتجاوز عشر دقائق يومًيا حىت إهناء اإلصدار ، مث أوقفا الشريط وتناقشا حول ما 
مت االستفادة منه وما ميكن لكل منكما تطبيقه . ]ففي ذلك فوائد عظيمة لكما من تنظيم اليوم ، 
واكتساب اخلربة يف كيفية التعامل الزواجي ، ...[ . - تواصل مع مجعية وائم لديكم ابملنطقة الشرقية 

للحصول على دورة تدريبية لكما يف احلياة الزوجية . متنيايت لك ولزوجتك حبياة زوجية سعيدة ،،،

29- زوجيت متعبة و تؤجل احلمل كل مرة 
االستشارة

السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته...لدي استشارة وجزاكم هللا خريا ..
أان متزوج منذ 3 سنوات وهلل احلمد رزقين هللا مبولود طفل بعد معاانة 7 شهور من بداية الزواج 
و بعد الوالدة بسنة و 6 أشهر طلبت من زوجيت احلمل مرة أخرى و لكن زوجيت قالت اصرب 
لزواج أخيت وأخي 4 شهور لكن مت زواج أختها ومل يتم زواج أخوها وأتجل سنة وطلبت زوجيت 
أن أصرب سنة مرة اثنية وأان رافض متاما .استشاريت هل أتزوج بثانية أم أضرهبا واهجرها حىت ترجع 

.. أم ماذا ترون ؟

اإلجابة
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: حياك هللا أخي الكرمي ونشكر لك ثقتك ابجلمعية .. 
إن على الزوجني أن يعلما أن من حكم الشرع يف الزواج هو النسل وتكثريه وقد حثنا نبينا صلى هللا عليه 
وسلم على الزواج من املرأة الولود وبني احلكمة يف ذلك وقال » فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة« مث 
إن طلب الولد من احلق املشرتك بني الزوجني وهو مما ينفع العبد بعد املوت فالولد الصاحل الذي يدعو 
لوالديه بعد موهتما هو مما ينفعهما كما أخرب بذلك صلى هللا عليه وسلم رغم ذلك قد حيصل ضرر 
على املرأة من كثرة تكرار احلمل والوالدة املتتالية لذلك ال أبس من تنظيم النسل دون قطعه إذا خافت 
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املرأة على نفسها وهناك بعض األسباب اليت ال بد عليك أخي الكرمي أن تتأكد منها قبل احلكم على 
الزوجة من أهنا متتنع عن احلمل ، من ذلك إهنا رمبا ال تريد أن يتغري شكلها من كثرة احلمل والوالدة 
ومنها إهنا رمبا تريد التفرغ لك أكثر وخدمتك والعناية بك ألن الطفل يشغلها عنك كثريا وقد يكون 
ألسباب مادية. وقد تكون هناك أسباب ل نذكرها لذلك حيتاج منك أن جتلس معها وتتحاور معها 
الكالم وألينه وأعذبه فليس هناك زوجة تكره اإلجناب بل يسعى كثريون يف  ابحلسىن واخرت أحسن 
البحث عن طريقة إلجناب طفل واحد وال يكون هلم ذلك إال بعد قدرة هللا تعاىل وما يدريك لعل هللا 
تعاىل ل أيذن لك ابحلصول على الولد فعليك ابلصرب. وقد تكون الزوجة أتذت كثريا من محلها األول 
فاعرف أسباب ذلك وحاول أن جتنبها ذلك األذى . مث إنه ليس من الصحيح أن تسعى للتفكري 
ابلضرب واهلجر هبذا األسلوب فزوجتك هي مطيعة لك ول متانع أبدا ولكنك لو أتملت قليال لرأيت 
أهنا أخربتك بتأجيله دون أن متانع. فهنا عليك أن تصطلح معها على مدة معينة دون إكراه على 
ذلك ألن احلمل حيتاج ألم راغبة فيه لتعتين به وحتافظ عليه طوال محلها به فاإلكراه ال يفيدكما. مث 
عليك أن تتعرف على زوجتك أكثر فال شك أن كثرة األوالد يف املنزل جيعل املرأة تنشغل عن زوجها، 
فتقرب منها أكثر واترك التهديد ابلزوجة الثانية وابدأ مع زوجتك أبن تتجمل هلا يف النظافة الشخصية 
أو بطريقة اللباس داخل املنزل أو يف طريقة النوم واعلم أن كل ذلك متاح لك لعل الروتني مما جيعل 
الزوجة تتضجر أو ال تراتح يف اجلماع فتأخر اإلجناب. وال أبس من أن تعرضا نفسيكما على طبيب 
إن شعرمتا ابحلاجة لذلك. وفقك هللا وجعلك من أهل السعادة والغفران وصلى هللا وسلم على نبينا 

حممد وآله وصحبه أمجعني.

30- أكره زوجيت
االستشارة

متزوج من قرابة 4 سنوات و لدي ابن عمره سنة و نصف و طفلة عمرها اايم 
العلم أبهنا عند اهلها منذ قرابة 8 اشهر تواصلنا  امامي مع  أريد رؤيتها  لدي كره لزوجيت وال 
ضعيف جداً جداً ارسل هلا مصروف شهري على حساهبا 1000 رايل منذ ان خرجت من البيت 
بسبب مرض والدها يف منطقة أخرى كانت فرصة البتعادها عين ومل ارغب يف ارجاعها وانوي 
طالقها ، ابألمس علمت ابهنا ولدت املولودة الثانية ومل اتواصل معها وقاموا ابالتصال ابهلي ابين 
اذا ما رجعت زوجيت فاهنم يعطوين الولد يرتىب عندي الن امه ال تستطيع تربية االثنني مع بعض 
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و اان يف حرية من امري ، و اان يل عالقة مع امرأة اثنية منذ خرجت زوجيت من املنزل وتواعدان 
على الزواج لكن بعد سنتني من االن واان بني انر عالقيت مع املرأة الثانية فأان احبها وال ارغب يف 
االنفصال عنها وبني ام االوالد واهلي رافضني فكرة انفصايل عنها االن ويرودون ابقاءها اىل ان 

يكرب االوالد و اطلقها بعد ذلك....ماذا افعل؟

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد .. املسرتشد الكرمي حفظك هللا السالم عليكم 
ورمحة هللا وبركاته نشكر لكم ثقتكم جبمعية املودة للتنمية األسرية برانمج اإلرشاد اإللكرتوين ، ونسأل 
هللا تعاىل لنا ولكم العون والسداد . ** أشرت يف استشارتك جلانبني مها : - كره الزوجة ^ - االرتباط 
العاطفي ابمرأة أخرى ** تدرك أخي الكرمي ^^ قوله تعاىل: ))َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـًْئا َوُهَو َخيـٌْر َلُكْم 
ُ يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُموَن(( ]البقرة: 216[ . ^^ قوله صلى هللا  َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشيـًْئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَّ
عليه وسلم : ))ال يـَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة ِإْن َكرَِه ِمنـَْها ُخُلًقا َرِضَي ِمنـَْها آَخَر(( ] رواه مسلم عن أيب هريرة 
^ قوله صلى هللا عليه وسلم : ))َ ْحِبْب َحِبيَبَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن بَِغيَضَك يـَْوًما  رضى هللا عنه [̂ 
َما , َوأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْواًن َما َعَسى َأْن َيُكوَن َحِبيَبَك يـَْوًما َما(( ] رواه الرتمذي عن أيب هريرة رضي 
هللا عنه [. وبتأمل النصوص اعالها جند أن هناك توجيهات شرعية تدعو للتعامل العقالين مع كراهية 
اآلخرين . وعليه نود إيضاح اآليت : *** لعل هناك أسباب جوهرية من وجهة نظرك الشخصية بنت 
هذا احلاجز النفسي بينك وبني الزوجة ترمجته خبربتك اخلاصة إىل الكراهية ، لذا فإنه من املهم حتديد 
هذه األسباب وحبث احللول هلا حفاظًا على االستقرار االسري يف جوانبه النفسية واالجتماعية والرتبوية 
والزواجية . *** التوجيه : - ال نؤيد فكرة الطالق قبل النظر يف األسباب والعمل على عالجها لتحقيق 
التوافق النفسي بينك وبني زوجتك والذي ينعكس بدوره على احملافظة على الكيان األسري ونشأة 
األبناء يف كنفكما . - فيما يتعلق ابملرأة األخرى ومستوى العالقة بينكما، فإننا نتوقع أنه ارتباط عائد 
الندفاعات نفسية قد تتحول فيما بعد الزواج إىل شكوك نتيجة لكوهنا تواصلت معك دون حدود 
وقيود شرعية واجتماعية ، مما يسهم يف حتول احلياة الزوجية بينكما إىل سلسلة من اخلالفات القائمة 
على الشك . فمن تسمح لنفسها ابلتواصل مع رجل غريب فما املانع أن تتواصل مع غريه . لذا فإننا 
نوصي مبا يلي : أ- تقييم العالقة مع زوجتك والنظر يف اجلوانب اإلجيابية وتعزيزها والسلبية معاجلتها 
. ب- االستعاذه ابهلل من وساوس الشيطان اليت تدفعك للطالق وتزينه لك إبظهار الكراهية للزوجة 
وعدم تقبلها ، فهي امرأة ككل النساء هلا من احملاسن ما جيعل احلياة معها رائعة . ج- حدد األسباب 
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احلقيقية وراء كراهية الزوجة وضع هلا احللول مستعيًنا ابهلل سبحانه وتعاىل ، وإن واجهتك مشكلة يف 
إجياد احللول تواصل معنا للعمل على مساعدتك يف حلها . د- اقطع العالقة متاًما مع املرأة الثانية فقد 
تكون أحد العوامل اليت ساعدت يف كراهيتك لزوجتك نتيجة إلغراءات وممارسة معينة جعلتها مقربة 
من نفسك ، فيكفيك أخي الكرمي أهنا تواصلت معك متجاهلة القيم الشرعية . هـ - تذكر أن زوجتك 
ل تقبل الزواج بك إال ألهنا رأت فيك ما حتب ، ول تقبل أنت ابلزواج هبا واالستمرار معها أربع سنوات 
واإلجناب منها إال أنك رأيت منها ما يسرك . و- تذكر أنك بقدر ما تضايقت منها فقد تسببت يف 
ا أنك جتاهلتها ملدة مثانية أشهر عند أهلها بتواصل ضعيف وأنك 

ً
إيذائها وجرح مشاعرها ويكفيها أمل

حىت ل تفكر يف التعاطف مع ظروفها الصحية وهتنئتها ابلوالدة . مث أننا نوصيك بتقوى هللا جل وعال 
يف نفسك وزوجتك وأبنائك . فامرأة مكنتك من نفسها بشرع هللا ، َخرٌي وأطهر من امرأة تواصلت 
واتفقت معك يف خفااي وواعدتك على الزواج بال حياء من خلف أسرهتا . شرح هللا صدرك ورفع قدرك 
ويسر أمرك وجعلك نورًا بني عيين زوجتك وجعلها نورًا بني عينيك ، ومجع بينكما يف خري وعلى خري .

31- زوجي اندم على طالقي
االستشارة

زوجي حيرمين من حقي الشرعي وصلت املدة سنة كاملة وحنن نعيش معا كاألخوين وعندما أحتدث 
معه خيربين اان هذه حايل اي تقبلي تعيشني كذا او اطليب الطالق... زوجي لديه السكر وريب رزقنا 
بطفلني ساكتة ومتحملة عشاهنم. ومن اسبوعني طلقين حبجة كثرة الطلبات واتصايل عليه وهو 
ابلعمل ومل خيربين من قبل ابنزعاجه من ذلك وقال يل اهلي انه ندم على الطالق.هل ارجع ؟ماذا 

تنصحوين.

اإلجابة
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا نشكر لك ثقتك وسؤالك ملستشار 
اجلمعية ونسأل هللا تعاىل القبول ولقد سألت يف أمر هو كما ذكرِت أنه حق شرعي واعلمي أنه أمر 
عظيم عند الرجل أن يصعب عليه أن جيامع زوجته إذا كان لديه سبب من مرض وحنوه فرمبا لديه مرض 
معني وال يستطيع إخبارك به ومريض السكر عموما قد يصاب مبا يسمى )الضعف اجلنسي( وهو أن 
يضعف انتصاب القضيب أثناء اجلماع ، فقد يكون حصل له ذلك وال يريد أن خيربك وهو أمر يسهل 
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اكتشافه ابلنسبة لك. أما ابلنسبة لطالقه لك بسبب كثرة الطلبات واالتصال عليه يف عمله فهذا امر 
ال يستدعي لذلك وقد يكون أنه سريع الغضب وقد يشكل عليه خطورة يف ارتفاع نسبة السكر مع 
الغضب . فعليك أخذ احليطة يف هذا األمر فال تعارضيه يف أمر أو تكثري اإلحلاح عليه بل ليكن 
كالمك معه يف الوقت املناسب أبن يكون هادئ البال وغري منشغل بعمل وحنوه أيًضا جتنيب االتصال 
به أثناء عمله بل اكتفي إبرسال رسالة واي حبذا التنويع يف الرسائل ال تكن كلها فقط للطلبات بل 
أحياان تكون رسائل يتبني من خالهلا رغبتك ابجللوس معه واالستماع لكالمه وال مانع من بيان احلب 
والشوق إليه ، وبعد ذلك عليك ابحلرص على التجّمل والتهيئة لزوجك عند النوم ليكون ذلك أرغب له 
ومما يزيد األنس بينكم . واحلمد هلل يوجد بينكم أبناء فيدل ذلك على أن املشكلة نشأت قريبا جدا من 
بعد املولود الثاين فال بد أن تبحثي السبب الذي نشأت منه املشكلة مع مراعاة حالة مرضه واعلمي أن 
هذا مما يزيد أجرك عند هللا تعاىل فالصابرون يوفون أجورهم عند هللا بغري حساب فاهلل سبحانه وتعاىل 
ال حياسبهم على صربهم بل جيزل هلم العطاء سبحانه ذو الكرم والعطاء. بعد أن تبذيل مجيع حماوالتك 
ول تنجح صارحيه أبن يعرض نفسه على طبيب خاص ابألعضاء التناسلية إذا تبني لك أنه يعاين من 
ضعف وإذا رفض فبيين له أنك تعانني من عدم رغبته بذلك فإذا ل يستجب لك بعد عدة حماوالت 
إلقناعه حاويل إدخال أحد أقاربك ويكون هذا القريب من حمارمك ذو ابل واسع وأمني على األسرار 
ولديه أسلوب يف اإلقناع والتأثري على الزوج حىت لو كان أكرب منه حىت ال تكرب املشكلة إذا علم الزوج 
أنك أخربتيه هبذا األمر. وهذا القريب ال يبدأ ابحلديث مباشرة ابملوضوع بل يتدرج معه – حلساسية 
املوضوع – أبن يسأله عن أحواله ورمبا يكون مدخل أن يبدأ من خروجك لبيت أهلك وسبب طالقه 
ذلك. أما عن رجوعك فال أبس إذا راعيت زوجك فيما سبق فرتجعي له ونسأل هللا تعاىل أن يوفق 
بينكما ويسبغ عليكم نعمة املودة والرمحة إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه امجعني.

32-أريد الطالق 
االستشارة

السالم عليكم 
تزوجت قبل سنة و يل 6 اشهر يف بيت اهلي اريد الطالق السباب من املمكن ان الكثريين ال 
يروهنا منطقية و اهلي يريدون ارجاعي لزوجي و اان لدي اسبايب فهو ليس لديه وظيفة و شخص 
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ال مسؤول و كسول و اغلب وقته انئم يف املنزل واان امرأة عاملة و يومي منظم وهو العكس 
اضافة اىل ذلك فهو لديه ضعف جنسي اان اعاين من ضغط نفسي شديد عندما كنت يف منزيل 
ال اشعر انه بييت وهو طوال الوقت يعاتبين انين غري مهتمة و اان احاول ان ال اقصر يف حقوقه 
تناقشنا كثريًا وال نصل حللول. انسان غامض وغري واضح ال اشعر ابالرتياح معه اريد االنفصال و 
خائفة من امور كثرية اخاف ان اظلم نفسي . وامي جًدا متعلقة بزوجي وتعامله كابنها و تضغطين 
كثريًا بسببه فهو يتواصل معها اكثر مين ويف كل مشكلة يكلمها ولدي اخ رمحه هللا توىف قريبا 
وامي قلبها موجوع ال اريد ان ازيد وجعها ماذا افعل فكرت ابلرجوع لكن اشعر حبمل ثقيل على 
قليب كيف اعيش مع شخص ال اتقبله وال اراتح معه احياان اشعر انين ورطت نفسي هبذه الزجية 

، واعلم ان اخلري من عند هللا .. 

اإلجابة
أهال بك أخيت الكرمية ، ونشكر لك ثقتك وتواصلك عنونت لرسالتك أبريد الطالق ، ومن خالل 
ما ذكرت يف آخر الرسالة أنك ختافني أن تظلمني نفسك ابالنفصال . . وهذا شيء مجيل ، بدأت 
ابلتعبري عن ما تشعرين به حقا وما يعتصرك من مشاعر األل ، وختمت ابلتفكري التحليلي للخطوة 
اليت تنوين اإلقدام عليها ، وما قد حتمله لك من اخلفااي اليت قد جتلب عليك مهوما خمتلفة بدال من 
الوقت واحلرص  تنظيم  النجاح من  الذي ميتلك مقومات  هم واحد . . وهذه هي مسات الشخص 
والشعور ابملسؤولية . . فيما ذكرت أنك تزوجت قبل سنة ولك 6 أشهر يف بيت أهلك ، وهذا يعين 
أنك عشت مع زوجك 6 أشهر فقط ، أال ترين أهنا فرتة بسيطة جدا ، وال متكنك من فهم شخصية 
زوجك الفهم الصحيح . . احلكم على شخصية شريك احلياة حيتاج إىل قدر كبري من التفكري اإلجيايب 
واملرونة والبعد عن )املقارنة( ، والبعد عن املثالية املبالغ فيها . . لو نظرت إىل من حولك من األزواج 
، وأتملت فيهم لوجدت أهنم غري متوافقي األمناط ، وهذه حكمة هللا يف خلقه ، فاألمناط املتشاهبة 
ال تتوافق غالبا . . التكيف الزواجي أخيت الكرمية ال يتولد يف السنة األوىل من الزواج ، وإمنا حيتاج 
اىل فرتة طويلة من الوقت ، قد يصل إىل 3 سنوات وأكثر من ذلك ، إذا ل تُقدم التنازالت يف حدود 
ما أنزل هللا ، ويف حدود قدرة الشخص على التحمل . . كما ذكرت أن لديك أسبابك اليت تدفعك 
لطلب الطالق وهي كونه ال يعمل وأنت تعملني ، هو كسول وغري منظم عكسك متاما ، إضافة إىل 
األسباب اخلاصة جدا كالضعف احلنسي الذي ولد لديك الضغط النفسي الشديد . . أدرك حقيقًة 
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ما تشعربن به من األل جتاه شخصية زوجك ، اليت ل تكن يوما الشخصية اليت حتلمني هبا . . اجلوانب 
املشرقة يف شخصيتك ويف من حولك كبرية ، فبما متتلكينه من مميزات ، لديك أم رائعة ، ظهرت 
روعتها من حرصك الكبري على عدم جرح مشاعرها ، كما ظهرت من استطاعتها كسب قلب زوجك 
، بعكس الكثري من حاالت الزواج اليت تكون فيها أم الزوجة عائقا حنو جناح الزواج .. أنت حباجة 
إىل أن هتتمي أبمك اكثر من اهتمام زوجك هبا ، فأنت أوىل هبا منه ، ذكرت أنه يتواصل معها أكثر 
منك ، وهذا مؤشر خطري على الفجوة الكبرية بينك وبني أمك ، ولذلك أمك أصبحت تشكل لديك 
ضغطاً . . تواصلك مع أمك سيجعلها تتفهم وضعك متاما وتدرك حقيقة معاانتك . . كما أن هناك 
حلقة مفقودة وهي لو كان زوجك هبذا السوء ، كيف سرتضى لك أمك أن تعيشي معه يف هذا اجلحيم 
الذي وصفته ، أمك أرحم بك من غريك ، أمك تلمس جوانب مشرقة يف زوجك وتتمىن لو تدركينها 
وتنظرين إليها كما هي تنظر إليها . . أسأيل أمك عنها خبضوع ، بيين هلا حرصك على العودة وليس 
على االنفصال ، حينها ستبني لك أمك جوانب اإلشراق يف شخصية زوجك ، أما تركيزك أمامها على 
االنفصال ، فخوفها عليك سيجعلها تركز عليك وعلى سلبياتك وعلى مدى الدالل الذي تعيشني 
فيه ، والعناد ، والالمسؤولية ، ونظرهتا لك هبذه الطريقة ستؤملك ابلتأكيد .. تركيزك على السلبيات 
يف زوجك وعدم ذكر أي إجيابية ، سوى ما ذُكر عرضاً من حبه ألمك وتواصله معها ، ويف املقابل 
إطراؤك لنفسك ، هذا يدل على النظرة الفوقية اليت تنظرين هبا للعالقة ، وهذه غالبا تكون نتائجها 
عكسية على العالقة لكووهنا تعتمد على املقارنة والتفضيل . . وأخريا ، وقبل حتديد العودة من عدمها 
أنت حباجة إىل حتديد إجيابيات الطالق وسلبياته ، وحتديدها ابلنسبة لك ال يكون مبفردك ، اجلسي 
مع شخص قريب منك ، وانقشي إجيابيات الطالق وسلبياته على حياتك مبوضوعية بعيدا عن التحيز 
والعاطفة . . ال بد من ذكر إجيابيات زوجك ، كما ال بد من تقدمي بعض التنازالت . . احلوار من 
الضروري أن يكون من أجل جتلية املشكلة والبحث عن حلول هلا ، وليس من أجل إثبات من املخطئ 
، ومن املصيب ، وهذا ما يفسد كثريًا من النقاشات ، ويزيد حدة التوتر واجلفاء . . لديك كنز عظيم 
وابب من أبواب اجلنة عريض اكسبيه ليكون قناة الوصل بينك وبني زوجك ، خاصة وإهنا أمك ، كم 
من الرب ستحملني هلا لو انقشتيها بشيء من الشفافية ، وتقدمي التنازالت ، وعدم التشبث آبرائك 
وقراراتك وكأهنا صحيحة . . وبيين هلا كما ذكران حرصك على العودة ال على االنفصال . . ختريي 
األوقات املناسبة لبحث احللول ، وابتعدي عن أوقات التوتر والضغوط فمعها ال ميكن أن يعمل العقل 
التحليلي .. أمتىن لك التوفيق، وأسأل هللا ان يكسبك رضا والديك، وأن يسخر لك زوجك ، ويرزقك 

الذرية الصاحلة. .
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33- عناد زوجيت
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

فضيلة الشيخ اان متزوج من مخس عشرة سنه وعندي مخسة ابناء ومشكليت مع زوجيت اهنا تقوم 
برمي بعض اغراض البيت وكذلك بعض املالبس اخلاصة يب حبجة اهنا ال تناسب، وقد كررت هلا 
اكثر من مرة بعدم رمي أي شي من أغراض البيت اال بعد عرضه علي ولكن بدون فائدة وتصر 
على ذلك واحياان يقوم بعض اخواهتا واخواهنا مبساعدهتا يف ذلك. على أثر ذلك رميت عليها 
طلقة واحدة و تصر على العناد يف ذلك . وقد منعتها من دخول أخواهنا بييت إال بعد أن امسح هلا 
. ولكن بدون فائدة حيث تصر على استقبال اخواهنا بدون أن امسح هلا وكذلك توجد مشاكل بني 
زوجيت وامي على خلفيه األبناء حيث ان أمي قامت بطرد زوجيت من بيتها ومنعتها من زايرهتا مرة 
أخرى وقد انقطت عن زايرهتا قرابة اربعة اشهر وقمت بزايرة أمي يف بيتها ومعي زوجيت وأبنائي 
وكانت االمور مستقرة حينها ومطمئنة حلني حضر أخي غري الشقيق وهو أصغران حيث طلب من 
زوجيت اخلروج من بيت أمي وقد حصل تالسن بني زوجيت واخي وامي حيث خرجت بعدها واثر 
ذلك منعت زوجيت من زايرة امي وكذلك عدم الرد على أتصال من اخوايت منعا لتفاقم االمور،على 
أثر ذلك اقوم بزايرة أمي لوحدي فقط . حيث منعت زوجيت ابنائي من زايرة جدهتم ) أمي ( من 
حوايل مثانية أشهر .آمل من فضيلتكم حل مشكليت وتوجيهي مبا يلزم لنتخلص من تلك املشاكل. 

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة  الكرمي  نبينا حممد ... املسرتشد  العاملني والصالة والسالم على  احلمد هلل رب 
هللا وبركاته - نشكر ونثمن لك ثقتك مبوقع مجعية املودة لالستشارات اإللكرتونية ، ونسأل هللا لك 
النفع والفائدة . * حتليل املشكلة : من منطلق ما وصفت يف استشاراتك تبني لنا اآليت : ^^ ختلص 
الزوجة من بعض األغراض املنزلية واخلاصة بك . ^^ اإلذن إلخوهتا بدخول منزلكما بدون إذن . ^^ 
خالفات بني الزوجة واألم هدأت مث عادت إباثرة من األخ . ^^ انقطاع األبناء عن زايرة جدهتم .  
يتبني من خالل ما ورد أعاله أن هناك ضعف يف التواصل اللفظي بينك وبني زوجتك ، أضعف التوافق 
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الفكري بينكما . ** أخي الكرمي لقد وصفت سلوك الزوجة أبنه عناد واألرجح أنه ليس كذلك بل هو 
رد فعل ملمارسات سلوكية غري مدروسة من كليكما جتاه بعضيكما نتيجة لضعف املهارات االجتماعية 
والنفسية ، وهنا ننصح ابآليت : - حصر االختالفات واخلالفات القائمة بينكما . - حتديد األسباب 
املؤدية هلا - التعرف على وجهة نظرها يف كل خالف ومسبباته وبيان وجهة نظرك كذلك ، مث ويف 
هدوء اتم وعدم تعصب للرأي البحث عن حلول مشرتكة ترضيكما مًعا وتيسر العالقة بينكما ، وتقدمي 
التنازالت الالزمة لتقريب وجهات النظر- التعرف على نقاط االختالف بني الزوجة واألم ومناقشتها 
هبدوء وحكمة مع كل منهما وتقريب وجهات النظر بينهما والعمل على اإلصالح بينهما - املبادرة 
بزايرة األبناء جلدهتم ملا لذلك من أتثري إجيايب يف حتسني العالقة بني األم والزوجة . ** ولتحقيق ذلك 
نوصي ابلتدرب على مهارات : ^^ إدارة احلوار ^^ حل املشكالت من خالل االطالع على مقاطع 

اليوتيوب املعنية بذلك . متنيتنا لك حبياة أسرية مستقرة

34- مشكلة يف املعاشرة الزوجية
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
حنن زوجان من أسر متدينة نكمل ثالث سنوات سواي بعد شهرين وليس لدينا أوالد ، حنب بعضنا 

كثريا ولدينا مشكلة مستمرة وحنن نبحث هلا عن حل .
الزوج:

املادية متوسطة  املاجستري وحاليت  أان شاب عمري 25 عام على وشك احلصول على شهادة 
املشكلة أين سريع االستثارة ولدي شهوة قوية وزوجيت ترفض املعاشرة الزوجية إذا جامعتها يف 
املــــداعبة  أيًضا  السابق، وترفض  اليوم  املعـاشرة يف  إذا حدثت  السابقني وأحياان ترفض  اليومني 
واملباشرة دون إيالج لنفس السبب، وتظهر كراهيتها للمعاشرة وتقول إنين تزوجتها ألجل اجلنس 

فقط أان أحبها جدا وأقوم بتلبية مجيع رغباهتا بقدر املستطاع وهي حاليا ربة منزل.
الزوجة:

أان فتاة أبلغ من العمر21 عاما وأان أحب زوجي كثريًا ولكنه جيلس على الكمبيوتر طوال الوقت 
وال أيتيين إال حلاجته فقط وسبق أن قال يل بصريح العبارة انه تزوج من أجل اجلنس فقط . انه ال 
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يشــــبع حاجيت العاطفية وال يقبلين وال حيضنين إال عندما اطلبه بذلك وال أشعر ابالستمتاع معه، 
وقد طلبت منه أن تكون املعاشرة كل ثالثة أايم ولكنه رفض.

اإلجابة
أبنائي كم أان سعيد بتواصلكم معنا وطلب االستشارة .. وما طرحكم للمشكلة من الطرفني إال دليل 
اليت  العقبات  العالقة وجتاوز كثري من  بينكما. وهذا مؤشر قوي على جناح  وعيكما وشفافية احلوار 
تعرتضكما. وحيث إن مشكلتكم تكمن يف عدم قبول الزوجة للعالقة اجلنسية بشكل يومي. وهذا 
شيء طبيعي يف مثل حالتكم لألسباب التالية : 1- أنت أبلغتها أنك تزوجتها للجنس. وهذا كاف 
يف حد ذاته لنفورها منك. 2- ابتعادك عنها طوال الوقت وال تعرفها إال وقت احلاجة. 3- افتقادك 
للمودة والرمحة وجفاف املشاعر يف األوقات اليت ال ترغب يف املعاشرة اجلنسية. 4-مداعبتك هلا يف 
املنطقتني اللتني ذكرهتما يزيدها نفورا منك ألهنا مناطق أاثرة ابلنسبة لك أما ابلنسبة  هلا فهي دليل 
توكيد أنك ال تقرتب منها إال للجنس 5- العنف يف املعاشرة  اجلنسية  ليس دليال على الفحولة. فهي 
عالقه ديناميكية بني زوجني هلا مراحل متر هبا وال بد لكل مرحلة أن أتخذ نصيبها من الوقت الكايف 
لكي يصل يف النهاية كال الطرفني لالستمتاع واإلشباع . 6- مراعاة مشاعر الزوجة  العاطفية - توكيد 
الذات - املديح - أثناء - الغزل – املالمسة  - القبالت - العناق - االحرتام - املودة - الرمحة 
. 7- اجللوس على اجلهاز معظم الوقت له آاثره الصحية - واالجتماعية - والسلوكية . وينبغي أن 
تقنن الوقت وال تنسى نصيب الزوجة. على الزوجة تقبل الزوج ومشاركته يف التغيري وتشجيعه ودعمه 
والشفافية معه أثناء املمارسة اجلنسية وطلب البقاء معها حىت اإلشباع. وأقرتح عليكما التواصل مع 

اهلاتف اإلرشادي ابجلمعية على الرقم 920001421 و أسأل هللا لكما التوفيق  ,,,
35- خاليف مع زوجي وخالف زوجي مع أمي )أسرية(

االستشارة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..

أان متزوجة يل 6 سنني وعندي طفلني وهلل احلمد 
كان يل عالقه قبل الزواج ومع زواجي أهنيت كل شيء، وبعد فرتة رجعت عالقيت السابقة. وشعرت 
بذنب اجتاه زوجي فقطعت العالقة هنائيا وغريت رقمي وانتهى كل شيء وقد كنت أحكي لقريبيت على 
الواتساب . وبعد فرتة زوجي شاف كالمي يف جوايل وعرف كل شيء اهنار ووصلنا للطالق بس زوجي 
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حيبين كثريا وما قدر يطلق ورجعنا لبعض بس زوجي رجع إنسان قاسي جدا حاولت أساعده لكي 
أطلعه من حمنته ما استطعت. قرر أنه يتزوج وكلم أهله أان وقتها قلت خالص برجع  بيت أهلي صارت 
مشكلة ما خالين أطلع من البيت وجو أهلي وأهله وكربت املشكلة وأان خارجة طلب مين ما أروح وأنه 
حينفذ اللي أبغاه جلست يف بييت ألين أان أبغى زوجي وعيايل قال يل كنت أبغى أرد اعتباري وأطفي 
القهر اللي فيين عشان كذا قررت القرار هذا بس أان خالص قليب برد جتاه املوضوع وراح نرجع أحسن 
من أول وأان تغريت .. اآلن يل يومني وشايفة فيه تغيري يف كالمه يف نظراته يل .. بس أان خائفة أنه 

يرجع لنفس كالمه أان تعبت من الضغوطات واملشاكل أبغى أعرف كيف أتصرف معاه 
هذي مشكليت األوىل. 

مشكليت الثانية.. 
زوجي مع أمي ملا صارت املشكلة وعند جميء أهله وأهلي وعندما رفض زوجي أن أطلع من البيت 
وقال بتصل ابلشرطة ألهلي . أمي قالت له انت إنسان مريض غري طبيعي هو زعل واآلن رافض 
يدخل بيت أهلي إال ابعتذار من أمي له وأمي رافضة أيًضا وزوجي رافض أخذ عيايل معي عند 

زايرة أهلي ...
أمتىن أجد عندكم النصيحة اليت تساعدين على حل مشكاليت. 

اإلجابة
يعيننا  أن  تعاىل  ثقتك ابجلمعية ونسأل هللا  وبعد: نشكر لك   .. السالم ورمحة هللا وبركاته  وعليكم 
وإايكم ونسأله التوفيق والسداد .. ال شك أن املوقف الذي حصل منك هو ليس ابلسهل فاحلمد 
هلل على توفيقه لك ابلتوبة وأسأيل هللا أن تكون توبة صادقة وموقف الزوج كان إجيابيا حيث إنه رغم 
أتثره من املوقف ل يطلق ول يفضحك عند أحد فقام ابلسرت رغبة يف بقاء الصورة احلسنة ألهله وأنت 
تبقني يف األول واألخري زوجته وعرضه فكيف يشّوه وخيدش عرضه هذه حقيقة من شهامة الزوج فقد 
سرت عليك وهذا ال نستنكره أنه من غريته على زوجته وأنه يفعل املستحيل حلمايتها مما يؤذيها. اآلن 
نتكلم عن اآلاثر اليت نتجت من هذا املوقف هو تغري العالقة فيما بينكما إن احلياة الزوجية تتغري بتغري 
األحوال واألزمان فليست العالقة اثبتة بني الزوجني من أول زواجهما إىل انتهائها مبوت أحدمها .. ال 
، وإمنا حيصل فيها التغريات ومشكالت يكون لبعضها األثر على العالقة الزوجية حبسب نوع ودرجة 
العاطفي  اإلشباع  يبحث عن  احلياة  أن هناك مشكالت أخرى جتعل شريك  الواضح  املشكلة ومن 
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أنه حيبك وال  الزوجية فالزوج أحياان قد يظهر احلب عن طريق األفعال فيخربك  خارج أسوار احلياة 
يستطيع االستغناء عنك ولكن قد ينشغل عن زوجته أبموره اخلاصة وعالقاته االجتماعية مما جيعل 
الزوجة تفكر يف مصري احلياة مع زوجها وتفكر كثريا يف أبنائها ، بل حينما أصبحت تركزين على زوجك 
مبادرة  املشكالت وهذا  التعديل وحل  فأصبحت حتاولني  املشكالت  لك  العالقات ظهرت  وتركت 
جيدة ولكن ال بد حني التعامل مع املشكلة أن تقومي بتحديد أبعادها وآاثرها فإذا نظران ملشكلتك 
حسب ما أوردت يف سؤالك فإنك تشعرين بتغري يف أسلوب التعامل وأنه قرر الزواج أبخرى، والثالثة 
هو سوء العالقة بني زوجك وأهلك . ال بد أن نبتعد عن دوافع الغضب وأسبابه فبعض النساء تعتقد 
أن جمرد حبها لزوجها ورغبتها يف إسعاده هو يكفي للحفاظ على العالقة الزوجية والعاطفية وتنسى أن 
الزوج يريد أعماال ال أقواال، والنوااي وحدها ال تكفي فعلى الزوجة أن تبتعد عن األمور التالية: أوال: 
توجه الزوجة اهتمامها ورعايتها أبوالدها وتقل العناية واالهتمام ابلزوج وأمور املنزل ومتطلباته فقد تغفل 
الزوجة عن احتياجات الزوج فيظن الزوج أن احلب قد اختفى وخاصة بعد أن اكتشف السلوك اخلاطئ 
الذي وقعت به . اثنياً: إمهال الزوجة ملظهرها أمام الزوج وحنن ال نطالبك أبن تكونني دائما على هذا 
املظهر احلسن الكامل ولكن أن يغلب على حياتك ذلك ألن احلياة الزوجية كاملة تقابلينه ليال وهنارا 
ولكن لكل شيء حدود طبعاً فال ننسى أن لديكم أبناء وقد يعكر صفوكما قليال ، ولكن املقصود أن 
بعضهن ال تلبس اللباس احلسن وال يراها زوجها متأنقًة إال عند اخلروج للمناسبات. اثلثاً: عدم احرتام 
خلوته، فلكل رجل خلوة خاصة به يف بيته إما انئم أو يراتح لوحده أو يقرأ أو ميارس هوايته املفضلة 
حيث يعشق الصمت والسكون واملرأة املوفقة حترتم خلوته وحتذر أطفاهلا من خدش هذه اخللوة. رابعاً: 
عدم العناية به ، فاملرأة هي اليت تستطيع أن تصنع أجواء السعادة يف البيت أو متلؤه أبشباح النكد 
والشقاء واملرأة املهملة ال حترص على أانقته وال على األطباق الطيبة اليت تقدمها له وال على صحته أو 
راحته النفسية. خامساً: العناد ، دليل على إمهال مشاعر هذا الشخص وعدم االهتمام اإلجيايب بل 
احلرص على إغاظته وتوتريه وتنكيد حياته وكثري من األسر حتطمت حياهتا على صخرة العناد. فهذه 
أبرز األمور اليت تتجنبها املرأة يف حياهتا الزوجية ومن املواقف الزوجية واليت على املرأة أن تسلك فيها 
أفضل األسأليب وهي : 1- عندما يتعرض الزوج ملشكلة ما فتسعى الزوجة لنصحه وإرشاده دون 
أن يطلب منها ذلك مما يشعره بعدم الثقة بنفسه. 2- عندما خيطئ تبادر الزوجة للومه على خطئه 
وهذا سلوك خاطئ بال شك فال بد من احلكمة يف ذلك. 3- على الزوجة أن تقابل عطااي زوجها 
ابلتقدير أو التشجيع أو االمتنان الذي يريد فالرجل يبذل املزيد ابلتشجيع. 4- إدخال الزوجة أهلها 
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يف كل حادثة أو بعضاً من حياهتا ومشكالهتا الزوجية وهذا مما يعمق املشكلة أكثر بني الزوجني فال بد 
أن يقوما ابحلل بنفسيهما دون اللجوء من أحد إال إذا كان مستشارا وله قدرة على عالج املشكالت. 
5- عندما يصمت الزوج فجأة ألي سبب كان ينتاب الزوجة القلق وتبدأ يف طرح األسئلة واإلحلاح 
عليه وحتاول أن خترجه عن صمته إنه يريد بعض الوقت للتفكري لذلك على الزوجة أن تعطيه الفرصة. 
هذه األمور السالفة الذكر إذا متت فستتغري تصرفات الزوج وإن كانت هناك مالحظات على سلوكيات 
زوجك فتستطيعني بعد أن تقدمي وتبذيل أن تتحاوري معه عنها أبسلوب لطيف يعيد قيمته الزوج 
يف حياتكم فسيقدم لك كما بذلت كل ما تتمنني. أما ابلنسبة لعالقة الزوج أبمك فال ختلو أسرة من 
هذه املشكلة إال ما ندر نظرا لسوء تفاهم أو حنوه ولكن ال هتمل ألن فيها قطيعة رحم ولكن حناول 
التقريب بينهم بني الفينة واألخرى واستثمار أوقات املناسبات واألعياد وإدخال من ميكن االستعانة به 
إلصالح ما ميكن إصالحه بني الزوج ووالدتك وثقي ابهلل تعاىل أن األمور إىل أحسن وإىل تقدم ابهر 
يف حياتكم الزوجية جعل هللا املودة بينكم ويسر أمركم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

36- زوجيت وتغطية الوجه
االستشارة

السالم عليكم.
الرجاء مساعديت بطرق جعل زوجيت تقوم بتغطية وجهها علما أهنا ترفض و تريد االكتفاء ابملنديل 

حول الرأس؟

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أخي العزيز نشكر لك ثقتك ابجلمعية ونسأل هللا اهلداية لزوجتك 
.. ولكن األمر حيتاج حقيقة أن تكون سهال ليناً يف أمورك عامة وخاصة مع الزوجة فمبدأ حرصك 
على تغطية وجه الزوجة تشكر عليه ونسأل هللا أن يكتب لك األجر ولكن ال بد أن ننظر إىل الوضع 
العام وحياتكم الزوجية بشكل عام فال شك أن هناك ارتباطا وثيقا ، قد تسأل نفسك وتقول كيف؟ 
أجيبك فأقول إن العالقة الزوجية إذا كانت جيدة وعلى مستوى طيب من التفاهم والتوافق فيمكنك 
أن تقنع زوجتك بتغطية الوجه . وأما إن كانت مسألة تغطية الوجه مرتبطة يف ذهن الزوجة مبواقف فيها 
توتر ابلعالقة بينكما أو مرتبطة بسلوكيات صدرت منك غري مرغوبة للزوجة فاعلم أن املسألة حتتاج 
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الزوجية  العالقة  الوجه من  تغطية  أن جتتزئ مسألة  أن تصل إلقناعها فال ميكنك  لوقت حىت ميكن 
وتريد احللول هلا دون النظر لعالقتك بزوجتك . إننا منيل يف بداية األمر للطرق غري املباشرة ابإلحياءات 
والتلميحات وإن ل تُفد فال بد من احلوار اهلادئ والعقلي والنقلي ألدلة ونقاشات العلماء يف مسألة 
تغطية الوجه أبن تقوم بتعديل سلوكك مع الزوجة – إن كان –  فيه توتر يف العالقة ، مث ختتار الوقت 
املناسب لطرح املوضوع مث معرفة رأيها وعلى ماذا تستند يف تركها لتغطية الوجه مث انتقاء األلفاظ احلسنة 
أثناء احلوار ودون جتريح أو تلميح لرأي أو فكرة معينة أو إبداء نوع من االستنكار على كالم الزوجة 
وأن يكون ردك لطيفاً وسهال ومتقبل لنفسية الزوجة . ولنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة 
حسنة فلما جاء النيب عليه الصالة والسالم إىل الناس وجد عندهم أخطاء ومعتقدات خاطئة وكثرية 
فتعامل مع كل مشكلة لوحدها ابلتدرج اترة وابإلقناع اترة وبضرب املثل اترة وهكذا . ومن األسأليب 
اليت ميكن أن تتخذها يف ذلك معرفة حال الصحابيات وأقواهلن يف هذه املسألة والقصص الواردة يف 
ذلك أو تنطلقون من املسائل اليت تتفقون فيها أنت وإايها وأقوال العلماء يف املسائل اليت تتفقان فيها 
وبعدها تنتقل ملسألة تغطية الوجه وذلك إذا شعرت أن زوجتك اختذت قرارها بناء على جانب شرعي 
، أما إذا كان غري ذلك فرمبا تكون متأثرة ببيئتها اليت جتتمع معها سواء كانوا أقارب أو صديقات أو 
جارات وحنو ذلك فال شك أن ذلك يؤثر يف رأيها بشكل عميق. فأعود وأقول إن التغيري ال بد أن 
يكون يف مبدأ العالقة بزوجتك فعليك ترك النقاش يف هذه املسألة حالياً وأحسن هلا جيداً حىت لو 
بدأت بتغطية الوجه عند الدخول يف السوق على األقل وتكون كاشفة يف السيارة وتكون مظللة فال 
مانع وبعد ذلك تتدرج يف تغطية الوجه عند الذهاب للتنزه أو السفر إىل أن تتقبل املسألة إبذن هللا وال 
بد يف نفس الوقت أن تكون أنت أيها الزوج قدوة يف ذلك أبن تبتعد أنت عن احملرمات وما هنى هللا 
عنه حىت تكون نصيحتك انفذة لقلبها . ختامًأ : عليك أال تنسى ابلدعاء هلا فكل تلك التوجيهات 
إن ل يكن فيها عون من هللا فلن تكون جمدية ولن تتأثّر هبا . وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى 

آله وصحبه أمجعني.
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37- كرهت زوجي
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا و بركاته 
أان عمري 18 سنه تزوجت قبل 5 شهور تقريباً من ولد عميت عمره 25 سنة مصاب ابلغرور حيب 
املديح والثناء، يف بداية زواجي كنت أمتدحه حىت أشبع رغبته ولكنين تورطت معه. حيث أصبح 
يقلل من شأين ويقارنين أبهله يف كل شيء )حديثي ، لبسي ، مكياجي ، وزين( حىت شككين يف 
نفسي ابلرغم أين أعلى منه يف التعليم ويف احلالة املادية. خيفي عين كثريا من األمور منها: خرجاته 

وزايرته  ومكان عمله وأيًضا ال يصلي ..
أان عصبية وهو هادئ إذا زعلت وأبغى أكلم أمي يفضل يراضيين عشان ال أشتكي ألمي .أان عند 

أهلي مدة شهر بسبب النقل ونفسي أطلق منه بس أان حامل ... 
وأهلي خيافون على مشاعر امه كلما يتصل الوالد عليه لكي حنل املشكلة ولكنه يتهرب. أفيدوين.

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: فإننا نشكر لك 
ثقتك ابجلمعية وشرحك ملشكلتك ونسأل هللا التوفيق والسداد ، أيتها األخت الكرمية احلياة األسرية 
قافلة تسري يقودها رابهنا من الزوج والزوجة على خط واحد هبدي من شريعة هللا السمحة مقتدين ابلنيب 
صلى هللا عليه وسلم وإذا علمِت ذلك فال بد أن تعريف أن كل البيوت يوجد هبا مشكالت، ال خيلو 
بيت من مشكالت وحياتكما الزوجية ال بد أن يتخللها شيء من املشكالت وقدوتنا حممد صلى هللا 
عليه وسلم ل خيلو بيته من مشكالت. ولكننا حنتاج عند مواجهة املشكلة إىل عدة أمور: أوال معرفة 
املشكلة وحتديد أسباهبا . اثنيا: أن نضع احللول املناسبة وخنتار الوقت املناسب هلا فبعض احللول قد 
تزيد املشكالت إذا ل تستخدم يف الوقت املناسب. هناك أمور ال بد أن تعلمها الفتاة أثناء ممارسة 
حياهتا الزوجية أوال: أن هذا الرجل له صفات وطباع قد اعتاد عليها وأنت لك صفات وطباع اعتادت 
نفسك عليها ومنها أنك تقولني إن زوجك - )مغرور( ويعتقد أال أحد يعرف شيًئا يف الدنيا إال هو 
فقط – هذه إحدى صفات زوجك وبطبيعة احلال هو ال يراها كما ترينها بل يراها سعة علم واطالع 
وثقافة وقد استخدمِت معه أسلوابً وهو أن تضعيه يف املنزلة اليت هو يريدها وأنك تشعرينه حباجتك 
للتعرُّف حول بعض األمور عن طريقه وهذا جيد ولكن مع التوازن يف ذلك فال بد أن ُتظهري له شيًئا 
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من معرفتك ودرايتك دون أن ختتلفي معه فال شك أن هناك أشياء ختتلفان حوهلا فال تتناقشا فيها 
اآلن بل أبرزي األمور اليت تتفقان عليها وأظهريها له . اثنياً: من صفاته )أنه يقارن بينك وبني غريك 
بل حىت ال ميدحك إذا تزينت( بعض الرجال يكون كثري النقد لزوجته بل ويقارن فينتقد طريقة اللباس 
وأسلوب الكالم وهذا طبع يف بعض الرجال فعليك أيتها الكرمية أن تبذيل ما يف وسعك يف التجمل 
لزوجك قد ال تعجبه طريقتك وبنّي لك أهنا ال تُعجبه فقومي بتغيريها وال تستعملي أسلوابً واحًدا بل 
قومي ابلتنويع بني األسأليب واحذري أن تصل حياتكما إىل الروتني والربود يف احلياة الزوجية فالتجديد 
يف طريقة االستقبال للزوج والتجديد يف اللباس والتجديد يف ترتيب أاثث املنزل أو غرفة النوم أوطبقا 
لذيذا أو إعداد مفاجأة ترغِّب الزوج يف العودة للمنزل سريعاً وهذه من أسأليب جذب الزوج للمنزل 
والعودة بتفكريه ووقته ألسرته وزوجته. وأما ابلنسبة حلالة اإلحباط اليت أنت تعانني منها من شّدة ما 
مع  التعامل  وأنك الحُتسنني  تفقهني شيئاً  أنِك ال  تعتقدين  أصبحِت  ينتقدك يف كالمك وأسلوبك 
الناس أو مع أدوات املنزل وابلتايل حينما وصلِت هلذا الشعور أصبحت تعتقدين ذلك فنتج عن ذلك 
يوحي  أسلوب عرضك ملشكلتك  فإن  قناعة غري صحيحة  تتكلمني مع أحد وهذا ابلطبع  أنك ال 
أبنك تستطيعني الوصول ملا تريدين وتناقشني غريك دون أدن جهد يف ذلك فال بد أن خُترجي نفسك 
أقرانك  تعايشي  أن  تستطيعني  فأنت  ابجلامعة  دراستك  ذلك  على  قادرة  أنك  والدليل  القفص  من 
وصديقاتك وأقرابئك ولست ُملزمة أن أتخذي بكل نقد أيتيك من زوجك وال من غريه - إذا كان 
غري صحيح طبعاً وليس يف حمّله – فال أحد يُلزمك بتغيري قرارك إذا كان صحيحاً بل أنت من تواجهني 
الناس ال ختطئ؟ بل  وتتحملني قرارك وأسلوبك وإذا أخطأت فال مانع من التصحيح ومن قال إن 
إهنم خيطئون ويقومون بتصحيح أخطائهم فعليك ابحلوار اهلادئ دون تعصُّب لرأي معنّي وال شك أن 
الناس خمتلفون يف تفكريهم وسلوكهم وأخالقهم . اثلثاً: بعض الرجال )حيبُّ أن يعيش الغموض وعدم 
الوضوح والصراحة مع زوجته يف تصرفاته بل يعتقد أنه ليس شرطا أن تعرف الزوجة كل أمورك( فهذا 
نوع من الرجال حيتاج إىل نوع من املسايسة دون املواجهة املباشرة وحيتاج منك ألسلوب حوار معه يف 
اللحظات املناسبة حيث تقومني ابإلعداد اجليد هلا من هتيئة املكان والوقت املناسبني مثل إجازة آخر 
األسبوع وقد ال يكون يف املنزل. هذا األسلوب مما يعطي الفرصة للزوجني البوح هبمومهما واملشاكل اليت 
قد يواجهوهنا يف حياهتم العملية أو حياهتم اخلاصة أو مشكالت األوالد أو قد يتداولون قضية عامة أو 
خاصة أو ختطيط للمستقبل أو تنظيم أمور مالية حتتاجها األسرة وميكن احلديث اآلن عن املولود اجلديد 
من جهة امسه وتربيته ودراسته وحنو ذلك املهم يعطي فرصة للحوار والنقاش، ولتبتعد الزوجة عن أسلوب 
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احملققني والذي يستلزم السؤال واجلواب فلتجعليه حواراً يسرياً مييُل للبساطة دون تكّلف دون أن تفكري 
ابالنتصار وفرض الرأي وحتمُّل احلوار وتبعاته دون غضب . وعليك أال جتعلي للشيطان عليك طريقاً 
فيقف بينك وبني زوجك ويضع يف رأسك أموراً تسيئ العالقة بينكما . مثل – رمبا أنه ال يكون يف 
عمله أو أنه أتخر يف الليل يقول إنه معزوم وأن كالمه غري صحيح – وحنو تلك املواقف. فاعلمي 
أنك إذا فكرت هبذه الطريقة فسيقوم زوجك ابلتفكري بنفس طريقتك وينتشر الشك يف التصرفات يف 
البيت وبني الزوجني وتنعدم الثقة ، ال .. بل عليك بزرع الثقة بينكما وينبغي أال يالحظ ذلك الزوج 
يف تصرفاتك أبنك تشتاقني له أو أبنك أعديت مفاجأة له وتنتظرين جميئه وال بد أن تقدمي حسن 
الظن به فهو يريد أن تدخلي املنزل وهو نظيف فال يريد لك التعب وخاصة اآلن وأنت يف شهرك األول 
فيحتاج أن حتافظي على وضع اجلنني ابلثبات وقلة احلركة ومراجعة الطبيبة وأخذ ما يلزم يف ذلك. أما 
ابلنسبة لعمله فقد رأينا أانساً يعملون دوامني ودوام واحد 12 ساعة وإىل أكثر من ذلك فرمبا عمله 
يتحتم عليه املكوث أكثر فهذا أمر طبيعي وقد أتيت الشركة بقرارات بني احلني واآلخر وعليه تنفيذها 
وهذا وضع الشركات عموماً. رابعاً: )بعض الرجال يريد أن يفتعل املشكالت مع زوجته( وهذا دليل 
على أنك كلما حاولت إدخال أهلك وقف أمامك حىت ال تتكلمي معهم مبا تريدين. حيث إنه ال 
يريد أن تكرب املشكلة فرييدها أن تكون يف حميط البيت فقط. وهو ال يعلم أن ذلك يضايق الزوجة 
كثريا فباحلوار حُتلُّ املشكالت ، أما ابلنسبة إلدخال أهلك يف املوضوع فال يستحسن إدخاهلم ألن 
ذلك مما يعقد املشكالت أكثر بني الزوجني ال بد أن تقومي أنت حبلها فأنت أدرى مبا يصلح الزوج 
وهو حيبك أكيد ولوال ذلك ملا قِدم إىل والدك وطلبك منه فهو حيبُّك واملسألة فقط اختالف طباع 
وعدم فهم ما يريده اآلخر .. ال بد أن تفهمي ، ماذا يريد الزوج مين؟ وأما ما تشعرين به اآلن من حالة 
التعب والُكْره للزوج وألهله فال شك أنك تعلمني ما مترُّ به احلامل وخاصة أول مولود وعدم إدراك 
لطبيعة املرحلة اليت متر هبا الزوجة وتسّمى )الوحام( وهو شعور يصيب املرأة احلامل بتقلُّبات يف نفسيتها 
فتكَره ما حوهلا وتصل هذه الكراهية ألقرب الناس إليها أال وهو الزوج فعليك بتقدير األمور وأخذها 
ابللني. أما األمر األعظم وهو التهاون يف الصالة ومساع األغاين والنظر احملرم لألفالم فهذا مما يغضب 
هللا تعاىل وقد تكون كل ما متّرِين به من مشكالت بسبب هذا الفعل من الزوج فعليك اللجوء إىل هللا 
تعاىل ابلدعاء أن يصلح زوجك وأن يصرف عنه السوء والفحشاء ويهدي قلبه، وعليك بنصيحته أبي 
أسلوب مناسب حلاله دون جتريح أو تقريع أو إهانة فقد ابتاله هللا تعاىل بذلك فكوين عواًن له على 
شيطانه فأنت إذا أصلحِت ما أسلفُت لك من التوجيهات فستصلح هذه إبذن هللا فيقتنع بكالمك 
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وتوجيهاتك واحذري من مشاركته وعليك ابلتوبة إىل هللا إذا كنت قد شاركتيه أو تغاضيت عنه قبل 
هذا السؤال. وعليك ابلصرب مث الصرب مث الصرب فليس كل البيوت ختلو من املشكالت فتفكريك ابختاذ 
قرار االنفصال عنه لن يكون جمدايً ابلصورة اليت تعتقدينها وإمنا هي طريقة للتخلص واهلروب ليس إال. 

أسأل هللا اهلداية لزوجك وأن يصلح قلبكما وابهلل التوفيق.

38- طريقة احلديث مع الزوج
االستشارة

السالم عليكم
لدي مشكلة يف احلديث مع زوجي ...

عندما حتصل أي مشكلة بيننا أتلفظ ببعض الكلمات اليت جترحه أو أهنا تقلل من قدره وعندما 
أعود لالعتذار ال أعرف كيف أنتقي الكلمات املناسبة ألعتذر وقد أخربين أبنين ال أعرف انتقاء 
كلمات مناسبة ألي شيء وأان أريد أن أتعلم كيف أتعامل معه بطريقة لبقة وأن يكون حديثي معه 

لطيف .
ولكم الشكر

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك استشارتك اجلمعية ونبشرك أن عالقتك بزوجك طيبة وهلل 
احلمد ولكن حتتاجني ألن تتفهمي اهتمامات زوجك وما هي طبيعة حواراته وموضوعاته اليت حيب 
الكالم فيها. ونريد أن تتبعي عدة وصااي: أوال : ال بد أن تكسر الزوجة الروتني ابلتجديد والتغيري ولو 
كان تغيري مكان تناول الطعام أو نوعه أو إجياد املفاجآت اجلميلة اليت حيبها زوجك ، فهذه ستجعل 
الزوج يسعى للكالم معك واحلديث . اثنيا: اكتشاف شخصية زوجِك، هل هي قيادية، أم عاطفية، 
أم عملية، أم ختيلية، أم صدامية، هل هو غضوب، أم حليم، فعند معرفة شخصيته يكون التعامل معه 
حسب شخصيته؛ ألن اكتشاف شخصية الزوج يسارع إىل فهمه، وكيفية التعامل معه.  اثلثا: جتنيب 
مصادمته وقت غضبه؛ ألن النفس البشرية يف غالبها إذا غضبت زّلْت، وإذا زلت ظلمت، فدعيه حىت 
يذهب ما به، مث الطفيه بقول حسن، وكلمة صادقة. رابعا: كوين وسطاً يف كل شيء، فالتوسط طيب، 
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يريد، خامسا: يف  يرده، وال متنعيه مما  أم ل  أراده  له كل شيء  تبدين  فيه، وال جتافيه، وال  تغايل  ال 
الغالب الرجل تعجبه املرأة: األنثى اللينة يف حزم، والعاقلة يف حكمة، والذكية القريبة، واملتغافلة النجيبة، 
املرأة  يريدون  الغالب ال  فالرجال يف  طبعها  فألنه  اللينة يف حزم؛  األنثى  املرأة  أما  النقية.   واحلافظة 
الرجل،  قلب  فبأنوثتها متلك  فطرهتا وطبيعتها،  الصفتني ختالفان  هاتني  القاسية؛ ألن  أو  املسرتجلة، 
وبلينها يف حزم يعرف أهنا معه هو فقط لينة، وأما مع غريه فهي تُنزل كاًل منزلته، وتتعامل معه مبا يليق 
به بال إفراط وال تفريط، وال وكس وال شطط. وأما العاقلة اللبيبة؛ فالرجل يريد امرأة تقيس األمور بعقل، 
وتزهنا حبكمة، فليس كل أمر تتسرع فيه، وليس كل شيء يعجبها ال بد أن تقتنيه وهكذا.. وأما الذكية 
القريبة؛ فهي اليت مهما بلغ ذكاؤها ال تستخدمه يف الضغط على زوجها، أو ابحليل والتحايل عليه، 
فما أمجل احلياة ابلتقارب والتفاهم، ال ابلتذاكي والتصايب، واحليل واالستغالل، فاملرأة الذكية تصرف 
ذكاءها يف كسب زوجها وإسعاده، ال يف السيطرة عليه وإرهاقه. وأما املتغافلة النجيبة؛ فهي اليت تتغافل 
عن الزلة، وتتسامح يف اهلفوة، فال تبحث عن زلته، وال تفتش عن عثرته؛ بل كأهنا ال ترى اهلفوة منه، 
مع أهنا تعلم أنه قد الحظ أهنا عرفت ألهنا جنيبة، فتقدم حمبته على رغبة ذاهتا، فاحلياة تغافر وتسامح، 
ال حمادة ومباحثة عن الزالت واهلفوات. وأما احلافظة النقية، فهي اليت حتفظ ما بينها وبني هللا، وما بينها 
وبني زوجها فال تفشي سره، وال تبتلي خربه، وال تفضح زلته، فتحفظ لساهنا عن ما يغضب ويسيء 
إىل زوجها حىت من أقرب الناس إليها؛ فالرجل ال يريد أن يذكر بسوء كما املرأة تريد ذلك، وأما نقاؤها 
فهي نقية ال ختالطها ريبة، فإن أشد شيء على الرجال أن يعثر من امرأته على زلة يف عرض، أو هفوة 
يف دين، فإن هذه اهلادمة للحياة، واملخربة للدار، والطاردة للمرأة. أخرياً: إذا أردت السعادة احلقيقة 
فعليك أبن حتسين ما بينك وبني هللا، فإن أحسنت فيما بينك وبني هللا أصلح هللا ما بينك وبني اخللق؛ 
ألن الذنوب مفسدة للمعاش، ممحقة للربكة، والطاعة مصلحة للمعاش، حملة للربكة. أسأل هللا تعاىل 

أن يصلح لك زوجك ويعمر بيتك ابخلري .

39- هل أحكم عقلي أم قليب
االستشارة

متزوجه يل 9 سنوات عندي ولد وبنت .. أول زواجي اكتشفت أن زوجي عنده حبيبة ويرسل هلا. 
قليل الصالة، بعد والديت رجعت اكتشفت أنه يشرب اخلمر بعد كم شهر محلت وولدت،وجدته 
أصبح يتعاطى الكبتاجون وبعد مرور سنوات وهلل احلمد من الصرب ترك كل األمور ولكن ال يصلي 



78

وال يوجد بيين وبينه أي تواصل وال مجاع وال حب وال تفاهم ويسافر لوحده ووجدت جبواله أثناء 
سفره أمساء نساء وداميا أذكره أنه مقصر مع أطفاله واملنزل ولكن دون جدوى أان قلت له إذا 
درس أطفالك سأكمل دراسيت لكنه رفض ذهبت ألهلي وأصلحوا بيننا، يل اآلن سنة وهو مل يتغري 
اآلن أان عند أهلي وأرسلت له أبين سوف أقرر أرجع لك أو ننفصل ولكن دائما أفكر أبطفايل...

 أرجو نصحي وألف شكر مقدما

اإلجابة
العالقة  يف  ومقصر  املخدرات  ويتعاطى  اخلمر  ويشرب  يصلي  ال  زوجك  أن  ذكرِت   : الغالية  ابنيت 
احلميمية بينكم وال يوجد بينكم حب أو تفاهم وله عالقات حمرمة وبصربك أقلع عن اخلمر وتعاطي 
البعد عن هللا وعدم احملافظة على الصالة هو السبب لكل هذه  املخدرات . وأود أن أشري إىل أن 
املشكالت اليت تعانني منها وأنصحك ابلتايل أوال - حث الزوج على الصالة بكل الطرق املناسبة واليت 
ميكن من خالهلا يكون لديه استجابة وكوين متفائلة اثنيا - ذكريه وبطرق غري مباشرة عن عقوبة اترك 
الصالة وأهنا عمود الدين . إذا صلحت صلح العمل اثلثا - حثي أوالدك على الصالة أمامه ودعيه 
يسمع اآلذان واطليب منه أن يصطحب ابنه معه لكي يتعود على الصالة يف املسجد خامسا - الزمي 
الدعاء وخاصة يف أوقات االستجابة وسلي هللا أن يصلحه ويهديه ويرده إىل رشده وأن يؤلف بني 
قلوبكم فيما حيب ويرضى سادسا - راجعي حساابتك مع نفسك ملاذا النفور منك وعدم الرغبة فيك 
وعاجلي السبب سابعا - افتحي معه حوارًا يف الوقت واملكان املناسب ونفسيته جيدة قابله للحوار 
وابدئي بذكر حماسنه والثناء عليه مث تطرقي جلميع ما تعانينه معه من قصور وحرمان اثمنا - حدثيه عن 
عقوبة العالقات احملرمة من الناحية الشرعية والصحية . وأن اجلزاء من نفس العمل اتسعا - ال تبتعدين 
عنه حىت ال ينشغل عنك أبمور ال ترضي هللا واهتمي بنفسك وأحسين التبعل لزوجك عاشرا - اصربي 
واحتسيب يف استصالح زوجك وتذكري أنه إبرادة هللا مث صربك وقابلية زوجك للتغري يستطيع أن يقلع 
عن شرب اخلمر وتعاطي املخدرات احلادي عشر - احلياة الزوجية حياة مستدمية بني طرفني وطبيعي 
أن خيتلجها بعض املنغصات ولكي تستمر ال بد من الصرب وتقدمي تنازالت ومبادرات ،، ويف اخلتام 

أسأل هللا أن يصلح لك زوجك ويؤلف بني قلوبكم.
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40- زوجي وأبنائي من طليقي
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.. أان زوجة اثنيه لرجل يف اخلمسني من عمره لديه زوجة وبنات 
الزواج أبن ال مينعين  وأوالد . وأان مطلقة ولدي ثالثة أطفال. كان أوالدي شرط أساسي قبل 
عنهم وهو وافق ولكن بعد الزواج اكتشفت أبنه يتضجر من زايرهتم وإقامتهم عندي. وبعد ذلك 
اكتشفت أبنه يشك يف أنين أحن هلم ولوالدهم. أان حاليا حامل. .يف اإلجازة ذهب هو وأوالده 
للتنزه وتركين ببيت أهلي وغاب عين أربعة أايم. عندما يكون األمر خيص عائلته ال أتدخل وال 
أتكلم ... يف هذي األثناء حضر أوالدي لزايريت فبقيت معهم يف بيت أهلي. اتصل علي وأبدى 
زعله أبنين بقيت مع أوالدي وتركته. وأغلق اهلاتف ومل يكلمين ملدة يومني . وأان كنت أتصل عليه 
وال يرد . مث بعدها أرسل يل رسالة وضح فيها شكوكه جتاهي أبين أودع أوالدي ووالدهم ويذكرين 
ابملاضي . كانت هلجته شديدة. وكأنه خيريين بينه وبني أوالدي. هو اآلن اتركين يف بيت أهلي.. 
كيف أتصرف معه أان حمتارة ال أريد أن أفرط يف أوالدي وخصوصا أهنم صغار حمتاجني حلناين بني 

احلني واآلخر .. أرشدوين .

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك ابجلمعية فلنقم وإايك بتحديد أساس املشكلة ولنرتك 
مظاهرها ، فمن املظاهر : تركك يف بيت أهلك هذا مظهر يدل على وجود مشكلة - مظهر آخر 
: الشك الذي يساوره جتاه عالقتك به. وقد صرح به. اعلمي أن الرجل بعد اخلمسني مييل إىل أمور 
تناسب مرحلته العمرية جتهلها كثري من النساء .. ولو سألت نفسك ملاذا تزوجك؟ ستبحثني عن عدة 
إجاابت وقد جتدين أسبااب معينة ال يذهب تفكريك عنها. أما السبب احلقيقي هو البحث عن اهتمام 
وإشباع الرغبة يف العاطفة واحلب من الطرف اآلخر فهو يشعر حباجته لالهتمام يف هذا العمر أكثر 
من ذي قبل . وأدوات االهتمام ابلرجل ووسائله وطرائقه تتنوع حسب أسلوب حياته الذي خيتاره 
هو. فقد حيتاج االهتمام بشخصيته وذاته فيسعى لتحسني صورته أمامك دون أدن تعبري للمشاعر . 
وقد حيتاج للنظر يف اهتماماته وأفكاره فيجد منك إمهاال ظاهرا - ال يكون متعمًدا - ولكن املوقف 
أثبت له ذلك. لذلك هو ل يزن األمور من انحية األوالد وأن هلم حق الرعاية حيث إنه كان يقول: إذا 
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العكس. لذلك هو يطالبك أبن ختتارين  بينما حصل  تزوجتها فستتغري ومتيل إىل أكثر من أوالدها 
أبنائها ولكنك لن تفعليها. ألنه رأى  أبناءه. ابلطبع األم لن تستغين عن  أحد الطريقني إما هو أو 
منك اهتماما جتاه أبنائك بشكل حيرك لديه الغرية فيظن أهنم عائق يف التواصل بينكما ، بينما أنت يف 
احلقيقة تقومني بواجبهم ورعايتهم. ال بد أن تظهري له اهتمامك وأغرقيه ابملشاعر والكلمات اليت تشبع 
غريزته. فإذا كنت عنده فكوين له مطيعة متحببة إليه متجملة فليشعر أنك تطريين من سعادتك برؤيته 
فإذا كان عند زوجته األخرى فستكون لك فرصة لتأخذي راحتك مع أبنائك وتراعني أمورهم وتقضني 
وقتك معهم. وال بد أن يشعر أبناؤك بذلك وتفامهي معهم بقدر اإلمكان فال يشغلونك عنه فطاعته 
وتقديره واحرتامه والنظر يف شؤونه وقضاء حاجاته هو من الواجبات عليك وإن كنت تظنني أنه جيد 
ذلك عند األوىل. فهو من الباحثني عن اهلدوء فإذا ل جيد حاجته فسيبحث عنها عند غريك والذي 
يظهر من موقفه أنه يريدك وال يريد غريك رغبة فيك فال تفرطي يف هذه اللحظة . فقومي ابلتواصل 
معه أو عن طريق أحد أقاربك يقوم ابلتواصل معه ويقوم بعمل اتفاقية بوجود األوالد يف حياتكما دون 
التفريط يف حقه أو إشعاره بشيء من التقصري جتاهه. واعلمي أيتها األخت املباركة أن كل تصرفاته اليت 
بدرت منه هي من ابب توصيل الرسالة ذاهتا اليت أخربتك هبا. وليس هو أسلوبه وطبيعته. أسأل هللا 
تعاىل أن يصلح حالكما وأن جيمع بينكما على خري اي رب العاملني وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 

آله وصحبه أمجعني.

 41- طليقي املدمن اتب ويريد إرجاعي 
االستشارة

مطلقه يل سنتان من زوج مدمن حشيش وحبوب وبعض األحيان مخر . اآلن عاد ويريد إرجاعي 
ويصعب  التحليل  تبطل  أشياء  يشرب  أنه  أعلم  تصديقه ألين  أستطيع  وال   .. أنه اتب  وحيلف 
تشخيصه وأجري حتليل أثبت أنه متوقف له أكثر من ستة أشهر ولدي منه طفالن وأخاف عليهما 
منه ألنه مغيب عن الوعي وأان موظفة وهلل احلمد لكن أحبه وال أدري هل هو حب حقيقي أو 

حب احتياج فقط . ماذا افعل؟؟
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اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد املسرتشدة الكرمية 
سلمك هللا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته نشكر ونثمن لك ثقتك يف موقعنا ) مجعية املودة للتنمية 
األسرية ( ، ونسأل هللا لك النفع والفائدة * التشخيص : عدم القدرة على اختاذ القرار * توضيح ، 
استشارتك ذات جانبني : األول جانب شرعي ونوصي ابلرجوع لالفتاء بشأنه ) فيما يتعلق أبحكام 
الرجعة (. الثاين : زواجي اجتماعي ، متمثل يف الرتدد يف اختاذ قرار العودة للطليق . الوصف : الزوج 
له اتريخ مع اإلدمان ، ويشري ووفًقا لنتائج التحليل أنه أقلع عن اإلدمان، مع وجود شك لديك يف 
الصواب  والتزام طريق  اإلدمان  التوقف عن  للمدمن  أنه ميكن  نفيدك  أن  نود  هنا   . ذلك  مصداقية 
واالستقامة يف بعض احلاالت ـ والنقيض يف حاالت أخرى ، لذا نوصي وبعد التعرف على رأي االفتاء 
ربرة والطبيعية ، ابآليت : - حتديد مشاعرك الشخصية جتاه طليقك 

ُ
يف حكم الرجوع ويف ظل خماوفك امل

وبدقة ، هل حتبينه لذاته وترغبني يف العودة إليه فعال أم ال ، وال تضعي مربرات واهية للعودة )كتربير 
العودة ألجل مصلحة األبناء - أو احلاجة له ، ...( - الدقة يف السؤال عنه ومدى انضباطه يف عمله ، 
وجتنبه للمواقع اليت كان يراتدها أثناء اإلدمان ، ومدى حمافظته على أداء الصلوات يف أوقاهتا ويف مجاعة 
. - التحقق من سلوكياته وتعامالته مع اآلخرين : ) هل هو عصيب ، متوتر ، ..... اخل من سلوكيات 
العنف .. ( - اشرتطي اآليت للرجوع : أ- تقرير طيب نفسي يوضح تعافيه من اإلدمان ، واستقراره 
النفسي . ب- االلتحاق بربانمج أتهيل املقبلني على الزواج والذي تنفذه مجعية املودة اخلريية للتنمية 
األسرية . ج- االلتزام ابلنفقة والقيام بواجباته جتاهك وجتاه أبنائه يف مجيع شؤونكم اليت كفلها لكم 
الشرع . د- إفادة من إمام مسجد احلي مبحافظته على الصلوات يف مجاعة . إذا حتقق ذلك ميكنك 

العودة له وأنت مطمئنة حبول هللا تعاىل شرح هللا صدرك ويسر أمرك ونور بصريتك وبصائرك

42- زوجي حيب السيطرة والتحكم 
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أان عمري 31 سنة متزوجة من 6 سنني وعندي طفلتان واحلمد هلل زوجي عمره 31 حنن واحلمد 
هلل كّنا متفامهني وبيننا تفاهم ومن أول ما تزوجنا سافران ألمريكا للدراسة وعشنا 5 سنني هناك 
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مشاكلنا تكمن يف أننا احنا االتنني اختلفنا كتري هنا وتعاملنا اتغري مع بعض واهتماماتنا املشكلة 
إين دائماً أشوف أنو يف حلول للمشاكل .. زوجي صار سليب كل ما تصري مشكلة يشوف أنو 
خالص احنا ما ننفع نعيش مع بعض أحس أنو عندو تراكمات وأنو ماخد فكرة سلبية عين من 
مشاكل قدمية ابإلضافة إين أحس أنو هنا بدأ حياول يصري أنو أان رجال وأان املتحكم يعين صار 
حيب السيطرة تفكريو كلو اتغري غري أنو متحسس مين يقول يل انيت ختصصك علم نفس انيت اللي 

تفهمي أان ما أفهم .. يقول أبغى أجي استشارة أان وزوجي اي ريت تفيدوين وشكرا

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته بداية نشكر لك ثقتك يف برانمج اإلرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة 
للتنمية األسرية. ويسعدان تواصلك واإلجابة عن استشاراتك . أخيت الكرمية ابلنظر إىل طلب استشارتك 
نورد لك اآليت: يف ابدئ األمر احلقيقة إن هناك عددا من احللقات املفقودة يف استشارتك ل تقومي 
بتوضيحها تتعلق ابجلوانب اآلتية: - ل توضحي هل ما زلتما يف بلد الدراسة حاليا أم رجعتما ألرض 
الوطن. - لقد ذكرِت أن هناك خالفات قدمية بينكما ل توضحيها.    عموما ميكن الرد على استشارتك 
بصورة عامة : أخيت الكرمية من الواضح أن سفر الزوجني لبلد آخر والعيش فيه خاصة إذا كان هذا البلد 
ختتلف ثقافته كليا عن بلد الزوجني يلقي بظالله على حياهتما.  فطريقة العيش ستختلف ومنط احلياة 
بشكل عام سيختلف. والتعاطي مع هذا االختالف الثقايف واملعيشي ومدى التأقلم خيتلف بني األسر 
، فهناك أسر تتأقلم وتتجاوز هذا األمر دون وقوع مشكالت ، وهناك أسر أخرى ال تستطيع التأقلم 
بصورة كلية وابلتايل حتدث بعض املشكالت ، ومن الواضح أنكما وقعتما يف هذا اجلانب وخاصة 
زوجك . لذا على الزوجني تفهم هذا األمر وحماولة هتدئة الوضع حىت ال تتفاقم املشكالت بينهما . لذا 
أخيت الفاضلة عليك تقدير وضع زوجك فمع ضغط الدراسة وعدم تكيفه مع بيئة البلد الذي يدرس 
فيه شكلت لديه حدة يف املزاج ، مما أثرت على طريقة تعامله معك. لذا عليك أن تتعاملي مع املوقف 
وفقا لآليت: أوال: جتنيب النقاش املباشر مع زوجك يف حال حدوث خالف بينكما.    وإرجاء ذلك إىل 
وقت الحق. اثنيا : املساندة اإلجيابية من خالل إيقاظ مشاعر احملبة والدفء بينكما، وغض الطرف 
عن الزالت . اثلثا : فتح مساحة من احلوار اهلادئ بعد اختيار الوقت املناسب ملناقشة أسباب اخلالف 
بينكما ، وإعطاء جمال لالستماع للتعبري عن وجهات النظر بعيدا عن توجيه اللوم املباشر ، والتمسك 
ابلرأي . مع وضع حلول واقعية لتفادي املشكالت مستقبال حىت وإن لزم للتنازل عن بعض األمور اليت 
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الصديقة  الزوجة   له  احتواء زوجك وكوين  اعملي جاهدة على   : رابعا  الشرف.  أو  ال ختل ابلشرع 
واألخت . خامسا : إن من سنن هللا الكونية أن جعل للرجل القوامة على املرأة ، فلذلك تفسرها بعض 
الزوجات على أهنا حب سيطرة من قبل الزوج ، وهذا تفسري خاطيء ؛ لذا ينبغي التنبه هلذا األمر ، 
وعليهن النظر إليه بصورة إجيابية . سادسا: تذكري أخيت الكرمية أن نقطة التقاء السعادة الزوجية يكمن 
يف تفاهم الزوجني ومعرفة شخصية اآلخر وطريقة تفكريه . سابعا:  يسعدان أخيت الكرمية تواصلك معنا 
من خالل اهلاتف اإلرشادي )920001421( .   كما يسعدان حضوركما أنت وزوجك لدوراتنا 
التدريبية من خالل الرابط اإللكرتوين  http://almawaddah.org.sa/activities متمنني 

لكما حياة أسرية مطمئنة

43- زوجي يظلمين
االستشارة

زوجي إنسان عصيب كثري التدخني ال يوجد لديه أصدقاء مييل إىل االكتئاب خبيل نوعا ما متعلق 
أبمه بشدة لدرجة أنه يقضي معظم أوقاته عندها ويهملين وهي متسلطة نوعا ما لكنها تتظاهر 
مبحبيت أمامه وهي تكيد يل دائما وحتب أن تعرف كل شيء عنا . مشكليت أنه سليط اللسان 
علي جدا يتهمين ابخلبث وإين أبقطعه عن أهله عند أي مشكلة . حيايت ما فيها أي خصوصية 
ممكن تدخل علي أمه فجأة وأان مبنزيل كلمته أنه يعطيين خرب مبجيئها لكنه يقول هي الداخلة وانيت 
الطالعة مع احرتامي الشديد هلا وألهله وعدم معارضتهم بشيء إال أنه دائما يتهمين بكرههم هو 
ال يفهم أين زوجة وأحتاج إليه فهو يهملين كثريا وينام عندهم بدون مربر ومينعين من اخلروج بال 
سبب واضح . مشكليت أيًضا أنه يف اي نقاش ميد يده علي وأان صابرة ويطول أايم الزعل ممكن 
تصل إىل شهر ما يكلمين ابدا ويهجرين ابلفراش كثريا مما يسبب يل عذاب نفسي شديد فأان أعاين 
من وحدة شديدة أيخذ أوالدي كل يوم وجيلس عند أهله 5 ساعات أو أكثر غري أنه ملا يطلع 
من عمله يذهب عندهم مع أوالدي من املدرسة وجيلس 3 ساعات تقريبا كلمته كثري أبنه إرهاق 
هلم لكنه يقول بتقطعيين من أهلي ال يفهم أبدا احتياجي النفسي له وألوالدي ولرغبيت ابلنظام . 
حيايت فوضى هو ال يطلب مين أي شيء إال اندرا ال يهمه شيء ويف آخر نقاش كان السبب أين 
طلبت أن أطلع من البيت رفض وأخذ ابين وذهب لبيت أهله وانم عندهم وبعد 9 ساعات جاء 
وأان متضايقة جدا من إمهاله وهو يعرف أين حباجة إليه عصبت وارتفع صويت وضربين كما أنه ال 
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يعطيين أي مصروف يل أو ألوالدي أان أحتمل طلباهتم من السوق أان يف حرية من أمري ..
أرجوكم ساعدوين حبل سريع.

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشدة الكرمية سلمك هللا السالم عليكم 
لالستشارات  برانمج شورى  األسرية  للتنمية  املودة  مبوقع مجعية  ثقتك  لك  نشكر  وبركاته  ورمحة هللا 
اإللكرتونية ، ونسأل هللا لك النفع والفائدة - األخت الفاضلة نقدر لك من مترين به من توتر يف 
العالقة الزوجية، ومن ضغوط نفس جنسية ، ونسأل هللا تعاىل أن يعيننا وإايك على جتاوز هذه األزمة . 
*أواًل : دعينا نفكك املشكلة القائمة بينك وبني زوجك إىل العناصر التالية : - عصبية الزوج وشراهته 
يف التدخني - تعلقه بوالدته - اقتصار عالقاته االجتماعية على أسرته - اهتامك ابخلبث والسعي 
لقطيعة الرحم - اإلساءة واالعتداء ابلضرب والصمت الطويل . - اهلجر يف الفراش كوسيلة للضغط 
* اثنًيا : التشخيص : من خالل وصفك يتبني أن الزوج يعاين من : أ- قلق ب- اعتمادية على 
األم ج- ضعف الشخصية وهو بذلك اليرى أن لديه مشكلة ، وهذا ما حيعل ردود فعله تكون كما 
وصفيت . @ عالج املشكلة * من هنا نوصي ابآليت : ^^^ فيما خيص سلوكيات األم وردود فعل 
الزوج : - جتاهلي سلوكيات األم وتعاملي معها هبدوء وصرب وحكمة . - قابلي سلوكياهتا ابلنقيض 
من خالل االحرتام الصادق . - ال تنتقدي تصرفها أمام زوجك ، حىت وإن كان من قبيل لفت انتباه 
الزوج خلطأ والدته ، فهو متعلق هبا وال يرى أخطاءها أصاًل . ولكي تساعدي نفسك يف حتقيق ذلك 
فسري سلوكها على أهنا والدتك وتتطلع إىل معرفة شؤونك خشية عليك وحًبا فيك . ^^^ جتاهل 
زوجك ملشاعرك وعقابه غري املربر ابهلجر والصمت - تعريف على نفسيتك زوجك ، وطريقة تفكريه 
جيًدا . - احرصي على عدم استفزازه بضبط انفعاالتك ، مع سلوكياته غري احلسنة . - حتدثي معه 
بكلمات لطيفة ولكن دون ابتذال )أي تكون متناسبة مع املواقف : مثل - استقباله عند عودته من 
خارج املنزل بكلمات حب وشوق ، و.....( - ال تقفي عند زالته وحتاسبيه ، ولكن تفادي النقاش 
معه حوهلا دون اإلشارة تصرحًيا أو تلميًحا أبنه خمطئ وإنك ال ترغيب النقاش معه ألنه منفعل فقد يزيد 
ذلك من توتره )ولكن برري أبنه ليس لديك ما تقوليه يف موقف ال تعلمي أين خطؤك فيه( . - أتكدي 
أن قدرك كامرأة جيعلك تتعاملي مع الرجل جبميع صفات املرأة للرجل : * زوجًة متنحه الدفء واحلنان 
واحلب ، وتوقظ فيه رجولته . * أًما تراعي طفولته الكامنة ))خصوًصا أنه متعلق أبمه ، وهذا قد يكون 
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مؤشًرا على تدليل والدته له يف طفولته يف ظل معاملة نقيضه من والده أو قسوة من إخوته(( * أخت 
خملصة تشاركه مهومه وأفكاره وطموحاته . * ابنه تستثري فيه عاطفة األبوه . وبقدر مرونتك وتوازنك 
يف التنقل بني تلك األدوار ، سوف تنجحني حبول هللا تعاىل على معاجلة مشاكل زوجك اليت وردت 
أعاله ، وسلوكياته اخلاطئة اليت ميارسها معك . *** مث أتكدي أيتها األخت الفاضلة أن قربك من 
هللا وحمافظتك على الصلوات واألذكار وقراءة القرآن والدعاء ، تعد وسيلة انجحة يف تفريج اهلموم 
والكرابت . أرجو هللا تعاىل أن يشرح صدرك ويضع وزرك ويرفع ذكرك ، وأن جيعلك نورًا بني عيين 

زوجك .

44- زوجي مينعين من أهلي
االستشارة

متزوجة منذ 25 عاما وبني زوجي وإخواين مشاكل وزوجي مينعين من زايرهتم أو السفر إليهم أو 
حضور أفراحهم وحيرمين من زايرة أخوايت أيًضا مع العلم أنه متزوج زوجة اثنية ويسمح هلا ابلذهاب 
ألهلها يف كل إجازة وقبل 6 أشهر مرضت أخيت واحتاجتين للبقاء جبانبها ومسح يل ابلبقاء ليومني 
فقط ولكن عندما رأيت وضع أخيت الصعب رفضت أن أعود إال بعد 4 أايم واتصل علي وأخربين 
أبين مطرودة من البيت ولن يسمح يل بدخوله وحجز يل للذهاب ألهلي وحرمين من رؤية أوالدي 
طوال 6 أشهر وأخرب أوالدي أين إذا اعتذرت منه فسيسمح يل ابلعودة للمنزل وأان يف حرية من 
أمري هل أعود وقد أهانين وحرمين من أبسط حقوقي وطردين من بييت بعد كل تلك السنوات أم 

أبقى عند أهلي إىل أن يقدر وجودي وأييت لريضيين ؟؟ أرجو الرد ولكم جزيل الشكر

اإلجابة
ملخص  االستشارة.  طلب  يف  بنا  ثقتك  لك  ونشكر  املودة  موقع  يف  بك  نرحب  الفاضلة.  أخيت 
إخوانك وذلك من 25 سنة  بينه وبني  لوجود خالف  أهلك  مشكلتك.: زوجك مينعك من زايرة 
بعمر زواجكم وعندما احتاجت أختك وجودك جبانبها وافق لك على البقاء معها ملدة يومني ولكنك 
رفضِت الرجعة ومكثيت أربعة أايم . مما جعله يرفض عودتك إىل املنزل وأنِت يف بيت أهلك من 6 
شهور ول يسأل عنك بل أرسل مع أبنائك إن رغبيت يف الرجعة االعتذار له وسؤالك . هل ترجعني 
لبيتك وتعتذرين لزوجك .أو تبقني حىت يعرف قدرك ويرضيك . اإلجابه: أخيت الكرمية تعلمني أن رفضه 
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زايرة أهلك ليست لشخصك الكرمي ولكن لسبب اخلالف الذي بينه وبني إخوانك منذ سنوات . 
وكذلك عدم موافقته على رجوعك إىل بيتك وعدم طاعتك له ابلرجوع يف الوقت احملدد . هو هنا 
ل يقدر احتياج أختك لوجودك جبانبها . وأنِت ل تطيعينه فيما أمرك وأصبحت املشكلة عناد .. كٌل 
منكما متمسك برأيه ويرى أنه على صواب .وهذا يتناىف مع تعاليم الشرع واحلقوق الزوجية . وكان 
األجدر به تقدير ظروف أختك وحاجتها لك . وأنِت كذلك طاملا أنه ل يوافق على بقائك أكثر من 
يومني فطاعته واجبة عليك ال سيما أهنا يف غري معصيه هلل . كما قال تعاىل ) الرجال قوامون على 
النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم ( واحلديث عن رسول هللا عليه الصالة 
والسالم )لو كنت آمر أحًدا يسجد لغري هللا ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها( . ونرى بعودتك إىل بيتك 
تتحقق طاعة زوجك ورعاية أبنائك واالستقرار النفسي واالجتماعي ألسرتك . أما بقاؤك حىت حيضر 
لكي يرضيك فال أعتقد أنه يفكر بذلك ألنك أنِت من عصاه ورفضِت الرجعة إىل بيتك يف الوقت 
احملدد واألفضل رجوعك إىل بيتك واحملافظة عليه ورعاية أبنائك . والعمل على إصالح اخلالف القائم 
بني زوجك وإخوانك سواء بشكل مباشر أو عن طريق طرف حمايد له أتثري على الطرفني . نسأل هللا 

لنا ولكم التوفيق والسداد.

45- زوجيت مدمنة على اجلوال
االستشارة

الثاين من زواجي....يعلم هللا أين أحب زوجيت وسعيد معها... وال أرفض  أان شاب يف الشهر 
هلا طلًبا .. ولكن تستخدم اجلوال كثريا...وأنصحها بطريقه غري مباشرة ... وتستمع يف نفس 
اليوم ... واليوم الثاين ترجع مثل ما كانت... وتغاضيت .. والشيء اآلخر إهنا عنيدة وخاصة 
يف اجللوس عند أهلها بكثرة ... ولكن األمور الباقية مستقرة... حاول أنصحها... وزعلت ... 
وقالت انت ما حتبين وانت ما تقدرين ....اآلن ماذا أفعل مع مشكلة إدمان اجلوال... واإلكثار 

من زايرة أهلها..
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اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . 
أخي احلبيب السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، وبعد : أسأل هللا - عّز وجّل- أن يصلك ردي وأنت 
يف أمت صحة وأحسن حال، نرحب بك يف موقع مجعية املودة ونشكر لك ثقتك يف موقعنا ونسأل هللا 
أن يعيننا على حل مشكلتك. أخي الكرمي: احلوار بني الزوجني هو مفتاح التفاهم واالنسجام، احلوار 
هو القناة اليت توصلنا إىل اآلخر. فعندما نتحاور إمنا نعرّب عن أنفسنا بكل خرباتنا احلياتية وبيئتنا األسرية 
والرتبوية، نعرّب عن جوهر شخصيتنا عن أفكاران عن طموحاتنا... فاحلوار ليس أداة تعبري »لغوي« فقط 
بل احلوار هو أداة التعبري الذايت. أن تعّلم »احلوار« وممارسته يف احلياة الزوجية واألسرية من أهم العوامل 
اليت حتقق االنسجام والتفاهم الزوجي واالستقرار األسري. أخي: برامج التواصل االجتماعي انتشرت 
بني الناس انتشارًا كبرياً وأنت حتاول متنع زوجتك منها. وهي مبسوطة هبذا الشيء وتشوفه حق من 
حقوقها مثل الناس ولكنها مزودة املوضوع حبتني. وإذا أهنا أصبحت ما حتس بنفسها وتعلقها ابجلوال. 
فأحياان الشخص ممكن يصل هلذه املرحلة بدون ما يدري ... والعالج يكون بعدة طرق حىت تستطيع 
توازن نفسها وتستخدم اجلوال بشكل سليم. ومنها.. تعويدها على فرتات متباعدة البعد عن اإلنرتنت 
.. مثل تقول هلا نسافر أو نروح رحلة برية أو حبرية أو أي مكان وتتعمد أن ال يكون فيه إنرتنت حىت 
تبدأ حتس بنفسها قلياًل وال ختاطبها بشكل مباشر أنت ولكن قل هلا شويف كيف حياتنا صارت أحلى 
فيه .. طبعا هي راح تتضايق ابلبداية وتشعر ابلضيق  فيه ونتمشى  فيه ونتناقش  نتكلم  ولقينا وقت 
وتفكر يف صديقاهتا ولكن ستكون فرصة بني فرتة والثانية أنك تبعدها عن اجلوال بطريقة غري مباشرة 
حىت تتعود. طبعا احلل يكون ابحلوار معها وحسم األمر! بتنظيم الوقت يعين مثال قل هلا وقت ما أكون 
خارج البيت خذي راحتك ولكن مع اهتمامك ببيتك ووقت اكون موجود على األقل احرتمي وجودي 
واتركيه صامًتا حىت ما تسمعني نغمة الرسائل واعطيين وقيت ووقت ما أكون خارج البيت خذي راحتك 
أان لن أحرمك .. هذا الشيء من حقك، كن جادا يف طلباتك وال تتنازل عن أي طلب تُريده، أنت 
رابن السفينة وأنت الراعي األول املسؤول أمام هللا عنها ضع وقتا حمددا إلقفال اإلنرتنت يف البيت تلتزم 
به أنت. أخي احلبيب: زوجتك عندها وقت فراغ كبري واجلوال هو الشيء الذي ميأل فراغها لوعندها 
هواية أوعمل أو شيء آخر حىت ال تتعلق ابجلوال كل هذا التعلق . أما زايرة أهلها: ليس هناك حتديد 
يف الّشرع لعدد مرات زايرة األقارب وألنّه خيتلف ابختالف أحوال الناس ومشاغلهم وقرهبم وبعدهم 
الزوجات من  ، ومن  وإجازاته  دوامه  وأوقات  أهلها  إىل  الذي سيوصل زوجته  الّزوج  وظروف عمل 
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تسكن بقرب أهلها ومنهن من تسكن يف بلد غري بلد أهلها فكّل هذا يؤثّر يف األمر ولكن ينبغي على 
الزوج أن يعلم أنه ال جيوز له تعّمد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رمحها ، وجيب على الزوجة 
يف املقابل أن ال ترهق زوجها ابألسفار واملصروفات اليت ال يتحّملها وإمنا تطلب منه ما هو يف حدود 
قدرته وإمكاانته. أخي الغايل : هذه نصائح لتجعل زوجتك حتبك وهتتم بك أكثر من نفسها : 1- 
احرتم أفعال زوجتك وتصرفاهتا، واحرتم تفكريها حىت وان كنت تراه اتفها، وال تتفه من أي شئ تقوم 
به زوجتك. 2- حاول أن تتقرب لعائلة زوجتك، وأعرب هلا عن حبك هلم ألهنم السبب يف تربيتها 
الرتبية اليت جعلتك ختتارها زوجة لك. 3- اعرف كل تفاصيل حياة زوجتك كي تعرف أنك مهتم هبا، 
كل تفاصيل يومها، ولكن إايك أن جتعلها حتس أنك تشك فيها أو يف أفعاهلا . 4- أنصت لزوجتك 
ولكل مشكالهتا، وحاول أن تفكر معها يف حلول ولكن ال ترغمها على فعل شيء أنت تراه من وجهة 
نظرك أنه صحيح، بل دعها أتخذ قرارها بنفسها مع مساعدهتا يف ذلك . 5- اجلس مع زوجتك وقًتا 
كاٍف يوميا، ال يقل عن 3 ساعات. 6- راعي ذكرايت زوجتك احلزينة، مثل وفاة أحد أفراد أسرهتا أو 
عائلتها، وشاركها األحزان. 7- إذا كنت على لقاء مع زوجتك، أو أتخرت عن موعدك معها، اتصل 
هبا لتقدم هلا اعتذار وتشرح هلا أسباب أتخرك. 8- إذا ضايقت زوجتك يف شيء، اعتذر هلا بلطف 
. 9- إذا اختلفت يف وجهة النظر مع زوجتك، ال ترتكها، أو تعلي صوتك عليها، واعلم أن زوجتك 
حتبك، وال تريد أن تضايقك أبدا، وحاول أن تفهم زوجتك وجهة نظرك، وأن تقوموا حبل مشكالتكم 
ابلتفاهم. 10-عندما تكون مع زوجتك جتنب النظر إىل ساعتك فبهذا تشعرها أن الوقت مير عليك 

ببطء وأنك متضايق من اجللوس معها، أو تشعرها أبن هناك شيء أخر يشغل تفكريك .

46- زوجي عصيب جدا 
االستشارة

زوجي عصيب وسريع الغضب وخيرج من البيت ال أراه إال وقت النوم ويسب ويغلط ويندم لكن 
أريده أال يسبين.. ابلرغم أين أعمل الذي حيبه لكن ال يعجبه العجب أعرف أنه حيبين لكن أريد 

أن يعاملين بطريقة حسنة.



89

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أخيت الفاضلة نرحب بك يف مجعية املودة لالستشارات اإللكرتونية 
ونشكرك على ثقتك بنا أوال: ابتعدي قدر اإلمكان عن األمور اليت تقود زوجك للغضب فكل امرأة 
تعرف مفاتيح زوجها لذلك عليك االبتعاد عن افتعال الغضب اثنيا: إذا كان زوجك يف حالة غضب 
فعليك أن تتمالكي نفسك إىل أقصى احلدود حىت يهدأ وهتدأ العاصفة ألنك إذا تبادليت معه النقاش 
أثناء غضبه فإمنا بذلك تزيدين النار حطبا وسوف تسمعني ما ال تريدينه اثلثا: احلوار الفعال اختاري 
فيه زوجك هادائ وحتدثي معه عن غضبه ولكن بطريقة عقالنية وهادئة حىت ال  وقتا مناسبا يكون 
يغضب وأخربيه عن مدى انزعاجك ورمبا هو كذلك خيربك أبشياء ال حيبها فيك تقوده للغضب وهبذه 
الطريقة تتفادوا أخطاءكم رابعا: أخيت الفاضلة ذكرت أن زوجك يندم وهذا دليل على حبه لك وعدم 
أثناء الغضب وتذكري دائما أن اإلنسان وقت غضبه ال يعي مايقول وال يقصده  رضاه عما يفعله 
فساعدي زوجك على جتاوز هذا الغضب ابلنظر إىل نفسك واكتشاف األمور اليت تقوده للغضب 
وتغيريها حىت تنعموا حبياة هادئة وأتكدي أنه ال يوجد إنسان ال يعجبه العجب ولكن من املمكن أنه 
ال يعجبه أسلوبك يف فعل األشياء أو تذكريه دائما أبنك تفعلني من أجله الكثري فاملّن من األسأليب 

اليت تقود الشخص للغضب فابتعدي عنه وأسأل هللا أن يوفقك ملا يرضاه

47- مشاكل مع زوجيت
االستشارة

لقد أخذت إجازة وذهبنا حنن واألوالد إلحدى املدن وقد استمتعنا وقد اتفقنا أن نبقى خلمسة 
أايم يف بيت إحدى أخواهتا ولكن لسبب ما أحسست أبن الزوج يريد أن يبقى مع زوجته والبيت 
صغري فقلت لزوجيت فلنذهب وحني عودتنا تلفظت عليها وشتمتها بسبب تصرفاهتا الغريبة  يف 
بيت أختها وقبل هذا قد نصحتها ولكين أحسست خبطئي حينها واعتذرت ولكن مل تقبل اعتذاري 
وطلبت الذهاب إىل بيت والدها ولكن يف طريق عودتنا كنت قد عزمت أن أزور والدي ولكن مل 
تنزل معي وبقيت يف السيارة وكان أيب غاضًبا من تصرفاهتا ومل أبق طويال حىت سافرت وذهبت هبا 
إىل والدها وعند الوصول نزلت وتركت األوالد معي ودخلت البيت وعند اتصايل هبا قالت خذ 
األوالد معك فأخذهتم معي حلني أن هتدأ ولكن عند عوديت لبيت والدها ومقابلته  كنت أشرح له 
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سبب اخلالف بيننا وإين أعتذر فذكر يل مشاكل ال عالقة هلا ابلقضية وقال هل أنت تريد العيش 
معها وكأمنا يريد الطالق فخرجت وال زالت اآلن يف بيت أبيها املشاكل كاآليت :1. غضب والدي 
وقال يل لن يرضى عن تصرفاهتا هذه .2. والدها ال يريد أن يصلح بل يريد أن ينتصر البنته كما 
يظن وقد سبق أنين اعتذرت هلا .3. فتح مواضيع قدمية وخاصة تتعلق ابحلياة الزوجية وقد متت 

املناقشة فيها.

اإلجابة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: نشكر لك ثقتك يف اجلمعية .. إن املشكالت 
الزوجية ال خيلو منها أي بيت وعندما نتأمل فيها جندها ختتلف كثريا عن بعضها البعض فبعضها ممكن 
حّله بغض الطرف عنه – وكأن شيئاً ل يكن - وبعضها ابلنصيحة املباشرة وبعضها ابلرسالة غري املباشرة 
وبعضها ميكن حلها بني الزوجني فقط وبعضها ال بد من إدخال أحد األقارب من جهة أي منهما أو 
إدخال األهل إذا لزم األمر وبعضها ممكن معايشته مع التنبيه عليه وقد رتبت الشريعة بني الزوجني أموراً 
يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ  يف حال الغضب فقال تعاىل :) َوالالَّ
فَِإْن َأَطْعَنُكْم فـاََل تـَبـُْغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اللََّ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا(} النساء:34{ وهذا بال شك للرجال ول 
أيمران هللا تعاىل ابلسب والشتم إذا غضبنا واألمر اآلخر ال بد أن يكون سبب الغضب أن يكون شرعياً 
وليس اختالف طبائع فمن املعلوم أن كال الزوجني خمتلفان يف الطبائع والعادات اليت اعتاد عليها يف 
أسرته وبيئته وحنن نلمس األختالف بني اإلخوة يف منزل واحد فكيف بني الزوجني وقد ذكر هللا تعاىل 
األختالف يف ربع آية }َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنـَْثى{ ]آل عمران: 36[ ولقد بني القرآن هذا التفاوت بني 
ُ بـَْعَضُهْم {  اجلنسني يف مواضع كثرية، منها: قوله تعاىل: } الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل اللَّ
وهم الرجال } َعَلى بـَْعٍض { وهن النساء، ومنها: قوله تعاىل: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة{، )وذلك ألن 
الذكورة يف كمال خلقي، وقوة طبيعية، وشرف ومجال، واألنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، كما 
هو حمسوس مشاهد جلميع العقالء، ال يكاد ينكره إال مكابر يف احملسوس( }أضواء البيان 498/3{ 
وبعد أن عرفنا أن االختالف هو حاصل ال حمالة فال بد أن نتدرّج يف الوصول للتوافق بني الزوجني 
وحيتاج لذلك بذل من جهة الزوجني لبعضهما حىت يصال مع بعضهما لذلك التوافق واآلن نتكلم معك 
حول هذا التوافق عليك أن تقوم بتغذية التواصل إبغداق الزوجة ابلعطاء من دون تذمُّر وأن تغدق 
على زوجتك ابحلب دون استخسار وعليك أن تعذرها كثريا دون ملل ففي حلظات الغضب ال بد من 
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املتحكم يف  املتصرف  الرجل  امرأة ضعيفة وأنت  بلسانك ويدك عليها ألهنا  متلك نفسك فال متُدَّنَّ 
تصرفاتك .قد تقول: هي تقوم أبعمال جتعلين أفقد أعصايب ، أقول لك : ال بد من التحمل وكانت 
أعظم وصية للرجل حينما طلب الوصية من النيب صلى هللا عليه وسلم قال :« التغضب« . فقط ول 
يتعدى هذه الكلمة فأراد أن يكمل له الوصية فلم يزدد عن قوله »التغضب« فالغضب والعصبية داٌء 
عضال يف احلياة الزوجية ال بد أن ننتهي عنه وإن ل فلنخفف منه وال يكن إال بقدر يسري حسب 
البيت وهذا  امرأته خيرج من  إذا غاضب  يتعداه ملواقف اخرى وكان علي رضي هللا عنه  املوقف وال 
والعياذ ابهلل-   – الفراق  مث  مسدود  لطريق  األمور  تصل  ال  األحيان حىت  بعض  أسلوب حسن يف 
أماقولك أين نصحتها كثريا فقد تكون النصيحة ل تصل هلا أبسلوب صحيح فطبائع الناس خمتلفة أو 
ل تكن يف الوقت املناسب إذ رمبا كانت متعبة أو مشغولة أبمور ل جتعلها تتهيأ الستماع النصيحة مث 
إن احلوار الناجح هو الذي يشعر فيه الطرفان أبن له احلق يف الرد وأخذ والعطاء أثناء احلوار أما احلوار 
من طرف واحد فهو ليس حِبَِوار. فاملواقف القدمية كما ذكرت يف استشارتك قد تكون أنك انتهيت 
مع زوجتك وأخربهتا بوجهة نظرك ولكنها تبقى يف نفس الزوجة وال متسح وليس معىن ذلك أهنا من 
طبعها احلقد ..ال بل من طبع املرأة أهنا ال تنس املواقف اليت تشعر فيها ابلنقص والقصور يف آدائها 
للحياة الزوجية فحينما ل تنتهي من حياهتا وكانت حبيسة صدرها فأخرجت ذلك عند أهلها فحصل 
ما رأيت من والدها فكان هذا املوقف هو - القّشة اليت قصمت ظهر البعري- فاعتذارك ل تشُعر فيه 
الزوجة برد اعتبار حيث أن هذا املوقف كما يبدو – حينما ل تقبل اعتذارك- أنه تكّرر ذلك االعتذار 
ول تفي بوعدك بعدم التكرار. واعلم أيها الزوج املبارك أن أكثر ما يضيق نفس الزوجة هو سّبها – أمام 
أوالدها – حيث تعتربه إهانة- والجمال للنقاش يف هذا. اخي احلبيب املرأة هي مستودع من املشاعر 
واألحاسيس وإذا ل تقابلها ولو ابلقليل من تلك املشاعر فال شك أن الصرب سينفذ يوما من األايم. 
فال بد أيها الزوج الكرمي ان تستدرك وحتاول إرجاع زوجتك أبمور منها : 1-  الدعاء : أن تدعوا هللا 
تعاىل أن يلني قلبها ويصلح حال بيتكم وان يعود إليه األمن واالستقرار وعليك ان تصدق مع هللا يف 
التوبة والرجوع وتصحيح مسارك يف احلياة ابحملافظة على الواجبات اليت أمرك هللا هبا والبعد عن ما هناك 
هللا عنه واعلم انه الحيدث بالء إال بذنب سواء علمت ذلك أو ل تعلم و اليُرفع إال بتوبة. 2-  تعزيز 
ثقة األبناء يف أمهم دون رمي التهمة عليها وأهنا السبب يف ما حصل وحماورهتم يف كيفية إصالح ما 
فسد رمبا يكون عندهم بعض الرأي الذي ينفعك يف مثل هذه األحوال. 3-  اذهب لبيت أهلها وال 
أييت يف ابلك أهنم يريدون تطليقها منك فلم يذكر ذلك أحد منهم وحاول مناقشتها ومناقشة أهلها 
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وأدخل عليهم مبا يطيب خاطرها وخاطرهم من اهلدااي احملببة للنفوس والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول« 
هتادوا حتابوا«. 4-  راسلها بوسائل التواصل املتنوعة وبني هلا اشتياقك ورغبة األبناء يف عودهتا وأرسل 
هلا بعض املقاطع الصوتية أو املرئية اليت تلني قلبها عليهم. 5-  أحضر من تشاء من أقاربك من تعرف 
منه احلكمة يف القول واالصالح بني الناس. 6-  حاول ان تتواصل مع املستشارين األسريني لتتعّرف 
أكثر عن احلياة الزوجية ومعرفة وسائل النجاح يف احلياة الزوجية أسأل هللا تعاىل ان ييسر لك أمرك 

ويهدي القلوب ملا فيه خري لكما وأن ينعم عليكم االستقرار يف حياتكم.

48- زوجي مهمل بيته
االستشارة

أم لطفلني عمري 25 مشكليت مع زوجي الوقت واإلمهال زوجي جدا مهملين ومهمل أطفاله وال 
يعطينا من وقته وإذا رجع من الشغل يقعد على جواله و يقول خالص قعدت معكم و يروح ينام 
هو جدا مشغول يشتغل دوامني وأان أعذره ومقدرة وضعه لكن يف هناية األسبوع إذا قلت له تطلع 
عيالك املالهي احلديقة أي مكان يقول اخلميس واجلمعة هذا الوقت يل ألين أتعب طول األسبوع 
وهذا وقت راحيت أان ويذهب مع أصحابه االسرتاحة   الشيء الوحيد الذي يعمله يذهب بنا 
عند أهلي إذا طلع فقط.. أان جدا مقدرة شغله والضغط الذي عليه لكن هو ما يقّدر شيئا طول 
األسبوع قاعدة يف البيت وأفكر دائما ابالنفصال ألنه أحس أنه ما ينفع أب وال مريب يقول انت 
عليك الرتبية و التعليم وأان علي أتمني حياهتم أان جدا مليت من إمهاله يل وألطفايل أشاهد الناس 

الذين حويل يطلعون مع أبنائهم ويسافرون ، أان مليت من هذا األمر أريد حال.

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. األخت الفاضلة : نسأُل هللا عز وجل أن يبارك فيِك، وأن حيفظِك، 
وأن يقدَِّر لِك اخلري، وأن يرضيِك به، ونشكُر لِك تواصلِك معنا وثقتك الغالية بنا ، ونسأُل هللا أن 
يفرِّج عنك مهك وأن يُيسر أمرك. اوال : أشكرك على حرصك وذكرك إلجيابيات زوجك ))جوايل و 
أغراضي و خصوصيايت ما يلمسها ابدا جدا حيرتم اخلصوصية(( فهذا من طيب العشرة فجزاك هللا خري 
, وابشرك حبديث املصطفي صلى هللا عليه وسلم: أميا امرأة ماتت وزوجها عنها رضي دخلت اجلنة. 
)رواه الرتمذي وابن ماجه وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع رقم 2227(. وقد أثىن هللا على النساء 
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ُ ). )النساء:34( كما اريد  الصاحلات بقوله تعاىل:( فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب مبَا َحِفَظ اللَّ
ان امهس يف اذنك : تذكري عندما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم من أشد الناس بالء قال: )النبيون 
مث األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلب الدين اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه 
رقة ابتلى على حسب دينه فما تربح البالاي على العبد حىت تدعه ميشي على األرض ليس عليه خطيئة( 
)رواه البيهقي وغريه(. االستعانة ابهلل تعاىل، فالقلوب بني يديه سبحانه.. قومي ابلدعاء يف السجود 
الدعاء  الدعاء لزوجك ابهلداية وال متلي  الدعاء.. أحلي يف  الليل األخري حيث يستجاب  ويف ثلث 
أبداً.. تعبدي ابلدعاء: }َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت َسَيْدُخُلوَن 
َجَهنََّم َداِخرِيَن{ {غافر }60 . اثنيا : قدري عمله واحرتمي تعبه ويف نفس الوقت تعلمي فن احلوار 
املفعم ابحلب حىت توصلي له رسالة أنه قد قصر يف الواجبات واحلقوق اليت افرتضها هللا عليه من العشرة 
ابلشجاعة  حتلي   : اثلثا  }النساء:19(.  اِبْلَمْعُروف.  َوَعاِشُروُهنَّ  تعاىل:  هللا  بقول  وذكريه  ابملعروف 
والقوة للتغري حياتك مع زوجك لألفضل : 1- حاويل أن جتلسي مع نفسك جلسة مصارحة واكتيب 
إجيابياتك وسلبياتك حيت تتمكين من معرفة مكان اخللل الذي جعل زوجك ال يباىل مبشاعرك ومشاعر 
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهم﴾ الرعد/11. 2- غريي يف كل  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ابنائك قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ ال يـَُغريِّ
نفسك، ال تبقي سلبية، فالرجل يريد املرأة اليت تتطور لتطوره. 3- تعلمي، و احصلي على دورات 
تدريبية واستمعي حملاضرات يف التناغم االسري 4- استعيدي ثقتك بنفسك وارفعي تقديرك لذاتك , 
مما يشعرك ابلسعادة . رابعا: سجلي اليوم مشروعك وضعيه امامك دائما وهو ) أريد أن أغري زوجي 
لألفضل وأعيش حياه سعيدة إبذن هللا ( مث ابدئي ابلعمل على ذلك فورا . خامسا: وسعي خيالك 
واستخدمي ذكائك يف كل الطرق اىل تساعدك على دفع زوجك لالهتمام بك سادسا: عاملي زوجك 
بلغة احلب واالهتمام واملسؤولية , وكوين أنتئ املبادرة , أوصلي له احلب ابلعمل وابلتصرف وابلنظر، 
بعيداً عن احملاسبة صدقيين سوف يتعامل معكي بكل تقدير وحب واحرتام . قال تعاىل : َواَل َتْسَتِوي 
يٌم )34( َوَما يـَُلقَّاَها  احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـَْنَك َوبـَيـَْنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ
ِإالَّ الَِّذيَن َصبـَُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم )35( سورة فصلت . بل جعل اإلسالم درجة حسن 
اخللق وطيب التعامل مع الناس مساوية لدرجة الصائم الذي ال يفرت والقائم الذي ال يفرت , َعْن َعاِئَشَة 
ِنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدرُِك حِبُْسِن  ْعُت َرُسوَل هللاِِ صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل :إ  ُ عنها ، قَاَلْت : مسَِ ، رصي اللَّ
ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّائِِم اْلَقائِِم. أخرجه أمحد 64/6 و\«أبو داود\« 4798 , األلباين : صحيح الرتغيب 
والرتهيب 5/3. . وهللَا نسأل أن يوفقك ملا حيب ويرضى، وأن يهدي زوجك، ويبدل حاله إىل أحسن 

حال.
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49- زوجيت واخالقها
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
اان شاب حديث الزواج واالن اكملت 9 اشهر من زواجي .. احلقيقة منذ بداية الزواج وحىت 
هذه اللحظة مل اشعر ان حيايت اجلديدة مستقرة وهادئة .. فال مير اسبوع او اسبوعني اال ال بد 
ولساهنا طويل  انسانه حساسة جداً  ان حيدث بيين وبني زوجيت شجار .. فمع االسف زوجيت 
وفيها عناد غريب .. واكتشفت اهنا انسانة عقلها مليء ابألفكار السلبية عن الزواج .. فهي 
إنسانه تكره فكرة قوامة الرجل وتعترب طاعة الزوج ضعف للمرأه وأن على املرأه أن جتعل زوجها 
ميشي خلفها ) قالت هذا الكالم حرفياً ( .. علماً أين إنسان هادئ متاماً وال أحب املشاكل ومنذ 
بداية الزواج أحاول أن أطبق مبدأ احلوار والتفاهم هبدوء .. لكنها إن مسعت رأيي يف أي موضوع 
تبدأ تتحسس من الرأي وتفهم أنه ضدها وتسيء  الظن يف نييت .. مث تبدأ هي أواًل برفع صوهتا 
وتسيء األدب ابلكالم .. وأحياانً تستهزئ بطريقة كالمي واخل .. ردت فعلي أان يف البداية بدأت 
أريد االستعجال ابحلكم على أخالقها وشخصيتها فقلت  ابلنصيحة والتوجيه .. ألين كنت ال 
ميكن بسبب أهنا حديثة زواج ميكن أهنا مل تتعود على احلياة اجلديدة مث بعد ما الحظت انه ما ينفع 
معها هالشئ .. وأن هذا طبعها وشخصيتها بدأت ابحلزم ورفع الصوت عليها وأحياان أظل صامًتا 
أجتاهل وجودها .. بعدها أتيت ايل مكسورة ومستحيه تعتذر مين .. فأقبل اعتذارها .. فتهدأ .. مث 
ما مير فرتة إال تكرر نفس هاخلطأ .. البنت ليست بصغرية فعمرها 29 سنة .. يعين من املفرتض 
تكون عاقلة وفامهة .. ومتعلمة جامعية ختصصها شريعة إسالمية وجتتهد حبفظ القرآن الكرمي .. 
فأستغرب جدا أخالقها وأسلوهبا من بنت مفرتض يظهر منها الدين.. علماً أبين وهللا منذ بداية 
الزواج أحرتمها وأحرتم أهلها وال أقصر معها يف شيء سواء من أغراض بيت أو سفرايت او سوق 
.. حىت اذا رفعت صويت عليها تكون وهللا العظيم دائماً هي السبب وهي البادئ فيها وأحاول 
وأان أرفع صويت عليها من ابب أتديبها ال أكثر حىت انين ال أهنيها ابلكالم أثناء غضيب ورغم ما 
قلته فيها من هذه الصفات إال إهنا جمتهدة جداً يف بيتها .. فهي دائماً حريصة على تنظيمة وترتيبه 
ونظافته .. كما أهنا حريصة على تلبية حاجايت سواًء تنظيف مالبسي او الطبخ يل او حىت يف 
االمور احلميمه .. اشهد هلا اهنا ما تقصر يف هذه االمور .. وحتاول ارضائي فيها كلها .. كذلك 
حريصة على مظهرها واانقتها ونظافتها أمامي .. هذه هي إجيابيتها .. ولكن سلبياهتا مع األسف 
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جتعلين أنسى كل ما تقوم به .. فما الفائدة إن فقد الزوج احرتامه يف بيته !؟ أمتىن أن تنصحوين 
ألين بدأت من اآلن ابلتفكري بشكل جاد ابالنفصال حاملا تفشل مجيع حماوالت االصالح اليت 

سأقوم هبا من اآلن .

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك يف اجلمعية إن احلياة الزوجية هي ارتباط بني خمتلفني 
يف السلوك والطبائع واألخالق والتنشئة االجتماعية عموماً فحينما تتقابل مع أحد أصدقائك ألول مرة 
ليس كمن يقابله كل مرة فستكتشف من خالل اجللوس والذهاب واإلايب معه صفات متعددة منها 
ماهو )من وجهة نظرك( أنه حسن وأخرى تعتقد أهنا صفات أو عادات سيئة نشأ صديقك وترىب عليها 
فتأيت مهارتك يف التعامل مع صديقك كما هو ورمبا تسعى لتغيري بعض صفاته السلبية ألخرى إجيابية 
هذا املثال بني الرجال فكيف ابإلرتباط بني رجل وامرأة والذين أصال هم خمتلفني يف صفاهتم وتفكريهم 
وتعاملهم مع األمور ومصداق لذلك قوله تعاىل )وليس الذكر كاألنثى( فاألختالف موجود ، ولكن 
كيف نتعامل أو ماهي قدراتنا للتعامل مع اآلخرين املختلفني عّنا وخاصة املرأة وابألخص حينما تكون 
الزوجة فحينما يرتبط الرجل ابملرأة فيبدأ كاًل منهما ابكتشاف صفات اآلخر وإذا رأى الزوج من زوجته 
بعض ما يكرهه من زوجته فيأيت التوجيه الرابين من هللا تعاىل )وعاشروهن ابملعروف فعسى أن تكرهوا 
شيئا وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً( وثىّن عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله:« اليفَرُك مؤمن مؤمنة إن 
كرِه منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر«. وأنت ابرك هللا فيك ذكرت من الصفات احلسنة الشيء الكثري 
وهذا من حسن تعاملك مع زوجتك وأما ما ذكرته يف سؤالك عن رفع صوهتا أثناء احلوار واالستهزاء 
بكالمك وأهنا حتمل أفكار مغلوطة عن التعامل بني الزوجني وعدم احرتامه هي من املبادئ اليت رمبا 
اكتسبتها من خالل الرتبية واألحداث واملواقف اليت شاهَدهْتا يف بيت أهلها حىت أصبحت صفات 
متأصلة فيها ، فلذلك ال بد ان تتعامل وتتأقلم مع صفاهتا أما إهنا جامعية يف ختصص شرعي وأهنا حتفظ 
القرآن الكرمي فهذا ال يعين أهنا ستكون حاملة للصفات احلسنة فقط . ال بل يوجد تقصري وحيصل 
من البشر عموماً حىت وإن ارتفعت مكانتهم العلمية واالجتماعية فالزلل حيصل من الصغري والكبري 
والعال واجلاهل . واعلم ان الزوجة ال بد أن تليّب رغباهتا العاطفية فهي حتب الشخص الذي حينو عليها 
ويُقّدر مواهبها ويعطي أفكارها وعقلها االهتمام حىت لو كان شكلياً فقط دون مهز أو ملز أو حتقري أو 
جتريح حىت لو كان ابإلشارة أو أبي تصرف يوحي هلا بعدم تقديرها او احرتامها ليس شرط أن يكون 



96

التصرف صرحياً فمن الواضح أنك تستطيع أن متلك لسانك عند الغضب وهذا مجيل وأنك تبذل هلا 
ما تستطيع وما تريد سواء هلا أو ألهلها ولكن املرأة تريد املدح والثناء ونبع احلب من فم الزوج ، ملاذا 
؟ ألن الرجل غالباً وبطبيعته الحيتاج بعد سن النضج أن يعامل ابحلب والعاطفة بل ابلتقدير واالحرتام 
وهذا الذي شعرت أنت بنقصه يف أسرتك وهي أيًضا أكيد أهنا شعرت بنفس الشعور فال بد أن تعاملها 
حسب تفكريها واهتمامها ابلدعم والتشجيع ألفكارها وجهدها وبذهلا ورمبا يساورك شعور أبن هذه 
التصرفات تؤدي للتبعية للمرأة فأقول لك يقول هللا تعاىل) لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن 
كان يرجو هللا واليوم اآلخر..اآلية( وإليك صور من عالقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بزوجاته 
ر مشاعرها، ال يهزأ بكلماهتا، يسمع شكواها، وخيفِّف  فتجده أوَّل َمْن يواسيها، ُيَكْفكف دموعها، يـَُقدِّ
أحزاهنا؛ فكان مثااًل حُيتذى، وقدوة حسنة يستفيد منها البيت املسلم على مرِّ القرون واألزمان؛ فعن 
أنس أنه قال: بلغ صفية)زوجة النيب صلى هللا عليه وسلم( أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكت 
فدخل عليها النيب وهي تبكي، فقال هلا: »َما يـُْبِكيِك؟« فقالت: قالت يل حفصة: إين بنت يهودي. 
فقال النيب : »ِإنَِّك البـَْنُة َنيبٍّ، َوِإنَّ َعمَِّك لََنيبٌّ، َوِإنَِّك لََتْحَت َنيبٍّ، َفِفيَم تـَْفَخُر َعَلْيِك؟« مث قال: »اتَِّقي 
هللَا اَي َحْفَصُة« و كما وصفت السيدة عائشة -رضي هللا عنها- حال رسول هللا كزوج داخل بيته، فقد 
كان »خَيِْصُف نـَْعَلُه َويـَُرقُِّع ثـَْوبَُه« . فكان تعامله مع زوجاته من منطلق الرمحة واحلب، كما أنه تعامل 
أيًضا من منطلق أنه بشر مثل ابقي البشر األسوايء، الذين ال يـََرْوَن غضاضة يف مساعدة أزواجهم. ومن 
عظيم حمبَّته هلن -رضي هللا عنهن- أنه كان يشاركهن املأكل واملشرب من نفس اإلانء، فعن عائشة 
–رضي هللا عنها- أهنا قالت: »ُكْنُت َأْشَرُب فَُأاَنِولُُه النَّيبَّ ، فـََيَضُع فَاُه َعَلى َمْوِضِع يفَّ, َوأَتـََعرَُّق اْلَعْرَق 
فـََيَضُع فَاُه َعَلى َمْوِضِع يفَّ«. وكان خيرج معهن للتنزُّه لزايدة أواصر احملبَّة، فريوي البخاري: »َكاَن النَّيبُّ ِإَذا 
َكاَن اِبللَّْيِل َساَر َمَع َعاِئَشَة يـََتَحدَُّث«. وكان كثريًا ما ميتدح زوجاته، فها هو ذا رسول هللا ميتدح عائشة 
-رضي هللا عنها- قائاًل: »ِإنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِدَعَلى َسائِِر الطََّعاِم«. ورغم ما كان 
جيد النيب يف بعض األوقات من نسائه، إالَّ أنه ل يضرب امرأة له قطُّ كما قالت عائشة رضي هللا عنها: 
»َما َضَرَب َرُسوُل هللِا اْمَرأًَة َلُه َقطُّ... بل كان يواسيها عند بكائها ألي سبب من األسباب، فرُيوى »أن 
صفية -رضي هللا عنها- خرجت مع رسول هللا يف سفر، فأبطأت يف املسري, فاستقبلها رسول هللا وهي 
تها.... والناظر  تبكي, وتقول: محلتين على بعري بطيء. فجعل رسول هللا ميسح بيديه عينيها ويسكِّ
ر أزواجه حقَّ التقدير، ويُولِيهم عناية فائقة وحمبَّة الئقة، فكان  إىل سريته جيد أن رسول هللا كان يـَُقدِّ
نِْعَم الزوج . واملرأة تكره كثرة نقد الزوج هلا فلذلك هي التستقبل نصائحك وتوجيهاتك إال إبساءة 
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الظن بقصدك فال تفهمك حسب وجهة نظرك بل حتمل كالمك على غري حممله فتحصل مشكلة 
جديدة حني مناقشة بعض األمور فمن االن ال بد لك قبل أن تنقد أي تصرف هلا أوال : أتكد منها 
ل فعلت ذلك التصرف .ألنه رمبا تكون هناك بعض السلوكيات صدرت منها لألسباب معينة قد ال 
الشهرية فهو مما جيعلها  العادة  أو عندها  املناسب فال تكن متعبة  الوقت  الرجل. اثنياً:اخرت  يدركها 
متقلبة املزاج . اثلثاً : امدح السلوك االجيايب وقدم الشكر على بذهلا وحسن إدارهتا لألمور ،وقل هلا: 
غري أن هناك مالحظة بسيطة وتبدأ يف املوضوع . قد يكون ذلك مما يساعدك على جتاوز إساءة الظن 
فكما ذكرت أن حوارك هادئ وهذا جيد واليستدعي منك رفع الصوت فزوجتك جبوارك واحذر من 
الغضب واالستعجال ابلرد فاألمر حيتاج لسعة صدر وفهم األمر وتقديره فال مانع من أختيار مكان 
احلوار وتغيريه من فرتة ألخرى ومن التجديد أال تبدأ ابلنقد إال بعد حوار هادئ ولطيف.واحذر أيها 
املبارك من حب نفسك واالبتعاد عن الزوجة فرتات طويلة فإن هذا األسلوب يؤدي مفعوله فرتة مؤقتة 
وبعد ذلك يفقد أتثريه وقوته ألن الزوجة تعتاد بعد ذلك على أسلوب التطنيش ويصيبها ملل من كثرة 
االعتذار بدون سبب مقنع فاترك هذا األسلوب وقم مبواجهة الزوجة واصرب على تصرفاهتا فاحلياة إذا 
أمد هللا يف عمرك ليست سنتني أو ثالثة بل أمد الدهر إبذن هللا. أسأل هللا تعاىل لكما سعادة الدارين 

وأن يرزقكما الذرية الصاحلة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

50- زوجي غيور جدا
االستشارة

أان سيدة متزوجة للمرة الثانية عن حب قوي جدا من زوج غيور جدا وحساس وكرمي وذكي ، 
تكررت املشاكل واخلالفات وكل مرة يهدد ابالبتعاد وال يبتعد. بعد عيد الفطرتغري مزاجه فجأة 
وقرر االبتعاد جربت معه الكالم واالستعطاف وكل الوسائل ولكن بال فائدة أحبه وال أريد االبتعاد 

عنه.
أريد مشورتكم يف إرجاع زوجي حليب واإلحساس يب من جديد.

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشدة الفاضلة سلمك هللا السالم عليكم 
النفع والفائدة .  ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك يف موقعنا ونسأل هللا جل وعال أن جتدي فيه 
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يتضح من استشارتك حبك لزوجك وحرصك على استمرار عالقتكما وهذا أمر إجيايب تشكرين عليه 
، كما أنه يتبني أن زوجك ال يريد االبتعاد فعال، ولكنه قد يكون يشعر ابمللل والروتني يف العالقة 
. ومن املهم أن تعلمي أن نفور األزواج من زوجاهتم يعود ألسباب عديدة ، قد تكون ذات ارتباط 
ابجلانب : - العاطفي - اجلنسي - النفسي - االجتماعي - االقتصادي - الفكري وهنا من املهم 
معرفة البعد الذي أدى إىل نفور الزوج وصدوده ونقرتح عليك اآليت : - ال تشغلي تفكريك هبذا األمر 
، وكوين على طبيعتك . - تعريف على اهتماماته وأرفعي من مستوى ثقافتك فيها ، وأجعلها أحد 
حماور النقاش بينكما . - ال تصري عليه يف العالقة اخلاصة خصوًصا يف مثل هذه املرحلة ، بل إهتمي 
إباثرته إاثرة غري مباشرة . - تعريف على ما جيذبه للمرأة واحرصي على تلبيته له . - أظهري حبك 
واحرتامك له بطريقة متوازنة غري مبالغ فيها ، متجنبًة حب التملك للزوج . - جتنيب إاثرة غريته أبن 
تكوين واضحة يف تصرفاتك وسلوكياتك ، وأطلعيه على برانجمك اليومي وزايراتك وأسباهبا . - إحبثي 
عن فرصة جيدة تشعرين فيها أنه متقبل للحوار وأسأليه عن ما حيتاجه منك . - عندما جتديه منصرفًا 
عنك ، فال تزعجيه ابلطلبات أو احلوارات ،بل وجهي له تساؤالت تظهر إهامامك به ) مثاًل : أراك 
منشغاًل هل أحضر لك شئ تشربه أو أتكله ( . -إهتمي برتتيب املنزل وتزيينه بطرق جاذبة ختالف 
املعتاد . - احرصي على التزين ابلطريقة اليت تتالءم مع احتياجاته النفسيه والفكرية . وأسأل هللا تعاىل 

أن جيعلك نورًا بني عينيه وجيعله نورًا بني عينك وأن يعصم قلبيكما عن معصيته.

51- زوجي يهجرين وابرد عاطفيا 
االستشارة

السالم عليكم ىرمحة هللا ىربكاته
اان حابه اتكلم عن مشكليت وامتىن االقي حل او نصيحه 

اان متزوجه من مخس سنوات وعندي طفلني منذ اجنايب طفلي االول اعتزل زوجي النوم معنا وذهب 
للمجلس حبجه ازعاج الولد وان عنده دوام  ..

على فكره منزلنا صغري حدا غرفة نوم وجملس وصاله فقط واالبنا ينامون معايه على نفس السرير
املهم اان فعال اعاااين من هجرانه ألنه تعود على النوم لوحده وهذا الشيء سبب برود يف كل 

عالقتنا 
ماعمره حسسين اين زوجة حىت لو ابلكالم 
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ما أعرف األحضان وال الغزل والكالم احللو وال االحتواء
نبهته أكثر من مرة أوكي أان متنازلة عن حقي الشرعي ابجلنس لكن أحتاج حب حنان كالم حلو 

حيسسين أين أنثى
أحتاج يوم يهديين لو هدية بسيييطة راضية فيها وداميًا أقول له أان متواضعة وأقبل ابلقلييييل أشوفه 

شيء عظيم منك لكن الحياة ملن تنادي 
هو طيب خلوق لكن عالقيت فيه فيها فراااااغ كبري وخلل نفسي أعدهلا 

هو ايانه ف دوامه أو انمي يف اجمللس أو عند أهله 
هو ينبسط كثييري عندهم إنسان بشوش ومعطاء ويكرفووونه كرف واان لو طلبته اي شي يقول ال 

ماقدر تعبان 
أيب احتوااااا

أيب حب
أان مضغوطة مع مسؤولية األطفادل والبيت وأحس أين حنفجر

على العلم أنه يعاين من مرض السكر 
أمتىن أرسل له جواب هاالستشارة لعل وعسى حترك فيه شيء ما قدرت أحركه من سنني

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. نرحب بِك أخيت الكرمية ونشكر لك ثقتِك مبوقع املودة ونتمىن 
لِك الفائدة.. - أخيت الكرمية..تعترب العالقة احلميمة ركيزة من الركائز األساسية اليت تستند إليها احلياة 
الزوجية وهي صمام األمان ، ويف حال حدوث أي خلل تنعكس آاثرها على الزوجني على شكل 
هروب أو عصبية أوبرود جنسي وعاطفي كما هوحاصل معكما. وأول خطوة للعالج هي حتديد اخللل 
الذي أدى هلذه املشكلة، فهناك الكثري من األزواج تنخفض رغبتهم اجلنسية ألسباب نفسية أوعضوية 
أواجتماعية. قد جتتمع هذه األسباب أو تتفرق لتنتج مشكلة الربود اجلنسي والعاطفي لذلك ال بد 
من حتديدها حىت نضع اخلطة العالجية استنادا عليها: - فمن اجلانب النفسي : قد يكون السبب 
انشغالك بطفلك واعتياده على العزلة بعد االجناب. - ومن اجلانب االجتماعي : ضغط العمل أو 
الضغوط املادية سواء من أسرته أو من اخلارج ، ضيق السكن. - ومن اجلانب العضوي : قد يكون 
ملرض السكر انعكاس على أدائه اجلنسي لذلك يتهرب من اللقاء احلميمي. أخيت الفاضلة.. مجيل 
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منِك ثناءك على اجلانب االجيايب )كرمه،بشاشته،تعاونه وخدمته الهله ( وهذا مؤشر لتقبله للتغيري 
النوم  لغرفة  الزوج  بعودة  االستعجال   - مايلي:  عليكي  وأقرتح  إبذن هللا،  معك  والتجاوب  اإلجيايب 
 ، اجمللس  املكان  لوكان هذا  النوم حىت  النوم مبفردهم عن طريق هتيئة مكان  االطفال على  وتدريب 
والتدرج معهم حبيث تبقي معهم حىت نومهم حىت يعتادوا على الوضع اجلديد، ومن االمور املساندة يف 
ذلك ) تنظيم وقت نومهم حىت الأييت املساء إال وهم يرغبون يف النوم ، رواية قصة هلم ،تشغيل القرآن 
بغرفتهم حىت يشعروا ابلسكينة والطمأنينة، مكافأهتم معنواي وماداي يف حال نومهم بغرفتهم(. - أشركي 
زوجك مسؤولية أبنائه حبب ومتعة وليس اباللزام والقوة حىت خيف الضغط الذي تشعري به . - اختاري 
الوقت املناسب لفتح حوار هادئ وممتع خبصوص حياتكما واطرحي عليه هذا السؤال: مااألمور اليت 
لوقمنا هبا سنكون أسعد ؟ وتقبلي منه اإلجاابت اليت سيطرحها بصدر رحب واسعي لتطبيقها قدر 
املستطاع ويف املقابل أخربيه ابألمور اليت تسعدك كتخصيص وقت لكما للتنزه واليشرتط التكلف يف 
الرومانسية. - مهم جدا  الرسائل  ،تبادل  اإلحتضان   ، للمشاكل  املكان حىت اليكون ابب جديد 
أن تتعريف وزوجك على الفروقات الفكرية واإلحتياجات العاطفية بني األنثى والذكر فعدم اإلملام هبا 
سبب كثري من اخلالفات والنزاعات بني الزوجني كان من املمكن تفاديها ، وهي حبر اليكفي أسطر 
الحتوائها لذلك أنصحك ابالطالع على هذا املوضوع ومن أمجل الكتب يف هذا املوضوع »الرجال 
املودة تعقد عدد  الزهرة »وإن كان متاًحا لكما االلتحاق ابلدورات فجمعية  املريخ والنساء من  من 
من الدورات اجلوهرية يف احلياة الزوجية واليت تعينك على اكتساب املهارات األساسية كاحلوار الزوجي 
وإدارة الغضب الزواجي وغريها أرجو التكرم بزايرة رابط اجلمعية لإللتحاق هبا يف حال رغبتك. - من 
اجلميل أن يرافقك رحلة العالج خطوة خبطوة مستشار أمني يفيدك خبربته بكل سرية وهذا ماتوفره 
اجلمعية عن طريق هاتف شورى عرب كادر متخصص من املستشارين واملستشارات من الساعة الثامنة 
صباحا إىل العاشرة مساء على الرقم 920001421. أخرياً .. تذكري دائما أن الزوجة الناجحة هي 
اليت تتخذ قرار املبادرة لتجديد احلياة الزوجية وتدفئتها بعد أن حاصرها الربود وأتكدي أن زوجك 
سيسعد فاستعيين ابهلل واحتسيب كل خطوة ختطيها لسد الفراغ والثغرة اليت بينك وبني زوجك وتذكري 
حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما قال :) أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راِض دخلت اجلنة( 

رواه ابن ماجه. أسأل هللا لكما السعادة وراحة البال ...
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52- يقولون خليك ثقيل  
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
أان شاب عقدت قراين على بنت عمي واحلمد هلل متت األمور. وبيننا أشياء مشرتكة كثرية واحلمد 
هلل، املهم أصحايب  ينصحوين ابلثقل والرزانة، وفيه أانس آخرون يقولون كن على طبيعتك معها 
وال تتصنع شيئا حىت ال تصدم منك بعد الزواج. أان شخصييت عفوية ولو فكرت أصري ثقيل ال 
أعرف ... االستشارة كالتايل: كيف أتعامل مع اإلنسانة وكيف يكون األسلوب ؟ وهل فعاًل الزم 

أكون ثقييل؟ وال أعرف كيف أتكلم معها أريد حال.
دمتم خبري،،

اإلجابة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك 
ابجلمعية الزواج من نعم هللا العظيمة بل هو من آايته الدالة على عظمته وقدرته فقال سبحانه )َوِمْن 
ِلَك آَلاَيٍت  آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـَْها َوَجَعَل بـَيـَْنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف ذَٰ
ِلَقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن ( الروم آية 21. وقد حث عليه النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث عبد 
هللا بن مسعود قال : قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } اي معشر الشباب ، من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن ل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء { وقد 
مّسى هللا تعاىل هذا الزواج ابمليثاق الغليظ لقوله تعاىل )وأخذن منكم ميثاقا غليظاً(النساء21 فاحلمدهلل 
املناسبة فلم جيدوا وآخرين ل  الزوجة  أن هّيأ لك هذا األمر فكم من شباب مقتدرين ويبحثون عن 
يستطع الواحد منهم إكمال مشروع زواجه لكثرة التكاليف وآخرين ..وآخرين فاحلمدهلل أوال وآخرا. 
مث اعلم ايها املبارك أن احلياة الزوجية أوسع وأمشل من هذه الفرتة اليت هي أمجل فرتاهتا حيث أهنا تتميز 
ابلتعارف واالكتشاف لشخصية جديدة ترغب انت ابالرتباط هبا ورضيت الفتاة بك شريكاً إلكمال 
حياتكما مع بعضكما إبذن هللا ورغم أهنا من أمجل الفرتات إال أهنا يف نفس الوقت من أمهها فإن 
جتاوزمتا هذه املرحلة فبإذن هللا تكون حياتكما يف سعادة ولكن هناك أمور جيب التنبه هلا يف هذه الفرتة 
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خاصة لتسري على ما يرام : 1- احذر من ان ُتدخل أهلك وأسرتك يف حياتكم الزوجية ، صحيح 
اهنم أهلك وصلة رمِحك وال تَنفكُّ عن الرّب هبم واإلحسان إليهم ولكن ال حيسن بك أن تدخلهم يف 
كل أمر صغري أو كبري يف حياتكم الزوجية فهذه حياتك اخلاصة أنت املتحكِّم واملتصرِّف فيها حسب 
ما تراه انت ال ما يراه اآلخرون فقد يتدخل أحدهم حبجة أنك مبتدىء يف احلياة وقد التدرك بعض 
األمور فتفتح له الباب فال تستطيع إغالقه بعد ذلك فتصبُح غري قادر على التحكم يف حياتك وجتد 
اآلخرين هم من يُديرون حياتك وتتعب نفسك وزوجتك فال تستطيعا اختاذ أي قرار، واالستشارة ال 
أبس هبا ولكن يف حدود املعقول وتنتقي من تستشري وهذا الكالم ينطبق أيًضا على الزوجة وهّن أكثر 
به  تثق  أقارهبُّن يف حياهتم وخصوصياهتم نظرا لضعفهن وحاجتهن ملن يقف معهن ممن  يُدخلن  من 
سواء من صديقاهتا من أصحاب اخلربة أو قريباهتا فتقوم بتطبيق الرأي الذي قيل هلا بكل جزئياته مما 
قد ال يناسب حياهتا فتبدأ اخلالفات والنزاعات يف ذلك بني الزوجني فاحرصا على أال تدخال أحدا 
يف حياتكما. 2- حاول أن حتسن عالقة زوجتك أبهلك وخاصة أمك واحرص على حتسني عالقتك 
ابهل الزوجة فكثري من املشكالت واخلالفات بني الزوجني يكون أتثريها األساسي ومنبعها من اهل 
لسوء تفاهم حصل بينهم او موقٍف ما جعل العالقة تَتوّتر بينهم،فليُكْن عّش الزوجية  الزوجني نظراً 
ِحصناً منيعاً أمام اخلالفات اليت ال دخل لكم هبا فعالقتك بزوجتك تكون على ما يرام فتسوء نظراً ألن 
أم الزوج غضبت من أم الزوجة يف موقف أو مناسبة معينة ، ولتعلم أن كثرياً من األزواج يتعب يف هذه 
الفرتة ألن األمور اختلطت عليه ألنه أصبح ال يدري يُرضي من ؟ هل يرضي زوجته أم أّمه أم أم الزوجة 
؟ فتجده إذا ل يكن منصفاً ينحاز ألمه ويغضب ويقف يف طريق كل من يريد إغضاهبا .!! وهذا بال 
شك غري صحيح ألهنا رمبا هي اليت أخطأت أو تصرفت بشكل غري الئق فتغضب من الزوجة وأمها 
فتنتقد الزوجة امام الزوج وتشكو له ما فعلت ، فتخرب بيوت بسبب هذه التصرفات بل الصحيح أن 
تستمع لوالدتك ما لديها من مالحظات على الزوجة وَتِعُدها أبنك ستقوم ابلواجب ومتتّص غضبها ، 
واعلم أنه قد يكون من أسباب غضب أمك هو غريهتا من زوجتك فتشعر األم أن الزوجة قد اختطفت 
ابنها من بني يديها . فال بد من الرجل ان ينتبه لتصرفاته وسلوكياته فال يقّدم الزوجة على أمه بل 
حيرص أن يرضي الطرفني مبا ال حيصل معه اخللل يف العالقات. 3- احذر من نقل الكالم بني أهلك 
وزوجتك ولتحذر أيًضا الزوجة من نقل الكالم بينك وبني أهلها فكم من بيوت خرِبت وتفكك أفرادها 
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بسبب نقل الكالم عن بعض ال شعورايً ورمبا بدون قصد أحياانً فتحصل الكارثة فمهما مسعت عن 
زوجتك عند أهلك من سوء الصفات فال تنقل هلا إال الطيب من القول والثناء واملديح وامدحها عند 
أهلك ولتسمع هي بذلك ليعلم أهلك أنك يف سعادة مادامت هذه الزوجة يف حياتك وروى مسلٌم يف 
صحيحه أن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلَّم, قالت: ))أرسل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلَّم 
فاطمة بنت رسول هللا إىل رسول هللا، فاستأذنت عليه وهو مضطجٌع، فأذن هلا، فقالت: اي رسول هللا, 
إن أزواجك أرسلنين إليك, يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة, وأان ساكتة، فقال هلا النيب صلى هللا عليه 
وسلَّم: أي بنيَّة! ألسِت حتبني ما أحب؟ فأحيب هذه وأشار إىل زوجته رضي هللا عن اجلميع. فالشاهد 
من القصة أن النيب صلى هللا عليه وسلم ل يرتدد يف بيان حبه أمام أهله وأقاربه. 4- هذه الفرتة تعترب 
فرتة اختبار لكال الطرفني فكل منهما يود اختبار اآلخر يف سلوكياته وطريقة أخذه لألمور فال بد على 
الزوجني أن يكوان على طبيعتهما اليت خلقهما هللا عليها ونشأ عليها، ولكن األهم من ذلك هو تقبل 
الطرف اآلخر فال شك أن هناك بعض الصفات ل يتعود عليها من شريك احلياة بل رمبا ال حيبها أن 
تصدر منه فيأيت هنا معىن التقبُّل لشريك احلياة ومع الوقت تستطيع ان تُغريِّ من بعض الصفات اليت 
ميكن ان تتغرّي، وأما اليت ال ميكن تغيريها فعليك ابلتعايش معها فالزمن كفيل بتغيريها. 5- مجيل ان 
تتحداث يف هذه الفرتة عن ِعّش الزوجية وكيف يتم هتيئته من أاثث وترتيب وميكن ان ُتشعرها ابالهتمام 
والتقدير أبن تستشريها يف جتهيز أاثث املنزل ومما ميكن يف هذا الباب أن تقوم بتصوير األاثث واخذ 
رأيها فيه إبرسال صورته وهذا مما يزيد العالقة بينكما ارتباطا . 6- هذه الفرتة ذهبية وحتلو فيها الزايرات 
ألهل الزوجة وتوثيق العالقة معهم وحيسن بك ان حتضر لزوجتك بعض اهلدااي اليت تتألف هبا قلبها. 
7- لتكن فرتات االتصال متنوعة حسب الظروف فمرة يف املساء واخرى يف الصباح ولتكن بني فرتة 
وأخرى فال تكن االتصاالت يومية وال متباعدة ولتكن متنوعة يف طريقة التواصل فمرة ابجلوال وأخرى 
ابلربيد اإلليكرتوين وأخرى مبواقع التواصل . 8- احذر من الوساوس اليت يسعى الشيطان لقذفها يف 
نفوس األزواج اجلدد فتقول مثال: ملاذا ل تتصل يب؟ - ملاذا ل ترد علي ؟ هل هي زعالنة مين ؟ وحنوها 
من العبارات اليت ال طائل منها يف هذه الفرتة ابلذات فكن على ثقة ابهلل تعاىل أن طريقك ميسور 
وسهل برمحة هللا تعاىل ألنك طرقت الباب احلالل الذي شرعه رب العاملني. أسأل هللا تعاىل أن يوفق 

بينكما وييسر أمركما ويرزقكما الذرية الصاحلة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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53- زوجي يريد إرجاعي بشروطي
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وأسعد هللا أوقاتكم بكل خري أمتىن النظر يف مشكليت :
بدايتها دراسيت  تنتهي  أان متزوجة منذ عشر سنوات لكن يف دوامة من املشاكل مع زوجي ال 
ومث وظيفيت وتنازلت عنها من أجل تربية أبنائي والعيش بسالم لكن زوجي سليط اللسان يسبين 
ويشتمين وأحيااًن يضربين ألسباب اتفهة منها منعي زايرة أهلي دون سبب صحيح إين أرد عليه 
وآخذ حقي وقت ما يظلمين ويفرض أوامر أهله حىت أخواته علي ابألصح ضعيف الشخصية 
وكان حيرمين من أبنائي الست شهور والسنه فلجأت بعدها للمحكمه أطالب بفسخ النكاح ورؤية 
أوالدي حىت وصلت جللسات الصلح وحاول الشيخ اإلصالح بيننا لكين رفضت وزوجي مصر 
على عدم طالقي وأنه يريدين وبكى بكاًءا شديًدا حىت إين استغربت من تصرفه وموافق على مجيع 
شروطي ومع ضغط أطفايل علي عندما أتوا زايريت أن أكون جبانبهم ألهنم ما زالوا أطفال صغار 9 
و6سنوات وما رأيته يف أعينهم ونفوسهم من كسر نفسي فكرت ابلرجوع لكن زوجي ال يصلي 
وسبق رأيته يستخدم ورق عادي يوضع عليه تبغ الدخان املوجود بداخله وواجهته ابحملكمة ورد 
أن ذلك تنباك ليس حشيش وهو يستخدمه لرتك الدخان وأان ما أزال أشك يف األمر مع أنه 
كرمي وطيب وحنون معي ال أنكر ذلك لكن كان يقوم أبفعال توحي أبنه غري طبيعي مع أن أبنائي 
متعلقني بوالدهم وإذا أتوا زايريت ميلون من بيت أهلي ويلحون علي ابلرجوع وأان يف حرية من أمري 

وال أريد ترك أبنائي للزمن ويف نفس الوقت أخاف من أفعال زوجي 
وشكرا حلسن تعاونكم

اإلجابة
بسم هللا واحلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد: فنشكر لك ثقتك يف اجلمعية أخيت الكرمية 
إن احلالة اليت وصلت هلا كانت بسبب عدم التفاهم مع حول هذه القضااي اليت ذكرتيها وهي ) الشتم 
والضرب ومنعك من زايرة أهلك وتدخل اهل الزوج يف حياتكم ( هذي قضااي تفسد احلياة الزوجية بل 
رمبا تنتهي إذا ل يتم إدراكه يف الوقت املناسب فحينما يطلب منك الرجوع لبيت الزوجية فهناك رغبة من 
الرجل وال بد حني تكتيب شروطك تتضمن )أال يضربك أو يشتمك او يهينك أبدا وتكون العالقة على 
مبدأ االحرتام- أال مينعك منعا يوصل من خالله لقطع الرحم والعياذ ابهلل ، أال يدخل احدا من أهله 
يف حياتكم الزوجية وال يقوم بنقل مشاكله خارج جدار بيت الزوجية.أن يرتك مجيع األنواع املخدرة أو 
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أي مادة يشتبه فيها ان تكون خمدرة حلرمتها شرعا ولضررها على حياتكما، احملافظة على الصالة( 
بعد ذلك عند عودتك له تقومني ابلتايل : بفتح احلوار املؤدب مع الزوج دون رفع للصوت او مقاطعة 
للحديث والوصول حللول فعلية يسهل تطبيقها على الطرفني . ان تقومي إبعطاءالثقة يف نفس الزوج 
او ابلتشاور مع  بنفسه  قراره  اختاذ  إدارة حياته دون تدخل احد وإبمكانه  بقدرته على  وان تشعريه 
بعضكما. ان تنظري يف حمبوابت الزوج ورغباته وتسعني جداي لتطبيقها وان تنظري ملكروهات ينزعج 
منها الزوج فتبعدي أبي وسيلة عنها . عليك ان تبدأي مع زوجك حني احلوار أبلطف العبارات والثناء 
على جهوده مث تبدأين بنقاط اإلتفاق مث تتوسعي يف احلديث معه. ابلنسبة ألبنائك ال يدخلون يف 
حياتكم الزوجية ومشاكلكم فال بد من حلها دون إدخال األوالد. نسأل هللا تعاىل لنا ولك القبول 

والسداد والصالح.

54- طلب املساعدة بطريقة العالج
االستشارة

أرجو مساعديت بطريقة عالج زوجيت حيث إهنا تعاين من مشكلة العصبية احلادة حيث ال تقدر 
عواقب األمور بسوء التصرفات عند الزعل، علماً أهنا ال تتفهم وال تسمع صوت غريها ومل أمتكن 

من حل املشكلة وحدي حيث ال يوجد من يعاونين على حل املشكلة بتااتً.
وقد أدى ذلك على عدم قدريت على احتمال الوضع وخروجي من البيت.

اإلجابة
األخ الفاضل وفقه هللا . نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأل هللا 
تعاىل أن جتد فيه النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر لنا تقدمي ما فيه اخلري لك وجلميع 
اإلخوة واألخوات زوار هذا املوقع املبارك . العصبية هي سلوك قد يكون مسة يف اإلنسان مكتسبة من 
الوراثة وأكدهتا أسأليب التنشئة خالل سنوات العمر أو قد تكون حالة ظهرت ألسباب طارئة مثل 
عدم القدرة على التعامل مع الضغوط احلياتية املتنوعة من ضغوط اقتصادية أو مشكالت ابلعمل أو 
سوء تواصل مع الناس أو عدم تلبية احتياج الفراش أو املأكل أو امللبس أو الشعور ابإلرهاق نتيجة 
عدم تعاون الشريك يف مسؤوليات البيت وواجباته أو الشعور بنقص التقدير واحرتام أو التقليل من 
قيمته أمام األبناء . لذلك أوصي األزواج مبا يلي : 1- التعامل مع األسباب احلقيقية لغضب الزوجة 
والتعرف عليها خيفف كثرياً من هذه العصبية ، وعلينا مجيعاً تقبل فكرة أنه ال توجد حياة كاملة خالية 
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من املشاكل واهلموم، وال أسرة تعيش بدون منغصات وستستمر احلياة هبذه التحدايت أو بدوهنا ، 
أثناء غضب  فطنة  أكثر  أن يكون  الزوج  بذكاء وحنكة. 2- على  التعامل معها  واملهارة هنا كيفية 
الزوجة حىت لو كان غضبها غري مربر فعليه عدم جماراهتا يف انفعاهلا وإعطائها الفرصة فيما تريد قوله 
، وأن تكون لغة االعتذار واضحة وصرحية مع إعطائها قيمتها وأهنا حمل تقديره ومكانتها عالية عنده 
. 3- االتفاق املسبق أنه يف حالة الغضب وخروج النقاش عن السيطرة أن يتم إيقاف النقاش حىت 
هتدأ النفوس، وعليه أن يوقف احلوار بطريقة ذكية كأن يقول: » أنت اآلن غاضبة ومنفعلة ، وأان أقدر 
غضبك، ولكن سأبرر لك موقفي عندما هتدئني ؛ ألين أحبك وغضبك يؤملين قبل أن يؤملك ». 4- 
عدم دخول أطراف أخرى إال يف حاالت ضيقة جداً، فكلما كان الغضب داخل أسوار املنزل سهلت 
السيطرة عليه . 5- جاء يف األثر أن اإلنسان إذا كان قائماً فليجلس وإذا كان قاعداً فليضطجع، 
ويؤخذ منه أن تغري املكان سواء داخل املنزل أو خارجه أمر يف غاية األمهية حىت هتدأ النفوس وتعود 
احلالة االنفعالية إىل وضعها الطبيعي، مث يتم النقاش هبدوء وطمأنينة . وأخرياً فعْن ُسَلْيماَن ْبِن ُصَرٍد 
رضي اللَّ عنُه قال : ُكْنُت جاِلساً مع النَّيب َصّلى هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم، ورُجالن يستـَبَّاِن وَأحُدمُهَا َقِد امْحَرَّ 
َوْجُهُه . وانْتَفَخْت أوَداجُه . فقال رسوُل اللَّ َصّلى هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم : » ِإيّنِ ألعَلُم َكِلمًة َلْو قَاهَلَا َلَذَهَب 
عْنُه ما جِيُد ، لْو قَاَل : َأْعوُذ اِبللِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َذَهَب عْنُه ما جيُد . فَقاُلوا َلُه : ِإنَّ النَّيبَّ َصّلى 

هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم قَاَل : »تعوَّْذ اِبللِِّ ِمن الشََّيطان الرَِّجيِم «. متفٌق عليه .

55- أريد النصح واإلرشاد
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
أان متزوج منذ 4 سنوات واحلمد هللا عندي بنت ولكن تواجهين مشكلة أان وزوجيت وقت الغضب 
والزعل بعدم احرتام بَعُضَنا وجتريح بَعُضَنا بكالم جارح توصل حلد رفع الصوت أو طلب الطالق 
مين ويبدر مين كالما جارحا هلا يف بعض األحيان لعدم احرتامها الكالم الذي بيننا وتنسى حالوة 
العشره بيننا لكنين ااتسف منها حيت لو أخطات زوجيت بكالمها على حىت تستمر العشرة بيننا 
ويف اخر مرة صار بيننا زعل تلفظت بكالم وهي تلفظت بكالم وقالت ايب الطالق وقلت هلا ما 

هو كل شي يتم حله ابلطالق وطلبت مين عدم النوم معها وعدم مالمستها .
االنسان وقت  لكن  هلا  قليب من حمبة  مايف  يعلم  أريدها وهللا  انيال  قوهلا  الثاين علي حد  الشي 
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الغضب يقول أشياء ويندم عليها لكن أأتسف منها إذا اخطأت وتقول يل إنه أهلي ال يريدوهنا 
والشيء هذا عكس كالمها وجتيب سرية أمي هللا خيليها يل ولكن أحذرها وأتغاضى بعض األحيان 
وإذا تصاحلنا ننسى ما راح بيننا وكل واحد يعتذر لكن إذا صار الزعل صارت تقلب يف أوراق 

املاضي وحتاسبين عن كل شيء ... 
فأفيدوين أبي فكرة أو حل هللا جيزاكم كل خري

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك ابجلمعية وأسأل هللا تعاىل السداد يف القول والعمل 
إن احلياة الزوجية واليت يعيش هبا زوج وزوجة ال شك اهنما خمتلفان يف الطباع ، يف األراء ، يف السلوك 
اتفاق..وال شك انكما يف  لنقاط  ..إخل . وذلك حيتاج إىل حوارات مفتوحة مع بعضكما للوصول 
حاجة للتعرف على طرائق احلوار السليمة وسبل جناحه. واعلم انه ليس ابلضرورة ان تصال التفاق يف 
كل املوضوعات ولكن بعضها تتفقان عليها وبعضها تصالن فيها إىل جزء من اتفاق وهذه أبرز فوائد 
احلوار . وعليكما ااتفاق او معرفة آداب احلوار ، ومنها: 1- أن يكون الوقت مناسبا للطرفني حبيث 
ال يكون مشغوال بعمل أو تكون الزوجة متعبة من عمل املنزل وحنوه فيجب اختيار الوقت املناسب. 
2- ان تبدأ نقاشك معها ابلنقاط اليت اصال انتما متفقان عليها فمثال انتما متفقان على ترتيب ااثث 
املنزل بشكل معني فمنها ممكن تبدأ نقاشك او مثال متفقان على مبلغ املصروفات املنزلية . 3- معاجلة 
املشكالت اليت تعيق عملية احلوار ، فكما ذكرت أنكما كلما اختلفتما يف أمر فإن الزوجة تقوم بتقليب 
أوراق املاضي، فال ترتك املوضوعات عالقة بدون حل حىت ال تؤثر على عملية احلوار. 4- أال يتدخل 
أحد يف حياتكم اخلاصة سواء من الوالدين أو من أقاربكما . 5- أن حيرتم كل واحد منكما اآلخر 
فال يقلل من رأيه فمثال جتد أن الزوجة تقرتح أمرا بسيطا فيقوم الزوج ابإلستهزاء هبذا الرأي والتقليل 
من شأنه، وأال يرفع احدكما صوته على اآلخر وأن ميلك كل واحد منكما نفسه عند اإلختالف حول 
قضية ما. يقول النيب صلى هللا عليه وسلم« ليس للشديد ابلصرعة وإمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند 
الغضب« . 6- أن يعتذر املخطىء إذا أخطأ. ويف نفس الوقت أن يرتاجع عن رأيه إذا كان الرأي 
اآلخر هو األصوب. هذي بعض اآلداب اليت ميكن ذكرها يف هذا الباب وال مانع أيها الزوج الكرمي 
من التجديد يف حياتكما، يف وقت اجلماع فال يستلزم أن يكون يف الليل فقط وإمنا يف أوقات متنوعة 
فقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم » وليكن بينكم رسول« يعين أن تكون هناك مقدمات للجماع 
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يناسبكما وطرائق خمتلفة. ان تقوم إبهدائها بطريقة مفاجأة وجديدة وهذا من أسأليب التجديد يف 
احلياة الزوجية. ونشكر لك التغاضي على تصرفات الزوجة فهذا من تقديرك واحرتامك.ونسأل هللا ان 
يوفق بينكم ويزيل اهلموم والغموم من حياتكم. وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

56- هل يل حق يف طلب الطالق ؟ 
االستشارة

أان متزوجة يل 7 سنوات ختللها حماولة منه لزواج من زوجة اثنية لكن ابءت ابلفشل ويف األخري 
متت املوافقه مت حتديد الزواج يف آخر حلظة رفضت العروس الزواج به فحط زوجي اللوم علي 
إنه ال يستطيع ماداي ووقتها قال يل حصل الذي متنيتيه قلت وما  أبين شوهت مسعته أان قلت 
هو قال املرأة رفضت الزواج أان طرت من الفرحة فرد علي وقال إنه ال يريدىن أن أكون معه يف 
حياته صدقته وذهبت إىل أهلي وقلت هلم إنه ال يريدين فقال يل أحد إخويت إذا اتصل ال تردين 
عليه ففعلت مثل ما طلب مين ومن وقتها حىت اآلن مل أييت إىل أهلي ليأخذين منهم ...لكن بعد 
مرور شهرين خطب حرمة أخرى ووقتها مل أحتمل ما صار وقلت الزم تضحية أبن أخسر كراميت 
فاتصلت عليه وكان فرحا لدرجة قررت أين أحارب الناس كلهم ألكسبه فوعدين أبنه سيأيت إىل 
إخويت بعد عقد القران. وعقد قرانه وبعدها استمهلين أبن أصرب حىت ينهي زواجه وانتظرته حىت 
أهنى زواجه وبعدها قال يل بعد عدة شهورسآيت وآخذك وصربت وقال يل أبنه سوف ينهي دراسته 
وأييت ألنه ال يستطيع أن يغطي تكاليف بيتني مع أنه دائما عند أمه وزوجته عند أهلها وتعاين من 
آالم احلمل وال تستطيع العيش معها فال هو مع زوجته وال هو معي أان وأوالده االثتني نفد صربي 
وفقدت أعصايب وقلت له ابقي ليعند أهلي نصف شهر وأمت السنة إذا مل أتيت سأطلب الطالق .. 
توجد أمور أريد توضيحها -1-أخوي الكبري قال ال تكلميه إذا كلمتيه ما راح أساحمك وال انيت 
أخيت وال أان اخوك -2-بيين وبينه ورقه إذا تزوج علي قبل ما يدفع عند زوجته الثانية يعطيين 
)12000 رايل( وموقع عليها وتزوج وما أعطاين -3-أان مهي عيايل متعلقني فيه ألنه طيب 
معاهم فقلت ما أبغى أبعدهم عنه ألن البعيد عن العني بعيد عن القلب -4- إذا كلمت أخوي 
أبغى أرفع دعوة طالق وتكلم زوجي أبين كلمته من وراه راح أطيح من عينه وبدل ما أخسر زوج 

أخسر زوج وأخو وسند
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اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. األخت الفاضلة : نسأُل هللا عز وجل أن يبارك فيِك، وأن حيفظِك، 
وأن يقدَِّر لِك اخلري، وأن يرضيِك به، ونشكُر لِك تواصلِك معنا وثقتك الغالية بنا ، ونسأُل هللا أن 
يفرِّج عنك مهك وأن يُيسر أمرك. اوال : أشكرك على حرصك على بيتك وحماولة الرجوع فهذا من 
طيب العشرة فجزاك هللا خري , وابشرك حبديث املصطفي صلى هللا عليه وسلم: أميا امرأة ماتت وزوجها 
عنها رضي دخلت اجلنة. )رواه الرتمذي وابن ماجه وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع رقم 2227(. 
 .( ُ وقد أثىن هللا على النساء الصاحلات بقوله تعاىل:(فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب مبَا َحِفَظ اللَّ
)النساء:34( كما اريد ان امهس يف اذنك : تذكري عندما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم من أشد 
الناس بالء قال: )النبيون مث األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلب الدين اشتد 
بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما تربح البالاي على العبد حىت تدعه ميشي على 
األرض ليس عليه خطيئة( )رواه البيهقي وغريه(. االستعانة ابهلل تعاىل، فالقلوب بني يديه سبحانه.. 
قومي ابلدعاء يف السجود ويف ثلث الليل األخري حيث يستجاب الدعاء.. أحلي يف الدعاء ان يهدي 
هللا زوجك وان يتقي هللا فيكي ويف ابنائه وال متلي الدعاء أبداً.. تعبدي ابلدعاء: }َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين 
َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ {غافر }60 . اثنيا : ارى 
عدم التفكري يف الطالق و االنفصال لعدة أسباب منها , انك ذكريت انه طيب وان ابنائه حيبونه , كما 
اشعر انك حمبه له ,لذلك ال بد من الصرب مع بذل األسباب املعينة على رجوع االستقرار حلياتكم . اثلثا 
: حتلي ابلشجاعة والقوة واعلمي ان هللا معك : قال تعال ) فَِإَذا َعَزْمَت فـَتـَوَكَّْل َعَلى اللِّ ِإنَّ الّلَ حيُِبُّ 
اْلُمتـَوَكِِّلنَي { ]آل عمران:159) 1- حاويل ان جتلسي مع نفسك جلسة مصارحة واكتيب إجيابياتك 
وسلبياتك حيت تتمكين من معرفة مكان اخللل الذي ادي اىل امهال زوجك لكي وعدم حرصة على 
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهم﴾ الرعد/11. 2- غريي يف  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ارجاعك قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ ال يـَُغريِّ
نفسك، اىل االفضل . 3- تعلمي، ،و احصلي على دورات تدريبية أو ورش منظمة يف التناغم االسري 
. 4- استعيدي ثقتك بنفسك وارفعي تقديرك لذاتك , مما يشعرك ابلسعادة . رابعا: سجلي اليوم 
مشروعك وضعيه امامك دائما وهو ) أريد أن أعود إىل بيت زوجي معززة مكرمة وأعيش يف استقرار 
وسعادة ( مث ابدائي ابلعمل على ذلك فورا . خامسا: حاويل ان تبحثي عن من يتدخل يف املوضوع 
ويكون طرف حمب لِك وألبنائك حبيث يقرب وجهات النظر وحياول أن يضغط على زوجك حيت 
يلتزم مبسؤولياته أمام هللا اجتاهك واجتاه أبنائك . سادسا: كوين أنِت املبادرة , أوصلي له احلب ابلعمل 
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قال  تقدير وحب واحرتام .  يعود لك بكل  عن احملاسبة صدقيين سوف  بعيداً  وابلتصرف وابلنظر، 
تعاىل : َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـَْنَك َوبـَيـَْنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ 
يٌم )34( َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبـَُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم )35( سورة فصلت . بل جعل  محَِ
والقائم  يفرت  الذي ال  الصائم  لدرجة  الناس مساوية  التعامل مع  اخللق وطيب  اإلسالم درجة حسن 
ْعُت َرُسوَل هللاِِ صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل  ُ عنها ، قَاَلْت : مسَِ الذي ال يفرت , َعْن َعاِئَشَة ، رصي اللَّ
:إِ نَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدرُِك حِبُْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّائِِم اْلَقائِِم. أخرجه أمحد 64/6 و\«أبو داود\« 4798 
, األلباين : صحيح الرتغيب والرتهيب 5/3. . وهللَا نسأل أن يوفقك ملا حيب ويرضى، وأن يهدي 

زوجك، ويعيده لكم

57- كيف أتعامل مع زوجي ؟
االستشارة

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
زوجي هو ابن عمي، وأصغر مينِّ بــ 6 سنوات، لنا اآلن 4 أشهر من زواجنا 

حيبين جداً جداً واان أيًضا واخالقه جداً مجيله اذا كان راضي ولكن املشكله اذا زعل وعصب 
قاسي وجاف، وشكاك، ومتسرع جدًّا، ويّتخذ قراراته بسرعة، وإذا زعل من تصّرف حيكم علي 
بدون مايفهم اللي يف نفسي او ليه تصرفت كذا وحيقد وكأينّ أشد أعدائه وال يرضى ويرجع بسهوله 
وال يعتذر وحىت لو بررت له السبب مايقتنع فيه عشان يثبت نفسه ،وكل زعل اقوى من اللي 
قبله وبنفسه يقول يل مو كل مرا برضى تعوديت عادي مايهمك تقولني بريضى زي كل مرا ويشد 

يف زعله اكثر 
مللُت من أسلوبه، فهو عنيد، ويُعاملين بنفس معاملة أهله له، وعندما أقول هذا أسلوب أهلك 
م على حق، لكن حياول تصحيح الفعل، علًما أنَّه كان يشتكي من هذا  يكابر ويقول: اكتشفت أهنَّ
األسلوب ، وال حيّبه، والدليل أنَّه يغري أسلوبه مباشرة ومعاملته يل كأنَّه يريد أن يربيين من جديد، 
هذه املعاملة من فرتة امللكة، يهدأ فرتة مث يرجع من جديد. مثاًل: يغري الرقم السري جلوايل، ويقول: 
افعلي كذا وكذا يل، أو لن أشرتي لك، يتحكم يب عن طريق ما اطلبه منه! ولكن أشعُر أبنَّه يتلذَّذ 
هبذا التَّصرف، ويشعر برجولته.. واان احس السبب من والده كان شديد جدا عليه ويشك فيه 
ويكذبه وتربيته هلا دور كبري يف شخصيته ابغى احل املشكله خصوصاً ان والده متأثر من سحر 
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وعالقته أبهله وتربيته متشدده وقاسيه مبعىن الكلمه واان احب زوجي وابغى اساعده وهذا كله 
مأثر على نفسيته واان اراعي هذا الشيء ولكن ابغى طريقه اكسبه فيها واخليه يراتح ويرحيين من 
الشك واخلوف علي .. مع العلم اين اعطيته الرقم السري جلوايل وحلسايب يف االنستقرام النه طلبه 

مين وابغى اشيل الشك من ابله ..
- كيف اتعامل معاه حبيث يثبت رجولته ولكن بدون ماميحي شخصييت؟ 

- كيف اخليه واثق من نفسه وواثق فيين ؟
- كيف اقنعه يف النقاش بدون زعل؟

وعندي استفسارات مهمه كثثري وما اعرف كيف اتواصل معاكم غري هنا وشكراً جزاكم هللا خري 

اإلجابة
السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته ~ لقد حكم هللا سبحانه وتعاىل ابالختالف بني البشر يف التفكري 
وأسلوب احلياة وطريقة تعامله مع املواقف اليومية فهناك من يتعامل مع املواقف بعدم انفعال وبرود 
وهناك من يفعل األفاعيل عندما خيتلف مع اآلخرين وهكذا فكيف مبن يشاركك حياتك الزوجية ؟ 
فكيف إذا كاان خمتلفني يف اجلنس فقد قال تعاىل )وليس الذكر كاألنثى( فالرجل خيتلف تفكريه عن 
الرتدد ،  القرار وعدم  اختاذ  الكالم وسرعة  قليل  التفاصيل جتدينه  املرأة فهو حيب اإلمجال وال حيب 
يعرب عن انفعاله احياان ابلصمت ، يعرب عن مشاعره ابملادايت واحملسوسات دون التحدث هبا بتقدمي 
اهلدااي او تلبية طلبات وحنو ذلك وعلى املرأة أن تراعي أمور االختالف وصفاته وحمبوابته ومكروهاته 
فمن خالل العشرة الزوجية يتبني لك صفات شريك احلياة فمنها ال شك حسن وجيد وعليك أن 
ميكن  ما  ومنها  السلبية  تصرفاته  يف  سلوكه  وحتسنني  منها  ابالستزادة  ليقوم  وإبرازها  عليها  متدحينه 
معايشته والتخفيف منه مع الوقت ومنها ما ميكن البعد عن أسبابه فيقل ويضعف وجوده وحضوره 
ومنها ما ينبغي لنا أن نصرب عليه وعدم االهتمام به ليرتك للزمن. وكثري من املشكالت الزوجية حتدث 
األخالقي  ابملستوى  ليس  شريكه  أن  يكتشف  وعندما  الزوجني..  أحد  تنتاب  اليت  الصدمة  بسبب 
الذي ظنه.. تتسع اهلوة بشكل سريع وخاصة أن سوء اخللق مشكلة ال ميكن التعامل معها إال بتغيري 
السلوك السيء.. وهو ما يرفضه يف الغالب الشخص السيء وقد جيادل ويكابر إىل أن حييل حياهتما 
إىل جحيم.. فال بد من الصرب والتغيري..! وال نستطيع ان جنمل كل املواقف اليت حتصل فكل موقف 
حيكم بقدره ومن اجليد أن تتعريف على بعض أسباب تصرفات شريك احلياة فكما ذكرت يف سؤالك أن 
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املوقف  بعد حدوث  تعامله  تغيري بسيط يف  ينتهج  األسلوب مع  اليت ترىب عليها ما جعله  التنشئة 
.واالرجل يريد أن ميارس القوامة على املرأة ولكن القوامة ليس من معانيها التسلط على الزوجة؟ وهل 
من معانيها قهر الزوجة ؟و هل يكون الزوج نكداي؟ ال ابلطبع . ال بد ان ميتاز احلوار الزوجي أبسلوب 
املشاركة بني الزوجني وليس أبسلوب استجواب او تقريع ألحدمها مبواقفه هذا ليس حبوار ، مع األدب 
يف احلديث مع اآلخر بدون تكرب او تعايل وان نبتدأ بنقاط اإلتفاق مث ننتقل للنقاط املختلف فيها 
تدرجييا حىت الوصول لنقاط جتمع بني وجهات النظر. وبداية اي حوار على الزوجة ان حترص على 
أال يطول ويكون بنظر كل منكما لآلخر دون االنشغال أبجهزة أو أبي أمر ونركز يف كلمات الطرف 
اآلخر ليساعدان ذلك على فهم واستيعاب الكالم ودون أن حنملها على غري حمملها.. وأن حنسن 
الظن ، وال بد من عقد اجتماع مع زوجك ولكن مع تغيري يف املكان حىت يضفي على احلوار طعما 
آخر واحرصي أخيت الكرمية على مقدمات للحوار او يكون ضمن نزهة مع شريك احلياة حىت يبتعد 
عن صفة الرمسية، ويف هناية احلوار تضعان نقاط لإلتفاق عليها وليس شرطا ان تكون متتابعة ال بد 
من التباعد بينها حىت ال يصاب ابمللل واعطاء فرصة لتطبيق مامت اإلتفاق عليه- حيث إن كثرة النقد 
واملالحظات تضع لنا عقبات يف بناء التفاهم مع شريك احلياة ونركز على اإلجيابيات لتزداد. وإليك 
بعض األسأليب للتعامل مع الشكاك: 1- أخيت الكرمية: الزوج الشكاك يقرأ ما بني السطور ويفسره 
على أنه هتديد، لذا جيب أن تزين كل كلمة يف التعامل معه  وأن تكون كلماتك خمتصرة قدر اإلمكان. 
فال تتكلمي بكلمات ومجل هلا أكثر من معىن ومغزى، أو حديث طويل صعب فهمه ويسهل حتليله 
وتفسريه ألكثر من معىن. 2 – كوين صرحية وواضحة معه يف األقوال واألفعال لئال تثري الريبة يف نفسه 
فال تفعلي تصرفات تثري ريبته وشكه. ال تثريي شكه ابأللغاز يف قولك وتصرفاتك، وال حتاويل إشعال 
انر الغرية معه فهي لعبه خطره وتؤدي إىل الشك.وحينما تعطينه ارقام حساابتك فهذا مما يبعد الشك 
او  الصديقات  او  األقارب  ازواج  ببعض  مبقارنته  فتقومني  ذلك  يضاد  مما  تنبهي  لكن  عنه إبذن هللا 
اجلارات فهذا مما يزيد شكه وغريته. 3- ال تبالغي يف الصراحة معه أو االعتذار منه، إذا بدر منك 
جتاهه تقصري، فإنه قد يفسر تصرفاتك تفسرياً غري حسن. 4-جتنيب جمادلته وانتقاده، والسيما أمام 
الناس، وبيين له ما ترينه صواابً أبسلوب لطيف دون تعنيف أو إلزام بتغيري قناعاته، فليس هيناً عليه أن 
يفعل ذلك. فهو مقتنع أبنه هو دائماً على حق، فال حتاويل جمادلته إلقناعه خبطئه، وال تنتقدي قوله 
وتصرفاته أمام اآلخرين، فهو مقتنع أبنه الوحيد الذي يفهم وال خيطى. 5- إن احتجت إىل حماورته 
فاستعدي لذلك ابألدلة املقنعة واحلجج القوية واحلوار اهلادئ، مع احلذر من إسقاطاته .إذا لزم األمر 
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حاوريه هبدوء دون جدال عقيم، وقدمي له أدله مثل اعرتافات وأقوال ممن كانوا معك يف ذلك املوقف. 
6 - ال تدعيه يسقط عليك أخطاءه وتقصريه وهفواته، وال تواجهيه بعنف فينفجر . ال توافقي على 
إسقاط أخطاء ملفقة وكاذبة حبقك فسكوتك يعين موافقتك وأنه هو على حق حاويل تربير نفسك 
هبدوء دون جدال. 7- إذا قدر احرتامك له فاستمري يف احرتامه دائما دون انقطاع وال حتتقرينه إذا 
ل يقدر، فهو معذور، ألنه قد يكون مصاب مبرض الشك فضعي نفسك مكانه. 8- إذا رأيت أن 
املواجهة الكالمية يف موقف معني لن جتدي، فحاويل عدم اجلدال معه. كثرة الكالم معه وخاصة حلظة 
الغضب قد ال تفيد، فاتركيه يهدأ وحاوريه فيما بعد لتربير ذاتك، وال تعقدي املوقف أثناء حدوثه، 
فلحظتها انر الشك ال زالت مشتعلة فال تزيديها سوءاً. ختاما أسأل هللا تعاىل ان يهديكما لسواء 

السبيل وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعني.

58- زوجي ال يهتم   
االستشارة

السالم عليكم .. 
أان متزوجة يل سنتني ونصف تقريبا ولدي بنت , زوجي دوامه خارج مدينة جده واان ما زلت أكمل 
دراسيت يف اجلامعة يف مدينة جده .. أييت يف الشهر مرتني فقط , طبعه ابرد جدا ومهمل متاما يعين 
ممكن مير أسبوع أو اكثر ال يتصل أو يسأل يف الواتس واألمر ابلنسبة له عادي عنده وإذا عاتبته 
يقول أان مشغول انت اتصلي , وفعال اتصل لكن ما يرد اغلب الوقت .. واملصروف ما يعطيين 
الذي يكفيين اان وبنيت وغالبا ما اطلب من ايب وأحرج منه , مع ذلك هو ال يرى نفسه مقصرا من 
هذا اجلانب ويقول اين اان اصرف النقود على اشياء ماهلا داعي .. مللت من الوضع هذا أريده 
يهتم قليال ومل أعرف كيف اتعامل معه .. إذا عاتبت ما ينفع تعّود على العتاب , أفكر إين أمهله 

وما أسأل عنه مثله متاما .. أفيدوين .

اإلجابة
الثاين )مجعية املودة( و نسعد  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياك هللا أخيت املسرتشدة يف بيتك 
يف تواصلك و تقدمي املشورة لك : أخيت العزيزة ال خيفى عليك أن بناء العالقة الزوجية يقوم على 
أسس ينبغي على الطرفني العمل هبا الستمرار هذه العالقة ....فأنت و زوجك ما زلتما حديثي عهد 
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ابلزواج و احلياة امامكما . و إن طلبك لالستشارة يدل على رجاحة عقلك واتزانك النفسي و سوف 
ندلك على هذه األسس اليت ان شاء هللا من شأهنا بناء نسيج األلفة و احملبة يف عالقتكما الزوجية و 
هي : - التفاهم : يعد التفاهم بني الطرفني من أهم العوامل اليت تساعد يف بناء عالقة انجحة وقوية 
قادرة على االستمرار، فالتفاهم يساعد يف التعرف على صفات الشخص اآلخر وطريقة تفكريه، لذا 
ينبغي أخيت أن تتفهمي طريقة تفكري زوجك حىت يتحقق أساس التفاهم بينكما. - االهتمام : لالهتمام 
مفعول خاص جيعل العالقة بني الطرفني مليئة ابحلب واحلنان، فكل طرف يبحث عن الشخص الذي 
يهتم به بكافة أموره، فاالهتمام ينقل مشاعر احلب واملودة بني الطرفني، لذلك يعترب االهتمام من أهم 
الوسائل اليت تساعد يف بناء عالقة انجحة مليئة ابحلب واالحرتام املتبادل بني الطرفني كما يساعد يف 
بناء أسرة مرتابطة وسعيدة، وعلى العكس فاإلمهال يعد سببا أساسيا يف اهنيار العالقات..لذا أخيت 
حاويل أن تظهري مزيدا من االهتمام بزوجك خاصة بعد عودته من السفر ..اظهري هلفتك و شوقك 

إليه.                                       
– املصارحة : التواصل الدائم بني الطرفني واملصارحة من وقت آلخر من األمور الضرورية لنجاح العالقة 
بني الطرفني، فاملصارحة تساعد يف إهناء العديد من اخلالفات ومتنع حدوث مشكالت جديدة، ويف 
أثناء النقاش جيب عدم التحدث أبي كلمات جارحة مهما كان الشعور ابلضيق من الطرف اآلخر، 
فالكلمات اجلارحة والقاسية ترتك أثرا سيئا  يف النفس ومن الصعب نسياهنا بسهولة.  – الرضا : تقبل 
الطرف اآلخر كما هو من أهم األمور اليت تساعد يف بناء عالقة انجحة، فاملقارنة يف معظم األحوال 
تتسبب يف العديد من املشكالت وجتعل الطرف اآلخر يشعر ابلنقص، مما يؤدي إىل تدهور العالقة 
وهروب احلب منها. ثقي أخيت الكرمية إذا تدربت على هذه األسس فإنك مبشيئة هللا ستجعلني زوجك 
يزيد من اهتمامه و حنينه إليك و اىل بيتك. متمنني لك و لزوجك حياة زوجية سعيدة كما يسعدان 
تواصلك معنا و لدينا العديد من الدورات التدريبية لتساعدك يف بناء األسرة و ميكنك التسجيل فيها 

من خالل موقع مجعية املودة للتنمية األسرية.

59- ابنيت و زوجي 
االستشارة

أان فتاة عمري 27 متزوجة من سنتني عندي بنت عمرها 8 أشهرأحب ابنيت ولكن ال أحب حيايت 
معها وذلك وال أستطيع أن اراتح وخاصة يف النوم ال أشعر ابلراحة أشعر ابلتعب طوال الوقت 
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وضع زوجي إىل اآلن غري مستقر ترك وظيفته للحصول على وظيفة أخرى واآلن مل حيصل عليها 
)منذ ثالثة أشهر( منذ قدوم ابنيت وحياتنا اجلنسية أصبحت قليلة جدا وذلك يشعرين أبنين غري 
مرغوبة مع أنين مل أكسب أي وزن زائد يف احلمل وال زال جسمي كما هو قبل 6 اشهر اكتشفت 
أن زوجي خيونين مبحاداثت جنسية وواجهته واعرتف بغلطه وهو حياول أبن يثبت إخالصه ولكين 
ال أستطيع أن أنسى حاولت أن أحبث عن حل ومل أجد أشعر أبن حيايت أصبحت مملة وفارغة وال 
أعلم ماذا أفعل أصبحت أمتىن أن أموت ولكين أخاف من عقاب اآلخره . أرجوكم ساعدوين وال 

أستطيع أن أذهب إىل أحد ..

اإلجابة
نشكر لك تواصلك ، ونسال هللا التوفيق أخيت الكرمية من خالل ما ذكرت أنك أصبحِت تشعرين 
ابلكره البنتك، وهذا األمر حيزنك كثريا . . وشيء طبيعي أن تشعرين ابحلزن جتاه ذلك ، فال ميكن 
ألم  أن تكره ابنتها . . كل ما يف األمر أن احلمل والوالدة ووجود املولود يف حياتك ارتبط ببعد زوجك 
عنك ، وارتبط مبزيد من اجلفاف العاطفي ، وشيء طبيعي أن اإلنسان يكره مصدر األل ، إذا ل يستطع 
التعامل معه والتغلب عليه . . ابنتك ال ذنب هلا ، طفلة بريئة، روح طاهرة، احذري من إسقاط كل 
آالمك من زوجك عليها، جيب أن تفصلي بينها وبني زوجك ومشكالتك . . كما ينبغي أن تركزي 
على مصادر املشكلة واسباهبا دون إلقاء اللوم على أحد، فالكل معرض للوقوع يف اخلطأ . . ومن 
خالل ما ذكرت أيًضا ، أنك تعانني من انصراف زوجك عنك وخاصة يف العالقة احلميمية . شعور 
هذا مؤل ومسيطر على تفكريك ، وذلك لسبب أنك ربطت هذا البعد النفسي واجلسدي مبا مترين به 
من آالم الوالدة وما تتعرض له املرأة من جراء الوالدة ، مع أنه بعد الزوج شيء طبيعي ، فهناك من 
األزواج من تتغري حاله عند استقبال املولود اجلديد ، وحيدث هذا لفرتة قصرية ال تستمر طويال . . 
اما اخليانة الزوجية فبالتاكيد كان هلا سببا . والسبب مشرتك من الطرفني ، هو لديه افكار خاطئة عن 
املراة احلامل والولود، وأنِت انشغلت حبملك ووألدتك وطفلتك، والبعد يسبب الفتور والفتور يسبب 
امللل وابلتايل يبعث ذلك اىل البحث عن بديل واخلروج من الروتني . ال بد ان تؤمين ان لك يدا يف 
ذلك ، حىت تتغليب عليها . وتلتمسي العذر لنفسك ولزوجك وتبادري مباشرة . ال ميكن ان تتغليب 
على املشكلة اال ابلتفهم والتقبل . احرصي على التوازن يف موعد نوم طفلتك حبيث يكون قبل نوم 
الزوج بفرتة . وتتفرغني للعالقة احلميمية . ولذلك عليك أخيت الكرمية، حماولة إصالح العالقة العاطفية 
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والنفسية بينكما . لذا قبل أي شي ال بد من البحث عن هذا األمر وإصالح أي خلل فيه ، وذلك 
ابجللوس مع زوجك جلسة هادئة انعمة رومانسية يف مكان وتوقيت مناسب ، وتبحثان سوايً عن 
كيفية حتسني العالقة واحلصول على السعادة بشكل مناسب ، فال تقطعي احملاوالت يف احلوار اهلادئ 
والنقاش اللطيف ؛ فإن هذا سيؤيت مثرته - إن شاء هللا - شيئا فشيئا. حاويل أن تنظري للجوانب 
اإلجيابية من عالقتك بزوجك : املنزل ، طفلتك ، االستقرار ، السرت ، وغريها الكثري وتذكري إجيابياته 
: الصالح ، حال اآلالف من النساء اللوايت يعشن يف كنف رجال ضامليم ، أو منحرفني ، أو مدمنني 
نسأل هللا السالمة .. وتذكري من حرمت من الزواج ، ومن حرمت من الصحة ، أو من اإلجناب ، 
أو غري ذلك فذلك أجدر أن تتذكري نعم هللا عليِك فتشكريها . عوديه على مساع كالم احلب وكالم 
املودة واستخدمي يف ذلك أسأليب شىت ، فتارة برسالة على هاتفه ، واترة بكالم مباشر، واترة مبكاملة 
هاتفية ، واترة هبدية تكتبني عليها مشاعرك وأحاسيسك ، فنوعي يف هذه األسأليب وفجري ينابيع 
احلب من قلبه ، وجتنيب اجلدال واخلصام قدر االستطاعة معه ، فإن هذا كما تعلمني يغري القلب ، 
وحاويل أن تتفقي معه على قدر جهدك واستطاعتك ، مع التهوين على نفسك فإن األمر يسري وينال 
مع األايم والليايل إبذن هللا عز وجل . اهتمي بنفسك ومبظهرك، البسي ومارسي الرايضة ، حاويل أن 
هتيئ له ما حيب ويرغب ابحلالل وتعلمي حركات الدالل ، واستعملي النظرات واللمسات ، واتبعي 
اجلديد من خالل القراءة واالطالع ، تؤجرين أنت وهو يف هذا ، ونظرًا لعدم معرفة البعض ألسرار فن 
التعامل مع الزوج قد تتعثر الزوجة يف جذب قلب الزوج إليها ، حاويل أن جتعليه يتمىن دائما القرب 
منك والتحدث معك . فال بد من ان تكسري حاجز الصمت وتثبيت لزوجك ان جسدك ل يتغري، 
وانك ما زلت جاذبة ومثرية وقادرة على تلبية رغباته ، خاصة وان زوجك ابدر واعتذر . . ال تنتظري 
ان زوجك من أول مرة سينجذب لك، وهيئي نفسك لذلك وحاويل مرات ومرات ، اكسري حاجز 
الصمت والرهبة داخلك لتستطيعي كسره أمام اآلخر. اما البحث عن العمل يف الوقت احلايل ليس حال 
. بل هو هروب من الواقع . . بل ممكن يضاعف املشكلة ويدفع الزوح للهروب النهائي . . وكذلك فيه 
تفريط يف حق الطفلة يف االهتمام والرعاية . . تستطيعني التكيف والتغلب مع وضعك زتعلم مهارات 
جديدية من خالل االطالع وحضور برامج مفيدة، لذا ننصحك ابلتواصل مع مجعية املودة للتسجيل 
يف الدورات اليت قد تساعدك يف التغلب على ضغوط احلياة . . وحتقيق املزيد من التناغم االسري ، 
وميكنك التواصل مع منسقة دورات السيدت على الرقم 0500346655 و أخريا أخيت الكرمية نسال 

هللا تعاىل لك التوفيق . .
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60- زوجي كثري السفر واخليانة  
االستشارة

أان متزوجة من 11 سنة ولدي ولد وبنت من قبل 10 سنوات زوجي كان كثري السفر لوحده دون 
دواعي للعمل صربت من أجل استمرار احلياة ومث اكتشفت خياانته  يل يف اجلوال يعتذر وبعدها 
يعود كما كان صربت من أجل أسريت ولكن قبل سنة طلقين رحت بيت أهلي أسبوع مع أوالدي 
وهو على طول يسافر لديب وبعد ما خلص من الذي فعله هناك جاء ورجعت معه لكن نفسييت 
كانت مكسورة حسيت أبكرب إهانة يف حيايت وبعدها بشهر اختلفنا على شيء اتفه قال يل روحي 
عند أهلك أان غضبت وقلت له طلقين فطلقين جيت آخذ مالبسي وولدي الصغري صار يبكي 
حزنت عليه وجلست وصار مرات عصيب وعلى طول مكشر يف أان تركته حىت يهدأ وقلت له روح 

غري جو عند أهلك وما يبغى يروح . 
أان وهللا احلمد هلل مجيلة بشهادة كل الذين يروين وأخالقي طيبة مع كل الناس وأطبخ كل يوم 
اجلوال  على  مغربيات  يكلم  أشوفه  وكنت  التانية  األشياء  يف  مقصرة  غري  وأبًدا  جديد  صنف 
وأسكت ويتحرش يف الشغالة وسكت أقول غدا يعقل حيضر أصحابه يف البيت وحيششون وقلت 

غدا يبطل .
أان استحملت كثري وعندي شك أنه بيخونين رغم أين شفت جواله وما وجدت شيئا 

أسألك ابهلل نصيحة تعطيها ألختك لو كانت مكاين ألنك رجال والرجال يعرفون كيف يفكر أما 
عمري دحني 32 ممكن أبدأ حيايت لكن بعدين ما أدري وهللا طول ما أان معاه خايفة منو يغدرين 

يف أي حلظة أخاف أمرض حىت ملن مرضت يقويل ليش مايف أكل ما يقول سالمتك.

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته كم حنن سعداء جدا بتواصلك معنا يف مجعية املودة و نقدر لك أخيت 
املسرتشدة ثقتك فينا و طلب االستشارة . أخيت الكرمية إن اخلالفات الزوجية أمر وارد يف كل بيت 
...و عادة كثري من هذه اخلالفات تعود إىل اختالف التفكري بني الطرفني و عدم فهم اآلخر و طريقة 
تفكريه . و أحياان ال بد من التنازل من احد الطرفني فاحلياة الزوجية أشبه مبركب يف البحر معرض اترة 
للرايح و اترة أخرى لالمواج لذا حيتاج إىل التوازن حىت ال يغرق . و للعودة إىل ما عرضتيه يف طرح 
ما تعانينه مع زوجك فإن مكمن اخلالف يعود إىل عدم تفهم منكما اآلخر و طريقة تفكريه و سرعة 
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االنفعال. أخيت الكرمية إن أول احللول ملشكلتك هو تعلم فن إدارة الغضب و ضبط النفس حيث 
يبدو أنك سريعة االنفعال و الدليل على ذلك تطلبني الطالق أو الذهاب إىل أهلك عند حدوث 
خالف بينكما...و لألسف أيًضا زوجك ردة فعله مشاهبة لك...لذا نوصيك أن تكوين أكثر هدوءا 
يف حالة اي خالف مع زوجك وأن تنسحيب فورا أثناء النقاش حىت هتدئي ونوصيك أن ختتاري الوقت 
املناسب ملناقشة أي خالف بينكما يف جو يسوده التفاهم وعدم الرتكيز على السلبيات و استحضار 
الصور اإلجيابية لآلخر . كما نرشدك إىل عدم االستسالم للوساوس و الشك يف تصرفات زوجك فقد 
ذكريت أنك فتشِت جواله ول جتدي شيئا وتصرفك هذا خاطيء فلكل إنسان خصوصيته وال حيق ألحد 
التدخل والبحث فيها حىت لو كان زوجا . ألن هذا األمر يقود إىل نزع الثقة بني الطرفني. وميكنك 
إعادة بناء الثقة مرة أخرى بينكما من خالل جتاوز هذه الشكوك وإرسال رسائل إجيابية لزوجك أبنك 
تثقني فيه وأن رابط احلب بينكما أقوى من أي رايح عاتية ...فعندما تشعرينه بذلك سوف متتلكينه 
. أيًضا احبثي عن اهتماماته و شاركيه فيها وجتنيب األشياء اليت تزعجه   واعملي على جتديد حياتكما 
التزين له و استقباله عند عودته للمنزل ابالبتسامة و  الزوجية من خالل تغيري وضع ااثث املنزل و 
الكلمات املفعمة ابحلب..و حنن على ثقة إذا عمليت بذلك ستمتلكينه . كما يسران دعوتك يف مجعية 
املودة حلضور إحدى الدورات التدريبية اليت هتتم ببناء العالقة الزوجية و ذلك بزايرة موقعنا و معرفة 
املواعيد كما يسران أيًضا أن تتواصلي معنا عرب اهلاتف االستشاري على الرقم 920001421 متمنني 

لك حياة سعيدة ومستقرة .

61- أريد أن أثق بزوجي
االستشارة

رأيت زوجي ابلصدفة يتحدث مع فتاة على الواتس اب وقمت مبواجهته واعرتف بغلطه واعتذر، 
ولكن ما زلت أشعر ابلشك ومل أعد أثق يف كالمه أبنه مل يعيد هذا التصرف وأصبحت أراقب 
جواله وتصرفاته مع العلم أن يل 6 أشهر منذ أن تزوجنا ومل أالحظ عليه أي تصرف سيء اجتاهي 

.. حاليا أان مضطربة وال أريد أن أستمر ابلشك ..ما احلل ؟
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اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشدة الكرمية حفظك هللا السالم عليكم 
للتنمية األسرية برانمج  الفاضلة : نقدر لك ثقتك مبوقع مجعية املودة اخلريية  ابنيت  ورمحة هللا وبركاته 
شورى لالستشارات اإللكرتونية . املشكلة : عالقة الزوج بفتاة عرب الواتس آب التوضيح : إن أخطر 
ما يُهدد احلياة الزوجية هو الشك وهو انتج عن بعض املمارسات البسيطة الفضولية اليت تتحول فيما 
بعد إىل مشكالت عميقة تؤثر سلًبا على مستوى العالقة الزوجية بني الزوجني - احلل : الثقة ليست 
أنه ينبغي أن  الثقة ممارسة فكرية تنتهي مبارسة سلوكية ، أي  قرص دواء نتاوله فيزول معه الشك ، 
تتبعي اآليت : أ- التوقف متاًما عن متابعة زوجك وترصد سلوكياته ومراقبة جواله وأوراقه ،و..... و ... 
ب- التخلص من األفكار السلبية حول ما شاهدتيه أو قرأتيه ، وذلك ابإلستعاذه ابهلل من الشيطان 
وأعتبارها قصة عابره أنتهت . واستبدال تلك األفكار ابلتأمل يف إجيابيات الزوج وُحسن معاملته لك 
. ج- اإلهتمام ابلزوج وتلبية احتياجاته ، والعناية ابجللوس معه والتحدث إليه ، والعناية ابلعبارات 
العاطفية واملداعبة واملالطفة . د- تقصي اهتماماته يف العالقة الزوجية والعمل على اشباعها . متنياتنا 

لك حبياة زوجية مستقرة وانجحة.

62- أان عصيب مع زوجيت !  
االستشارة

أزعل بسرعة.. كيف أعاجل سرعة الغضب والزعل
اإلجابة

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ابرك هللا فيك ونشكرك على تواصلك معنا على موقع ) مجعية املودة 
توضح يف سؤالك مدى مشولية  ل   / وبعد  الفاضل : حفظك هللا  أخي   ) اإللكرتونية  لالستشارات 
الغضب  يكون  فقد  ؟  اليومية  حياتك  غالب  يف  أم  لزوجتك  فقط  هو حمصور  هل  لديك  الغضب 
عارض لعلة معينة أو قد يكون أحد مكوانت الشخصية وهذه هي املشكلة . وسوف جنيب على 
السؤال بناءا على املبدأ الثاين , من حيث تعريفه وأسبابه وعالجه , فإذا كان الغضب أحد مكوانت 
الشخصية لديك , فإنه قد يؤدي إىل صعوبة التعامل مع اآلخرين وابلتايل إىل عدم القدرة على إختاذ 
القرارات السليمة وفقد السيطرة على الثبات االنفعايل خالل التعرض ملواقف معينة . وخري ما يبدأ به 
الفرد حديث الرسول - صلى هللا عليه وسلم – يوجهنا إىل أن اإلنسان إذا غضب جيب أن يستغفر، 
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وجيب أن يستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم، وجيب أن يغري وضعه الذي عليه حني الغضب، ويغري 
مكانه، فإذا كان جالًسا فليقف، وإذا كان واقًفا فليجلس، وقد أرشد من قال له: عظين، قال له: )ال 
تغضب( – كررها ثالاًث - أي عليه أن يتقي أسباب الغضب . اخي الفاضل : قد أحسنت حني 
شعرت خبطورة سيطرة الغضب عليك، وسعيت لعالج ذلك، وإن أول خطوة يف عالج سرعة الغضب 
هي: االعرتاف ابملشكلة بشكٍل واضح، مث السعي لعالجها. أضرار الغضب :- 1- اجتماعية :- 
تؤثر على نوعية العالقات مع اآلخرين , وإجناز املهام و العداوة والبغضاء بني األصدقاء ، وتنقطع 
الصلة بني األقرابء ، فتفسد احلياة وتنهار اجملتمعات » 2- صحية وجسمية :-على صحة وسالمة 
التوتر  نتيجة  القلبية  ابألزمات  اإلصابة  واحتمال   ، الدم  الرتفاع ضغط  التعرض  منها  اليت  اإلنسان 
الشديد الذي ُيصاب به اإلنسان الغاضب الذي يتعرض » لتغري لونه ، وطفح دمه ، وانتفاخ أوداجه 
، وارتعاد أطرافه ، واضطراب حركته , وقد تؤدي شدة الغضب واالنفعال إىل سرعة خفقان القلب 
أو انفجار شرايني املخ ، أو اإلصابة ابجللطة القلبية إذا كان الغاضب يشكو من ضعٍف يف القلـب » 
العالج :- أخي وفقك هللا فيما يلي - حاول أن تتعرف على األسباب والظروف اليت جتعلك أكثر 
وأسرع غضباً، مثاًل: إذا كنت مرهقاً، أو عند إزعاج طفلك، أو وقت قيادة السيارة، وغريها. - بعد 
أن تتعرف على املواطن اليت جتعلك أكثر غضباً؛ حاول جتنبها قدر استطاعتك، مثال: إذا كنت ال 
تتحمل صياح طفلك الصغري؛ فغادر املكان مباشرة إىل غرفٍة أخرى؛ حىت تطفئ الشعور ابلغضب اليت 
يعرتيك، وهكذا. - بعد فرتٍة معينة من االستمرار على هذه الطريقة ستشعر أبنك أصبحت أكثر خربة 
يف تفادي مواطن الغضب، ولكن ل نصل للعالج بعد. - إذا غضبت ألي سبب مهما كان؛ فبادر 
إىل تطبيق السنة الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم حال الغضب، فتوضأ، وغري هيئتك، فإذا كنت 
واقفاً فاجلس، وإذا كنت جالساً فاضطجع، وهكذا. - ال تتخذ أي قرار وأنت غاضب، بل اصمت 
متاماً، وال تتهجم على أحد، واحذر من جرح مشاعر اآلخرين خاصًة زوجتك، وفرغ غضبك يف قول: 
ال حول وال قوة إال ابهلل مثاًل، أو فعل شيء معني يهدئ من غضبك دون التهجم على اآلخرين. - مع 
التدرب واالستمرار سيخف غضبك كثرياً، وستشعر ابلفرق، ولكن ال بد من االستمرار، واطلب ممن 
حولك أن يساعدوك على ذلك، حىت تصل لدرجة أن تتحكم يف غضبك بشكل مناسب وطبيعي 
.. - ال تنس أبن تكثر من الدعاء، وأن تطلب العون من هللا يف عالج مشكلتك، وأن تستغفر من 
كل خطأ أوقعك فيه غضبك. - احذر بشكل خاص من التعامل مع ابنك الصغري وأنت منفعل؛ 
فهذا سيؤثر عليه سلباً يف املستقبل. كما نوصيك أبن تبدأ يف بناء عالقات مع اآلخرين ممن حولك 
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الصاحلني، وحضور جمالسهم، واحللم ابلتحلم  ، وأن حترص على رفقة  وابلذات مع شريكة حياتك 
والعلم ابلتعلم، والذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم. 
- حضور الدورات اليت حتت عنوان فنيات إدارة الغضب اليت تقدمها مجعية املودة من خالل الرابط 
) http://almawddah.org.sa/activies  (أو غريها من اجلمعيات ومعاهد التدريب . 

أسأل هللا أن يوفقك لكل خري، ويسددك، ويعينك.

63- هل الطالق يف صاحلي ؟
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا 
أان متزوجة من 9 سنوات تقريبا من ابن عمي ولدينا بنتان وولد واحلمد هلل .. الكبرية 7 سنوات 

مث األصغر 3 سنوات والولد سنة ونصف .. .. 
بداية أول سنة زواج كانت رائعه وأثبت أين أحبه نتيجة تصرفاته معي .. سافرت لربيطانيا لدراسة 
املاجستري وذهب زوجي معااي وكان سعيد مبرافقيت ) يشتغل معلم وقدم إجازة استثنائية ( املهم 
أكثر خالفتنا كانت بسبب املال والصرف .. يطلب مين أطلب من أهلي وأان أرفض ألنه احلمد هلل 
عندان خري وأان بعد ما رجعنا من بريطانيا بسنة تقريبا اتوظفت إبجبار منه يف بنك واحلمد هلل أستلم 
راتب موازي لراتبه ... هو يبغاين أصرف معاه ابلتساوي بكل شيء خاصة بعد معرفته برصيدي 
ابلبنك .. وأان أخربته عشان نتضامن يف شراء بيت ملك وخيليه ابمسي أو يكتب نصييب مبشاركيت 
على االقل .. رفض وصارت حجته أين أاننية وأين ما أثق فيه .. وزادت بيننا املشاكل وطلعت من 
بييت مرتني .. مرة وأان حامل يف الولد بسبب مدة يده علي والسباب اتفهة وجلست عند اهلي 
4 اشهر ما فكر يسال عننا او عن اوالده وال أرسل رايل واحد كمصاريف .. وبعدها رجعت 
عشان األوالد وأنه ممكن بعد الولد يتغري وتتحسن حياتنا .. ما كملنا سنة رجعنا اتضاربنا اثين 
وكنت عند أهلي وأعطيته أوالدي عشان يتحمل مصاريفهم ألنه أبوهم ومسؤول عنهم وسحب 
شهادايت وأوراقي الرمسية عنده من املضاربة اللي قبل .. جلست شهر ورجعت واتنازلت عشان 
أوالدي واحلياة اللي شفتهم فيها من بعدي وأنه قسمهم الولد عند أهله يف املنطقة الغربية والبنات 
معاه لوحدهم يف الرايض .. رجعت وحاولت أغري كل شيء يف نفسي ممكن يغري حاله ويفهم أين 
شاريه بييت وحيايت معاه .. قبل شهرين تقريبا رجعنا للمشاكل والفلوس هوة الشغل الشاغل له 
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... اان اصرف خدامة ونص رسوم دراسة بنتنا الكبرية واحتمل مصروف مالبس االوالد واي شي 
احتاجه للبيت وفوق هذا مو عاجبه .. صار يقذف ابلكالم ويهني ويستخدم أسأليب استغفر 
هللا ما تنقال اال ابلشوارع .. وصربت وسكتت وطلبت منه الطالق ابللني دام احلياة معاه صارت 
مستحيله رفض الطالق ويبغى خلع عشان يستفيد ... وقلتله اوكي اعطيك فلوس وتطلقين قايل 
كم حتطي .. قلتله اعطيك مهرك يقول ال مايكفي ييب كل رايل على كالمه صرفه يف بريطانيا وهيه 
احلكومة ايل كانت تصرف علينا يبغى 300 الف رايل .. قلتله ابدا ومستحيل ... صار حىت 
ابلعالقة سيء ويطلب امور ابحلرام النه اعتاد عالعادة السرية وهوة من افصح هبالشيء وانه يتابع 
افالم اابحية واهنا سبب لضعفه ... اان كرهته من صراحته ليا وحاولت اتعلم كيف ممكن اساعده 
عشان يرتك هاالمور ... هددين ابلطرد السباب وحجج واهيه من عنده ورجعت يوم من دوامي 
لقيته مقفل الباب ورفض اين ادخل ... ما لقيت حل غري اين اطلب الشرطة وابلفعل رحنا املركز 
وطلبت أدخل بييت واتنازلت بتعهد منه أنه ما يؤذيين ... ومن بعد هذا املوضوع طلعت إجازة 
عند أهلي ورجعت بنفسيه جديدة وصاحلته عشان حياة اوالدي واال كانت نييت الطالق ... بعد 
يومني اكتشفت انه يف فرته االجازة اتعرف على وحدة ويبغى يتزوج واحس انه انتقام مين ملوضوع 
الشرطة .. ومهما حاولت اسكت واعطيه جوه االقيه يستفزين ويقويل ابتزوج ووراين ورقه فحص 
ماقبل الزواج ... أان كل هذا مستعدة أطنشه وأكمل حيايت عشان أوالدي بس صار متغري يف كثري 
اشياء غري العالقه ..صار يدخل فلوس ابحلرام لبيته من كم موقف صار ما يصلي ... كان حياول 
خيليين اعسل وكنت ارفض واحلني ملا قررت اشاركه لعل وعسى يتفري لقيته يقول اين قليله ادب 
ويقويل التقويل ألهلك اين اعرف قوليلهم انك تعسلي من ورااي .. وأساسا ما جربته غري يوم واحد 
ومعاه ألين اكرهه ... اان حابة اعرف هل الكالم ايل يقال انه مستحيل يتغري ودام الفلوس اكرب 
مهه عادي يسوي اي شي عشاهنا ومايهتم لبيته وعياله ؟؟ هل الطالق حل عشان امحي اوالدي 

ونفسي من احلرام ومن تربية غري صاحلة وبيئه سيئة ؟؟ ارجو ان تفتوين يف امري الين ضايعه

اإلجابة
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه أمجعني ، وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته 
وبعد: نشكر لك تواصلك مع مجعية مودة للتنمية األسرية ونتمىن أن يصل كل زوجني للسعادة يف 
حياهتم ومع أسرهتم . أخيت الكرمية الحظنا من خالل سرد املشكلة أن لديك صفات إجيابية تعطيك 
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القوة بعد االعتماد على هللا تعاىل يف استطاعتك للتفاعل مع احلياة األسرية ومواقفها املختلفة :
1- القدرة على الصرب والتحمل للمشكالت ومواجهتها. 2- متتلكني تقدير لألسرة وشعور أبمهية 
لك  وأن  ابملسؤولية  شعور  لديك   -3 لألوالد.  والرعاية  للرتبية  مهم  ركن  واهنا  األسرة  يف  وجودك 
التعلم رغم  دور مكمل لدور الزوج يف إدارة األسرة. 4- متتلكني طموح وعلو مهة يف احلرص على 
املشكالت. 5- الرغبة املستمرة يف حتسني احلياة الزوجية واألسرية رغم أن احملاوالت تنتهي ابلفشل. 
• أما الصفات اإلجيابية للرجل: 1- تعاونه معك إلكمال دراستك وتعليمك ول يكن عائقاً لذلك. 
2- صربه وحتمله ملواجهة املشكالت والتعاون أثناء اخلالف يف مسؤولية األبناء واحلفاظ عليهم بقدر 
املستطاع. وهناك عدة أسباب حقيقية أوصلت األمور ملا هي عليه االن: • سوء إدارة اخلالف األسري 
من كال الطرفني : 1- فريى الزوج أن رأيه هو الرأي السديد وال ميكن للزوجة أن تبدي رأاي يف أي امر 
فتبقى مكبوتة املشاعر ومهضومة احلق يف املشاركة يف احلياة الزوجية وال تستطيع التعبري عما يف داخلها. 
2- قيام الزوجة ابخلروج من املنزل أثناء اخلالف والذهاب ملنزل أهلها والبعد عن األسرة فرتات طويلة 
وهذا يُعد عاماًل مساعداً الزدايد اخلالف حىت على املستوى العائلي بني اهل الزوجني. 3- غياب 
مفهوم احلوار من كال الطرفني حيث أن اخلالف حينما يبدأ فال يتم النظر يف اسبابه وآاثره على الزوجني 
واألسرة واتجيل احلوار حوله مما يسبب يف تراكم املشكالت اليت حنتاج حلل وتراكمها يؤدي لتأثري يف 
حياة األسرة. 4- غياب مفهوم الفروق الفردية وأن هناك اختالفا بني الرجل واملرأة يف املور االنفعالية 
التناقض يف  اهتماماته وأولوايته وهنا يظهر  والعقلية واالهتمامات ، فكل زوجني لكل واحد منهما 
املصاحل وذلك بناء على اختالف يف وجهات النظر فقد يكون من وجهة نظر الزوج أن على الزوجة 
املسامهة يف النفقة على األسرة ووجهة نظر الزوجة أن هلا احلق يف االستقالل براتبها وتدخرها لنفسها 
الزوج من  الزوجة وتسبب نفور  اليت قد التدركها  الزوجني. • من األمور  التوافق بني  وهذا مما يعيق 
األسرة هو شعوره ابهتمام الزوجة ابألبناء أكثر من الزوج، وهذا امر طبيعي أن تقوم املرأة بشؤون الرتبية 
والرعاية ألبنائها ألهنا حتبهم ألهنا ترى املستقبل يف أبنائها والدليل على ذلك هو رجوعك للبيت من 
املرأة : كثرة  الرجل من  أبنائك فقط كما ذكرت يف سؤالك . • من األمور اليت تسبب نفور  أجل 
اخلالفات الزوجية وعجز الرجل للوصول حلل هلذه اخلالفات، وهذا مما جيعله أكثر رغبة يف اخلروج من 
املنزل والبعد عن مواجهة املشكالت فيفقد السيطرة على نفسه فيقوم ابلسب والشتم واإلهانة ويقوم 
ابلضرب . • من األمور اليت تؤدي للخالفات الزوجية : كثرة املخالفات الشرعية من كال الطرفني 
وخاصة من الزوج ، فإن بُعد املسلم عن طاعة هللا تعاىل جيعله يف مشكالت وخالفات التنتهي فيظل 
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يدور فيها واليهتدي لوسائل التعامل معها ومن أبرز املخالفات الشرعية: التهاون أو ترك الصالة وال 
شك أن ذلك له األثر يف تعامله مع أسرته خاصة ويف حياته عامة فعليك ابلتعاون معه على طاعة 
هللا ، أما أنك لديك أمل يف تغيريه وتقومني مبشاركته يف شرب املعسل فهذا سلوك خاطىء والتقارير 
الرمسية تثبت أضراره على صحة اإلنسان ومن هنا قد هنى االسالم عن كل ما يضر البدن واالبتعاد عنه 
فكيف تقومني مبوافقته على سلوكه. أما سلوك النظر للحرام فال شك أن ذلك يؤدي ألثر خطري يف 
العالقة بني الزوجني وخاصة العالقة احلميمة فيطلب الرجل من زوجته امورا أتنف منها الزوجة فيهتم 
مبصلحته وكيفية تلبية الرغبة دون النظر ملشاعر ورغبات الزوجة وهذا امر نسيب لكنه متفق عليه ألهنا 
صفة غالبة لدى الرجال. • وهناك أسباب جتعل الزوج يسلك هذه السلوكيات ومن أبرزها: 1- نفور 
من الزوجة والبعد العاطفي والنفسي من الزوج وضعف اهتمامها ابلتجديد قي نفسها ولباسها وحياهتا 
األسرية عامة ، فتجد املرأة متيل للروتني وال ترغب يف التجديد بينما الرجل هو عكسها متاما فيحب 
التجديد فال بد أن حتاويل أن متلئي قلب زوجك ابلنظر إليك. 2- أال تتغّييب عنه فرتات طويلة بل أن 
تسعي دائما أال متّر ليلة إال وقد سامهت يف تقدمي اجلديد يف حياتك وأسلوبك يف طريقة تعاملك مع 
الزوج وستالحظني إبذن هللا الفرق يف التعامل من الزوج حينما يشعر بتغيري يف حياته. ختاما نرغب 
يف تواصلك مع اجلمعية من خالل ولالستزادة من الوعي األسري وطرق الرتبية السليمة واخذ الوسائل 
املفيدة للتعامل مع املواقف املختلفة إبمكانك التواصل مع اإلرشاد اهلاتفي على الرقم )920001421 
( أو أخذ موعد لدى اإلرشاد ابملقابلة على الرقم )930001426 ( أو االطالع على دورات وبرامج 

. almawaddah.org.sa/activities:// http اجلمعية من خالل الرابط

64- زوجيت واالهتمام أبمي 
االستشارة

كلما ذهبت إىل أمي تتضايق زوجيت .. وتقول انت ما تبقي لنا وقت علما أبين أذهب إىل أمي 
كل يومني أوثالثة أايم يف األسبوع.!؟

متزوج منذ 13 سنة وقد كانت هناك مشاكل يف بداية زواجي بسبب تدخل العائلة يف حيايت 
الزوجية!؟
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اإلجابة
املودة  بنا يف مجعية  العزيز ، ونشكر لك ثقتك  السالم عليك ورمحة هللا وبركاته .. حياك هللا أخي 
للتنمية األسرية . كما تعلم أخي العزيز أن هللا تعاىل أمر برب الوالدين ، بل وقرن طاعته تعاىل بطاعتهما 
واإلحسان إليهما .. وال شك أن املسلم ال يساوم أحدا يف أوامر هللا بل ينبغي عليه تنفيذها وكله رضاً 
وإمياانً وقبواًل .. أخي الكرمي ال يتوقف بر الوالدين بعد الزواج عند الزايرة فقط كما يقوم به أغلب 
األبناء يف عصران هذا ، فالوالدين هلم احتياجات كثرية وخاصة عند كرب السن ال يُفرتض أن يلبيها إال 
األبناء خاصة، وكما يقال » كما تدين تدان » ، فربَّ اليوم ُيرب بك غدا ، والكأس الذي متأله ستشرب 
منه غدا . ابلنسبة لزوجتك أخي الكرمي يف هذا املوضوع فينبغي عليك عدة أمور : - توضيح فضل بر 
الوالدين وآاثرها على مستوى الربكة يف الرزق واملال والنفس . - تبيني أن بر الوالدين مقدم على كل 
شيء فقد اقرتن بعبادة هللا تعاىل » وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساان » - األساس 
يف وجودك ووجود زوجتك بعد هللا مها الوالدين ، فال بد أن تعلم زوجتك أن بر الوالدين ليس فضاًل 
وإمنا رُكن إنساين وواجب ديين وأخالقي . - ينبغي عليك استخدام أسلوب اللني يف إيصال هذه 
الرسائل لزوجتك واحلوار معها ابليت هي أحسن . - أيًضا عليك أن تتلمس احلاجات العاطفية لزوجتك 
وحتاول أن تشبعها ، فلرمبا مع مرور السنني واالنشغال أبمور الدنيا قد يسهى الرجل عن زوجته وعن 
حقوقها وخاصة العاطفية منها ، مما ينعكس ذلك على تصرفات الزوجة سلبا وتظهر يف أمور جانبية قد 
ال يعلم الزوج هلا تفسريا . أخريا أخي وبذكرك ملشكالت قد وقعت يف بداية الزواج فينبغي عليك أن 
ترتك استذكار ما حدث يف املاضي وعدم تعثري سري زواجكما ابلنبش يف أمور قد حصلت يف ما سبق 
والنظر للمستقبل بكل إجيابية . فال يوجد بيت زوجية بدون مشاكل ولن جتد شخص كامل الصفات 
وما دامت احلياة الدنيا فإن التعب والشقى له نصيب منها ، والشخص اإلجيايب هو الذي يوزن بني 
اآلمال واآلالم وحياول أن يُوصل سفينته لرب األمان . جعل هللا حياتكم عامرة ابألمن واإلميان وطاعة 

الرمحن ومأل قلبيكما ابلرمحة والود والسكينة.

65- زوجي مقصر عاطفيا 
االستشارة

السالم عليكم أان زوجة أعاين من بدايه زواجي12 عاًما بتجاهل زوجي املستمر كوين زوجة يل 
احتياجايت العاطفية واجلنسية واالستمرار يف اهلروب من املنزل وعند أدىن مشكلة يزيد من البعد 
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وال يوجد أي اهتمام هنائياً حاولت بكل الطرق دون جدوى واآلن وصلت لدرجة أين ال أحتمل 
نفسياً هذا احلال لدي ابنان صغريان يف املرحلة االبتدائية

اإلجابة
األخت الفاضلة : نسأُل هللا عز وجل أن يبارك فيِك، وأن حيفظِك، وأن يقدَِّر لِك اخلري، وأن يرضيِك 
به، ونشكُر لِك تواصلِك مع برانمج اإلرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأُل هللا أن 
يفرِّج عنك مهك وأن يُيسر أمرك . اوال : حتلي ابلشجاعة والقوة واعلمي أن هللا معك : قال تعال ) 
فَِإَذا َعَزْمَت فـَتـَوَكَّْل َعَلى اللِّ ِإنَّ الّلَ حيُِبُّ اْلُمتـَوَكِِّلنَي { ]آل عمران:159) كما اريد ان امهس يف اذنك 

بعدة امور :
 1- حاويل أن جتلسي مع نفسك جلسة مصارحة واكتيب إجيابياتك وسلبياتك حيت تتمكين من معرفة 
 ُ مكان اخللل الذي أدي إىل إمهال زوجك عنك واىل برود اجلوانب العاطفية قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ ال يـَُغريِّ
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهم﴾ الرعد/11. 2- عليك إبجياد الرغبة الصادقة يف التغيري اىل االفضل  َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ
يف مجيع جوانب حياتك اجلسدية والدينية والصحية وحاويل أن تدركى أنه ليس املهم ما حيدث لك 
اآلن ولكن املهم كيف تتعاملني مع ما حيدث لك 3- جيب أن تدركي أن العزمية سر النجاح, كل هذا 
يدفعك إىل تقدير ذاتك بشكل أفضل وإىل استعادة ثقتك بنفسك فالرجل ينجذب إىل الزوجة الواثقة 
من نفسها 4- االستعانة ابهلل تعاىل قوم ابلدعاء يف السجود ويف ثلث الليل األخري حيث يستجاب 
ِعَبأديت  َعْن  َيْسَتْكربُوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوين  َربُُّكْم  تعبد هلل ابلدعاء: }َوقَاَل  الدعاء.... 
َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ )غافر60 (. خامسا : حاويل أن توجدي اهتمامات مشرتكة بينكم سادسا 
: كوين أنتئ املبادرة , أوصلي له احلب ابلعمل وابلتصرف وابلنظر، بعيداً عن احملاسبة صدقيين سوف 
يعود لكي بكل تقدير وحب واحرتام . قال تعاىل : َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن 
يٌم )34( َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبـَُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ  فَِإَذا الَِّذي بـَيـَْنَك َوبـَيـَْنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ
َعِظيٍم )35( سورة فصلت . بل جعل اإلسالم درجة حسن اخللق وطيب التعامل مع الناس مساوية 
ْعُت  ُ عنها ، قَاَلْت : مسَِ لدرجة الصائم الذي ال يفرت والقائم الذي ال يفرت , َعْن َعاِئَشَة ، رصي اللَّ
ِنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدرُِك حِبُْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّائِِم اْلَقائِِم. أخرجه أمحد  َرُسوَل هللاِِ صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل :إ 
64/6 و\«أبو داود\« 4798 , األلباين : صحيح الرتغيب والرتهيب 5/3. . سابعا : فعلى احلوار 
اهلادي بينكم ووضح له التصرفات السيئة اليت تضايقك . اثمنا : كذلك عليك أيتها األخت الفاضلة 
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أن هتتمي أكثر ابلتجمل، وأن تكوين علي ما حيب ويشتهي من املنظر الطيب والرائحة الطيبة بقدر 
االستطاعة، وقد ال تلمسي أثًرا قريًبا منه، ولكن على املدى البعيد ستجدي أثر ذلك واضحا ، فمهما 
بعد الرجل أو ابتعد فحتما سيحن إيل زوجته ، فإذا وجد املنظر الذي يريده والذي تقر به عينه ووجد 
الرائحة اليت جتذبه إىل زوجته فسيتغري احلال كثريا. وهللَا نسأل أن يوفقك ملا حيب ويرضى، ويف حاله 
بسرية  لالستفادة من خدماته  االستشاري ابجلمعية  اهلاتف  مع  التواصل  بتحسن ميكنك  تشعري  ل 

وخصوصية اتمة على الرقم 920001421

66- متت اخلطبة ولكنين يف حرية  !!!
االستشارة

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

الوالد والوالدة واجللوس  النظرة الشرعية، مت حضور  العائالت، متت  تقدمت خبطبة من إحدى 
مع إخوة البنت )هم أيتام والدهم متوىف( البنت معلمة اشرتطت إكمال الدراسة والعمل ليست 

املشكلة هنا  ..
املشكلة إىل اآلن ال أعلم هل أان أريدها أم ال ؟ استخرت أكثر من مرة بل كثري يقولون حتس براحة 
أو نفرة منها ومل أحس بشيء ال أعرف هل أريدها أم ال ما جيعلين مرتدد هو أهنا مذكورة ابخلري 
وأهلها أهل خري والبنت صاحبة دين كيف أعرف أن هللا اختار يل أن أمضي معها أو ال أكمل 

وأحبث عن غريها استخرت كثريا ومل أر شيئا ...

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد صل هللا عليه وسلم االبن الفاضل حفظك 
هللا ونفعك ونفع بك السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك يف موقع مجعية املودة للتنمية 
األسرية  ونسأل هللا لك النفع والفائدة . . من خالل ما ذكرت انك استعنت ابهلل وتقدمت إىل خطبة 
فتاة ونظرت إليها ونظرت إليك . واتبعت ما أمر هللا به على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم عندما 
قال »فاظفر بذات الدين تربت يداك« . . تظهر عليك احلرية ، وسبب احلرية أنك تنتظر أن ترى رؤاي 
أو تشعر براحة تدلك على تيسري امر الزواج ، وطاملا انتظرت هذا الشعور فلن أيتيك ، وذلك ألن 
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هذه األفكار بُنيت على معلومات خاطئة حول االستخارة ، االستخارة ال تكون هبذا الشكل . . 
وليس كل أمر ُيستخار فيه وله ، وليس كل من استخار رأى رؤاي أو شعر براحة . . هناك من يستخري 
وال يشعر بشيء ويقدم على الزواج ويُوفق . . ولو أن كل من رغب الزواج استخار ول يَر شيئا وصرف 
نظره عن الزواج لبارت النساء وما تزوجت فتاة . . املشكلة تكمن يف أنك اقبلت على اخلطبة وأنت 
واضع يف ذهنك مسبقا أن االستخارة هي اليت ستحدد رضاك عنها او ال . . وهذا جعلك تغفل عن 
اشياء مهمة يف النظرة ، مثل احلديث مع الفتاة عن كثري من االمور اليت ينبغي احلديث عنها يف هذه 
اللحظة . . ليس ابلضرورة أن تشعر ابلراحة او الرضا او القبول ، بل من الطبيعي أن تشعر مبا تشعر به 
ألن هذا يعود إىل شخصيتك وال يعود إىل املخطوبة ، هذا األمر يعود إىل كيفية تعاطيك مع املوقف ، 
فاألمور اجلديدة غالبا يف حياتنا ال يقبلها الفرد بسهولة ويشعر برتدد حنوها وتوجس أحياان . . جيب ان 
تعرف اكثر عن الفتاة اليت ترغب الزواج منها . وإذا ل تتبني لك أمور من خالل النظرة األوىل . تواصل 
مع اخواهنا وبني هلم رغبتك يف لقاء آخر بوجودهم جتلس مع الفتاة وتتحدث معها اذا رغبت حول ما 
تريد ان يستبني لك . . كل ما عليك ان تنظر اىل ما يدل على صالح الفتاة يف جوانب عدة ، وهي 
: اجلانب الروحي: دينها والتزامها . اجلانب الشكلي : هل اعجبك شكلها وقوامها أم ال . اجلانب 
الفكري : فكرها ومنطقها وطريقة تفكريها . اجلانب الشخصي : هل هي فتاة متتلك مهارات حياتية 
اساسية تعينها على القيام حبقوقك وحقوقها . . اجلانب العاطفي : هل تشعر بشيء من القبول هلا . . 
الرسول صلى هللا عليه وسلم قال : انظر اىل ما يدعوك اىل نكاحها . . فليس ابلضرورة التوافق يف مجيع 
اجلوانب ، وال بد أن يقدم الزوحني تنازالت من أجل حتقيق االنسجام. ال تنتظر ان أتيت كما تريد أنت 
، فهي قادمة من بيئة وتنشئة خمتلفة عن بيئتك وطريقة تنشئتك . . كل هذه االمور تؤخذ يف احلسبان 
. . مع العشرة وااتحة الفرصة لالخر والتماس العذر كذلك والتفهم والتقبل والتعليم والتوجيه والنصح 
تستطيع أن تتحقق السعادة إبذن هللا . . هللا سبحانه وتعاىل يقول »وإذا عزمت فتوكل على هللا« 
http:// ( وانت عزمت ونظرت النظرة الشرعية . .كما ننصحك ابلتواصل مع اجلمعية عرب الرابط
almawddah.org.sa/activies  (لاللتحاق بدورة أتهيل املقبلني على الزواج ، كون هذه 
الدورة تناقش أهم مخسة جوانب تسهم ابستقامة و استقرار العالقة الزوجية وهي : - اجلانب الشرعي 
- اجلانب االقتصادي - اجلانب النفسي - اجلانب االجتماعي - اجلانب الصحي  ،،،، وفقك هللا 

وسدد خطاك. . .
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67- خروج زوجيت من البيت وتطلب الطالق 
االستشارة

ختاصمت مع زوجيت وخرجت من البيت بدون أذين .. 
وتطلب الطالق علما أنه لدي أربعة أوالد 2 كبار معي اآلن  .. و2 صغار لديها  .. ال أريد 

الطالق وتشتيت عائليت 
ولكن ال يوجد تواصل مع زوجيت. وأهلها يرفضون تدخل أهل اخلري  وال يقنعوهنا  ..ما احلل؟

اإلجابة
تواصلك  ونثمن لك  , نشكر  الفاضل حفضك هللا ورعاك  أخي  السالم ورمحة هللا وبركاته  وعليكم 
مع موقع االستشارات اإللكرتونية جبمعية املودة للتنمية األسرية ، وطلب االستشارة ومساعدتك يف 
اجياد احلل املناسب لتحقيق اإلستقرار والسعادة لك والسرتك ، ونسأل هللا لك التوفيق والسعادة ، 
كما نسأله سبحانه وتعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل ، اخي الفاضل ذكرت أن لكم من 
األبناء أربعة اثنان كبار يعيشون معك ، واثنان صغار يعيشون مع والدهتم ، وذكرت أيًضا ان زوجتك 
ذهبت إىل بيت أهلها بدون إذن منك ، وذلك بعد اخلصام الذي نشب بينكم ، وأهنا تطلب الطالق 
، واهلها يرفضون تدخل اهل اخلري لالصالح بينكم ، وانك ال ترغب يف الطالق خوفا على اسرتك 
من الشتات والضياع . اخي الفاضل / نقدر معاانتك ، ونشكر لك حرصك واهتمامك على احتواء 
اسرتك ، واعلم أن املشاكل ال توجد إال وهلا حل إبذن هللا ، وما هي اال نقاط توقف حملاسبة ومراجعة 
النفس ، وجتديد العالقة ، وقد ال تكون هذه هي املشكلة الوحيدة اليت مرت عليك ، وإمنا قد تكون 
األقسى وذلك لرفض أهل الزوجة تدخل اهل اخلري يف حل املشكلة ولذا نشري عليك اباليت / اوال / 
الثناء على الزوجة امام اوالدك الكبار وهم بدورهم سوف ينقلون هذا الكالم اىل والدهتم عند زايرهتا 
لتلطيف العالقة بينكم . اثنيا / نقرتح عليك التواصل مع اهلاتف اإلرشادي ابجلمعية لالستفادة من 
املتخصصني كاملستشارين األسريني ملساعدتك يف التواصل مع أهل الزوجة وإهناء املشكلة إبذن هللا 
على الرقم ) 920001421 ( وختاما أنمل منك كذلك الدخول على موقع اجلمعية على الرابط 
اليت  الدورات  ببعض  وااللتحاق  لالستفادة   )  http://almawddah.org.sa/activies  (
تعقدها اجلمعية كدورة املقبلني على الزواج ، وإدارة الغضب ، ورحلة النجاح األسري ، وغريها من 

الدورات اليت تقدمها اجلمعية ابستمرار .
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68- زوجيت ال هتتم ابجلانب الرومانسي !
االستشارة

السالم عليكم 
أان حديث عهد ابلزواج ويل شهرين فقط ومشكليت أن زوجيت ال تبادرين أبي مبادرة يف اجلانب 

الرومانسي واحلب وتبادل املشاعر ...
علما أبين ال أترك فرصة إال وأقوم بضمها وتقبيلها وأشياء أخرى وعندما أقول هلا ملاذا ال تبادرين 
مبثل هذه األشياء تسكت أو تتحجج أبهنا تعاين من أمل أو صداع أو أهنا متعبة وأعرتف أبهنا مقصرة 

يف هذا اجلانب فقط ..

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني الذي خلق الزوجني الذكر واألنثى وجعل بينهما مودة ورمحة ، والصالة والسالم 
على نبينا حممد . االخ الفاضل حفظك هللا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك يف موقعنا 
مجعية املودة اخلريية للتنمية األسرية ) االستشارات اإللكرتونية ( . أخي الفاضل اعلم أن الرومانسية 
متكاملة  عبارة عن حياة كرمية  الزوجني  بني  اليت جتمع  فالعالقة  الزوجية  احلياة  ليست كل شيء يف 
اجلوانب .. واحلياة فيها ما يقرب الزوجني من بعضهما من األوالد وحسن العشرة واألحالم املشرتكة 
.. ويبدو أن زوجتك ليس لديها خربة يف مفردات احلب والرومانسية وال تستطيع أن تعرب مبشاعرها 
جتاهك، وليست عندها القدرة على الرومانسية اليت ترضيك وتشبع عاطفتك املرهفة واجلياشة إما ألهنا 
تربت يف أسرة شديدة الصرامة وليس هلا جتارب سابقة ابحلب والرومانسية وهذه نعمة وجب عليك 
الشكر هلل ، وكذلك فإن زوجتك متتلك حياً وال تستطيع أن تعرب عن ما بداخلها جتأهلك وليس هلا 
خربة يف هذا اجلانب وعلى ما يبدو أن احمليطني هبا كذلك ، فيبدو أن مشكلتك حلها بيدك وال تنزعج 
منها ، فاصرب على هذه الزوجة الصاحلة العفيفة وقم بتعليمها احلب والرومنسية ومع االايم إبذن هللا 
سوف تتغري اىل االفضل . قم إبهدائها بعض الكتب واألشرطة املتخصصة يف هذا املوضوع ، ال حتاول 
الضغط عليها وإحراجها ابلكالم أو األفعال ، أو بتكرار كلمة )انت غري رومانسية( ألن هلا أثر سليب 
كبري عليها، استعن ابهلل والصرب والدعاء اخي الفاضل ال تنزعج من هذه املشكلة اليت إبذن هللا سوف 
تزول مع مرور الوقت واكتساب زوجتك للخربات يف احلب والرومانسية ، وأيًضا جيب عليك عدم 
الياس ومواصلة املسرية دون ملل لتعليم زوجتك وتدريبها إبذن هللا سوف حتقق نتائج مذهلة وتستمتع 
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معها يف حياة سعيدة آمنة ومستقرة. استعن ابهلل داميا واجعل تواصلك مستمرا مع املستشارين يف املركز 
واستشارهتم عند احتياجك للمشورة . وفقك هللا ورعاك ،،،،،

69- زوجي عصيب ودائم اخلروج من البيت ..
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أان متزوجة منذ 5 سنوات وعندي طفلني احلمد هلل مشكليت مع 
زوجي مرة عصيب وما يتقبل مين أي شيء .. سريع الزعل واالنفعال على أتفه األسباب منكد 
عليه حيايت بكل شيء .. جلساته برا أكثر من جلسته ابلبيت صرت أتضايق من تصرفاته المبااله 
يل وألوالده لدرجة صرت أشك فيه أنه خيونين .. عالقتنا على وشك االنفصال عايشني مع بعض 
زي األغراب ما نكلم بعض أبداً ما صرت أفهمه كأنه مريض نفسي ومقصر معاي بكل شي حىت 

املصروف ما أشوف منه أي شيء أعطوين حل هللا جيزاكم خري

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أخيت الفاضلة حفضك هللا ورعاك , نشكر ونثمن لك تواصلك مع 
موقع االستشارات اإللكرتونية جبمعية املودة للتنمية األسرية ، وكذلك نقدر سعيك يف حتقيق االستقرار 
والطمأنينة لك وألسرتك ، ونسأل هللا لك التوفيق والسعادة ، كما نسأله سبحانه وتعاىل أن يرزقنا 
اإلخالص يف القول والعمل ، ذكرِت أخيت الفاضلة اتريخ الزواج ولكن ل تذكري اتريخ املعاانة هل 
تعانني من عصبية زوجك من بداية الزواج ، أو بعد الزواج واإلجناب ، وكذلك كل ما يدور يف خاطرك 
انه يقوم خبيانتك ، يعين ل تالحظي عليه آاثر تعاطي ال مسح هللا ومنها على سبيل املثال ال احلصر : 
) فرط احلركة وعدم االتزان عند النقاش ، وعدم االهتمام بنظافته الشخصية ، االنطواء وعدم خمالطة 
اجملتمع وخاصة االقارب ، اتصاالت يف أوقات غري مناسبة وعند الرد عليها يتكلم ابلغاز او يذهب اىل 
خارج املتزل ( وهذه بعض ااثر التعاطي فان الحظيت منها شيء فعليك ابالغ والدك ووالده للوقوف 
جبانبك يف مساعدته على اإلقالع عن التعاطي وإن ل تالحظي منها شيًئا وهذا ما نتمناه ، وكوين 
على ثقة أبن الشخص العصىب : ما هو إال طفل كبري ! فهو شخص ضعيف جدا ال يستطيع التحكم 
ىف انفعاالته والسيطرة عليها . وغالبا فإنه شخص واضح وشفاف كالصفحة البيضاء ميكنك احتوائها 
ولكن ماذا عن الزوج العصىب ؟ زوج عصىب ، سريع الغضب ، تزداد عصبيته يوم بعد يوم ، ال تقدرين 
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على حتمل البقاء واالستمرار معه . الزوج العصىب : هو شخص ال يقصد جرح اآلخرين فهو يقوم بذلك 
دون وعى وإدراك منه فهو سريع الغضب وسريع اهلدوء أيًضا و رمبا ال يتذكر ما بدر منه أثناء غضبه . 
الزوج العصىب : هو شخص ال يقصد جرح اآلخرين فهو يقوم بذلك دون وعى وإدراك منه فهو سريع 
الغضب وسريع اهلدوء أيًضا و رمبا ال يتذكر ما بدر منه اثناء غضبه . وترجع اسباب العصبية الزائدة 
اىل فقدان الثقة ىف النفس فهو حيتاج لالهتمام واحلنان ألنه انسان يشعر بضعفه . عن أيب هريرَة رضي 
َا الَشِديُد الَِّذي مَيلُك  هللا عنه أّن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل : ) لَْيَس الشَِّديُد ابلصَُّرَعِة ، إمنَّ
نـَْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب ( . فالقوة : هي أن ميسك الشخص نفسه عند الغضب والعصىب هو شخص ال 
يستطيع التحكم ىف نفسه لضعفه . وأحد أهم اسباب إمهاله لك وللمنزل وعدم االهتمام بكم هي 
جدالك معه حول هذه العصبية ، وهذا إن كانت هذه العصبية من بداية اتريخ الزواج اما ان كانت بعد 
الزواج واإلجناب فقد يكون اهتمامك ابطفالك اثر على عالقتكم بعض الشيء ، وللتعامل واستمرار 
احلياة مع الزوج العصىب اليك تلك النصائح و منها : أوال / ال حتكمى على تصرفات زوجك وقت 
غضبه فهو يفعل تلك االشياء دون إدراك تعاملي معه كأنه طفل أو شخص مريض ابلعصبية الىت هلا 
وقتها ويهدأ . اثنيا / كون صبورة وال تعانديه ىف وقت غضبه وال تستفزيه ابإلصرار على رأيك . اثلثا 
/ اجعليه يشعر أبنك معه وجبانبه وأنك تشعرين به و حتدثى معه بكلمات الىت هتدي من غضبه مثل : 
) انت حمق اان اشعر بك هذا األمر لن يتكرر مرة أخرى هكذا ( . رابعا / ال تصرخى امامه فهذا يزيد 
من اخلالف وهبذا جتربي نفسك على مساع ما ال ترضيه وما جيرح مشاعرك وكرامتك أيًضا . خامسا / 
اتركيه يهدأ وبعد ذلك تعاملى معه بشكل جيد و ابهتمام ورعاية وبعد ذلك حتدثى معه هبدوء واجعليه 
يشعر ابنكسار خاطرك وحزنك على ما فعله لكى يشعر ابلندم وحياول ارضائك . وفقك هللا أخيت 
الفاضلة ، ال تنسى اللجوء اىل هللا والدعاء لك والسرتك دائما ابلتوفيق واهلداية ، وختاماً نقرتح عليك 
التواصل مع اهلاتف اإلرشادي ابحلمعية لالستفادة من املتخصصني كاملستشارين األسريني ملساعدتك 
يف حل أي مشكلة أسرية قد تواجهك ال مسح هللا وال تستطيعني حلها على الرقم / 920001421 
 http://almawddah.org.sa/activies وكذلك الدخول على موقع اجلمعية على الرابط
لالحتاق ببعض الدورات اليت تعقدها اجلمعية كدورة املقبالت على الزواج ، وإدارة الغضب ، ورحلة 

النجاح األسري ، وغريها من الدورات اليت تقدمها اجلمعية ابستمرار .
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70-هل أطلب الطالق ؟
االستشارة

متزوجة منذ مخسة أعوام ونصف ولدي ابن عمره أربع سنوات زوجي خيونين مع فتيات أخرايت 
.. مكاملات ورسائل ومقابالت .. واجهته يف املرة األوىل واعتذر ووعدين أبنه لن يفعلها جمددا 
ولكن لألسف عاد للخيانة مث واجهته بعدها ثالث مرات ويف كل مرة حيلف ويعدين أبنه لن يفعلها 
وأنه حيبين وال يستطيع االستغناء عين .. يف املرة اخلامسة ملا اكتشفت أنه ما زال على عالقاته 
السابقة مل أواجهه ألن من الواضح أن املواجهة مل جتدي نفعاً كنت أنتظر الفرصة املناسبة ألتركه 
وحدث ذلك أن تشاجران على مشكلة سطحية جدا فضربين ضراب مربحا مع العلم أنه يتحمل 
مسؤولية املشكلة فهو املتسبب هبا وتركت له فرصة أن يعتذر أسبوع كامل من الصمت ولكنه مل 
يبادر .. بعد أسبوع يف حني كان هو يف عمله ذهبت إىل بيت أهلي وهم يسكنون مدينة أخرى 
غري مدينتنا .. ومكثت عندهم ستة أشهر ووضحت هلا يف بداية الفرتة عن أسباب ذهايب عنه أوال 
الضرب وبعدها املكابرة وأنه ما زال على عالقاته السابقة ، يف البداية كان يهددين أبنه سوف 
أيخذ ابين مين واترة يعتذر واترة يهدد ولكين مل أعطه جماال ال يف التهديد وال االعتذار فلم أكن 
أجيب على مكاملاته أو رسائله بعد ستة أشهر وبعد مئات من املكاملات وسيل من االعتذارات 
والوعود .. طلب مين فرصة أخرية فقط وإن تكرر املوضوع يل كامل احلرية يف تركه َواَي حلماقيت 
كنت قد صدقته جمددا فعدت ومضى على عوديت مخسة أشهر اكتشفت فيها أنه ما زال يكلم 
ويرسل ويلهو ويلعب ويريد مين أن ننجب طفال آخر وأان ال أريد أبدا أن أجنب منه .. ضاقت 
يب احلياة فلم أعد أعرف ماذا أفعل هل أذهب هل أواجهه هل أطلب الطالق يف حرية من أمري 

فأرجو التكرم علي ابملشورة أاثبكم هللا

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته بداية نشكر لك ثقتك يف برانمج اإلرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة 
للتنمية األسرية. و يسعدان تواصلك واإلجابة على استشاراتك . أخيت الكرمية يف قراءة لطلب استشارتك 
جند أن مشكلتك تنحصر يف اآليت: - خيانة زوجك لك. - اضطراب يف التوافق الزواجي. - حريتك 
يف البقاء معه أو طلب الطالق. و لعالج مشكلتك نرشدك إىل اآليت : أوال : اخليانة الزوجية: إن 
اخليانة الزوجية أمر ال يقبله دين أو عقل ، وإن ديننا اإلسالمي احلنيف أمران بغض النظر وحفظ اللسان 
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والفرج عن احملرمات ، و لعالج هذه املشكلة ينبغي معرفة األسباب اليت تؤدي إىل اخليانة الزوجية و 
نستطيع إمجاهلا يف التايل : - التنشئة األسرية اخلاطئة تلعب دورا كبريا يف خيانة كثري من األزواج من كال 
اجلنسني ، فاألسرة اليت هتمل جانب الرتبية الدينية و غرس القيم و املباديء تسهم كثريا يف متادي أفرادها 
يف ارتكاب املعاصي ، فتغيب عنهم الرقابة الذاتية و مراقبة هللا عز وجل . - إمهال الزوجة لزوجها أو 
إمهال الزوج لزوجته: إن إمهال أحد الزوجني لآلخر يدفعه إىل البحث عن طريقة أخرى الشباع حاجاته 
النفسية أو اجلنسية خارج صندوق العالقة الزوجية. - و هذا األمر ال يعترب مربرا للخيانة - و لكن 
حنن هنا نوضح سببا من أسباب اخليانة الزوجية. و ميكن عالج هذه املشكلة يف اآليت : - استخدام 
التوجيه الديين أبن يتم تذكري زوجك أبن ما يقوم به أمر خمالف للشرع ال سيما وأنه حمصن و الذنب 
أعظم و عقوبته أشد و هي الرجم . - معرفة شخصية الزوجني لبعضهما و طريقة التفكري و التنشئته ، 
كل ذلك يسهم يف تغيري السلوكيات اخلاطئة مبعرفة دافع التفكري السليب و إعادة بناء التفكري اإلجيايب 
القائم على تعاليم الدين اإلسالمي و مراقبة هللا يف كل التصرفات . - التقارب العاطفي بني الزوجني 
القائم على الدفء واملشاعر اإلجيابية اليت من شأهنا إذكاء روح احملبة و توليد العاطفة احلميمية بينهما. 
- االهتمام الداخلي و اخلارجي لكال الزوجني ، فالتزين و التطيب أمر حبب إليه ديننا اإلسالمي فعلى 
الزوج و على الزوجة أن يهتم كل منهما بنظافته الداخلية واخلارجية و حماولة إظهار اجلمال جلذب 
اآلخر . اثنيا :  التوافق الزواجي: و ميكن حتقيقه من خالل اآليت: -   - قراءة شخصية اآلخر: إن 
معرفة طبيعة شخصية الزوج أو الزوجة يساعد على جتنب كثري من املشكالت ، فطبيعة التفكري ومعرفة 
ردة الفعل من خالل املواقف يعطي قراء واضحة للشخصية و من خالهلا نستطيع كيفية التعامل معه 
، فهناك الشخصية العصبية و هناك الشخصية االنبساطية و هناك الشخصية املزاجية ... اخل . - 
التفاهم : يعد التفاهم بني الطرفني من أهم العوامل اليت تساعد يف بناء عالقة انجحة وقوية قادرة على 
االستمرار،فالتفاهم يساعد يف التعرف على صفات الشخص اآلخر وطريقة تفكريه، لذا ينبغي أخيت 
أن تتفهمي طريقة تفكري زوجك حىت يتحقق أساس التفاهم بينكما. - االهتمام : لالهتمام مفعول 
خاص جيعل العالقة بني الطرفني مليئة ابحلب واحلنان، فكل طرف يبحث عن الشخص الذي يهتم به 
بكافة أموره، فاالهتمام ينقل مشاعر احلب واملودة بني الطرفني، لذلك يعترب االهتمام من أهم الوسائل 
اليت تساعد يف بناء عالقة انجحة مليئة ابحلب واالحرتام املتبادل بني الطرفني كما يساعد يف بناء أسرة 
مرتابطة وسعيدة، وعلى العكس فاإلمهال يعد سببا أساسيا يف اهنيار العالقات.     – املصارحة : 
التواصل الدائم بني الطرفني واملصارحة من وقت آلخر من األمور الضرورية لنجاح العالقة بني الطرفني، 
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فاملصارحة تساعد يف إهناء العديد من اخلالفات ومتنع حدوث مشكالت جديدة، ويف أثناء النقاش 
جيب عدم التحدث أبي كلمات جارحة مهما كان الشعور ابلضيق من الطرف اآلخر، فالكلمات 
البقاء أو  الصعب نسياهنا بسهولة. اثلثا : مسألة  النفس ومن  أثرا سيئا  يف  اجلارحة والقاسية ترتك 
الطالق : فإننا نوصيك أن تستبعدي فكرة االنفصال و حتاويل أن تستصلحي زوجك ، فتعديل سلوك 
اآلخرين حيتاج منا إىل صرب و جهاد ، فنحن على ثقة اتمة يف مقدرتك على ذلك ، كما أن نوصيك 
ابللجوء إىل هللا و الدعاء أبن يصلح زوجك ويعيده إىل رشده . ونسأل هللا لك حياة زوجية سعيدة. 
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية
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االستشارات السلوكية
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71- إصرار زوجي على التعاطي 
االستشارة

السالم عليكم 
متزوجة منذ 6 سنوات ولدي طفل واحد بعد زواجي بشهرين بدأت أشك بزوجي وبعدها عرفت 
التعاطي وعندما رأيته ابلسيارة بكيت وطلبت أن  الوقت زاد  أنه يستخدم احلشيش ومع مرور 
أذهب ألهلي ومل أخرب أحدا منهم وجلس يبكي وحيلف ويعدين أنه لن يكرر ذلك ورجعت معه 
وبعدها بفرتة وجدته أيًضا وذهبت شهر كامل أيًضا وأتى بعد شهر وحلف ووعد وأخلف إىل أن 
أصبح يقول يل أان ما أضرك وأان حر يف نفسي ولن أترك احلشيش، زادت نفسيته سوًءا وعصبية 
وشكوك وبدأت أكره حيايت ، علما أن زوجي طيب وحيبين ولدي طفل عمره ثالث سنوات وأمتىن 
يدخل مستشفى ليتعاجل أو يكون هناك حل تعبت جدا وتدمرت نفسييت أفكر يف نفسي وطفلي 

وزوجي الذي مل جيد أحدا يقف معه؟ 

اإلجابة
أخيت الفاضلة : تلخصت مشكلتك يف أن زوجك متعاطي للحشيش املخدر . وأعطيتيه عدة فرص 
ولكن سرعان ما ينتكس واصبح يتعاطى أمام أبنه وبكل جرأة واستعنت بوالده ولكن ل يبال ابألمر 
ول جتد من يساعدك يف عالجه رغم أنه طيب وحيبك وأنت تبادلينه نفس املشاعر. اإلجابة : ال شك 
اي أخيت أن اإلدمان مرض وله عالج يف أربعة مراكز متخصصة يف اململكة )الرايض - جدة - الدمام 
- القصيم( . ومبا أنك حاولت مبجهودك مساعدته ابلتوقف عن التعاطي ويوعدك يف كل مرة ولكن 
سرعان ما ينتكس .فهذا دليل على أنه ال ميلك اإلرادة والعزمية واإلصرار وهي أهم عناصر لتحقيق 
العالج . وأرى أنه ال بد من عالجه ابلقوة اجلربية عن طريق إدارة مكافحة املخدرات حيث لديهم 
إدارة مستقلة ومتخصصة هلذه احلاالت . يتقدم هلم ويل أمر املدمن الذي يرفض العالج ول ينفع معه 
بنقله إىل مستشفى األمل وعالجه ومن مث  يقومون بدورهم  النصح واإلرشاد . بطلب عالجه وهم 
تسليمه لويل أمره دون أدن مسؤولية وبكل سرية وخصوصية . ويف حالة عدم جتاوب والد زوجك أو 
والدته إبمكانك أنت مراجعة القسم النسوي مبكافحة املخدرات وطلب عالجه . وثقي أن هناك كثري 
من احلاالت املشاهبة مت إدخاهلم ملستشفيات األمل عن طريقهم ومت عالجهم وأصبحوا أعضاء صاحلني 
يف اجملتمع. وعليك بعد دخوله املستشفى زايرته أسبوعيا ودعمه وتشجيعه على إكمال العالج بكل 
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مراحله ومتابعة حالته مع طبيبه املعاجل مع الدعاء له يف أوقات االستجابة .وإبالغ أهلك ابملشكلة . 
أسأل هللا له اهلداية والصالح وأن مين عليه ابلشفاء وأن يكون لك عون ومعني يف جتاوز هذه املعاانة 

وابهلل التوفيق.

72- يطلب منها االختالط
االستشارة

تزوجت ابنيت قبل أربعة أشهر وزوجها جيربها على االختالط أبخوانه واخلروج معهم مبفردها وقام 
بتعليمها شرب الدخان واملعسل ويطلب منها أن تكشف وجهها أثناء خروجهم ابلسيارة وقبل 
أسبوع حصل خالف بينهما واهتمها أبهنا على عالقة هاتفية اببن عمه وأعادها لبييت ويهددها 
ابلطالق وبعد أن تكلمت معه قال يل ما أدري أطلقها أو ال ... أفكر وأرد لك خرب بعد يومني ومل 
يكلمين حىت اآلن وال أعلم كيف اتصرف وكيف اصلح من شاهنما واحلرية تكاد تقتلين هل اطلقها 
منه لسوء اخالقه وافساده الخالق ابنيت ام اصلح بينهما وال اعلم ماهي نيته يف االستمرار او 
الطالق واذا اراد اعادة زوجته هل اعيدها له أو اطلب طالقها وابنيت منهارة جدا وتريد العودة 
له وهو كما يقال ذهب ومل يعد مل يطلق ومل يردها ومل يتكلم ويفصح عن نيته... ماذا أفعل جزاكم 

هللا خريا.

اإلجابة
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: إن من أكثر أسباب الطالق يف 
السنة األوىل من الزواج هو عدم السؤال والتحري اجليد والدقيق يف أخالق وتعامل ودين شريك احلياة 
فحينما يرتبط الطرفان ببعضهما ويبدآن يف اكتشاف السمات اليت نشأ عليها كل واحد فريى عيوب 
اآلخر فبالتايل حتدث املشكالت وخاصة إذا كانت من املشكالت اليت رمبا اليستطيع أحدمها التكّيف 
معها.. إن من املشكالت وخاصة اليت فيها حمرمات هي مشكلة األختالط واالنفتاح على إخوان الزوج 
والذهاب معهم واخللوة هبم وشرب الدخان واملعسل وكشف الوجه هذه مما ال يرضاه هللا تعاىل .أن ال 
يكون ذلك يف معصية هللا، لقوله صلى هللا عليه وسلم: ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. رواه أمحد، 
وصححه األلباين. ولقوله صلى هللا عليه وسلم: إمنا الطاعة يف املعروف. متفق عليه. قال القرطيب يف 
املفهم: يعىن ابملعروف هنا: ما ليس مبنكٍر وال معصية فتدخل فيه الطاعات الواجبة واملندوب إليها 
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واألمور اجلائزة شرًعا، فلو أمر جبائِز لصارت طاعته فيه واجبة، وملا َحلَّْت خمالفُته.هـ. فأنصحك ابلصلح 
بينهما إذا كانت ابنتك ترغب العودة إليه ولكن ال بد أن ال يعود هلذه املالحظات اخلطرية واليت قد 
جترح احلياة الزوجية وخاصة آخر مشكلة وهي اهتام الزوجة أبن هلا عالقة مع األجانب من الرجال 
وهذا أمر الجيوز شرعا ما ل يكن مثبتاً.وال بد عند رجوعها إدخال أحد األقارب الذين يشهدون هذا 
االتفاق بينكم ويكون ممن يقرب بني وجهات النظر وال يزيد رقعة اخلالف. وعلى الزوجة أن تعرف 
حدود طاعة الزوج وأن له القوامة يف البيت ولكن يف غري معصية هللا فال ترضخ هلذه األوامر اليت فيها 
ضرر واضح هبا ، بل إذا كتب هللا هلا األوالد فكيف يعيشون يف بيئة هذه مشكالهتا وحتيط هبا وعلى 
ماذا سيرتبّون؟!! لذلك من الواجب على الزوج أن حيميها وأن يرعاها وأن يبذل يف سبيل ذلك نفسه 
وماله ، ال أن يرتكها تذهب مع األجانب حىت لو كانوا إخوانه فهم غري حمارم هلا. وإذا شعرت أهنا 
فقدت السيطرة على الوضع وأن الضغط عليه من إخوانه أقوى منها فلتطلب سكن خارج املنزل احلايل 
إن كانت تسكن مع أهله أو قريبا منهم فال بد أن تطلب سكنا مستقال إذا مسحت الظروف بذلك 
فهو أدعى حلفظها من أن يعتدى عليها يف حال غياب الزوج – المسح هللا – مع حرص الزوجة على 
التوكل على هللا والدعاء وأن تعتصم ابهلل سبحانه وتعاىل وال بد أن تعلم أن حبها لزوجها الجيعلها 
تعصي هللا تعاىل يف سبيل إرضاء الزوج ففي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أرضى هللا بسخط الناس كفاه هللا، ومن أسخط هللا برضا الناس 
ْعُت َرُسوَل اللَِّ  ُ َعنـَْها ـ قالت: مسَِ وكله هللا إىل الناس. وقد روى الرتمذي من حديث َعاِئَشُة ـ َرِضَي اللَّ
ُ ُمْؤنََة النَّاِس، َوَمْن اْلَتَمَس ِرَضا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َمْن اْلَتَمَس ِرَضا اللَِّ ِبَسَخِط النَّاِس َكَفاُه اللَّ َصلَّى اللَّ
ُ ِإىَل النَّاِس. أسأل هللا تعاىل لنا ولكم وللزوج السداد وأن يصلح ذرايتنا إنه  النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّ وََكَلُه اللَّ

ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

73- زوجي يوم عاقل ويوم جمنون
االستشارة

زوجي مدمن فرتة 25 سنة واآلن تقاعد وما زلت أحاول أنه يقلع لكن كل حماواليت ابءت ابلفشل 
أان متعلمة وموظفة يعين استطيع اعول نفسي لكن الذي كاسرين اوالدي الن ملا اطلب الطالق 
يقول يل ما راح ترينهم اثنية حىت لو تقولوا يل ان القانون بصفي ..ولكن اوالدي بني انرين فهم 
حيبون والدهم ويكرهوه يف نفس الوقت الن أتعبنا من عصيبتة الزائدة والقلق الذي عيشنا فيه  فهو 
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يومان يكون قمة يف اهلدوء والتفاهم ويومان من عصبيتة أخاف انه يولع فينا اهلي يقولوا يل اطلقي 
واعطيه عياله واان رافضة بشدة ويف احلقيقة هو اب رائع وانسان فاضل لكن اتثري املخدرات فيه 
تقلب مزاجة اتعبنا رغم انه غري مقصر علينا وحيب اوالدة بشكل جنوين وهو رجل طيب واصيل 
املعدن بس عصيبتة ترعبين اان واوالدي وهو له حماوالت اقالع لكن ملدة 3 أشهر وينتكس علما 
أنه يرتكها من غري تدخل خارجي وال يتعاجل أصبت ابالكتئاب وأشعر أنه يريد ترك املخدرات بس 
ضعيف امامها وعندما يعصب علينا لدرجة يهددين ابلضرب واحياان يشك يف من غري مربر هلذا 
الشك و يرجع يتاسف لكن هذا الوضع غري صحي واخاف على نفسية اوالدي وخاصة اهنم يف 
سن مراهقة واان تعبت معه فهو يف ساعة واحدة يتغرييكون هادئ ويف حلظة يثور ويعصب لسبب 

اتفهة ارجو ان تساعدوين اشعر اين سأمرض بسبب عصبيته .

اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته بداية نشكر لك ثقتك يف برانمج اإلرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة 
للتنمية األسرية. و يف قراءة ملا عرضتيه يف طلب االستشارة جند أن مشكلتك تتلخص يف اآليت: أوال: 
تعاطي زوجك للمخدرات  اثنيا : ظهور بعض األعراض االنسحابية على زوجك نتيجة نقص املادة 
املخدرة يف جسمه متمثلة يف القلق و العصبية . اثلثا: املناخ االسري يفتقد للطمأنينة. رابعا ؛ حريتك يف 
البقاء مع زوجك أو طلب الطالق. و لرسم معال العالج ملشكلتك ال بد الوقوف على أسباب املشكلة 
و حتديدها يف نطاق ضيق حىت يسهل علينا بناء الربانمج العالجي ، و لو أتملنا كل املشكالت السابقة 
اليت حددانها مسبقا جند أهنا مجيعا تشرتك يف سبب واحد و هو ) تعاطي املخدرات ( . أخيت الكرمية 
إن مضي مخسة وعشرين عاما على إدمان زوجك تعترب فرتة طويلة و لكن أمر عالجه ما زال متاحا 
و هو حيتاج إىل وقفة منك  و مساندة للتخلص من اإلدمان و عليك اتباع اآليت: أوال: تذكريه ابهلل 
وأن ما يتعاطاه من مواد خمدرة فيه معصية هلل . اثنيا : تذكريه أبن األب قدوة ألبنائه . فهل يرضى 
أن يكون أبناؤه مدمنني. اثلثا :تواصلي مع أحد الثقاة ممن يثق فيهم زوجك إلقناعه ابلعالج يف أحد 
املراكز املتخصصة لعالج املدمنني كمستشفى اآلمل. و عليك أيًضا إقناعه بذلك و تبيني أن هذا األمر 
سيصب يف مصلحته و مصلحة احلفاظ على  أسرته و خاصة أبناؤه. رابعا : استغلي اجلوانب اإلجيابية 
يف شخصيته اليت ذكرتيها خاصة يف الوقت الذي يكون فيه هادائ ملناقشة أمر عالجه و ال سيما أنك 
ذكرت أنه لديه رغبة يف ترك التعاطي . خامسا : عليك بسالح الدعاء أبن يصلح هللا لك زوجك . 
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سادسا : استبعدي فكرة االنفصال عن زوجك و اعملي جاهدة على استصالحه و اطليب من هللا 
اهلاتف  معنا عرب  تواصلك  يسعدين  السداد كما  و  العون  لك  نسأل هللا  اخلتام  ذلك. يف  العون يف 

االستشاري) 920001421(.
    

74- زوجي شاذ
االستشارة

أبلغ من العمر 28 عاما و زوجي ابن خاليت وعمره 27 عاما رزقت قبل أايم ببنت مشكليت تكمن 
من بداية زواجي قبل ثالث سنوات زوجي مهمل يف الصالة خيرج كثريا من املنزل يدخل ابجلوال 
يف احلمام و قليل اجملامعة يل. رزقه هللا الوسامة واجلسم اجلذاب والوظيفة الطيبة ولكن زوجي كثري 
الغياب عن الدوام و يهتم مبظهره بشكل مبالغ فيه يلبس السالسل واألساور     وحيلق شعر 

جسمه ابلكامل و شفت يف سيارته واقي ذكري وحنن ال نستخدمه يف عالقتنا ،،
بعد سنة من الزواج ذهبت ملنزل أهلي ألنه ال يصلي وجلست عندهم ثالث شهور حاول كثريا 

إرجاعي ووعدين ابلتغري وقيل لنا أبن به مس من اجلان .
بعد ما أخذان منه ميثاق غليظ عدت له وتتحسن حالته معي وتسوء إىل أن محلت وأان يف الشهر 
التاسع قال يل أان أصبت مبرض وال بد من عمل حتاليل لك لسالمة اجلنني وهو مرض السيالن 

وكما هو معروف طبيا أبنه مرض جنسي ال أييت إال ابالتصال املباشر مع شخص مصاب
فغضبت  أعضائه  ويصور  اللواط  فاحشة  ويفعل  شاذ  زوجي  أبن  واقع  أصبحت  خماويف  ومجيع 
وتناقشنا ، وبكل كربايء يقول إذا كربت أبعقل كل الناس كذا تعودت كذا من زمان وأصال خالص 
بيننا طفل االنفصال صعب ارضي ابلذي كتب لك وكأين فهمت أنه سيستمر على فعلته إىل أن 
يهديه هللا .. اآلن أان يف فرتة النفاس عند أهلي يزوران كل أربعة أايم نصف ساعة نتجادل فيها 

وميشي هل قرار انفصايل صائب هل سأظلم ابنيت ؟!
كيف أخرب أهلي ال أريد أن أفضحه لقرابته الشديدة لنا وهل أخرب والدي أم والده أم أخي األكرب

ال أنكر خويف من املستقبل وخويف على ابنيت ،، انصحين وشد على يدي...
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اإلجابة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته مجعية املودة تقدر لك أخيت الكرمية ثقتك فيها ونسأل هللا أن نوفق 
يف إرشادك . أخيت الكرمية إن ما يقوم به زوجك أمر عظيم وكبرية من الكبائر اليت هنى عنها الشارع 
الكرمي وكذلك انتكاسة وخمالفة للفطرة السوية .. وحيتاج األمر منك إىل حزم إلهناء هذا األمر..وأمامك 
طريقان ومها : أوال: مناصحة زوجك مرة أخرى قبل العودة له وتذكريه ابهلل وأن ما يقوم به كبرية من 
الكبائر وعليه التوبة النصوح والرجوع إىل هللا وجماهدة نفسه يف االبتعاد عن هذه املعصية الكبرية إضافة 
إىل ذلك تذكريه أبن شذوذه قد يقوده إىل األمراض اخلطرية ال قدر هللا و أن إصابته ابلسيالن هو 
نذير من هللا للعودة إىل رشده فقد يصيبه أخطر من ذلك . وعليك أيًضا نصحه مبراجعة معاجل نفسي 
ملساعدته على ترك هذه املمارسات فهو يعترب مريضا نفسيا ألن لديه ازدواج يف امليل اجلنسي. وحاويل 
أخييت أن تليب احتياجاته النفسية والعاطفية من خالل التقرب منه أكثر وأن حتسين التبعل. وتذكريه 
أيًضا يف حال عودته هلذه الكبرية فإن قرار االنفصال هو خيار ال رجعة فيه وأنك سوف ختربين أهله 
وأهلك أبنه شاذ جنسيا..  لعله إن شاء هللا يرتدع عن ذلك.  اثنيا : إذا ل يستجب لك أخيت الكرمية 
وعاد إىل ما كان عليه. فإننا ننصحك بطلب االنفصال منه بعد أن تستخريي هللا فهو ال يستحقك 
وال يستحق أن يكون زوجا أتمنني نفسك عليه. ويف اخلتام نسأل هللا أن يصلح حال زوجك ويرده إىل 

رشده. و هلل املوفق. 

75- أخي واملقاطع اإلابحية
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .. جزاكم هللا خريا على ماتقدموه ونفع بكم املسلمني .. 
أستشريكم وكلي أمل أن أجد أبسرع وقت ممكن اجلواب الذي يدلين على الصواب 

أخي الوحيد يبلغ من العمر 12 سنة اكتشفت مؤخرا أنه يشاهد مقاطع إابحيه على اليوتيوب 
اإلابحية  للمقاطع  الوصول  أنه اليستطيع  لليوتيوب حبيث  أواجهه ابألمر فقط عملت محاية  مل 
وأصبحت أان وأخوايت قريبات منه حناول بشىت الطرق أن نشغله عن تلك املقاطع .. حناول أن 
نذكره ابهلل وحبرمتها وعقاهبا دون أن يكون أسلوبنا مباشر.. ومع ذلك ما زال حياول من أي مصدر 
كان أن يشاهدها .... ماذا أفعل ومباذا تنصحوين كي أمنع أخي من أن يقع يف شر هذه الكارثة 
التعرض  الزان ..  الكثري من املصائب عادة سرية .. وقوع يف  تعلمون أهنا جتر وراءها  اليت كما 



144

للمحارم ..محاه هللا من هذا كله .. أشياء كهذه ختيفين عليه وأشعر أين عاجزة فنحن أخوات ليس 
لدينا أخ سواه.. أفيدوين جزاكم هللا خريا ..

اإلجابة
األخت الفاضلة وفقها هللا . نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأل 
لنا تقدمي ما فيه اخلري  النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر  هللا تعاىل أن جتدي فيه 
لك وجلميع اإلخوة واألخوات زوار هذا املوقع املبارك . تبدأ املراهقة ابلبلوغ والتغريات الفسيولوجية 
اليت حتدث للمراهق يف مرحلة املراهقة كثرية ومنها الرغبة يف االنعزال عكس مرحلة الطفولة ، اخلمول 
والكسل اجلسمي املصاحب لتغريات اجلسم ، العناد ومقاومة سلطة الوالدين واألهل ، االنفعال الشديد 
، اخلجل ونقص الثقة ابلنفس ، أحالم اليقظة ، االهتمام أبمور اجلنس . بعض املربني ليس لديهم 
مهارات يف الرتبية وال استعداد للتعلم والقراءة يف خصائص هذا االبن . ويتعاملون مع أبناءهم املراهقني 
إبمهال أو عنف ويغفلون أهنم يف هذه املرحلة العمرية لديهم رغبات وغرائز طبيعية كتهيئة للزواج وهي 
غريزة قوية ، واألوىل إشباعهم ابحلب وتعزيز ثقتهم أبنفسهم وإمدادهم بكلمات التشجيع والتقدير ألن 
هذا النوع من التعامل الصحيح يشغل املراهق عن البحث عن املتعة أبي وسيلة ومنها العادة السرية 
. رقابة الوالدين الصرحية على السلوك السري لن جتدي بل إهنا تلفت نظره هلا ويركز عليها مما يسبب 
له القلق واملزيد من حماوالت اإلشباع عرب هذه املتعة مما يسبب له مشاكل الحقة بعد الزواج . واحلل 
هو التوجيه بشكل غري مباشر كما يلي : خصائص مرحلة املراهقة : 1- يالحظ الطفرة يف النمو . 
2- حركات املراهق غري دقيقة ويكثر تعثره واصطدامه ابألاثث وسقوط األشياء من يديه . 3- فرتة 
متايز ونضج يف القدرات والنمو والعقلي . 4- تتصف االنفعاالت يف هذه املرحلة أبهنا انفعاالت عنيفة 
منطلقة متهورة ال تتناسب مع مثرياهتا وال يستطيع املراهق التحكم فيها . 5- يالحظ مشاعر الغضب 
والثورة والتمرد حنو مصادر السلطة يف األسرة واملدرسة واجملتمع خاصة اليت حتول بينه وبني تطلعه إىل 
التحرر واالستقالل . 6- تظهر يف هذه املرحلة امليول اجلنسية ، ويزداد نبض قلب املراهق . وهناك 
احتياجات للمراهق منها : 1- احلاجة إىل الشعور ابألمن يف بيئته اليت يعيش فيها . 2- احلاجة إىل 
احلب لآلخرين ومنهم . 3- احلاجة إىل الشعور ابلتقدير واألمهية . وابملثل توجد متطلبات حيتاجها 
املراهق أن تلىب له لينمو منواً سوايً دون مشكالت تؤثر سلباً على شخصيته وهي : املتطلبات الرتبوية 
ملرحلة املراهقة : 1- العمل على استثمار طاقة املراهقني يف أوجه النشاط املختلفة . 2- عدم إجبار 
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املراهق على اختاذ القرار . 3- تشجيع الرغبة يف التحصيل ومساعدته على التعلم من كافة املصادر . 
4- االهتمام ابلرتبية االجتماعية يف األسرة واملدرسة واجملتمع والعناية مبجاالت النشاط . 5- االهتمام 
التوجيه  مع  أصدقائه  أختيار  يف  للمراهق  احلرية  ترك   -6  . السليمة  السلوكية  واملعايري  القيم  بتعليم 
حلسن األختيار . 7- احرتام ميل املراهق ورغبته يف التحرر واالستقالل دون إمهال رعايته وتوجيهه . 
8- العمل على زايدة تقبل املسئولية االجتماعية وإاتحة الفرصة ملمارستها حىت يشعر املراهق ابملواطنة 
واملكانة االجتماعية والثقة ابلنفس . 9- تنمية االجتاه إىل النضج واملسئولية . 10- تزويد املراهق 
ابلتعاليم الدينية واملعايري االجتماعية والقيم اخللقية . بداية مرحلة البلوغ للمراهق وثورة الغريزة اجلنسية 
قد يتحول هبا املراهق الحقاً حلالة إدمان جنسي من خالل املمارسة اليومية لالستمناء )العادة السرية( 
اكتسااب شرطياً أقرتن ابملشاهدات احملرمة ويعزز ابستمرار من خالل حصوله على املتعة والراحة بعملها 
وشعوره بعدم الراحة حبالة عدم مساح الظروف لعملها. والرغبات واملشاعر اجلنسية تظل يف حالة حتفز 
على  واالطالع  للبحث  تدعوه  اليت  الوساوسية  اجلنسية  واخلياالت  التفكري  دوامة  من خالل  للعمل 
املواقع اجلنسية أو األفالم اليت تعزز االستمرار هبا. أما خطوات العالج املقرتحة فهي : لوقف أسباب 
املمارسة يتم العمل على عدم : )) الفراغ - البقاء يف غرفته وحده – الوحدة وعدم وجود أصدقاء 
- عدم ممارسة الرايضة (( وعلينا كمربني أن نقوم مبا يلي : أوال : ال مننع النت من البيت ألنه أصبح 
من األساسيات وليس من الكماليات وابملقابل نكون واضحني لدى اجلميع بوضع قوانني لتنظيم يف 
التعامل مع النت وتقنينه وضبط الوقت . اثنياً : أن ال تسمح هلم ابلتصفح ابلنت يف وقت متأخر 
من الليل وهذا وقت انتشار الشياطني الليلية اإللكرتونية ، ولنحرص أن تغلق االتصال الالسلكي ) 
DSL ( وقت النوم حىت ال يتواصل األبناء ابلنت لياًل . اثلثاً : حنرص على تشغيل برامج األمان يف 
اجلوال واآليباد والكمبيوتر حىت ال يدخلون ملواقع خملة لألدب أو مواقع مدمرة فكرايً وعقدايً ، كمواقع 
املالحدة وعباد الشياطني وأصحاب املواقع املنحرفة فكرايً فقد انتشرت يف الفرتة األخرية وهلم طرقهم 
ووسائلهم يف كسب الشباب الصغار . رابعاً : نتحدث معهم بصراحة حول سلبيات النت واجلرائم 
اإللكرتونية واألخالقية من احنرافات جنسية وغريها ، ولتكن عالقتنا مع أبنائنا )ودية( ال حتمل هتديد 
هلم حىت يتحدثوا معنا ويصارحوننا إن شاهدوا شيئا سيئاً على النت . خامساً : نتابع حساابت أبنائنا 
أصدقاءهم  فنعرف  والدردشة  احلوار  حمتوى  على  لنتعرف  أبنواعها  االجتماعي  التواصل  شبكة  على 
ونتعرف على اهتماماهتم ، مع أخذ احلذر من املغاالة يف املراقبة اليت تؤدي إىل )عدم الثقة وقلة االحرتام 
والتالعب يف تنفيذ التوجيهات(، والصواب أننا نراقب أبناءان يف فرتة وأخرى، أو أن تكون املراقبة عن 
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بعد من غري أن نشعرهم أبننا نراقب حتركاهتم. سادساً : نتحدث معهم حول الربيد اإللكرتوين والتعامل 
مع البنوك والتحميل للربامج والتواصل مع الشبكات االجتماعية والتسوق وألعاب التسلية ، وإذا ل يكن 
لدينا معلومات وافية حول هذه املواضيع نعمل على ترتيب جلسة بني أبنائنا وأحد معارفنا أو أصدقائنا 
اخلرباء ليستمعوا منه ويستفيدوا من معلوماته فتكون محاية هلم . فهذه سبعة قوانني والدية وقبلها سبع 
قواعد تربوية تساعدان لوجود نت آمن يتعامل معه أبنائنا يف حرية وسالم ، وال ننسي بني فرتة وأخرى 
أن جنلس ونتحاور معهم فيما يفعلونه لنتعرف على أعماهلم ، وال مانع أن نشاركهم أنشطتهم على 
األنستوجرام أو التصوير عرب الكيك أو التغريد عرب التويت وال نفصل حياتنا عنهم ، وأخريا ندعو هللا 
أن حيفظ أبناءان من شر شياطني النت وأعواهنم ومن أسأليب الرتبية اجلنسية للولد من 10-15سنة 
: 1- نشرح له طريقة تكون اجلنني وأن الطريقة الوحيدة ابإلسالم من خالل الزواج 2- نوضح له 
أمهية غض البصر 3- نبني له سبب حترمي الشرع للخلوة ابلفتاة األجنبية عليه 4- نبني له االبتعاد 
عن الشباب الذين يتحدثون يف األمور اإلابحية 5- نوضح له حدود التعامل مع الفتاة لو كان يدرس 
مبدرسة خمتلطة أو أجنبية 6- فتح املواضيع العاطفية واجلنسية معه بني فرتة وأخرى ليخرج ما يف نفسه 
7- احلديث عن األمراض اجلنسية وأسباهبا )اإليدز واهلربس.....( 8- إشغاله أبلعاب الفيديو جيمز 
والباليستيشن وميارس ألعاب رايضية ويسجل يف اندي بناء قوة . 9- تذكريه ابلتوبة واالستغفار لو 
ارتكب خطأ جنسيا أو عاطفيا وهي خطوات عملية ميكن للوالدين تطبيقها علي أبنائهم، ويفضل أن 
يتكرر املفهوم ألكثر من مرة عند تطبيقه ألن التكرار مهم يف العملية الرتبوية، وخاصة لألطفال الصغار 
فهم ال يدركون أحياان أبعاد الرتبية اجلنسية، ألهنم يظنون أن أكثر الناس طيبون وخملصون، وال يتوقعون 
أنه يوجد أشخاص قد يستغلوهنم من أجل شهوهتم ومصلحتهم الشخصية ومن األمور اليت تساعد 
أحكام  لألبناء وخاصة يف  الوالدان  يذكرها  اليت  الفقهية  املعلومات  اجلنسية  الرتبية  الوالدين يف جناح 
الطهارة والغسل، وكذلك ذكر قصة مرمي وكيفية والدة عيسى عليه السالم من غري رجل، ابإلضافة إىل 
التنبيه للصور اإلابحية والفيديوات املوجودة )ابإلنستجرام والتويرت والفيس والكيك( ووسائل التواصل 
االجتماعي من غري أن نتجسس عليهم . وأحذر جداً من أن ال نشعرهم أبننا خناف عليهم لدرجة 
الوسواس، فإن ذلك يلفت نظرهم وجيعلهم يركزون على اجلوانب اجلنسية أكثر من غريها . وأهم ثالثية 
تربوية خنتم هبا يف حفظ أبنائنا وتربيتهم جنسيا ابلطريقة الصحيحة، أن تكون العالقة بيننا وبينهم مبنية 
على )الثقة، والعلم، واألمان( فأما الثقة فهي اليت تطيل عمر العالقة بني الوالدين واألبناء، وأما العلم 
فحىت يكون الوالدان مرجع املعلومات اجلنسية هلم، وأما األمان فيظهر يف حالة لو ارتكب الطفل خطأ 
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جنسيا فال بد أن نشعره ابألمان ونعلمه كيفية تصحيح خطئه فنعطيه الثقة والدعم لكي ال يكرر اخلطأ 
مرة أخرى. وأخرياً اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن

76- زوجيت متقلبة وتطردين من املنزل 
االستشارة

السالم عليكم 
أان متزوج قبل أكثر من 25 سنة يل 8 من األبناء زوجيت كثرية التقلبات النفسية واملزاجية صربت 
طوال هذه السنني على أمل أن تستقر حياتنا يف يوم من األايم لكن دون فائدة متادت يف الفرتة 
األخرية بطردي من البيت أكثر من مرة كوين تنازلت هلا وألبنائها عن ملكية البيت وآخر مرة 
قضيت أكثر من مخسة شهور حبثت خالهلا عن زوجة أخرى وقد أكرمين هللا ابمرأة طيبة وبعد ذلك 
اصطلنا أان وأم عيايل وطلبت مين قيمة املهر الذي دفعته للزوجة اجلديدة ووافقت وبعد أخذها 
جزًءا من املال عادت تطلب مين أن أطلق الزوجة اجلديدة وأستمر معها أو أطلقها هيا رغم كل 
حماواليت أن ترتاجع عن هذا الطلب إال أهنا مصرة على ذلك إما هي أو الزوجة الثانية وطلبت عدم 

املبيت عندها فهل أوافق على طالقها وماذا عن مصري األبناء أرشدوين جزاكم هللا خريا.
________________________________________

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك ثقتك ابجلمعية وتواصلك معنا الذي يظهر من خالل 
استشارتك أنك تقوم ابالعتماد على زوجتك يف األمور املنزلية وشؤون األسرة وهذا جعل الزوجة تواجه 
ضغطا نفسيا من جهة األسرة واالهتمام أبمور الرعاية ويف حال اخلالف بينكما فإنك تقوم ابلتنازل 
تزعم،  هلا وألبنائها كما  املنزل  تنازلك عن  التنازل إلرضائها هو  أنواع  أكرب  األحيان، ومن  أكثر  يف 
وبعد أن واجهت من زوجتك يف اخلالف األخري صدودا ل تتحمله أنت فقمت ابلتفكري يف الزواج 
رغبة يف إجياد حل هلذه املشكالت املستمرة وقد أحسست بنوع من االستقرار العاطفي والنفسي مع 
الزوجة الثانية واآلن تعود األوىل لتمارس عليك الضغط لرتك زوجتك الثانية ولن تراتح نفسيتها حىت 
تقوم بطالقها وهذه نتيجة متوقعة من الزوجة اليت تسعى للسيطرة على الرجل بكل أشكال التسلط . 
إن التعدد شرعه هللا تعاىل حيث قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز : )َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا يف اْليـََتاَمى 
َمَلَكْت  أَْو َما  فـََواِحَدًة  تـَْعِدُلوا  َوثـاَُلَث َوُراَبَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ  َمثـْىَن  النَِّساِء  َلُكْم ِمَن  فَاْنِكُحوا َما طَاَب 
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أمَْيَاُنُكْم َذِلَك أَْدَن َأالَّ تـَُعوُلوا ( النساء/3 . فهذا نص يف إابحة التعدد فقد أفأدت اآلية الكرمية إابحته 
، فللرجل يف شريعة اإلسالم أن يتزوج واحدة أو اثنتني أو ثالاثً أو أربعاً ، أبن يكون له يف وقت واحد 
هذا العدد من الزوجات ، وال جيوز له الزايدة على األربع ، وهبذا قال املفسرون والفقهاء ، وأمجع عليه 
املسلمون وال خالف فيه . ولُيعلم أبن التعدد له شروط : أوال : العدل لقوله تعاىل : ) فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ 
تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة ( النساء/3 ، أفأدت هذه اآلية الكرمية أن العدل شرط إلابحة التعدد ، فإذا خاف 
الرجل من عدم العدل بني زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان حمظوراً عليه الزواج أبكثر من واحدة 
. واملقصود ابلعدل املطلوب من الرجل إلابحة التعدد له ، هو التسوية بني زوجاته يف النفقة والكسوة 
واملبيت وحنو ذلك من األمور املادية مما يكون يف مقدوره واستطاعته . وأما العدل يف احملبة فغري مكلف 
هبا ، وال مطالب هبا ألنه ال يستطيعها ، وهذا هو معىن قوله تعاىل : ) َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا بـنَْيَ 
: القدرة على اإلنفاق على الزوجات : والدليل على هذا  النساء/129 اثنياً  َوَلْو َحَرْصُتْم (  النَِّساِء 
ُ ِمْن َفْضِلِه ( النور/33. فقد  ُدوَن ِنَكاًحا َحىتَّ يـُْغِنيـَُهُم اللَّ الشرط قوله تعاىل : )َوْلَيْستـَْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِ
أمر هللا يف هذه اآلية الكرمية من يقدر على النكاح وال جيده أبي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه 
تعذر النكاح : من ال جيد ما ينكح به من مهر ، وال قدرة له على اإلنفاق على زوجته ». املفصل يف 
أحكام املرأة ج6 ص وأنت بتنازلك عن البيت للزوجة األوىل فقد أبديت حسن النية يف عدم الظلم 
هلا مع وجود الزوجة الثانية. وال ننصح أبن تطلق زوجتك الثانية وحافظ عليهما مع اإللتزام ابلشروط 
فيه  تتعامل  واحدة ويف كل خالف  زوجة  أو  الزوجتني  بوجود  مستمرة  اخلالفات  أن  واعلم  السابقة 
ابحلكمة لتستمر احلياة . وال بد أن تتوازن يف تعاملك مع الزوجة األوىل أبن تتفق معها على األمور 
املالية والنفقة على األسرة وعلى توزيع الوقت وأايم املبيت بني الزوجتني و وال تنس أن األبناء أيخذون 
تقدير رب األسرة واحرتامه من تعاملكما مع بعضكما فإذا رأوا أهنا حترتمك وتقدر جهدك وبذلك 
لألسرة فسيثمر ذلك يف عالقتك هبم وطاعتهم وإحساهنم إليك فإذا كان العكس فهذا يستدعي سوء 
العالقة بينك وبينهم وصعوبة التفاهم فيما بينكم نتيجة لوجود املؤثر األكرب على العالقات األسرية وهي 
الزوجة األوىل.ولعل من احلكمة يف احلفاظ على الزوجة الثانية واليت رمبا تسهم يف رجوع الزوجة األوىل 
لرشدها وتكون الزوجة الثانية سببا يف عودة الزوجة األوىل لرشدها وتتغري يف تعاملها معك ، ولرتى 
منك زوجتك األوىل حسنا يف تعاملك معها فهذا مما يسهم يف تغيري نظرهتا أو أن تضعف امام إصرارك 
على الزوجة الثانية. ونصيحة اخرية : ساهم يف ان تكون الزوجة الثانية معينة لك لإلستقرار األسري 
الغفلة عنهم  وال تكن معيقة لتكوين عالقات إجيابية مع أسرتك األوىل فلهم حق عليك وال ينبغي 
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بسبب توتر العالقة معهم وعدم استطاعتك للوصول لتواصل إجيايب معهم. وعليك ابلصرب والدعاء 
فهذا أساس لصرب العبد املؤمن على البالء يف الدنيا وتذكر رفعة الدرجات يف اآلخرة. ختاما نرغب يف 
تواصلك مع اجلمعية من خالل ولالستزادة من الوعي األسري وطرق الرتبية السليمة وأخذ الوسائل 
املفيدة للتعامل مع املواقف املختلفة إبمكانك التواصل مع االرشاد اهلاتفي على الرقم )920001421 
( أو أخذ موعد لدى االرشاد ابملقابلة على الرقم )930001426 ( أو االطالع على دورات وبرامج 
اجلمعية من خالل الرابط almawaddah.org.sa/activities:// http ونسأل هللا تعاىل أن 
يصلح حالكم ويطيب قلوبكم لبعضكم إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 

آله وصحبه امجعني.

77- زوجيت ختونين 
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة 
اإلخوة يف مجعية املودة حتية طيبة وبعد .. ترددت كثريا حىت أكتب إليكم فمشكليت كبرية جدا 
وال أريد أن يتملكين الشيطان وأن أختذ قرار أندم عليه .. علمت وابلصدفة أن زوجيت تعرف شااب 
وتبادله احلب بشكل جنوين لدرجة أن حبها له يفوق احلب يل أان زوجها .. لدرجة أهنا ترسل له 
كل كلمات احلب اليت تكون بني األزواج وتتصل عليه بشكل شبه يومي ... أان يف حرية من أمري 
ماذا أفعل أرجوكم انصحوين أرجوكم مع العلم أن لدينا طفالن .. قد يكون رأيكم هو السبيل 

حلاليت النفسية اليت أمر هبا.

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشد الكرمي سلمك هللا السالم عليكم 
ورمحة هللا وبركاته وبعد نشكر لك ثقتك مبوقع االستشارات اإللكرتونية جبمعية املودة للتنمية األسرية 
، ونسأل هللا لك النفع والفائدة . التوضيح : إن اخليانة الزوجية أمرها عظيم سواء أكانت من الزوج 
لزوجته أو العكس ، وهي عائدة لعدة أساب ، يصعب حصرها يف هذا العرض ، إال أننا نود أن نورد 
أهم األسباب املؤدية خليانة الزوجة لزوجها وكيفية معاجلة هذه املشكلة ، وندعو هللا تعاىل أن يوفقنا 
وإايكم ملا حيبه ويرضاه . التشخيص : خيانة زوجية األسباب : تعود خيانة الزوجة لزوجها ما ل تكن 
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حتت ضغط هتديد لعالقة قبل الزواج ، لعدة أسباب منها وليس ابلضرورة أن تكون مجيعها : - وجود 
خالفات والدية لدى أسرة الزوجة عاشتها يف طفولتها ، أفقدهتا الثقة ابحلياة الزوجية مما أدى ألن تكون 
حياهتا حاملة منتظرة حياة زوجية مثالية ، وعندما تصطدم ابلواقع وال تكن كما ختيلت تبدأ ابلبحث 
عن ضالتها يف رجل آخر . - خيانة الزوج لزوجته وعددم النضج النفسي لديها مما جيعلها تعتقد أن 
حماسبته تكون مبثل ما اقرتف . - عدم اإلشباع اجلنسي مع الزوج ، وغياب الوازع الديين ، خصوًصا 
يف ظل االنفتاح الفضائي ومتابعة املسلسالت اهلابطة . - العوز االقتصادي - إمهال الزوج لزوجته ، 
وعدم عنايته مبشاعرها وحاجتها اجلنسية والنفسية . - اضطهاد الزوج لزوجته واحتقارها والتعييب على 
أانقتها ومظهرها . وكل ذلك وغريه ال يربر اخليانة الزوجية . عالج املشكلة : ** جيب أواًل التفريق بني 
أنواع اخليانة الزوجية ، مث اختاذ اإلجراء مبا يتالءم ونوعها ، ومن هنا عليك التفريق بني نوعني للخيانة 
: ^^ النوع األول : خيانة مقتصرة على احلوار هاتفًيا أو تقنًيا ^^ النوع الثاين : اخليانة اجلسدية 
والعياذ ابهلل وعليه يكون اإلجراء على النحو التايل : * التحلي ابلصرب واحلكمة يف التعامل مع املشكلة 
وعدم اختاذ قررات متسرعة قد تؤدي لزايدة تعقيد املشكلة . * التحقق من نوع اخليانة والتصرف وفًقا 
إلجراءات ذلك النوع . * يف مجيع األحوال جيب مصارحة الزوجة هبدوء وحكمة مبا مت معرفته وابلدالئل 
، لكي تدرك أن أمرها انكشف وال جمال لديها سوى االعرتاف بوجود املشكلة ، واإلسهام من خالل 
تعاوهنا يف حلها .  إذا ثبت أن اخليانة مقتصرة على النوع األول : حوار ، عليك أخي الكرمي ابآليت : 
* إن وجدت الزوجة اندمة وحمرجة من تصرفها مربرة وقوعها يف الزلل ، فعليك منحها الفرصة إلثبات 
صدقها وندمها وتوبتها . * الفرض عليها بتغيري رقم جواهلا وهاتف املنزل ، ومتابعتها ومراقبة سلوكها 
على  للقضاء  السليم  العلمي  والنهج  ومعاجلتها ابحلكمة  معها  اخليانة  أسباب  * حبث   . واتصاالهتا 
أسباب اخليانة . * نسيان املوقف منكما سواًي وبدء حياة زوجية جديدة قائمة على الوضوح والثقة 
واملصارحة ابالحتياجات النفسية والعاطفية واجلنسية ورسم اخلطوط العريضة للعالقة الزواجية وتنظيمها 
. * تنمية الوازع الديين لكما وجتنب املشاهد اإلاثرية عرب وسائل اإلعالم املختلفة واليت تعد معززًا سلبًيا 
يثري الغرائز مبا ال ميكن حتققه يف واقع احلياة الزوجية .  إما إن كانت اخليانة جتاوزت إىل النوع الثاين 
فنوصي ابآليت : * االمتناع عن العالقة الشرعية اجلنسية لضمان عدم احلمل أوشرعيته . * العمل أبحد 
خيارين مها : أ- الصرب على املصيبة والسرت عليها ومعاجلة املشكلة معها هبدوء إذا ملست منها الندم 
واخلوف من هللا جل وعال ، واحلرص على التوبة والعودة هلل تعاىل . ب- الطالق : مع السرت عليها 
حفظًا لكرامتك وكرامة األبناء . سائلني هللا أن يشرح صدرك ويضع وزرك ويرفع ذكرك ويصلح ذريتك 

وزوجتك .
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78- زوجي مدمن للعادة السرية واألفالم اإلابحية
االستشارة

أان فتاه متزوجة يل سنة و6 أشهر ولدي طفلة وكانت حيايت بداية الزواج مجيلة جدا لكن بعد فرتة 
من الزواج زوجي تغري يعمل العادة  السرية  بوجودي وينظر لألفالم اإلابحية ، ويرتكين عند اهلي 
كثريا وحيب العزلة والوحدة انتصابه ضعيف حني جيامعين ويقذف بسرعه جدا وال يريد مين أان 
أتقرب منه وحيب أن يشتمين دائما ويقلل من ثقيت بنفسي ، وخبيل بشكل كبري وغري قادر على 
املسؤولية ويضربين أحياان ولديه صفة سيئة وهي الكذب ومتناقض دائما وليس لديه شخصية 
حمدده فأهل زوجي مسيطرين عليه بشكل اتم ، ويتهرب مين دائما واان ال ينقصين شىء مجيلة 
واحلمدهلل ومتعلمة ولكن يقول ابين بشعة وجسمي مل يعجبه وان والدته افضل مين ابلتصرفات 
.اان تعبت من اسلوبه وما فهمت ماذا لديه من مرض هل هوجنسي او نفسي او مس . افيدوين .

اإلجابة
األخت الفاضلة وفقها هللا . نرحب بك يف برانمج شورى مبوقع مجعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأل 
هللا تعاىل أن جتدي فيه النفع والفائدة ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ، وييسر لنا تقدمي ما فيه اخلري لك 
من  االنتقاص  وحماوالت  واالنفعاالت  العصبية   . املبارك  املوقع  هذا  زوار  واألخوات  اإلخوة  وجلميع 
اآلخرين والضغط عليهم هي مظاهر وأعراض ملشكالت وأسباب كثرية أحدها عدم اإلشباع اجلنسي 
ألحد الطرفني أو لكليهما ، وهنا جيب أن تقفي مع نفسك وحتكمني على صحة هذه العبارة بطريقة 
أو أبخرى . اكتسب زوجك اإلدمان اجلنسي من خالل املمارسة اليومية لالستمناء )العادة السرية( 
اكتسااب شرطياً أقرتن ابملشاهدات احملرمة ويعزز ابستمرار من خالل حصوله على املتعة والراحة بعملها 
وشعوره بعدم الراحة حبالة عدم مساح الظروف لعملها. والرغبات واملشاعر اجلنسية تظل يف حالة حتفز 
للعمل من خالل دوامة التفكري واخلياالت اجلنسية الوسواسية اليت تدعوه للبحث واالطالع على املواقع 
اجلنسية أو األفالم اليت تعزز االستمرار هبا. ولغرض معاجلته، عليك أوال إشباع رغباته اجلنسية بطريقة 
طبيعية بدورك كزوجة وابلتدريج هبذه املمارسة للوصول إىل املمارسة الكاملة ، ألهنا الطريقة الصحيحة 
والصحية للممارسة اجلنسية السوية واليت حللها هللا ، على إن تعزز حالة املمارسة حلد إشباع رغباته 
مما يصحح لديه األفكار واالحنرافات اجلنسية احملرمة شرعاً ، عدا أن هلا أاثرها السلبية الضارة صحياً 
ونفسياً وجسمياً وأسرايً . أما خطوات العالج املقرتحة فهي : 1- تفعيل التواصل ومبدأ احلوار بينكما 
على أن تظهرين تقديرك وحرصك عليه ، وتذكريه بتارخيه الزواجي املشرق وحياتكم السعيدة ، وأنك 



152

تقدرين له حبه لك ، كل هذه املعاين بلغة من يرغب حبل مشكلة وليس بطريقة من هو متحفزاً خللق 
مشكلة . أول خطوات املعاجلة هي التوقف هنائيا من التشبث ابملواقع اإلابحية هنائيا. 2- ال بد من 
للتخلص  قوية ورغبة صادقة  إرادة  لزوجك  أن يكون  أساسها  االتفاق على وضع خطوات عالجية 
ومنها: التثقيف الصحي والنفسي وتوجيه الذات حنو أمهية املمارسة اجلنسية الصحية الطبيعية وكذلك 
ممارسة فعاليات ونشاطات رايضية واجتماعية وثقافية وفنية من شأهنا أن متتص وتستنفذ الكثري من 
الطاقة واخلياالت اجلنسية وأن تقلل من احلاجة للتعبري اجلنسي مبثل هذه الطريقة ، والتخلص من وقت 
الفراغ ابلقراءة - واألعمال- والسفرات- واأللعاب الرايضية- والزايرات االجتماعية- ومشاهدة الربامج 
اهلادفة- واألختالط مع األصدقاء من الطلبة املهتمني بدراستهم وواجباهتم املنزلية . 3- العالج الديين 
أهم عالج عرب زايدة معدل التدين عنده ، عن طريق دعمه وتشجيعه وحتفيزه بكلمات التشجيع على 
الصلوات يف وقتها وكذا النوافل املؤكدة ، واألذكار ، وصالة الليل ، وكثرة التذلل هلل عز وجل وممارسة 
الصرب علي  أو منحرفة. 4-  نفسه من أي ممارسة شاذة  القرآن وفهمه لرتدع  العبادة وقراءة  فرائض 
زوجك مع اإلحسان إليه ، والصرب ليس سالًحا سلبًيا، وإمنا هو سالح إجيايب جدًّا؛ ألن هللا سبحانه 
ياًل( )املعارج،5( . 5- أطليب منه يف  وتعاىل أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم به فقال: )فَاْصربْ َصبـْرًا مجَِ
حالة الصفاء أن تلجؤوا يف حالة اخلالف حلل مشاكلكما إىل مستشار شرعي او اجتماعي يرتضيه 
وممن عرف بدينه وتقواه وصالحه وجتربته وأن تتحاكموا إليه لتسمعوا رأيه ومشورته ويلتزم هبا اجلميع 
حىت لو رفض االلتزام بذلك فاألمر هذا فيه خري كثري . 6- ثقتك بنفسك كبرية ل هتزها سخريته منك 
أومن ذوقك أومن مالبسك وهو شيء حممود لك . 7- أقرتح أن تضعي لك فرتة حمددة للعالج وراقيب 
النتائج فإن ل تفلح هذه اخلطوات فال بد من احلديث معه من جديد واإلصرار على املطالبة حبقوقك 
وأوهلا شرعاً حسن العشرة ابملعروف و عدم إيذائك نفسياً ) َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِف( )النساء،19( ، مع 
أتكيدك على صدق رغبتك يف مواصلة احلياة معه و عدم سعيك ملعرفة أهلك مبا يدور بينكما. وأخرياً 
مع الصرب واالحتساب أسأل هللا ان يصلح بينكما ويظهر حماسنكما ويسرت عيوبكما ويفتح قلوبكما .

79- نظر زوجي لصديقايت
االستشارة

علمي؟هل  غري  من   . مصورها  جوايل  من  صديقايت  صور  ماخذ  ولقيت  زوجي  جوال  فتحت 
أواجهه؟ وشفت مقاطع غري كويسة وصور، ودائماً يعرتض على شكلي.
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اإلجابة
ثقتك  لك  نشكر  أمجعني  آله وصحبه  وعلى  نبينا حممد  على رسول هللا  والسالم  والصالة  احلمدهلل 
ابجلمعية ونسأل هللا التوفيق والسداد .. إن نقد الزوج للزوجة يف شكلها مما يؤكد نظر لغريها فيقوم 
ابملقارنة سواء كان نظره للنساء من خالل التلفاز وما يعرضنه من مفاتنهن يف الشاشة او من خالل 
جهاز الكمبيوتر اخلاص به او من خالل جواله ، فتبدأ عند الزوج- لألسف - املقارنة بني ما يراه 
وبني واقع الزوجة . ال بد أن يفهم الزوج ان املرأة اليت يف التلفاز واجلوال ليست إال شكليات فقط 
حتت اضواء الكامريات وان الزوجة ليست مجاال فقط، بل مجال املعشر واحلياء واملودة . إن احلديث 
مع الزوج حول هذه النقطة قد يثريه أكثر إن ل تصحبه احلكمة ألنه يعتقد انه ليس من حقك البحث 
يف جواله ورمبا يستخدم معك نفس األسلوب ويقوم كذلك مبراقبة جوالك والبحث فيه فلذلك األصلح 
لك يف هذه احلالة . فال بد ان تشعريه انك تثقني به ال بد أن ختربيه بذلك فتقولني )زوجي العزيز اان 
أثق فيك ويف رأيك...إخل من األقوال املشاهبة( ألن النيب صلى هللا عليه وسلم امر الصحايب الذي حيب 
أخاه يف هللا أن يعلمه بذلك وال جيعلها حمبوسة يف صدره فبالتايل ال بد أن ختربيه. األمر املطلوب منك 
يف هذه احلالة أيًضا أن تقرتيب منه أكثر وأال ترتكيه خيلوا كثريا بنفسه فكوين معه لطيفة أثناء حديثك 
معه وحاويل أن جتددي يف أسلوبك من انحية اللباس واجللوس ورمبا اللعب معه أبمور تناسب الزوجني 
إجعليه يشعر بتغري يف حياته فهو حقيقة ل يتجه هلذا الفعل إال حبثا عن شئ نقص يف بيته فال بد أن 
تليب رغبته يف نومه وأكله وراحته. ال بد أن تصربي على تعديل أسلوبه الذي طرأ عليه وحىت يعود لبيته 
وتعيشني معه يف أمان حيتاج لوقت . حنن نعلم أنه ليس كل احلياة الزوجية سعادة وأنس بل ال خيلو 
بيت من مشكالت فلذلك ال ينبغي أن نصلح اخلطأ خبطأ آخر فمثال رمبا تفكرين ابخلروج من عنده 
والذهاب ألهلك وما إىل ذلك من التصرفات اليت تزيد الشقاق بني الزوجني . فعليك ابلصرب وما أمجل 
أن يكون منزلكما ميلؤه تالوة القرآن فتتبارك حياتكما بتالوته واحملافظة على الفرائض والبعد عن القنوات 
اهلابطة واألغاين وكل ما يغضب هللا تعاىل فالذي يظهر من حال الزوج ضعف االلتزام ابلدين وأوامر 
هللا فلو زاد االرتباط ابهلل تعاىل لتغري حالكم ملا هو أحسن إبذن هللا. ختاما نسأل هللا تعاىل ان يصلح 

حال زوجك وأن يهديه سواء السبيل.
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80- زوجي خيونين  
االستشارة

 السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته 
 حبيت تفيدوىن ىف موضوعى ألىن تعبت نفسيا وصحيا وأفكر ابالنفصال 

 مشكلىت اكتشفت ان زوجى كان خيونىن مع واحدة واعرتف بعد ما كشفته ووعدىن أنه معد يكررها 
وأن الفكرة هذى شايلها من رْاسه بس ماىن قادرة أصدقه أو أثق فيه صرت من أتفه شيء أشك 

تعبت حىت تغريت صرت انطوائية ما أحب أتركه لوحده انعزلت عن العامل 
 وما عندى أمل وال واحد ابملئة أن ثقىت برتجع زي قبل  .. وشايفة أن االنفصال أفضل حل ىل 

ألين ابلطريقة هذي  أقدر أشيله من راسى  .. مع العلم أين أحبه

اإلجابة
األخت الفاضلة : نسأُل هللا عز وجل أن يبارك فيِك، وأن حيفظِك، وأن يقدَِّر لِك اخلري، وأن يرضيِك 
به، ونشكُر لِك تواصلِك مع برانمج االرشاد اإللكرتوين جبمعية املودة للتنمية األسرية ، ونسأُل هللا 
أن يفرِّج عنك مهك وأن يُيسر أمرك. اوال : أشكرك على تواصلك معنا وحرصك على اخذ املشورة 
من اهل األختصاص ألن ذلك مما يعني الشخص على أخذ القرار بشكل صحيح بعد توفيق هللا عز 
وجل، خصوصاً أن الشخص يف أثناء املشكلة قد يصعب عليه التفكري بشكل سليم. اثنيا : حتلي 
ابلشجاعة والقوة واعلمي أن هللا معك : قال تعال ) فَِإَذا َعَزْمَت فـَتـَوَكَّْل َعَلى اللِّ ِإنَّ الّلَ حيُِبُّ اْلُمتـَوَكِِّلنَي 
{ ]آل عمران:159) كما اريد ان امهس يف اذنك بعدة امور 1- حاويل ان جتلسي مع نفسك جلسة 
مصارحة واكتيب إجيابيا تك وسلبياتك حيت تتمكين من معرفة مكان اخللل الذي ادي اىل خيانة زوجك 
أِبَنـُْفِسِهم﴾  َما  ُوا  يـَُغريِّ ِبَقْوٍم َحىتَّ  َما   ُ يـَُغريِّ السيء قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ ال  لك ووقوعه يف هذا االمر 
الرعد/11. 2- غريي يف نفسك، اىل االفضل. 3- استعيدي ثقتك بنفسك وارفعي تقديرك لذاتك , 
مما يشعرك ابلسعادة . 4- تعلمي فن احلوار واستخدميه مع اآلخرين ومع زوجك وتعلمي فن االقناع 
اثنيا : ال شك أن ما وقع فيه زوجك مما ذكرت يف هذه االستشارة خيانة يكرهها كل مؤمن كما أنه 
حيق لك أن تنصدمى من هذا العمل الذي قام به زوجك. وحيق لك أن تتأملي ... ولكن ألنه قد أبلغك 
بتوبته فلك أن تقبلي منه، وأن تنسي ماضيه، فإن التوبة جتب ما قبلها. واملهم أن يكون صادقا يف توبته, 
وعالمة ذلك قطعه لتلك العالقة ، وال بد أن تشتمل التوبة على أمور ثالثة كما ذكر أهل العلم، أوهلا 
: الندم على ما مضى من الذنب، واألمر الثاين: اإلقالع منه وتركه خوفًا من هللا وتعظيًما له. واألمر 
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يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن  الثالث: العزم الصادق أال يعود اىل تلك املعصية قال عز وجل( َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّ مجَِ
َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن( التوبة 31 وقال سبحانه )َوِإيّنِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا مُثَّ اْهَتَدى)طه 
82 مع تركيزه على اجلانب الديين من الصالة واالستغفار وقراءة القران والصيام طالب املغفرة من هللا 
سبحانه وتعايل . رابعا : وضوح احلوار معه بكل صدق عن مدي التزامه بعقد النكاح وحقوق هللا 
وحقوقك كزوجة . خامسا : جيب عليك بعد ذلك حرق املاضي وعدم الوقوف عنده او الرجوع له مرة 
اخري واالنطالق يف احلياة بعد ان أتكدتى من صدق توبته وندمه على ما فات قال تعايل)فمن عفا 
وأصلح فأجره على هللا إنه ال حيب الظاملني( الشوري 31 سادسا : وجيب عليك ن حتسني خلقك مع 
زوجتك والرفق به ، وتقدمي ما ميكن تقدميه إله مما يؤلف قلبه ، من العاطفة واحلب واالحرتام والتقدير 
سابعا : حواىل ان تتخلصي من االفكار الغري عقالنية اليت تسبب لك احلزن واشغلي تفكريك مبا زيد 
من قيمتك وثقتك بنفسك أي حوىل تفكريك اىل ذاتك وابدعي يف ذلك مما يشعرك ابلسعادة . اثمنا 
: االستعانة ابهلل تعاىل قوم ابلدعاء يف السجود ويف ثلث الليل األخري حيث يستجاب الدعاء.... 
تعبد هلل ابلدعاء: }َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 
َداِخرِيَن{ )غافر60 (. وهللَا نسأل أن يوفقك ملا حيب ويرضى، ويف حاله ل تشعري بتحسن ميكنك 
الرقم  اهلاتف االستشاري ابجلمعية لالستفادة من خدماته بسرية وخصوصية اتمة على  التواصل مع 

920001421
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية
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االستشارات التربوية
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81 - أخيت ال هتتم بدراستها.. كيف أتصرف معها؟ 
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
أخيت ابلصف السادس االبتدائي ال هتتم بدراستها أبدا درجاهتا متدنية يف بعض املواد أحضرت هلا 
والديت مدرسة خصوصية لتلك املواد ولكن مل تتجاوب معها )ترفض مساعدة املدرسة هلا فمرة ال 
حتضر الكتب وتكذب تقول هلا املعلمة ابملدرسة مجعتها ويف آخر اليوم تكتشف أمي أبن الكتب 
موجودة ابحلقيبة ومرة تقول هلا ليس لدي شيء ال أريد املذاكرة وهكذا تتهرب كل يوم بعذر( 
أمي تريد أن تعاقبها ولكن حمتارة بطريقة العقاب املناسبة ، هي تقضي معظم وقتها ابللعب على 

جهازها اإللكرتوين هل حترمها منه ؟!!
وشكرا لكم على جهودكم الداعمة لنا .

اإلجابة
املودة، و لكم هو  اإللكرتونية يف مجعية  برانمج االستشارات  تواصلك مع  الكرمية أشكر لك  أخيت 
أمر مجيل أن هتتمي أبختك الصغرى و حترصي على مستواها الدراسي وعالقتها بوالدتكم الكرمية. 
إن األخت الصغرى تنظر ألختها الكربى كقدوة ومرشدة وراعية هلا, و أنت نعم األخت الكربى. 
إن ما متر به أختك هو أمر طبيعي يف مرحلتها العمرية, فهي ل تصل ملرحلة من النضج تسمح هلا 
اللعب  تنظيم وقت أختك بني  التعليم ابملستقبل ولكن إبمكانك عزيزيت ابلتعاون مع والدتك  بربط 
الواجبات.  إمتام  اإللكرتونية يف حال عدم  السماح هلا ابستخدام أجهزهتا  بعدم  والدراسة, وحتذيرها 
وهناك تطبيقات يتم حتميلها على األجهزة اإللكرتونية تقوم ابلتحكم يف استخدام الطفل للجهاز منها 
تطبيق OurPact و FamilyTime ابلتايل ال تتمكن أختك من استعمال اجلهاز ولو كان يف 
متناول يدها. ويف حال امتناعها عن الدراسة, امنعيها من اللعب لتتعلم االنضباط و حتمل املسؤولية. 
وابإلضافة للعقاب فأنصحك بتعزيز السلوك احلسن إبخبارها أبن هناك مكافأة هلا إذا أهنت واجباهتا 
يف وقت حمدد, وتكون املكافأة معنوية وليست مادية, فاهلدف من املكافأة هو دعم الطفلة والتقريب 
بينكم, فتكون املكافأة إعطاؤها جزءا من وقتك ملشاركتها لعبة معينة, خبز نوع طعام حتبه أو قراءة قصة 
سواي. وحنن يف مجعية املودة نقدم دورة جمانية بعنوان )خصائص مرحلة الطفولة( و أنصحك حبضور 
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اخلتام أرجو منك أال ترتددي يف  أفضل. ويف  التواصل مع أختك بصورة  اليت ستمكنك من  الدورة 
التواصل معنا يف حال استمرار املشكلة فنحن نسعد خبدمتك. أسأل هللا أن يوفقك و من حتبني.

82- كيف أعلم ولدي الدفاع عن نفسه ؟
االستشارة

طفلي عمره 5 سنوات ال يدافع عن نفسه ودائما يشكو من ضرب األطفال رغم أنين ال أقسو 
عليه وأليب طلباته وأعلمه كيف يدافع عن نفسه ويفهم كالمي ولكن عند مواجهة املوقف ينسى 
ويضعف .. السنة املقبلة سيلتحق ابلروضة وأريده يكون قادرا على الدفاع عن نفسه وال أحد 

يضربه أو أيخذ شيئا من أغراضه ماذا أفعل؟؟

اإلجابة
بسم هللا الرمحن الرحيم األخت الفاضلة: حيَّاك هللا، وطمأن قلبك وابلك على ولدك، وأقّر عينك به. 
شكرًا على تكّرمكم بطلب االستشارة من خالل موقع مجعية املودة » وثقتكم بنا، آملني يف تواصلكم 
الدائم مع املوقع، وبعد: من املؤكد أن هذا االنطباع ليس وليد البارحة، بل ترّسخ يف أعماق الطفل 
منذ فرتة. وله أسباب كثرية منها نوع الرتبية مثل توبيخ الطفل يف حاله عدم قيامه مبا يتم طلبه منه 
مما يفقده الثقة بنفسه ويعتقد أنه غري قادر على القيام أبي عمل , وقد يكون سببه أيًضا يعود إىل 
اخلجل أو االنعزال أو ضعف تقدير الذات وابلتايل تؤثر يف تكوين شخصيته. وجيب أن تدركي أخيت 
الفاضلة أن مسألة الدفاع عند األطفال يتعلموهنا من خالل اللعب، ومن خالل ما حيصل بينهم من 
مشاجرات ومن مشاحنات، وهذا الطفل حباجة إىل أن يكون إىل جوار جمموعات من األطفال دائًما 
حىت يتعلم منهم كثريًا من هذه األشياء، وإذا ُضرب الطفل من طفل آخر فإان عند ذلك ينبغي أن 
نعلمه أواًل أن يدافع عن نفسه، ونعلمه اثنًيا أن املسلم منظم وال أيخذ حقه بيده، وإمنا يرفض الضرب 
ويرفض العدوان عليه وحياول دائًما أن يتواصل مع كبار السن، حىت نبني له أن اإلنسان أيخذ حقه 
لكن ابألسلوب الصحيح. كما ان االب يساهم يف شكل كبري يف تعليم ابنه كيف يدافع عن نفسه، 
فهو النموذج الذكوري األول الذي يتأثر به الولد. لذا عندما أييت الطفل إىل والده ويشكو له أحد 
االطفال، على األب أال يقول له ملاذا مسحت له أو يلومه، بل عليه أن مينحه تقنيات الدفاع عن 
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نفسه، كأن يقرتح عليه أن يعيدا املشهد بشكل فكاهي. مثال أن يقوم األب بدور الولد اللطيف جًدا 
واإلبن بدور الولد املشاكس، ويستمع جيًدا إىل ما يقوله اإلبن ليفهم ما الذي يزعجه، مث يبدأ األب 
الدفاع عن نفسه بعبارات قوية. مث يسأل اإلبن هل شعر ابخلوف من نظراته وعباراته، مث يقول له: 
»هكذا سوف يشعر الطفل املشاكس إذا ما واجهته هبذه الطريقة«. مث يقلبان األدوار فيكون األب 
املشاكس واالبن الطفل املهذب. ابرك هللا لك يف أبنائك، وعافاهم من كل سوء، وجعلهم قرة عني 

لك وألبيهم.

83- طفلي عنيد 
االستشارة

طفلي عمره 4 سنوات عنيد جدا دائما يضرب أخاه األصغر منه  عمره سنة وستة شهور ويتلفظ 
علي أبلفاظ بذيئة أحياان ميد يده علي ، استخدمت معه كل األسأليب احلديثة يف الرتبية لكن ال 

توجد فائدة عجزت .. كيف أتعامل معه وأصبحت أضربه .
امتىن اجد حال وشكرًا

اإلجابة
بسم هللا الرمحن الرحيم وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. وبعد: فإننا بدايًة نرحُب بك يف ااإلرشاد 
اإللكرتوين جبمعية املودة، ونسأُل هللا لك التوفيَق والسداد يف البداية أحب أن أبني لك أن طريقتك 
يف التعامل مع طفلك خاطئة جدا فأنت السبب يف جعله طفلك عنيد فالعناد هي ظاهرة سلوكية 
تبدأ يف مرحلة مبكرة من العمر، فالطفل قبل سنتني من العمر ال تظهر مؤشرات العناد يف سلوكه ألنه 
يعتمد كليا على أمه أو غريها ، فهم يوفرون له حاجاته فيكون موقفه حتماً ابحلياد واالتكالية واملرونة 
املعاكسة  الطفل يف  ويبدأ  اكتساابً  فيكتسبه  عنيدان  أو  الوالدان عصبيان  يكون  عندما  العناد  ويبدأ 
واملشاكسة ومعارضة اآلخرين وأيخذ العناد وسيلة متواصلة إلثبات وجوده والتحدي واالنتقام من أهله 
خاصة عندما تستعملي الضرب معه ُيصر على ثورة الغضب ، وعدم االستماع لك وملطالبك أنت 
وأبوه. ابنك يعاين من العناد والغرية آلنه ل تتم هتيئته قبل جميء الثاين؟ لذلك يشعُر غالباً أنَّه سحَب 
منه بساَط االهتماِم وجيعله يتصرف هكذا للفت النظر إليكم وهو حياول الدفاع عن نفسه ابلضرب 
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ورمي األشياء.ففي هذه احلالة أنصحك كأم وكأب يف تغيري تربيتك البنك إبتباع األمور التالية: 1. 
إبعادِه عن هذا اجلو  يلعُب معه وحرُص األِب على  الصغري حيّبه، وسوف  أنَّ  الطفِل وإشعاره  هتيئُة 
وتعويضه عاطفياً. و إظهاُر الفرِح به وتوجيه طاقته حلبِّ أخوه احملتاج خلدماته وعطفه. وزايدُة االهتماِم 
به كلما أظهَر مشاعَر إجيابية جتاه أخوه، ومكافأته، والثناء عليه. وختصيُص وقٍت له، والذهاُب إىل 
الطاعة ابألوامر  على  إرغامه  البعد عن  ينام. 2.  له حىت  معه، وحكاية قصٍص  حجرتِه واإلضجاع 
واللجوء إىل املرونة واحلب واحلنان يف التعامل معه ، وإشغاله بشيء آخر ومناقشته ابألمر الذي يريد. 
3. .عدم وصفه ابلعنيد على مسمعه ومقارنته أبطفال آخرين عنيدين. 4. امدحي طفلك عندما يكون 
جيد وعندما يظهر ابدرة منه وكوين واقعية يف مطالبك. 5. معاملة الطفل العنيد ليست ابألمر السهل 
فهي تتطلب احلكمة والصرب وعدم اليأس واالستسالم لألمر الواقع وكل شيء له حل فركزي على التعلم 
ابلدرجة األوىل لفهم هذه املرحلة. 6. احرصي أنت وزوجك على االبتعاد عن املشاكل أمام طفلك .

84- بنايت املراهقات وكيفية التعامل معهن ؟
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة .لدي 5 بنات وولد واحد .. وأان مطلقة عن زوجي قرابة 4 
سنوات وقد كان أوالدي مع أبوهم وزوجته سنتان قد تعرضوا فيها للضرب واألذى واحلرمان 
من الدراسة بعد ذلك مّن هللا علي وأخذهتم حضانة وأرجعتهم للدراسة وحاولت قدر اإلمكان 
بنتان الكبار عنيدات ومتمردات حاولت أبكثر من أسلوب أن أغري مايف  أعوضهم لكن لدي 
أنفسهم لكن تعبت وأان أعرف أن املشاكل واألذى الذي تعرضوا له ليس ابلشيء البسيط .ابنيت 
مها 19 ورمي 17 وغزالن 13 ال يريدون أن أملي عليهم أوامر وال يريدون أن يعيشوا معي حسب 
قدريت املادية مع إين واحلمدهلل موظفة وقادرة عل تلبية متطلباهتم األساسية لكل شيء يريدونه 
فأتعبوين جدا غري الضرب والقسوة على إخوهتم الصغار . متحملة الشيء الكثري ألجلهم لكن 
أريد من يساعدين بعد هللا سبحانه وتعاىل يف وضعهم .. أرجو من تصله رساليت يقدم يل يد العون 
والنصح وإن كان زايرة للمركز مع البنات حتت إشراف استشاري ال أمانع ما دام يف مصلحتهن 

ومستقبلهن .
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اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أختنا الفاضل .. مرحباً بك وأشكر لك ثقتك مبوقع مجعية املودة  .. 
وبعد قراءة رسالتك؛ فهمت من كالمك أنك تعاين من بناتك املراهقات أهنن: 1. عنيدات ومتمردات 
املادية 4. ميارسن الضرب  2. اليردن أن متلي عليهن أوامر 3. ال يردن أن يعشن حسب قدرتك 
والقسوة على إخوهتن الصغار ونصيحيت لك كالتايل: 1- مراعاة أهنن ميررن حالياً مبرحلة املراهقة واليت 
من طبيعتها العناد والتمرد وكره األوامر والعواطف اجلياشة لذا فهن حيتجن إىل التعامل اهلادئ واملتزن 
املرحلة  للقراءة يف خصائص هذه  أنك حباجة  للثناء والتقدير كما  وفتح ابب احلوار وإشباع احلاجة 
بناتك مثل الغضب والضرب من  السلبية لدى  العمرية. 2- تطوير مهاراتك يف تعديل السلوكيات 
خالل قراءة كتب تعديل السلوك وحضور الدورات التدريبية املتعلقة بذلك. 3- كما أن فكرة زايرة 
اجلمعية مع البنات لطلب املشورة االجتماعية والنفسية هي فكرة جيدة لك وهلن. أسأل هللا أن حيفظهن 

ويصلحن لك وأن يعينك على تربيتهن.

85- ابنيت تبكي يف املدرسة
االستشارة

ابنيت طالبة يف الصف األول يف نفس مدرسيت وهي ذكية وخلوقه وحمبوبة من اجلميع وقد درست 
يف الروضة أي أهنا معتادة على جو الدوام مشكلتها أهنا يوم تداوم وحتضر الطابور وتدخل فصلها 
بدون مشاكل وتذهب للفسحة لوحدها مع صديقاهتا ويوم تبكي وتصرخ ألكون معها أو أتيت لغرفة 
املعلمات وإذا إحدى زميالهتا بكت تبكي مباشرة حاولت أفهمها هبدوء أن هذا نظام وأعطيها 
كل ما أحسنت التصرف ومل تبك هدية لتعزيزها وأفاجأ يف  اليوم التايل أهنا تبكي وتصرخ وترفض 
اخلروج للفسحة إال معي ماذا أفعل علما أهنا مرحة وكما قلت الكل حيبها وتندمج مع اآلخرين 
بسهولة ويف املساء تذهب إىل التحفيظ وال تعاين أي مشكلة. ابلعكس معلمة التحفيظ كذلك 
تثين عليها ولفتت انتباهها من أول يوم داومت فيه معلمتها يف املدرسة الحظت أهنا حتب أن تكون 
مركز االهتمام دوما وال أعلم هل هذا صحيح ألين مل أالحظ أهنا غيورة  يف املنزل فهي ال تغار من 
أختها الصغرى أبدا أم أن هذا جمرد دالل أم هناك مشكلة دلوين على التصرف الصحيح وشكرا
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اإلجابة
عزيزيت األم لقد فهمت من شرحك للمشكلة أن ابنتك كانت تذهب للروضة يف مدرسة خمتلفة وهي 
اآلن تبدأ الصف األول االبتدائي يف نفس مدرستك. خيتلف األمر متاما عندما تتواجد األم مع الطفلة 
عند بداية املدرسة عن وجود الطفلة لوحدها, فإن وجود األم يزيد من تعلق الطفلة أبمها. األمر اآلخر 
هو أهنا انتقلت من مدرسة ألخرى ورغم أن ابنتك تبدو متأقلمة مع املعلمات و زميالهتا فهي مازالت 
طفلة صغرية وقد تغري املكان الذي اعتأدت عليه. ابإلضافة لذلك, فإن بيئة التعلم يف الروضة تكون 
متساهلة و هبا الكثري من اللعب و هذا خيتلف بصورة كبرية عن املرحلة االبتدائية اليت تتصف ابجلدية. 
و هلذه األسباب فإن ابنتك ما زالت جتد صعوبة يف االستقاللية يف بيئة املدرسة مضافا إليها كوهنا تعلم 
أنك موجودة و إبمكاهنا اللجوء إليك كلما تذكرتك أو حدث أمر يضايقها, و اخلطأ كل اخلطأ هو يف 
السماح هلا ابلقدوم إليك فعليها أن تنفصل عنك أسوة بزميالهتا يف الصف الاليت انفصلن عن أمهاهتن 
و أتقلمن بشكل أفضل. إبمكانك أن تتواصلي مع معلمة الصف هبذا الشأن فتحرص املعلمة على 
منع الطفلة من التوجه ملكتبك, و إن حدث أن جاءت ابنتك إليك فعليك معاملتها بلطف و حزم يف 
املدرسة وأن توجهيها لوجوب العودة لصفها. إن صغريتك هتدف يف كل مرة أتيت فيها إليك للحصول 
على بعض احلنان, العناق, الدعم أو جمرد التغيري عن جو الفصل, ويف حال أهنا ل تلق منك ما أتت 

ألجله فإهنا ستتوقف عن القدوم. أسأل هللا هلا ولك التوفيق و السعادة.

86- كيف أتعامل مع ابين املراهق
االستشارة

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته
مشكلىت مع ابىن الذي يبلغ من العمر 13عاما. انطوائي وال حيب االختالط مع الناس. ودائما 
يفضل طلعاته وجلساته مع العائلة فقط. هو األخ األصغر لبنتني أكرب منه. زوجي دائما مشغول 
يف عمله وال جيد وقتا إال هناية األسبوع وال يتفق معه أبدا . على الرغم أنه أب حنون وال جيعله 
حيتاج أي شيء لكن ال يتفقان ... ووالده مرّكز جدا على املسائل الدينية وخاصة الصالة يف 
املسجد وهو متكاسل عنها وما حيب يروح املسجد. هذه واحدة من نقاط االختالف. أيًضا غري 
منظم وأبوه حيب النظام جدا.. أيًضا مشكليت أين ال أعرف كيف أشغل وقته أبشياء يستمتع فيها 
وتعود عليه ابلفائدة. ما عنده هواية حمدده أقدر أمنيها فيه. طوول يومه يتابع املسلسالت ولو 
منعته يقويل أعطيين البديل . علما أنه  ذكي ما شاء هللا يف دراسته وأخالقه عالية وأمتىن أستثمر 
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فيه كل الصفات اإلجيابية. دلوىن وجزاكم هللا خري

اإلجابة
عزيزيت األم أشكر لك تواصلك مع برانمج االستشارات اإللكرتونية يف مجعية املودة وأثين عليك اهتمامك 
وحرصك على ابنك. إن ما مير به ابنك هو طبيعي يف مرحلته العمرية، كثري من املراهقني يفضلون قضاء 
أوقاهتم مبفردهم بعيدا عن املناسبات االجتماعية ويتجنبون االختالط ابآلخرين، إبمكانك مساعدته 
للخروج من القوقعة اليت وجد نفسه فيها، فقضاء أوقات طويلة يف مشاهدة املسلسالت لن ميكنه من 
حتسني مهاراته االجتماعية. من الضروري تشجيع ابنك على خوض جتارب جديدة ومنها سيتمكن 
من التعرف على اهتماماته وشغل وقته بغض النظر ما إذا كان والده متواجدا أم ال.   يعّد املسرح من 
النشاطات املمتازة للمراهقني، كوهنا توّسع آفاقهم وتتيح هلم التعّرف على أشخاص جدد. وإن كان 
اجتماعياً،  وإن كان شخصاً  العال.  على  أكثر  االنفتاح  على  املسرح  فسيساعده  مراهقك خجواًل، 
فسيساعده املسرح على التألق وسط بيئة مبدعة، ومن املمكن أن  تشجعي ولدك املراهق على التطوّع 
يف اجلمعيات اخلريية أو منظمات الرفق ابحليوان، فهذا النوع من األنشطة سُيعّلمه مهارات اجتماعية 
جديدة من خالل مّد يد املساعدة لآلخرين.   ال تنسي أمهية الرايضة فهي ال تقتصر يف حياة املراهق 
التنظيم  املراهق  تعّلم  أهنا  الرايضة  عن  فاملعروف  الوقت.  ومتضية  والتسلية  للمتعة  مصدراً  على كوهنا 
والعمل اجلماعي والرشاقة، وتنّمي فيه روح القيادة ومتنحه كل الدعم والتحفيز. وهذه الصفات اجليدة 
هي األساس الذي تقوم عليه املهارات االجتماعية.  مّحسي طفلك على االنضمام ألحد املخّيمات 
الصيفية واملشاركة يف نشاطاته املختلفة اليت ال بد أن متنحه فرصة كسب صداقات جديدة والتفاعل مع 
الغرابء والتعاون والعمل معهم جنباً إىل جنب.  و إن كان مراهقك حيّب املتاحف ويهتم كثرياً للتاريخ، 
املنطقة وجوارها وشّجعيه على تعميق اهتماماته وتوسيع  اصطحبيه يف رحالت استكشافية ملتاحف 
تتطّلب  صلة  ذات  وحماضرات  ندوات  وحضور  حوله  من  ابألشخاص  األختالط  خالل  من  آفاقه 
املشاركة فيها جرأًة كبريًة وحساً اجتماعياً عالياً. مهما كان أختيار ابنك من األنشطة املذكورة أو غريها 

فادعميه و ستالحظني التغري لألفضل.  أسأل هللا التوفيق لك و البنك..
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87- أكره والدي
االستشارة

أان طالب جامعي يف كلية احلقوق من 5 سنوات وأعاين مشاكل مع والدي وأهلي ابلعموم .
أعاين من االحتقار منهم يف كل ما أفعله وتصغري كل إجناز أقوم به وتعقيد األمور يف كل شيء 
واالستماع إىل أنواع السب والشتم من والدي والتحقري يل فال يسمحلي اخلروج من املنزل إال 
للصالة وبشرط أنه يكون معي يعين حىت الصالة ما أقدر أخرج حلايل أو اخلروج ملشوار معه فقط  

...
ومل يعلمين قيادة السيارة إىل اآلن وأان عمري يناهز ال20 سنة ضربين أكثر من مرة أمام الناس 
وتفل علي وأهانين بعدد شعر رأسي وكل عذره يريدين أن أصبح رجال يعتمد عليه وخوفه علي إذا 
علمين القيادة مع أين أحتاجها للتنقل بني كليات اجلامعة بدال من السري ملسافات وهذا يضيع 
وقيت وجهدي. كرهته كرها شديدا فقد حاولت التودد إليه وصرحت له حبيب له ولكن دون جدوى 

األمور كما هي .
وأملي فيكم بعد هللا أن جتدوا حال يل وتدلوين إىل احلل الصائب.

اإلجابة
يقدَِّر  فيِك، وأن حيفظِك، وأن  يبارك  الغايل نسأُل هللا أن  السالم ورمحة هللا وبركاته. االبن  وعليكم 
لِك اخلري، وأن يرضيِك به. أوال : أشكرك على تواصلك معنا وحرصك على أخذ املشورة من أهل 
االختصاص ألن ذلك مما يعني الشخص على أخذ القرار بشكل صحيح بعد توفيق هللا عز وجل، 
خصوصاً أن الشخص يف أثناء املشكلة قد يصعب عليه التفكري بشكل سليم. اثنيا : االستعانة ابهلل 
تعاىل، فالقلوب بني يديه سبحانه.. عليك ابلدعاء يف السجود ويف ثلث الليل األخري حيث يستجاب 
الدعاء.. أحل يف الدعاء لوالدك ابهلداية وال متل الدعاء أبداً.. تعبد هلل ابلدعاء: }َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين 
َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ )غافر60 (. اثلثا : وسع 
قال رسول هللا صلى هللا  اليت تساعدك على هداية والدك  الطرق  خيالك واستخدم ذكاءك يف كل 
عليه وسلم ) لئن يهدي هللا بك رجاًل واحداً خري لك من أن يكون لك محر النعم« )رواه البخاري: 
]3498[، ومسلم: {2406} . رابعا : وال شك أن إرضاء الوالد مطلب، وتكرار احملاوالت أمر مهم 
بعد التوجه إىل رب األرض والسموات، خامسا : ضرورة االجتهاد يف معرفة السبب ولو من وجهة نظر 
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الوالد؛ ألن معرفة السبب فيه عون -بعد توفيق هللا- على إصالح اخللل . سادسا : جيب أن ال يدفعك 
عناد الوالد وتعامله القاسي معك إىل التوقف أو التقصري يف حقه؛ ألن للوالدين حقا حىت ولو كانوا 
غري مسلمني، وحىت لو أمروان مبعصية فإننا ال نطيعهم فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ولكن مع 
ذلك فإن التوجيه القرآين أرشد إىل: )وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما( 
مث قال سبحانه: )وصاحبهما يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من أانب إيل(. سابعا : تعلم فن احلوار 
واإلقناع، درب نفسك وطورها على مهارات التواصل مع الناس، فهذا علم يتعلمه اإلنسان يرتقي به 
يف تعامله مع نفسه ومع اآلخرين ، فيسعد وُيسعد ،وكما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » إن من 
البيان لسحر » حديث صحيح . اثمنا : تذكر ان والدك حقه عليك عظيم، فبادل إساءته ابإلحسان، 
وجتنب إاثرته، وتودد له بشىت الطرق والوسائل، وال شك أبنه سيتأثر ولو بنسبٍة بسيطة، وتذكر أبنك 
هبذا الفعل تتقرب إىل هللا وتطلب رضاه. اتسعا : احبث من أهلك املؤثرين من يستطيع نصح والدك. 

نسأل هللا لك التوفيق والسداد.

88- ابين ال يسمع كالم أمه
االستشارة

لدي ابن يف الثامنة عشرة من عمره وهو ال يتقبل من أمه النقاش أو األوامر ابلشراء أو ابلتوصيل 
ابلسيارة على عكس أنه معي هادئ ومطيع ترى أين املشكلة هل هي يف أسلوب الرتبية أم طريقة 

التعامل اليت ختتلف بيين وبني زوجيت ، هذا ابلرغم من توصييت له دائما بطاعة أمه وبرها

اإلجابة
األخ الفاضل السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وبعد: أوال : أبناؤان جزٌء منَّا، ونتمىن لو نراهم أفضل 
ا أْن نكون على درايٍة وُقرٍب  الناس، بل يكوُن ُطموحنا أْن نراهم كاملني ُمتميِّزين، لكْن من املهم جدًّ
من كلِّ مرحلٍة ميرُّ هبا أبناؤان، ونتفهَّم فيها احتياجهم لُنعِطيهم الثقَة أبنَّنا نفَهُمهم ونشُعر مبا يشُعرون 
به، وإال فقدانهم، فأصبحوا ُيشكِّلون لنا عبًئا ومهًّا، وأصبحنا ابلنسبة هلم أجساًدا ال تفَهم وال تشُعر 
التفاهم مع االبن وجيب أن تدرك األم أمهية  , أعتقد أنك استطعت أن تصل إىل هذه املرحلة من 
تفهم هذه املرحلة وهي مرحلة املراهقة وهذه املرحلة تبدأ من سن 13 حىت سن 21، جتد املراهق فيها 
ُمتقلِّب املزاج، دائم الضَّجر واالكتئاب، كثرَي اخلروج واالعرتاض واالنطواء والُعزلة، ال يقبل النَّصيحة وال 
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والتأثُّر ابلشلَّة  والنمو االجتماعي  أوامر،  أو  يريُده هو، ال يستجيُب أليِّ ضغٍط  ما  يفَعُل  االنتقاد، 
ومفاهيمهم حىت ولو ل يكن مقتنًعا أبفكارهم ولذلك كان واجب على االابء تفهم هذه املرحلة وطريقة 
التعامل معها . اثنيا : من املهم جداً يف مرحلة املراهقة أن يكون شعار الوالدين يف التعامل مع ابنهم 
هو ) التوجيه ال املواجهة ( ألن املواجهة تستفز الشاب املراهق إىل مزيد من التحدي والعناد ، وهو ما 
يؤدي إىل خسارة الوالدين ملواقفهم والبنهم كذلك على املدى البعيد . اثلثا : إليك هذه النصائَح يف 
التعامل معه 1- ادُع هللا تعاىل له ابهلداية وَصالح احلال: فدعاء الوالد لولده مستجاٌب، وِثْق مبعونة هللا 
لك، وأنَّه ابتالٌء سُيفّرِجه هللا إِن استـََعنَت به. 2- حث والدته على ان تكوِّن عالقَة حبٍّ حقيقيٍّ مع 
االبن: إنَّ عالقة األم مع ابنتها يف الغالب هي عالقٌة تقليديَّة فقط؛ مثل: عمل الشاي، تقبيل الرأس... 
وهكذا، أو عالقة توجيهيَّة تشَمُل أوامَر ونواهَي فقط، وهذه مشكلٌة تكُمن يف أنَّ هذه العالقة تُوِجُد 
ِجدارًا عازاًل بني االم واالبن 3- حث والدته على ان متدح ابنها: فمثال متدح األم تفكريه، وطريقته يف 
التعليق على املوضوعات املثارة، وأسلوبه يف فْتح موضوعات معيَّنة للمناقشة، وطريقته يف إلقاء النكات، 
األانقة  ومدى  امللبس،  يف  وطريقته  شكَله،  وميَدُح  بديهته،  ُسرعة  ميدح  الُفكاهة، كما  استخدام  أو 
واجلمال يف أختياراته كلها، 4- حث والدته على جتنُّب النَّقد و رْفع الصوت مع ابنها . 5- جيب 
ان يكون هناك نفاهم بينك وبني والدته على االسلوب املتبع يف الرتبية 6- جيب عليك كذلك احرتام 
نيا واآلخرة. والدته وعدم التقليل من شائنها امام ابنائها . وفَّقك هللا، وجَعل ابَنك قـُرََّة عنٍي لك يف الدُّ

89- اريد حال ملشكلة طفلي
االستشارة

ومشاهدة  معهن.  واللعب  البنات  جمالسة  يعين حيب  أنثوية  ميوله  سنوات  عمره 7  ولد  عندي 
الربامج اللي ختص البنات ومبتعد عن األوالد وال حيب ممارسة أنشطة الصبيان علما أبنه يوجد 
له أخ عمره 10 سنوات ولكن ال ينسجم معه يف اللعب أرجو حل مشكليت ألين خائفة أن تزيد 

املشكلة وتتطور مع مرور السنني .....

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشدة الفاضلة حفظك هللا السالم عليكم 
لالستشارات  برانمج شورى  األسرية  للتنمية  املودة  مبوقع مجعية  ثقتك  لك  نشكر  وبركاته  ورمحة هللا 
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التوفيق والسداد - تشخيص املشكلة : اضطراب هوية -  لنا ولك  اإللكرتونية ، ونسأل هللا تعاىل 
اجلوانب اإلجيابية : هو إدراكك للمشكلة وأمهية معاجلتها يف وقت مبكر - توضيح األخت الفاضلة 
ندرك ونقدر لك حجم القلق الذي تعيشينه جراء ما ملستيه من سلوكيات غري جيدة لدى ابنك ، إال 
أننا نؤكد على : ** أمهية اهلدوء واحلكمة يف التعامل مع املشكلة لتحقيق األهداف املرجوة املتمثلة يف 
تصحيح مسار سلوك إبنك . ** أنه وابلرغم من حساسية املشكلة إال أن احللول املوجودة ويسرية عند 
التعامل معها حبكمة . - األسباب : ال نريد أن نقلقك فاألمر بسيط حبول هللا ، ولكن من املهم أن 
نوضح إن ماميارسه إبنك من سلوك هو شكل من أشكال إضطراب اهلوية اجلنسية نتيجة لتأزر العديد 
من العوامل املرتبطة أبسأليب التنشيئة واليت ال يسعفنا اجملال لبياهنا . - احللول املقرتحة : عليك أيتها 
املسرتشدة الكرمية العمل مبا يلي : * توضيح الفروق بني الذكور واإلانث لألبن ، وأمهية حماكاة سلوك 
الذكور له . )) وجيب تدخل األب تدخال إجيابًيا يف ذلك (( . * التخلص من كل ما خيص البنات 
وهو موجود ضمن مقتنياته . * تكليفه ببعض املهام اليت ميارسها الرجال واإلشادة برجولته يف أدائها. 
* مصاحبته ومالزمته لوالده يف جمالسته جملالس الرجال اليت يتم احلديث فيها عن بطوالت رجولية. * 
إشعاره أبنه رجل وما تتطلبه هذه الرجولة من ممارسات. * احلذر من الضغط عليه وأتنيبه والقسوة عليه 
جتاه ما ميارسه من السلوك ، بل األجدر مداراته والتلطف معه يف التوجيه . * من األفضل أيًضا زايرة 

عيادة نفسية . متنياتنا لك وألسرتك الكرمية بدوام التوفيق.

90- اختالفات يف تربية األبناء
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا
أان وزوجي دائما خمتلفني يف أغلب األمور . حىت يف تربية أطفالنا ، وتتم نقاشاتنا ورفع أصواتنا 
وال  معهم  يتحدث  ال  أبنائنا  ومشاجرات  اختالف  عند  أطفالنا. حىت  أمام  بعضنا  من  والتقليل 
البيت واألبناء تعلو أصواتنا ونتلفظ على بعضنا بكالم غري  نتناقش عن أمور  ينهرهم. وعندما 
سوي. وداميا ينحاز البنته حىت وإن كانت هي الغلطانة. ودائما يف مشاكل معاه  وما نتفق وهو 
من الناس الكسولني ويقضي وقته بره البيت حىت مشاويري اتكايل على أهلي وأهله وصالته من 

اجلمعة إىل اجلمعة .. وشكرا
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اإلجابة
الرحيم احلمدهلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد: فاحلمد هلل  بسم هللا الرمحن 
أهنا وقفت على هذا ول تتطور املشكلة، وال بد حينما تريدين أن حتّلي مشاكلك ال تتخذي أسأليب 
ومواجهته  مبصادمته  األوالد  برتبية  اهتمامه  عدم  مشكلة  أردتِّ حل  فأنِت  أكرب.  ملشكالت  تؤدي 
مسؤولية  يتحمل  ال  أنه  تضمنت شكواك  وكذلك   . الزوج  مع  يصلح  ال  األسلوب  وهذا  ابملشكلة 
الرتبية ورعاية املنزل ألنه غري متواجد يف املنزل ومعىن ذلك أيًضا أنه اليوجد حوار بينكما حول البيت 
وأموره واحتياجاته. وعلى هذا األساس خالفاتكم مستمرة ول تصلوا التفاق يف قضاايكم ، فنحتاج 
نتعرف على كيفية البدء حبل املوضوعات العالقة واليت ل تصلوا فيها حلل قبل ذلك حيتاج أن حتسين 
عالقتك بزوجك فلنبدأ ابحلل من أساس اهلرم وأساس البيت مها األب واألم ، كيف عالقتك بزوجك 
؟ هل هي مستقرة ام اهنا حتتاج إلعادة أتهيل وترتيب؟ فهذا أوىل خطوات احلل أن تعيدي احلياة إىل 
العالقة بينكما. كيف ؟ 1- ختريي الوقت املناسب للجلوس مع زوجك اهلدف منها ليس مناقشة 
موضوعات بل حلظات عاطفية ملؤها مشاعر احلب . 2- أن تقومي بتغيري روتني املنزل ونظامه والنظر 
يف اهتمامات الزوج وتلبية رغباته وأخذ رأيه وإشراكه يف األمور املنزلية ابلقدر الذي يشعر فيه أبمهيته يف 
املنزل فرمبا كثرة خروجه وسلبيته تعود لفقده الشعور ابملسؤولية نظرا لوجود من يقوم مقامه. 3- احبثي 
عن موضوعات تتفقان عليها وتتحاوران حوهلا هبدف إنشاء قضااي عامة يف سياسة املنزل تتفقان عليها، 
ابدأي ابملوضوعات اليت  املنزلية..وحنو ذلك مث  النزهة – وأين تقضوهنا – املصروفات  مثال: أوقات 
تعرفني مسبقا أنكما ختتلفان حوهلا مثل تربية األوالد.. 4- عند بدء احلوار ال بد من التنازل عن الرأي 
ولو بنسبة بسيطة حىت يتم االتفاق ورمبا اذا ل تستطيعي كسبه يف اللقاء األول قد تكسبينه يف اللقاء 
اآلخر وهكذا. 5- أال تنتقصي زوجك يف أي أمر فإنه مما يصعب مهمة الوصول التفاق بينكم ابتعدي 
عن الكلمات )انت ال تفهم يف الرتبية—انت اصال كذا وكذا...( فالتتحداثن يف كل املوضوعات 
وابدأي أبمهها. أما ابلنسبة ملوضوع تربية األبناء : فال بد من اتفاق قبل الدخول يف تربية األبناء على 
أمور النفقة وتربيتهم على كل ماهو خري هلم، وقد تكونني أوتيت من العلم يف هذا املوضوع فال ينبغي 
لك ان تلغي شخصية الزوج أمام أبنائه فال بد ان تضعيه يف مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه مع كامل 
االحرتام حىت لو كان فعال ال يفقه يف الرتبية ال بد أن يكون حاضرا يف املنزل أبخذ رأيه او ابستخدام 
السُّلطة. أما عالقته اببنته فمن األمور اليت جيب أن تفقهها األم احلب الزائد من األب جتاه ابنته.فال 
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بد أن تراعي هذا األمر. وعليك تسيري كالم األب حىت لو كان خاطئا حىت ال ينتقصون من رأيه 
وكالمه ، ألنه اذا وصل هلذي احلالة فلن تستطيعي بعد ذلك من اصالح عالقته ابملنزل فأدركي قبل 
أال تدركي. واعلمي أنه ال بد من العدل بني األوالد يف الرتبية حىت لو كاان ولد وبنت فال بد من العدل 
ُكالًّ فيما خيصُّه. أما ابلنسبة ملسؤوليته جتاه املنزل: فعليك االعتماد عليه تدرجييا حىت يشعر أبمهيته يف 
املنزل وأن له دور ورأي ومن اخلطأ أن يرمي ابملسؤولية على أهلك وأهله فعليك أال تقبلي ابلذهاب إال 
معه.وهذا مما جيعله يرتبط ابلبيت علما أنه الينبغي رمي التكاليف عليه مجلة واحدة حىت ال يكره املنزل 
ومسؤولياته فعلينا عمل كل شيء حيببه يف املنزل. أما ابلنسبة للصالة: فإهنا الصلة بني هللا وبني عبده 
فكيف يقطع الصلة مع هللا، عليك أن تفتحي موضوع الصالة اثناء حواركم ألن الصالة صالح احلال 
بينكم فإذا صلحت صلح أمركم وإذا فسدت فسد أمركم وأحوالكم.وتذكريه بغقوبة اترك الصالة كيف 

حاله يف الدنيا واآلخرة. نسأل هللا سبحانه أن يريكما احلق حقا.

91- نفسية ابنيت غري مستقرة  
االستشارة

السالم عليكم أرجو منكم مساعديت 
انقلبت شخصيتها وتغريت نفسيتها كثريًا  الدراسي وهي  العام  بداية  ابنيت عمرها 14 سنة من 
لدرجة البكا ء تقريباً دائماً يف الليل قبل النوم سألتها وحاولت معهاوقالت إهنا حتس بضيق يف 
صدرها فظيعة وصارت نفسها مكسورة وحتب تكون جبنيب دائما وبعد إحلاح عليها مل تعرتف يل 
لكن فهمت من كالمها أهنا حتس أهنا أقل من بنت عمها وشكلها ليس مجيال مع أهنا متفوقة يف 
دراستها احلمد هلل لكن من اهتمام البنات يف املدرسة ببنت عمها وتعرضت لبعض التلميحات من 
زميالهتن أبنك اي فالنة أحلى من فالنة وهي حساسة جدا وهي ما عليها احلمد هلل مقبولة جدا 
لكن مرة ثقتها يف نفسها مهزوزة وختاف من معلماهتا وختاف حىت مين أمها ما تيب تزعلين ودائما 
يل مسعا وطاعة علماً أنه قبل املدرسة مل تكن كذلك ولقد بلغت من )شهرين فقط( وشخصيتها 
أنه فيها شيء  أريد أحسسها  أفعل معها وضعها حمزن وال  ضعفت مرة اي ليت تنصحوين ماذا 
وأحاول أجتاهل بعض حركاهتا للفت االنتباه هلا واستعطاف من حوهلا من أهل البيت هلا فيا ليت 
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تفيدوين وجزاكم هللا خريا

اإلجابة
عزيزيت األم أقدر مشاعر القلق اليت حتسني هبا وأحيي فيك حبك الشديد البنتك ورغبتك يف مساعدهتا, 
كما أريد أن أطمئنك أبن ما متر به ابنتك هو طبيعي جدا يف مرحلتها العمرية. الفتيات عند بداية 
مرحلة البلوغ يصبحن شديدات االهتمام ابملظهر اخلارجي ونظرة اآلخرين هلن, ويتضح من وصفك 
للمشكلة أن ابنتك أتثرت من الطريقة اليت ينظر هلا هبا من قبل زميالهتا, كما يتضح أن ابنتك ال 
متتلك شخصية قوية ولذا فهي حباجة ألمرين: زايدة الثقة ابلنفس و تقوية الشخصية. ابلنسبة لزايدة 
ثقتها بنفسها فإن أفضل ما ميكنك عمله هو أن تكوين كرمية يف مدحها سواء عندما تكوانن منفردتني 
أو أمام اآلخرين. و املدح ال يقف على نواحي شكلية بل إبمكانك مدح سلوكياهتا و اهتماماهتا و 
طريقة تناوهلا لألمور كأن تقويل هلا »أنيت رائعة و حنونة جدا مع أخيك الصغري, إنه حمظوظ بوجودك 
يف حياته«. مع الرتكيز على املدح الوصفي الذي حيدد التفاصيل كأن تقويل هلا »أعجبتين طريقتك 
يف ترتيب الغرفة, لقد خصصيت مكاان لكل شيء و رتبيت املكتبة بطريقة مجيلة«. إن إعطاء تفاصيل 
لألمر الذي يتم مدحه يكون له وقع أكرب يف النفس. ابإلضافة للمدح فبإمكانك إعطاءها مترينا بسيطا 
هو عبارة عن ورقة هبا 15 قلب و تطليب منها أن تكتب يف كل قلب أمرا حتبه يف ذاهتا و حياهتا, إن 
هذا التمرين يساعدها على الرتكيز على اإلجيابيات و قد يلفت انتباهها ألمور ل تكن تشعر أبمهيتها 
من قبل. كما ميكنك أن تقومي بعمل التمرين و تكتيب يف الورقة كل األمور اليت حتبينها يف ابنتك و 
تعطيها الورقة لتقرأها, فكلما زأدت ثقتها بنفسها كلما أصبحت شخصيتها أقوى. كما أن هناك طرقا 
بسيطة ميكنك اتباعها مع ابنتك لتعزيز قوة الشخصية, منها تركها لتحل اختالفاهتا البسيطة مع إخواهنا 
بنفسها دون تدخل منك. امسحي هلا ابلتعبري عن رأيها بصراحة و إن كان خمتلفا عن رأي اآلخرين. 
عليك أيًضا أن توضحي هلا أن تكون أكثر مرونة عند مساع النقد و أن تتعامل معه بطريقة إجيابية, 
فأفكار وآراء اآلخرين عنها ال تعكس الواقع وهي أمور نسبية, فما ال يعجب شخصا ما يكون هو 
مفهوم اجلمال التام عند شخص آخر. وأخريا ادعميها بتعزيز صداقاهتا مع عدد أكرب من الفتيات, 
ألهنا حباجة لدعم اجتماعي عن طريق تكوين صداقات تشعرها أبهنا مقبولة من اآلخرين. أسأل هللا هلا 

و لك التوفيق و السعادة.
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92- أطفايل واأللفاظ النابية  
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
لدي ولد عمره 4 سنوات وبنت عمرها 3 سنوات وحضانتهم عند والدهم ومىت شئت أخذهم 
عندما آخذهم أجد لديهم ألفاظ وتربية خاطئة أصححها هلم قدر املستطاع ولكن يعودون عند 

والدهم ويتعلمون اخلطأ مرة أخرى ... حقيقة احرتت وال أعلم ماذا أفعل وجزيتم خريا

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. وأسأل هللا العظيم أن خيتار لك خريا ويكفيك شّر كل ذي شر 
.. أخيت الكرمية: لقد وجه اإلسالم إىل الرتبية األخالقية القائمة على التدين الصحيح؛ فاألخالق من 
الدين, وال شك أن كل أم مربية تطمح إىل أن يكون أبناؤها على أعلى درجة من اخللق واألدب, 
واأللفاظ البذيئة قد أقضت مضاجع األمهات وضايقتهن؛ فكم من طفل يتلفظ على أقرانه أو جريانه 
أن  العالج: 1. جيب  أما عن طريقة  الوالدين  إىل  يتعدى ذلك  قد  بل  أقاربه ممن يكربونه سنا,  أو 
يكون رد الفعل األول يف عدم الضحك مهما كان اللفظ أو املوقف مضحكا, فالضحك يدفعه إىل 
التكرار؛ ألن التهريج يف هذا العمر يرحيه, كما أن احلشمة ال تعنيه 2. قد يكون التجاهل والتغافل 
يف البدء خري عالج خصوصا ألطفال ›2 4‹ سنوات, ويكون بلفت انتباه الطفل إىل موضوع آخر, 
فإن أصر يشرح له ابختصار أن ذلك من سوء األدب مع إظهار بعض الزعل, من أن بعض الكبار 
وبعض األطفال يتلفظون هبذه البذاءات, وإنك ال تفعلني فعلهم, وال حتبني هذا الفعل, وأنه يؤملك أن 
يتلفظ هبا, فعدم االهتمام واالنفعال يؤثر على الطفل الصغري أكثر من غضب الوالدين الشديد, إذ قد 
يكون الطفل حيب استثارة الوالدين, ولفت أنظارهم فيفرح بذلك ويصر على هذه الكلمات. 3. معرفة 
سبب األلفاظ فإن كان من األسرة فعلى الوالدين أن يكوان قدوة حسنة, فهما املؤثر األول فيبتعدا عن 
األلفاظ البذيئة أاي كانت أو أم, ولذلك نرى أن كثريا من األسر تبتعد عن اللعن فيبتعد أطفاهلا عنه, 
لكنها تتلفظ ابلكلمات البذيئة فيتلفظ هبا أطفاهلا. فاألسرة هي املؤثر األول, فإذا ابتعدت عن ألفاظ 
السباب ابتعد عنه أطفاهلا, وإن خرجت من أفواههم أتثرا أبقراهنم فإهنا ال تظهر إال اندرا؛ 4ـ. إذا كان 
مصدر الكالم البذيء هو أحد األقران وألول مرة فيعزل عنه فرتة مؤقتة, ويف نفس الوقت يغذى الطفل 
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ابلكالم الطيب, وحيذر من الكالم السيئ, حىت يرتكه, وإذا عاد لالختالط فإنه يكون موجها ومرشدا 
للطفل اآلخر. أما إذا كانت الكلمات البذيئة قد أتصلت عند الطفل فيستخدم معه أسأليب الثواب 
والعقاب, إذا كان الطفل يف عمر 4 سنوات فما فوق. 5. إعطاء البديل للصغري هو نوع من العالج, 
الثانية  يف  ألطفال  جمرب  عالج  وهذا  تقليدا,  ويقبل  البصاق  فيرتك  قبلة,  يعطى  الطفل  بصق  فإن 
والثالثة من أعمارهم. 6. استخدام املصطلحات الشرعية كالعورة بدال من العيب ليكسب الطفل أداب 
وارتباطا ابللغة واملصطلحات الشرعية. 7. تعليم الطفل آداب اإلسالم وأختيار الكلمة الطيبة, وبيان 
وقتاله كفر‹  فسوق  املسلم  ›سباب  الواردة:  واألحاديث  اآلايت  بذكر  احلسن,  اخللق  فضلها وفضل 
متفق عليه... ›املسلم ليس بطعان وال لعان وال فاحش وال بذيء‹, ›املسلم يصل حبسن خلقه درجة 
الصائم القائم‹, وغريها من األحاديث. 8. ال هتتمي بشكل مثري هبذه األلفاظ: حاول قدر املستطاع 
للكلمة  تعطي  املباالة حىت ال  بعدم  تظاهر  الالزم،  أكثر من  اهتماما  تعطه  األمر وال  عدم تضخيم 
سلطة وأمهية وسالحا يشهره الطفل مىت أراد سواء بنية اللعب واملرح أو بنية الرد على سلوك أبوي ال 
يعجبه. وهبذا تنسحب من الساحة.. 9. مدح الكالم اجلميل: علم ابنك ما هو نوع الكالم الذي 
حتبه وتقدره ويعجبك مساعه على لسانه .. أبد إعجابك به كلما مسعته منه.. عرب عن ذلك اإلعجاب 
مبثل ›يعجبين كالمك هذا اهلادئ‹ ›هذا مجيل منك‹ ›كالم من ذهب‹ 10. علميه فن الكالم: علميه 
مهارات احلديث وفن الكالم من خالل األمثلة والتدريب وعلميه األسلوب الالئق يف الرد ›ال يهمين‹ 
تعبري مقبول لو قيل هبدوء واحرتام للسامع وتصبح غري الئقة لو قيلت بسخرية واستهزاء ابملستمع 11. 
حويل اللفظ بتعديل بسيط: لو تدخلت بعنف جلعلت ابنك يتمسك ابللفظ ويكتشف سالحا ضدك 
أو نقطة ضعف لديك .. ولكن حاويل بكل هدوء اللعب على األلفاظ إبضافة حرف أو حذفه، أو 
تغيري حرف، أو تصحيح اللفظ لدى الطفل مومها إايه أبنه أخطأ فلو كانت مثال كلمة ›قلعب‹ غري 
الئقة فقل له: ال وإمنا تنطق ›ملعب‹ وهكذا. 12. توجيه شحنات الغضب لدى األطفال حىت يصدر 
عنها ردود فعل صحيحة ويعاد الطفل ويتدرب على توجيه سلوكه بصورة سليمة، ويتخلص من ذلك 

السلوك املرفوض. 
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93 - هتيئة الطفل بعد االنفصال للحياة ابقل ضرر نفسي
السالم عليكم..

أبغى مشورتكم يف موضوع جدا شاغلين
أان انفصلت عن زوجي من عشرة شهور تقريبا وعندي ولد وبنت ومو عارفة كيف أفهم ولدي 
عمره تسعة سنني وأخليه يتقبل فكرة عدم وجوده أبقل أضرار ممكنة على نفسيته وأبوه ما بيفكر 
يزوره وال يكلمه منذ مثانية أشهر برغم أين أطلب منه ابستمرار وصل األوالد ابنتظام وما يدخلهم 
بيننا وجعل حياهتم مستقرة فليس هلم ذنب بيننا وجدا متأثر بغيابه وحاول أكثر من مرة يكلمه 
يبلغه ابستالم  ويتصل  ويوعده وال جيي  اباب  اي  يقوله وحشتين  يبكي  وهو  فيديو  ويرسل  بنفسه 
شهادته وبرضه ما بيزوره كلها تكون تسجيالت ما بيالقي رد منه قبل النوم داميا بيفتكر وينام 
بكدر وبكاء واشتياق يشوف موقف لفيلم كرتون أو فيلم أطفال ملواقف آابء بيبكي أصبحت 
منذ فرتة أحاول أشغله عن التواصل معه بطريق غري مباشر وأن جوايل ما فيه اتصال والنت خملص 
وأقفل شبكة االتصال وأعطيه اجلوال عشان ال حيس أين مبنعه ويتعلق أكثر وأحاول أبرر له أن 
ابابك مشغول مرة وما يقدر جيي صار يقول أان لو جاء ما راح أكلمه وال أبغى أشوفه أبدا ولو جاء 

يبغاين ما ختليه يشوفين ملا انقطع ..
كيف أتصرف معاه؟ وضعه مضايقين ومتعب نفسييت عليه مرة ومو هاين عليا ينحرم من أبوه ويف 

نفس الوقت ما أبغاه يعيش غري مستقر إما يوصله كويس أو خيتفي متاما من حياته ويتأقلم
تصرفاته وردود فعله مع أخته عدوانية

أظافره كل ما أجي أقصها اجلمعة ما يف شيء ..
تفكريه صار داميا ما أحد حيبه من أقل كلمة تنقال له أو يُرَفض شيء له ..

عصيب ألتفه األسباب ورمي وخبط الباب تقطيع ألي دفرت أو كتاب قدامه ..
تكسري لبعض أغراضه ومرمسته واأللوان مع العلم حاليا خفت تصرفاته بعد االنقطاع عن املكاملات 

واالتصال ..
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اإلجابة
أخيت الكرمية أشكر لك تواصلك مع برانمج االستشارات اإللكرتونية يف مجعية املودة، كما أحيي فيك 
حبك ألبنائك و حرصك على صحتهم العاطفية، ابإلضافة لرجاحة عقلك يف التعامل مع موضوع 
الطالق. و أقدر بشدة مشاعر األل و احلزن اليت تشعرين هبا نتيجة ملوقف األب من ابنك. إن ما 
مترين به هو لألسف أمر متكرر عند عدد من األسر بعد االنفصال، و رغم صعوبة تفهم سبب ابتعاد 
اآلابء عن أبنائهم إال أن هناك عدة عوامل قد تسبب هذا التصرف. من أهم هذه العوامل اخنفاض 
تقدير الذات لدى األب؛ ألن األب يشعر أن ابنه حيتاج له لكن حدوث الطالق أثر على فعالية دوره 
كأب مما يشعره ابإلحباط و يسبب حتججه بعدم وجود وقت أو عدم وجود ما يقوله ألبنائه. وضع 
الطالق يعترب قوة أكرب من الوالد متنعه من أداء دوره كأب ابلصورة اليت ترضيه مما نتج عنه انسحابه من 
حياة األبناء. ابلتايل، نصيحيت لِك هي التحلي ابلصرب مع األب عوضا عن الغضب منه. إن تصرف 
أبنائك بتفسري سبب  األب يزيد من أعباء دورك كأم، فباإلضافة لكل مسؤولياتك أنيت مطالبة من 
غياب األب مع إقناعهم أبهنم غري مسؤولني عن تصرفات األب ألن األبناء ضحية بريئة لظروف تفوق 
درجة استيعاهبم. و أفضل طريقة تكون إبجابة كل سؤال بسؤال. فإذا سألك ابنك »ملاذا ال حيضر 
والدي جمللس اآلابء؟« أجيبيه بسؤال هو »ما هو شعورك جتاه هذا األمر؟ »، و هنا أنصحك بتشجيع 
أبنائك على التعبري عن مشاعرهم و آرائهم ملساعدهتم على التأقلم مع الوضع، فمشاعر احلزن، القلق أو 
الغضب هي مشاعر مشرتكة بينهم و بني كثريين و يسهل التغلب عليها. حاويل إبقاء قنوات االتصال 
مفتوحة مع األب دون علم األبناء، ألن العديد من اآلابء يعودون بعد فرتة انقطاع لطلب حقهم يف 
زايرة األبناء و التواصل معهم. ال تعطي أبنائك أمال مزيفا، و لكن احرصي على عدم تشويه صورة 
األب أمامهم، حىت يتمكنو من التواصل معه يف املستقبل. و ابلنسبة لِك أنصحك بعدم الرتكيز على 
أمور خارجة عن حدود إمكاانتك كتواجد األب و تواصله مع أطفاله و كرسي جهدك على األمور اليت 
مبتناول يدك فبإمكانك توفري بيئة من احلب و الدعم ألبنائك بتواجدك معهم و اإلصغاء حلديثهم. و 
عند شعور ابنك ابفتقاد والده شجعيه على رسم صورة ألبيه أو كتابة رسالة له حيدثه فيها عن إجنازاته 
و هواايته فتكون مبثابة تفريغ عاطفي لالبن و تقديرا منك ملشاعر احملبة اليت يكنها ألبيه و احتفظي هبا 
من أجله دون إخباره بذلك. األمر اآلخر هو أن ما حيدث بني ابنك و أبيه يؤثر سلبيا على تصرفات 
ابنك كما تفضليت ابلتوضيح عند طرحك للمشكلة، و أفضل طريقة للتغلب على عدوانية ابنك جتاه 
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أخته هي تشجيعه على رعايتها و االهتمام هبا، فاحلرمان يولد التعاطف والرمحة، و افتقاد ابنك لوجود 
أبيه سيعطيه دافعا لالهتمام أبخته الصغرى، كما ميكنك السماح له ابقتناء حيوان أليف ليكون مسؤوال 
تنمي شعور  العمرية لكي  تناسب مرحلته  بسيطة  ابنك إبعطائه مسؤوليات  عنه. و إبمكانك دعم 
االستقاللية وتقدير الذات لديه، وتركيزك على إجيابيات ابنك ومدحه سيدفعه للعطاء بصورة أكرب. 
أنه أخطأ وأن عليه أال يكرر السلوك  التصرف كوين حازمة معه و وضحي له  ابنك  وعندما خيطئ 
اخلاطئ ووجهيه لكيفية التصرف الصحيح. إننا نقدم دورة جمانية يف مقر مجعية املودة بعنوان )مفهوم 
خصائص الطفولة( و حضورك للدورة سيساعدك على تفهم احتياجات ابنائك و التواصل معهم بصورة 
أفضل. و ختاما ال ترتددي يف التواصل معنا يف حال استمرار املشكلة أو حدوث أي تغيري، و أسأل 

هللا التوفيق لك و ملن حتبني.

94- ابين يعاين من صعوبة النطق
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا. أسعد هللا أوقاتكم بكل خري
تركيب اجلمل  يتكلم بشكل جيد ويستطيع  العمر سنتني ونصف واحلمدهلل  يبلغ من  ابن  لدي 

وإجراء احلوارات البسيطة ..
لكن قبل أسبوع بدأ وبشكل مفاجئ جيد صعوبة وأتأتة يف نطق الكلمات ومل أجد تفسريًا لذلك 

أحياان أؤنبه وأصرخ عليه بشدة إذا آذى أخته اليت تصغره بسنة ونصف أو أضربه على يده ضرب 
خفيف غري مؤذي .. 

ما الطريقة املناسبة لتعديل حلل مشكلة صعوبة النطق  ..
مشكورين مأجورين ..

اإلجابة
األم الفاضلة أشكر لك تواصلك مع برانمج االستشارات اإللكرتونية يف مجعية املودة للتنمية األسرية, 
وأحيي فيك حبك و حرصك على ابنك. إن التأأتة أمر شائع يف األطفال بني عمر سنتني إىل مخس 
اجلمل.  تركيب  و  اللغة  استخدام  لكيفية  تعلمهم  من  التأأتة جزء  األطفال  لبعض  ابلنسبة  سنوات, 
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قد أتيت التأأتة و تذهب وقد تستمر لعدة أسابيع ومعظم األطفال يتخلصون منها دون تدخل أخصائيني. 
من الطبيعي أن تشعري ابلقلق حيال األمر, و قد يساعدك أن تعلمي أن واحد من كل 20 طفل يواجه 
مشكلة التأأتة, وإذا أرديت إبمكانك زايرة الطبيب وسوف يقوم بتحويلك إىل أخصائي نطق وختاطب. 
ويف الفرتة احلالية تستطيعني دعم طفلك بتوفري بيئة مرحة وممتعة للتحدث, و احرصي على عدم وجود 
أمور تشغل الطفل أثناء حديثكم, فأغلقي التلفاز وأبعدي األجهزة اإللكرتونية. ابإلضافة لذلك ال 
تركزي على طريقة نطقه للكلمات وال تنتقديه إذا أخطأ, فمن اخلطأ وضع الطفل حتت ضغط من أجل 
أن يتحدث. وعندما يتحدث طفلك معك أنصيت له جيدا وال تظهري تضجرك من بطئه يف الكالم, 
واستعمال مجل على غرار )توقف وخذ نفسا عميقا( أو )حتدث ببطء( قد تستعمل لتساعد الطفل 
لكنها تؤثر على نفسيته ويستحسن أن تتواصلي معه ابلتحدث ببطء و هدوء لكي يقلد أسلوبك 
دون توجيه مباشر. و من انحية تعنيف الطفل لفظيا أو ضربه فمن األفضل استخدام أسلوب كرسي 
العقاب بوضع الطفل يف مكان معني ملدة دقيقة لكل سنة عمرية )دقيقتان و نصف يف حالة طفلك( 

حىت ميتنع عن السلوك اخلاطئ. أسأل هللا التوفيق لك و ألسرتك.
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية
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االستشارات االجتماعية
اجتماعية ـ دينية ـ اقتصادية 
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95- أان مطلق وبنايت يرفضن أمهن هنائيا
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .
أان مطلق ولدي بنتان ولكن مشكليت أهنن يرفضن أمهن هنائيا بسبب بعدها عنهم وعدم سؤاهلا 
لفرتة تتجاوز 8 أشهر وبعد ذلك كانت أتتيهم للمدرسة وتقول سآيت للبيت وأعود للعيش معكم 
وحيدث عكس ذلك أتيت ومعها الشرطة لإلمساك يب وكأنين جمرم أو أان من مينع البنات ، وغري 
ذلك أمور كثرية لألسف ، وهذا األمر سبب هلم حاجز نفسي وأصبح لديهم عدم الرغبه فيها 
وحىت كرهوا الذهاب للمدرسة خشية أن أتيت إليهم. وهذا األمر يشهد هللا أين مستاء منه وليس يل 
فيه يد ابلعكس كنت دائما أذكرها بكل اخلري لعلهم يتجاوزون هذا العائق النفسي والذي شكل 
هلم عدم اإلحساس ابألمان من انحية والدهتم وخيشون فقداين أيًضا ألهنم أحسوا ابألمان معي 
.طلبت من والدهتم أن ترتك األمور قليال حىت يذوب اجلليد ولكنها لألسف تعتقد أنين من مينعهم 
أو يضغط عليهم وأان وهللا يشهد على ما أقول أنين أمتىن أن حتن قلوهبم هلا وأن تتفهم والدهتم أن 
ما عانوه خالل سنة مضت ليس ابألمر السهل وأان متعاون وحىت األخري سأتعاون ولكن عليها أن 

هتدأ قليال وكل شيء ابلتدريج. ما هو رأيكم أاثبكم هللا ..

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نشكر لك تواصلك وثقتك يظهر يل من خالل ما ذكرت حجم 
التضحيات اليت بذلتها من أجل استقرار األسرة قبل وبعد االنفصال . . وانك سعيت بعد االنفصال 
يف خلق بيئة نفسية مناسبة الطفالك يف ظل زايرات امهم املتكررة وتشكيلها لكثري من الصغوط على 
نفسيتك ونفسية أطفالك أبسأليبها املستفزة . . أنت يف حاجة اىل تكثيف جتميل صورة األم يف نظر 
أطفاهلا والثناء عليها أمامهم . وإن كان هناك أمل يف عودهتا حال تعديل سلوكها فهو أفضل . وإن ل 
يكن هناك أمل فاحلفاظ على الود والفضل هو املسلك املناسب لصحتك وصحة أبنائك النفسية . 
واالستمرار يف مناصحة األم عن طريق ذويها وعن طريق املصلحني من األقارب الذين تتوسم فيهم اخلري 
ليكونوا حلقة وصل قوية تشكل ضغطا على األم وأهلها كي ترتاجع عما تقوم به من أسأليب ضغط . 
. ويف حال أصبحت األم تشكل خطرا على نفسية األبناء فأنت حباجة اىل تغيري البيئة اليت أنت فيها 

. . وفقك هللا اىل ما حيبه ويرضاه . .
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96- شاب يؤذيين ألين توقفت عن مكاملته 
االستشارة

السالم عليكم 
التواصل  مواقع  أحد  يف  شاب  مع  تكلمت  وأين  هللا  وقّدر  والتقاليد  ابلعادات  أؤمن  بنت  أان 
االجتماعي ومل أستطع أن أنفك عنه ملدة سنة إىل أن أخربت أمي وساعدتين .. اآلن مضى أكثر 
من شهرين على توقفي عن حمادثته وحذفت كل وسائل االتصال اليت كان يتواصل معي هبا يف 
خالل الشهرين وكتب على جدار منزلنا مرتني واليوم أتى إىل مقر عملي وهو يعلم عين تقريبا كل 
شيء أخاف أن أستمر يف السكوت عن تصرفاته ويتمادى وأخاف أشتكي وتكرب املشكلة وأسأل 

هللا اهلداية والثبات على دينه اي رب العاملني

اإلجابة
ِبْسم هللا الرمحن الرحيم ابتداًء عليك أن حتمدي هللا كثرياً أن وفقك لقطع العالقة مع هذا الشاب.. وهذا 
حيتاج منك شكراً عظيماً هلل تعاىل. أعجبين كثرياً أنك صارحِت والدتك وهذه خطوة مهمة يف ترك 
العالقة وقطعها معه؛ ألن والدتك ستقف معك واجعليها قريبة منك دوماً موضوع التواصل والعالقة 
السابقة أرجو تنسيها وال- جتعلوها تؤثر عليك وال تضعفي امام تواصله املستمر وحماوالته املتكررة. 
وأرى أن األمر ال خيلو من شيئني: االول: أن يكون حصل منك على أمور مادية بيده قد يهددك هبا. 
فهذا له إجراء يف املؤسسات الضبطية قي الدولة.. وميكنك تقدمي شكوى ضده.. وهم يتعاملون معه 
حبزم حىت ال يتهور ويهدد وقد يرتكب محاقات أكرب.. فالدولة حتفظ حقك. ميكنك التقدمي للشرطة 
، للمباحث، هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.. الثاين: أن ال يكون لديه شيء ضدك ولكنه 
حيبك فإن كان صادقاً فليتقدم خلطبتك والزواج منك إن كنت ترين أنه الشخص املناسب. أما العالقة 
جملرد العالقة أو لتحقيق رغبات النفس وحظوظها فقط، فهذا لعب ابملشاعر وقلوب البنات ومسعتهم 
وهذا ال جيوز. وعليك اخباره بضرورة أن يتقدم خلطبتك ان أراد الزواج. وال تفتحني معه ابب حوار أو 
نقاش حىت ال يستدرجك لعودة العالقة من جديد أو يسجل مكاملات معه ليعيدك إليها إن ل تنفذي 
يتقدم  التواصل معه إن ل  بينكما. ومن الضروري أن تقطعي كل سبل  العالقة  له ما يريد ابستمرار 
خلطبتك رمسياً: تغريين رقم جوالك بريدك اإللكرتوين إن كان يعرفه تعطلينه او حتذفيه حساابتك يف 
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مواقع التواصل ان كان تواصلك معه عن طريقه إما أن حتظريه أو حتذفني تلك احلساابت. تيقين أن 
مسعتك ومستقبلك يف يدك ال تستمتعي لتهديداته أبداً فالضرر األكرب ابستمرار العالقة ابحلرام وعدم 
الزواج أكرر عليك عدم اخلوف من قطع العالقة وعدم االستجابة لتهديداته ولو استمر يف احلضور عند 
بيتكم أو يف العمل بلغي الشرطة مباشرة، وأشهدي من كان حاضراً أن هذا الشاب يؤذيك.. وليس 
شرطاً أن يعرفوا ان كان بينكما عالقة.. ألن استمرار حضوره للعمل عندك قد يؤثر على استمرارك 
يف العمل.. فأقطعه دابره ابلتبليغ.. ولو يوجد كامريا على ابب بيتكم ميكن ان تصوره وهو يرتدد وهذا 
األمر ينفع كثرياً لدى الشرطة والتحقيق واالدعاء العام لو حترر واشتكيتيه. خوفك أن املشكلة تكرب لو 
اشتكيت غري مربر؛ ألن الوضع لو استمر على ما هو عليه االن برتدده لبيتك وعملك ستكرب أكثر 
وأكثر. وهذا يف حال عدم بعده عنك. وإن كان لديه ما يبارك به لتعلمي أن هذه جرمية تعاقب عليها 
الدولة ابلسجن ملدة سنة اضافة للغرامة حدود ثالمثائة الف رايل أرجو لك الثبات على ما أنت عليه 
من قطع عالقتك به وعليك ابللجوء اىل هللا كثرياً أبن حيميك منه ومن غريه ممن يريد إيذائك. مع 
وجوب محاية نفسك ابلشكوى للجهات الضبطية املوجودة يف الدولة.. كوين قوية وال تضعفي أمام 
كثرة تردده أو حىت هتديداته لو كان يهدد. أو اصراره لو كان يصر عليك لعودة العالقة. وعليك أن 

حتمي نفسك وأسأل هللا أن حيميك.

97- الغيبة والنميمة كيف أتصرف معها
االستشارة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أرجو منكم االطالع والرد سريعا على مشكليت

أان معلمة أعمل يف مدرسة ابتدائية
يف غرفة املعلمات هناك معلمة دائما تتحدث عن اآلخرايت بنقل كالم الكل وتغيري الكالم . 
صادقت زميلة أخرى عندما مل جتدين أتفاعل معها . وهذه الصديقة صديقة خلاليت . وأكثر من 
مرة أعرف أن املعلومات أتتيها غلط عين . ولكين مل أنبهها عن ذلك حىت ال حيدث سوء تفاهم 
. ولكن يف آخر مرة ختربين أنين أان الفتانة والفتنة أشد من القتل أمام زمياليت مع أنين أخربهتا أنين 
أقول أمامك كل شيء وال أخشى شيئا . ولكنها ظلت تقول إنين منذ أن قدمت للمدرسة وأان 
أفرق بينهم وأهنا مسعت كثريًا وجتاهلت ولكنها هذه املرة حتدثت. مل أقل شيًئا وخرجت لبدء حصيت 
وذهبت ومل أحضر للمدرسة من وقتها بسبب التهاب يف الصدر . كان بسببها ألهنا نقلتنا يف غرفة 
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هبا سجاد غري نظيف مع أنين أخربهتا أنين تعبت من قبل بسبب هذه الغرفة الضيقة وهذا السجاد 
املتسخ جدا. ولكنها أصرت أنه سينظف ولكن مل حيدث ذلك. عذر الغياب يل كان لثالثة أايم. 

و يف اليوم الثالث تغيبت تقول إن الدكتورة أخربهتا أبن تبتعد عن احلر واألماكن الضيقة . 
أستشريكم وأرجو منكم احلل ملشكليت. 

كيف أخربها وهي تدافع عنها وال تستمع وتتجاهل أي كالم عن الزميالت وابلذات عن هذه 
الزميلة اليت هي صديقة هلا. 

وجزاكم هللا خريا 

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املعلمة الفاضلة حفظك هللا السالم عليكم 
ورمحة هللا وبركاته هننئكم بشهر رمضان املبارك ونسأل هللا تعاىل أن جيعلكم من املقبولني الفائزين ، 
كما هننئكم بنهاية العام الدراسي احلايل 1436 - 1437 هـ وما حتقق بتوفيق هللا َلُكَن من جناحات 
وخمرجات مميزه . املعلمة الفاضلة : * الواقع : إن اجملتمع التعليمي جمتمع انضج راقي يزخر ابلكفاءات 
العلمية والعملية والفكرية سواء أكان ذلك يف قسم البنني أو البنات . وما حيدث يف املدارس من بعض 
السخافات فهو أمر طبيعي ، املهم أن اليؤثر على الرقي الذي تتمتعون به . وُهنا أود اإلشارة إىل أمهية 
نتدايت ووسائل التواصل من نقد غري منصف ملنسويب ومنسوابت 

ُ
عدم التأثر مبا يتداوله اإلعالم وامل

تشدقني مروا خبربات سلبية 
ُ
التعليم ، فما يتم تداوله ما هو إال نتيجة : أ- ملعاانة نفسية عند هؤالء امل

املعلمات  التعليم . وخصوًصا جمتمع  التعليمي فعكسوها على  لعدم تكيفهم مع واقع اجملتمع  نتيجة 
ووصفه أبوصاف ال تليق به مما جعل بعض املعلمات وخصوًصا من ُهن حديثات يف التعليم يتأثرن 
سلًبا بتلك األفكار . ب- لعبة قذره حُييكها أصحاب النفوس الضعيفة إلحداث فجوة بني اجملتمع 
التعليمي وأفراد اجملتمع خارج املنظومة التعليمية . * املشكلة : لقد تبني من مشكلتك أن األمر يتعلق 
قرتحة : 

ُ
بنقل بعض األحاديث املكذوبة هبدف إاثرة الفتنة ، وحتميلك جزء من ذلك . ** احللول امل

## عليكن أواًل وقبل حل هذه املشكلة االنتباهلآليت : - من املهم جًدا يف أي منشأة أن يكون 
هناك لغة حوار إجيابية قائمة على الوضوح والشفافية ، تنطلق من مبدئيني مها : * أن لكل شخص 
وجهة نظر خاصة تكون صحيحة عنده هو وعلينا أن حنرتمها كما هي وليس شرطا االقتناع هبا . * 
أن نتقبل اآلراء املختلفة كما هي وليس شرطًا أن نتبنها . - البعد عن اجلدل العقيم الذي يثري الفنت 
والعمل على وقفه يف بداية ظهوره بطريقة إرشادية تبني أن هذا اجلدل قد يتحول إىل مشكلة على 
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أن يكون ذلك مبين على اتفاق مسبق مفاده ) أنه عندما يبدأ اجلدل غري املفيد تتدخل أحداكن لوقفه 
وعلى اجملادالاتاللتزام بوقفه ، وحتويله إىل انقش وموضوع أخر مفيد ( ودون أن أتخذهن العزة ابآلمث من 
مبدأ االنتصار للذات ) فهذا هو أساس أي مشكلة بكل أسف ( . -ال تقحمي نفسك يف خالفات 
اآلخرايت إال هبدف تقريب وجهات النظر واإلصالح . أن وجدت يف نفسك القدرة على ذلك . 
*** أتكدي أن احرتام اآلخرين واالبتسامة هلم والسؤال عنهم والثناء عليهم ومشاركتهم افراحهم ابلتهنئة 
وأحزاهنم ابملواساة والتحفيز جتعلك حتتلي مكانة عالية يف نفوسهم ومتكنك من أن تكوين مؤثرة يف 
قراراهتم وسلوكياهتم .  التصرف يف املوقف :  قدمي هلا االعتذار ُمعِلًلًة ما حدث أبنه سوء فهم للموقف 
من قبلك إنت حىت تتقبل منك احلوار . مث : * اخربها بتقديرك لوجهة نظرها واحرتامك لفكرها وأراءها 
. * أنك ترغبني يف معرفة وجهة نظرها يف املشكلة . * استفهمي منها فيما ُيشكل عليك دون توجيه 
نقد أو دفاع . * بيين وجهة نظرك ومقصدك يف املشكلة ، موضحة أنك ترغبني التوصل معها إىل 
حلول منطقية حتقق لكن االستقراراالجتماعي يف مدرستكن وُتسهم يف تقريب وجهات النظر ، مراعية 

يف ذلك ماورد أعاله . متنيايت لكن مبزيد من التميز واإلبداع .

98- الرتدد يف اختاذ القرار
االستشارة

 السالم عليكم ورمحة هللا تعايل وبركاته
لقد تقدمت لفتاة )قبل الزايرة للرؤية الشرعية قمت ابالستخارة ، وشُعرُت ابلقبول واالرتياح هلا 
، قبل ان اراها ( وبعد اول زايرة شرعية أتكد لدي هذا االحساس وزاد لدي القابلية لالستمرار 
معها ، وحقا لقد وجدت فيها كثريا من صفات الفتاه اليت كنت امتين ان ارتبط هبا وان تصبح 
شريكة حيايت ، حيث اهنا فتاة حمرتمة وذات اخالق وطيبة ، اال اهنا صرحت يل ابهنا تقصر يف 
الصالة وليس مبحافطة عليها )حبجة االنشغال يف اعمال البيت وتنظيفة وهكذا( وعندما طلبت 
منها احملافظة علي الصالة واهنا عماد الدين وال ميكن ان ايسس أي بيت يراد فيه السعادة والربكة 
بدون الصاله ، فواعدتين أهنا ستحافظ عليها )وهللا أعلم بتنفيذ ما وعدت(، كما أين أصبحت 
ال أشعر ابلراحة النفسية او القبول الروحي المها )اليت أحسست منها ابالستغالل ومغاالهتا يف 
األمور املادية وحرصها علي احلصول على أكرب قدر من املال وعدم االنضباط الديين )وهللا تعاىل 
أعلم( وكثريا ما تتحدث امها وختلف مبا وعدت ، وأيًضا يتضح من حديث االم وتصرفاهتا اهنا 
هي املسيطرة على إدارة أمور البيت وليس الزوج ...ابالضافة ايل ان امي اصبحت ليست موافقة 
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علي امتام ارتباطي من هذه الفتاة بسبب تصرفات والدهتا اليت ال تطمئن )حيث اهنا كثريه احلديث 
والتكرار للكالم والتغيري فيه وكذا كثرية التدخل يف حياه هذه الفتاة (وعند سؤايل هلذه الفتاه عن 
قرائتها للقرآن الكرمي اوضحت اهنا ال تقرأ اال يف وقت الفراغ)وهللا تعالياعلم(،)أي انين أشعر 
أن مستوى هذه الفتاة الديين قليل إىل حد ما وال يناسبين ( إال أنين كنت احدث نفسي ابين ان 

اصبحت من نصييب سوف اغري من حاهلا )إبذن هللا تعايل( وأن آخذ ابيديها ايل طريق هللا.
االسئلة::-

1- ما معين أن يستخري العبد ربه يف موضوع االرتباط مثال)اي اي موضوع اخر( مث حيدث ان 
يسري املوضوع بال مشاكل مث حتدث فيه عقبات ؟

2- هل على الشاب ان اراد الزواج من فتاة ان يبحث عن الفتاة وحدها ام اهلها)ابلتحديد 
والدها وامها ( وماذا عليه اذا كانت الفتاة جيدة والوالدين ليس كذلك؟

3- هل لزاما ان تكون الفتاة مبثل صفات وافعال وتفكري والديها ؟
4- ماذا علي الشاب ان يفعل اذا كان حيب الفتاه وتعجبه ويريد ان يكمل حياته معها)مع االلتزام 
ابلضوابط الشرعية يف األختيار( اال انه يشعر بعدم الراحة النفسية او االطمئنان الحدي والديها؟

5- ماذا علي الشاب جتاه الفتاه ان احس اهنا تدعوه ايل معاندة وعداوة امه من اجلها ؟
6- ماذا علي الشاب ان يفعل ، ان حدث تعارض بني رغبته يف االرتباط من الفتاه وبني رغبه 

امه يف االنفصال عنها؟
7- هل علي الشاب من ذنب وحساب ان هو ترك الفتاه اليت تقصر يف الصالة ، رجاءا من هللا 

تعايل ان يرزقه افضل منها )من ترك شئيا هلل عوضه هللا خريا منه(؟
8- ما تفسري حضراتكم لفتاة ووالدهتا ، وخصوصا الوالدة ، يف االصرار علي التمسك الشديد 
ابلشاب)بغض النظر عن تدين واخالق الشاب اومركزه الوظيفي او وسامته ولباقته اوطيبته(( رغم 

ان موضوع االرتباط يكاد ان يكون اغلق.
9- ماذا علي الشاب ان يفعل اذا وجد ان الفتاه جيدة وصاحلة الن تكون زوجة ولكن اهلها 

ليسوا ابملستوي الديين او االخالقي املطلوب.
10- نريد من سيأدتكم نصحية للشاب الذي كان مرتبطا بفتاه ومل يكتمل االمر ، نرغب يف 
دواء شايف وبشرة من الرمحن ، حيث ان كثريا منهم يصاب ابحلزن والغم واهلم ويكثر من التفكري 

يف امر هذه الفتاه ..ويعتقد ان احلياه قد انتهت عند هذه الفتاه .
11- ما رأيكم يف ارتباط الشاب بفتاه يغلب علي حياهتا الطابع الفين)حب االغاين واملسلسالت 
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واألفالم الرومانسية(
12- مباذا تنصحون الشاب الذي قد يرتبط بفتاه ليس للجانب العلمي أو التثقيفي دور مهم 

يف حياهتا ؟
13- نريد من فضيلتكم ، بياان للشاب الذي يريد االرتباط بفتاة كيف يعرف أخالقها وتدينها 

ومدي مناسبتها للشاب وكيفية تصورها للحياة الزوجية ؟؟
انتهت االستشارة 

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشد الكرمي حفظك هللا السالم عليكم 
ورمحة هللا وبركاته نقدر لكم ثقتكم يف مجعية املودة للتنمية األسرية برانمج شورى لالستشارات اإللكرتونية 
املتفحص   : واملقرتحات  التشخيص   *  . عنا  يرضية  مبا  العمل  على  وإايك  يعينا  أن  هللا  ونسأل   ،
إلستشاراتك جيد عدد من اجلوانب : أ- جانب شرعي : يتمثل االستفسار عن االستخارة وحكم ترك 
الفتاة ،... والعديد من االستفسارات ، ويف هذا اجلانب حنيلك إىل األفتاء والتواصل معهم على الرقم 
اجملاين ) 8001451000 ( ، وسوف جتد حبول هللا الرد املناسب . ب- جانب مهاري : يتمثل 
يف اختاذ القرارات ، وهنا نود بيان اآليت : حىت تكون القرارات املتخذه أكثر دقة وأقرب للصواب على 
األقل على املدى البعيد ، من املهم اتباع اآليت : - حتديد نوع اهلدف : هل هو عادي ، دوري ،أم 
مصريي ) وقرار الزواج يعترب من القرارات املصريية ( . - حتديد املتطلبات الشخصية بدقة يف مسات 
املرأة املطلوب اإلقرتان هبا . - مجع املعلومات الكافية عنها وعن أسرهتا ، وتصنيف تلك املعلومات 
إىل ) مناسب لك ، غري مناسب لك ، مؤثر يف مستوى العالقة املستقبلية ، غري مؤثر ( - حتديد 
نسبة اإلجياب إىل السلب . - رسم اخلطوط العريضة لنمط العالقة املأمول من وجهة نظر الطرفني 
ومناقشته مع الفتاة وأسرهتا ومدى إمكانية حتقيق التكيف بينكما . - حتديد دقيق جلوانب األختالف 
يف وجهات النظر على أن ال تتحول إىل خالف ، والتحقق من مدى إمكانية التوصل حللول ترضي 
الطرفني . - بناًء على النتائج يتم اختاذ القرار ابالستمرار ، واالعتذار أبدب من أسرة املخطوبة مع بيان 
سعأدتك ابلتعرف عليهم وسعأدتك يف استمرار العالقة األخوية بني األسرتني . ج- مدى أتثر الفتاة 
بطباع أهلها : من الطبيعي أن ينشأ األبناء على هنج األابء يف السلوك النفسي واالجتماعي واالخالقي 
والرتبوي ، واإللتزام الشرعي . إال أن ذلك ليس شرطًا مطلًقا للسلوك العام لألبناء فقد تكون هناك 
أسرة مفككة أو غري ملتزمة وخيرج منها أبناء صاحلون ، ولنا يف قصة إبراهيم عليه السالم عربة ) كان 
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أبوه مشرًكا ، وهو نيب هللا وخليله ( قال تعاىل ) اي أََبِت اَل تـَْعُبِد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّمْحَِن 
َعِصّياً * اي أََبِت ِإيّن َأَخاُف َأن مَيَسََّك َعَذاٌب ّمَن الرَّمْحَاِن فـََتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِّياً * قَاَل أَرَاِغٌب أَنَت 
َعْن أهِليَِت اي ِإْبراِهيُم لَِئن لَّْ تَنَتِه ألْرمُجَنََّك َواْهُجْرين َمِلّياً ( } مرمي - 44-46 { ، ويف املقابل قد تكون 
األسرة على قدر عايل من اخلُلق والقيم ومستوى التدين وخيرج منها أبناء ضالون ومنحرفون ، ولنا يف 
قصة نوح عليه السالم وإبنه عربة ) نوح عليه السالم نيب هللا ومن أويل العزم ، وإبنه مات كافرًا ( ، قال 
تعاىل : ) َواَنَدى نُوٌح رَّبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اُبيِن ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنَي * قَاَل 
اَي نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أهلك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـُْر َصاِلٍح َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإيّنِ َأِعُظَك َأن َتُكوَن 
ِمَن اجْلَاِهِلنَي ( } هود : 45-46 { . لذا ننصح بدراسة أخالق الفتاة والتعرف على مدى إلتزامها 
الديين وإمكانية تعديله ، فقد تكون مقصرة يف الصالة إال أهنا غري مهمله هلا وتعديل اسلوك هنا سهل 

. متنيايت لك بدوام التوفيق والسداد ،،،

99 - زوجيت والنت
االستشارة

السالمعليكم ورمحة هللا وبركاته
أان شاب ملتزم وتزوجت من عائلة ملتزمة أو على األقل أبوهم رجل فاضل ومينع عن أهل بيته 
أي شيء حمرم وعند العقد اكتشفت الكثري من املخالفات واستشرت الكثري أخربوين إما الرتك أو 
توضح هلم ما تريد وأوضحت هلم أين ال أرضى الكثري من لباسهم ، والعباءة ، وتصوير أنفسهم ... 
اخل . وواجهت الكثري من العقبات وأين ال أرضى شيًئا ال يرضي هللا قبل أن نتم الزواج .فوافقت 
على ما أريد جمربة يف كثري منها ، ومت الزواج وهلل احلمد وتدرجت معها يف كثري من األمور حىت 
وصلت إىل درجة مرضية تقريباً. ورزقنا هللا ببنت أكملت اآلن العام ومضى على زواجنا سنتني ..
لكن أان أعمل من بعد الفجر وال أعود إىل املنزل إال قريب العصروكنت أخشى على أهلي من 
اإلنرتنت وكنت أردد دائما أان فرح أن ليس لدي إال قنوات حمافظة ) اجملد ( بينما يوجد إنرتنت 

مفتوح بني يدي زوجيت تستطيع معه مشاهدة مجيع القنوات وأكثر من ذلك ..
خاصة أن مجيع قريباهتا وزميالهتا ومن هم يف سنها توجد عليهم الكثري من املخالفات ومنفتحني 

على املسلسالت واألفالم واألغاين وغريها ..
وبعد متابعة اكتشفت أن زوجيت تتابع املسلسالت الرتكية واعرتفت يل ابألمس بعد جهد جهيد أهنا 
تتابعها منذ مدة بينما هي تظهر يل االلتزام واحملافظة فصدمت صدمة ال يعلمها إال هللا أين أراها 
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حىت املوسيقى ال تسمعها بينما هي عند ذهايب تتابع ماهو أشد من ذلك وال ختفى عليكم اخلالعة 
وعالقات احلب احملرمة واملشبوهة املشتهرة فيها املسلسالت الرتكية فأول ما فعلت فصلت النت 
املفتوح عنهم وأبقيت هلم ابقة ) 5 جيجا ( وهي ليست ابلقليلة لكن أبقيتها للتواصل وبعض 
الربامج لكن اليوم فكرت أقطع النت عنهم وال يستخدمونه إال عند حضوري ويكون النت معي 
فقط مع العلم أين مل أدخر جهداً يف مناصحتهم قبل مراقبة هللا والصالح وغريهاوالتعامل معهم 

حبب وإغداق اهلدااي هلم وتلبية مجيع طلباهتم ..
وقد  يراودين  وأيًضا   ، جمهودايت  علي  يفسد  اإلنرتنت  أن  أرى  لكن  احلمد  وهلل  موجود  واحلب 
اكتشفت من قبل رمبا تلبس شيًئا أمامي وعند أهلها شيًئا آخروأتتينا الشكوك أن هذه كلها أمامك 
بينما من خلفك شيء خمالف وما أخاف أن هذه ستكون مربية أبنائي وهي على غري الصالح 

والبيئة اليت حوهلا أسوأ منها حاال فأرشدوان وأنسف على اإلطالة.

اإلجابة
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أهال بك أخي احلبيب ونسأل هللا أن يبارك فيك، وأن يهدي أهلك، 
وأن ييسر أمرك. أخي احلبيب : أوال: البيوت ال ختلو من بعض املشكالت واملنغصات ، والزوج احلكيم 
هو الذي يتغلب عليها مهما بلغت ذروهتا ، والزوجة املسلمة العاقلة مأمورة بسماع كالم زوجها يف 
كل ما يرضي هللا سبحانه وتعاىل . يقول تبارك وتعاىل (َوِمْن َآاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا 
لَِتْسُكُنوا ِإلَيـَْها َوَجَعَل بـَيـَْنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك آَلَاَيٍت ِلَقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن( {الروم: 21} ومع ذلك 
فبإمكانك التأثري عليه وتغيرية لألفضل ان شاء هللا , وذلك ابالستمرار يف نصحها وتوجيهها اىل كل 
الواقع، والبحث عن  النت )اهلروب( من  أبرز أسباب اإلدمان على  ما يرضي هللا . اثنيا : إن من 
واقع )بديل(، ومع مرور الوقت يتكّيف اإلنسان على ذلك، ويصبح من الصعوبة عليه التخلص.. 
اخي الفاضل: احلقيقة اليت ال حتتاج إىل أيًضاح أن الزوجة إنسان له مشاعره وأحاسيسه، وأن كلمة 
الشكر تدفعها، وكلمة الثناء حتفزها . اثلثا : جيب ان توضح لزوجتك انك مسؤول عنها امام هللا َعْن 
ْعُت َرُسوَل اللَِّ َصلَّى اللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن  َعْبِد اللَِّ ْبِن ُعَمَر يـَُقوُل: مسَِ
َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع يف َأْهِلِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة يف 
بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َواخْلَاِدُم رَاٍع يف َماِل َسيِِّدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، -قَاَل: َوَحِسْبُت 
َأْن َقْد قَاَل: َوالرَُّجُل رَاٍع يف َماِل أَبِيِه َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه- وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه(أخرجهما 
البخاري ومسلم يف صحيحهما عن ابن عمر) وانك تريد هلا اخلري والصالح . رابعا : جيب عليك اخي 
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ُ َما ِبَقْوٍم  احلبيب ان تراجع نفسك وان جتلس مع نفسك جلسة مصارحة قال تعاىل{ ِإنَّ اللََّ ال يـَُغريِّ
ُوا َما أِبَنُفِسِهْم}]الرعد:11[. وذلك لكي تتعرف على النقاط االجيابية يف حياتك واليت تفتخر  َحىتَّ يـَُغريِّ
بيها وتعرف على النقاط السلبية يف حياتك و يف تعاملك مع زوجتك حيت تبدا يف تغيريها اىل االفضل 
, مما يشبع حاجاته العاطفية . خامسا : الزوجة إذا قوي تدينها وخوفها من هللا كانت حريصة على 
احلذر من كل ما يغضب هللا , ولذلك ، فعليك العمل على زايدة تدينها عن طريق أخذها للمحاضرات 
الدعوية، أو جلب األحاديث واخلطب املقروءة إن كانت حتب القراءة، أو املسموعة إن كانت هتوى 
السماع. سادسا: الصرب وكظم الغيظ والعفو عن املسيء من خلق الكرام ، ال سيما مع الزوجة ، فعن 
عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )َخيـْرُُكْم َخيـْرُُكْم أِلَْهِلِه ، َوَأاَن َخيـْرُُكْم 
أِلَْهِلي( رواه الرتمذي )3895( وصححه األلباين يف »السلسلة الصحيحة« )1174( . حاول ان 
حتتوى الزوجة عن طريق تَغرّي أسلوب تعاملك معها ، فالزوج العاقل املتبصر ابلعواقب يسعى جلمع 
الشمل ، وحل مشاكله يف جو من األلفة واملودة ، وحفظ املعروف والعشرة ، وإظهار احلرص على 
زوجته ، والرأفة هبا ، والبعد كل البعد عن كل ما من شأنه إيغار الصدور ، وإلقاء العداوة يف القلوب . 
سابعا : اجلس معها جلسه حوار انقش معها وجهة نظرك عن األنرتنت وتوصل معها اىل حل يرضي 
الطرفني . االستعانة ابهلل تعاىل، فالقلوب بني يديه سبحانه.. قوم ابلدعاء يف السجود ويف ثلث األخري 
من الليل حيث يستجاب الدعاء}َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَبأديت 

َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ {غافر .60 }.

100- أريد التطوير هل من معني؟ 
االستشارة

تزوجت من قريب يل وجلست معه سبع سنوات رغم فقره وأغلب وقيت عند أهلي .. هو عايش 
حياته  ابلطول والعرض متعرف على امرأة أخرى كبرية وتصرف عليه وتسافر معه لكن كل هذا ما 

كان واضح عند أهلي ألنه يكذب عليهم.
 وعليه ديون كثرية، ُرزقت بولد وهلل احلمد وبعد تسعة أشهر من الوالدة تركنا وذهب مع زوجته 
الثانية وبعد ست سنني من املعاانة خلعته. أان اآلن أعمل مساعدة إدارية يف مدرسة ألين أمحل 

شهادة  دبلوم وبكالوريوس براتب مخسة آالف.
لو  مانع  ما عندي  تعبت . غري كذا  انقبلت  قليل وأبغي أكمل ماجستري ودكتوراه وما  الراتب 
اتوظف العصر أبغي مصدر رزق للسفر والرتفيه على األقل أسافر آخر الشهر أو العطلة نصف 
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الشهر ما فيه راتب مع أين أقتصد وأحتمل مصاريف الولد ألنه أصاًل ال يعرف أابه أبًدا أبًدا وال 
حبياته زاره ومدرسته أتخذ مين الكثري تقريباً تسعة عشر الف. أفيدوين ..

اإلجابة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد املسرتشدة الفاضلة حفظك هللا وسدد خطاك 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته * هننئك بشهر رمضان املبارك ونسأل هللا تعاىل أن جيعلك فيه من 
املقبولني الفائزين . ** مث أننا نثمن لك ثقتك جبمعية املودة للتنمية األسرية برانمج اإلرشاد اإللكرتوين . 
# أوال وصف املشكلة: يتضح من استشارتك - أ- ارتباك نفسي واجتماعي انتج عن عدم وضوح 
الرؤاي لديك يف كيفية حتقيق أهدافك والوصول لالستقرار الذايت . وهذا أمر طبيعي يف ظل الضغوط 
اليت تعرضِت هلا .- ب- ردة فعل ضد الطليق وزوجته متثلت يف االندفاع والرغبة يف السفروربط السعادة 

والراحة ابلسفر . 
# احللول املقرتحة : - أ- عليك أواًل التعايش مع واقعك احلايل يف ظل التفاصيل وحمدودية الدخل 
.- ب- أحرصي على نقل ابنك إىل مدرسة حكومية حىت ينخفض مستوى الضغط املادي . -ج- 
تدريب على إدارة ميزانيتك بشكل حيقق لك مستوى من الرفاهية اليت تسعني لتحقيقها دون أن خيتل 
رصيدك املايل ، فراتب مخسة أالف ألم وابن كاف جًدا للحياة مبستوى معيشي جيد ) هناك مواقع يف 
النت ومقاطع اليوتيوب لدورات تدريبية عن إدارة امليزانية ( .- د- أتكدي أن االستمتاع ابحلياة ليس 
مرهواًن ابلسفر خارج املدينة أو القرية أو خارج الوطن . )) حنن من شكلنا ضغط على أنفسنا يف رهن 
السعادة ابلسفر وحنن ننظر لآلخرين أهنم سافروا وقضوا مدة من الزمن يف اخلارج استمتعوا فيها ابملناظر 
والطبيعة واألجواء ،..... وكل ذلك قد خيفي خلفه العديد من اهلموم فكثري ممن سافروا أثقلوا كواهلهم 
تنظيم  النفسية (( . ومع كل ذلك  الصحة  السفر وهذا يشري إىل ضعف يف مستوى  بديون ألجل 
مصروفاتك وإدارتك مليزانيتك سوف يسهم يف قدرتك على إذخار جزء من دخلك بشكل شهري 
حىت وقت االجازة تستطيعني معه السفر والتنزه . - هـ - استمتعي بيومك من خالل تنظيم يومك 
بني العمل والعالقات االجتماعية اإلجيابية والرتفيه . * أما فيما يتعلق ابلبحث عن وظيفة إضافية فمن 
املرجح أن الرغبة يف ذلك عائد إلحساسك بعدم كفاية دخلك للسفر الذي حيقق اإلشباع النفسي يف 
إظهار مقدرتك على السفر والتنزه ، ومع ذلك فعليك أن تدرسي ذلك بشكل جيد قبل البحث عن 
وظيفة من خالل اجلوانب التالية : - أ- هل لديك الوقت الكايف يف ظل رعاية االبن لعمل إضايف 
.- ب- هل لديك االستعداد البدين للعمل لساعات طويلة خالل اليوم . املسرتشدة الكرمية التدعي 
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تاحة . **** 
ُ
انفعاالتك حتكم قراراتك ، فأنت قادرة على حتقيق أحالمك وطموحاتك ابإلمكانيات امل

وتذكري أن هللا سبحانه وتعاىل أقرب لعبده من حبل الوريد *** متنياتنا لك حبياة أسرية مستقرة .
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100
سؤال وجواب من واقع
االستشارات اإللكترونــية
بجمعية المـودة للتنمــية األســـرية
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