
        

         

               

                

 

 

 
 

 برنامج 

 املقبلني واملقبالت على الزواجتأهيل 
 

                                                                      

                    

 

 

 

 

  

 

 الربنامج الوطني لتمكني األسرة

 
 

 

 

 

احملتوى العلمي املطور 
 النهائي



      

  

 

 2 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 

لهيا وجعل بينمك مودة ورمحة{ ]الروم:   [.21قال تعاىل: }ومن آ ايته آ ن خلق لمك من آ نفسمك آ زواجا لتسكنوا ا 

  



      

  

 

 3 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا. بسم هللا، وامحلد

م يو ل آ ن يشهدوا ا آ ما بعد؛ فقد اكن حلام عظامي للك اخملتصني يف شؤون ال رسة يف اململكة العربية السعودية،

هيام يمني دلو اذلي يبدآ  فيه الزوجان مشوار احلياة الزوجية بربانمج تدرييب تثقيفي، يكشف هلام س بل السعادة، 

هنا حمارصة جديدة للجرمية وال رهاب، ول همارات احلياة اخمل  ل رسي لعنف اتلفة، بل س يكون بوابة ل من الوطن؛ ا 

سة نتجات ابئ لكها م والتخلف العلمي، وللفقر والبطاةل؛ حمارصة ل كرث ما يشغل احملامك الرشعية واملشايف النفس ية، ف 

نه الربانمج اذلي يس هتدف حقن مليا حني  لعامة؛رات الرايلت من ال موال املصنع الطالق آ و اخلالف ال رسي، ا 

 يوجد التعامل ال مثل مع قضااي وخالفات احلياة الزوجية قبل آ ن حتدث، فالوقاية خري من العالج.

هذا احلمل  ه( اخلطوة ال وىل يف حتقيق1434 /5 /6( بتارخي )144فاكن قرار جملس الوزراء املوقر برمق )

 . جامتعيةالاتمنية تق وزارة العمل والتمنية الاجامتعية؛ ممثةل يف واكةل ال الوطين الكبري، ومسؤولية آ لقيت عىل عا

مية قواعد عل  ج عىلونسأ ل هللا آ ن يعيننا ويوفقنا للقيام هبذا املرشوع، معمتدين بعد هللا يف تصممي هذا الربانم

تنتج   آ نادية. يرىجرصينة؛ ومبرجعيات موثقة، ملبني احتياجات هممة؛ رشعية واجامتعية ونفس ية وطبية واقتص

 ه.آ رسة ذات مس توى عال من ال دراك واملسؤولية والامتسك، وابلتايل؛ اس تقرار آ من اجملمتع وسالمت

 

 فريق العمل
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 املنهاج 
 الزمن اجللسات واملوضوعات اليوم

 ال ول:

 

 

 آ مهية التدريب للحياة الزوجية. -1

 مفهوم الزواج وآ هدافه. -2

 الفحص الطيب. -3

 جهياتتو و ، آ سس الزواج الناحج ومراحهل، و ن: مفهومه، وآ راكنه، ورشوط العقدعقد القرا -4

 فرتة امللكة.

 العالقة امحلميية  -5

 احلقوق الرشعية بني الزوجني. -6

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -7

 الزوجية.ياة مراحل احل  -8

 التوافق الزويج. -9

 همارة التعامل مع آ هل الزوج والزوجة -10

 

 

 ساعات 4

 

 الثاين:

 

 املايل.اذلاكء  -1

دارة مزيانية ال رسة.  -2  ا 

 املايل.والاستامثر الادخار  -3
 همارات ال ش باع العاطفي. -4

 همارات التصال واحلوار. -5

دارة الضغوط النفس ية بطريقة حصيحة. -6  ا 

 التعامل مع املشالكت الزوجية. فن -7

 

 ساعات 4



      

  

 

 5 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الثالث:

 

 

 الفروق بني الرجل واملرآ ة واحلاجات. -1

  الطبية.من الناحية العالقة امحلمية  -2

 ال زمات الثالث عند املرآ ة. -3

 وسائل مباعدات امحلل.  -4

 عوامل اخلطورة عىل الصحة العامة. -5

  آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىل العالقة الزوجية. -6

 

 ساعات 4

 ساعة 12 مجموع الساعات التدريبية 
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

  (اجللسة ال وىل –اليوم ال ول )
 

  

  



      

  

 

 7 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 أهمية التدريب قبل الزواجالوقفة األوىل: 

،  آ هل وحصبهد، وعىلامحلد هللا اذلي خلق الناس من نفس واحدة، وخلق مهنا زوهجا، وبث مهنام رجال كثريا ونساء، وصىل هللا عىل نبينا محم 

 وسمل تسلامي كثريا.

ل ليحقق  ما ذاك؛و آ ما بعد؛ فقد آ وىل ال سالم ال رسة اهامتما ابلغا، منذ اخلطوات ال وىل يف نشأ هتا، مرورا بلك جمرايت احلياة فهيا،   ن هذا ما 

 الرابط الوثيق هذه ال هداف السامية، اليت آ وردها هللا تعاىل يف قوهل س بحانه:

 

    21سورة الروم. 

 

عرف سكة قوية، يفة مامتن بني راغبني يف الزواج، بقدر ما نسعى يف حتقيق تكل ال هداف يف حياهتام؛ لنبين آ رسة متأ لفليس الهدف آ ن نعقد القرا

جناح هذه العرشة بلك وس يةل رشعية متاحة: من التعمل، و  والاس تفادة  التدرب،لك فرد فهيا ما هل وما عليه من احلقوق، ويشعر مبسؤوليته يف ا 

 واستشارهتم. من خربات آ هل الاختصاص

ذا تأ سست عىل آ سس حصيحة، و   مهنج سارت عىلوال رسة يه اللبنة ال وىل اليت تنطلق مهنا حضارة ال مم، وتقدم ال وطان، وآ من البالد، فا 

ليه من الطمأ نينة والاس تقرار والرخاء.  قومي؛ حققنا بذكل ل متنا وآ وطاننا ما ننافس به ال مم، وما نصبو ا 

ن الناظر يف نسب الط يت طرآ ت احلديثة ال تغرياتالق يف العامل العريب؛ جيد آ هنا تزايدت يف ال ونة ال خرية لعدة آ س باب، اكن من بيهنا: هذه امل وا 

كرة ، فانبثقت فالبناء عىل ال رسة، وآ وجدت ارتبأاك يف العالقة بني الزوجني، مما جعل ال مر يستهنض مهم اخملتصني والغيورين للحفاظ عىل هذا

ه 1429 عام لني عىل الزواج وبدآ ت بعض املؤسسات الاجامتعية ابلتنفيذ، واكنت النتاجئ مذهةل، حيث اكنت نس بة الطالق يفتدريب املقب

قية مدى اس تفادهتم ، كام دون املتدربون يف املنطقة الرش % 1.7، ويف مركز مودة الاجامتعي %1للمشاركني يف الزواج امجلاعي مبدينة بريدة 

اح هذا جن يؤكد انمج، حىت قال آ حدمه: )كيف كنت سأ صنع حبيايت الزوجية لو آ ين مل آ تدرب يف هذا الربانمج؟(؛لك ذكلالكبرية من هذا الرب

 الربانمج ويشعر املهمتني ابملسؤولية الكبرية جتاه الش باب؛ وآ ثره يف جناح حياهتم ال رسية.

براهمي بن فهد وآ ثبتت دراسة آ اكدميية بعنوان: )برانمج ال رشاد ال رسي مبركز التمن  ٪(  96.4ن نس بة )آ  حلريب، اية ال رسية ابل حساء(، للباحث: ا 

عداد الش باب للزواج، وملا حت  من تزويدمه ققه هلممن عينة ادلراسة تؤكد عىل: آ مهية ادلورات التدريبية للتأ هيل قبل الزواج؛ لرتباطها اب 

 ابملعلومات اجلديدة واملتنوعة.

 

ر سلبا عىل ؛ مما آ ث%32م ا ىل 1993فرتات ارتفاعا كبريا يف نسب الطالق حىت وصلت يف عام وشهدت مالزياي يف فرتة من ال

ري كتور هماتاك )ادلالمنو الاقتصادي املالزيي، وآ دى ا ىل ظهور العديد من املشالكت الاجامتعية، وهو ما دعا رئيس الوزراء آ نذ

عداد املقبلني  نشاء مراكز لتأ هيل وا  صدار قرار اب  ىل ا   ل براجمهاز من خالواملقبالت عىل الزواج، وقد جنحت هذه املراكمحمد( ا 

 .%6 التأ هيلية والتدريبية ا ىل خفض نسب الطالق يف اجملمتع املالزيي بشلك كبري؛ حىت وصلت خالل عرش س نوات ا ىل
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

وضعوا فهيا احلقيبة، ف عداد هذهاملعرفة واخلربة ل  ولهذا لكه؛ هنضت واكةل التمنية الاجامتعية واختارت خنبة من العلامء واخملتصني اذلين مجعوا بني 

 خالصة فكرمه، ورآ وا آ هنا اخلطوة الرائدة ال وىل اليت ل يس تغين عهنا الزوجان حلياة زوجية سعيدة.

 ومتزي هذا الربانمج عن العديد من الربامج املقدمة للمقبلني عىل الزواج بأ نه جيمع مخسة جوانب: 

 اجلانب الاقتصادي. -5اجلانب الصحي.  -4اجلانب النفيس.  -3نب الاجامتعي. اجلا -2اجلانب الرشعي. -1

ل آ نه معل برشي، يعرتيه من النقص ما يعرتيه، وذل -مع ما بذل فيه من هجد كبري-والربانمج اذلي بني يديك الكرميتني  منية ت واكةل الت كل؛ آ خذا 

 قاش املتخصصة، اليت تعيد النظر فيه بلك موضوعية.عىل نفسها العهد بتطويره بني آ ونة وآ خرى بعقد حلقات الن

 

ية، ومبا لحياة الزوج ل تأ هيلهم آ فادت ادلراسات السابقة اخلاصة بتأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج نتاجئ ممزية؛ مما يدل عىل آ مهية تدريهبم و   

 حيقق ال هداف التالية:

 مطمئنة.حتقيق السعادة الزوجية للزوجني، وبناء آ رسة آ منة  -1

 احلد من حالت الطالق.  -2

 زايدة الوعي جبوانب وشؤون احلياة الزوجية. -3

 حتقيق ال من ال رسي والوطين. -4

 احلد من حالت العنف ال رسي واجلرمية يف اجملمتع. -5

 نرش اخلري وال لفة واحملبة يف اجملمتع بشلك عام وبني الزوجني بشلك خاص.  -6

 والهجران.حامية ال رسة من التفكك والقطيعة  -7

    

 

 الصا لوهجهخعل ذكل ة للربانمج؛ مس متدين العون والربكة والقبول من هللا، ونسأ هل آ ن جيلثيرسان تقدمي النسخة املطورة الثاو 

 الكرمي، وآ ن يكون انفعا لعباده، حمققا ملرضاته، وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آ هل وحصبه آ مجعني.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 أهداف الزواجالوقفة الثانية: 

ذ هو سبيل لتحقيق مقتضيات الفطرة، واس تقرار النفس واجملمتع، وسبب ل  ع؛ لنسل املرشوتاكثر االزواج يف ال سالم هل شأ ن عظمي واهامتم ابلغ؛ ا 

 وذلا عظم هللا س بحانه ميثاقه وآ عىل شأ نه، وميكن آ ن تتبني آ مهية الزواج من خالل آ هداف الزواج التالية:

 :الزواج هدافأ

آ زواجا  من آ نفسمك )ومن آ ايته آ ن خلق لمكآ ية من آ ايت هللا يف خلقه، يقول س بحانه وتعاىل:  جاالزوآ ن هللا س بحانه وتعاىل جعل  .1

ن يف ذكل ل ايت لقوم يتفكرون( الروم: ) لهيا وجعل بينمك مودة ورمحة ا   (.21لتسكنوا ا 

نشاء جيل يعبد هللا، مس تقر النفس، يعرف آ صوهل النسبية، يقول س بحانه وت .2 اي آ هيا عاىل: )آ ن الزواج سبب للتاكثر احملمود، وا 

ن آ كرممك عند هللا آ تقامك ۚ ا ن هللا ان خلقنامك من ذكر وآ نىٰث وجعلنامك شعواب وقبائل لتعارفوا ۚ ا  (، 13ت )بري( احلجراعلمي خ  الناس ا 

 واتقوا هللا ا ونساءاي آ هيا الناس اتقوا ربمك اذلي خلقمك من نفس واحدة وخلق مهنا زوهجا وبث مهنام رجال كثري ويقول س بحانه: )

آ زواجا وجعل لمك  (، ويقول س بحانه: )وهللا جعل لمك من آ نفسمك1( النساء )اذلي تساءلون به وال رحام ا ن هللا اكن عليمك رقيبا

 (.72طيبات ۚ آ فبالباطل يؤمنون وبنعمت هللا مه يكفرون( النحل )من آ زواجمك بنني وحفدة ورزقمك من ال 

يع ىل الترش عوتاكثر ال مة وتعاقب ال جيال سبيل حلفظ كيان ال مة ال سالمية، ونرش دين ال سالم يف العاملني، واحملافظة 

 رمة.جلنس ية احملاعالقات وادلهيا نتيجة الال ساليم، مع ما يف الزواج من احلد من نشوء آ جيال تنتقم من اجملمتع وآ ههل؛ لعدم صلهتا ب

ذن هللا من الوقوع يف الفاحشة، وتطلع الن .3 ىل الزواج الرشعي هو السبيل لتحقيق العفاف وال حصان، وهو املانع اب  حلرام؛ افس ا 

رآ ة جل واملر نظرا، وسامعا، واختالطا. فالزواج متاع مباح تس تقر معه النفس وتأ نس ابلعشري، فالتوتر اذلي يصيب الك من ال

ل و قيود عندما يفكر لك مهنام ابل خر ليس سبيهل الكبت اذلي يودل الانفجار، وليس سبيهل آ ن يطلق للشهوات العنان بغري

قامة العالقة السوية اليت تش بع الفطرة وتروهيا ابلطريق القومي   .-وهو الزواج-حدود، ولكن السبيل هو ا 

ش باع ادلافع اجلنيس؛ ل ن الزواج هومثل  .4 ىل احلصول عىل امل  ا  نس ية تعة اجل الطريق الوحيد ل ش باع هذا ادلافع، واذلي يؤدي ا 

 والنفس ية.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

منا تتحقق يف ظ .5 ياة الل احل الزواج سبيل لكامتل خصائص الرجوةل عند الرجال وال نوثة عند النساء، فا ن كثريا من اخلصائص ا 

 زوجني.ال خر، والقيام ابلواجبات واحلقوق املتبادةل بني الالزوجية، ومن ذكل: العواطف ومشاعر احلب واحلنان جتاه اجلنس 

ىل الزواج والرتغيب فيه، لتحذير ه، وايوالتأ كيد عل  ومن هذا املنطلق يف بيان آ مهية الزواج يف ال سالم؛ تتجىل املقاصد الرشعية يف ادلعوة ا 

 من التبتل والعزوف عن الزواج.

ىل احلاجةيليب الزواج احلاجات الاجامتعية مثل . 6 ة واملودة ة والرعايقيق ال من الاجامتعي؛ بوجود رشيك حياة يقدم لل خر العنايحت  ا 

القاته عاتساع  وكذكل حتقيق املاكنة الاجامتعية للفرد ابلزواج من خالل والعطف والرمحة عرب املراحل العمرية، ويف خمتلف الظروف.

 الاجامتعية والقرابية ابملصاهرة والتاكثر.

ش باع اجلانب العاطفي؛ حيث يتبادل الزوجان مشاعر احلب، مما جيعلهم ي احلاجات النفس ية مثل الزواج  يليب . 7 ابلهدوء  شعرونا 

ىل ال مومة عند املر  ، وكذكل اش باع غريزة ال مومةوالراحة والسكينة جناب ال طفال؛ ل ن احلاجة ا  ىل ال بآ ة واحلاوال بوة من خالل ا  وة جة ا 

 احلاجات الفطرية.عند الرجل.. من 

زتوجني لعامة للمافالصحة ، ، وهذا مثبت ابدلراسات العلميةكثرية تنعكس عىل الصحة العقلية واجلسدية للزوجنيللزواج فوائد حصية .  8

صابهتم ابل مراض تقل بعد الزواج، ونس بة الانتحار بني املزتوجني آ قل   جني.ري املزتوغ هنا بنيمآ فضل كثريا من غري املزتوجني، كام آ ن فرص ا 

قامة املزتوجني يف املستشفيات يقل تعلق وفامي ي . مدل شفاهئكثريا، بيامن يرتفع مع ومن الفوائد اليت تعود عىل املزتوجني آ يضا: آ ن متوسط ا 

 اةل النفس يةحلرتبط ابهجاز املناعة املالزواج السعيد يقوي  كام  ابلصحة النفس ية؛ وجد آ ن املزتوجني آ قل عرضة لالكتئاب والتوتر والقلق.

 آ ن ء، يف حنيكام آ كدت دراسات من جامعة برمنغهام يونغ: آ ن الزواج السعيد خيفض ضغط ادلم دلى الرجال والنسا والعصبية للزوجني.

ىل ا« الزهامير»كذكل آ كد ابحثون: آ ن الزواج خيفض خطر ال صابة مبرض اخلرف  الزواج التعيس يرفع ضغط دم الزوجني. لنصف، ا 

نسان عالقة وثيقة مع الغري خصوصا يف منتصف العمر. مشددين عىل  آ مهية آ ن يكون لال 

 كزت عىل دورل هنا ر  يه ال وىل من نوعها؛ -ونوقشت خالل املؤمتر ادلويل للزهامير يف ش ياكغو-وتعد ادلراسة اليت آ عدها ابحثون سويديون 

عدادها  عف عاما، وركزت عىل الضعف اذلي يصيب اذلاكرة وض 21الزواج يف خفض ال صابة ابخلرف، حيث اس تغرقت ادلراسة يف ا 

ون زواهجم معرضال عن آ  ال دراك عند اذلين يعيشون مبفردمه: مطلقني آ و غري مزتوجني. كام تبني: آ ن املطلقني اذلين ل يزتوجون بعد الانفص

ن ال زمات د حيمي مالزواج املتاكئف والسعيلال صابة ابخلرف آ كرث من غريمه، مبعدل ثالثة آ ضعاف، كام آ ن هناك دراسات كندية آ ثبتت: آ ن 

 القلبية.

 

 

 



      

  

 

 11 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 أدوات تساعد على حتقيق أهداف الزواج:
 تقوى هللا وصدق النية. -1

دارة احلياة الزوجية. -2  التدريب عىل همارات ا 

 الوفاء برشوط العقد. -3

 التعرف عىل الفروق النفس ية للزوجني. -4

  



      

  

 

 12 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الوقفة الثالثة: الفحص الطبي

؟ج قبل الزواالطيبلفحص ماذا يقصد اب-1  

لطبية.اهو اجراء الفحص للمقبلني عىل الزواج لكتشاف وجود بعض الامراض الوراثية او الامراض  املعدية بغرض تقدمي املشورة    

  

 آ مهية الفحص قبل الزواج؟ما  -2

 احملافظة عىل حصة املقبلني عىل الزواج من خالل اكتشاف املصاب و حامل املرض.  

 اجناب ابناء آ حصاء.  

 حياة اجامتعية مس تقرة.  

 توفري اجلهد و املال.  

 .التقليل من انتشار الامراض الوراثية و املعدية 

 

 ماذا نعين بعدم توافق املقبلني عىل الزواج؟ -3

ن الطرفني املقبلني عىل الزواج غري متوافقني طبيا       .ا 

  

 ما ال مراض اليت يشملها الفحص الطيب قبل الزواج؟ -4

 ال مراض الوراثية ) ال نمييا املنجلية و الثالس مييا (. -1

 (.ال مراض املعدية )الهتاب الكبدي الفريويس )ب( و الهتاب الكبدي الفريويس )ج( و نقص املناعة املكتسب )الايدز -2

 

  ما ال مراض الوراثية؟ - 5

ىل ال  يه ال مر               .بناء وراثيا  اض اليت تنتقل من ال بوين ا 

ىل نقل دم متكرر مسببا  ال  الثالس مييا : -آ   ىل ال بناء و حيتاج ا  املضاعفات  وتشوهات هو فقر دم حاد ، ينتقل وراثيا من الابوين ا 

ىل املوت يف سن مبكرة.  و اليت قد تودي ا 

 وادة الشديدة م احللدي ا ىل ضعف منو الطفل و الاؤ هو فقر دم حاد ينتقل وراثيا من ال بوين ا ىل الابناء وي ال نمييا املنجلية : -ب

ىل املوت يف سن مبكر بسبب املضاعفات اخلطرية. ىل نقل دم و مغذايت حصية بشلك متكرر وقد تودي ا   حيتاج ا 

 ما ال مراض املعدية؟-6

نسان بطرق خمتلفة مثل ال تصال اجلنيس  ىل ا  نسان ا  ء و  للشفابةلادوات ملوثة يكون غري قا –يه ال مراض اليت تنتقل من ا 

 .اعفات خطريةتسبب مض

( و ب( و )ج)الهتاب الكبد الفريويس :هو مجموعة من ال مراض الفريوس ية اليت تصيب الكبد و لها عدة آ نواع من آ مهها  -آ  

ىل تليف آ و رسطان الكبد.  اذلي قد يودي عىل املدى البعيد ا 

نسان مم هو مرض فريويس يصيب اجلهاز: نقص املناعة املكتسب ) الايدز (:  مرض الايدز ) الايدز ( -ب ا يعرض املناعي لال 

 ة.ن مبكر ساجلسم اىل ضعف او فقدان املناعة و يودي اىل الهتاابت متكررة و خطرية ، مما يزيد من احامتلية الوفاة يف 

 

 



      

  

 

 13 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

جراء الفحص الطيب قبل الزواج؟ما  -ت  كيفية ا 

  عادة خاللالنتاجئ ىل اكفة مناطق اململكة ، و تظهرتؤخذ عينة دم من لك مقبل عىل الزواج يف مراكز الفحص الطيب قبل الزواج ، املنترشة ع

 مدة آ قصاها عرشة اايم من اترخي اخذ العينة.

 
  :الزواج السلمي             

 سلمي + سلمي =  مجيع الابناء سلميني . -1

 مصاب + سلمي =  مجيع الابناء سلميني و لكن حاملني للمرض . -2

 حاملني . %50حامل + سلمي  =  -3

  :سلميالزواج الغري 

 مصاب + مصاب = مجيع الابناء مصابني . -1

 مصابني .%50مصاب + حامل =  -2

 من الابناء مصابني . %25حامل للمرض + حامل للمرض =  -3

 من الابناء مصابني . %25حامل مرض بيتاثالس مييا + حامل مرض الانمييا املنجلية =  -4

 

 فوائد الفحص الطيب قبل الزواج لفقر ادلم املنجيل؟ما  -7

 من انتشار فقر ادلم املنجيل و سالمة الاخرين من الاصابة ابملرض .احلد  -1

 .اجناب ابناء احصاء -2

 التعرف عىل احلامل او املصاب ابملرض. -3

 توفري اجلهد و املال. -4

 هل ميكن عالج املرض هنائيا؟-8

 اف .فقر ادلم املنجيل هو مرض ورايث مزمن ل ميكن عالجه يف الوقت احلارض و العالج املتبع حاليا هو لتخفيف حدة املرض ول يعترب عالج ش

 هناك عالج اخر اك جراء معلية استبدال خناع العظام و يه معلية هبا كثري من املضاعفات ليس من السهل اجياد متربع مناسب.

 

 ادلم املنجيل؟ نصاحئ ملريض فقر

ذلكل  هذا املرض و  تفامقل اليت تودي اىلمنظرا لكون مريض فقر ادلم املنجيل مرض ورايث فان الرعاية الصحية للمريض تمتثل ابدلرجة الاوىل يف الوقاية من العوا

تباع التعلاميت التالية:  ننصح الارسة اب 

 او احلر الشديد صيفا. جتنب املريض للربد ش تاء   -1

 يض عىل تناول مكيات كبرية من السوائل و املاء و خصوصا يف فصل الصيف و جتنب جفاف اجلسم. تشجيع املر  -2

وية مة احملتعو كذكل الاط ،العناية بتغذية الاطفال املصابني و ذكل بتناول الاطعمة احملتوية عىل الربوتينات مثل الاسامل و اللحوم و البيض و احلليب  -3

 فاكهة.عىل الفيتامينات اكخلرضوات و ال

 صني و خالفه.ة و التحيب اخملتص و ا جراء الفحوص الوراثية ل فراد العائةل ، و احلرص عىل احلضور يف املواعيد احملددة للمتابعب اتباع تعلاميت الط  -4

اع و الصد –العينني او اجلسم صفرار ا -الاعياء الشديد  -جيب الارساع يف مراجعة الطبيب عند ظهور آ ي من الاعراض التالية عىل املريض )فقدان الشهية 

  الالم الاطراف او املفاصل او البطن. –رتفاع درجة احلرارة ا -يء السعال او الاسهال او التق



      

  

 

 14 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 عقد القرانالوقفة الرابعة: 

 :مفهوم عقد القران 

لزام لك رادة العاقدين عىل الرضا مبوضوع زواج الرجل من املرآ ة اخملطوبة؛ وا   تضاه.من الطرفني مبق  عقد القران هو: اجامتع ا 

 :أركان عقد النكاح 

 آ راكن عقد الناكح آ ربعة: الزوجان )الزوج، والزوجة(، وال جياب، والقبول.

 واملراد ابلزوجني: اخلاليان من املوانع؛ واملوانع يه احملرمات يف الناكح. 

 وال جياب هو: اللفظ الصادر من الويل آ و ممن يقوم مقامه، املفيد بزتوجي الفتاة خلاطهبا. 

 والقبول هو: اللفظ الصادر من الزوج آ و من يقوم مقامه، املفيد قبول الزتوجي.

جياب والقبول، فيصح بلك لفظ تعارف عليه العاقدان  مضاوالصحيح من الكم آ هل العمل: عدم اشرتاط لفظ معني لال   ء العقد.يدل عىل ا 

 :شروط عقد النكاح 

-هنام لفرق بيااملراد ابلرشوط يه: ما فرضه الشارع احلكمي رشطا لصحة عقد الناكح، وهذه الرشوط ختتلف عن الرشوط يف الناكح، ويتلخص 

 فامي ييل: -كام قرر ذكل العالمة ابن عثميني رمحه هللا

 الناكح فهيي من وضع العاقد. آ ن رشوط الناكح من وضع الشارع، وآ ما الرشوط يف  

 .آ ن رشوط الناكح يتوقف علهيا حصة العقد، خبالف الرشوط يف الناكح 

 .سقاطها ممن يه هل سقاطها، والرشوط يف الناكح ميكن ا   آ ن رشوط الناكح ل ميكن ا 

 لبطالن آ و الفساد.وقد تلكم الفقهاء الكما طويال يف رشوط الناكح من حيث آ نواع الرشوط وآ ثر ختلفها يف حصة العقد اب 

 يل:فامي ي مفن الرشوط ما هو متعلق ابلعاقدين، ومهنا ما هو متعلق بصيغة العقد، آ و بزمن العقد، ويتلخص احلديث يف هذا املوضوع 

 



      

  

 

 15 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 .الشرط األول: تعيني الزوجني 

قول: يذه، آ و هآ و يقول: زوجتك بنيت  وذكل بأ ن يعرف خشص الزوجني ابلتسمية آ و ابل شارة آ و ابحلرص، ك ن يقول: زوجتك فالنة ويسمهيا،

 زوجتك بنيت وليس هل سواها.

 .الشرط الثاني: رضا الزوجني 

تأ ذن، ول ر حىت تس  ، ودليل ذكل: ما ثبت يف الصحيحني وغريهام آ نه قال: )ل تنكح البك-ولو اكنت بكرا-فال جيوز تزوجي الفتاة دون رضاها 

شعارها برغبة خاطهبا الثيب حىت تس تأ مر(، فقيل: اي رسول هللا، كي ذهنا؟ قال: )آ ن تسكت(، ورضا البكر صامهتا بعد ا  وذكل  لزواج؛ابف ا 

ن تو  لغلبة احلياء، وآ ما الثيب فال بد من النطق ابملوافقة؛ وذكل للتأ كد من الرضا، ويف حياتنا املعارصة ولنتشار العمل؛ ىل جسل عقد عقيع الفتاة فا 

 ضمون املكتوب اكف، وهو دليل عىل الرضا.الناكح عىل العقد ويه متعلمة فامهة م

 .الشرط الثالث: الويل للزوجة 

ء ، وسوا-اضيةلفتاة ر ولو اكنت ا-واملراد: آ ن عقد الناكح ل يصح دون آ ن يكون للزوجة ويل يعقد لها، ولك عقد مت بال ويل فهو عقد غري حصيح 

 ال ويل(.بل ناكح )آ قارهبا، دليل ذكل: قول النيب صىل هللا عليه وسمل: آ اكنت كبرية آ م صغرية ثيبا آ م بكرا، وحىت ولو ريض ابلزواج بعض 

 ويف هذا الرشط مسائل آ ذكر مهنا مسأ لتني:

 :املسأ ةل ال وىل: رشوط الويل 

 عقلية.راته ال آ ن يكون ملكفا؛ بأ ن يكون عاقال ابلغا، فال يصح آ ن يكون صغريا، آ و معتوها، آ و مريضا مرضا نفس يا يؤثر عىل قد (1)

 كون الويل ذكرا، فال يصح آ ن تتوىل الولية وعقد الناكح آ م الفتاة آ و آ خهتا وحنو ذكل. آ ن ي  (2)

دع آ و ليس ممن خي الرشد يف العقد، واملراد آ ن يكون الويل بصريا بأ حاكم عقد الناكح، بصريا مبعرفة الكفؤ من اخلطاب، فال يكون  (3)

 عنده نظر مصلحي للفتاة اخملطوبة.

 اتفاق ادلين، واملراد: آ ن يكون الويل عىل دين الفتاة، فال يصح آ ن يعقد الاكفر لبنته املسلمة.  (4)



      

  

 

 16 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

ل يقدر  هو اذليالعداةل، واملراد: الاس تقامة يف ادلين واملروءة ولو ظاهرا، فال يصح آ ن يكون الويل صاحب جفور وفسق ظاهر، و   (5)

طبيعة لرشعي و فؤ، ويلحقها الرضر هبذا الزواج، وتقدير الفسق حبسب النظر امصلحة الفتاة، وقد يوافق عىل تزوجيها ممن ليس بك

ذ عداةل لك جممتع حبس به.  اجملمتع؛ ا 

 املسأ ةل الثانية: ترتيب ال ولياء: (1)

بنو  بن، مث الال ب، مث آ ولياء املرآ ة يف الناكح مه عصبهتا، ومه عىل الرتتيب ل التخيري، فيقدم ال ب، مث اجلد ل ب، مث ال عىل من ال جداد 

 كل، مثذمث بنوهام ك الابن، مث ال خ ل بوين )الشقيق(، مث ال خ ل ب، مث بنو ال خ الش يق، مث بنو ال خ ل ب، مث العم الشقيق، مث العم ل ب،

مام املسلمني وانئبه  ود الويل وجعد مع ، فال يصح آ ن يزوج الويل ال ب-وهو القايض الرشعي-ال قرب فال قرب من العصبة، مث السلطان وهو ا 

اجلدة آ و  ل م آ وال قرب، وكذا ليس ذلوي الرمح من ال قارب ولية اكجلد ل م، آ و اخلال، آ و ابن ال خت، وكذا ليس للنساء ولية ناكح، اك

زم لو معدا؛ أ  آ  قرب خطال خت آ و العمة آ و اخلاةل، فلو حصل آ ن مت عقد ناكح بولية من ليس هل ولية آ و تقدم الويل ال بعد مع وجود الويل ال  

ذ قرر بعض آ هل العمل آ ن العقد يعترب فاسدا.  عرض ال مر عىل القايض لتصحيح العقد؛ ا 

 .الشرط الرابع: الشهادة 

شهار عقد الناكح  ظهاره و فال يصح عقد الناكح بال شهادة من رجلني ملكفني حيرضان عقد الناكح ويشهدان عليه؛ ل ن املقصود هو ا  يفارق ل ا 

 ف ابلزواج الرسي. الزان ويفارق ما يعر 

شهار الزواج عند معوم اجملمتع آ و ابلولمية اليت يدعى لها ال قارب وال حصاب مبناس بة الزوا ن ا  تحقق ل ن الشهادة؛ عج يغين وقال بعض آ هل العمل: ا 

ل بويل وشاهدين(، ويف رواية: )وشاهدين عدلني(.  املقصود ابل عالن، وال ول هو ال وىل؛ لعموم حديث )ل ناكح ا 

 ما يرتتب عىل فقدان رشط من الرشوط:

 ر حيتاج ا ىلن ال مل  قرر آ هل العمل: آ ن لك عقد ناكح ل تتوافر فيه رشوطه فهو عقد غري حصيح، ويلزم منه تصحيح العقد دلى احلامك الرشعي؛ 

غري  لزوجني، ا ىلولد لة، وكذا نس بة ال  حمك قضايئ ملعاجلة ال اثر املرتتبة عىل العقد غري الصحيح، من املعارشة الزوجية، واعتباره ناكح ش هب

 ذكل من ال اثر.

 

 



      

  

 

 17 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 * الشروط يف النكاح.

 الرشوط تنقسم ا ىل رشوط حصيحة ورشوط فاسدة.

 الرشوط الصحيحة يه: لك رشط ل خيالف مقتىض عقد الناكح، وليس فيه آ مر حمرم.

ذن لها ملهر، آ و ال  ادة يف يهتا آ و بدلها، آ و تشرتط مبلغا معينا، آ و زايمثال ذكل: آ ن تشرتط الزوجة آ ل يزتوج علهيا زوهجا، آ و: ل خيرهجا من ب 

الزوج آ ن  و يشرتطابدلراسة آ و العمل يف وظيفة مباحة رشعا، آ و تشرتط آ ل يكون هل زوجة، آ و آ ولد من زوجة سابقة، آ و آ ن يكون نسيبا، آ  

 و نسيبة، وحنو ذكل.، آ و ليست قبيحة، آ  -آ ي: ليست مريضة-تكون الفتاة بكرا، آ و حصيحة 

 والرشوط الفاسدة يه: لك رشط خيالف مقتىض عقد الناكح، آ و هو حمرم رشعا.

و للزوجة، وحن ل نفقةك ن تشرتط الزوجة طالق رضهتا، آ و مىت حللها الزوج الثاين لل ول يطلقها، آ و آ ل يعارشها مطلقا، آ و اشرتاط الزوج آ   

 . ذكل

 د النكاح: * أخطاء ينبغي التنبيه عليها يف عق

 قديرا للويلتية آ و آ ن يتوىل من ليس هل ولية الناكح آ و الويل ال بعد عقد الناكح مع وجود صاحب الولية؛ تقديرا ملن ليس هل ول (1)

مع،  آ و ابن ال بعد، مثل: آ ن يكون للفتاة خال كبري يف السن آ و جد ل م عاشت دليه س نني عدة، ولها يف الوقت نفسه ابن شاب

قد الناكح؛ يفسد ع دم اخلال آ و اجلد لولية عقد الناكح، آ و يقدم العم؛ لكونه س يد ال رسة عىل الابن آ و ال خ، وهذافيحدث آ ن يق

ن اكن يرغب تقدير من ليس هل  ؛ لعتبارات وليةلكونه آ جراه من ليس هل ولية. والواجب يف هذا آ ن يتوىل من هل الولية العقد. وا 

خطار املأ ذاجامتعية فهل توكيهل ليتوىل ا  عي بذكل.ون الرش لعقد تقديرا هل، وحىت ل يتحقق بذكل اخملالفة الرشعية، ولبد من ا 

ما حياء آ و رغبة يف عدم ا طالع الناس  (2) عدم التنصيص عىل مقدار املهر احلقيقي، آ و بيان املؤخر منه واملقدم، آ و احلال واملؤجل؛ ا 

ضافة-عىل مقداره، آ و طريقة دفعه. ويرتتب عىل ذكل  ىل كونه كذاب وهو حمرم رشعا ا  : آ نه يف حاةل حصول خالف بني الزوجني يف -ا 

ن املعمتد هو ما مت تدوينه يف عقد الناكح ما مل يثبت دلى القايض خالف ذكل، وذلا تس تغل  دفع املهر، آ و رغبة املرآ ة ابخللع؛ فا 

ل ما مت تدوينه يف  العقد، آ و يس تغل ذكل بعض ال زواج فال يدفع للمرآ ة بعض الزوجات هذا اخلطأ  فال ترجع لزوهجا حال اخملالعة ا 

ل ما هو مدون يف العقد وهو خالف الواقع. كام آ ن تقليل املهر  -واذلي يكون عادة بعد ادلخول-حال مطالبهتا بدفع ابيق همرها  -ا 

ملبالغة يف بيان املهر للتفاخر؛ يكون آ حياان حمل خسرية من زميالت وقريبات الفتاة، كام آ ن ذكر خالف احلقيقة اب -خالف الواقع

جبار الزوج بدفعه اكمال، آ و حرج للزوجة عند طلهبا اخملالعة ل ي رضر يوجب اخللع.   يرتتب عليه عند اخلالف ا 
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

بيهنا عدم ال فصاح عن الوضع الاجامتعي آ و الصحي آ و الوظيفي للزوج آ و الزوجة؛ ك ن يكون اخلاطب هل زوجة آ خرى مل ي  (3)

ة ارج مدينخل هلها، آ و هو مفصول من معهل املعروف للزوجة، آ و ليس هل وظيفة آ و معل معني، آ و آ ن مقر معهل للمخطوبة، آ و 

 اخملطوبة، وكذا ما يتعلق ابلفتاة ك ن تكون مطلقة، آ و هبا آ و ابخلاطب مرض آ و عيب خفي.

ح عن لطرف ال خر ابلبيان وال فصاعن السؤال والاس تفسار عن وضع الطرف الثاين، آ و ل يبادر ا الناس بعضحيث يرتدد 

ما حياء آ و خوفا من فسخ اخلطوبة، وذاك يفيض للزناع يف املس تقبل وظهور الشحناء بني العائلتني، مع   من ا يف ذكلمالوضع؛ ا 

 الغش واخملادعة. 

ذكرون ي، وقد لوادلها عدم بيان رشوط املرآ ة خاصة، وآ حياان يس تقبح الويل بيان الرشوط، وتس تحي الفتاة بياهنا، وتفوض ال مر (4)

يض عادة فات تفالرشوط مشافهة ول يرون كتابهتا يف ضبط العقد؛ ل هنم يرون آ ن ذكل غري لئق لعتبارات اجامتعية. وهذه الترص 

ىل الزناع، وتكذيب آ حد الطرفني لل خر، وقد تنهتيي العالقة الزوجية ابلفراق لهذا السبب.  ا 

يضاح  الرشوط وعدم تضخمي جانب العادات وال عراف، واليت قد تفيض للزناع. واملتعني: الوضوح والشفافية يف ا 

ورمبا دعي  ما اعتاد فعهل بعض مأ ذوين عقود ال نكحة، وآ حياان يطالب به آ هل الزوجني من: تالوة الفاحتة عند عقد الناكح، (5)

نه فهو ا ليس م ن آ حدث يف آ مران هذا ماحلارضون لقراءهتا، وهذا من مجةل البدع اليت جيب آ ن يتحاشاها الناس. ويف احلديث: )م

 رد( حصيح مسمل.

نساان)ذا رفأ  ا  واملس تحب: الاقتصار عىل ما جاء يف الس نة الصحيحة، فامي رواه آ بو هريرة: آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن   هنأ ( ا 

ذا تزوج قال: )ابرك هللا كل وابرك عليك ومجع بينكام يف خري( رواه الرتمذي، وهذا ادلعاء ل ناس بة مع حايةل مت فيه معان عظمية مج  ا 

 العروسني.

لعقد هتنئة الطريف  يوجه بعض املأ ذونني طريف العقد للمصاحفة بعد العقد، وهذا العمل ل آ صل هل يف الرشيعة ال سالمية، لكن جيوز (6)

 ابملصاحفة، وكذكل احلارضين؛ ل هنا من قبيل العادات، وال صل يف العادات ال ابحة.  بعضا بعضهام

جراء عقد الناكح مساء يوم امجلعة؛ طلبا للربكة، وهذا الع -وكذكل بعض املأ ذونني-يعمد بعض الناس  (7) ح فيه مل مل يصا ىل حتري ا 

 .-كام رصح به الش يخ ابن عثميني رمحه هللا-س نة 

 ات، مثات حمرمعدم التحقق من وجود صةل رضاع بني الزوجني؛ حيث تتساهل بعض العوائل يف رضاعة آ طفال العائةل مخس رضاع (8)

 تفرتق العائلتان عددا من الس نني فينسون آ مر الرضاعة.

ذا اكن الزواج بني قريبني آ و جارين ميكن آ ن تتحقق الرضاعة بيهنام   .الناكح متام عقدالتأ كد والسؤال قبل ا   -عادة-واملتعني: ا 
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 أسس الزواج الناجح: 

ياة جناح احل  -بعد توفيق هللا س بحانه وتعاىل-يوجد س بعة آ سس للزواج، ينبغي التأ كد من وجودها عند الزوجني قبل عقد الناكح؛ لنضمن  

 الزوجية للطرفني، ويه: 

 د كة والاعامتار ىل املشينبغي آ ن يتغري مفهوم الزواج يف نظرة اجليل اجلديد، من رئايس يقوم عىل ال مر والهنيي، ا ىل زواج حصبة يقوم ع

ىل ال خر بدونية،  دمي قمي كذكل تقو املتبادل، وعىل هذا؛ فينبغي احرتام الرشيك وتبادل مشاعر ادلفء واحلنان معه، وعدم النظر ا 

 التضحية والتعاون املشرتك، وحتمل املسؤولية ونبذ الاتاكلية. 

 ة امجليةل الشخصي ال الرويح يف عقلية ال زواج، وتصويرمعاجلة املفاهمي عن مقاييس امجلال عند الطرفني، وذكل برتس يخ آ مهية امجل

 .مح والتواضعوالتسا لرشيك احلياة بأ نه: ال نسان اذلي يتصف ابلفضائل وال خالق الاجامتعية، اكحلب والعفو والعفة والتعاون والكرم

  اف.ل وبدون ا رس ع واعتداال انقة والزينة بتواضاهامتم الطرفني ابلرتبية امجلالية الظاهرة، واليت تتجسد يف النظافة وحسن الطلعة ويف 

 ال خالق و لبيان، اهامتم الطرفني ابمجلال اجلوهري )املعنوي(، واذلي يتجسد ابللكمة الطيبة والقول احلسن ورجاحة العقل وجامل ا

 الفاضةل بشلك عام.

 ميان الطرفني حبل وتسوية اخلالفات واملشالكت احملمتةل مع الرشيك  م.الانتقاوكرم آ خالق، بدل من العراك بتسامح ونصح و  ا 

  ا.يا وطبيوجود تربية جنس ية وعاطفية اكفية عند الطرفني، وذكل حبصوهلام عىل معلومات علمية حصيحة ومفيدة نفس يا واجامتع 

  عية حصول الطرفني عىل معلومات رشعية اكفية عن الناكح وآ حاكمه، وما يتعلق به من خطبة وصداق وعقد ونفقة وحقوق رش

 متبادةل بني الزوجني، وعن ضوابط القوامة الرشعية، وكذكل عن فقه تعدد الزوجات.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 :توجيهات فرتة امللكة

قامة حفل الزفاف، ويصبح لك من الطرفني زوجا لل خر، هل حقوق وواجبات الزوجية ا )امللكة( عا جتاه ملقررة رش يه: الفرتة بني اخلطوبة وا 

عام والثناء ال ن املدحعه الفرتة عىل احرتام ال خر، وعدم جتاهل آ و خسرية آ راء وحديث ال خر، والابتعاد الرشيك، وتعمتد جناح العالقة يف هذ

قارهبام آ  عضهام، ومع مل مع ب واملبالغ فيه واجملامةل اذلي ختلق ال اننية والرنجس ية وال جعاب ابلنفس واحتقار ال خرين، وحيرص الزوجان عىل التعا

ب، وسيمتكن من احل ق، مما جيعل الزوجان يدخالن احلياة الزوجية بعد حفةل الزفاف عىل هذا ال سلوب ودلهيم فائضابحرتام وخساء وكرم آ خال

راق ىل ال و عتقدمي كثري من املعامةل الطيبة لرشيك احلياة، مع رضورة احرتام اخلصوصيات وعدم التطفل  لك واحد مهنم هبذا ال سلوب

لقرارات نت تكل اال خر، والتضحية ومساندة الرشيك والتعاون معه عىل قرارات مفيدة هل، حىت ولو اكوالرسائل واملفكرات اخلاصة ابلطرف 

 ختتلف عن توهجه.

 عىل النحو التايل وتتطلب هذه املرحةل الانتباه ا ىل جوانب اجامتعية هممة، ويه : 

 احلذر من طول مدة عقد النكاح: -1
لهيا الطرف  ، فقد يظن ية فاشةلال خر ا ىل فسخ عقد الناكح، بسبب آ مور اثنوية، خوفا من اخلوض بتجربة زوج حىت ل تكون فرتة اختبار يلجأ  ا 

ليه مل يقدر عىل حت ، آ و لآ حد الطرفني آ ن عند الطرف ال خر عيواب ابلتفكري واملشاعر والعادات ل يقدر عىل حتملها، فيشعر بعدم الطمأ نينة ا 

تكل  قد تكون؛ يلجأ  ا ىل الانفصال، ابعتباره آ خف رضرا علهيام من الطالق بعد الزفاف، و تكل العيوب، آ و يشعر آ نه قد خدع فيه، ذلكل

العرشة  وجيه معاملالحظات اليت يعتربها آ حد الطرفني ليست عيواب، ويه ترصفات شائعة عند ال خرين، ممكن عالهجا وتقوميها ابلنصح والت

 الزوجية.

م، وزايرهت قد الناكح ابلنفصال من زوجيت؛ بسبب الاختالف املس متر مبوضوع حقوق آ هيليقول صاحب آ حد احلالت: )فكرت آ ثناء فرتة ع

ىل التجانس ابلفكر والرغبات، وملا تزوجهتا وجدت آ ن هذا ال مر سهل ويسري،  تباينل ميكن عالج ا وترددت كثريا بتطليقها، بظين آ ننا نفتقد ا 

 الطالق والانفصال(.ابلرغبات والاجتاهات مع العرشة الزوجية، ول يس تحق 

 لزوج التحمكاحياول  فهذه الفرتة غري واحض فهيا معامل احلقوق والواجبات الزوجية، فالزوج يف مزنل آ رسته، والزوجة يف مزنل آ بهيا، فعندما

و مادية عنوية آ  م ت تطفال وتدخال ابخلصوصية وتقييدا للحرية، وعندما تطلب الزوجة من الزوج احتياجا -اجامتعيا-بترصفات زوجته، يعد هذا 

تردد، آ و و ية خبوف طمعا وحبا للمتكل والس يطرة، فيشعر الطرفان آ و آ حدهام آ نه قد خدع ابل خر، فيدخلون احلياة الزوج  -اجامتعيا-يعد هذا 

 يلجأ  آ حدهام ا ىل الانفصال خوفا من الطالق بعد الزواج.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 عقد النكاح:يف فرتة  احلذر من اجملاملة والتنازل عن املبادئ واحلقوق -2
حدى احلالت عن مشلكهتا مع زوهجا يف هذه املرحةل قائةل: )زويج اكن يعرف وراض بأ ين متساهةل بتغطية الوجه يف  الناكح،  رتة عقدفذكرت ا 

ىت آ مرين ح ل سواق،وبعد حفةل الزواج؛ بدآ  ينتقد طريقة لبيس للحجاب وآ نه يظهر املفاتن، واهتمين آ ين آ تعمد الاس تعراض آ مام الرجال يف ا

يشك  ، وبدآ  بتغطية الوجه، فبدآ ت آ حتجب وآ غطي الوجه بوجوده فقط، ويف غيابه آ تساهل بتغطية الوجه، لكنه عرف من ال خرين عن طريقيت

 يب دامئا وساءت عالقيت معه(.

 كثرة املدح والثناء. -3

 كثرة اهلدايا والسخاء واإلنفاق. -4

 التوسع يف مقدمات العالقة اجلنسية. -5

الغموض وعدم الوضوح يف نقاط اخلالف، كالزيارات، واللباس، والدراسة،  -6
 .. إىل غري ذلك..والنفقة،

 الشدة وفرض السيطرة وقوة التحكم. -7

 التطويل يف وقت الزيارة. -8

 السفر واملبيت مع بعضهما. -9

 األهل. احلديث والسؤال عن خصوصيات  -10
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الوقفة اخلامسة : العالقة احلميمة
ل بباط الوثيق والارت  العالقة امحلميية بني الزوجني آ ضفى علهيا القرآ ن معاين خاصة ونبيةل، تعين يف معظم ال حيان اخلصوصية والسكينة

 واحلياة نفسها.

 ن ز وجل نزل مع[، وهو آ مر رصحي من هللا 223يقول هللا عز وجل )نسأ ؤمك حرث لمك فأ توا حرثمك آ ىن شئمت وقدموا ل نفسمك( ]البقرة

ة ول مي كبري فوق س بع ساموات خللقه يف ال رض؛ ليقدم لك زوج نفسه قبل مبارشة زوجته، ويه آ ية توحض: كيف مل يغفل القرآ ن الكر

ن اجلان ل عاجلها مبا يؤدي ا ىل سعادة الفرد واجملمتع عىل ال رض، وفضال عن ذكل؛ فا  يف  من ال جعاز ب ال خرصغرية تتصل حبياة ال نسان ا 

ن مواحضة  هللا س بحانه وتعاىل آ ضفى وصف احلرث عىل العالقة امحلميية بني الزوج وزوجته، وهو وصف يقرتب بصورة ال ية هو آ ن

ينشطها لق هبا و آ ي: خيلص آ رضه من لك يشء ضار عا-الفالح اذلي حيرث آ رضه لينبت فهيا احلياة، فالفالح يفلح ال رض: حيرهثا آ ول 

 ية الكرمية هذه ال  يفابلرعاية حىت تنبت البذرة اليت وضعها فهيا وتزدهر، وكذكل الزوج فهو ملكف مث يتعهدها  -قبل آ ن يضع فهيا بذرته

هنا  حلالل ملتعة ااببعث احلياة يف جسد زوجته وحتقيق ما حتتاجه من ذلة ومتعة حىت تتخلص من لك ما يكون قد علق هبا من مهوم، ا 

 اليت مينحها لك زوج حارث جلسد زوجته.

 قرة: س لهن( ]البنمت لبارآ ن الكرمي العالقة الزوجية؛ لشدة تقارهبا واحتادها.. ابلثوب واجلسد، قال تعاىل: )هن لباس لمك وآ  كام ش به الق

187،] 

 فيجمع بذكل بني آ كرث من صورة للعالقة امحلميية بني الزوجني:

  سد صبحان كج ، ويتداخالن، وي بعضاضهام فاللباس حيتوي اجلسد ويتالصق به ويتداخل فيه، كذكل الزوجان عند اللقاء حيتوي بع

 واحد.

  اة وم احليمهابل حضان وال نفاس، ويدفعان عهنام  بعضااللباس يدفع تقلبات اجلو ويدئف اجلسد، كذكل الزوجان يدئف بعضهام

 وتقلباهتا.

  ن بيهنام من القرب كام بني ا، ومن الثياب ولبس هياللباس يسرت عورة اجلسد، كذكل الزوجة سرت للزوج وهو سرت لها، وا 

 التحصني للفروج ما هو ظاهر من ال ية.

  الل ضهام احلاللباس يشعر ابل مان وامحلاية؛ ل ن الشخص اجملرد من اللباس يشعر ابخلوف واحلرج، كذكل الزوجان يؤمنان لبع

 والسكن والراحة النفس ية، وحيميان بعضهام من الوقوع يف احلرام.

 ذلي بس تان الزوجان هبذا التصال الصحيح والصحي جيعالن حياهتام مجيةل، فهذه املعارشة اكل اللباس يزين وجيمل صاحبه، وا

 يزرعان فيه جشرة احلب، ويقومان برعايهتا لتكرب وتطرح مثارها لبايق آ فراد ال رسة.

 ىل بعض وآ خذن منمك ميثاقا  كام عرب القرآ ن الكرمي عن العالقة الزوجية يف س ياق آ خر بقوهل تعاىل: )وكيف تأ خذونه وقد آ فىض بعضمك ا 

فضاء من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوهجا، وميثاق غليظ فامي بيهنام، 21غليظا( ]النساء:  [، فالعالقة الزوجية وفقا للتعبري القرآ ين ا 

ف فضاء اجلسد والروح يف نفس الوقت، مبعىن ا  ىل عورة زوجته والزوجة كذكل، وهو يشمل ا  ضاء ومعىن آ فىض آ ي: خلص الزوج ا 
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النفس للنفس ابملشاعر واحلب والود واحلنان...، فالتصال بيهنام ليس جمرد ا ساكت الشهوة احلالل اليت خلقها هللا داخل ال نسان، بل 

 هو تعبري عن احتاد وارتباط شديد بني اثنني )وآ خذن منمك ميثاقا غليظا(.

 احتساب ال جر بني الزوجني يف العالقة اجلنس ية: (1)

ور هل ادلثآ  ري ريض هللا عنه، آ ن انسا من آ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قالوا هل: اي رسول هللا، ذهب عن آ يب ذر الغفا 

لك ن لمك بابل جور، يصلون كام نصيل، ويصومون كام نصوم، ويتصدقون بفضول آ مواهلم. قال: )آ وليس قد جعل هللا لمك ما تصدقون؟ ا  

 ضع آ حدمكبيدة صدقة، ولك هتليةل صدقة، وآ مر ابملعروف صدقة، وهنيي عن منكر صدقة، ويف تسبيحة صدقة، ولك تكبرية صدقة، ولك حتم 

ذا وضعهزر؟ فكذو صدقة(، قالوا: اي رسول هللا، آ يأ يت آ حدان شهوته ويكون هل فهيا آ جر؟! قال: )آ رآ يمت لو وضعها يف حرام، آ اكن عليه  ا كل ا 

 يف حالل اكن هل آ جر( رواه مسمل.

 قة اجلنس ية ابدلعاء الوارد.الابتداء قبل العال (2)

ذا آ راد آ ن يأ يت آ ههل قال: ابمس هللا اللهم جنبنا الش يطان وجنب ال  قال النيب صىل هللا عليه وسمل: ن ا رزقتنا؛ فش يطان م)لو آ ن آ حدمه ا  نه ا  ا 

 .يقدر بيهنام ودل يف ذكل مل يرضه ش يطان آ بدا(

 اع املطلوب.عا ال ش بواملداعبة واحلديث الشفاف خري سبيل للبلوغ بني الزوجني مالهتيئة والاس تعداد النفيس، والمتهيد ابملالعبة  (3)

 العالقة اجلنس ية بني الزوجني آ مر خاص: (4)

 صىل سول هللار فال جيوز ل حدهام آ ن يفيش آ ي يشء من آ رسار عالقته اجلنس ية مع ال خر، عن آ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال: قال 

ن من آ   ليه، مث ينرش رسهاهللا عليه وسمل: )ا  ىل امرآ ته وتفيض ا   سمل.م ( رواه رش الناس عند هللا مزنةل يوم القيامة: الرجل يفيض ا 

متام الاس متتاع بيهنام. (5) ىل ا   ميكن للرجل آ ن يأ يت زوجته ابلكيفية اليت تالمئهام وابلوضعية اليت تؤدي ا 

تيان يف ادلبر؛ فعن آ يب هريرة قال: قال رسول هللا صىل و اه آ محد وآ برها( رو هللا عليه وسمل: )ملعون من آ ىت امرآ ة يف دبولكن يتجنب ال 

 داود، ويف لفظ: )ل ينظر هللا ا ىل رجل جامع امرآ ته يف دبرها( رواه آ محد وابن ماجه.

 ل جيوز آ ن جيامع الرجل زوجته ويه حائض آ و يف النفاس. (6)

: )آ ن ليه وسملبو داود عن عكرمة عن بعض آ زواج النيب صىل هللا ع ويسمح ال سالم مبا وراء ذكل من التقبيل واللمس وما شابه، وروى آ  

س ناده قوي(، وحصحه ذا آ راد من احلائض شيئا؛ آ لقى عىل فرهجا ثواب(، قال احلافظ: )ا  يب آ  ين يف حصيح ال لبا النيب صىل هللا عليه وسمل اكن ا 

 داود.
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ذا آ راد معاودة جامع زوجته آ ن يتوضأ  وضوءه (7) ذا آ راد النوم غسل  يس تحب للمرء ا  ضأ  مث كره وتو ذللصالة بني امجلاعني، وكذكل ا 

 انم.

ذا آ ىت آ حدمك آ ههل مث آ راد آ ن يعود، فليتوضأ  وضوءه للصال  مسمل. ة( رواهفقد جاء يف احلديث آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: )ا 

ش باعها قدد يرتتب عليهرضورة تلبية الطرفني )الزوج والزوجة ( للحاجات اجلنس ية اخلاصة هبام ، حي (8) لبية آ اثر س  ث آ ن عدم ا 

 وخمية لالك الطرفني . 

 آ ل يكون الزوجان حمرمني آ و صامئني، آ و آ حدهام حمرما آ و صامئا. (9)

، والرفث هو: امجلاع ومقدماته، وقال تعاىل: )آ حل لمك ليةل الصيام ( 1)قال هللا تعاىل: )احلج آ شهر معلومات مفن فرض فهين احلج فال رفث(

ىل نسأ ئمك هن لباس لمك وآ نمت لباس لهن(.ال  رفث ا 

ىل ال خر من غري ثياب: (10)  جيوز جترد الزوجني من الثياب ونظر آ حدهام ا 

ل من زوجك آ و ما  حلديث هبز بن حكمي عن آ بيه عن جده قال: قلت: اي رسول هللا، عوراتنا.. ما نأ يت مهنا وما نذر؟ فقال: )احفظ عورتك ا 

 .(2)ملكت ميينك(

  سابقا. عبة آ حد الزوجني لفرج ال خر، وال صل آ ن الك الزوجني حمل لالس متتاع من ال خر ابلضوابط اليت ذكرانجيوز مدا (11)

ن كنمت جنبا فاطهروا(، وجيب الغسل يف ال حوا (12)  ية: ل التال جيب عىل الزوجني الغسل بعد نزول املين، يقول هللا تعاىل: )وا 

 .نزال  املعارشة الزوجية الاكمةل مع ال 

 ،ذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل( رواه مسمل نزال؛ لقوهل صىل هللا عليه وسمل: )ا  س م)ويف رواية:  التقاء اخلتانني دون ا 

يالج حشفة اذلكر يف الفرج وليس جمرد املالصقة.  اخلتان اخلتان(، ومس اخلتان هو: ا 

   منا املاء من املاء( رواه مسمل. خروج املين ولو مل يلتق اخلتاانن؛ لقوهل صىل هللا عليه وسمل: )ا 

 املين طاهر ول ينجس املالبس، وجتوز الصالة يف املالبس اليت علهيا آ ثر املين: (13)

 حلديث عائشة: )كنت آ فرك املين من ثوب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فيصيل فيه(. 

 

                                                 
 197سورة البقرة، ال ية ( ( 1))
 ( وحس نه ال لباين.4019آ خرجه آ بو داود )( ( 2))
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 خروج املذي: (14)

 هو انقضوهو: سائل رقيق آ بيض لزج خيرج عند الشهوة ول يعقبه فتور، ورمبا ل حيس خبروجه، جيب منه غسل اذلكر واخلصيتني، و 

ذا آ صاب الثوب آ و البدن؛ وجب غسهل آ و نضحه ابملاء.   للوضوء فقط اكلبول، ول يوجب الغسل، وهو جنس، فا 

هل، سود فسأ  ييت آ ن آ سأ ل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فأ مرت املقداد بن ال  عن عيل ريض هللا عنه قال: كنت رجال مذاء، فاس تح 

مام مسمل: )يغسل ذكره، ويتوضأ (.  فقال: )فيه الوضوء(، ويف رواية آ خرى عن ال 

 خروج الودي:  (15)

 نه.م لتطهري النجاسة واوهو: ماء آ بيض خثني ل راحئة هل خيرج عقب البول، وخيرج بدون شهوة ول تدفق، ويأ خذ آ حاكم البول من حيث 
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 خطوات التهيئة النفسية يف العالقة احلميمة: -

 :هناك صعوابت نفس ية تؤثر يف هذه العالقة وقد جتعل ال مور تتعقد بشلك كبري مثل 

 .اخلوف الزائد دلى املرآ ة وذكل بسبب توقعاهتا املضخمة عن ال مل وحداثة التجربة 

 جيعل ممارسة اجلنس آ مرا صعبا، وهذا ليس بيدها بل رغام عهنا. وقد يصحب ذكل انقباض عضالت املهبل، مما

  عة جلنس برس ااحلفز الزائد دلى الرجل، فهو يعتقد آ ن رجولته تتلخص يف آ ن يس تطيع آ ن يفض باكرة زوجته برسعة آ و آ ن ميارس

 آ و آ ن ميارسه لفرتات طويةل وهذا جيعهل متوترا.

 التعامل يف اللقاء اجلنسي األول: بعض النصائح واملقرتحات للعروسني يف كيفية

 دء بهتيئة ل، والبالتدرج: جيب عىل الزوج آ ن يتعامل مع زوجته ابلتدرج وعدم الاندفاع وعدم حماوةل املامرسة مبارشة بعد خروج ال ه

هنا جسدية، مآ كرث  س يةالزوجة واملداعبة ابلتدرج، فليست هذه الليةل ليةل متعة فقط، بل يه ليةل حب، وآ مهية هذه الليةل يه آ مهية نف 

 وعىل العروسني آ ن يعشا ليلهتام كام يه وكام يريدان هام، ل كام جيب آ ن تكون يف آ عني الناس احمليطني هبم.

 ق دلى اخلروج من غرفة النوم: من املس تحسن بعد ذهاب ال هل آ ن خيرج الزوجان من غرفة النوم اليت قد تشلك نوعا من القل

ىل عومحد هللا  امجليةل املزنل، يمت خاللها اجللوس يف غرفة، يمت خاللها تبادل بعض ال حاديث الرقيقة واذلكرايتالزوجني، وآ خذ جوةل يف 

 آ ن هيأ  هلام هذا العش الهادئ، ول مانع من بعض احلراكت والقبالت اخلفيفة.

 بارك وتعاىلت ى هللا هبا آ و قبل ذكل، وآ ن يسم وضع اليد عىل رآ س الزوجة وادلعاء لها: وينبغي آ ن يضع يده عىل مقدم رآ سها عند البناء ،

  اقتداء بس نة نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل .ويدعو ابلربكة، 

 ين آ خاف آ ن ت قال ففركين، صالة الزوجني معا: عن شقيق قال: جاء رجل يقال هل آ بو حريز، فقال: ا ين تزوجت جارية شابة بكرا، وا 

ن ال لف من هللا ذا آ تتك فعبد هللا بن مسعود: )ا  ليمك ما آ حل هللا لمك، فا  ك ن تصيل وراءأ مرها آ  ، والفرك من الش يطان، يريد آ ن يكره ا 

 ركعتني(.

  ال لك والرشب معا: حيسن ابلزوجني آ ن يأ الك ويرشاب معا يف تكل الليةل، وهو ال مر اذلي فعهل الرسول صىل هللا عليه وسمل عند دخوهل

ين قينت عائشة لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل، مث جئته عىل عائشة ريض هللا عهنا، فعن آ سامء  بنت يزيد بن السكن قالت: )ا 

فدعوته جللوهتا، جفاء جفلس ا ىل جنهبا، فأ يت بعس لنب، فرشب، مث انولها النيب صىل هللا عليه وسمل، خففضت رآ سها واس تحيت، قالت 

مام آ محد.آ سامء: فانهترهتا، وقلت لها: خذي من يد النيب صىل هللا عليه   وسمل، قالت: فأ خذت فرشبت شيئا( رواه ال 
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 :مراحل العالقة احلميمية بني الزوجني  
ىل مراحل متتالية، ولكننا نتطر  احل ملزيد ح هذه املر ق ا ىل رش العالقة امحلميية بني الزوجني معلية واحدة متداخةل، ول يمت تقس ميها عىل الفراش ا 

 من ال يضاح. 

 مرحلة ما قبل اجلماع:  -
 :الهتيئة ولها نوعان 

حياءاته وا - ، وكذكل ع تكل اللغةملتنامغ الهتيئة املظهرية: وتعىن ابلهامتم بلك ما يساعد عىل ال اثرة بني الزوجني، من خالل لغة اجلسد وا 

 ولك ما جيلب الرضا، التفاعل ابحلواس امخلس، كحاسة الشم ابس تخدام الرواحئ العطرة، وحاسة البرص ابل ضاءات اخلافتة والنظرة ادلاةل عىل

ال خر،  رة دلىاملتعة واجلذب وهيئي مجلاع ينضوي مضن مفهوم عالقة محمية حصية مس متر، وحاسة اللمس بأ ن يتلمس لك مهنام مواضع ال اث

 ، مما يساعدب واحلبومن خالل القبةل املعربة عن الشوق، وحاسة السمع ببث املشاعر ابحلديث النامع اذلي حيمل يف طياته كثريا من ال جعا

ش  عىل هتيئة النفوس، وتأ جج الشهوة؛ لتمت العالقة امحلميية بصورة حصية، وبيرس ورضا ورغبة من الزوجني، وليصل لك مهن  باع العاطفيام لال 

 واجلسدي. 

رهاق بدين، آ و آ ي عارض حيول دون الرتكزي الاك - ملامرسة امل يف الهتيئة النفس ية: من عدم وجود منغصات نفس ية آ و اجامتعية، آ و ا 

منا  ه الرغبة مك يف ذكل لكذلي يتحااجلنس ية، مما يعين آ ن هذه العالقة بني الزوجني ل ترتبط بأ وقات معينة من ليل وهنار آ و حتديد آ ايم بعيهنا، ا 

 بني الزوجني.

 :املداعبة واملالعبة 

ا ن الشوق، ومعربة عى ال خر، آ و من خالل القبةل املتشمل املداعبة آ شاكل كثرية، وفنوان واسعة، ك ن يتلمس لك مهنام مواضع ال اثرة دل 

 يقاس علهيا قبل امجلاع وبعده، فالقبةل خري رسول ووس يط ولها آ ثر فعال يف الهتيئة وال اثرة عند الزوجني.

o  :مرحلة أثناء اجلماع 

 جناب اذلرية الصا جتديد النية يف الناكح، فهو ليس قضاء شهوة فقط، بل ل بد من الارتقاء به ل عفاف  ل رسول هللاحلة؛ قاالنفس، وا 

 صىل هللا عليه وسمل: )ويف بضع آ حدمك صدقة( رواه مسمل.

  ذا آ راد آ ن يأ يت  ال: بسم هللاق آ ههل دعاء املعارشة، عن ابن عباس ريض هللا عنه آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: )لو آ ن آ حدمك ا 

ن يقدر بيهنام ودل؛ مل يرضه الش يطان آ بدا(. وجنب الش يطان ما  جنبنا الش يطاناللهم  نه ا   رزقتنا.. فا 

  ن التعرف عىل التجديد يف آ وضاع امجلاع، ول مانع من ا طالق العنان لشهوات النفس ما دامت مضن ما رشعه هللا س بحانه، فا 

لتحصني والاس متتاع ابلعالقة امحلميية، وتمت من العوامل املساعدة و املهمة يف كامل ا -مضن ما رشعه هللا-رغبات وختيالت الزوج آ و الزوجة 

رادية مهنا، آ و بطريق  ما بطريق غري مبارش من خالل دقة املالحظة لترصفات الطرف ال خر ومعرفة ردود آ فعاهل خاصة الالا  تكل املعرفة ا 

خبار زوهجا مبارش من خالل احلوار ال جيايب، فال مانع آ ن يكون بني الزوجني ماكشفة ومصارحة يف ذكل؛ ل ن بعض  النساء مينعها احلياء من ا 
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بذكل، فتبدآ  مشألك بيهنام بسبب آ مر اكان يس تطيعان التغلب عليه، وكذكل من خالل الثقافة واملعرفة، فالرتبية اجلنس ية يف حدود ال داب 

نسان طبيعة الوظائف اجلسدية دليه وكيفية هتذيهبا.  ىل آ ن يدرك ال   الرشعية الاجامتعية تؤدي ا 

  ن عليه آ ل الوعي و لقذف، س تعجل اي ال دراك بأ ن الرجل يصل للمتعة والذلة قبل املرآ ة وبشلك آ رسع يف آ غلب ال حيان، وذلكل؛ فا 

ذا اا  مع املداعبة واملالطفة حىت تشعر املرآ ة آ هنا قضت وطرها، ويسأ لها عن ذكل، ول يقوم عهنا  -حىت لو قذف-وآ ن يتأ ىن   طمأ ن آ ن هذال ا 

 قد حدث.

ذا مه الر  ىل عدم املرتتبة ع النتاجئفجل ابلقيام عن املرآ ة قبل آ ن تقيض وطرها فعلهيا آ ن تطلب منه آ ن يبقى، ويس متر، وآ ل تعترب هذا عيبا، فا 

ه يف غري ما؛ ل نالشعور ابلذلة يف العالقة آ كرب وآ مه من آ ن نتعامل معها ابس تخفاف، آ و نصمت عهنا بدافع احلياء اذلي يكون هنا مذمو 

 نلوم فاعهل؛ ل نه آ خطأ  يف حق نفسه، ورشيكه.موضعه، بل و 

كون زوهجا ية، وقد وكذكل الوعي بأ ن املرآ ة اليت ل تصل للنشوة ليست ابلرضورة امرآ ة ابردة جنس ية، فقد تكون بطيئة آ و هادئة الاس تجاب

 ة موفقة، وهكذا. آ رسع مهنا بكثري، آ و قد يكون هناك عيب يف جانب آ خر من اجلوانب الالزم اس تكاملها لتحقيق ممارس

o :مرحلة ما بعد اجلماع 

نه مينح الزوجني الشعور ابل مان والطمأ نينة واحلنان  فضل ما ة، وهو من آ  واملود التواصل بعد املعارشة ابلعناق والتالمس والالتصاق القوي؛ فا 

ن العناق آ و النوم يف آ حضان بعضهام يزيل  هيام ، كام آ ن علواحملبة التعب ويزيد من ال لفةيقرب بيهنام، بل حىت يف حالت التعب وال رهاق؛ فا 

 قضاء احلاجةلس آ داة التواصل ابلقبالت واللكامت اليت تمن عىل ال ش باع، وشكر الطرف ال خر، كام آ ن ذكل مينح الك مهنام ال حساس بأ نه لي

ن حلظاهتم وحياهتم لكها مفعمة ابحلب والتواصل.  فقط مث يعرض عنه، بل ا 
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 اجلنابةكيفية الغسل من  -

 :لغسل اجلنابة صفتان 

  .فاضة املاء عىل مجيع البدن، مع املضمضة والاس تنشاق، ونية رفع احلدث ال كرب  ال وىل: صفة جمزئة، ويه: ا 

 ذا اغتسل من اجلناب غسل يديه مث ة بدآ  ف الثانية: جاء وصفها يف حديث عائشة ريض هللا عهنا: )آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن ا 

ء امث يفيض امل يتوضأ  كام يتوضأ  للصالة، مث يدخل آ صابعه يف املاء فيخلل هبا آ صول شعره، مث يصب عىل رآ سه ثالث غرف بيديه،

غسل جليه، و ر ميونة ريض هللا عهنا قالت: )توضأ  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وضوءه للصالة غري عىل جدله لكه(، وحديث م 

 فرجه وما آ صابه من ال ذى، مث آ فاض عليه املاء، مث حنى رجليه فغسلهام( رواهام البخاري يف حصيحه.

 :ويتلخص من ذكل آ ن الغسل الاكمل عىل هذه الصفة 

 غسل اليدين ثالاث. (1)

 صاب البدن من آ ثر اجلنابة.مث غسل ما آ   (2)

 مث يتوضأ  وضوءه للصالة. (3)

 مث حيثو عىل رآ سه ثالاث، تروي آ صول الشعر. (4)

 مث يفيض املاء عىل بدنه لكه. (5)

 :تنبهيان 

o  نه يكفيه آ ن يغتسل هلام غسال واحدا، وينوي الاغتسال للج ذا اجمتع عىل ال نسان غسل جنابة وغسل امجلعة؛ فا  مجلعة نابة واا 

منا للك امرئ ما نوى(.مجيعا؛ لقول  منا ال عامل ابلنيات وا   النيب صىل هللا وعليه وسمل: )ا 

o لغسل ، آ ما االفرق بني غسل اجلنابة وغسل النظافة: الغسل للجنابة رفع حدث وهو احلدث ال كرب، والوضوء رفع للحدث ال صغر

نساان اغتسل غسال غري واجب  منا اغتسل نظافة آ   -سل جنابةليس غ -للنظافة فليس رفعا للحدث، حفينئذ لو آ ن ا   و للجمعةوا 

ن كن نه ل جيزئه؛ ل ن الغسل ليس فيه رفع حدث، فاهلل تعاىل يقول: )وا   مت جنباونوى به رفع احلدث املوجب للوضوء، فا 

زاةل  رفع ما و فاطهروا...(، ويدخل الوضوء مع غسل اجلنابة يف رفع احلدث، فيدخل احلدث ال صغر مضن احلدث ال كرب يف ا 

منا ل تس  نه حينئذ ل يرفع حداث، فال جيزئ عن الوضوء، وا  ذا اكن الغسل للنظافة؛ فا  وضأ  وضوءا د آ ن يتبتباح به الصالة، وآ ما ا 

 اكمال.
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 الوقفة السادسة: احلقوق والواجبات

 أوال: حقوق الزوجة على زوجها:
 للزوجة عىل زوهجا حقوق مالية، ويه: املهر، والنفقة، والسكىن. 

 مالية، اكلعدل يف القسم بني الزوجات، واملعارشة ابملعروف، وعدم ال رضار ابلزوجة.وحقوق غري 

 احلقوق املالية: -1
املهر: هو املال اذلي تس تحقه الزوجة عىل زوهجا ابلعقد علهيا آ و ابدلخول هبا، وهو حق واجب للمرآ ة عىل الرجل، قال تعاىل: )وآ توا  -آ   

كرام لها. ( 3)النساء صدقاهتن حنةل( عزاز للمرآ ة وا  ظهار خلطر هذا العقد وماكنته، وا   ، ويف ترشيع املهر؛ ا 

ذا مت العقد بدون ذكر همر؛ حص منا هو آ ثر من آ اثره املرتتبة عليه، فا  ابتفاق  واملهر ليس رشطا يف عقد الزواج ول ركنا عند مجهور الفقهاء، وا 

ن طلقمت ا ابحة الطالق قبل املسيس وقبل فرض ( 4)لنساء ما مل متسوهن آ و تفرضوا لهن فريضة(امجلهور؛ لقوهل تعاىل: )ل جناح عليمك ا  ، فا 

ن مل يسم؛ وجب عليه همر "املثل"  آ ي: -صداق؛ يدل عىل جواز عدم تسمية املهر يف العقد. فا ن مسي يف العقد؛ وجب عىل الزوج، وا 

 .-مثيالهتا من النساء

؛ مل ت ن امتنعمن نفسها، فا  وب نفقات الزوجات عىل آ زواهجن، برشط متكني املرآ ة زوهجا النفقة: وقد آ مجع علامء ال سالم عىل وج -ب

 تس تحق النفقة. 

ن اكنت غنية؛ لقوهل تع ليه الزوجة من طعام، ومسكن، فتجب لها هذه ال ش ياء وا   هلعىل املولود اىل: )و واملقصود ابلنفقة: توفري ما حتتاج ا 

 [.7 ق، آ يةجل: )لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آ اته هللا( ]الطالرزقهن وكسوهتن ابملعروف(، وقال عز و 

: )خذي ما يكفيك وودلك -زوج آ يب سفيان وقد اش تكت عدم نفقته علهيا-ويف الس نة: قال النيب صىل هللا عليه وسمل لهند بنت عتبة 

 .(5)ابملعروف(

نمك آ خذمتوهن بأ مان ولعظم احلقوق الزوجية؛ ذكرها رسول هللا صىل  هللا عليه وسمل يف خطبة جحة الوداع، فقال: )فاتقوا هللا يف النساء؛ فا 

ن فعلن ذكل؛ فارضبوهن رضاب غري مربح، ولهن عليمك  هللا، واس تحللمت فروهجن بلكمة هللا، ولمك علهين آ ل يوطنئ فرشمك آ حدا تكرهونه، فا 

  .(6)رزقهن وكسوهتن ابملعروف(

نمت ن حيث سك ممن حقوق الزوجة، وهو آ ن هيئي لها زوهجا مسكنا عىل قدر سعته وقدرته، قال هللا تعاىل: )آ سكنوهن السكىن: وهو  -ج

  [.6من وجدمك( ]الطالق، آ ية 

                                                 
 .4النساء، آ ية ( ( 3))
 .236البقرة، آ ية ( ( 4))
 (.1714)( ومسمل 5049رواه البخاري )( ( 5))
 (.1218رواه مسمل )( ( 6))
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 احلقوق غري املالية:  -2
ن اكن هل زوجات-آ . العدل بني الزوجات: من حق الزوجة عىل زوهجا العدل ابلتسوية بيهنا وبني غريها من زوجاته  ت والنفقة  املبييف، -ا 

 والكسوة. 

لهيا مما يؤلف قلهبا؛ لقوهل تعاىل:  ب. حسن العرشة: وجيب عىل الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق هبا، وتقدمي ما ميكن تقدميه ا 

 .(8)، وقوهل: )ولهن مثل اذلي علهين ابملعروف(( 7)ارشوهن ابملعروف()وع

 .(9)ويف الس نة: عن آ يب هريرة ريض هللا عنه قال: قال النيب صىل هللا عليه وسمل: )اس توصوا ابلنساء(

يقاع الرضر حمرما عىل ال جانب؛ فل ن يكون حم ذا اكن ا  يقاج. عدم ال رضار ابلزوجة: وهذا من آ صول ال سالم، وا   الزوجة آ وىل عه عىلرما ا 

 وآ حرى. 

 ثانيا: حقوق الزوج على زوجته: 
 ومن هذه احلقوق: 

ال ذن ملن يكره الزوج دخوهل: ومن حق الزوج عىل زوجته آ ل تدخل بيته آ حدا يكرهه، ولكن عليه آ ل مينعها من آ هلها؛ فعن آ يب  عدم - آ  

ل  ذنه، ول تأ ذن يف بيته ا  ل اب  هريرة ريض هللا عنه آ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: )ل حيل للمرآ ة آ ن تصوم وزوهجا شاهد ا 

ذنه(  .(10)اب 

ذنه. ع - ب ل اب  ذن الزوج: من حق الزوج عىل زوجته آ ل خترج من البيت ا  ل اب   دم اخلروج من البيت ا 

"عن ابن عباس: لهن من  قال القرطيب:( 11)معارشة الزوج لزوجته ابملعروف: وذكل لقوهل تعاىل: )ولهن مثل اذلي علهين ابملعروف(  - ج

ن لهن عىل آ زواهجن ترك  حسن الصحبة والعرشة ابملعروف عىل آ زواهجن مثل اذلي علهين من الطاعة فامي آ وجبه علهين ل زواهجن. وقيل: ا 

 مضارهتن كام اكن ذكل علهين ل زواهجن قاهل الطربي. وقال ابن زيد: تتقون هللا فهين كام علهين آ ن يتقني هللا عز وجل فيمك".

 

 )القوامة(:
ذا آ ردان فهم معىن "القوامة" علينا آ ل نشط بعيدا عن الن ل ا  صوص ال خرى اليت تريس قواعد احلياة الزوجية، وآ سس العالقات الاجامتعية، وا 

ال ايت خرج املعىن انعاكسا لتصوراتنا احملدودة، وخرباتنا القارصة، وآ هوائنا املتقلبة، ومن آ جل فهم صائب للقوامة الزوجية؛ علينا آ ن نتذكر 

                                                 
 19النساء، آ ية ( ( 7))
 .228البقرة، ( ( 8))
 (.1468(، ومسمل )3153رواه البخاري )( ( 9))
 (.1026(، ومسمل )4899رواه البخاري )( ( 10))
 228البقرة، آ ية ( ( 11))
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لهيا وجعل بينمك مودة ال خرى اليت تصف العالقة الزوجية الرش يدة، ومن ذكل:  قوهل تعاىل: )وهللا خلق لمك من آ نفسمك آ زواجا لتسكنوا ا 

ذن جيب آ ن تتسق مع طبيعة احلياة الزوجية كام آ رادها هللا، عالقة مودة ورمحة.  ورمحة(، فالقوامة ا 

ذا آ ردان تطبيقا معليا، ومنوذجا برشاي مثاليا لقوامة الرجل عىل املرآ ة؛ وجدانها يف النيب صىل ن لمك يف ول: )لقد اكهللا يق هللا عليه وسمل، ووا 

 رسول هللا آ سوة حس نة(، فالقوامة احلقة يه قوامة الرسول صىل هللا عليه وسمل، فكيف طبقها؟

ىل ال هل معيار اخلريية والتفضيل بني املسلمني، قال ع  : الة والسالمليه الصاكن صىل هللا عليه وسمل خري الناس مع آ زواجه، وجعل ال حسان ا 

 )خريمك خريمك ل ههل وآ ان خريمك ل هيل(.

هنن عوان عندمك، ليس متلكون مهنن شي  ل آ ن يوقال عليه الصالة والسالم )آ ل واس توصوا ابلنساء خريا؛ فا  آ ل  احشة مبينة.أ تني بفئا غري ذكل، ا 

ن لمك عىل نسائمك حقا ولنسائمك عليمك حقا، فاتقوا هللا يف النساء، واس توصوا هبن خريا، آ ل هل بلغت! اللهم فاشهد(  .ا 

ل آ ن  وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت: )ما رضب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل شيئا قط بيده، ول امرآ ة، ول خادما،  سبيل اهد يفجيا 

ل آ ن ينهتك يشء من حمارم هللا فينتقم هلل عز وجل(.  هللا، وما نيل منه يشء قط فينتقم من صاحبه؛ ا 

ل شفقة ورفقا وصربا وتقديرا واحرتاما، وقد  صىل  حرتام النيبلغ من ابواملتتبع خلري الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسمل مع زوجاته؛ ل جيد ا 

 يبية.لح احلدصه وسمل ل زواجه، وتقدير عقولهن؛ آ ن استشارهن، بل وآ خذ مبشورة زوجه آ م سلمة يف وقت عصيب من حياة ال مة يف هللا علي

لهيا  جابعروى البخاري يف حصيحه آ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل دخل عىل آ م سلمة، ريض هللا عهنا، يوم احلديبية يشكو ا  ة املسلمني دم ا 

ففعل النيب  يحلقك(،ف مه ابلنحر واحللق. فقالت: )اي رسول هللا! اخرج فال تلكم آ حدا مهنم لكمة حىت تنحر بدنك، وتدعو حالقك ل مره حني آ مر

 ذكل بعد آ ن اس تصوب رآ ي آ م سلمة، عندها قام الناس فنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعضا. 

 بات الرجل كقائد وقوام عىل البيت املسمل.ولك ما وىص به الرشع ال مراء من واجبات حنو رعيهتم، يه نفسها واج 

ذلل النساء  هبن، وفق والتحمك والشارع احلكمي ملا جعل القوامة بيد الرجل حبمكته س بحانه وتعاىل مل جيعل ذكل مطلقا يس تغهل الرجال يف ا 

 شارع، وتنبهرادها ال الرجال للقوامة اليت آ  آ هواهئم وما تش هتيه آ نفسهم، بل قيد تكل الوظيفة بضوابط وقيود من شأ هنا آ ن تكون سببا يف فهم 

 النساء ا ىل ذكل، وتردع لك من يس تغل تكل الوظيفة الرشعية ل هانة املرآ ة واحلط من قدرها، وسلهبا حقوقها.

ن الشارع احلكمي ضبط تكل القوامة وبيهنا آ حسن بيان، حيث وحض احلقوق اليت جيب آ ن تتوافر للمرآ ة اكمةل غري  وحض كذكل و  نقوصة،م وذلا؛ فا 

 حقوق الرجل اليت تطالب املرآ ة بتحقيقها، ولهذا اس تحقت هذه الرشيعة املباركة آ ن توصف بأ هنا رشيعة العدل والكامل.

هذه  تطلبهت ، وما  توفر صفات القوامة  يف الرجل وجعل هللا س بحانه وتعاىل القوامة يف مؤسسة ال رسة للرجل، وذكر من آ س باب هذه القوامة:

 من واجب الانفاق عىل ال رسة.  من القوامة

عطاء القوامة للرجل؛ حيدد كذكل اختصاصات هذه القوامة يف صيانة املؤسسة من التفسخ، وحاميهتا من الزنوات ة، وس بل العارض وبناء عىل ا 

ح لوح ش بخلية، ويعالج هذه الزنوات حني تعرض يف حدود مرسومة، ويبني ال جراءات اخلارجية اليت تتخذ عندما تفشل ال جراءات ادلا

 .ل رسةاخلطر عىل ا
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يف  به العداةل ام يراعيالاس تعدادات املوهوبة لشطري النفس ل داء الوظائف املنوطة بلك مهنام وفق هذه الاس تعدادات، ك واملهنج الرابين يراعي

 توزيع ال عباء عىل شطري النفس الواحدة.

لغاء خشصية املرآ ة يف البي منوهذه القوامة ليس من شأ هنا ا  لغاء وضعها "املدين"، وا  ان ال رسة يفة داخل كيا يه وظ ت ول يف اجملمتع ال نساين، ول ا 

 ل دارة هذه املؤسسة اخلطرية، وصيانهتا وحاميهتا.

 خرى صفةآ  مواضع  ووجود القمي يف مؤسسة ما ل يلغي وجود ول خشصية ول حقوق الرشاكء فهيا والعاملني يف وظائفها؛ فقد حدد ال سالم يف

 قوامة الرجل وما يصاحهبا من عطف ورعاية، وصيانة وحامية، وتاكليف يف نفسه وماهل، وآ داب يف سلوكه مع زوجه وعياهل.

 ثالثا: احلقوق املشرتكة بني الزوجني:
  احلياة الزوجية رشكة بني طرفني، وهناك حقوق مشرتكة بني الطرفني، مهنا:

 * التعاون عىل جلب املودة والرسور:

ليه، وتكون يف اس تقباهل ع  آ ن حيرص  دخال الرسور عىل ال خر، فاملرآ ة تنادى زوهجا بأ حب ال سامء ا  من  ند عودتهلك من الطرفني عىل ا 

ليه، وتكرث من واملدح احلقيقي هل مبا يقدمه لها من مساع ذكل الزوج دات، وكالعمل، وهتئي هل وسائل الراحة داخل بيته، وحتسن الاس امتع ا 

 ميهتا يفق يس من املروءة وال دب آ ن يكرث الرجل من انتقاص زوجته، آ و يقلل من ، ول ل الرسور عىل زوجته ويفعهليبحث عن لك ما يدخ

  حياته، آ و حيتقرها بذكر عيوهبا، فهذا لكه يطرد املودة والسعادة من البيت.

 * غض الطرف عن الهفوات:

نسا ل ذكل ل ؛ من آ جن هل عيوبه ونقاط ضعفه، ول يوجد آ حد من البرش اكمالالزوجان برش، وليسا مالئكة، وليسا من عامل الش ياطني، ولك ا 

،  سوء النيةمه عىلبد آ ن يغضا طرفهام عن ال خطاء غري املقصودة، وآ ن ينىس لك مهنام الهفوات، ول يتصيد آ حدهام اخلطأ  لل خر، آ و حيمل الك

 .رفنيآ و الظن الس ئي، وعند اخلالف يبقى العتاب واحلوار الهادئ بني الط

ذا اعتذر اجلاين؛ حما العذر ذنبه، ولك امرئ ل يقبل العذر مذنب  .ا 

 * آ ن يزتين لك من الطرفني لل خر:

ىل غض عجبلت النفس عىل حب امجلال، والرجل حيب آ ن يرى زوجته يف آ حسن هيئة وىف آ مجل صورة، حىت تش بع رغبته النفس ية، وتعينه 

  .جلسدن جامل ائل الكثري ما جتعل نفسها مجيةل يف عني زوهجا، وجامل الروح ل يقل آ مهية عواملرآ ة دلهيا من الوسا، برصه خارج البيت

  .(228وكذكل احلال ابلنس بة للرجل يزتين لزوجته، وهللا تعاىل يقول: )ولهن مثل اذلي علهين ابملعروف( البقرة )

 * حفظ آ رسار احلياة الزوجية:

نس ان يف بيته يظهر عىل طبيعته، والكهام يعرف عن ال خر لك يشء، فيجب عند اخلالف آ ن الزوجان صفحة مكشوفة آ مام ال خر، ولك ا 

من حيفظ لك واحد مهنام رس ال خر، وهللا تعاىل يقول: )ول تنسوا الفضل بينمك(، وهنا ينبغي التنبيه ا ىل جمالس النساء، فغالبا ل ختلوا 

ىل امرآ ته، وتفىض ال حاديث عن آ رسار احلياة الزوجية، وىف ذكل جاء احلدي ن من آ رش الناس عند هللا مزنةل يوم القيامة، الرجل يفيض ا  ث: )ا 
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ذا ما خرجت املشلكة ا ىل ليه، مث ينرش رسها(، وينبغي آ يضا عند اخلالف آ ن تبقى املشلكة داخل البيت، فهيي حينئذ قابةل للعالج واحلل، فا   ا 

 .اجلريان وال قارب؛ آ صبحت معقدة وآ صبحت احللول صعبة

 :التعاون يف الرساء والرضاء* 

ا، الة يف وقهتداء الصاحلياة الزوجية مليئة ابلتقلبات، ففي وقت الرخاء يعني لك من الطرفني ال خر عىل طاعة هللا، فيحث الرجل زوجته عىل آ  

ن آ بت نضح يف   امرآ ة هللا، ورمح وهجها املاءويشجعها عىل صالة النافةل، ويف احلديث: )رمح هللا رجال قام من الليل فصىل وآ يقظ امرآ ته فا 

ن آ ىب نضحت يف وهجه املاء(، ووقت الشدة يقف لك مهنام خلف ال خر، يقوي من عزمه، ويعطيه  قامت من الليل فصلت وآ يقظت زوهجا فا 

ل وقت الشدة، وهذا ما فعلته الس يدة خدجية رىض هللا  وهجا ز هنا مع عجرعة من الصرب والثبات، وخيفف عنه املصاب، فالناس ل يعرفون ا 

نكرسول هللا صىل هللا عليه وسمل حيامن نزل عليه الويح وعاد خائفا مضطراب، فقالت خدجية: )الك وهللا ما خيزيك هللا آ ب ، لتصل الرمح دا، ا 

ىل ابن معها ورقة بن نوفل؛ ليسمع منه،  دا جتد عنلعله وحتمل اللك، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني عىل نوائب احلق(، وذهبت به ا 

 .تفسريا ملا وقع هل

 من الاس متتاع:  نيمتكني الزوج*

 اع مشألكالاس متتاع حق مشرتك لالك الزوجني، جيب آ ن حيرص الك الطرفني عىل اش باعه بطرق املرشوعة، حيث قد يرتتب عىل عدم الاش ب

 كثرية هتدد كيان ال رسة.
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أخالق احلياة الزوجية: الوقفة السابعة  

قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: )ل تدخلون اجلنة آ يب هريرة احملبة جامع لك ال خالق الفاضةل، وذلا جاء يف احلديث عن  (1)

ذا فعلمتوه حتاببمت؟ آ فشوا السالم بينمك( ، ويف احلديث: )وآ ن حيب ( 12)حىت تؤمنوا، ول تؤمنوا حىت حتابوا، آ ول آ دلمك عىل يشء ا 

ل هلل( ن اكن هذا من خصا( 13)املرء ل حيبه ا  ئص الزواج آ صال؛ )وجعل بينمك مودة ، ومنه: آ ن حيب املرآ ة اليت تزوهجا، وا 

 ، فهذا آ دعى، ويؤجران عىل الثنني معا: حهبا مكسلمة، وحهبا كزوجة.( 14)ورمحة(

ن معظم اهنيارات ال رس تكون بسبب  (2) العفاف خلق كرمي، مل تزل الفطر السلمي تبتغيه، وجاء ال سالم مؤيدا لهذا اخللق، بل ا 

ر بني الزوجني يرجع ا ىل ضياع العفة وش يوع املذلات، وقد حذر رسول هللا صىل هللا عليه التفريط يف هذا اخللق، وكثري من التناف

ن مما آ خىش عليمك شهوات الغي يف بطونمك، وفروجمك، ومضالت الفنت: )وسمل آ مته من هذا الاحنالل النفيس، فقال  .(15)(ا 

ال خذ والعطاء، والاحرتام من آ سس ديننا احلنيف، الاحرتام آ ساس جناح آ ي عالقة اجامتعية، فبدونه ل ميكن آ ن تتحقق دورة  (3)

فدعامئه املعامةل، وآ ساسه الاحرتام، وجيب تنش ئة ال جيال وتربيهتم عىل تطبيقه يف مجيع معامالهتم ومع لك ال جناس، كذكل 

ن احلياة بدون الاحرتام تكون يف كثري من ال حيان مس تحيةل؛  الاحرتام بني الزوجني؛ هو آ ساس همم يف سعادة حياهتام الزوجية، فا 

نسان فرض احرتامه عىل من حوهل من خالل تطبيق  ماكن لك ا  ذا حظي ابلحرتام والتقدير، واب  ل ا  نسانيته ا  ل ن ال نسان ل يشعر اب 

مبدآ  الاحرتام عىل نفسه آ ول واحرتام غريه اثنيا، حىت يعاملوه ابملثل، عامل الناس كام حتب آ ن تعامل. وصاحب خلق الاحرتام 

مامان البخاري ومسمل: )آ ن قيس بن سعد، وسهل بن حنيف، اكان ابلقادس ية، مفرت جنازة حي نسانيته ورغباته وحمابه، روى ال  رتم ا 

نه هيودي، فقال:  ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مرت به جنازة فقام، فقيل هل: ا  هنا من آ هل ال رض، فقال: ا  فقاما، فقيل هلام: ا 

د آ ن نزنل الناس منازهلم، وآ ن نعرتف بقدرمه وماكنهتم، والزوج هل قدره وكذا املرآ ة، ولك واحد مهنام اكن ، فالب( 16)آ ليست نفسا(

ذا آ اتمك كرمي قوم فأ كرموه( ، ( 17)مكرما عند آ ههل ول يقبل آ ن هيان، آ خرج ابن ماجه يف سننه آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: )ا 

كرام ذي الشيبة من املسلمني وحامل القرآ ن غري الغايل وآ خرج آ بو داود آ ن النيب صىل هللا عل  ن من ا جالل هللا ا  يه وسمل قال: )ا 

 .(18)فيه واجلايف عنه وذي السلطان املقسط(

الصدق منجاة وهيدي للرب والرب هيدي للجنة، ومث حالت جيوز فهيا الكذب ل س باب خاصة، ويف حدود معينة ذكرها احلديث  (4)

يف سننه عن آ م لكثوم ريض هللا عهنا قالت: )ما مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يرخص  (19)دالنبوي اذلي آ خرجه آ بو داو 

ل يف ثالث: الرجل يقول القول؛ يريد به ال صالح )آ ي بني الناس(، والرجل يقول القول يف احلرب، والرجل  يف يشء من الكذب ا 

 حيدث امرآ ته، واملرآ ة حتدث زوهجا(.

                                                 
 (.54آ خرجه مسمل )( ( 12))
 (.43(، ومسمل )21آ خرجه البخاري )( ( 13))
وم، آ ية ( ( 14))  21الرُّ
 .2/112(. والطرباين: املعجم الصغري 2143( عن آ يب برزة، وقال ال لباين: حصيح. انظر: حصيح الرتغيب والرتهيب )19788آ محد )( ( 15))
 (.961(، ومسمل )1312آ خرجه البخاري )( ( 16))
 ( وحس نه ال لباين.3712برمق )( ( 17))
 ( وحس نه ال لباين.4845برمق )( ( 18))
 ( وحصحه ال لباين، وآ صهل يف مسمل.4923برمق )( ( 19))

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ىل الفضائل بأ لطف عبارة وآ حسن الرفق ذكل اخللق  (5) الرفيع اذلي يضع ال مور يف نصاهبا، ويصحح ال خطاء، ويقوم السلوك، وهيدي ا 

شارة، وبطريقة مؤثرة، ولقد آ كرث النيب صىل هللا عليه وسمل يف الرفق فقال: )ا ن هللا رفيق حيب الرفق يف ال مر لكه( ، ويف ( 20)ا 

ل زانه، ول يزنع من  نيبحصيح مسمل عن عائشة ريض هللا عهنا آ ن ال  ن الرفق ل يكون يف يشء ا  صىل هللا عليه وسمل قال: )ا 

ل شانه( ليه يف سائر شؤوهنم، والرفق يعين لني اجلانب ابلقول ( 21)يشء ا  ، وهذا يدل عىل آ مهية هذا اخللق، وحاجة اخللق ا 

ل خرين، وترك التعنيف والشدة والغلظة يف ذكل، والفعل، واللطف يف اختيار ال سلوب وانتقاء اللكامت، وطريقة التعامل مع ا

 وال خذ ابل سهل، والرفق عام يدخل يف لك يشء.

 :معامل شرعية يف احلياة الزوجية 
وة للمجمتع، ققوة ال رسة متع؛ فلقد اهمت ال سالم ابل رسة اهامتما ابلغا، وحرص عىل اس تقرارها واس مترارها ابعتبارها اللبنة ال ساس ية يف بناء اجمل 

ذا اكنت ال رسة فيه قو  ل ا   سكة ومن هذاية مامتومتاسكها متاسك هل، فهيي آ ساس وجوده وحمور اس تقراره؛ فال ميكن قيام جممتع مامتسك قوي ا 

 النفوس.  ة وتسعداملنطلق اكن لل رسة يف ال سالم معامل آ ساس ية يتعني عىل الزوجني اس تحضارها دوما فهبا بعد توفيق هللا تس تقر احليا

 لرمحة واملودة:معمل ا 

ىل آ ن من مقاصد هذه العالقة آ ن   من يسكن لك ل تنحرص العالقة بني الزوجني يف صورة جسدية حبتة، فقد نهبت الرشيعة ال سالمية ا 

ىل ال خر، وآ ن يتحقق بيهنام املودة والرمحة.  الزوجني ا 

ن احملبة يهنام مس تطيع آ حدهام الانفاكك عن ال خر؛ ملا ب مودة متبادةل يف حال اس تقرار وضع الزوجني توجب تعلق آ حدهام ابل خر، فال ي 

يف آ حد  و النقصوال نس املمثر للتعاون والتضحية املتبادةل والعفو والصفح عند اخلطأ  مع حسن اخللق، ويمثر رمحة وعطفا حال الضعف آ  

س ية لناحية النف قص من ارة للعطف والصرب وتعويض النالزوجني يف جسده آ و ماهل آ و ماكنته الاجامتعية آ و جمال معهل، فيتبادلن الرمحة املمث

 واملادية والتعاون يف الرساء والرضاء.

لهيا وجعل بينمك مودة ورمحة(.  قال هللا س بحانه وتعاىل: )وهللا خلق لمك من آ نفسمك آ زواجا لتسكنوا ا 

لهية، يه آ قوى ما تعمتد عليه املرآ ة يف ترك آ بوهيا،  خوهتا، وسائر آ هلها، والرضا ابفهذه آ ية من آ ايت الفطرة ال  ا رجل غريب عهنبلتصال وا 

لغريب، التصال اب ا، ل جلتشاركه الرساء والرضاء، مفن آ ايت هللا تعاىل يف هذا ال نسان آ ن تقبل املرآ ة ابلنفصال من آ هلها ذوي الغرية علهي

لهيا، ويكون بيهنام املودة  ليه ويسكن ا   لقرىب.والرمحة آ قوى من لك ما يكون بني ذوي اتكون زوجا هل ويكون زوجا لها تسكن ا 

ىل الرابطة الزوجية عىل هذا الاعتبار وآ ن يبذل هجدهام يف عدم احليدان عنه.  مفن واجب الزوجني آ ن ينظرا ا 

 :معمل العدل يف العالقة بني الزوجة وال بوين 

فال سالم آ وجب عىل املسمل العدل حىت مع آ عدائه، فهو واجب العدل من آ مه مقاصد الرشيعة ال سالمية، وهو من آ مه قمي ال رسة املسلمة،  

من ابب آ وىل عىل آ فراد ال رسة الواحدة فامي بيهنم؛ عىل الزوج مع زوجته وآ ولده، وعىل ال ب وال م مع آ ولدهام، وعىل ال خ مع آ خيه، 

 فعالقات ال رسة املسلمة مجيعا قامئة عىل العدل. 

                                                 
 (.2593(، ومسمل )6927آ خرجه البخاري )( ( 20))
((21 ) )(2594.) 
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اصة بني يعا وخمج يف ترصيف شؤون ال رسة وعند التنازع يوفر آ رضية احملبة والتأ يخ بني آ فراد ال رسة  واس تصحاب "العدل" كقمية آ ساس ية

اس ية من ات ال سرغبات الزوجة ورغبات الوادلين، ويشجعهم عىل البذل وحسن اخللق والنجاح يف حياهتم والامتنان ل رسمه، وحيفظ العالق

ن عندي بنتا قتالعب ال هواء، ويضمن لها حدا آ دىن ل ميك ن سد بلغت ن الزنول عنه، قال رجل للحسن البرصي رمحه هللا تعاىل: )ا 

ن آ حهبا آ   نه ا  ن آ بغضها ملو كرهما، الزواج، وقد خطهبا مين انس كثري مفمن آ زوهجا؟ فقال احلسن البرصي: )زوهجا ممن خياف هللا ويتقيه، فا   ا 

 يظلمها(.

 عادةل. جتاه نقاط اخلالف بيهنام وبني الزوجة عندما تكون منطلقة من مبادئ رشعيةوكثريا ما يطمنئ الوادلان لقرارات الابن 

نه ل يشء يفسد العالقة بني آ فراد العائةل الواحدة مثل الظمل واجلور وحماابة بعض آ فرادها عىل حساب بعضهم ال خ   ر.ا 

 :معمل ال مان ال رسي 

 يفمنمك آ منا  من آ صبح)صىل هللا عليه وسمل نعمة ال من يف مقدمة النعم عندما قال:  ال من من آ عظم نعم هللا تعاىل عىل عباده، وجعل النيب

 رسبه، معاىف يف جسده، عنده قوت يومه، فك منا حزيت هل ادلنيا حبذافريها(.

ش باع حاجاته ال خرى، وبدونه ل نسان عىل ال رض، وبه يس تقمي عيشه، ويبدآ  يف ا  ال ول مبينتفع  وذكل؛ آ ن ال من هو احلاجة ال وىل لال 

ىل الترصف املزتن والرآ ي السديد لضطراب نفسه وتشتت رآ يه.  خالن، بل ل ينتفع بعقهل وحواسه، ول هيتدي ا 

منا تؤمل حياة آ منة وتشعر مع زوهجا ابلطمأ نينة، فال رسة اجلديدة تعتربها ال  س بحانه الذ بعد هللازوجة املوالزوجة حال انتقالها لبيت الزوجية ا 

ذا  جل تجرد الر ي حيامن -ادهلمت اخلطوب، وتتابعت النوائب، فكيف يس تقمي يف اذلهن آ ن تكون ال رسة يه نفسها مصدر الهتديد واخلوف ا 

 ؟-عن مبدئ العطف واحلنان

بزعزعة  يفيد وختو ومما يؤسف هل: آ ن جتد رجال مه مصدر الهتديد ال ول للزوجة بسبب تسلط الزوج، سواء مبامرسات مادية عنيفة، آ و بهتد

 آ راكن ال رسة وجلب املكدرات.

 :معمل تكرمي الزوجة 

مك ل ههل، ريمك خري بلغ من رعاية ال سالم للزوجة آ ن جعل النيب صىل هللا عليه وسمل معيار خريية الرجال يف حسن عرشة الزوجات فقال: )خ

 وآ ان خريمك ل هيل(.

نفاق علهيا، ذ آ مر الزوج ابل  لهيا اب حففظ ال سالم للزوجة كرامهتا؛ ا  حسان معارشهتا، واحلذر من ظلمها وال ساءة ا  سب الشديد وال  لتوبيخوا 

 والش مت فضال عن الرضب املمنوع رشعا.

ذا مل يكن بيهنام وفاق، ومل يس تطيعا آ ن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأ ابح لل فق ختقها بعد آ ن زوج طالومن رعايته لها: آ ن آ ابح للزوجني آ ن يفرتقا ا 

مرا آ  عارشة ليست ا، وامل، وتظهر املصلحة الراحجة يف الفراق؛ تقديرا ملاكنة الزوجة حىت ل تعيش يف آ جواء ل تأ نس هبمجيع حماولت ال صالح

ن شاء تركه، بل هو تلكيف واجب، يقول النيب ن شاء فعهل وا  رآ ته جدل حدمك امصىل هللا عليه وسمل: )ل جيدل آ  -اختياراي مرتواك للزوج ا 

ذ كيف يليق ابل نسان آ ن جيعل االعبد، مث يضاجعها"، فهذ  -ويه كنفسه-مرآ ته ا احلديث من آ بلغ ما ميكن آ ن يقال يف تشنيع رضب النساء؛ ا 

 همينة مكهانة عبده حبيث يرضهبا بسوطه، مع آ نه يعمل آ نه ل بد هل من الاجامتع والتصال اخلاص هبا.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 السلوكيات واألخالق املنفرة بني الزوجني )أشواك( -

 ترك الصالة: 

ناكرا لها آ نه اكفر تطبق عليه آ حاكم املرتدين؛ ل ن ملعلومة امن ال مور  الصالة آ مجع املسلمون عىل آ ن اترك الصالة حجودا آ و اس تخفافا هبا آ و ا 

 يف ادلين ابلرضورة، وال دةل من الكتاب والس نة كثرية.

 .(22)قال تعاىل: )ما سلكمك يف سقر قالوا مل نك من املصلني (

 [.5، 4للمصلني اذلين مه عن صالهتم ساهون( ]املاعون: وقال: )فويل 

 [.31وقال س بحانه: )وآ قميوا الصالة ول تكونوا من املرشكني( ]الروم: 

 .(23)وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل )من ترك الصالة متعمدا فقد برئت من ذمة هللا ورسوهل(

 .(24)صالة، مفن تركها فقد كفر(ال -يريد املنافقني-وقال: )العهد اذلي بيننا وبيهنم 

 .(25)وقال: )بني الرجل وبني الرشك و الكفر، ترك الصالة(

 وال دةل كثرية.

 :السخرية 

عىس فهذا اخللق مذموم يف رشيعتنا؛ كام قال تعاىل: )اي آ هيا اذلين آ منوا ل يسخر قوم من قوم عىس آ ن يكونوا خريا مهنم ول نساء من نساء 

 .(26)تلمزوا آ نفسمك ول تنابزوا ابل لقاب بئس الامس الفسوق بعد ال ميان ومن مل يتب فأ ولئك مه الظاملون(آ ن يكن خريا مهنن ول 

 :فشاء ال رسار  ا 

ف يسمح سواء اكن ذكل عند آ قاربه آ و آ حصابه، وقد منع هللا تعاىل التحسس والتجسس؛ ل جل حفظ ال رسار وخصوصيات البيوت، فكي

خراج تكل اخلصوصي طار الزوجية؟آ حد لنفسه اب   ات خارج ا 

 العتاب،و وكذكل العالقات غري الرشعية، والتجسس، والشك، وسوء الظن، والعنف، والكذب، والبخل ابلوقت واجلهد واملال، واللوم 

 جية.لزوالعالقة .. لك هذه السلوكيات منفرة ل.والنقد اجلارح، والغرية املذمومة، والعناد والمتسك ابلرآ ي، وعدم الاهامتم ابلنظافة

  

                                                 
 .43، 42املدثر: ( ( 22))
س ناده ال رنوؤط.27364رواه آ محد يف حديث مطول )( ( 23))  ( وضعف ا 
 ( وحصحه ال لباين، ورواه النسايئ وابن ماجه.2621رواه الرتمذي )( ( 24))
 (.82رواه مسمل )( ( 25))
 .11احلجرات، آ ية ( ( 26))
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

  (اجللسة الثانية –اليوم ال ول )
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الزوجية احلياةالوقفة الثامنة: مراحل 

  ،تغري و  زوجني،بني ال آ سلوب التعبري عن احلبويتضح هذا الاختالف جليا  يف مرحةل اخلطوبة: ختتلف مرحةل اخلطوبة عن مرحةل الزواج

 .لحب خمتلف لاحلب آ و آ ن آ حد ال طراف غري صادق، ولكن طبيعة املرحةل تفرض تعبريبعد الزواج ل يعين توقف آ سلوب التعبري عن احلب 

 )ية يف ل ال ساس  تعد مرحةل الزواج وما يرتتب علهيا من واجبات ومسؤوليات عىل طريف العالقة من املراح، مرحةل شهر العسل )البداايت

نسان، ويعد الاحتفال هبذه املناس بة من العادات اليت در  حداثقد تتس  ج علهيا الكثري، كام آ ن املرحةل اليت تس بق الزواجحياة ال  نوع  بب يف ا 

ز ولعل من آ بر  ،[2011عفيفي، ]تطلب حصول الزوجني عىل فرتة من الراحة والاس تجامم ي مما  ،من ال رهاق البدين والنفيس لطريف العالقة

اتحة الفرصة لطريف العالقة لال -شهر العسل-ما ميزي هذه الفرتة  بتعاد عن احة، والاحتفال والتعبري عن سعادهتام، وآ خذ قسط من الر هو ا 

 املسؤوليات الكبرية، وبداية تشكيل آ سس العالقة واحلياة الزوجية بني الطرفني.

 السلوكية و امتعية مبا آ ن عقد الزواج يقصد به ارتباط رجل وامرآ ة، ومبا آ ن للك مهنام صفاته وخصائصه الشخصية والاج ،مرحةل الاس تكشاف

تكشاف بني ةل الاس  ذلا اكن من الرضوري يف مرح ؛اليت قد ختتلف يف بعض جوانهبا عن ال خر، حبمك نشأ هتام وتعلميهام وخرباهتام احلياتية

هجة توضيح و ذه اخلصائص والصفات دلى الطرف ال خر، وحماوةل فهم مرجعياهتا وجحم تأ ثريها يف خشصيته، و الزوجني التعرف عىل بعض ه

 طة.مع احرتام لك طرف ملكوانت خشصية الطرف ال خر يف حدود ثقافة البيئة احملي ،نظر لك طرف فامي يتقبهل وما ل يتقبهل

 العالقات، و ل دوار من حيث املسؤوليات واملهام وا ،يت تمتزي مبتطلباهتا اخلاصةمرحةل الزواج مرحةل من مراحل احلياة ال ،مرحةل التكيف

دراك الزوجني لهذه احلقيقة وحماولهتام التكيف مع مجيع هذه التغريات اليت حتدث يف هذه اجلوانب آ م :وابلتايل ن ا  حلياة لس تقرار ا ر رضوريفا 

 ا الترسع يفقهتا، آ ملتأ خذ معلية التكيف و  ؛-خاصة يف بداية احلياة الزوجية-ونة ن لبعضهام مبساحة من املر االزوجية، عىل آ ن يسمح الطرف

 قد يؤدي ا ىل ظهور اخلالفات والزناعات اليت تؤثر سلبا عىل معلية الاس تقرار.ف ؛حتقيق هذا التكيف

 ن ا يقدمانه مخربات ومميلاكنه من قدرات و ن ملرحةل الاس تقرار بعد فرتة زمنية قد تطول آ و تقرص بناء عىل ما ايصل الزوج ،مرحةل الاس تقرار

، والسعي [2009رمضان، ]م الزوجان حلقوقهام وواجباهتام وآ دوارهام بصورة خمتلفة عن السابق تفهُّ :تنازلت، ولعل آ مه ما ميزي هذه املرحةل

 احلثيث لس تقرار العالقة والتخطيط ملس تقبل احلياة ال رسية بشلك عام.

 )دراك وتفامه بني الزوجني تقوم عىل الصدق والرصاحة والتعاطف واملشاركة يف امل  ،مرحةل الصحبة )التوافق ال حاسيس، شاعر و ويه مرحةل ا 

 حات وال مالق الطمو وتفهم لك طرف لواجباته ومسؤولياته وآ دواره، والاس تقرار النفيس والاجامتعي، والتفكري يف املس تقبل والتعاون لتحقي

 .الشخصية واملشرتكة
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 التاسعة: التوافق بني الزوجنيالوقفة 

 وتمتثل فامي ييل: ،القدرة عىل الوفاء مبتطلبات الزواج :هو مفهومه 

 مشاركة اخلربات والاهامتمات والقمي. -

 احرتام فردية الرشيك وحاجاته وآ هدافه. -

 احملافظة عىل التصال املبارش والتعبري عن املشاعر. -

 توضيح ال دوار واملسؤوليات لالك الطرفني. -

 التعاون يف اختاذ القرار وحل املشالكت وتربية ال طفال. -

ش باع جنيس متبادل -  .احلصول عىل ا 

 طنة يف رة آ و ابمظاهره: تكون مؤرشات جناح الزواج ظاهرة يف قةل املشالكت النفس ية والاجامتعية واملادية لل رسة مبساعدة عوامل ظاه

 ومن آ مه مظاهره:  ،خشصية الزوجني

 املناسب للطرف ال خر. التوفيق يف الاختيار -

 الاس تعداد اجليد للحياة الزواجية وادلخول فهيا. -

 احلب املتبادل بني الطرفني. -

 ش باع اجلنيس.ال   -

 حتمل مسؤوليات احلياة الزواجية اخملتلفة. -

 [.36، 29: 1428الصغري، ] حتقيق الاس تقرار الزوايج -

 والاتزان العاطفي والانفعايل للعالقة الزوجية. ،خرمهنام لل   وتقبل لك ل  ،التواصل املبارش واملس متر بني الزوجني -

تريض  ووصوهلام حللول وسط ،آ و خضوع الزوجني ملطالب الزواج ،آ و خضوع الزوج ملطالب الزوجة ،الزوجة ملطالب الزوج اس تجابة -

 الطرفني.

ذا اكنت سلوكيات لك ل  - ش باع حاجاته والقيام بواجبمهنام مقبوةل من ال خر وما حتتويه م ا  ىل ععدة الش باب ي ملسامرشوع ابن ابز اخلري ] اتهن ا 

 [.23:  1433الزواج، 

 ييل:  ولكن نذكر مهنا ما ،مقوماته: ل ميكن حرص الكثري من مقومات التوافق الزوايج -

 يف:وتتضح آ مهيته للتوافق الزوايج  ،يتضمن العالقة املبارشة وغري املبارشة بواسطة الالكم ولغة اجلسدو  ،التصال (1)

جيابية.آ نه  -  همارة حيتاهجا ال زواج بطريقة ا 

 .يساعد لك طرف للتعرف عىل حاجات ومزاج ال خر -

 طريق الكشف عن املشاعر وال فاكر. -
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 آ و وضعه يف جامتعيةوك برشي يتفق مع املعايري املقبوةل حسب ماكنته الاب منه سلطل  جامتعية للشخص اذلي ي  الوظيفة الا :هو ،آ داء ادلور (2)

 النظام الاجامتعي.

التوقعات و وار ل داويعترب توزيع املسؤوليات بني الزوجني عىل مس توى الاس تعداد ل داء ادلور ومدى تفهم ال خر هل ومدى وجود تعارض بني 

 ن عن آ دوارهام.االيت يرمسها الزوج

قته املناسب و ء ادلور يف ، آ دامهنام ا لكل الرضا ابملهام اليت يقوم هب مما يزيد ال لفة ويقلل التوتر بني الزوجني: وضوح ادلور دلى الطرفني، ؛ذلا

الوقت  وخاصة يف تبادل بعض ال دوار يف حالت ال زمات، مواكبة التغري النس يب لل دوار يف اجملمتعو يتطلبه املوقف، التعاون  وحسب ما

 .يكوآ يضا تبعا جلنس الرش  ،ناسب وقدرات الزوجنيت احلارض اذلي يشهد تطورات رسيعة، توزيع ال دوار مبا ي 

ص الرتبية خيفامي  وخاصة ،ل نه يؤثر عىل آ دوار الزوجني ؛يعترب وجود ال طفال جمال همام للخالف بني الزوجني ،رعاية ال طفال وتربيهتم -

ذا  اومتأ ثر  امؤثر  ذلا يعترب عامال ،والتنش ئة   حسن التعامل معه من قبل الزوجني.ا 

ني اصل اجليد بف والتو تعترب الاهامتمات املشرتكة مصدرا يتيح للزوجني استامثر وقت الفراغ وتمنية العواط ،الزمن اذلي يقضيه الزوجان معا -

 ؛رتكةطة املشالزوجني، ويعترب ال زواج اذلين يقضون عدد س بع ساعات لك يوم للحديث عن املواضيع الشخصية والعالقة الزوجية وال نش

عىل  رآ ث   -وجيةوخاصة يف بداية احلياة الز -ن اذا اخنفض الزمن اذلي يقضيه الزوجفا   ،يوميا آ سعد من ال زواج اذلين يقضون مخس ساعات

 مس توى التوافق الزوايج دلهيم.

 ات املفاجئةكتشافل هنا تمتزي ابلتاكل وقةل اخلربة والا ؛عدد س نوات الزواج: ينخفض التوافق الزوايج آ ثناء الس نوات ال وىل من الزواج 

 دة التوافق عىل زاياس مترار العالقة الزوجية وطول مدهتا مؤرش ؛ذلا ،تمتزي ابملواهجة والنقاش والتفاوضف راحل املتأ خرة آ ما امل ،للرشيك

 الزوايج.

 ي، العاطف مثل: التبرص، الثقة ابلنفس، احملافظة، النضج ،سامت الشخصية: يرتبط التوافق الزوايج ارتباطا موجبا بسامت الشخصية

 .العاطفي، اخلضوع، اذلاكء، التفهماحلساس ية جتاه ال خر، ادلفء والتعبري 

ك، ية، الشمثل: التسلط، العدوان، عدم الاتزان العاطفي، الس يطرة، عدم اجلد ،فا ن سوء التوافق يرتبط بسامت سلبية :وعىل العكس

 صعوبة التعبري والتواصل، الاعامتدية، وغريها. 

  :التاكفؤ يف املس توى الاجامتعي والثقايف وادليين بني الزوجني 

شابه دلهيم تشاهبة تت ل ن اذلين يعيشون يف بيئات م  ؛-العمل آ و السكن آ و العائةل :مثل-ن الفرد خيتار رشيكه من البيئة اليت يعيش فهيا ا  

يرجع  فقد ؛خرىآ  التقاليد دلى آ رسة عن و ولكن عندما تتباين العادات  ،مما ينئب عن ارتفاع مس توى التوافق الزوايج ،اخلصائص والصفات

ىل اخللفية الاجامتعية آ و املس توى التعلميي للزوجني آ و املس توى ادليين من انحية المتسك بت  عدم و الرصاع  ثريي مما  ،ةطبيق التعالمي ادلينيا 

 حدوث اخنفاض التوافق الزوايج.الاس تقرار النفيس و 

 ق  يف التوافب التغريكون آ حد آ س بات يتوال ،التوقعات الواقعية: ختتلف حقائق احلياة الزوجية عن الصورة املثالية آ و اذلهنية عند الزوجني

ذا نظر الرش ينجح الزواج  ؛ذلا ،ومن آ كرث املعززات للخالفات الزوجية ،الزوايج ت املتخيةل واقعية وليسيه املمكنة الآ ن العالقة ا ىل ن اكيا 

ي  معمت اذلهنية،  زها.جناا  يؤمنان هبا ويلزتمان بتحقيقها و  ية املبنية عىل القمي اليتع ن يف جناهحا عىل التوقعات الواق د 
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 يج سلسةل منق الزواالعالقة الوحيدة ال منة ملامرسة العالقة اجلنس ية بصورة مرشوعة، وميثل التواف هو الزواج ،اجلانب العاطفي واجلنيس 

ش باع اكف لدلوافع اجلنس ية بطريقة سلمية  الزوجني، النفيس بنيو التوافق العاطفي عىل مما يؤثر  ،التوافقات اليت تعرب عن الصحة اجلنس ية وا 

عن  اانجت تالف اجلنيسن الاخ مفثال: يكو ،ختالف املعايري والقمي اخلاصة ابلعالقة العاطفية والثقافة اجلنس ية للزوجنيوتتأ ثر العالقة اجلنس ية اب

ىل احلنان واحلب والتعبري العاطفي لهااب  وعدم اهامتمه  ،وج بطبيعة الزوجةهجل الز  حلاح الزوج يف ،ش باع حاجهتا ا  نس ية ملامرسة اجل ا تكرار آ و ا 

 [.36 - 51: 1428الصغري، ]ادرة ادلامئة مهنا اعتياده املبو 

o   جيابية املهمة للتوافق اجلنيس بني الزوجني:ومن ال مور ال 

 الرصاحة واتساع ال فق العقيل. -

 الفهم واملعرفة ملعىن اجلنس ودوافعه وغاايته. -

 بل عىل الطرفني املوازنة يف املبادرة. ،املبادرة ل تعمتد عىل طرف دون ال خر -

 ال حاكم الرشعية املرتبطة بتنظمي العالقة اجلنس ية بني الزوجني. التعرف عىل -

 .فراط ول تفريط(ا   املامرسة املتوازنة )ل -

 آ ن تكون الرغبة اجلنس ية متقاربة بني الزوجني. -

 ش باع البيولويج والنفيس والعاطفي من املامرسة اجلنس ية.اهامتم الطرفني بعملية ال   -

 [.33: 1433ة الش باب عىل الزواج، مرشوع ابن ابز اخلريي ملساعد] بية متطلباتهني لرغبات ال خر وتل احرتام الطرف -

  :العوامل الاقتصادية 

ات تيجة ملتطلبن  ؛اديةمواصطبغ بصبغة  ،مما آ ثر عىل طبيعة قدس ية الزواج ،تغريت اجملمتعات تغريا كبريا يف آ مناط ال نظمة الاقتصادية لها 

رسة سببا لبات ال  فقد يكون العجز عن تأ مني متط  ،با للخالفات الزوجية آ و العكسب يكون املال س  ؛ال رسة وسد احتياجاهتا ال ساس ية، ذلا

ذا آ يس ؛وقد يكون توافر املورد الاقتصادي العايل مصدرا للخالفات الزوجية ،يف اخلالفات الزوجية ذا اك ، وخاصةاس تخدامه ءا  للزوجة  نا 

رث آ و معل لقناعة ل والرضا واق والقبو ال دراك والتفامه والتوافف ؛ك ن يلزم الزوج زوجته ابملشاركة اجلربية يف متطلبات املزنل، ذلا ،دخل من ا 

ىل التوافق الاقتصادي  وفر لها منتة مبا ي حبيث تكون راضي ،والتواضع وحسن الترصف مع التفاق عىل مزيانية حمددة لل رسة تصل ابلزوجني ا 

الية املزتايدة ملادية واملزتامات امما يؤدي ا ىل حتقيق املوازنة السلمية بني املتطلبات والال ،ش باعا معقول ومقبول حلاجاهتاا  حتقق  ؛وابلتايل ،مال

 [.40: 1433ساعدة الش باب عىل الزواج، مرشوع ابن ابز اخلريي مل ] ياة وبني موارد ال رسة املتاحةل عباء احل 

 :معوقاته: مما يعيق التوافق الزويج ما ييل 

 س تعداد النفيس واجلسمي:واج قبل الاالز  (1)

ذا حصل الزواج قبل اكامتل نضج الشخصية آ و اكامتل البناء اجلسمي عند آ حد الزوجني نه حيدث انفصام عرى احملبة ؛ا  ن الطرفايتحمل و  ،فا 

ع والواق ،قتةامرة مؤ خاصة ملن يعترب الزواج مغامرة عاطفية، فيكتشف آ هنا مغ ،فتبدو للك مهنام نقائص ال خر ،لها عبء مسؤولية مل يس تعدا

 آ ن الزواج رابطة دامئة ومسؤولية خضمة تقوم عىل آ سس متينة.

 التباعد الفكري والثقايف والاجامتعي بني الزوجني: (2)
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ىل تبادل الرآ ي واملشورة يف احلياة الزوجية حتتا الزوجني،  خلالفات بنيايئ يقلل والثقايف والبي مييتوى التعل ر، فالتقارب بني املس  اذ القرااختج ا 

 ال مر اذلي يعيق التوافق بني الزوجني. ؛بيامن يزيد التباعد بيهنام من حدة النقاشات حول بعض ال مور احلياتية

 اختالف القمي بني الزوجني: (3)

ىل آ صول ثقافية متباينةاعندما ينمتي الزوج اعات كثري من الرص مصدرا ل  يصبح الاختالف والتباين؛ وخيضعان يف حياهتام ملعايري وقمي خمتلفة ،ن ا 

 لفة.ذ مواقف معينة جتاه املواقف احلياتية اخملتخوالتوتر، فلك فرد هل قمي حتدد وهجات نظره يف احلياة وتدفع سلوكه ليت

ذا اكنت قمي بعضهام خمتلفة عن ق قاوم التوافالكت تمما خيلق مش ؛مهنام قميه عىل ال خر فيفرض لكل  ،ال خر وحتدث املشالكت بني الزوجني ا 

 .يجالزوا

 بيامن الزوج يرى آ ن آ سلوب الرضب آ مثل لردع ال طفال. ،مثال: رآ ي الزوجة آ ن تربية ال بناء حتتاج للصرب والعمل

هامل الزوجني ملبدآ  املشاركة: (4)  ا 

ن ل   ؛ال فراح حزان قبلذ القرار وحتمل املسؤوليات واملشاركة يف الاهامتمات واملشاركة يف ال  ااختاملشاركة يف  :من سامته ال ساس يةالزواج 

 يفية التعاون درك آ مه ل ن القرين يشارك قرينه يف الاهامتمات وي ؛ذكل يعين تفاهام وتعاوان وثقة وآ لفة ومودة، وهذه آ ساس يات جناح الزواج

و د الزوجني آ  اس تعدا وتزيد الانسجام بني الزوجني يف سري احلياة الزوجية، آ ما يف حاةل عدم ،تقليل التعب ومواهجة ظروف احلياة املتغرية

س التوافق زت آ سهت ؛وابلتايل ،فهذا يعين فتح الباب ملشالكت انعزالية من انحية وادليكتاتورية من انحية آ خرى ؛آ حدهام ملبدآ  املشاركة

 الزوايج.

 مبدآ  التنازل: ستبعاد آ حد الزوجني آ و الكهام لقبولا (5)

ا خصمني ممني بعركة وك نه مب ،ه ضعف من املتنازل واهنزامآ ن  عىلم  فه بل هو منهتيى القوة، ولكن ي   ،المسالتنازل ل يعين الضعف آ و الاست 

ته من حص ة عد فرت بونة الرشيك عىل اختاذ القرار اذلي س يكتشف اوة الطرف يف استيعاب املوقف ومعولكن التنازل ق، يقتل التوافق الزوايج

ضافة  ،ن الشخص املتنازل يف موقف ال قوىويف احلالتني يكو ،عدمه ىل ا  روض رات اليت يوهذه آ صعب املها ،عىل نفسه يو ق ؛آ نه بتنازهلا 

 نسان نفسه علهيا فريتقي ويفتح جمال للحوار والتصال الاجامتعي الفعال.ل  ا

 تدخل آ طراف آ خرين من خارج ال رسة يف احلياة الزوجية: (6)

ذا مسح آ حد الرشيكني آ و الكهام لل هل وال صدقاء ابلتدخل املبارش وغري املبارش يف حياهتام د بية تشعر آ حاثر سل ج عنه آ  ينت  ؛ فا ن ذكل س  ا 

ورها اخلاص تضع دس تال رسة يف بداية تكويهنا تكون حباجة لرتكها تعيش هبدوء ل  ؛الطرفني آ و الكهام ابلنفور وعدم التوافق الزوايج، ذلا

دى صوره ومو ن يف التعامل مع ال خرين حيدد مس توى التدخل االمئ لطبيعة وظروف الزوجني، ولكن ال سلوب اذلي يتعامل به الزوجوامل

زاةل اخلالف آ و عدم ثقهتام بقدرة وخربة الزوجني يف ال  ؛حياهتام الزوجية تأ ثريه عىل حلياة ع موضوعات اتعامل مل ن نية ال هل وال صدقاء يه ا 

ىل فقدان ثقة الزوجني ببعضهام ال مر اذلي يعوق التوافق الزوايج. ءا يؤدي التدخل اليسمم ،اخملتلفة  واملس متر ا 

 حماوةل آ ي طرف طمس سامت خشصية الطرف ال خر: (7)

 ة بيهنامبح العالقحبيث تص  ،آ ن الزواج سينجح بس يطرة آ حد الزوجني وتمت هذه الس يطرة مبحو سامت الشخصية ال خرى الناس بعضظن ي

 ة.ياة الزوجيون يف احل فتختفي معاين احملبة واملودة والتفامه والتعا ،والتعامل بيهنام يتسم بصيغة ال مر دون مناقشة جندي بقائده،عالقة 

ن الزواج اندما  ا.عضبعضهام حبيث يمكل ب  ،منا هو التاكمل بني جوانب القوة والضعف للك مهناما   ،ج بني خشصيتني ول يعين اذلوابنا 
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 ؛ام، ذلايف حياهت ل هنام حيتاجان لشخصية اثلثة تكون صامم ال مان ؛ميكن ؟ لميكن آ ن يتعايش مع رشيكه العصيبمثال: هل الشخص العصيب 

ىل توافق زوايج آ مثلليعينه عىل جتا ؛وسامت الضعف ،ليفعلها ؛القوة يف رشيكه سامت   بد آ ن يرى لكل  ل : 1996 توفيق،] وزها ليصال ا 

60 :63.] 

 يتضمن التوافق الزوايج آ ربع خصائص رئيس ية: ،خصائص وسامت التوافق الزوايج 

 :الرضا الزوايج 

ذا حدث اختالف ،يتأ ثر ابخلربات السابقة دلى الزوجني ومدى اختالف عاداهتام وآ خالقهام والقمي اليت تسود حياهتام لزناع وعدم ايسود  ؛فا 

ذا مت تضمن التفاق النس يب عىل:  ،الرضا  ولكن حيصل الرضا الزوايج ا 

 الاختيار املوفق للرشيك. -

 العالقات اجلنس ية والعاطفية بني الزوجني. -

 امليول املشرتكة بني الزوجني. -

 قضاء وقت الفراغ املشرتك بيهنام. -

 ثراء احلياة الزوجية  :ييل يتضمن ما، و ا 

 ال خر. قيام لك من الزوجني بدوره بكفاءة جتاه -

اتحة الفرصة للمنو السوي لشخصييت الزوجني. -  يرتبط اب 

 وضوح ال دوار واتفاقهام علهيا يزيد ال لفة واملودة. -

 ييل: ويتضمن ما ،النجاح الزوايج 

 حتقيق آ هداف الزواج. -

 ش باع الاحتياجات النفس ية والاجامتعية والبيولوجية والاقتصادية.ا  و الاس مترار  -

 ية لعاطف اجابة الاس ت :ومؤرشها ،سعادة الزوجنيوتقاس ب  ،ة احلقيقية ادلاةل عىل التوافق الزوايجالغاي :يه السعادة الزوجية

 [.30: 29: 1428الصغري، ] نتيجة للرضا عن منجزات الزواج

  يمت  وفقملآ ن الزواج ا :والواقع ،ني متام التشابه، وك ن ذكل ممكنيعتقد الكثريين آ ن الزواج املوفق يمت بني خشصني متشاهب :فهوم الاختالفم

مس توى  آ ل يكون هناك تفاوت من حيث :ومعىن ذكل ،بني خشصني خمتلفني بدون تعارض جوهري من حيث آ سلوب املعيشة دلى لك مهنام

ىل تنافر غري حممتل بني الطرفني، وقد ي ،رسعة تفكري آ حدهام وبطء ال خر اذلاكء ودرجة تاكمل الشخصية آ و يل آ ن ملس تح كون من امما يؤدي ا 

 [.44: 1996توفيق، ] يلحق ابل خر آ و ل ينتظر ال خر يمت التوافق الزوايج بني خشصني ل يس تطيع الواحد مهنام آ ن

  يف العالقة اجلنس ية ملشرتكااجلانب: 

جناح  ،فرادنوليس ل حدهام الا ،ن معاالزوجني عىل ما يقدمه الطرفيعمتد جناح العالقة اجلنس ية بني ا ة يف قة ال ساس يالعال ذههواملبادرة يف ا 

 .-واليت تعترب يه العمود اذلي ترتكز عليه العالقة بني الزوجني-العالقة الزوجية 
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  يف العالقة العاطفية: املشرتكاجلانب 

ير زتنة والتقدطفة املوهذه الصالت تقوم عىل العا ،ن التاكمل النفيس والعاطفي يقوم عىل صالت عاطفية تربط بني لك آ طراف احلياة الزوجيةا  

وعىل رآ سها  [،74: 1987عبدالغفار وآ خرون، ]جيب آ ن يكون هناك جتاوب عاطفي  : آ نهمبعىن :ال من والطمأ نينة والسكينة والاحرتام و

ذا آ   ،روهيا احلواس امخلسواليت ت ،نسانيةروة يف جشرة العواطف واملشاعر ال  وهو آ عىل ذ ،احلب ا عنه عرب   ؛حلبدرك الزوجان سلوك افا 

 اعدة الش بابخلريي ملسامرشوع ابن ابز ] سعادة واس تخدام اللكامت الرقيقةعن الفرح وال  هداء آ و الانفعال املعربالصادقة آ و ال  ابلبتسامة 

 [.9: 1433عىل الزواج، 
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 الوقفة العاشرة: التعامل مع أهل كال الزوجني

 ة مع آ هل وخاصة آ هل الزوج والزوجة، والعالق ،مع القرابة منسجمنين االتوافق الزوايج آ ن يكون الطرفمن عوامل اس مترار  ا ن

ىل الرشيك حتتاج  يت:أ  ي افن وهمارة يف التعامل، ومن آ مه املهارات املفيدة اليت تزيد من العرشة احلس نة بني الزوجني م ا 

 تاج ظروف حت بأ هنم ميكن آ ن يكونوا عوان كل يف مواقف و  ،ظن بأ هل الرشيك ل حتاول آ ن تقطع عالقة الرشيك بأ ههل، واجعل عندك حسن

 مساندة.

 وعدم الانتقاص من وضع آ فرادمه الاجامتعي آ و الاقتصادي آ و العلمي. ،البعد عن انتقاد آ هل الرشيك 

 همام اكنت صغرية آ و كبرية.  ،احلرص عىل عدم ا رشاك آ هل الطرف ال خر بشؤون ال رسة 

 ذا حدث بني الرشيك وآ ههل خالف مؤقت. ينبغي آ ن تظهر لهيم ا   للطرف ال خر حماسن آ ههل، ول تندفع ابل ساءة ا 

 (.،...مشاركة آ هل الطرف ال خر مبواقف احلياة اخملتلفة )حزن، فرح 

  توافه ال مور معهم.يف التغايض عن ال مور الصغرية املقلقة مهنم، ول تمتسك برآ يك 

  ُّال عذار.ل بعض ال خطاء والامتس حتم 

 لضارة اامالت ينبغي آ ن تكون العالقة مع آ هل الطرف ال خر ابعتدال واتزان من البداية، فال تكون ابندفاع مبنية عىل العواطف واجمل

 ابحلقوق، ول تكون فاترة ضارة ابلواجبات.
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  (وىلاجللسة ال   – ثايناليوم ال )
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 الوقفة احلادية عشرة : الذكاء املايل

  آ عامق  ل حبه يفشك آ ن للامل دورا خطريا يف احلياة الزوجية؛ فهو عصب احلياة واملمسك بزمام املشاريع وال عامل، ذلكل تغلغل

 [، وهللا20: ]الفجر الناس واحتل مهنم ماكن الصدارة، وقد آ شار القرآ ن ا ىل هذا احلب اجلارف بقوهل تعاىل: )وحتبون املال حبا جام(

رامئ ال والرغبة يف متلكه غريزة متأ صةل يف نفس ال نسان، بيد آ ن هذا احلب هو سبب كثري من اجلس بحانه قد جعل حب امل

 الاجامتعية والاقتصادية واملفاسد ال خالقية.

  نو ولل سف! فقد انطلق ال نسان يتفنن يف وسائل مجع املال وتمنيته وتكثريه ومن مث صيانته وحاميته، كام تفنن يف ف فاقه والترص سائل ا 

ىل رذيلتني اجامتعيتني، ال وىل: الشح والبخل، والثانية: ال رساف والتبذير، فهذان في  ذمومان رشعاملطرفان اه، ال مر اذلي آ دى به ا 

 وعقال.

 ن اللهث ر النامجة عال رضا يقول ادلكتور محمد آ محد درنيقة يف كتابه: "قبس قرآ ين عىل اجملمتع": )لقد تنبه كبار الفالسفة واملفكرين ا ىل

 وراء املادة، فدعوا ال نسان ا ىل حتصيل مقدار حاجاته الرضورية(.

  ضاعة املال تؤدي ا ىل خراب ال رسة ووقوعها عىل خط الفقر، فتضطر لالقرتاض، مث ل تلبث آ ن تصبح غة قمة سائلوالواقع: آ ن ا 

 لدلائنني.

  ذا آ حسن املرء اس تعامهل وترص ذا آ ساء الترص ومن املعلوم: آ ن املال سالح ذو حدين، فهو مفيد ا  وات ف ابلرث ف فيه بوعي، آ ما ا 

ىل الفقر واملذةل.  وال موال وبددها بال روية؛ قاده ذكل ا 

 ة.والعاقل من آ لزم نفسه التوسط يف ال مور والاعتدال يف آ حواهل املعاش ية والاجامتعية؛ فا ن الاعتدال هو السالم 

 واملرشب  املأ لك نشد الفضيةل فليطلهبا يف الاعتدال؛ فالعتدال يف يقول الش يخ مصطفى الغالييين يف كتابه "عظة الناش ئني": )من

 وامللبس والبذل ولك آ مر حيس آ و معنوي.. هو الفضيةل(.

   ن عز ادلين بن عبد السالم رمحه هللا يف كتابه "قواعد ال حاكم" بني آ ن )الاقتصاد والاعتدال مطلوب يف آ  ين(.مور ادلحىت ا 

 ي يتطلب ل مر اذلء رضوري ملواهجة آ عباء احلياة؛ نتيجة زايدة آ سعار السلع اخملتلفة واخلدمات، اوآ حسب آ ن الاقتصاد املزنيل يش

ىل آ قىص حد ممكن وبطريقة سلمية.  الانتفاع ابملوارد املتاحة ا 

 تبلغ ما تصبوو دافها مفام ل شك فيه: آ ن ال رسة اليت هتمت بتخطيط آ سلوب حياهتا سواء يف املوارد املالية آ و البرشية سوف حتقق آ ه 

ليه من رغبات، وآ مه مظهر للتخطيط هو وضع مزيانية لدلخل املايل لل رسة وحتديد طريقة الترصف يف هذا ادلخل ع وجه  ىل آ مكلا 

ماكانت ال رسة، واتباع نظام ال   نفاق حقه اكمال، مع مراعاة ا  عطاء لك بند من بنود ال   سلمي من حيثنفاق ال دون تبذير آ و ا رساف، وا 

نفاق اخملتلفة.عدم زاي  دة مقدار املنفق عىل ادلخل وتوزيع ادلخل قدر ال ماكن عىل آ بواب ال 

  دارة مزنل ورعاية للطفوةل هيمت ابل رسة اليت يه ن الاقتصاد املزنيل مبجالته اخملتلفة من تغذية ومالبس وا  لحت متع، فا ن صواة اجمل نا 

 صلح اجملمتع بأ مكهل.

 سالمية، وغرس املبادئ والقمي ال سمفن آ هداف الاقتصاد املزنيل: تربي هان لسمحة يف آ ذالمية اة الطفل واملرآ ة وال رسة جممتعة تربية ا 

 وعقول الناش ئة.
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 ها البرشية وموارد ول شك آ ن الاقتصاد املزنيل هل عالقات كبرية ابلقتصاد الوطين اللكي، كام آ ن دراية الفرد ابقتصادايت ال رس

ن  فاق يؤثر بدوره عىل الاقتصاد الوطين.واملالية والتخطيط السلمي لال 

  ذن هللا لتحقيق آ رس  ة ذات دعامئة صاحلومن هنا تربز آ مهية اقتصادايت املزنل ورضورة الوعي والاهامتم بأ سسها وقواعدها الكفيةل اب 

 اقتصادية متينة.

 إدارة مصاريف الزواج

ن آ مه ما ينبغي توجهيه للزوجني من نصاحئ اقتصادية، وهام يف مقتبل  حياهتام الزوجية، ما ييل: ا 

 ن عىل الزوجة الواعية آ ن تكون آ ول من حيافظ عىل مزيانية ال رسة وحتاول الاقتصاد يف وفات  املرص آ ول: الاقتصاد الاقتصاد! ا 

لهية من ال رساف والتبذير، يقول س بحانه: )ول ترسفوا ا   ب نه ل حيوالاعتدال يف النفقات، فقد جاءت مناه رشعية وحتذيرات ا 

خوان الش ياطني(، ومن املعروف رشعا وعرفا وعقال ن املبذرين اكنوا ا  خري  آ ن الوقاية وواقعا املرسفني(، ويقول تعاىل: )ول تبذر تبذيرا ا 

ن مبدآ  "الرشادة الاقتصادية" يس تلزم الاعتدال يف ال لك واللباس والسكن والنقل وال اثث وتاكلي  ج واملهور.ف الزوامن العالج، مث ا 

  :ان ارية وميداس سلعة جتتيسري املهور وتاكليف الزواج، ذكل؛ ل ن املبالغة يف املهور املمتثةل يف الرشوط الثقيةل جعلت من العرواثنيا

 للتفاخر واملزايدات.

هنا بعد الزواج رمبا ذا اكنت املغالة يف املهور قبل الزواج سببا ل عراض كثري من الرجال والش باب عن الزواج، فا   للمشألك بباتكون س  وا 

ىل الطالق ومشألك الانفصال.  والشقاق واخلالفات الزوجية ورمبا جرت ا 

  :ن آ خطر ما مير عىل الزوجني ما يعرف حبمى الرشاء والتسوق والاس تجابة لالاثلثا ملظهري اس هتالك احلذر من محى الرشاء والتسوق، ا 

ا؛ النتاجئ، ذلعواقب و ت اخلادعة، دون حتكمي دقيق للعقل وتقدير للواملبالغة يف ال زايء واملوضات والانس ياق وراء ادلعاايت وال عالان

 ينبغي جتنب الرشاء العاطفي، من خالل وضع خطة لل ش ياء املطلوبة قبل القيام بعملية التسوق.

ىل القيام بعمل جناز يف وقت حمدد، آ و حيتاج ا  ىل ا  ه فامي بق هل القيام مل يس ب فكثريا ما يكون دلى آ حد الزوجني العديد من ال عامل اليت حتتاج ا 

ذ حتدد اخلطوات الواجب اتباعها للوصول ا ىل هدف معني وحيدد ا طلوب لوقت املمىض. يف هذه احلالت وغريها يكون التخطيط هو احلل؛ ا 

ليه.  ل جناز هذه اخلطوات، وعن طريقه ميكن تصور العقبات اليت قد تصادف الزوجني والهدف اذلي يريدان الوصول ا 

  :دارهتا احل مرابعا سعاد زوهجا، وذكل اب  ن الزوجة الرش يدة يه اليت تلعب دورا فريدا يف ا  ون املزنل كمية لشؤ زيانية رش يدة لل رسة، ا 

 وتدبري مرصوفاته وحصة آ فراده، فاملزنل هو املاكن اذلي يسعد فيه مجيع آ فراد ال رسة.

يع حاجات مج ث توفر دية؛ من حيث تقدير ال رسة وتنظمي مزيانيهتا حبيومن العوامل املساعدة عىل توفري السعادة يف ال رسة: الناحية املا

ت الادخار لوقولتوفري ل ومتطلبات ال رسة للمحافظة عىل حصة ال فراد وتأ مني امللبس واملسكن املرحي، ولو اهمت الزوجان بتخصيص مبالغ مالية 

ن الزوجة الوا ذ ا  نفبواب العية يه تكل اليت توزع مزيانية ال رسة عىل ال  احلاجة والطوارئ املفاجئة؛ لاكن خريا كبريا هلم؛ ا  ن هذا الزمة لال  اق، ا 

يرادات وآ وجه الرصف مع املراقبة ادلقيقة ل   زيانية.هذه امليس تدعي رضورة وضع مزيانية حممكة رش يدة لل رسة، تضبط النفقات وحتدد ال 
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  :ن دراية الزوجني خامسا نفاق يطيط السلميابقتصادايت ال رسة ومواردها البرشية واملالية والتخ الوعي بأ مهية اقتصادايت ال رسة، ا  ؤثر  لال 

جيابيا بدوره عىل الاقتصاد الوطين، ذكل؛ ل ن الاقتصاد املزنيل رضوري ملواهجة آ عباء احلياة، نتيجة زايدة آ سع ع اخملتلفة ار السلا 

 واخلدمات، ال مر اذلي يتطلب الانتفاع ابملوارد املتاحة.

ماكانت ال رسة ومما ل نف واتباع شك فيه: آ ن ال رسة اليت هتمت بتخطيط آ سلوب حياهتا، سوف حتقق آ هدافها، ذلا؛ ينبغي مراعاة ا  اق نظام ال 

نفاق، يقول تعاىل: )وا-السلمي من حيث عدم زايدة مقدار املنفق عىل ادلخل وتوزيع ادلخل  ذاقدر ال ماكن عىل آ بواب ال  آ نفقوا مل  ذلين ا 

  يقرتوا واكن بني ذكل قواما(.يرسفوا ومل

 بعض النصاحئ وال رشادات ل دارة مزيانية ال رسة:

 مراعاة حتقيق آ هداف ال رسة. -1

 الرتكزي عىل ال مه مث ال قل آ مهية. -2

 التعاون والتشاور بني الزوجني وآ فراد ال رسة يف وضع وتطبيق املزيانية. -3

 احتفظ ببطاقة الضامن للك هجاز تشرتيه. -4

ضايف، عند ثقة(.احتفظ جبزء  -5  ماكل يف )مجعية، حصاةل آ و صندوق، حساب بنيك ا 

 اشرت حاجياتك قبل حلول املوامس وتضاعف ال سعار. -6

يرادات لل رسة. -7  تلكيف آ حد آ فراد ال رسة مبهمة مراقبة املرصوفات ومتابعة ال 

ىل بند الادخار عند عدم الرصف. %10حتديد  -8  من ادلخل للطوارئ، وحيول ا 

يرادات  -9  ومرصوفات ال رسة يف ملف آ و جسل آ و دفرت خاص.كتابة ا 

حالل السلع اليت يرتفع مثهنا بأ خرى مناس بة. -10 بدال وا   ا 

دارة املال دون تعسف آ و هتاون. -11  ل بد من املرونة والتعامل اجليد مع ا 

 الواقعية يف تقدير املدخولت واملرصوفات. -12
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 األمناط السلبية يف االستهالك األسري:

   ن ترش يد الاس هتالك يعد من آ مه آ هداف اجملمتعات عامة، فادلول تعمل جاهدالوقفة ال وىل: ترش رش يد ة عىل تيد الاس هتالك، ا 

وةل داف ادلاس هتالك مواطنهيا وحهثم عىل تنظمي الاس هتالك الفردي وال رسي، ويتوقف منط اس هتالك الفرد عىل مدى وعيه بأ ه

رسة ر ابملاموالعادات والاجتاهات اليت تأ صلت دلى الفرد منذ الصغوس ياس هتا الاقتصادية، كام يتوقف عىل نوعية املعلومات 

وجيه قبة الفرد وتم مبرااليومية، فالشك آ ن التطبيع الاجامتعي للفرد هل آ ثره يف حتديد آ مناط سلوكه الاس هتاليك، ولهذا؛ اكن الاهامت

متع سعى اجمل عمل يف تنظمي الاس هتالك، كام ي سلوكه التوجيه السلمي آ مرا رضوراي، حىت ميكنه آ ن يشارك بنصيب يف اجلهد وال

ن ك ح لتحقيق آ هدافه الوطنية عن طريق تمنية الصفات املطلوبة يف املواطن، ووس يلته يف هذا: التنش ئة الاجامتعية،  ثريا من يث ا 

 ليست ملس هتكلا املعلومات والبياانت املتعلقة برتش يد الاس هتالك واملس هتكل ابدلرجة ال وىل وتكوين الاجتاهات السلمية دلى

منا يه مكتس بة، ومن مث فالبد من دراس هتا وممارس هتا وربطها ربطا حصيحا جبوانب احلياة اليومية وم   ا.تطلباهتفطرية، وا 

  ن للك جممتع من اجملمتعات عاداته وتقاليده املتوارثة اليت يعزت هبا؛ ة يته املمتزي دد معامل خشص هنا حتل  الوقفة الثانية: عادات الاس هتالك، ا 

يف  ادة املبالغةعمهنا:  عن ابيق اجملمتعات، ومن العادات الغذائية اليت يتصف هبا اجملمتع العريب خاصة، واليت ينبغي ختليص ال فراد

ا ىل آ ين شخاص، فآ  الرشاء ومكية آ عداد الطعام، فقد يكون عدد آ فراد ال رسة مخسة والطعام اذلي يعد هلم يكفي لس بعة آ و مثانية 

ىل جانب ذكل، هناك عادات خاطئة متبعة يف احلفالت و س يذهب هذا الطع ات املناس بام الزائد؟ ل بد آ نه سوف يتخلص منه، وا 

احلياة  ج ال سمل يفأ ن املهنوالزواج والولمئ، املبالغ املنفقة فهيا كنوع من التفاخر الاجامتعي تعد بذخا، بيامن الهدي النبوي يويص ب

وطعام  لثنني،انفقات، ورد عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قوهل: )طعام الواحد يكفي الاعتدال والبساطة والاقتصاد يف ال 

 الثنني يكفي الثالثة(، وورد عنه عليه السالم قوهل: )خري النساء آ يرسهن مؤونة وآ قلهن صداقا(.

 ىل جسد الرتف علظاهرة لال رساف و الوقفة الثالثة: آ رضار الاس هتالك، من املظاهر املادية لالس هتالك غري الرش يد ومن الصور ا

عالن صارخ عن وقوع الفرد يف دائرة ال رساف والرتف املهنيي عنه، وعدم وق حد  وفه عندال نسان: ما يعرف ب)البطنة(، ويه ا 

ليه يف آ داء وظائفه، وانعكس ذكل عىل جس لك مه يف شالاعتدال املأ مور به، يف سلوكه الغذايئ، حيث اس هتكل ما ل حيتاج ا 

داء ان عن آ  نة( ويه عظم البطن واتساع ال معاء من جراء حشوها ابلطعام فوق احلاجة، ويرتتب عىل البطنة: جعز ال نس)البط 

ف يف ال رسا وظائفه احليوية بطريقة جيدة، كام يرتتب علهيا تعرض اجلسم لش ىت ال مراض، وملا اكنت البطنة مظهرا من مظاهر

ية هل من لبدن وحاماال سالم مهنا موقف ال ناكر والتنفري والتحذير؛ للحفاظ عىل سالمة اس هتالك الطعام، فقد اكن طبيعيا آ ن يقف 

طن وقد ني البمسرشور )البطنة(، يقول عليه السالم: )ما مل  ابن آ دم وعاء رشا من بطنه...(، وقال صىل هللا عليه وسمل لرجل 

ىل بطنه بأ صبعه: )لو اكن هذا يف غري هذا لاكن خريا كل(،  ايوقد ورد عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قوآ ومأ  ا  مك هل: )ا 

 والبطنة؛ فهيي ثقل يف احلياة، وننت يف املامت(.

 ن كثريا من الناس يشرتون طعاما آ و مالبس عن طريق ادلعاايت وال اكذي عالانت الاس هتالك، ا  رية ب التجاالوقفة الرابعة: ا 

ن ال س عالانت ملنتجات غذائية متعددة ال نواع، واحلقيقة: فا  شاعات وا   ا بلك وسائلبالغ فهيم واق التجارية تروج بضائعها بدعاايت وا 

 ال غراء.
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 لمتكني ال رسة

قبال الناس و  نقاص الوزن ابس تعامل عقار ما يفقد املاء اخملزن ابجلسم، واس تغالل مصانع ال غذية ا  عالانت عن ا  خراج امفثال: ا  لعديد من ا 

 ه.ة تقدميالغذاء اجلديد مع كتيبات ترشح فوائده وعنارصه الغذائية وطريق املس تحرضات الغذائية لل سواق وتوزيع عينات جمانية من

كثار مرض وال قالل من ىل الغذاء لتقومي نفسه، مع العناية عند تناولها آ ن يكون ذكل ابعتدال، فال  ن ال نسان حباجة ا  بتعاد ا، ينبغي الااسب. ذلا 

ا من ل آ ساس له وآ مثال عمل آ سس الغذاء والتغذية السلمية وعدم الانس ياق وراء آ قوالعن ادلعاايت التجارية وال عالانت املضلةل، وكذا ينبغي ت

 الصحة.

 م لك بند آ ن يقس الوقفة اخلامسة: آ مناط الاس هتالك، درج الاقتصاديون عىل تصنيف آ مناط الاس هتالك وفقا للبنود الرئيس ية، عىل

ىل آ قسام فرعية، فاس هتالك الطعام مثال يضم قامئة بأ مه ب   ملتعددة.انواعها نود الطعام، اكللحوم اخلزب وال رز واملرشوابت بأ  ا 

: يههتالك، وهناك من ال حصاءات الرمسية ما يتبع هذا التصنيف نفسه، وقد متخضت يف هذا اجملال عن تصنيف دويل يضم عرشة بنود لالس 

نوعة، ، مصنوعات م ات النقلالكمييائية، والبضائع املصنوعة، ال لت ومعدال غذية، واملرشوابت، املواد اخلام، الوقود املعدين، الزيوت، واملواد 

ة لها مصدر ية واحدومعامالت غري مصنعة، ويتفق الباحثون يف جمال الاس هتالك عىل مبدآ : آ ن ال رسة آ و الوحدة املعيش ية تشلك خلية اس هتالك 

 ا مه آ عضاء يف وحدة اس هتالكية واحدة.خاص، قد يسهم فيه فرد واحد آ و عدة آ فراد، وآ ن مجيع املس هتلكني فهي

 جياد وس يةل لنقل املعلومات ا اليت آ سفرت  لغذائيةالوقفة السادسة: بطاقات الاس هتالك، نظرا لكرثة الاهامتم ابلتغذية ورغبة يف ا 

ىل اس تخدام ما يعرف ب)البطاقة ا ة(، ل رشاديعهنا ال حباث اليت آ جريت يف هذا اجملال للمس هتكل؛ جلأ  كثري من احلكومات ا 

يضاح آ و عالمة وصفية سواء آ اكنت مصورة آ م مكتوبة آ م ملصقة آ م حمفورة بع  ، ادة الغذائيةبوة املوالبطاقة ال رشادية يه: بيان آ و ا 

ع  وعنوان صانبة، وامسوحتتوي البطاقة ال رشادية عىل معلومات مكتوبة تشمل امس املادة الغذائية، وقامئة املكوانت، وحمتوايت العل 

نتاج والصالحية، وبدل التصنيع آ و املصدر ال صيل للسلعة، والهدف من نآ و  ية اقات ال رشادظام البطمعئب املادة الغذائية، واترخي ال 

 املنتجات قابة عىلهو تثقيف املس هتلكني غذائيا، وتشجيع رشاكت الصناعات الغذائية عىل رفع املس توى الغذايئ ملنتجاهتم، ووضع ر 

رشادية اقتصادية غذائية الغذائية محلاية امل  ن البطاقة ال رشادية قناة توعوية وا   يدة.ج س هتكل من الغش التجاري، ا 

 ابحة الاس هتال ابالوقفة السابعة: موقف ال سالم من الاس هتالك حتمكه قمي آ ساس ية وقواعد اثبتة، مضموهنا العام ا  حة حتقيق ك، وا 

سني حت دته آ و ور آ حد آ ن ال سالم يذم الاس هتالك آ و يقف يف وجه زايآ فضل مس توايته املمكنة، ونؤكد ذكل ابتداء؛ حىت ل يتص

لبية س معلية  مس توايته، ذكل؛ آ ن معىن الاس هتالك حلق به يف حس كثري من ال فراد مفاهمي غري حصيحة، مفادها: آ ن الاس هتالك

 يفئل ال عالم وآ هجزته هذا ال حساس بسبب ما تسكبه وسا -ولل سف-وسلوك مرذول يرهق اقتصادايت ادلول، وقد ترسب 

نتاج وتدعو ا ىل زايدته وحتذر من الاس هتالك وتنادي بتقليصه، عىل آ س نتاج اس آ ن اآ ذان الناس من دعاية جوفاء حتبب يف ال  ل 

نتاج حصيح ذا اكنت ال وصاف اليت آ لصقت ابل  ن يعطي ويضيف ويفيد، وآ ن الاس هتالك تبديد، وحتطمي، وغري مفيد، وا  ا مة، فا 

منا هآ لصق ابلس  بناء و خري و هتالك خاطئ غري حصيح، فالس هتالك ليس رشا حمضا وليس تبديدا آ و حتطامي للسلع واخلدمات، وا 

نتاج ل وجود هل بغريه.  لل جسام والعقول، فالبرش ل قيام هلم بغريه، وال 

ليه وجعهل من القيام ابلواجبا ابحته وادلعوة ا  ن موقف ال سالم من الاس هتالك الرش يد هو: ا   فامي هو يف ، وجعهلت والتاكليف فريضة لزمةا 

 حدود ما ميكن الفرد من آ داء املسؤوليات آ مرا مباحا، ورمبا واجبا برشط الاعتدال فيه ومراعاة القمي املرشوعة.



      

  

 

 54 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 النصائح العشر إلعداد امليزانية:
ذا اكن دليك ليس هناك قوانني حسرية حتل مشألكك املالية، لكن هذه النصاحئ سوف متكنك من البقاء  ب رسة؛ فيجآ  بعيدا عن املشألك. ا 

ليك بعض النصاحئ املفيدة:   مشاركة مجيع ال فراد؛ حىت ميكنمك التوجه حنو بر ال مان. وا 

نفاق. .1  آ عد مزيانية واقعية والزتم هبا، وهذا يعين التدقيق دوراي يف النفقات وتعديل بعض العادات يف جمال ال 

ذا .2  رآ يت شيئا مل ختطط لرشائه؛ فال تفعل، عد للبيت وفكر اثنية. ل تشرت بناء عىل ما تشاهد، ا 

عالانهتا، فرشاء يشء ل حتتاجه قميته  .3  دون داع. رايل 400رايل، يعين ببساطة دفع مبلغ  400رايل مببلغ  500جتنب التخفيضات وا 

 احصل عىل تأ مني طيب مىت ما آ مكن ذكل. .4

 ما تتوقع آ ن حتصل عليه. اشرت ما تس تطيع دفع قميته ال ن وليس مس تقبال آ و .5

 جتنب ال جيار املرتفع للمزنل آ و ال قساط كبرية. .6

 ل تكفل دين خشص آ خر. .7

نفاق سيئة. .8  ل تشرتك آ و تتضامن مع آ شخاص دلهيم عادات ا 

 ل تغامر يف استامثرات خطرية. .9

نفاق. .10  عليك ابلصدقة وال 

 ابتعد عن الراب واحرص عىل الكسب احلالل. .11

  



      

  

 

 55 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 على()ابتعد عن + احرص 

 احرص عىل: ابتعد عن:

 الزاكة والصدقة التعامل ابلراب

 الرصف آ قل من الراتب الاعامتد عىل ال قساط

 الاستامثر املس تقبيل الرصف آ كرث من ادلخل

 العمل ال ضايف القلق والتفكري يف املس تقبل

نفاق  الادخار اخلالف والتوتر من ال 

 مشاركة الزوجة يف حل ال مور املالية الاستسالم لطلبات ال ولد غري الرضورية

نفاق العشوايئ بدون ختطيط  حتديد املزيانية شهراي ال 

 حتديد آ وقات للتسوق التسوق اليويم

 ادلعاء واذلكر والاس تغفار ال رساف والبخل

نفاق  الكسب احلالل املقارنة ابل خرين يف ال 

 وال رخصالبدائل اجليدة  الرشاء حسب الرغبة وليس الاحتياج

 الاعتدال والتوازن ادليون

 

  



      

  

 

 56 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الوقفة الثانية عشرة: إدارة ميزانية األسرة

  عداد املزيانية ينبغي آ ن نأ خذ يف الاعتبار مجموعة من القواعد اليت جتعل هذه املزيانية فعاةل  مهنا:و رش يدة، و عند القيام اب 

  ،فقد تكون شهرية آ و ربع س نوية آ و س نوية.قاعدة املدة الزمنية: بأ ن يكون ملزيانية ال رسة فرتة زمنية 

 .يرادات املتوقعة يرادات والنفقات بقدر الاس تطاعة، لتخطيط النفقات يف ضوء ال   قاعدة التوازن: بني ال 

 يرادات ونفقات ال رسة، بأ ن  يشه ال رسة.يكون ذكل يف ضوء الواقع اذلي تع  قاعدة الواقعية: عند تقدير ا 

 ذ تعطي الشورى حافزا معنواي للك آ فراد قاعدة املشاورة: بني آ فراد ا عداد مزيانية ال رسة، ا   ل رسة.ال رسة عند ا 

عداد مزيانيته :يقول ادلكتور حسني حشاتة  ...(.ةشألك املالينب امل لصلح حاهل واس تقام وجت  ؛)لو الزتم البيت املسمل ابلقواعد السابقة يف ا 

 كام يؤكد ادلكتور ايرس قاري عىل قواعد آ خرى هممة:

 ذهل فيه.ب تريد معلية من آ جل الس يطرة عىل النفقات والتأ كد من آ ن املال ينفق فامي ال هنا متثل طرق ؛بد منه ملزيانيات رش لا (1)

عداد  (2)  خطوات فقط: 3زيانية يتطلب املا 

نفاقك احلالية -  .حتديد طريقة ا 

نفاقك احلايل -  .ووضع آ هداف تأ خذ يف اعتبارها آ هدافك املالية البعيدة ،تقومي آ سلوب ا 

نفاقك للتأ كد من بقائك مضن هذه ال رشادات -  .متابعة ا 

ذا اكن املال اذلي تسحبه ببطا ،انتبه ا ىل ترسب النقد (3) عداد جسل مبفعليك  ؛قة الرصاف ال يل يتبخر من حمفظتكا  آ ين و ا تسحبه ا 

ذا كنت تس تخد تنفقه نفاقكفعليك البحث ؛ رث من مرة يف ال س بوعم الرصاف آ كمعوما، ا   سحبه.ت ذكل املال اذلي  عن مصارف ا 

نفاق خطر جداجت (4) ذا كنت تفعل ذكل، اوز حدودك يف ال  لكن هذه وهذا ل جيعكل مرحشا فوق العادة لال فالس، و ، فلست وحدك ؛ا 

ىل آ نك حتتاج ا ىل خفض نفقاتك جبدية، مفرحبا بك يف النادي )اندي املواط  شارة ا   نني املدينني(.ا 

ذا اكن دخكل ل يغطي نفقاتك ،ال ساس يات احذر من الكامليات اليت تبدو يف مظهر (5) عىل  ا اكنتمفعىن هذا آ ن بعض نفقاتك رمب ؛ا 

 آ ش ياء تدخل يف ابب الرفاهية، حىت ولو كنت تعتقد آ هنا تليب احتياجات فعلية دليك.

ميكنك  %10من دخكل، فبذكل يكون دليك فائض قدره  %90كل بأ ل تنفق آ كرث من  اضع هدف ،افرض رضيبة عىل نفسك (6)

 ادخاره واستامثره ل هدافك البعيدة.

أ كدا من لست مت عندما تضع آ هدافك البعيدة واملزيانية اليت ميكنك العيش مبوجهبا، ل حتسب ال موال اليت ،ل حتسب ما ل متكل (7)

 العالوة الس نوية، آ و نس بة ال رابح، آ و عوائد ال سهم. :مثل ،حتصيلها

ذا رآ يت دخكل يزداد بسبب الرتق  ،انتبه لسارق النفقات (8) نفاق ؛ فية يف العمل آ و بعض الاستامثراتا   آ ش ياء ملال عىلاال تبادر يف ا 

ربر ايف مكادلخل ال ض ادم هذآ ن تس تخ :ومن ال فضل ،ةل التضخم يف الاقتصاد بصفة عامةكاملية حىت تتأ كد من آ نك جتاوزت مرح

 ملزيد من الادخار.

  



      

  

 

 57 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 عناصر وبنود امليزانية األسرية

 ويه: ،تمتثل عنارص مزيانية ال رسة يف آ ربعة بنود رئيس ية 

 ومنها:، أوال: بند اإليرادات 
يرادات ال ساس ية -  مثل: ال جور والرواتب ادلورية. ،ال 

يرادات املساعدة -  مثل: احلوافز واملاكفأ ت. ،ال 

يرادات آ خرى -  مثل: ال عاانت والهبات. ،ا 

 ومنها: ،ثانيا: بند النفقات 
دلين اونفقات حفظ ، كنفقات املأ لك واملرشب وامللبس واملسكن والصحة ،مثل: نفقات حفظ النفس ،النفقات ال صلية -

 وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ املال.

 ة الواجبة.مثل: النفقات عىل الزوجة وال ولد والزاك ،النفقات الواجبة -

 مثل: الصدقات التطوعية والقرض احلسن. ،النفقات التطوعية -

 مثل: نفقات الولمئ واحلفالت. ،النفقات الكاملية التحس ينية -

 من ثالثا: بند الفائض النقدي: الناتج عن زيادة اإليرادات على النفقات، و
 سبل استثماره:

 استامثره ذاتيا يف مرشوعات فردية. -

 مضاربة جامعية. استامثره مراحبة آ و -

 استامثره يف املصارف ال سالمية من خالل صيغ الاستامثر الرشعية. -

 ومن  ،الناتج عن زيادة النفقات على اإليرادات رابعا: بند العجز النقدي
 سبل تغطيته:

 تغطية العجز عن طريق القرض احلسن. -

 تغطية العجز من املدخرات. -

o  نفاق يف جمالت فهيا معصية هلل.وينبغي آ ن حيذر من الاقرتاض ابلراب، آ و  ال 

o  ن فكرة املزيانية ليست جديدة، ولكهنا ذكرت يف القرآ ن الكرمي يف قصة يوسف عليه السالم، حيث طبقت موازنة آ و ا 

نتاج القمح يف س نوات الس بع الرخاء، واس هتالكه يف س نوات الس بع العجاف الشداد، كام  مزيانية ادلوةل، من خالل موازنة ا 



      

  

 

 58 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

يرادات وس بل طبقت يف ب  يت مال املسلمني يف موازنة املوارد والاس تخدامات، وموازنة نفقات الغزوات وما تتطلبه من ا 

ن وجد.  تدبري العجز ا 

o  يرادات والنفقات مس بقا، ومعرفة العجز ن مزيانية ال رسة تعد من آ مه الوسائل املساعدة عىل تقدير ال  ريه س بل تدبو ا 

ىل مزيانية لل رسة مبنية عىل آ سس رش يدة.وتغطيته، ومعرفة الفائض وس بل استامث  ره وتمنيته، وصول ا 

  



      

  

 

 59 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 خطوات وضع خطة امليزانية:

 :اخلطوة األوىل 

 ....(.حتديد ال هداف لل رسة )اقتصادية، تعلميية، اجامتعية،

 مثال:

 ..(..رشاء )بيت، س يارة، هجاز، (1

 سداد دين. (2

 )...(. دخار مبلغ شهري قدرهاتوفري و  (3

 ...(.تطوير اذلات )دراسات عليا، حضور دورات، رشاء كتب ومواد علمية، (4

5) .)...( 

 اخلطوة الثانية: 

يرادات املدخولت )راتب، ماكفأ ة، معل ا ضايف(  .حتديد ا 

 مثال:

 الراتب الثابت. -1

 ماكفأ ة.  -2

 معل ا ضايف. -3

 :اخلطوة الثالثة 
 .حتديد بنود املرصوفات )الس نوية والشهرية وال س بوعية واليومية(

 وتدوين لك املشرتايت واملرصوفات والاحتياجات والرغبات ال رسية.

 اخلطوة الرابع: 
 ترتيب املرصوفات حسب ال ولوية، عىل النحو التايل:

 .)سكن، غذاء، مالبس( :املرصوفات الرئيسة

 .)حسب ال رسة وآ هدافها وحاجاهتا ومواردها( :املرصوفات الفرعية



      

  

 

 60 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 :اخلطوة اخلامسة 
 املرصوفات:موازنة ادلخل مع 

 رسة لالدخار. من دخل ال   %10بتخصيص  -بقدر ال ماكن-توزيع ادلخل عىل النفقات آ و املرصوفات السابق حتديدها مع الالزتام  :مبعىن

 :اخلطوة السادسة 
 تنفيذ اخلطة وتقيميها:

ىل هل مت او  ،هتاون، مع حتقيق الرضاآ فراد ال رسة يف تنفيذ خطة مزيانية ال رسة ومراقبة احلال دون تدقيق آ و اون الزوجان و يتع لوصول ا 

 آ م ل؟ ال هداف واخلطة املتفق علهيا

  



      

  

 

 61 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 عناصر وبنود ميزانية األسرة الشهرية )جدول مقرتح(
 2000 مدخولت آ خرى  رايل 5000 ادلخل الثابت

 املرصوفات
 املوازنة املبلغ

نفاقه املتوقع  العجز الفائض ما مت ا 

     مرصوف الزوجة

     املقايض الشهرية

     %10دخار الا

جيار السكن      ا 

     قسط س يارة

     الهاتف واجلوال

     املاء والكهرابء

     العالج الطيب

     ادليون

     مرصوفات الس يارة

     ترفيه / آ لك خارج البيت

     دراسة آ و دورة

     آ هداف ترغب حتقيقها

     

  دارة وتنظمي مزيانية ال رسة ابل ماكن الاس تفادة مهنا.برامج ا  ملحوظة: هناك  لكرتونية وتطبيقات عىل اجلوال تساعد عىل ا 



      

  

 

 62 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الوقفة الثالثة عشرة: االدخار واالستثمار

  تقدمية آ م آ هنا من خصائص ادلول النامية؟ ةهل الادخار ظاهر 

 ولكن مبا يدخره. هفقد قيل: ل تقاس ثروة ال نسان مبا يكس ب

ر س تقراالاكتأ مني سكن آ و مرشوع سفر آ و رشاء مزنل آ و  ،والادخار قد يكون آ نيا بقصد رشاء حاجة تلزمنا، وقد يكون لفرتة قصرية

 والزواج، وقد يكون لفرتة طويةل لضامن املس تقبل.

 فلو قيل: هل الادخار غاية؟ 

 نقول: طبعا، ل.

 ل ن الادخار هو وس يةل لالنطالق ملرحةل جديدة.

 هل الادخار هدف؟ولو قيل : 

 نقول: طبعا، ل.

رشاء دخار ل ل ن الادخار واسطة، الغاية منه قد تكون لضامن الش يخوخة واملس تقبل، آ و لزايدة ادلخل آ و رفع املس توى، وقد يكون الا

مضاءآ و جمرد حاجات رضورية آ و لتأ مني مس تقبل ال ولد،  جازة ممتعة، لكن الادخار يبقى رضورة ا  من  مثر، وليس تتطو  ل ن ال مور قد ؛ا 

 يضمن دوام احلال.

طاب نفسا و فقد آ ذن ابلفقر ومن مل حيسب دخهل فقد آ ضاع آ صهل، ومن مل يعرف للغىن قدره  ،مل حيسب ذهاب نفقته مل حيسب دخهلمفن 

نسان مرهون مبا آ عده ونظم ؛ابذلل ذ مس تقبل آ ي ا   شؤونه املالية لتحقيق برانمج حياته. به ا 

  آ ن يدخر؟فلو قيل: من يس تطيع 

ماكانته وطاقاته وحدوده،  نسان ا  حباجة  نكوفال ي وعندما يكون ثراينقول: ليس من الرضوري آ ن يكون دلينا ثروة لنبدآ  الادخار، فللك ا 

نسان  صاةل حاين هل ميكنه آ ن يدخر، وهو يف الواقع قد يس تفيد من آ خطاء آ بويه، فهام عندما يشرت -وحىت الطفل الصغري-لالدخار، لك ا 

هامهلامحيا  ل هنام مل يدخرا يف حياهتام، فزيعامن آ هنام سوف يوهجان آ ولدهام حنو الادخار.  ؛ولن التعويض عن ا 

 فلو قيل: مىت يبدآ  الادخار؟ 

ن كنا قد آ خطاان يف املايض، فليكن قرار !نقول: اليوم، نعم ن كنا مل نقم بذكل حىت ال ن، وا  رر نق وصارما ول ان حكاميفلنقرر اليوم آ ن ندخر ا 

 ال ن آ ن نبدآ .

 فلو قيل: ملن ندخر؟ 

 (.ن تذرمه عاةلري من آ  خثتك آ غنياء تذر ور ل نليس متروا يف العيش مبس توامه ) ؛نقول: ملس تقبلنا رمبا؟ ولكن املهم آ ن ندخر ل نفس نا وآ ولدان
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 ذن؟! فلو قيل: ما  هو الادخار، ا 

ن مفهوم الادخار، اكن ابملايض يعين الزراعة بصورة عامة ا اكن ورمب ،امثر(والاست كام يشري ا ىل ذكل جعفر اجلزار يف كتابه )الادخار ،نقول: ا 

نتاجا مضاعفا وآ مثال متعددة خالل فرتة قصرية، مث انسحب مفهوم الا)يف  السبب والالكم للجزار هو لك يشء  دخار عىلآ ن الزراعة تعطي ا 

طالقه عىل اجل وآ   ميكن ادخاره، معنواي اكن ن اكن غالب ا   .(انب املاديماداي وا 

صل فليعيش خالل فصل اجلفاف، والنبات يدخر خالل  ؛آ ولده يف عشه آ و جحره آ و يف جوفه، يدخر لنفسه افاحليوان يدخر طعام

 الش تاء وليسرتد حياته يف الربيع.ليبقى ويعيش خالل  ؛الصيف

ذا آ ردان آ ن نتعمق آ كرث ن جسم ال نسان وجسم احليوان يدخر الغذاء آ و املواد الرضورية لبقا ؛وا  ماكننا آ ن نقول ا   غذائه.  ميتصها منئه واليتفبا 

ماكنه آ ن يعيش يف الصحراء القاحةل بدون ماء و  ،وامجلل يدخر املاء والطعام ة الشمس حتت آ شعوهو مثال رائع ل سلوب حيايت متفوق، فبا 

ىل ما خزنه وادخره يف بواطن معدته.احلارقة عدة آ ايم مس تعينا اب ضافة ا   ملواد اليت ادخرها وخزهنا يف س نامه ا 

نفاقها يف املس تقبل عندما تنخفض آ و تنضب املوارد. ذن: الادخار هو مجع جزء من املوارد وحفظها ل   ا 

د اع النقدي قالاقتط ة الاس هتالكية، وهذاوبلغة الاقتصاديني: الادخار اقتطاع نقدي من ادلخل بعد اجلزء املنفق من هذا ادلخل عىل العملي

 يوجه لالستامثر آ و التوظيف آ و الاكتناز.

 فلو قيل: ما هو الادخار ال جباري؟ 

ن بعضف ،نقول: آ مه ما ميكن اعامتده من آ ساليب الادخار ال جباري هو استباق القرار، من حيث التنفيذ قبل الاس تعداد الاكمل الترصفات  ا 

ن -  وةل ومفضةل،هةل ومقبحبيث آ صبح الكثريون يرون فهيا حلول س  ،ا ن اجملمتع الاس هتاليك اذلي نعيش يف ظالهل قد سهلهاف ؛-متناقضة بدتوا 

حلفاظ عىل اء آ و اوخطر التقس يط يمتثل يف املبالغة وتضخمي املرصوفات، وعىل القدرة عىل الوف ،اء ابلتقس يط يأ يت ابدلرجة ال وىلوالرش 

 عن تسهيالت التقس يط. ةالناجت يةمس توى الرفاه 

 فلو قيل: ما هو الادخار املثايل؟ 

ن استباق القرار والتقس يط جمرد آ مثةل عند الادخار، بدءا من الفراطة والفتات والادخار ال جباري اس آ ن جمرد عض النفقد جيد ب ،نقول: ا 

 ار.ن الادخك آ ن التأ مني الصحي يعد فعال مالتأ مني عىل احلياة آ و التأ مني املريض بأ قساط مرحية هو ادخار مثايل ومقبول، ول ش

 فلو قيل: ملاذا ندخر؟ 

حدى ال حصائيات العملية جند آ ن الادخار يكون غالبا لل س باب التالية: لضامن املس تقبل والش يخوخة، نه ووفق ا  جأ ت، اللمرض واملف نقول: ا 

جازة ممت مضاءل  عض ادليون واملس تحقات، لتأ مني سكن، لرشاء حاجيات رضورية، للزواج، لرشاء س يارة، آ و مزنل، لسداد ب دة عة، لزايا 

عادة التأ هيل، لرعاية مس تقبل ال ولد.  ادلخل، لتحمل تاكليف ادلراسة آ و ا 

 فهل دلينا ادخارات اكمنة ذلكل، وهل مضنا ل ولدان سالحا ل يس تطيع آ حد آ ن يأ خذه مهنم )العمل والتخصص(؟ وهل آ منا ل نفس نا ول ولدان

ذا ما توقفنا عن العمل اذلي منارسه؟دخال معقول  وهل فكران يف عائلتنا وآ ولدان، من  مناس با، يكفي للمحافظة عىل مس توى حياة كرمية، ا 

 وكيف يمت التنس يق مبا تركنا هلم وما س نرتكه؟ ؟وماذا يكون وضعهم بعد غيابنا ؟بعدان
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ن اكن ي ج ادخار ن يكون دلينا مال نقدي بقدر ما يكون لنا برانملنا بعض املدخرات، فهل يه يف موضعها الصحيح؟ فليس املهم آ   وا 

 هيا صناديقدلول اليت فا ن اكن الادخار يأ يت يف ادلرجة الثانية ابلنس بة لساكن ادلول الصناعية وادلول الغنية وادل :واحلقيقة، واستامثري

اليت ملس توى و اآ سايس يف ادلول اليت مل تصل ذلكل فا ن الادخار هو  ؛مساعدة ومجعيات لضامن الش يخوخة ورشاكت لتأ مني ادلخل املس تقبل

 يضمن مس تقبل العجزة. ..ترتك الفقري ميوت ول تقوم السلطة ول امجلعيات بأ ي هجد آ و آ ي برانمج

دال الاعتوالرتوي و فميكن القول بعد ذكل لكه، الادخار هو احلرص املادي، والتبذير هو الالمبالة، فاحلرص من رضورات احلياة،  ؛ومن مث

ماكانتنا وتنخفض مس توايتنا وتقرص ،سلمي يف لك يشءهو الترصف ال  ان وتبدآ   آ عامرولك تطرف ولك مغالة جتعلنا نس تزنف طاقاتنا فتضعف ا 

 هنايتنا، فالدخار ابلنس بة للامدة اكلوقاية ابلنس بة للجسم.

 فلو قيل: كيف آ ستمثر؟ 

ن اختيار املرء لستامثر معني ينبغي آ ن ينطلق من آ مرين:  -  ا 

 املعرفة الوافية خملتلف آ نواع الاستامثر ومزيات لك مهنا.  ال ول:

 الثاين: الرؤية الواحضة ل هداف املرء من الاستامثر. 

ن معظم الناس يفضلون الاستامثر اذلي يضمن هلم آ مورا ثالثة:  -  ا 

 م. ال ول: احملافظة عىل رآ س ماهل

 الثاين: تقدمي آ كرب نس بة ممكنة من الرحب.

بقاء ماهلم يف متناول آ يدهيم  . ءواليس تعملوه مىت شا ؛الثالث: ا 

 ، هو الاستامثر املثايل. ةوواحض آ ن الاستامثر اذلي جتمتع فيه هذه املزيات الثالث

 بيد آ نه من النادر آ ن جتمتع سالمة رآ س املال مع ادلخل املرتفع والس يوةل التامة يف استامثر واحد. 

 ومهنا:فالستامثرات اخملتلفة متكل هذه املزااي بنسب متفاوتة ، 

 .الاستامثر العقاري الوس يةل الاستامثرية ال وىل -1

 .الاستامثر يف ال سهم وس يةل استامثرية اثنية -2

ليه ر  من املتني اذلي تلجأ  حيث تعد الس ندات رمزا لالستامثر ال   ؛الاستامثر يف الس ندات :امثرية الثالثة يهالوس يةل الاست -3 ؤوس آ موال ا 

ل ابملسأ ةل عية تتصبيد آ ن هذه الوس يةل ل ختلو من ا شاكلت رش  ،املس نني املتقاعدين، فتحافظ علهيا وتقدم هلم دخال منتظام يعيشون منه

 الربوية. 

 يف اذلهب والفضة وس يةل استامثرية رابعة.الاستامثر  -4

 .عالمات المتدن واحلضارة واذلوق الرفيع ويه مناقتناء التحف الفنية عىل اختالف آ نواعها  -5

آ هجزة والات و ة كصيانة اجلة تقني..، آ و همار .الاستامثر يف همارة جييدها ال نسان ويس متتع هبا اكلطبخ، آ و همارة همنية اكلنجارة والكهرابء والس باكة -6

خل. .....، آ و التسويق ال لكرتوين للسلع والبيع والرشاء.احلاسب ال يل والتصوير واملونتاج  ا 
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 صناديق ودائع و مثل: الاستامثر يف اجلواهر وال جحار الكرمية، والادخار وال ،وقد آ ضاف بعض الباحثني وسائل استامثرية آ خرى

 السلع. الاستامثر يف ال سواق املالية، واملضاربة يف آ سواق 

 ن املقصد ال ول مهنا لكها هو ؛وهمام تعددت آ نواع الاستامثر ووسائهل  رات حتقق هذهالاستامثو، زايدة رآ س املال واحملافظة عليه :فا 

 ال هداف املرسومة لها بدرجات متفاوتة. 

 هل ا ىل ل حتويفيطو  ،عب بيعهكن غريها اكلعقار جامد يصفبعض الاستامثرات سائةل اكل سهم حتول ا ىل معةل نقدية بلك سهوةل، ول

لتحف ذلهب وايف حني آ ن ا ،ومهنا الاستامثرات اليت تتأ لك قميهتا وتضعف قوهتا الرشائية حتت وطأ ة التضخم اكلس ندات، النقد

 عىل العكس تزداد قميهتا يف فرتات التضخم. 

 ن ف س بة، وذلكل املنال هنا يه اليت تؤثر يف اختاذ قرار الاستامثر واختيار الوس يةل ؛والفروق بني هذه ال نواع من الاستامثر هممة ا 

ذ؛ معرفهتا رضورية للك مستمثر ن ا   ملال. اكرث ضامنة وسالمة لتمنية ن عىل آ ن الاستامثر هو الطريق ال  الناس متفقو ا 

 م عندئذ ح حياهتفتصب، ين آ نعم هللا علهيم ابل موالبيد آ ن الاستامثر قد يصبح مرضا مزمنا اكل دمان، عند بعض املستمثرين اذل

 دا للامل.لون عبيفيتحو  ،والتفكري يف زايدة آ مواهلممقترصة عىل عد نقودمه وتفقد عقاراهتم، ومالحقة آ سهمهم، ورعاية س نداهتم، 

 ن السعادة يه يف القناعة وراحة البال والعافية والبعد عن الطمع قدميا قيل: و  ،لفضةمن اذلهب واقناطري املقنطرة يف ال  توليس ،ا 

 القناعة كزن ل يفىن.

خلة الاس  مل وكرث مثل: احملافظة عىل الصالة والصدقة وصةل الرمح وطلب الع ،طاعة هللا وعبادته وآ عامل اخلري والرب تزيد الرزق -7  .تغفار... ا 

o  ،فا ن ، رىن هجة آ خموبني الكرم وال رساف والتبذير ختاما آ قول: علينا آ ن منزي بني الاعتدال والاقتصاد وال رساف والادخار من هجة

ن آ ي تطرف سواء يف البخل والشح آ و  التبذير و ل رساف ااكنت آ وضاعنا تسمح لنا آ ن نترصف بكرم وآ ن جنود مبا آ نعم هللا به علينا، فا 

خوان الش ياطني)مرفوض رشعا وعقال، وصدق هللا القائل:  ن املبذرين اكنوا ا   [.27رساء: ]ال  ( ا 
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اإلشباع العاطفي مهارة :عشرة الرابعةالوقفة                                   -  

 ن يف ذكل :يقول س بحانه وتعاىل لهيا وجعل بينمك مودة ورمحة ا  قوم لل ايت  )ومن آ ايته آ ن خلق لمك من آ نفسمك آ زواجا لتسكنوا ا 

 .يتفكرون(

  حدى آ مه احلاجات ال  احلاجة للحب دلنيا يف حلاجات اواليت تبدآ  اب ،لهرم احلاجات النفس ية "نظرية ماسلو"نسانية حسب والانامتء يه ا 

كن ن ومسمكتوفر وطن آ   ويه احلاجات ال ساس ية اليت ترتبط ابلبقاء اكلغذاء والرشاب والنوم وادلواء، يلهيا احلاجة لل من، ،قاعدة الهرم

ذا آ ش بعت هذه احلاجات ال ساس ية ،ئنان وامحلايةيشعر فيه الفرد ابلطم  نسان ل ش باع حاجاته النفس ية ل ؛فا   ،نامتءلحب والاسعى ال 

ذا آ ش بعت هذه احلاجة سعى للتقدير والاحرتام واملاكنة الاجامتعية اجليدة ذا آ ش بعت هذه احلاجات ،فا  ىلانتقل الف ؛فا  املس توى  رد ا 

ذا جنح يف  ،ل احلاجة للمعرفة والفهم واحلاجات امجلاليةال عىل من احلاجات حاجات حتقيق اذلات مث س تخدام ن من الامتك ؛ش باعهاا  فا 

ا يقدمه من دمع نامتء، كام آ نه مبالازواج السعيد يش بع احلاجة للحب ووال، [Maslow ،1986]منة ال مثل ل قىص طاقاته وقدراته الاك

ش ب وهذا يعين آ ن دافع احلب والانامتء حاجة نفس ية ملحة تبحث ،ع ا ىل درجة كبرية احلاجة للتقديريش ب ؛نفيس واجامتعي  ،اععن ا 

 .[2002س ملكفني وغرو]ىل كونه خطوة هممة لتحقيق اذلات ابل ضافة ا  

 ل آ ن الارتباط بعالقة زوجية محمي  ؛وابلرمغ من آ ننا جند احلب والانامتء يف عالقتنا ابلوادلين وال هل وال صدقاء من آ مه مصادر ة يعد يا 

ن نتاجئ ادلراسات النفس ية تؤكد آ ن الزوج  ؛" يف حياة ال فرادعدةاسقة الزوجية املوفقة من العوامل "امل فالعال ،ش باع العاطفيال   حيث ا 

، Argyle]ال قارب املقربون مث ال صدقاء مث زمالء العمل واجلريان  :آ و الزوجة آ مه مصدر من مصادر الرضا عن احلياة، يلهيا يف ال مهية

فقد آ شار ماير  ،يف دراس هتا نتاجئ العديد من البحوث اليت تؤكد آ مهية الزواج للسعادة الشخصية [2008] وقد آ وردت جان، [2001

ىل آ ن ادلراسات املسحية تؤكد آ ن املزتوجني آ كرث سعادة ورضا عن  من املطلقني، وآ قل عرضة حياهتم ممن مل يس بق هلم الزواج و ا 

ىل آ ن السعادة ترتبط بدرجة عالية ابلزواج، و النضج  و يف دراس ته مخلسوتوصل بري  ،[Myers ،2000]لالكتئاب  عرش دوةل ا 

مه ال عزاء، ءآ ربعة آ شخاص يعدون آ زواهجم آ صدقامن ثالثة  وجلريي آ نوقد وجد جلني  ،[Peiro ،2006]العمري، والصحة اجلسدية 

لنتيجة وهذه ا ،[Glenn ،1996;Greeley ،1991]اليني وآ كدوا آ هنم لو آ عطوا اخليار مرة آ خرى فس يزتوجون من نفس آ زواهجم احل

ىل آ نه ابلرمغ من آ ن ال شخاص غري السعيدين بزواهجم يصفون آ نفسهم بأ هنم آ قل سعادة من ، وجدت عند اذلكور وال انث ويشري ماير ا 

ل آ ن من يصفو ؛غري املزتوجني ممن يصفون آ نفسهم  %75زواهجم ابلسعيد جدا يكونون آ غلبية آ فراد عينة السعداء جدا، حفوايل ن ا 

مه % ممن يصفون آ نفسهم ابلسعداء يف حياهتم العامة،  10ابلسعداء جدا يف حياهتم العامة مه من السعداء جدا يف حياهتم الزوجية، و

وهذا يعين آ ن السعادة الزوجية  ،امة غري سعداء يف حياهتم الزوجيةالعفقط من السعداء يف حياهتم  %3و ،آ يضا سعداء يف زواهجم

ىل آ نه ويفرس كروس يب ارتباط السعادة  ،[Myers ،2000] مرتبطة طرداي بدرجة الشعور ابلسعادة العامة وابلرمغ من آ ن ابلزواج ا 

ل آ نه ويف املقابل يساعد  االزواج يشلك ضغوط ش باع حاجته لالنامتء، ويعزز تقدير اذلات ومسؤوليات عىل الفرد القيام هبا، ا  الفرد عىل ا 

فراد آ دوارا جديدة، ويش بع حا ،ابلوحدةدليه وخيفض من شعوره  ويؤمن هلم  ،ةيجاهتم للعالقات العاطفية امحلمي والزواج كذكل يعطي لل 

باط السعادة ابلزواج؛ فهم يرون آ ن يقدمون تفسريا آ خر لرت  مآ ما جوتليب وس يجرين وديالرد فه ،[Crosby ،1987] ادلمع الاجامتعي

السعداء مه من يقدمون عىل الزواج، كام آ ن هلم من اخلصائص ما جيذب الطرف ال خر هلم، فهم آ كرث انبساطية وآ كرث جاذبية وآ كرث 

ن، ال مر ووانطوائيدين آ ما غري السعداء فا هنم عادة غري ودو  ،احلصول عىل رشيك احلياة املناسب ولهذا تزتايد فرصهم يف ،اهامتما ابل خرين



      

  

 

 68 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

كام ، [2008 ،نقال عن جان] [Gotlib ،1999 Segrin& ; Dillard ،1992] اذلي يعوقهم عن اجتذاب رشيك احلياة املناسب

كام وآ هنم يتعرضون لل مراض  ، يعمرون آ كرث من غري املزتوجني، ومه يمتتعون بصحة جسمية آ فضلنيت ادلراسات آ ن املزتوجآ كد

 .[Argyle ،2001] النفس ية والعقلية بنس بة آ قل من العزاب وال رامل، واملطلقني

  رية غري سدية كبويعتقد آ ن الزواج مكؤسسة اجامتعية هل آ سس ووظيفة بيولوجية واجامتعية، فال طفال يودلون ودلهيم قدرات عقلية وج

ن فا   ؛وذلكل ،اكانهتمما  من الاعامتد عىل آ نفسهم وتمنية  حىت يمتكنوا ؛عاية وامحلاية والتوجيهومه حيتاجون لفرتة طويةل من الر  ،انجضة

 فضل النتاجئققون آ  حيوقد وجدت ادلراسات آ ن آ طفال رشييك احلياة املس مترين  ،الارتباط الزويج بني الوادلين يؤمن منوا انحجا لل طفال

نفعالية ابت الافهم حيققون جناحا دراس يا آ فضل ويعانون من الاضطرا ،وفق مجيع معايري المنو اجلسمي والعقيل والنفيس والاجامتعي

 س يلجامن] مدويةل ال  خرين واهامتم آ كرب ابلعالقات الزوجية طجيابية حنو ال  ا  ات اجامتعية آ فضل واجتاهات آ كرث بدرجة آ قل ودلهيم عالق

2008.] 

 ن قرار الزواج ينبغي آ ن يتخذ بروية وتعقل ن الزواج  من آ  رمغالفب ،ل حباطات احلياة وللمشالكت الشخصية فالزواج ليس حال حسراي ؛ا 

ل آ هنا كذكل تأ يت ابلكثري من التغريات يف حياة الفرد  قمل مع هذه ونة للتأ  وتتطلب ابلتايل درجة عالية من املر خربة مجيةل ومهبجة ا 

 وبوث يف فقد وجد هوكيزن ،[Powell ،1997] خملتلفة وبصورة محمية مع خشص آ خرفليس سهال آ ن نشارك منايح حياتنا ا ،التغريات

تقدير شخصية، و عىل السعادة ال آ ن العالقة الزوجية السيئة تنعكس بصورة سلبية  :س نة ةعرش  يتالتتبعية اليت اس مترت اثن دراس هتام

صورة عىل النساء بآ ن التوتر الزوايج يؤثر  :كام آ كدت عدد من البحوث[، Hawkin & Booth ،2005]اذلات، والصحة اجلسمية 

ىل آ   ،آ كرب من الرجال عرضة  لهن آ كرثؤثر عىل النساء بصورة آ كرب من الرجال، وجتع ين اخنفاض مس توى السعادة الزوجية وتوصل كوك ا 

 [.2008نقال عن جان ] [Cook ،1997]لالكتئاب 

 احلس ية  خلرباتكتشاف واوهناك ذلة الا ،يف بداية الزواج تكون جذوة احلب مش تعةل وتس يطر النظرة الرومانس ية احلاملة عىل الطرفني

ذا شعروا آ ن شعةل احلب قد مخدت مما جيعل العالقة مثرية؛ اجلديدة نه جيب آ ن قادمه آ  لعت ؛للغاية، ويصاب بعض املزتوجني ابل حباط ا 

ىل ع ول احلبتظل مش تعةل، ولكن الطبيعي هو آ ن هيدآ  فوران العاطفة مبرور ال ايم وتنحرس موجة الانفعالت املتقدة ويتح اطفة ا 

 رضا الزوايجآ ن ال ونر:فرتض عامل النفس بر اوقد دى مير ببعض التغريات، والزواج شأ نه شأ ن آ ي عالقة طويةل امل، مس تقرة ومعيقة

ع لوسطى ماآ و نصف دائرة مقلوبة مبعىن آ نه يكون يف آ عىل درجاته يف الس نوات ال وىل مث ينخفض يف الس نوات  يسري بشلك منحىن

 [.2002وس ملكفني وغر ] اء ومغادرهتم للمزنلولدة ال طفال وآ ثناء س نوات منومه مث يأ خذ يف الصعود مرة آ خرى بعد خترج ال بن

 ن ال مور اليت اكنت جتذبنا يف البداية قد تصبح فشدة  ،قىل الضيوقد تصبح عادات ممةل تبعث ع ،آ مرا مسلام به ويقل تقديران لها ا 

ىل لغنحول يف ، والطيبة تصبح سذاجة. والثقافة الواسعة اليت هبرتنا يف البداية قد تتاالتعلق تصبح ممةل، وال رصار يصبح تعنت و ظران ا 

 ضافة ا ىلفا ن ماكحفة امللل والتجديد يف منط احلياة، ووجود اهامتمات مس تقةل للك طرف، ابل   ؛ولهذا ،[Powell ،1997]سطحي 

 عية.والاجامت ف العبء النفيس عىل الزوجني ويرثي حياهتام العاطفيةخيف ؛-اكل هل وال صدقاء-وجود مصادر دمع نفس آ خرى للزوجني 
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 :العوامل التي تساعد على تكوين عاطفة احلب حسب الدراسات النفسية 
 .مما يزيد من مشاعر ال لفة والارتياح اللقاءالتقارب املاكين وتكرر  (1)

 ،نشطة مشرتكةزاوةل آ  فالتشابه والتفاق يعد آ رضية مناس بة مل ،-وخصوصا يف اجلانب ادليين-التشابه يف املعتقدات والقمي والاجتاهات  (2)

ل مور بنفس حياة واعندما نشعر آ ن رشيك احلياة ينظر لل  ،كام آ ن التفاق يف ال راء يعزز من ثقتنا بأ نفس نا ويدمع تقديران ذلاتنا

 املنظور، والطيور عىل آ شاكلها تقع.

ن احامتل مي ؛حسب نظرية التبادل الاجامتعي (3) ذا جنحفا  اثبة بعضهام بدرجة متقاربةل خشصني لبعضهام يزداد ا  عطي ونتوقع نفنحن  ،ا يف ا 

نه وعىل املدى البعيد سنشعر بعدم العداةل ؛وعندما نعطي ول جند املقابل ،املقابل  عطاء وال خذزن بني الحساس نا ابلتواا  وس يختل  ،فا 

هناء العالقة. ،وسنشعر ابلس تغالل مما يقود ا ىل مشاعر السخط وعدم الرضا  ورمبا ا 

ىل اس تجابة مماثةل من الطرف ال خر (4) ظهار احلب والتعبري عنه يؤدي ا   ؛عم ابحلبليك ننف ،ويه الظاهرة اليت تسمى امليل املتبادل ،ا 

 علينا آ ن نكون حمبني.

ىل آ ن بعض العالقات الز  (5) امتدية ة الاعاتح املرآ  قد تر :فعىل سبيل املثال ،وجية تنجح بسبب تاكمل احلاجاتتشري بعض ادلراسات ا 

 .ولعل هذا ما يفرس اجنذاب ال ضداد ،ينجذب الزوج العصيب لزوجة هادئة وقد ،لزوج مس يطر

مور املادي ،والكفاءة لها جمالت عديدة ،الكفاءة، حنن بشلك عام ننجذب حنو ال شخاص ال كفاء (6) ات رعاية ة وهمار حفسن التدبري لل 

ملكفني ] لسعيدةاتوطيد العالقة الزوجية يه عوامل هممة ل  ..املزنل والقدرة عىل مواهجة صعوابت احلياة وسامت الشخصية املرغوبة

 [.2002وغروس 

وقد ، النقد وخصوصا ،لفظية السلبيةواخنفاض مس توى الاس تجاابت ال  ،ارتفاع مس توى الاس تجاابت اللفظية ال كرث استثارة للرسور (7)

 دةرتبط بزايين ذكل فا   ؛آ نه عندما يقوم آ حد الزوجني بتقدمي اس تجاابت سلبية :آ سفرت املالحظة العلمية ل مناط التفاعل بني ال زواج

 والعكس حصيح. ،السلوك السليب من الطرف ال خر

 تقدير.اب وال جعتعبري عن ال  تبادل القبل، تبادل الهدااي، ال  الاحتضان، :مثل ،ارتفاع يف السلوكيات ال كرث استثارة للسعادة (8)

 الاس متتاع ابلعالقة الزوجية اخلاصة.  (9)

 تقدمي املساعدة العملية والتعاون يف آ داء الواجبات املزنلية.  (10)

 زايدة الوقت اذلي ميضيه الزوجان معا.  (11)

وح، ري املسمو عىل ال قل تصور واحض للس ياسة املالية للزوجني وما هو املسموح وغآ  ووضع خطة  ،التفاق عىل املسائل املادية (12)

التعلمي  و مصاريفبدءا من الرضورايت اكملسكن وامللبس والطعام واملرصوفات الطبية آ   ،ومن س يقوم بتغطيهتا ،نفاقآ وجه ال  وحتديد 

 وانهتاء ابل جازات وال نشطة الرتفهيية. ،واملواصالت واملقتنيات

ن الرتكزي يكون عىل كيفية حل املشالكت وليس اللوم آ و ادلخول يف رصاع القوى.  ؛ند مواهجة املشألكع  (13)  فا 

 ادلمع العاطفي املتبادل بني الزوجني.  (14)

، www.apa.psychoinfo] مما يقود للربط بني املتعة والسعادة ووجود الطرف ال خر ؛الاشرتاك يف آ نشطة حمببة لالك الطرفني (15)

2013.] 

 خصوصيات الطرف ال خر. ام احرت  (16)
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فشاء ال رسار الزوجية. احلذر والامتناع م (17)  ن ا 

 فأ ي عالقة تنعدم فهيا الثقة حمكومة ابلفشل.  ؛اخلداع جتنب (18)

 وجود اهامتمات مس تقةل لرشيك احلياة.  ليشجع لك مهنام (19)

 احرصا عىل آ ن تقوما منفردين بنشاط ممتع مرة واحدة آ س بوعيا عىل ال قل.  (20)

 ةمشاهدالسفر،  الزنهات، ممارسة هواايت جديدة، حضور ندوات ثقافية، ؛التغيري مطلوب ،فهو خينق املشاعر ادلافئة ؛اكحفا امللل (21)

 .ابعضام عىل الاس متتاع بصحبة بعضكام يه آ مثةل عىل آ نشطة تساعدك ،مناقشة كتاب قرآ متاه، فيمل آ و برانمج سواي

 بعض املساحة الشخصية.يف تفهام حق لك منكام  :س الوقتويف نف ،احرصا عىل امحلميية والقرب اجلسدي والعاطفي (22)

 وليكن الزواج الواحة اليت تس متدان مهنا القوة والشجاعة للتغلب عىل العقبات. ،صعوابت احلياة واهجا معا (23)

 عضكام.لبشجيع وقدما املساندة والت  ،متتعا بروح ادلعابة، واس متتعا ابحلب، كوان كرميني يف اهامتم لك منكام ابل خر ورعايته (24)

ام كزوجني ني حاجتكراعيا التوازن بني متطلبات ال مومة وال بوة وبو  ،فال تنس يا آ نفسكام كزوجني وحبيبني ؛ابل طفال نعندما ترزقا (25)

 للحمميية.

لوقت اذلي فا ؛فكامتلكام عن مواضيع احلياة اخملتلفة، حتداث عن آ حالمكام وخماو  ،ام حصل مع لك مهنام خالل اليومعتبادل احلديث  (26)

يهنهيا بل  الكت لتقضيانه يف احلديث يوسع من خربة لك منكام بعامل ال خر ويقرب بني توهجاتكام، وتأ كدا آ ن جتنب احلديث عن املش

 يوسع الفجوة بني الزوجني.

دخل يف حد ابلتل  سمحا ل ت  ،حتافظا عىل اس تقالليتكام الزوجيةآ ن  :ولكن من املهم هممتان، -آ رسة الزوج وآ رسة الزوجة-كام آ رسات (27)

 [.www.apa.psychoinfo ،2013]خصوصياتكام كزوجني 

 :احلب الرومانيس واحلب احلقيقي 

ن  ؛روهذا قد يؤثر عىل العالقة العاطفية بيهنام، وابختصا ،خيطئ كثري من ال زواج يف التفريق بني هذين النوعني من احلب احلب "فا 

حلب والود امتر عن ومانس ية واملتش بعة ابلعاطفة اللفظية، والقامئة عىل التعبري اللفظي املس  هو تكل العالقة املمتلئة ابلر  "الرومانيس

ل طات معلية وي ارتباوالعواطف، وغالبا ما ينشأ  هذا النوع بني الزوجني يف الفرتة ما بني عقد القران والزواج، وهذه املرحةل ليس فهيا آ  

منا تسودها العاطفة املتق حلياة االزمان يف  م وتقادمهو اذلي يظهر مع مرور ال اي "احلب احلقيقي"دة يف لك حلظاهتا، بيامن احتاكاكت يومية، وا 

ورة البذل صحلب يف افيتحول هذا احلب ا ىل مشاعر معيقة وصادقة من الاحرتام والتقدير واملودة مصحوبة ابلتعبري العميل عن هذا  ،الزوجية

يثار والتقبل والتغا ، ياة الزوجيةيف احل  يض، حىت ولو ضعفت جذوة التعبري العاطفي اللفظي، مع آ مهيته ورضورة وجودهوالعطاء والتحمل وال 

 وهذا هو الفارق بني احلب الرومانيس واحلب احلقيقي.
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 مهارات تنمية احلب بني الزوجني

 :التعبري عن احلب 

آ ن رجال اكن عند النيب صىل هللا عليه وسمل مفر به رجل، فقال: اي رسول هللا، ا ين ) ،ريض هللا عنه آ نس بن ماكليف احلديث عن جاء  

ين آ حبك يف هللا، فقال: آ حبك اذلي ل حب هذا، فقال هل النيب صىل هللا عليه وسمل: آ علمته؟ قال: ل، قال: آ   علمه، قال: فلحقه، فقال: ا 

وقد اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يعرب عن  حملبة بيهنام، مفا ابكل ابلزوجني؟، فالتعبري عن احلب ل ي خشص آ خر يزيد ا(آ حببتين هل

ليك؟ قال: س ئل النيب صىل هللا)ريض هللا عنه قال: آ نس حبه لبعض زوجاته حىت آ مام ال خرين، فعن   عليه وسمل: من آ حب الناس ا 

 عائشة( رواه آ بو داوود.

 :املالطفة وحسن التعامل 

ليه وسمل ع ىل هللا يف بقاء احلب متجددا بني الزوجني، وقد اكن ذكل ظاهرا يف سرية رسول هللا صوهذا ال سلوب من آ كرث ال ساليب تأ ثريا 

 وبصور خمتلفة، ومهنا:

ن عا :قال آ بو سلمة ريض هللا عنه ،فقد اكن ينادي زوجته عائشة ريض هللا عهنا "اي عائش" ،التلطف يف نداء زوجته -  هللا ئشة ريضا 

 ميه العلامءلنداء يس ك السالم( رواه البخاري، وهذا ائهللا عليه وسمل يوما: )اي عائش، هذا جربيل يقر قال رسول هللا صىل  :عهنا قالت

ا يض هللا عهنائشة رفعن ع ،واكن يسمهيا عليه آ فضل الصالة والسالم ب"امحلرياء" ،وع من التدليل لها ريض هللا عهناوفيه ن "،الرتخمي"

 ،النسايئ لهيم( رواهاي محرياء آ حتبني آ ن تنظري ا   فقال يل صىل هللا عليه وسمل: ،واحلبشة يلعبوندخل آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل )

س ناده حصيح  .-ابن جحر يف فتح الباري كام ذكر- وا 

 سول هللار اكن ) :فعن عائشة ريض هللا عهنا قالت ،نه اكن يقبل وهو صامئا  ه وسمل يداعب ويقبل زوجاته، حىت اكن صىل هللا علي -

 .رواه البخاري (عليه وسمل يقبل ويبارش وهو صامئهللا صىل 

 ه مسمل.روا (ايه وسمل فيضع فاه عىل موضع فهيفيأ خذه النيب صىل هللا عل  ،اكنت عائشة ريض هللا عهنا ترشب من ال انء ويه حائض)و -

سول هللا كنت آ رجل رآ س ر )ا: ريض هللا عهن لترسح هل شعره، تقول عائشة ؛واكن عليه الصالة والسالم يضع رآ سه يف جحر عائشة -

رواه  ( حائضجحري وآ ان يف ئسول هللا صىل هللا عليه وسمل يتكاكن ر )وقالت:  (،وآ ان حائض آ رسح شعره :يعين-صىل هللا عليه وسمل 

 .مسمل

سمل يف و  عليه هللاآ هنا اكنت مع رسول هللا صىل ) :بل ويسابقها، فعهنا ريض هللا عهنا قالت ،واكن عليه الصالة والسالم يلعب معها -

قته عىل بقته، فس ب ، مث قال: تعايل آ سابقك، فسا، فقال ل حصابه: تقدموا، فتقدموا-ومل آ بدنقالت: مل آ محل اللحم، -سفر، ويه جارية 

، ت اللحمرجيل، فلام اكن بعد، خرجت معه يف سفر، فقال ل حصابه: تقدموا، مث قال: تعايل آ سابقك، ونسيت اذلي اكن، وقد محل

بتكل  ال: هذه، فسابقته، فس بقين، جفعل يضحك، وقن  ؟ فقال: لتفعل  لت، فقلت: كيف آ سابقك اي رسول هللا وآ ان عىل هذه احلاوبدن

س ناده حصيح. :قال ال لباين( الس بقة  ا 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ىل خر  ): "لتضع قدهما عىل خفذه وتركب عىل مجلها، فعن آ نس ريض هللا عنه قال ؛واكن عليه الصالة والسالم جيلس لبعض زوجاته - جنا ا 

ع ع ركبته وتضفيض ،ريهوراءه بعباءة، مث جيلس عند بع -آ ي: لصفية- عليه وسمل حيوي لها فرآ يت النيب صىل هللا ،املدينة قادمني من خيرب

 .رواه البخاري يف كتاب املغازي( صفية رجلها عىل ركبته حىت تركب

وم احملبة لتد ؛هل لزوجاته ريض هللا عهنن، حفري بلك زوج آ ن جيعلها نرباساهذه صور خمترصة حلسن تعامهل صىل هللا عليه وسمل ومالطفته 

 واملودة يف حياته الزوجية.

 ىل ال جيابيات: ،القناعة والرضا  مع النظر ا 

ىل ال جيابيات اليت ميلكها الطرف :، ومن آ مه وسائل القناعةببعضهام يه آ ساس الرضا والسعادة قناعة الزوجني وتذكر آ فضل  ال خر، النظر ا 

 ل هللان رسو آ   ، عنهففي احلديث عن آ يب هريرة ريض هللا ،صفاته دوما واملقارنة ال جيابية بينه وبني من مه آ قل منه يف آ ي من هذه الصفات

ن كره مهنا خلقا ريض مهنا  ؛ل يفرك مؤمن مؤمنة)صىل هللا عليه وسمل قال:   رواه مسمل. (آ خرا 

 :فن الاعتذار 

ذ  ؛همارة الاعتذار يه كزن حقيقي يف العالقة الزوجية من الطرف  ىل الرضاحيوز ع من دوما هووح املبادرة يف هذه املهارة ن من يتسم بر ا  ا 

ةل ويفتح ثقة املتبادبين ال وجية وي ال خر، كام آ ن الاعتذار يزيل احلواجز اليت شلكهتا اخلالفات آ و الاختالفات بني الطرفني، ويعمق العالقة الز 

 آ بواب السعادة والرضا والتسامح وحيض الطرف ال خر عىل املسابقة للمبادرة هبا آ ول.

 :ىل آ هل الطرف ال خر  ال حسان ا 

جناح ا ؛آ مه ما ميكل ال نسان وادلاه وآ رسته اليت احندر مهنا، وذلكل مةل لزوجية ومعاالعالقة فا ن رضامه عنه وعن رشيك حياته آ مر آ سايس يف ا 

حسان سبب يف حتسن مس توايت الثقة والروابط العاطفية بيهنام ما  تسابه،اح  الكام آ هنا سبب لل جر ح ،الرشيك ل هل الطرف ال خر اب 

 جيعل الربكة والسعادة حتل هبم وبذريهتم.

 :املشاركة يف اهلم والاهامتمات 

لي خرون، مفا ابلنا لو اكن هذا الاهامتم من آ قة يف آ ن هيمت به ال  لك فرد منا ميتكل رغبة ظاهرة آ و خفي    ؟نارشاكء حيات  نا ومهرب الناس ا 

املهم آ ن  ومتوت، ومن مبا تذبلع مهنا راحئهتا ونضارهتا ورنزت  آ لواهنا، وبعدمه تصفر وت   العاطفة وتمنو وتزهر وتصبح بأ زىهفبالهامتم تسقى ورود 

ني ات مشرتكة باهامتمهناك مهوم و  الت احلياة اخملتلفة، ولكام اكنه وملا هيمت به يف جميكون الاهامتم شامال ملا يؤرق الطرف ال خر وهيم

 زادت احملبة بيهنام، وقويت الروابط العاطفية امحلميية. ؛الطرفني

 :وجود آ هداف مشرتكة 

ني يتفق حدارية يزيد احلب بيهنام، حىت يف الرشآاكت املالية والتجارية وال   ؛نالحظ دوما آ ن وجود هدف مشرتك يصبو آ ي طرفني لتحقيقه

ىل تأ لف آ فرادها، واجامتع قلوهب ا هو م، وهكذطرفا الرشاكة والعمل عىل هدف حمدد وواحض يكون ذكل آ دعى ا ىل جناح هذه الرشاكة، وا 

 امال همام يفعن ذكل اكالزوجني يتفقان علهيا وحيرصان عىل حتقيقها  آ هداف مس تقبلية مشرتكة بني ت  د  ج  احلال يف احلياة الزوجية، ولكام و  

 توثيق العالقة بيهنام، وزايدة احملبة وال لفة بني قلوهبام.

ش باع العاطفي ذن هللا يف تمنية احلب بني الزوجني، ويف حصول ال   طرفني.بني ال تكل بعض الوسائل واملهارات وال ساليب اليت تسهم اب 
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 مهارات االتصال واحلوار بني الزوجني :عشرة سةاخلامالوقفة 

 ادلقة"، و الرسعة من الفهم و  آ ساس"القدرة عىل القيام بعمل ما بشلك حيدده مقياس مطور لهذا الغرض، وذكل عىل  :هناأ  ب ةاملهار  تعرف

ىل علهيا بقصد ال  عل لعرض وهجات النظر بيهنم حول مسأ ةل متناز   ؛و آ طراف عدةآ  حديث بني طرفني " :احلوار بأ نه فويعر  ل حتوصل ا 

لهدوء، الب عليه تداول الالكم بيهنام بطريقة متاكفئة، فال يس تأ ثر به آ حدهام دون ال خر، ويغ ، يمت فهيا"و حلول مناس بةآ  مناسب، 

 والبعد عن اخلصومة، والتعصب، وميكن تعممي وتوس يع دائرة التعريف حبيث يشمل آ دب احلديث بشلك عام.

 و اجامتعيةآ   معلية آ ولمية ع ذات طبيعة  آ فاكرا اكنتبعضهم، سواء ب جممتع  آ ي    آ فرادبني  وال فاكرمعلية تبادل املعلومات " :التصال فهو آ ما 

 .ال خرينالالكم والاس امتع والتفاعل مع  ا ىلو ثقافية، وتنبع عن حاجة الفرد آ  

  ذلي ال الناحج االتص وآ ساسعالقة،  آ ييف  ال مهيةر ابلغ آ موهو  ،وغري لفظي االتصال قد يكون لفظي آ نوترى الكثري من ادلراسات

توافق ني سوء ال عدد من اخملتص ع  رج  بوجه عام، وي   ال فراده خاص، والعالقات بني جمه عوامل جناح العالقة الزوجية بو آ  يعترب من 

ىلال رسة  آ فرادالاجامتعي بني   انعدام التواصل الفعال. ا 

  ش باعه حيث يمتكن الفرد عن طريق ال نسانية؛تمكن يف ارتباطه ابحلاجات  ال مهيةآ ن تكل  التصال آ مهيةولعل ما يزيد من الكثري  من ا 

ىلالوسائل املؤدية  آ حديعد  ال طرافن اضطراب التواصل بني آ  من الاحتياجات، خاصة و  ن يف كثري م اخلالفات والشحناء املفضية ا 

ىلال وقات  يصالن قادرين عىل ايكون الطرف آ نمن  آ كرثيتطلب ف اجليد  التواصل آ مااختاذ القرار ابلنفصال،  ا   آ نلب فهو يتط ،امرآ هي ا 

دراكيكون الفرد قادرا عىل فهم   .اجيد ن يكون هو مرسالآ  و  اجيد يكون مس تقبال آ ن :، مبعىنال خرما يقوهل الطرف  وا 

 :ومن آ مه املهارات الاجامتعية للتواصل ما ييل 

  الاجامتعي: آ وهمارات التخاطب اللفظي  (1)

عىل اللغة  ا تعمتدل هن ؛وذكل ،امتدادا واتساعا آ كرثتعترب قنوات التصال والسلوك اللفظي مقارنة بقنوات التصال والسلوك غري اللفظي 

تأ ثريا  رص التصالناع  آ كرثن تفاعلني يه مواللغة املنطوقة املشرتكة بني امل  ،التفاعل )الزوج والزوجة( اوقة اليت يشرتك يف اس تخداهما طرفاملنط

ف التعاط -ابعة املت -ع التشجي -يف معليات التصال بشلك عام، فالسلوك اللفظي واملهارات اللفظية تس تخدم لدللةل عىل التعبري عن الاهامتم 

 التقبل.  -الاحرتام  -الثقة  -

  الانفعايل: آ وهمارات التخاطب غري اللفظي  (2)

شاعر لسلوك وامل واخلربات وا وال فاكرالتصال والسلوك واملهارات غري اللفظية تلعب دورا ابرزا يف نقل املعارف  آ مناطكثريا من  ا ن

تعطي  ويه اليت ،ة والتأ ثريابلقو  -ال خرىاجلسم  وآ جزاءكتعبريات الوجه -والانفعالت بني طريف العالقة الزوجية، ومتتاز املهارات غري اللفظية 

ىلاملهارات غري اللفظية يف معلية التفاعل بني الزوج والزوجة  آ مهيةوترجع  ،قيقي لهالللكامت املعىن احل  عورية ا بصورة لشر تلقائيتصد آ هنا ا 

هنا تتضمن رسائل تمتزي ابلصدق والعفوية ةل دد ودلحموتكشف بوضوح عن مشاعر وانفعالت معينة ذات معىن  ،وغري متلكفة، ومن مث فا 

دادرة عىل يف الق يسآ سااحلوار كعنرص  آ ثناءهذا النوع من املهارات يف عالقة الزوج ابلزوجة  آ مهيةفني، كام تربز متعارف علهيا بني الطر   رةا 

دارةاحلوار  جيايباخلالفات الزوجية بشلك  وا   وسلمي. ا 
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ن اللكامت جزء من الرساةل الاكمةل اليت نوصلها، فاحلركة والبسمة والنظرة واحلاجب املرتفع والل  فة ها طرق خمتلصوت لك مسة ونربة الوحيث ا 

لللتعبري،  من  ٪70ن اكرث من آ   ال حباث آ ظهرتنه كثريا ما يكون سلوكنا غري اللفظي غري متالمئ مع ما نريد فعال التعبري عنه، ولقد آ   ا 

ىلتنبه ن  آ نوري ذلا يصبح من الرض  ،اللفظي هناك خلال يف سلوكنا غري آ ن ال كربفالحامتل  ؛تواصلنا غري لفظي، واذا مل تفهم الرساةل ئلنا رسا ا 

 آ ناحملمتل و  ، نقولهاامت اليتغري اللفظية واليت نعرب عهنا بتعبريات الوجه، ويف بعض احلالت قد يبدو سلوكنا غري اللفظي متناقضا متاما مع اللك

يصالهاتكون الرساةل غري اللفظية يه الرساةل اليت نريد  ريد ية تعكس ما اللكامت املس تخدم آ نيف حني  ،ومشاعران آ فاكرانحيث حتمل  ا 

  لللكامت. ٪10تأ ثريات الصوت، و ٪30٪ لغة اجلسد، و60 آ نيسمعه، حيث اتضح  آ ن ال خرالطرف 

o مثل: ،ويكون التخاطب غري اللفظي بأ شاكل خمتلفة  

 تعبري الوجه. 

 ال شارة. 

 وضع البدن. 

 حركة البدن.  

 التبسم واللمس.  

 الصوت. 

 احلجم. 

 النربة. 

 ت.الصم  

 نقل يف آ و فاكرال  ، وسواء اكن يف نقل آ و غري لفظيسواء اكن لفظيا  ،جدا داخل ال رسة ودور هامالتواصل هل وظيفة  آ نوهكذا يتضح لنا 

 يف املشاراكت آ و من قدرة عىل حل املشالكت، ،املشاعر الوجدانية، كام آ ن اضطراب هذا التواصل يؤثر عىل ابيق جوانب العالقات ال رسية

 آ خرىوامل تسبب مع عي كام يؤثر عىل العالقة اجلنس ية بني الزوجني، بل قد  ،اليت يلعهبا لك فرد يف ال رسة وال دوار وال نشطةالاهامتمات 

 لكهيام وهيدم السعادة الزوجية. آ ويف ظهور اضطراابت نفس ية دلى آ حد الزوجني 

o :وليك يكون التواصل فعال يتطلب ذكل ما ييل 

 فهيا. ال خرينن يرشك ، وآ  ةياحلقيق  ه وعي بأ فاكره ومشاعر يكون الفرد عىل آ ن 

 لقاء اللوم عىل آ حد.آ  و  ،برصاحة وصدق هيعرب عن مشاعر  آ ن   ن يقول ما يشعر به من دون ا 

 يف فهم ما يعنيه ويقصده. ال خريشارك الطرف  آ ن  

 جيابيةيعطي ردود فعل  آ ن   .ال خرالل التعبري عن تقبهل وتقديره للطرف من خ ال جيابيةن يؤكد عىل املشاعر آ  ، و ا 

 واملشاعر السلبية بطريقة معقوةل. ال فاكريعرب عن  آ ن  
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ه جتاه بويشعرون  فيه يعرفوا ما يفكرون آ نن به وواحمليط نسانال  نه خالل اللغة والتصالت اللفظية وغري اللفظية يس تطيع آ  وبذكل جند 

كل ذوقد يؤدي ، وبه غري حمبآ نو  -وعدم اجلدارة  - الهجران -شعور الشخص ابلوحدة  ا ىلوجتاه احلياة، والفشل يف التصال قد يؤدي  بعضهم

  ظهور الرصاع والتوتر يف العالقات بني ال شخاص. ا ىل

نصاتو همارات الاس امتع  (3)  :ال 

ودا، صوانتباها مق بل معلية يبدي فهيا املس متع اهامتما خاصا، ،سامع وليس جمرد ،ويش متل عىل معليات معقدة ،(ال صغاءالاس امتع هو فن )

نصات آ ن :آ ياستيعاب معاين اللكامت وامجلل،  ا ىلعىل حنو يؤدي  عطاءهو القدرة عىل  ال   آ و عن اذلات الفرصة للتعبري ال خرالطرف  ا 

نصات، هاملوقف اذلي يواهج قصري تعليق اليشجع الطرف املتحدث عىل الاس مترار من خالل ال  ،الواعي هو نوع من التجاوب املتبادل وال 

عادة مقطع قصري من عبارة املتحدث، وحسن الاس امتع يكون يف  آ وابل مياء،  جادةا  الثقة  سبعدة عىل ك  الوسائل املساآ مهوهو من  ال صغاء ا 

 الواثق من نفسه. يةقوي الشخص  ال نسانعىل ال داب السلوكية اليت يتصف هبا آ  بني املتحدثني، وهو من 

o  الرتكزي يف هذه املهارة عىل ما ييل: ال مهيةومن  

  آ ثناء عة والرتكزيمع الزتام الصمت وعدم املقاط ،حتدثه( آ ثناء ال خروالثاين )النظر للطرف  ال ولربط عالقة التواصل بني عيين الطرف 

نصات  .ال 

 جياد ظهارمع  ال يديمن خالل ملسة حنان وتشابك  ،عالقة اتصال واحتاكك جسدي مبارش ا  تسام سد والاب الفهم لتعبريات الوجه ولغة اجل  ا 

بداء   مالمح الاطمئنان. وا 

 ما ،نه قد مسعآ  يبني  آ نعليه  ؛لأ  يس آ ن ال خرالطرف  آ رادن ا  عىل ما يقال وبشلك رسيع، و  التعليق ميا آ و ،ؤالابل جابة عىل الس ا   ء الرآ س.اب 

  ىل هاجياحت  آ و يف حالعدم الفهم  ل يف حالأ  يس آ نملس متع( )ا ال خرعىل الطرف ضافيةمعلومات  ا    .ا 

  حىت لو اكنت سلبية. ال خرالاجتاه ابجلسم لكه وقبول مشاعر 

 .البعد عن الالكم الهدام واللوام 

 (.،...التدريب عىل الاهامتم ابلتواصل غري اللفظي )ابلعني، التعبري ابلوجه، خصائص الصوت 

  احملادثة:همارات  (4)

عترب ت ذه املهارة هن ة؛ ل  در ام الطرق الصحيحة يف املبااملبادرة يف احلديث واس تخد آ والقدرة عىل بدء احملادثة  آ مهيةتركز همارة احملادثة عىل 

رسع يف آ  اح اكن النج ال ساليبالزوجان هذه  آ جادفلكام  ،متعددة وآ ساليب آ نواع، وهناك ال خرالقدرة عىل التواصل مع الطرف  آ ساس

 ومن مث ،اتهومعلوم خرال   آ فاكر، مفن خاللها يمتكنان من معرفة آ هدافهاموتتحقق بذكل  ،نفسهامآ  حياهتام وس ميكهنام ذكل من اكتساب الثقة يف 

، املتتالية تن العبارابوابل م آ مطرته اآ هنترتك للزوج فرصة احلديث، فلو  آ نميكن اختاذ القرارات الصائبة، فعىل سبيل املثال )عىل الزوجة 

 هامتم.ديث ملدة طويةل يفقده الا(، كام آ ن عدم مشاركة الزوج يف احلآ مهيتهفهيي تشعره بعدم  ؛مل متنحه فرصة اآ هنفا ىل جانب 

o :وهناك مجموعة من النقاط جيب الرتكزي علهيا يف هذه املهارة  

 .املبادرة ابحلديث بطريقة ودية 
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  وسؤاهل عن رآ هيا فامي ذكرت هل. ،املفتوحة اليت تشجع الزوج عىل احلديث ال س ئةلاس تخدام 

   املوجزة اليت تفيد يف توضيح ما تريد(.مك  توضيح الفكرة للزوج، )اكلس تعانة ابل مثةل واحل  

 عطاء  به. ال دلءاخلاصة دون تدخل، مع رضورة فهم ما يود  جابتها  يعطي  آ نالزوج الفرصة يف  ا 

  جيابياتتفسري  الاقرتاحات واحلديث معه. ا 

 عطاء  الزوج الوقت ليفكر فامي مت التحدث عنه.  ا 

 احلوار الزويج والتصال آ مهية: 

جيابية فهي ةبدلها بلغالنابية والش تامئ ويست  وال لفاظ ال خرحيث يعاجل الشدة املبالغ فهيا والرصاخ يف وجه ؛ هيذب املعامةل بني الزوجني .1 ا الهدوء ا 

 .واحلمكة والود واحلب

 .يعمل عىل حتقيق التفامه والسعادة بني الزوجني وحتسني وتنظمي العالقات الاجامتعية .2

 .بلك حب وسعادة من منطلق التفامه والاحرتام والانسجام يساعد الزوجني عىل القيام بأ دوارهام .3

 .هيمبني الزوجني مما يمني ثقافهتم ويرفع مس توى التفكري والوعي دل وال فاكريساعد يف تبادل ال راء  .4

 .النشاط البرشي آ وجهيشلك احلوار الزويج رضورة حمتية داخل ال رسة مع س يادة عرص العمل والتكنولوجيا وتعدد  .5

 .وال حزاناحلياة اليومية وكذكل التشارك يف ال فراح  آ عباءيساعد احلوار الزويج يف تقس مي  .6

 .ير واذلي آ صبح رضورةيدمع ترابط ال رسة وجعلها ككيان واحد يسودها احلب والاحرتام والتقد .7

ىل عب ضغطا يسب آ نولية دون ؤ حيث حيمل لك واحد مهنام املس ؛يساعد الزوجني عىل املشاركة يف اختاذ القرارات ويف حتمل املس ئولية .8

 .ال خرالطرف 

 ؛اتبادل الزاير زنه وت والت يساعد الزوجني عىل وضع نظام رضوري للحياة اليومية واليت تشمل مواعيد الطعام والراحة والعودة للمزنل والتسوق .9

 .جتنبا ابلوقوع يف املشألك

جيادر الزويج يساعد عىل ااحلو  .10 بعد عن لعداء وال حبمكة وعدم الاس مترار يف اخلصومة وا ال حداثو التسامح والعفو والتعامل مع الظروف  ا 

 الغضب والهتور والاندفاع. 

 :معوقات احلوار الزويج 

 .ال خريقلل من فرصة احلوار، وذكل ظنا مهنم بعدم فهم لك طرف ملا حيمهل الطرف  اين املس توى الثقايف بني الزوجنيتب .1

 .ال خرالزوجني بأ عامهل وهمامته بعيدا عن  لك ل من انشغال .2

 .النتيجة املطلوبة حداثا  انعدام الثقة بقدرة احلوار عىل  .3

 .اجلهل بأ ساليب احلوار الفعاةل .4

 .زائدا فميكن الاس تغناء عنه خذ احلوار عىل محمل اجلد ابعتباره ترفاآ  عدم  .5

 .دخول القنوات ووسائل التواصل الاجامتعي اليت احتلت الوقت اذلي تقضية ال رسة ابحلوار .6

 .وجود العامةل املزنلية )اكخلدم والسائقني( .7

 .نه آ كرث خربة وهو صاحب القرارآ  جتعهل يرفض احلوار، اعتقادا منه س يطرة ودكتاتورية آ حد الزوجني  .8
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o تمتثل فامي ييل: ،من العوامل اليت تعترب من معوقات احلوار الزويج وهناك مجموعة 

  : العوامل االجتماعية:أوال

ورعاية ا عن الاهامتم بزوهج وتنشغل الزوجة ،ومشألكه وظروف معهلبأ حواهل  ، حيث ينشغل الزوجال خرمن الزوجني عن  انشغال لك ل  .1

 .آ بناهئا

  .داخل ال رسة امآ داهئاليويم مما يؤثر عىل  اماذلي ينتاب الزوج والزوجة خالل معله وال رهاقالتعب  .2

جباراهدف معني وقد يكون  آ وفقد يكون زواهجام ملصلحة  ،فاحلب يوجد احلوار ،عدم وجود احلب بني الزوجني .3 ايل تفتقد ن، وابلتمن الوادلي ا 

 .حياهتام احلوار

 .حياهتام واجلريان يف ال قارببسبب تدخل  آ و ال بناءسواء بسبب  ،نيكرثة املشالكت الاجامتعية بني الزوج .4

 التفاوت يف العمر ويف الطبقة الاجامتعية قد يؤثر تأ ثريا سلبيا يف معلية احلوار بني الزوجني. .5

  .وال بناءانشغال الزوجني مبشاهدة الفضائيات وعدم حتديد وقت للحوار بني الزوجني  .6

ىليؤدي  ال بناءوكذكل انشغال الزوجة مبذاكرة  ، يقوم هبا الزوج خارج املزنلاليت ال ضافية ال عاملكرثة  .7  لزوجني.احوار بني  عدم وجود ا 

  ثانيا: العوامل االقتصادية:

 .واملرصوفات املالية يف ال رسة نفاقال  كرثة املشألك واخلالفات بني الزوجني بسبب  .1

دراك الك .2  .ش باعها والاهامتم هباا  وكيفية  ال خرالزوجني لحتياجات  عدم ا 

  ط.الرغبة يف احلوار بسبب هذه الضغو ىل عدم ا  ماكنيات واليت تؤدي وقةل ال   ،كرثة الاحتياجات املالية املتعددة لل رسة .3

 .وجنينفاق والالزتامات لل قارب جتعل هناك جفوة يف معلية احلوار بني الز  بأ رسار تتعلق بعملية ال  احتفاظ لك من الزوجني .4

 ل واملرآ ة يف احلوارخصائص الرج: 

نسان آ ربع لغات يف احلياة يفرس من خاللها املواقف  هنام، ف امليول بيلختال نظرا آ ة؛رتيب هذه اللغات بني الرجل واملر وخيتلف ت ،وال ش ياءلال 

٪ من 60 نآ  الالكم فهيا، حيث جند  آ ةاحلديث عهنا خمتلفة عام حتب املر املوضوعات اليت حيب الرجل  وادلراسات آ ن ال حباثوكشفت 

النساء  ماآ   ،خلاصةوحياهتم ا آ نفسهم٪ فقط من املشاركني يتحدثون عن 18، بيامن والس ياسة والقضااي الثقافيةالرجال يتحدثون عن الرايضة 

 .نسانيةاحلديث عن املشاعر والعالقات ال   ٪ يفضلن41ف

وجد غة احلوار يلزوجني يف لاالناحج فتوافق  ال جيايببناء احلوار  آ سسلكنه يف الواقع من  ،هذا الرتتيب غري همم آ ن ال وىلوقد يبدو من الوهةل 

ىل ،وتفاهامتفهام  سب وحب  ال نسان نل   ؛وارموضوع احل واليت تناسبمماثةل تلهيا قيادة دلفة احلوار حنو اللغة اليت جيب التحاور هبا  ويؤدي ا 

 :يكتشف آ ن ال خرلطرف ، وعىل اال خرىابيق اللغات  ا ىلمث ينتقل بطريقة متدرجة  ،دليه ال وىلغة عادة حواراته ابلل آ  ( يبدوآ نىثجنسه )ذكر 

 نقهل تدرجييا للغة املرغوب التحدث هبا.ي مث  ،فهيا وجياريه ؟ما اللغة اليت يتحدث هبا املقابل

o :وهذه اللغات يه 

 وتشمل: املعتقدات، املعرفة، اخليال. ،اللغة الفكرية .1
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 ، التواصل.ال حاسيس، روتشمل: املشاعاللغة الروحية اخلارجية،  .2

 ، املوضوعية، احملسوسات.ةوتشمل: الواقعياللغة املادية،  .3

 ، التجاوب، ردود ال فعال.لوتشمل: التصااللغة الانفعالية،  .4

o :ويكون ترتيب اللغات دلى الرجل عىل النحو التايل 

 اللغة املادية. .1

 اللغة الفكرية. .2

 نفعالية.اللغة الا .3

 اللغة الروحية. .4

o :آ ما املرآ ة فيكون ترتيهبا عىل النحو التايل 

 اللغة الروحية. .1

 اللغة الانفعالية. .2

 اللغة الفكرية. .3

 اللغة املادية. .4
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 التعامل مع ضغوط احلياة: عشرة السادسة الوقفة

 :معىن ضغوط احلياة 

 ويفقد توازنه وسعادته، ويصحب ذكل مه ومغ وحزن شديد.املواقف وال حداث السلبية اليت تشلك ضغطا نفس يا عىل الفرد 

 قد ل يسمل مهنا آ حد مدة قصرية آ و طويةل.

جيايب.  لكن منا من يقف عندها حزينا كئيبا سلبيا، ومنا من يتكيف ويتعامل معها بشلك ا 

 :أنواع الضغوط 
 .يف العالقات الاجامتعية )ال رسة، العمل، الزمالء( -1

 .)ديون، جتارة، مسؤوليات مالية(يف القضااي املالية  -2

 يف ال خفاق وقةل ال جناز. -3

 :آثار ضغوط احلياة 
 احلزن والك بة والتوتر. -1

 ..(.التأ ثري عىل العالقات )فراق، تدابر، تقاطع، عنف،. -2

 :أسباب ضغوط احلياة 
لهيم آ و يتأ ثرون بشلك ملفت. %17ويه بنس بة  ،عوامل وراثية .1  من آ قارب املصاب ابلقلق ينتقل ا 

فرازاهتاغال .2  فالمنو والشلك قد يؤدي عند البعض ا ىل ردود آ فعال غري مرغوبة. ،دد وا 

 ويشمل التعلمي والوضع الاقتصادي ونوع الرتبية والرعاية ومواقف الطفوةل. ،البيئة احمليطة .3

ة احلساس ي النفس ية، آ ووهذا يسامه يف زايدة الضغوط  ،فقد يكون خشص ل يتحمل املسؤولية، آ و دليه نقص اخلربات، السامت الشخصية .4

 النفس ية املفرطة، آ و املثالية الزائدة، آ و منط تفكري خاطئ.

ؤمن مو آ نىث وهو آ  من ذكر  )من معل صاحلا، ومه آ كرث الناس قلقا واكتئااب وشقاء ،ون من آ لوان املذلاتئ  فهامه املرتفون يعب    ،الفراغ الرويح .5

 [.97: النحل ]حياة طيبة(  هيني فلنح 
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  للتعامل مع ضغوط احلياة:مقرتحات 

 ء.تعميق ال ميان ابهلل تعاىل والرضا ابلقضا (  1

 ادلعاء واللجوء ا ىل هللا والرقية الرشعية. (  2

 معاجلة الضغوط آ ول بأ ول وعدم تركها ترتامك. (  3

زالهتا. ،التفكري يف التخفيف مهنا (  4  وليس ا 

ىل املايض وتطيل التفكري يف املس تقبل. (  5  ل ترجع ا 

ذا كنت ذا قلب قنوع (  6  .فأ نت وماكل ادلنيا سواء ؛ا 

 "!!هتون.. كربها تكربو هوهنا " (  7

 ابتعد عن اليأ س والقنوط. (  8

 التفكري املتفائل وال حياء ال جيايب. (  9

 .التنفيس ابلستشارة خملتص آ و صديق واعل  (  10

 تعمل همارة الاسرتخاء والتنفس. (  11

 مارس الرايضة والرتفيه واملرح. (  12

 توازن.ب نظم وقتك  (  13

 تعمل همارة حل املشالكت. (  14

 العالج النفيس ادلوايئ ويكون ذكل من خالل الطبيب النفيس. (  15
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 ت التعامل معهااملشكالت الزوجية وآليا: عشرة سابعةالالوقفة 

 مفهوم املشالكت الزوجية:

عال الغضب ري انفحبيث تس تث ،تعرف املشالكت الزوجية بأ هنا: تضارب وهجات نظر الزوجني حيال بعض ال مور اليت ختص آ اي مهنام آ و لكهيام

 قهتاماملرتبطة بعال ، وغالبا ما ترتكز اخلالفات يف اختالف وهجات النظر حول القضااي[1433هندي، ]لسلوك الانتقايم آ و التفكري فيه آ و ا

النظر بني  ف وهجاتاختالونظرهتام لطبيعة هذه العالقة واحلياة الزوجية بشلك عام، كام ميكن آ ن يكون سبب اخلالف  وسلوكهام جتاه بعضهام

 الزوجني يف طبيعة عالقة الزوجني ابل هل وال قارب والعمل وال دوار واملهام وطريقة قضاء وقت الفراغ.

 أنواع املشكالت الزوجية:
ىل آ ربعة آ نواع رئيسة  يه: ،تنقسم املشالكت الزوجية ا 

 ة ش به دامئة.املشالكت ادلامئة: ويه اليت تبدآ  مع بداية مرحةل الزواج وتس متر لفرت  -1

 ية.املشالكت املتقطعة: ويه اليت تنشأ  حسب الظروف اليت تعرتض احلياة الزوجية وتنهتيي يف وقهتا وتعرف ابملشالكت العاد -2

 ك اثر العنف ال رسي. ،رى آ اثرها واحضة جلية قابةل للمالحظةاملشالكت الظاهرة: ويه اليت حيس هبا ال خرون وت   -3

نفجر يف ا قد ت ل هن ؛تنشأ  يف داخل آ حد الزوجني ول حيس هبا الطرف ال خر، وهذه من آ خطر آ نواع املشالكتاملشالكت اخلفية: ويه اليت  -4

 آ ي حلظة حمدثة الكثري من املشالكت.

 أسباب املشكالت الزوجية:
تكل  ىل آ برزالزواج، وميكن ال شارة ا   اقافات واخلربات اليت ميتلكها طرفتتعدد آ س باب املشالكت الزوجية وتتنوع بسبب اختالف الث

 ال س باب يف التايل:

 عدم احرتام رشوط العقد. -

 اختالف الثقافة املرجعية لطريف الزواج. -

 عدم الاحرتام. -

 عدم الالزتام ابلواجبات واملسؤوليات. -

 التقصري يف آ داء ال عامل املزنلية. -

 الفشل يف تقدير ال وضاع النفس ية والاجامتعية واملالية. -

 ل ال هل وال قارب يف حياة الزوجني.تدخ -

 عدم امتالك الزوجني للخربات واملهارات احلياتية. -
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 أسباب املشكالت الزوجية: وهاك شرحا ألبرز

 تدخل ال هل وال قارب: -1

واملشالكت تدخل ال هل وال قارب يف حياة الزوجني خالل الس نوات ال وىل من الزواج يعد من العوامل الرئيسة املؤدية للخالفات 

والطالق، فقد يتدخل ال هل وال قارب من ابب احلرص عىل الزوجني مث تتفامق ال مور لتصل ا ىل درجة ظهور اخلالفات بني الزوجني وال هل، 

د، املعمتد وقد مت تصنيف احلالت الاجامتعية ال كرث عرضة لتدخل ال هل يف احلياة الزوجية وال كرث تأ ثريا بتدخل ال هل وال قارب ابلبن الوحي

 .(27)عىل وادليه اقتصاداي والسكن مع ال هل يف مزنل واحد، وابلشخصية الضعيفة

فشاء آ رسار البيت: -2  ا 

فشاء آ رسار حياهتام الزوجية، فللك من الزوج والزوجة جممتعهام  :من السلوكيات السلبية اليت قد تصدر من بعض ال زواج والزوجات قياهمام اب 

اء اكن جممتعا قريبا آ و بعيدا، وقد يتحدث البعض عن عالقته ابلطرف ال خر بلك بساطة ودومنا آ ي حتفظ آ و سو  ،اخلاص اذلي يتحداثن فيه

آ ن آ صابع الهتام  :يف آ مور خاصة من املفرتض آ ن تكون من ال رسار اخلاصة، والالفت للنظر ،مراعاة حلرمة املنازل وقدس ية العالقة الزوجية

ل آ ن واقع احلال ينبئنا آ ن للرجل  تتجه حنو املرآ ة غالبا حبجة آ هنا الطرف ال كرث رغبة يف التحدث واذلي يصعب عليه كمت ال رسار العائلية، ا 

 .(28)ما يعرض الكثري من الزجيات للفشلآ يضا نصيب يف هذا السلوك، وهذا 

 عدم الاهامتم ابلشؤون اخلاصة ومشالكت الطرف ال خر: -3

، مفن للطرف ال خر ومشالكتهعدم اهامتم الزوجني ابلشؤون اخلاصة  :الزوجية واحلياة ال رسيةمن املشالكت اليت تؤثر سلبا عىل العالقة 

املنطق آ ن يكون للك طرف من آ طراف العالقة الزوجية اهامتماته اخلاصة وظروفه النفس ية والاجامتعية اليت جيب آ ن يعهيا الطرف ال خر 

القة مشاركة وتعاون ومؤازرة ودمع ومساندة بني الطرفني وليست لطرف عىل حساب ويعمل عىل التعامل معها بطريقة سلمية، فالزواج يه ع

واليت بدورها توجد اخلالفات والزناعات  ،الطرف ال خر، وانشغال آ حد طريف العالقة عن ال خر يس تدعي الشعور بعدم الاهامتم والالمبالة

 .(29)مما يؤدي ا ىل عدم الاس تقرار

 السهر خارج املزنل:الغياب و  -4

تعد مشلكة سهر ال زواج خارج املزنل معظم ليايل ال س بوع وحىت ساعات متأ خرة من الليل املنغص احلقيقي للعديد من الزوجات، حيث 

ىل املزنل، والواقع ىل العديد من املشالكت اليت عادة ل تنهتيي بعودة الزوج ا  ضون آ وقاهتم يف آ ن معظم ال زواج اذلين مي :يؤدي هذا السلوك ا 

هات مع ال صدقاء بشلك ش به يويم يكرهون تساؤل زوجاهتم عن هذا السلوك، كام قد يدعو بعض ال زواج آ صدقاءمه نزت الاسرتاحات وامل 

وابلتايل تبدآ  املشألك بني ال زواج  ،مما يلقي عىل زوجاهتم آ عباء كبرية خلدمهتم، وهذا السلوك يودل ا حساسا بعدم التقدير ،للسهر داخل املزنل

 .(30)العالقة تشوهبا الكثري من الرصاعاتوتبدآ  

 الرفقة السيئة: -5

                                                 
(27 )(5ARTICALE/2010/07/03WWW.ALRIYADH.COM/.) 
(28 ))THAVA.HTMLWWW.HAROUF.COM/ZAWAJ/VARLOUS/THAR(. 
(29 )(WLID.COM-WWW.FORUM.AL.) 
(30 )(.HTM11Y/SOCIATY…2006HTTTP://WWW.ALWATAN.COM.SA/DAILY/). 

http://www.alriyadh.com/2010/07/03/ARTICALE5
http://www.harouf.com/ZAWAJ/VARLOUS/THARTHAVA.HTML
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الرفقة السيئة، فكثري من حالت الطالق حتدث بسبب هذه الرفقة اليت تعمل عىل  :من ال خطاء الكبرية اليت يقع فهيا بعض ال زواج والزوجات

كرشب امخلور وتعاطي اخملدرات  -عىل وجه اخلصوص- ويةل يف ممارسة ال نشطة احملرمةهدم العالقات الزوجية من خالل مصاحبهتا لساعات ط

، مفصاحبة آ صدقاء السوء سواء داخل املزنل آ و يف ( 31)تعرض ال فالم ال ابحية واخلليعة ولعب القامر ومشاهدة القنوات الفضائية اليت

جيب عىل الزوجني الابتعاد عن هذه الرفقة واستبدالها برفقة  ؛الاسرتاحات والشقق سبب يف كثري من الشجارات واخلالفات الزوجية، ذلا

 صاحلة خملصة تساعد عىل حتقيق اس تقرار العالقة الزوجية واحلياة ال رسية، ول مينع آ ن يس متتع الزوجان بأ وقات خاصة هبام مع آ صدقاهئام

 مبامرسة آ نشطة مقبوةل دينيا واجامتعيا.  والرتفيه عن آ نفسهام

 ه من زايرة آ هلها:منع الزوج زوجت -6

ىل آ رسهتا ،ل ن ذكل قطيعة للرمح ؛ل جيوز منع الزوجة من زايرة آ هلها ق مجةل احلقو  قوق منفا ن هلم ح ،وصةل الرمح واجبة وكذكل ال حسان ا 

ىل آ ن زايرة الزوجة ل هلها تعد من العوامل املسببة للخالفات ب يف وآ ن طر ،جنيلزوني االيت آ وجهبا هللا س بحانه وتعاىل، وتشري ادلراسات ا 

يصال هذا املوضوع ا ىل حد اخلالف وج لزواج، والز ىل من افالزوجة بكرثة رغبهتا يف زايرة آ هلها خاصة يف ال ايم ال و ،العالقة مسؤولن عن ا 

خر، ف ال  لطر اوذكل من خالل تقدير لك طرف موقف  ،برفض طلهبا، وعىل الزوجني آ ن يدراك آ مهية التعامل مع هذا املوقف بطريقة حصيحة

لضغط  عدم اللطرفني، ويفضل التفاق عىل جدول للزايرات سواء ل هل الزوج آ و الزوجة، وعىل آ هايل الطرفني ضل ر  والوصول ا ىل حل م  

 علهيام يف هذا اجلانب.

 الاتاكلية والتنصل من املسؤولية: -7

دارةجناح احلياة الزوجية يعمتد بدرجة كبرية عىل قيام طريف العالقة بواجباهتام ومس هامل آ و تنصل الزوجية، و  احلياة ؤولياهتام جتاه بعضهام وجتاه ا  ا 

يتسبب يف  لوضع قداآ حد الطرفني آ و الكهام لهذه الواجبات جزئيا آ و لكيا قد يكون سببا مبارشا يف ظهور املشالكت، كام آ ن اس مترار هذا 

 .اختالل التوازن النفيس والاجامتعي للحياة الزواجية وال رسية بشلك عام

من حالت الطالق اليت تمت حاليا تعود ا ىل ضعف خشصية الزوج يف املزنل وعدم قيامه ابل دوار املناطة  %35آ ن نس بة  :وقد كشفت دراسة

كعدم الاهامتم بشؤون املزنل، والاعامتد عىل راتب الزوجة، وعدم الرصف عىل  ،به، وتتجىل صورة الاتاكلية يف عدد من املامرسات

ىل اهنيار احلياة الزوجية مس تلزمات ال رسة وال بناء، وعدم املشاركة يف الرتبية، مما قد  .(32)يؤدي ا 

ىل مرحةل التنصل من املسؤولية رجعون نضج، ويالزوجية وعدم ال  وهو ما يسميه علامء النفس املراهقة ،وقد يصل ال مر ببعض ال زواج ا 

ىل احلياة اليت ع  .[1433سلامن، ]ء هبا ة واملهارات الالزمة للوفادلهيم ال حساس ابملسؤولي اشها هؤلء ال زواج واليت مل تمن   سبب ذكل ا 

 رصاع ال دوار: -8

 ينفرد آ حدهام ابختاذ مجيع القرارات، ورصاع احلفاظ عىل توازن ال دوار داخل ال رسة يتطلب التفامه واحلوار املشرتك بني الزوجني حبيث ل

ال دوار ينعكس بدوره عىل احلياة الزوجية بشلك عام وال بناء عىل وجه اخلصوص، كام آ ن ترامك ال دوار عىل آ حد الطرفني يعمل عىل زايدة 

 .(33)امحلميية الضغوط النفس ية دليه واليت بدورها قد تزيد من السلوك العدواين وتؤثر سلبا عىل مس توى العالقة

 العنف ال رسي: -9

                                                 
(31 )(66589WWW.ISLAMSALECT.NET/MAT/.) 
(32 ))326935madima.com/mode/-www.al(. 
(33 ))day.com/viewarticle-www.muslim(. 

http://www.al-madima.com/mode/326935
http://www.muslim-day.com/viewarticle
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فس يا آ و ن داي آ و اس تخدام آ حد طريف العالقة العنف يف تعامهل مع الطرف ال خر من آ برز وسائل هدم العالقة الزوجية، سواء اكن عنفا جس

هامل تلبية احلاجات اجلسدية والعاطفية والاجامتعية للطرف ال خر  يازي، ن ]صية خش حل آ و اس تغالهل لتحقيق مصاجنس يا آ و متثل ذكل يف ا 

1419]. 

 عدم استئذان الزوجة: -10

ذا را استئذان الزوجة زوهجا يف اخلروج من املزنل من آ مه راكئز العالقة واحلياة الزوجية، كام آ هنا من آ كرث ال مور اليت هنا تعمل  عهتا الزوجةا  فا 

 [.2011جريدة الرايض، ]عالقة، وبناء الثقة وحسن العرشة عىل توثيق ال

 الاهامتم ابلزتين ونظافة املزنل:عدم  -11

امتم الزوجان بنظافة ، كام آ ن اه[2012منتدايت س توب، ]بسط آ صول احلياة ال رسية السوية العناية ابملزنل والاهامتم بنظافته وتنظميه من آ  

وي ل ماكان يأ   املزن س تثناء يرى يفبدهنام واحلفاظ عىل قدر مناسب من املظهر آ مر رضوري لتحقيق التقبل النفيس بني الطرفني، فامجليع دون ا

ذا مل تتحقق هذه ال هداف ليه للحصول عىل السكن والسكينة والراحة، وا   ى. فقد يسعى لك طرف ابلبحث عهنا يف آ ماكن آ خر  ؛ا 

 لكرتونية:لكرتونيات واملواقع ال  س تخدام اخلاطئ لال  الا -12

ىل آ ن نس بة الطالق يف اململكة العرب  ىل تشري بعض ادلراسات العلمية ا  جاميل عدد العقود  %22ية السعودية وصلت ا  ه، 1433ام عمن ا 

آ ن و تدايت، نرتنت آ و غرف ادلردشة آ و املن اج للمواقع ال ابحية عىل ش بكة ال  وآ ن آ غلب نس بة من الطالق اكنت بسبب اس تخدام ال زو

ة التفامه طفية، وصعوبقة العابة يف التغيري، وفتور العالسبب اجتاه ال زواج لهذه املواقع ضعف الوازع ادليين، وامللل من احلياة الزوجية، والرغ 

 .[2004آ ل سعود، ]لزوجة لفرتات طويةل خارج املزنل مع الطرف ال خر، وغياب الزوج آ و ا

 الغضب: الترصف حال -13

ة الزوجية احليا ب يفوهو الوس يةل اليت ينكرس آ ماهما الغضب، والغضب قد حيصل ل تفه ال س با ،الاحرتام هو رس احلياة الزوجية املس تقرة

ل آ ن من غري الطبيعي وغري املال [،11432الصقعيب، ] رضب اللعن والو سواء ابلش مت -مئ آ ن يعرب عنه بطريقة غري حصية وهو آ مر طبيعي ا 

يف  جني التفكريعىل الزوو  ،ب هتدم العالقة الزوجية وال رسيةفهذه الطريقة يف التعبري عن الغض ،-خلا  آ و آ هلها آ و ابحلرمان من احلقوق للزوجة 

اقف، ذه املو هآ ليات للتعامل مع حالت الغضب تساعد يف عدم الوصول ا ىل هذه املرحةل، ك ن حياول لك طرف تقبل الطرف ال خر يف مثل 

 ويعمل عىل هتدئة املوقف قدر ال ماكن، وعدم التسبب يف زايدة التأ زم، وتعمل همارات التعامل مع الغضب.

 لسب والش مت:اللجوء للرضب وا -14

 م قدرته عىلو بسبب عدآ  ونية للمرآ ة آ و شعوره ابلنقص آ و عدم امتالكه للمهارات واخلربات احلياتية ادلنظرته -بعض ال زواج ول س باب خمتلفة 

ش بايعتقد آ ن من حقه اس تخدام العقوابت الرادعة لزوجته عىل تقصريها يف القيام بأ عامل املزن  ؛-خلا  فاته الس يطرة عىل ترص  ع رغباته ل وا 

ىل آ ساليب متطرفة اكلسب والش مت والرضب، مما يؤثر سلبا ويلحق رضرا ابلغا ع ،اجلسدية، والعناية بأ بنائه  قة الزوجيةالىل العوقد يلجأ  ا 

دراك آ ن احرتام كرامة لك مهنام لل خر هو آ ساس جناح العالقة الزوجية.  ؛ذلا، والاس تقرار ال رسي  وجب عىل الزوجني ا 

 ج آ و الزوجة:سوء سلوك الزو -15

 ،[www.kok4.com]جبهود ال خر يف احلياة ال رسية  عدم اعرتاف لك طرف :من صور وآ شاكل سوء سلوك بعض ال زواج والزوجات

هامل آ داء املهام ال ساس ية، مثل هذه السلوكيات وغريها كثري غالبا ما  ىلتوعدم الاحرتام، وتوجيه الش تامئ والس باب، وا  ظهور  ؤدي ا 

 اعات واملشالكت بني الزوجني وتعمل عىل هدم العالقة الزوجية.اخلالفات والزن 
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 مهارات حل املشكالت الزوجية:

ا، ويشري ت وحلهتعامل مع املشالكهمارات ال  :من آ برز املهارات احلياتية اليت تساعد يف حتقيق الاس تقرار النفيس والاجامتعي للزوجني

ىل مجموعة من [ 1434منتدى احلياة الزوجية، ]  اخلطوات حلل املشالكت الزوجية يه:ا 

 مناقشة املشلكة مع الطرف ال خر عىل انفراد. -

 حماوةل احلفاظ عىل احلدود )ضوابط للحوار( قدر ال ماكن قبل مناقشة الطرف ال خر.  -

لهيا الطرفالتأ كد من دقة ا -  ن يف املناقشة.املعلومات اليت يستند ا 

 وحتديد اخلطأ  اذلي وقع فيه لك طرف. ،الرتكزي عىل سلوك معني وليس عىل العموميات -

اثرة النقاش بعد حدوث املشلكة مبارشة مع جتنب الانفعال والغضب. -  ا 

لهيا وعدم تعليق املوضوع دون نتيجة. -  خمت اجللسة ابلتفامه عىل النتيجة اليت مت التوصل ا 

ل يف حال - غالق املوضوع وعدم مناقش ته عند آ ي جلسة نقاش آ خرى يف املس تقبل ا   تكررت املشلكة. ذاما ا   ا 

 :دارة ال زمات  ا 

دارة ال زمات يف احلياة الزوجية يتطلب من الطرفني الالزتام بعدد من الضوابط اليت تساعد يف اخلروج بنتاجئ مرضية هدوء مهنا: ال  ،للطرفني ا 

ة، واحرتام ل جيابيعىل اجلوانب ا واحرتام مشاعر وآ حاسيس الطرف ال خر، وعدم تضخمي املشالكت، والعمل عىل تفتيهتا وجتزئهتا، والرتكزي

لعقل اال هل وال قارب واحلرص عىل عدم تدخلهم، والاس تعداد للتنازل من الزوجني، وحتديد آ هداف وطموحات لك طرف، واس تخدام 

دارة ال زمات ال رسية والتفكري وعدم الاعامتد عىل العواطف والانفعالت يف حل ا  .[2012الكردي، ]ملشالكت وا 

 جلة ال خطاء:همارات معا 

هد يف سبيل بذل اجل معاجلة ال خطاء الزوجية تتطلب من الطرفني بداية آ ن يكوان عىل اس تعداد لالعرتاف ابل خطاء، والاس تعداد للتغيري، و 

حداث التغيري املرغوب، ومن املهم آ يضا حداثه ومعززاته، والتف :ا  يات ل ل ااق عىل آ ن يتفق الطرفان عىل نوع وجحم التغيري املطلوب ا 

ىل ما مت التفاق عليه، واملدة الزمنية الالزمة مع عدم اس تعجال التغيري، فليس  ق آ ن حيدث ن املنطموال ساليب اليت تساعد يف الوصول ا 

 التغيري بني يوم وليةل.

 ختالفات واخلالفات الزوجية:آ ساليب مواهجة الا 

وضوح نقطة آ و نقاط الاختالف آ و اخلالف وآ س بابه وتأ ثرياته عىل العالقة ن بافات الزوجية يفرتض آ ن حيدد الطرفملواهجة الاختالفات واخلال

الزوجية وعىل احلياة ال رسية بشلك عام، وتطويق اخلالف وحرصه وجتنب ا طالع ال خرين عليه، والرتكزي عىل مناقشة هذه اجلوانب دون 

ل يفهم من ذكل المتسك ابلرآ ي وعدم للك طرف للتعبري عن رآ يه عىل آ   وآ ن تتاح الفرصة ،( 34)اخلروج علهيا ابل شارة ا ىل خالفات سابقة

حداث التغيري م ن الطرفني، وعدم اس تعجال الاس تعداد لسامع وهجة نظر الطرف ال خر والاس تعداد للرتاجع يف حال اخلطأ ، واملثابرة يف ا 

 .التغيري

                                                 
(34 )(.htm60www.saaid.net/mktarat/alzawaj/). 
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 أساليب مواجهة بعض االختالفات:

 :اواحرتام اهتم عرشة حس نة وتقدير مل جيد ال زواج من زوجا :مشلكة 1

 الفتاة قد تكون شكوى ال زواج يف هذا اجلانب غري حصيحة، فدلى الشاب صورة آ و صور تكونت عنده يف سن الزواج عن منط آ و طراز

ن  ويرغبون آ   تفكريمهيفذلكل جند آ هنم يركزون  [،فتاة ال حالم]لغتنا العادية  اذلي يود الزواج مهنا، وهذه الصورة يه اليت نطلق علهيا يف

حرتام هلم، قدير واتتكون الزوجة بعرشهتا معهم مثل ال م آ و ال خت، وآ ن اختالفها عن قريباته ابلفكر والسلوك يعد بنظره سوء عرشه وعدم 

ف م عن مواقهلامئا يرغبون آ ن آ حتدث )تعودت من آ خوايت الضحك والابتسامة يف لك جلسه معهم ود: حد احلالتآ  ذكر يهذا الاجتاه  ويف

ا آ قول ممكثريا  جهبايع ولكن لل سف جاءت زوجيت عكس ذكل ل ،فهن خشصيات حيبنب املزاح والناكت ؛املزاح مع زماليئ يف ادلراسة والعمل

ن العالقة مع زويج غري مقبوةل وفهيا نكد ،وآ حتدث عنه( حدى احلالت: )ا  بارش آ ن م و غري آ  ريق مبارش ل نه دامئا حياول بط ؛كذكل تقول ا 

ين آ شعر ابلنقص وآ شعر بأ نه خشصيه ضعيفة وعرش  ،آ كون يف ترتييب للمزنل مثل خالته عض سيئة بتنا مع ويف لبيس وحدييث مثل آ خته وآ مه، ا 

 ول يوجد احرتام متبادل(.

 :ج متعه ورضا يف امجلاع مع الزوجةمل جيد الزو :مشلكة 2

، واذلي اجلنيس زوجاهتم آ ثناء امجلاع، بسبب مواهجته مشالكت جنس ية مع رشيكة احلياة، وخاصة الربود يذكر بعض ال زواج عدم رضامه عن

لهيا بلك لطف ومودة، لقد ذكر ه مع زوجته معاانت احلالت عن آ حد يعين اس تحاةل حصولها عىل الذلة اجلنس ية مع الزوج الطبيعي اذلي مييل ا 

مجلاع، رغبهتا ابتشعرين ب فهيي ل ،ن حيايت الزوجية بسبب عدم تفاعل زوجيت معي يف غرفة النومع ا)آ ان لست راضي يف هذا اجلانب قائال:

ةل وك هنا يننا مماجلنس ية ب ومتعه، ولقد آ صبحت العالقة  اوحتاول آ ن ترضيين فقط بدون آ ن جتد شوق ،وآ ثناء امجلاع ك ن اجلنس للرجل فقط

 .واجب(

رجل من يقوم ال عند الزوجة هو آ ن للوقاية آ و عالج الربود العاطفي ةل ن آ ول خطو  ؛هذا اجلانبوقد تكون شكوى ال زواج غري حصيحة يف 

اكف من  يه قدرآ ول الزواج بدور حامس وجوهري يف حث الرغبة الغرامية دلى الزوجة الشابة بلطف، وهذا بطبيعة احلال ينبغي آ ن يكون دل

اثرهتا جيعلها تتجنب امجلاع، ا ىل درجة شعورها  الرتبية اجلنس ية السلمية؛ جفهل آ و جتاهل الزوج يف ة، يسة آ و سقميأ هنا تع بتدريب الزوجة وا 

ن عىل الزوج من بداية الزواج، ويف لك مناس بة جامع آ ن حيث الرغ  ؛آ نه من آ جل عالقة محميية بني ال زواج :والواقع امية دلى بة الغر فا 

 دث و يتعاملآ ن يتح ح آ حاسيس احملبة والاحرتام والصداقة وال جعاب، كام آ ن عليهالزوجة، ويبادرها مبالمسات وحديث احلنان واملودة، وطر 

صدم  معارشته بوجته عىلز مع زوجته بذاكء وانتقائية، ومبا يناسب ثقافة الزوجة وبيئهتا وتربيهتا؛ مفن جمانبة الصواب آ ن يبدآ  الزوج بتدريب 

ذا جعل من ن  اع يه ودة عند امجلان واملفالنتيجة احلمتية لتجاهل الزوج احلن ؛فسه حمبواب، وعىل هذااحلياء، فاملرآ ة اذلكية تتفاعل مع الزوج ا 

ربه يل وآ خاف ق)عشت مع زويج حوايل س نة وآ ان آ كره  :حدى احلالت عن هذه املشلكة قائةلالربودة العاطفية عند الزوجة، ولقد ذكرت ا  

نه يطلبين بأ وقا ،منه، وهللا تعودت عليه بصعوبة ابلفراش( ناس بة، ت غري م وقالت آ خرى: )كرهت امجلاع بسبب كرثة طلب زويج للجامع، ا 

نه ل  .هتمه املشاعر معي، ويركز عىل متعته فقط( ا 

 :الزوجة ابلقمي واملبادئ ادلينية ل هتمت مشلكة: 3
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ىل اجل بعض ال زواج ليس عندمه رضا عن زوجاهتم بسبب التباين معهم يف مس توى التدين، وهناك كوى شزم بأ ن كثري من املنطق يدفعنا ا 

 وجود جتانس نتوقع ؛ل ن اختيارمه للزوجة من البداية قامئ عىل التجانس مع اجتاهاهتم وسلوكهم، ذلكل ؛ال زواج يف هذا اجلانب غري حصيحة

لو و دليين )حىت جاهتم اا راضني عىل سلوك زوابملبادئ ادلينية بني ال زواج وزوجاهتم يف مرحةل اخلطبة والاختيار ال وىل، وآ ن ال زواج اكنو 

يق والمتدن لتفامه والرمن ا اعول ييسء لقوامة الرجل وقمي اجملمتع، ويعدونه نو  ،عاداي ا( آ ثناء اخلطبة وعند عقد الناكح ويعدونه ترصفااكن خاطئ

مي بعيدا عن ق آ ن هيرب ل نه ل يس تطيع ؛عفة والقوامةاحلشمة والوالتحرض، ولكن مبجرد املامرسة العملية للحياة الزوجية يثور الزوج لنرصة 

لزوج ايث يرى ح ومبادئ بيئته وجممتعه، فهيي احملك واملعيار لصحة السلوك يف احلارض واملس تقبل مع الزوجة، ومن هذا خيتلف الزوجني، 

ها ن اختياره ل آ  رمغ من م القناعة ابلزوجة، ابلبسبب الضغط الاجامتعي آ ن الزوجة ممتردة عىل املبادئ وعىل القوامة مما حيدث عدم الرضا وعد

دث )كنت آ حت :الوجته قائاحلالت معاانته مع ز  حدآ  ها، ويتبعان ال عراف ذاهتا، ذكر عىل التجانس والتشابه ابملبادئ والعادات نفس  ااكن مبني

رساف، وبعد س نتذن والا   بلبس احلجاب واخلروج بدون امع زوجيت قبل الزواج، وآ ثناء احملادثة آ بديت تساحم اولت لزواج حا من نيرصف اب 

 .لزواج(اا بأ ول  رضيت يف ترصفاهتآ ين ؛ ا ىلمن سلوكها، لكن دخلت برصاع وجشار ونكد ومل آ س يطر علهيا، والسبب يرجع د  آ ن آ منعها وآ ح  

 :وجاهتم بسبب سوء التدبري املزنيلمشلكة: بعض ال زواج ل جيدون رضا عن ز  4

دارهتن ملزنلهن، ول جيد رضا بعض ال زواج ل ل عتربها الرج، واذلي ي تقوم الزوجة ابخلدمة املطلوبة للرجل عن زوجاهتم بسبب سوء تدبريهن وا 

بية ور الرت ل ن حم :والسببالسعودي والعريب حقا من حقوقه، وآ جزم بقوة آ ن شكوى ال زواج هذه عىل زوجاهتم غري حصيحة وغري مقنعه، 

ىل التعاون والاعامتد املتبادل يف ال عامل املزن  تدعو ل يف ثقافتنا احلالية ةالزواجي صةل كون احملتا س  لزوجة، ولهذلزوج واالية بني بقميها ومعايريها ا 

 ةمعري ة فرت جلانب يفني الزوجني يف هذا اعىل ال قل سوء العرشة الزوجية، ينبغي آ ن يبدآ  عالج سوء العرشة ب احملمتةل ملثل هذه القمي يه

لقوة ل من قمي ايات، بداة الزواجية، حبيث يبادر الزوج بقمي الاحرتام وخدمة الرشيك ابملزنل والتعاون معها عىل بعض املسؤول مبكرة من احلي

ن بعض اجليل اجلديد من ال زواج ليس دليه جرآ ة وجشاعة عىل خدمة املرآ ة يف املزنل كرشيكة حي لت زا فكره ما اة، ويهوالرئاسة واملثالية، ا 

حدى احلالت عن زوهجا:تواجه ابزدر  ل املزنل، عد يف داخميكن آ ن يبادر ويسا )زويج ل اء عند بعض فئات اجملمتع، ويف هذا الاجتاه تذكر ا 

يل املزنيل ظر ا ىل معيقدم يل حىت الشكر وين وآ رصف عىل املزنل مثهل، ولة سؤوليهتا ابلرمغ آ نين آ معل مدرسويعترب هذا من شأ ن املرآ ة وم 

  .(م نفسه آ و يساعدين بأ عامل مزنليةميكن آ ن يساعد وخيد واجب فقط، ولك

ا: )الر -والنص مسوق بلغته العامية ادلارجة- ال زواج عن نظرته للزوجة حدآ  وذكر  ل طفال البيت وا يشغل زوجته مبسؤوليات يلل هو الج 

ذا شفت الرج ت سف راح، لل  اعرف آ نه ملعوب عليه ؛سوقل وحرمته ابملطامع آ و مع حرمته ابل احىت ل تشغهل ابلطلبات والروحات، وا 

 زواج(.وةل عند بعض ال  الرج

  



      

  

 

 88 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 التعامل مع املشكالت النفسية: 
آ مراضا  واء اكنتالاضطراابت النفس ية املرضية س :ندرج حتته آ مور نفس ية كثرية، ولكن املقصود هنا هوي املشالكت النفس ية مصطلح واسع  

 كون دلىيمفن املهم آ ن  ؛آ و ما هو دون ذكل، ولكنه يسبب صعوابت نفس ية مزجعة، وذلا اج واملشاعر آ و السلوك والترصفاتيف املز 

 الزوجني ثقافة نفس ية جيدة يعرفون ما قد يؤثر عىل حياهتم الزوجية من الاضطراابت النفس ية. 

 مناذج لبعض االضطرابات النفسية: 
 الاكتئاب: -1

ىل امخلول والعزةل، وضعف الرغ وهو مرض نفيس يشعر صاحبه ابلك بة واحلزن املس متر  بة يف وبدون سبب واحض، ويصاحب ذكل ميل ا 

ف ال خر عل الطر خمالطة ال خرين حىت ولو اكن رشيك احلياة، وهذه ال عراض قد جتعل املصاب هبا ينعزل، ويبتعد عن رشيك حياته، مما جي

فتنشأ   ،نهم ة فعل  آ و دليه رديفرسه بأ ن رشيك حياته قد تغري يتضايق ويزنجع، وقد يفرس هذا ال مر بأ نه جفاء، وضعف احملبة السابقة، آ و

طرف املصاب عىل ال الاضطراابت ال رسية واخلالفات الزوجية، ولو اكن الطرف ال خر متفهام ملثل هذه احلالت ملا حصلت املشألك، كام آ نه

بب، فيفهم س ور آ و فهيا د دمنا يه آ لم داخلية ليس ل حابلكتئاب آ ن يبادر بتوضيح ذكل، وآ ن هذه ال عراض ل دخل للطرف ال خر فهيا، وا  

 زوجية. هتام اللك مهنام ال خر ويتقبهل ويدمعه، وعلهيام آ ن يبادرا ابستشارة اخملتصني وطلب العالج لهذه احلاةل حىت ل ختدش سعاد

 القلق النفيس:  -2

ة اض جسدي ال مور واخلوف الزائد غري املنطقي، مع آ عر وهو الشعور ابخلوف والتوجس املس متر وتوقع املكروه يف آ ي حلظة، وتضخمي

ذا آ صيبت الزو اكخلفقان ورعشة اليدين والعرق وغري ذكل، وتظهر هذه ال عراض دلى النساء آ كرث من الرجال، ،متكررة  جة هبذهفا 

ن ضية، وآ  عراض مر آ  آ ن يتفهم آ ن هذه  فعلهيا آ ن توحض لزوهجا آ هنا ل تس تطيع التحمك فهيا، وتفقد الس يطرة علهيا، وعىل الزوج ؛ال عراض

 من فهيا. ل رسة و احىت ل يكون القلق والتوتر سببا يف تعاسة  ؛ا بطلب مساعدة اخملتصني النفس ينيمجيع ايتقبل ذكل ويتحمهل، وآ ن يبادر 

 الشك املريض:  -3

 سبب بعضب شك آ حد الزوجني يف الطرف ال خر قد يكون جمرد شك عابر، وآ حياان بسبب بعض الترصفات من آ حدهام، ولكنه آ حياان يكون 

 احلالت املرضية النفس ية، مثل: 

خاطئة،  مرض الوسواس القهري: وهذا مرض هل آ س بابه العضوية يف اجلهاز العصيب، وهو عبارة عن آ فاكر، ويشعر املريض آ هنا فعال -

لشك، مثل: اة لهذا ولكهنا تكون متكررة وملحة ومؤملة، وتسبب لصاحهبا انزعاجا شديدا مما جيعهل يس تجيب لها ويقوم ببعض ال فعال اس تجاب

دم قهري ينمراقبة ترصفات الطرف ال خر، آ و التجسس عليه، آ و تفتيش بعض خصوصياته مثل اجلوال وغريه، ولكنه يف حاةل الوسواس ال 

حلاهحا، مث يرتاجع عهنا ويندم ويعت ؛عويرتاج  ذر. ل نه داخليا غري مقتنع هبذه ال فاكر، ولكنه يس تجيب لها حتت ضغطها وا 

من  فادة، والاس تبد من املبادرة بطلب مساعدة اخملتصني فال ،والوسواس القهري مرض نفيس معروف يؤثر عىل ال رسة، وعىل الزوجني كثريا

 حىت ل يؤثر عىل حياة املصاب ول عىل سعادة ال رسة وعالقة الزوجني.  ؛عالجاهتم ادلوائية والسلوكية
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سواء اكنت بسبب اس تخدام بعض اخملدرات آ و بسبب مرض  ،ال مراض اذلهانية :يه ملرضيةواحلاةل الثانية اليت حتصل فهيا الشكوك ا -

ىل الفصام آ و غريه، واملصاب ابملرض اذلهاين خيتلف عن مريض الوسواس القهري بأ    بصحة د اليقنيحنه يكون مقتنعا قناعة اتمة قد تصل ا 

قناعه من ق   فال ؛هذه الشكوك، وابلتايل جباره عىل ذكل من قبل آ ههل، حىت ل تؤد ل  ب  بد من ا  شكوك ي هذه ال من حوهل ابلعالج، آ و ا 

ىل تدمري ال رسة واحلياة الزوجية.  اذلهانية املرضية ا 

 الغرية املرضية:  -4

جيابيا عن احلب بني الزوجني، ولكن لك يشالغرية الفطري ذا ة ال نسانية شعور طبيعي بل قد يكون يف بعض ال حيان تعبريا ا  اد عن حده ز ء ا 

ذا جتاوزت حدودها الطبيعية، ونقصد هبا ا واليت  ملبالغ فهيالغرية اانقلب ا ىل ضده، وكذكل الغرية الزوجية قد تصبح عامل هدم للحياة الزوجية ا 

ىل د  . سوايس املريضلشك الو ارجة التحمك آ و الس يطرة العمياء، آ و الغرية غري املربرة ول س باب غري منطقية، آ و اليت يصاحهبا آ فاكر قد تصل ا 

ثقة يف ية غري الواة الشخص وهذه الغرية املرضية لها عدة آ س باب، ومهنا: القلق والتوتر والتوجس الزائد والتوقع املس متر للمكروه، ومهنا: طبيع

ىل الغرية املرضية، وآ حياان قد تكون بسبب جتارب سابال خري الزوجني،  قة ل حدن، ومن ال س باب آ يضا: وجود آ فاكر وسواس ية مرضية تدفع ا 

ه اوز هذجتومعرفة السبب تساعد كثريا يف العالج، وكذكل املصارحة بني الزوجني، والامتس العذر، وحسن الظن، لك ذكل يساعد عىل 

 املشلكة النفس ية. 

 الاضطراابت النفس ية اليت تصيب املرآ ة يف آ طوارها اخملتلفة )ادلورة الشهرية وامحلل والنفاس(:  -5

هذه  رحةل منموهذه الاضطراابت منترشة جدا دلى النساء، وقد يكون لها عالقة ابلتغريات الكمييائية، واختالل الهرموانت آ ثناء لك 

لنفيس، آ و كتئاب اوانفعال رسيع، مع شعور ابلك بة وامخلول، وآ حياان تصل ا ىل درجة مرض الااملراحل، وتظهر يف صورة قلق وتوتر، وعصبية 

ا، دهتا وتطميهنل ومسانمرض القلق النفيس، وعىل الزوج تفهم هذه ال عراض، وتقبلها وحتمل الزوجة آ ثناء هذه الفرتات، والامتس العذر لها، ب

وء ذكل بلك هد توحض هلو ذا لحظت آ ن الزوج مل يتفهم هذه التغريات اليت متر هبا آ ن حتاوره، واحلرص عىل مساعدهتا لتجاوزها، وعىل املرآ ة ا  

ىل تف  قناعه بأ ن هذه التغريات تصيب معظم النساء، وآ هنا خارجة عن س يطرة املرآ ة، وآ هنا حتتاج ا  ىل ا  ذاهمه ومسومودة حىت تصل ا   اعدته، وا 

خفيف مهنا ا، والت بد من استشارة الطبيب النفيس ليساعدمه يف عالهج فال ؛و الزوجني معااكنت ال عراض شديدة، ومؤثرة عىل حياة الزوجة آ  

ذن هللا.  اب 
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 عشرة: الفروق بني الرجل واملرأة الثامنةالوقفة 

 ليك آ يخ القارئ بعضا مهنا:  ،جمالت الاختالف بني الرجل واملرآ ة كثرية  وا 

  :أوال: الفروق النفسية 
 الاختالف يف التفكري والرتكزي:  -1

مع ال لت  لتعاملودليه القدرة بصورة آ فضل عىل ا ،الرجل دليه قدرة آ عىل من املرآ ة يف حل املسائل املياكنيكية واحلسابية الرايضية

 شالكت. والرسومات وال هجزة وال رقام، ا ىل جانب القيام ابلعمليات احلسابية املعقدة وحل امل 

ىل التفكري بطريقة الصندوق املغلق، حبيث يتعامل مع املشالكت وال مور اليت يفكر فهيا عىل شلك يق مغلقة،  صنادومييل الرجل كثريا ا 

لهيا عىل آ هنا صندوق مغلق ومس تقل ذا انهتيى من هذه املشلكة آ غلق صندوقها وانتقل ا ىل صندوق آ   ،ولك مشلكة ينظر ا  ذا خر، وهفا 

 خبالف املرآ ة اليت تفكر بطريقة تشعبية. 

لوان من املرآ ة ىل بعض ل يلتفت ا   فقد ؛ونس بة معى ال لوان بني الرجال مثانية آ ضعاف ما يه عليه بني النساء، وذلكل ،والرجل آ قل متيزيا لل 

هامل، ولكن عقل الرجل ل يركز عىل ال لوان كثريا. الزينات اليت هتم الن   ساء، وليس ذكل ا 

 ،-يلل  اوالاس تذاكر  لتعبري،والطالقة يف ا ،والفهم للقراءة ،مثل معرفة املعاين واملفردات-بيامن املرآ ة تتفوق عىل الرجل يف القدرة اللغوية 

وقت واحد،  ضوع يف، كام آ هنا تفكر بطريقة تشعبية، فتفكر بأ كرث من مو وكذكل يف الش ئون الاجامتعية، وال مور املتعلقة ابذلوق امجليل

ىل آ خرى قبل آ ن تنهتيي من ال وىل.   وتنتقل من مشلكة ا 

 . رث من الرجلوان آ ككام آ هنا جتيد ال عامل اليت تتطلب ادلقة والتفصيل والتعرف عىل الاختالفات ادلقيقة، ويكون اهامتم املرآ ة ابل ل 

 اطفة: الاختالف يف الع -2

ن املخ، مل يرس اذكر بعض الباحثني آ ن مخ املرآ ة حيتوي عىل تعرجات آ كرث من الرجل وعىل روابط طويةل تصل بني اجلزء ال مين واجلزء 

ين آ  ز  اجلالتحمك بالك ل عىل من الرجفاملرآ ة قادرة آ كرث ؛واجلزء ال مين هو اجلزء املتحمك ابلعواطف بيامن يتحمك اجلزء ال يرس ابلالكم، وذلكل

ن عواطفه تعبري عفالعقالنية تغلب العاطفة دليه، وآ يضا يصعب عليه ال  ؛، بيامن الرجل عكس املرآ ة معا ولكهنا تتحدث بعواطفها غالبا

 .معلية آ كرث للتعبري اويس تخدم طرق ،بسهوةل

 الاختالف يف همارات احلديث: -3

ا لالتصال س تخداهموتتحدث بشلك آ قل من الرجل يف احملاداثت امجلاعية اخملتلطة، ولكن ا ،املرآ ة تس تخدم اللغة اللفظية آ كرث من الرجل

ىل كون املرآ ة تس   خمتلفة عند  بقات ونغامتتخدم ط العيين وال مياءات الشفهية لتبيان موافقهتا آ ثناء احلديث يويح بأ هنا آ كرث انتباها، ابل ضافة ا 

 حديهثا آ كرث من الرجل. 
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 الاختالف يف طريقة مساعدة الطرف ال خر:  -4

ة وغري نتقاديافهو يفرس ذكل بأ هنا  ؛عندما تنصح املرآ ة الرجل هبدف التعبري عن احلب دون آ ن يطلب هو مهنا ذكل آ و حتاول مساعدته -

س  ل ن ذكل ؛جل للر داء النصاحئودودة، كام آ ن اقرتاحات املرآ ة تضايق الرجل وقد يكون رد فعهل عنيفا، ويمكن احلل يف توقف املرآ ة عن ا 

 جيرحه ويشعره بأ نه ليس آ هال لثقهتا. 

ىل تقدمي حلول معلية بيامن املرآ ة حت ؛حني تشكو املرآ ة للرجل من مشلكة ما :وعىل الطرف ال خر - ضايقها تعرب عام ي اول آ نفهو مييل ابلفطرة ا 

نصات فقطمن مشاعر سلبية، وآ ن تفكر يف مشلكهتا بصوت مرتفع، وهنا عىل الرجل  ل  ؛آ ن يتقن فن ال  آ ة وقت يه املر ل ن هذا ما حتتاج ا 

 مواهجهتا للمشألك. 

 آ ما الرجل فيعطي معلومات:  ،املرآ ة تعرب عن املشاعر -5

امئا ذا املزنل د، آ و هل آ س تطيع معل آ ي يشء، آ و آ ريد آ ن آ نىس لك يشء ؛حني تردد املرآ ة مجال مثل "حنن ل خنرج آ بدا، آ و آ ان متعبة جدا

يل، آ ريد رومغري عطاهئا معلومات ؛نس ية آ كرث"ا مرتب، ل آ حد ينصت ا  ن الرجل ابملقابل يرد اب  مشاعرها  يه عن اكنت تعرب بيامن يه ،فا 

ذا كنت ل حتبني معكل فاتركيه، مزن  !فيأ يت رده: "هذا ليس حصيحا، خرجنا ال س بوع املايض، هذا خسف يس دامئا لنا ل آ نت لست عاجزة، ا 

ليك دامئا، هل تقصدين بأ ين غري رومانيس".   غري مرتب، ولكين آ نصت ا 

 حاجات احلب ال ولية عند النساء والرجال:  -6

الثقة  ى الرجل يفدلل ويل  يمكن الاحتياج ايمكن الاحتياج ال ويل للمرآ ة يف الرعاية والتفهم والاحرتام وال خالص والتصديق والتطمني، بيامن

ني اجلنس والتقبل والتقدير وال جعاب والاس تحسان والتشجيع، فلك واحد من اجلنسني يفهم احلب حسب طبيعته، ويبقى للك واحد من

 آ ولوايته اخلاصة داخل هذه ال ولوايت العامة. 

 طرح السؤال:  -7

  بقصد التحقيق. ؛يدل عىل الاهامتم، بيامن املرآ ة تطرح السؤالا ا ن هذف ؛عندما يطرح الرجل السؤال عىل املرآ ة

  :تنبيهات هامة 
 . الناس ل يلزم وجود هذه اخلصائص النفس ية والصفات الشخصية للك من اجلنسني دلى مجيع ال فراد، ولكن معظمها يوجد يف غالب -1

ل آ نه يبقى للك خشص من ال شخاص سامته وصفاته اخلاصة به،  ،مع آ ن السامت واخلصائص ال نفة اذلكر يه صفات غالبة -2 تأ ثر يف اليت ت و ا 

م مه، وآ ن يفهي آ ماتكويهنا ابلعوامل الوراثية واملؤثرات البيئية، فعىل لك طرف من آ طراف احلياة الزوجية آ ن يتعرف عىل منط الشخص اذل

 آ برز سامته وصفاته وجييد التعامل معها. 

 ها وتطويرهاتعديل  س ية والشخصية دلى آ حد اجلنسني من الرجال والنساء ل يعين آ هنا غري قابةل للتغيري، بل ميكنوجود هذه السامت النف  -3

 الوعي هبا مث العزمية الصادقة عىل التعديل والتحسني عند احلاجة ذلكل.  :وحتسيهنا، ولكن برشط

 



      

  

 

 93 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 :ثانيا: الفروق اجلنسية 
 اجلنس ية:املامرسة الفرق بني الرجل واملرآ ة يف 

اج، عندما ن الزوموبصورة عامة تظهر هذه الفروق بعد س نوات  ،آ ة والرجل يف "املامرسة اجلنس ية"توجد فروق ليست ابلقليةل ما بني املر 

 مفثال يف املبادرة يف اجلنس. ،رة واحلب عام اكنت عليه سابقاترتاجع درجة ال اث

 ر.نس مرتبط دلهيا ابملشاعرآ ة فاجل الرجل يس تطيع فصل اجلنس عن املشاعر، آ ما امل  

 الرجل يثريه النظر، بيامن املرآ ة تثريها املشاعر واحلنان. 

 ؛ل للمبادرةال متيلكونه حيمل نس بة آ كرب من هورمون الرغبة اجلنس ية )التس توس تريون(، آ ما املرآ ة ف ؛ذكل ،الرجل هو املبادر يف اجلنس 

 .ل هنا ل تثار بسهوةل، وآ يضا بسبب القيود اليت يضعها اجملمتع عىل تعبري املرآ ة عن رغبهتا اجلنس ية

ىل اجلنس يف هناية ال مر :وكذكل هناك فروق يف التفكري - ء اناك نسه بيامن  ،حيث يعتقد لك الرجال آ ن آ ي متاس جيب آ ن يؤدي ا 

ول هذا دور فقط حمقدار كبري من ال مهية ابلنس بة لها، آ ن تشعر بأ ن احلديث يآ حياان يكون هذا عىل ، يرغنب فقط ابلامتس العاطفي

 ال مر، الامتس العاطفي امحلمي والقريب، ورمبا تبلغ اجلنس ابطمئنان آ كرث بعد هذا الامتس.

فة قادير خمتلمب عالفوي فبيامن يكون الهورمون اذلكري، التس توس تريون، فعال لك الوقت، يكون الهرمون ال نث :كذكل الفروق الهرمونية -

خبار زوهجا عن وجود الرغبة  ،ن مرتفعا وآ حياان آ خرى منخفضاآ حياان يكو ،خالل الشهر هيا آ و دلنس ية جل اهنا يربز دور املرآ ة يف ا 

اثرهتا بواسطة التدليك املثري آ و املداعبة املس بقة؛ ال مر اذلي يمت ابملشاركة. ،عدهما  دامئا ما ميكن ا 

قق الكثري حتذاهتا  كذكل ليس ابلرضورة آ ن تكون املامرسة اجلنس ية لهدف معني ول يشرتط بلوغ النشوة فهيا يف لك مرة فالعملية حبد -

ل آ هنا تكون سببا يف ختفيف  ن ال عراض لكثري مامن التقارب بني الزوجني كام آ هنا رمبا تكون رمغ متنع املرآ ة عهنا بسبب تعهبا ا 

 ان ال هناء لهذه املامرسة خيتلف بني الرجل واملرآ ة ولبد للك مهنام آ ن حيرتم ذكل. اجلسدية. كذكل ف

  آ نفسهم ويفلثقة يفان واوالرجال حيتاجون لقدر آ كرب من ال م ،كام آ ن املرآ ة حتتاج آ ن يساعدها الرجل ويعلمها كيف تبادر يف اجلنس -

 ت احلب.رديد لكامرشاء الهدااي والورود وت :ابلتعبري عن مشاعره، مثلحيتاج الرجل آ ن تساعده زوجته وتعلمه آ ن يبادر و  ،زوجاهتم

ضافة ا ىل -  :وجودها بيهنام مثل بد للزوجني من احلرص عىل ن هناك الكثري من ال ساس يات اليت لا  ف ؛لك هذا ا 

ظهار املودة بشلك عفوي  ظ عىل عالقةحتاف ت هذه الترصفايدا بيد، اجملامالت والهدااي الصغرية، لك مثال ابلتقبيل، املعانقة، امليش ،ا 

 .متاكمةل من العاطفة واحلب

جياد جو من الضحك وامل كدرها ول تقت ل عالقة لطيفة بيهنام طيةل الو  ن حيافظا عىلآ  و  ،رح بيهنام حىت يف وقت ال زماتكذكل حماوةل ا 

ن متع ال  آ  الوقت اذلي يقضيانه معا هو من  ىويبق ،الرابط بيهنام قواي ىويف حال توفر هذه ال مور سيبق ،حىت ال زمات الصاخبة وقات وا 

 طالت هبام العرشة.
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 العالقة احلميمية من الناحية الطبية :التاسعة عشرةالوقفة 

  ،ىل احلريجع ال  فل يلزم القيام ابللقاء اجلنيس من آ ول يوم، بل قد يكون مراعاة الظروف النفس ية واجلسدية للمرآ ة هو ال فضل اةل مر ا 

 جلسدية بني الزوجني. النفس ية وا

 برفق  هافوق وهو الزوج من وال يالج  ،الزوجة آ سفل عىل ظهرها مع فتح الساقني :آ فضل وضعية لفض غشاء الباكرة يه وضعية

يالج  ،وهدوء ودون تردد ال آ لم لقضيب بامع رضورة الرتطيب املهبيل الاكيف بعد فرتة مداعبة ومالطفة لفرتة طويةل يك يس تطيع الزوج ا 

 للزوجة.

   ض بارة لفلل سف يتخيل بعض الرجال آ ن فض الباكرة معل شديد الصعوبة، فيدخل آ حدمه عىل عروسه متوهام بأ نه حيتاج لقوة ج

نه مبجرد انتصاب قضي :والواقع معركة حربية!فيعاملها وك نه يف  هذا الغشاء، نه و ب الرجل آ ن فض غشاء الباكرة من السهوةل حبيث ا  تصلبه فا 

دخال القضيب وبال عنف يمت فض هذا الغشاء وبسهوةل ج  .ةدا ول يس تغرق حلظاب 

 علهياهللافطران  ع غريزة فطريةجيب عىل الفتاة آ ن تسرتيخ وتزيل من قلهبا اخلوف والقلق وتساعد زوهجا عىل آ داء وظيفته، فامجلا  

ىل مدرجته  لكنه حممتل ويتفاوت ،ل تتصور آ ن هذه العملية مؤملة جدا، فقد يكون هناك بعض ال ملابحلالل، كام جيب عىل الفتاة آ   ن فتاة ا 

ل ملدة ثواآ خر   .نل ى، وقد ل تشعر به ا 

 كون تم، وختتلف مكية ادلم من فتاة لل خرى، وقد يصاحب فض غشاء الباكرة بعض ال مل اخلفيف وكذكل نزول بعض نقاط ادل

داد هبل فزت حسب نوع الغشاء آ و مسكه وحسب تواجد الشعريات يف هذا املوضع، وآ حياان حيدث متزق بس يط يف جدار امل  ابس يطة آ و نقاط

 ياطة.مكية ادلم، وآ حياان يكون المتزق ابملهبل شديدا قد حيتاج معه ملراجعة الطبيبة النسائية ل جراء اخل 

 ففيختلط ادلم ابلسائل املنوي للزو ،آ حياان تكون مكية ادلم قليةل جدا ويكون القذف من قبل الرجل آ ثناء الولوج لية رازات املهب ج وال 

ىل البين آ و ال صفر حسب مكية ادلم النازفة، واذلي يشك يف امرآ ة وميكن آ ن يهتمها ليةل د ن آ  ل يصلح  ؛اخوهل هبفيتحول اللون من ال محر ا 

ذا اكن قد سأ ل عهنا قبل الزواج مبا يكفي للتعرف عىل حياهئا وديهن، يزتوج هبا آ صال آ ن  صح هلفال ي ؛ورشفها ا وآ دهبا وآ خالقها وعفهتاآ ما ا 

 يهتمها ليةل دخوهل علهيا بدون دليل ول برهان.

 ذا مل يكن هناك ؛ل مانع من امجلاع يف اليوم الثاين  نصح ابلتوقفي ال مل  آ لم آ و متاعب آ خرى، لكن عند وجود لمتزق غشاء الباكرة ا 

 عن امجلاع ملدة يومني آ و ثالثة حسب شدة ال مل وزواهل.

 ىل   ذكل ماللعالقة الزوجية، فليس يف ايف رجولته آ و اهندام انقص ء اجلنيس يف اليوم ال ول ل يعينعدم قيام الزوج ابللقا يدعو ا 

منا يرجالانزعاج عىل ال طالق ما لطول فرتة املداعبة للزوجة آ و تعب الزوج بسبب ال هجاد يف جتهزي املزنل وم، وا  ..، .زواج والسهررامس الع ا 

دوث و عدم حآ  خلوفها آ و توترها مما ينعكس عىل العريس ويؤدي ا ىل حدوث ارختاء وقيت آ و مؤقت عنده،  ؛وقد يكون املتسبب هو الزوجة

ىل آ ن تمت العملية.  انتصاب اكف يسمح ابل يالج، ول مانع من تكرار احملاوةل بعد الراحة وهتيئة ال مور ا 
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 التاكفؤ  ويعد، ليس متر ل سابيع آ و شهور آ و آ كرث آ و آ ق قد ،ل بد من وقت طويل لتحقيق التوافق اجلنيس بني الزوجني بعد الزواج

ىل توافق عقيل وعاطفي آ كرث منه جسام ؛بة ل كرث ال زواج مسأ ةل هممة جدااجلنيس ابلنس    ين.ل هنم يعتربونه مسأ ةل الوصول ا 

 مراحل العالقة اجلنسية بني الزوجني

رهاق بدين آ و آ ي عارض حيول دون الرت عدم وجود منغصات نفس ية آ و اجامتع ، و الهتيؤ، والاس تعداد اجليد (1) مل يف كزي الاكية، آ و ا 

 .ادلعاء املأ ثور قولاجلنس ية، مع اس تحضار النية و املامرسة 

 زء آ سايس يفجليت يه مداعبة ال عضاء التناسلية ال ساس ية وا :مهناو  ،شمل آ شاكل كثرية، وفنوان واسعةاملداعبة واملالعبة اليت ت  (2)

، ال ذن، ال قدام ،غسالشفاه، البظر، الثدي، الر ؛ ومداعبة مواضع ال اثرة" عند املرآ ة، والرجل، "النشوةحتقيق الذلة، بل وحدوث 

 خلف الرقبة، ال رداف، وراء الركب، ال خفاذ ادلاخلية.

حتقيق  :فهادوضاع وهمرحةل امجلاع: وهل آ وضاعه اخملتلفة واملتنوعة، واليت تتناسب مع ظروف وآ حوال الرجل واملرآ ة، وغرض هذه ال   (3)

ىل الذلة يكون آ رسع من املرآ ة ال يالج عىل آ فضل وجه، ويالحظ آ ن متعة الرجل ووصوهل  ن ؛ وذل-يف آ غلب ال حيان-ا  ه ليع كل فا 

كل، ذ لها عنحىت تشعر املرآ ة آ هنا قضت وطرها، ويسأ   ؛مع املداعبة واملالطفة -حىت لو قذف-آ ل يس تعجل القذف، وآ ن يتأ ىن 

ل ا    .ن آ ن هذا قد حدثأ  ذا اطمول يقوم عهنا ا 

ذا مه الرجل ابلق  (4) تبة النتاجئ املرت ف ،عيبا فعلهيا آ ن تطلب منه آ ن يبقى، ويس متر، وآ ل تعترب هذا؛ يام عن املرآ ة قبل آ ن تقيض وطرهاا 

نا يكون ه  عىل عدم الشعور ابلذلة اجلنس ية آ كرب وآ مه من آ ن نتعامل معها ابس تخفاف، آ و نصمت عهنا بدافع "احلياء" اذلي

  ه.ل نه آ خطأ  يف حق نفسه، ورشيك ؛ل نه يف غري موضعه، بل ونلوم فاعهل ؛مذموما

ؤ من لهتيزوجان ل ل بأ س من معاودة امجلاع مرة آ خرى بعد وقت معقول حيتاجه الرجل لس تعادة القدرة عىل الانتصاب، وحيتاجه ال (5)

در عىل غسل الرجل ل عضائه مبا جيعهل آ نشط وآ ق آ وىص ابلوضوء، ورمباجديد مجلاع جديد، والرسول صىل هللا عليه وسمل 

ذن .املعاودة ىل "الذلة اجلنس   ؛ا  حدى  ية" معلية مركبة من خطوات تتضافرالوصول ا  لنقاط يعيق اوتتشارك يف الوصول، وغياب ا 

  هذا الوصول.

ا آ رسع كون زوهجيس تجابة، وقد "، فقد تكون بطيئة آ و هادئة الااليست ابلرضورة امرآ ة "ابردة جنس ياملرآ ة اليت ل تصل للنشوة  (6)

والتفامه  ،..، وهكذا. مهنا بكثري، وقد يكون هناك عيب يف جانب آ خر من اجلوانب الالزم اس تكاملها لتحقيق ممارسة موفقة

جني، ني الزوبام هو املتوافق مع هدي ال سالم، وهو السبيل ا ىل الانسج ؛اخلجل من احلوار حول هذه املسائلواملصارحة، وعدم 

متاعه ل خرابلك مهنام س متتاع وا  .وا 
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 :مهمة حول العالقة اجلنسية يهاتبتن
 العالقة اجلنس ية ليست جمرد غريزة جسدية، بل ل بد من املشاعر.  -

 العالقة اجلنس ية رحةل ممتعة وليست واجبا.  -

 وجود الرغبة اجلنس ية من الطرفني آ مر همم لالس متتاع.  -

 اجلنس ية، حيث فيه اخليالت واملشاعر.ادلماغ هل آ ثر كبري يف ال اثرة  -

اثرة عند الزوجة. -  تعد املداعبة قبل الولوج يه اجلزء ال كرث ا 

هناء العملية اجلنس ية ابلقذف من الزوج حيرم الزوجة املتعة. -  الرسعة يف ا 

ش باع اجلنيس، بل ال كرث آ مهية هو قدرة لك من الزوجني ا   - ىل النشوة ليس هو السبيل الوحيد لال  به يكه حب شعار رش الوصول ا 

 والاهامتم به. 

 اختيار الوقت املناسب املريض للطرفني يف ممارسة العالقة اجلنس ية. -

 .الرغبة اجلنس يةمن حئة واللباس يزيد ال غراء اجلسدي من الطرفني يف الرا -

 التنويع يف ال وقات وال ماكن والوضعيات جيدد احلياة اجلنس ية.  -

 املتبادل دوره يف حصول الاس متتاع اجلنيس بني الزوجني.للهدوء وصفاء اذلهن والاحرتام  -

 للحديث ال جيايب والبعد عن التوتر واملشالكت آ ثر يف املتعة بني الزوجني. -

 ل بد من الرصاحة املؤدبة وال فضاء مبا يسعد وما يزجع يف العالقة اجلنس ية بني الزوجني.  -

 ملامرسة اجلنس ية وبعده. آ مهية التقارب اجلسدي واملالمسة آ ثناء اليوم وقبل ا -

 احلرص عىل النظافة ادلاخلية وحسن الراحئة. -
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 :فاهيم السلبية عن العشرة الزوجيةبعض األخطاء وامل
 .خفاء مشاعره رهاق املرآ ة، آ و ابجلفوة وا   آ ن حفوةل الرجل وقوته اجلنس ية تقاس بكرثة امجلاع وا 

 دة يف معليةوالسعا آ ن الزوجة ميكن آ ن تبزت الزوج يف اجلنس، مبقابل آ ن يقدم لها التسهيالت واملعوانت، فتقدم هل مزيدا من الرضا 

 امجلاع. 

 آ ن جحم احلب اذلي يقدمه الزوج لها يقاس بكرثة امجلاع.: من اخلطأ  الشائع عند املرآ ة 

 ت املقوية للجنس اليت ميكن آ ن حتدث مضاعفات مرضية وحصية. ال فاكر اخلاطئة عن ال عشاب والعقاقري واملأ كول 

 .آ ن من العيب تودد الزوج للزوجة 

 .آ ن الترصحي حبب الطرف ال خر مينحه س يطرة وقوة 

 ل جيبه فقط، مبعىن سوء آ خالقه آ و خيانته لزوجته ل تنقص من رجولته وم ذا اكن يقآ ن ما يعيب الرجل ا  ق نفاولية ال  وم مبسؤ اكنته، ا 

  زوجته وآ ولده.عىل

 االحنرافات اجلنسية وأثرها على احلياة الزوجية:

 الاحنرافات اجلنس ية: 

 .ديةة واجلسلصحة النفس ية والفكريحيث حتمل تأ ثريا كبريا عىل ا ؛تعترب الغريزة اجلنس ية من آ قوى الغرائز وادلوافع دلى ال نسان

س ية جلرامئ اجلن اءات واآ و الاعتد تعريعليه اكلس متناء آ و اللواط آ و ال سلوك جنيس يس هتجنه اجملمتع آ و يعاقب  :ويعرف الاحنراف اجلنيس بأ نه

 .وما ا ىل ذكل

 رضر املبارشعود ابليمع آ ن بعضها قد ل  ،يتضمن هذا التعريف بطبيعة احلال مجيع الاحنرافات السلوكية اليت تبدو دلى ال سوايء من الناس

ن جممتع م خيتلف ضطراب نس يبنه ي بني   آ ن الاحنراف اجلنيس عبارة عن اآ  كام  ،ه ذكلاكلتذلذ من فس تان آ و صورة آ و ما شاب ،عىل اجملمتع

 .ل خر

 ىل آ ن آ س باب الاحنرافات اجلنس ية متشابكة ومتعددة  :ومهنا ،وتشري البحوث وادلراسات يف هذا اجملال ا 

ختالل سيل آ و اكخلل اجلهاز العصيب اذلايت آ و خلل اجلهاز التنا ،(يولوجيةب )الاضطراابت النفس ية الناجتة عن آ عطاب طبيعية  (1)

فرازات الغدد والبكور اجلنيس آ و تأ خر البلوغ آ و العقم ونقص اخلصائص اجلنس ية الثانوية آ و البلوغ اجلنيس  به من سوء ما يصاح و ا 

  رمغن اجلنيساحلرما آ و تأ خر الزواج آ و ة آ و انعداهمانقص الرتبية اجلنس يتوافق ونقص يف املعلومات والانزعاج والقلق واخملاوف و 

خل...  الزواج آ و الانفصال  .ا 

 .تغلب عضو جنيس عىل آ خرذكل الاضطراابت الوراثية، ومثال  (2)

 .خلا  .. . قيةات اخلل اكل مراض املعدية وال مراض العقلية وموانع التصال الطبيعي وال صاابت والعاهات والتشوه ،العوامل العضوية (3)
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لتصال انس ية وموانع غبة اجل الرصاع بني ادلوافع والغرائز، وبني املعايري اخللقية والقمي الاجامتعية، وبني الر  :ال س باب النفس ية، مثل (4)

ة، وعدم نفعايل والتكيف، واخلربات السيئة والعادات غري الصحيحاجلنيس وخماوف اجلنس، والنكوص الااجلنيس، وال حباط 

 .وما ا ىل ذكل.. . مما يدفع الفرد للجنس مكصدر للحصول عىل الذلة املفقودة ؛ةالشعور ابلذلة والسعاد

 لوسوء ال حوا ،لسيئةاوالصحبة  ،واضطراب التنش ئة الاجامتعية يف ال رسة واجملمتع ،ال س باب البيئية واحلضارية والثقافية واملرضية (5)

 .خلا   ... ووفرة املثريات اجلنس ية ،الاقتصادية

ليه عىل آ   ا ينظرومهنا م ،ية متعددة ال شاكل وال نواع، مفهنا ما هو ظاهر ومعروف عىل آ نه احنراف جنيس دلى العامةوالاحنرافات اجلنس   نه ا 

ىل آ نه ابملقاييس السلوكية يعترب احنرافا، ذكل آ نه آ مر غري طبيعي من هجة، ومن اجلهة ال خرى نه قاب ؛آ مر طبيعي ا  ىل آ ي م ل للتحفا   ظهرول ا 

 .رافية العامةمن املظاهر الاحن

 رافات اجلنس ية يهآ شهر آ نواع الاحن: 

 20بنس بة  كام حيدث يف معلية الاس تجناس . ويه حمرمة رشعا   احلصول عىل الذلة اجلنس ية عن طريق الرشج،: اجلنس ية الرشجية (  1

  %. 0.5بيامن يكون يف عالقة الرجل ابملرآ ة بنس بة ل تزيد عن  ،تقريبا حسب بعض ادلراسات% 

يقاع ال مل والقسوة عىل الطرف ال خر يف العملية اجلنس ية، وآ حياان يكون : اجلنس يةالسادية  (  2 احلصول عىل الذلة اجلنس ية عن طريق ا 

ساةل ادلماء ،ة دلى بعض ال فرادذكل متهيدا للعملية اجلنس ي آ و تشويه اجلسم آ و القتل  وعادة ما يكون التعذيب جسداي اكلرضب آ و ا 

 .ويكرث هذا الاحنراف بني الرجال ،آ حياان

وهذا النوع آ كرث  ،بث فهيا ابليد آ و بأ ية آ داة آ خرىويه استثارة الذلة اجلنس ية عن طريق ملس ال عضاء التناسلية والع : العادة الرسية (  3

وتكون نتيجة هذا الاحنراف يه املعاانة النفس ية الشديدة جراء الرصاع بني الرغبة يف  ، ال طفال واملراهقني من اجلنسنيانتشارا بني

 .ممارسة هذه العادة وبني ال حساس ابل مث وتأ نيب الضمري

 

 عالج الاحنرافات اجلنس ية: 

ن مشالكت الاحنرافات اجلنس ية مبختلف آ نواعها وآ مناطها تعترب آ كرب مصدر من مصادر الهتديد ل ي جممتع ا    ؛حناللكيك والانساين ابلتف ا 

ل ا آ فسدته خالمةل عالج مفن واجبنا التصدي ملثل هذه ال فة وحماو ؛ذلا ، وتتناقل تأ ثرياهتا عرب ال جيالن عواقهبا تس متر فرتات طويةلا  حيث 

 :وميكن حتقيق ذكل عن طريق، الفرتات املاضية

شلك ىل ظهور وت ا  معرفة السبب آ و ال س باب الرئيس ية اليت آ دت  حملاوةل( املريض)وهو التحليل النفيس للمنحرف : العالج النفيس (1)

 .هذا السلوك

 .العالج امجلاعي واملساندة الانفعالية وتعزيز الشعور ابلنامتء للجامعة (2)

قناع والتوجيه وال رشاد النفيس (3)  .ال 

جراءات الزواج الرشعي (4)  .تسهيل ا 

 .س علمية ل عىل جمرد التخويفحتذير ال فراد من الاحنرافات اجلنس ية حتذيرا مبنيا عىل آ س (5)

 .حتسني العالقات الاجامتعية بصفة عامة (6)
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 .الرتكزي عىل الرتبية ادلينية واخللقية واجلنس ية السلمية (7)

 .لتقليل ادلوافع اجلنس ية دلى املريض ؛العالج الطيب ابس تخدام العقاقري الطبية والهرموانت (8)

 .ضاح ال رضار العامة وراء الاحنراف والشذوذ اجلنيسيا  مع  ، النفس وضبطهادفع آ فراد اجملمتع حنو التحمك يف (9)
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 : األزمات الثالثة للمرأةالعشرونالوقفة 

يف  دثتبع ما حيواليت ت  ويه آ هنا تتعرض يف حياهتا للكثري من التغريات النفس ية ،بد للرجل من معرفة بعض ال مور املهمة واخلاصة ابملرآ ة ل

احليض  كوقت-اهتا ن املرآ ة تعترب من آ هل ال عذار يف بعض فرتات حيا  حيث  ؛يف رشيعتنا حىتوهذا ال مر مقرر ، جسمها من تغريات هرمونية

ل ل جدر ابلرجنه من اا  ف ؛سالم امخلسة يف فرتة عذرهاراكن ال  آ  قد رفع عهنا التلكيف لثالثة من  اكن هللا عز وجل فا ن، والنفاس وآ ثناء امحلل

عض بتعذر عن هل من تقديرها وال  ل بدليت متر هبا املرآ ة بشلك دوري يه من ال مهية واخلطورة حبيث آ ن يس توعب آ ن هذه التغريات ا

 .ا من بعض هماهما يف هذه الفرتاتهئعفاا  و تقصريها آ  

حيث  ؛ئعآ مر شا وهو ،عرشة آ ايم من لك شهروتأ خذ ما مجموعه يقارب  ،التغريات النفس ية اليت تصاحب ادلورة الشهرية :سبيل املثال عىلف

ديدة قبل من النساء ابضطراابت ش %10 - 2تأ ثر ي بيامن  ،% من النساء 90 - 10ن آ عراض ما قبل ادلورة الشهرية تصيب ما نسبته ا  

آ ن ول ل ايم وحيااللرجل آ ن حيدد هذه  ل بد ،نفس ية /سلوكية / املرآ ة من اضطراابت فس يولوجيةويف هذه ال ثناء تعاين، ادلورة الشهرية

 سالمة العالقة بقية حياهتام. عىليقلل من الاحتاكاكت السلبية بيهنام وحيافظ  ؛وابلتايل ،يتفهمها ويراعهيا

 هنن يكن آ كرثا  بل  ،ا(ويف فرتة ما بعد الولدة )محلته آ مه كرها ووضعته كره ،هذه التغريات تؤثر يف كثري من النساء احلوامل فا نوابملثل 

صابة ابلعديد من  يو آ  جة من اخلطورة تصل لالنتحار واذلي يعرض بعضهن دلر  ،اكلكتئاب واذلهان ،ال مراض النفس يةعرضة لال   ليدها.و ذاء ا 

ل ا  و  ، مربرغري ودلل ،ويعتربها حمض هترب من املسؤولية ،وهناك من الرجال من يرفض الاعرتاف هبذه ال مور رمغ اعرتاف الرشع هبا

 ؟!فكيف اكنت آ هماتنا وجداتنا

 رتفاع مضطردشه من اونعي وهجاةل لواقع حنياه  ،ملا آ قره الرشع للمرآ ة من حقوق واعتبارات ؛آ ن يف هذا اجلدل مهنم هجاةل واحضة :واحلقيقة

به  متر ملا ،الرجل قدير منواليت تعود يف حد كبري ملا تعانيه املرآ ة من ضغوط وعدم ت ،صابة ابلكثري من ال مراض النفس ية بني النساءلنس بة ال  

اع خضا  نا آ يضا ي عل ات ف وان اكن ال مر مقارنة ابل همات واجلد ،طالق للكثري من املشألك الزوجيةوجعلها رشارة ان ،من تغريات نفس ية وسلوكية

س ما نراه ال ن يول  ،بناهئاتربية آ  جتعل املرآ ة متفرغة لبيهتا و  ،نفس املقارنة بني ال ابء وال جداد الذلين اكنوا يتحملون مسؤولية بيوهتم بشلك اكمل

 .مالمة آ دىنل عن مسؤولياهتم دون الكثري من الرجا ويتخىل ،م فيه املرآ ة بدور ال بوينيف كثري من ال رس اليت تقو 
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 التهابات املهبل وطرق الوقاية منها:

 :الهتاابت شهر العسل 

 يفل صابة اومعوما حتدث  حيث تكون قناة جمرى البول فهين قصرية ومكشوفة للخارج، ؛الهتاب املثانة يصيب ال انث آ كرث من اذلكور

ثر امجلاع ال ول )، وتكرث بعد اال طفال، ويف سن اخلصوبة  ينشأ  الهتاب، و لعسل""الهتاابت شهر ا جامع ليةل الزفاف(، وتسمىلزواج مبارشة ا 

  ال ايم ال وىل للزواج.نتيجة لكرثة امجلاع يف ؛املثانة يف هذه احلاةل من هتيجها

 :الالهتاابت الفطرية 

فراز آ بيض اكجلبنةالهتاب املهبل من ال عراض الشائعة يف عيادات النساء،  ة، يشك للحشف اار حكة شديدة وامحر  ا، ومصاحبعندما يكون ال 

 ، وهذا الالهتاب ينتقل ابلعدوى بني الزوجني.آ ن الالهتاب قد يكون فطراي

  التهابات املهبل:طرق الوقاية من 
 عدم وضع اليد عىل الفرج بعد غسل الرشج. -

 التبول قبل وبعد امجلاع. -

ن آ مكن-لبس املالبس ادلاخلية من القطن آ ثناء الهنار، وجتنب لبس املالبس ادلاخلية آ ثناء النوم  -  .-ا 

 غسل املالبس ادلاخلية مبفردها واملبالغة يف شطفها ابملاء. -

 لتجنب الرطوبة. ؛حلريرية آ و النايلون آ ثناء الهنار لفرتات طويةلجتنب لبس املالبس ادلاخلية ا -

 لتجنب الرطوبة.  ؛مسح الفرج ابملنديل بعد غسهل -

 .قيض عىل ميكروابت انفعة ابملهبلعدم آ خذ املضادات احليوية بكرثة حىت ل ت -

 ش همبيل، مع معل دفة النامجة عن ذكل اجلروح الطفيينصح بعد فض غشاء الباكرة التوقف عن امجلاع ليوم آ و يومني حىت تلتمئ

ذا زاد ال  باكرة، و نتيجة لوجود متزقات ملهتبة من جراء فض غشاء ال  ؛اب ابملهبلقد حيدث الهت، و ابلطريقة الصحيحة  ريتشاس مر ا 

كثار من رشب املاء.  الطبيب، وننصح ابل 

متا التشطيف آ  يبد - ىل اخللف )الرشج(، وذكل بعد لك تبول، آ و بعد ا  ية م العمل واملسح من ال مام من عند فتحة البول، وينهتيي ا 

مام ينقل اجلراثمي املوجودة ابلرشج ا ىل جمرى البول جراء التشطيف من اخللف لل  لهتاابت بل ابلفيصاب امله  ؛اجلنس ية، ويالحظ آ ن ا 

 بفعل هذه امليكروابت.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 احلمل مباعدات: وسائل والعشرون ديةاحلاالوقفة 

وسائل  ام ا حدىوذكل ابس تخد ،ل تقل عن ثالث س نوات بني لك محل وآ خر ،عبارة عن ترك فرتة زمنية مناس بة :يه املباعدة بني الولدات

 .مس تقبال   الاجناب آ مهية استشارة الطبيب قبل اس تخدام آ ي وس يةل حىت ل يؤثر ذكل عىل قدرة املرآ ة عىلمع  املباعدة الفعاةل واملأ مونة

 فوائد املباعدة بني الولدات: 

 .بزوهجا ولك آ طفالها الفرصة للعنايةكام تتيح لها  ،تيح للمرآ ة القيام بواجباهتا الاكمةل جتاه آ رسهتات  (1)

 .ال رسة حتياجات لك فرد من آ فراداوتوفري  ،ب عىل حتمل نفقات ال رسةعني ال  ت (2)

 .ل نس بة الوفيات بني ال همات بسبب خماطر امحلل والولدةيتقل  (3)

 .نتيجة تكرار امحلل؛ تعطي ال م جمال لتحسني حصهتا اليت غالبا ما تعاين من فقر ادلم الغذايئ (4)

 .ليمنو قواي حصيحا؛ بغذاء حصي اكفل  توفر للطفل فرصة آ كرب للرضاعة الطبيعية والاس متتاع (5)

 .آ و آ طفال بتشوهات خلقية( ختفض معدل وفيات ال طفال والرضع )ولدة آ طفال انقيص الوزن آ و آ طفال خدج (6)

 .من رعاية وادليه عىل آ ن ينال لك طفل من ال طفال قسطا اكفياتساعد  (7)

 وسائل املباعدة الطبيعية: 

 الرضاعة الطبيعية: 

حدى الوسائل الطبيعية للمباعدة بني ن حيث ؛ال يمت فهيا اس تخدام وسائل املباعدة املعروفة، فالولدات يه ا  فر لطبيعيالرضاعة ا ا  از ة تؤدي ل 

ىل توقف معلية التبويض هرمون  .حيدث محل وابلتايل ل ،الربولكتني )هرمون احلليب( اذلي يؤدي ا 

 :تزداد فاعلية الرضاعة الطبيعية يف تأ خري اخلصوبة يف احلالت التالية

رضاع  -  .الطفل ليال وهنارا وحسب رغبتها 

دخال آ ي من ال طعمة املمكةل كغذاء للطفل ول حىت السوائل حىت سن  -  .آ شهر 6عدم ا 

 .عدم عودة ادلورة الشهرية -

 .آ شهر 6عندما يكون معر الطفل آ قل من  -

ىل الرضاعة الطبيعية آ و ت  ضافة آ ي نوع من ال طعمة آ و املرشوابت ا  رضاعة رات العدد مقليل كام تنخفض فاعليهتا عند ا 

 .ساعات ليال 6ساعات هنارا آ و  4عن مبا يزيد وآ خرى  الفرتة الزمنية بني لك رضعة طولآ و 

 الوايق اذلكري آ و العازل: 

حدى وسائل املباعدة اليت يس تخدهما الرجال وهو عبارة عن كيس رقيق  ،الوقاية من ال مراض املنقوةل تناسليا واليت تعد وس يةل من وسائل ،يه ا 

وتصل فاعلية  ل،فال حيدث مح ؛لتقاء ابلبويضةالا فيحجز السائل املنوي ومينع وصوهل للجهاز التناسيل للمرآ ة وابلتايل ،اذلكري يغلف العضو
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

تناسليا مكرض  متوفر ورخيص المثن وحيمي من ال مراض املنقوةل، ل حيتاج لفحص طيب آ و وصفة طبيةو وه %90 – 70الوايق اذلكري من 

ونس بة ، نه ل يناسب حالت امحلل عايل اخلطورةي آ  ولكن من سلبيات الوايق اذلكر ، ول ترتتب عليه خماطر حصية ،نقص املناعة املكتس بة

 .ول ميكن اس تعامهل يف حاةل احلساس ية من املطاط .ومتزقه الفشل عالية مقارنة ابلوسائل ال خرى بسبب احامتل انزلق العازل

 وب آ حادية الهرموناحلب: 

م يف هم هل دور وهو يش به آ حد الهرموانت اليت يفرزها مبيض املرآ ة واذلي ،الربوجس تني حبوب حتتوي عىل نوع واحد من الهرموانت وهو :يه

مما يقلل من رمح وتزيد مسك السائل اخملاطي اذلي يفرزه عنق ال، ويه متنع معلية التبويض %97 – 90وتصل نس بة فعاليهتا ، معلية التبويض

ىل البويضة لتلقيحها صعود ن ادلورة يوم ال ول مال  ويه تس تخدم يف، هنا تغري الغشاء املبطن للرمحآ  كام ، احليواانت املنوية للرمح ووصولها ا 

 .بعد ال هجاض مبارشة خاصة ال هجاض يف ال شهر الثالث ال وىل آ وة، آ سابيع من الولد 6الشهرية و بعد 

  الهرموناحلبوب ثنائية: 

ية الطبيع  هرموانتتش به هذه الهرموانت ما يفرزه مبيض املرآ ة من ال  ،وعني من الهرموانت )الربوجس تني وال سرتوجني(حبوب حتتوي عىل ن :يه

ن اس تخدمت ابلطريقة 99 – 92وتكون هذه احلبوب فعاةل بنس بة  ،واليت تتحمك يف معلية التبويض  .املثالية % ا 

ىل البويض  ووصولهااحليواانت املنوية للرمح وتزيد مسك السائل اخملاطي اذلي يفرزه عنق الرمح مما يقلل من صعود، ويه متنع معلية التبويض ة ا 

 .كام تغري الغشاء املبطن للرمح ،لتلقيحها

 :ول ميكن اس تخداهما يف احلالت الصحية التالية

 مرض السكري مع مرض يف ال وعية ادلموية. 

   القلب آ و اجللطة ادلماغيةصابة سابقة ببعض آ مراض ا. 

 مشألك يف معلية خترث ادلم. 

 ال صابة برسطان الثدي حاليا. 

  س نة 35كرب من آ  املرآ ة املدخنة آ و معرها. 

 :الوسائل طويلة املدى 

 عترب ي ، جس تنياملغطاة ابلنحاس آ و الربو البالستيك وهو مصنوع من مادة ،اللولب عبارة عن جسم صغري يمت تركيبه يف جتويف الرمح

يعمل عىل يعرقل وصول احليواانت املنوية للبويضة و  وهو ، %99 – 98اللولب من آ جنح الوسائل فمينع امحلل؛ فهو فعال بنس بة 

حداث تغيريات يف بطانة الرمح ( من الولدة آ سابيع 6) و بعد ال ربعنيآ  ال وىل من بداية ادلورة الشهرية  ةوميكن وضعه يف ال ايم الس بع، ا 

 .آ و بعد ال هجاض مبارشة قيرصية وت آ  اكن ةطبيعي

  ع حتت يت تزربر الآ و ال   ،بر العضلية للربوجس تنيال   :مثل ،ويه هرمونية ،املدي الطويل متنع امحلل عىل ىكذكل توجد وسائل آ خر

 ن لها نفس حماذير املوانع الهرمونية.ا  وابلطبع ف ،اجلدل وتعطي مانعا للحمل لفرتة متتد لس نوات
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 الربانمج الوطين
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 املباعدة طويلة املدىوسائل 

 :اللولب

 صنوعوهو م  ،وهو عبارة عن جسم صغري يمت تركيبه يف جتويف الرمح ،يعد وس يةل طويةل املدى

ع ل فمينيعترب اللولب من آ جنح الوسائ ،ك املغطاة ابلنحاس آ و الربوجس تنيالبالستي من مادة

 . %99 – 98امحلل؛ فهو فعال بنس بة 

حداث تغيريات يف بطانة ا ،املنوية للبويضةوهو يعرقل وصول احليواانت  ، لرمحويعمل عىل ا 

آ سابيع( من  6و بعد ال ربعني )آ  ال وىل من بداية ادلورة الشهرية وميكن وضعه يف ال ايم الس بع 

 .اكنت آ م قيرصية آ و بعد ال هجاض مبارشة ةالولدة طبيعي

 

 

 اللصقة الهرمونية:

وعية نا ميتص اجلسم مهن :تعمل معل حبوب منع امحلل، آ ي، ويه يمت اس تخدام اللصقة آ س بوعيا

ع ، وجيب تغيري ماكن اللصقة من آ س بو آ سابيع 3وتستبدل لك آ س بوع ملدة  ،من الهرموانت

 ل خر.

 

 

 :احللقة الهرمونية

لها اس تعام ل ميكن نفس الاس تعاملت، ولكن الفرق آ نه، و لها نفس خصائص اللصقة واحلبوب

 فاحللقة ميكن اس تخداهما بعد الزواج وليس قبل ادلخول.، قبل الزواج للفتيات
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 :التبويض واإلخصاب منها

   خصاب:التبويض وال 

ىل عرشل  مثانل  من ومجموع البويضات يه ،لك امرآ ة تنتج بويضة واحدة يف الشهر  ليس لك شهر به تبويض. :ابلس نة، آ ي ا 

 التبويض.خصاب واحامتل حصول امحلل فقط يف آ ايم فرتة ال   -

ل ولبويضة  ساعة وبعدها متوت انيالثة وثتق يف قناة فالوب تعيش فقط ملدة س  عند خروج البويضة من املبيض ويلتقطها البو  -

 حيدث امحلل.

ذا حد نه يتكون الزجيوت وهو اجلسم ال ول للاكئن احلي اجل ؛تلقيح البويضة وآ مكنث وجود حيوان منوي بقناة فالوب ا   ديد.فا 

 فرتة التبويض: 

ىل آ خرى.  فرتة التبويض ختتلف من امرآ ة ا 

 .ويه يف ال س بوع الوسط من ادلورة

 عىل ثالثة: 28يوم، تقسم  28املرآ ة اليت دورهتا  مثال:

 تأ تهيا ادلورة.  9 - 1القسم ال ول: من يوم  -

 .14و  13 :وغالبا ما يكون يف يويم ،وهنا حيدث التبويض 19 - 10القسم الثاين: من يوم  -

 .28 – 19الثالث: من يوم القسم  -

 أسباب وطرق عالج العجز اجلنسي عن الرجال:

ة املناس بة ان ابلطريقيلب ال ح واليت ل يتعامل معها يف غا ،يعاين الرجل يف اجملمتعات العربية والعاملية من مشألك كثرية مرتبطة حبياته اجلنس ية

ىل ل ضافةابجل امع، واذلي يؤثر سلبا عىل معلية ا ،"الضعف اجلنيس" اذلي يعاين منه الرجل :ومن تكل املشألك ،ملامها  دراكه و ا  بسبب قةل    ا 

 ال اثر النفس ية اليت يرتكها.

 ماذا يعين الضعف اجلنيس؟ 

بصورة اذلكري  آ و مواصةل انتصاب العضوو/عن حتقيق  -آ شهر 3يزيد عن -"جعز مس متر  عرفت منظمة الصحة العاملية الضعف اجلنيس بأ نه: 

دث ارت آ حفقد آ ش ،وغالبا ما يكون قابال للعالج ،وميكن آ ن تتطور درجة شدته ،ويه حاةل شائعة ،لتحقيق جامع جنيس مش بع" ؛اكفية

ىل  ادلراسات جلنيس الضعف اد يف الوقت الراهن ل جي، هيم نوع من آ نواع الضعف اجلنيسس نة( دل 70 - 40% من الرجال ) 40ن آ  ا 

 رة اكفية.التشخيص والعالج بصو 
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 الربانمج الوطين
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 ما الفارق بني العجز اجلنيس والضعف اجلنيس؟ 

 نيسز اجل وهناك فرق كبري بني العج ،آ ما اليوم فهيي تعترب ضعفا جنس يا ،نتصاب تصن ف كعجز جنيسيف املايض اكنت مشلكة عدم الا 

 ا.جنس ي اواع الضعف اجلنيس يعترب عاجز آ نوليس لك خشص دليه نوع من  ،الاكمل والعجز اجلنيس اجلزيئ

 ما يه ال س باب اليت ينتج عهنا الضعف اجلنيس؟ 

ة من تكل الباقي%  20ـبيامن العوامل النفس ية تتسبب يف ال % من حالت الضعف اجلنيس انجت عن حالت جسدية )عضوية(، 80 حوايل 

ل آ نه يف كثري من ال حيان ،احلالت ن ؛ا   في.الك من العوامل العضوية والنفس ية معا تكون مسؤوةل عن هذا اخللل الوظي فا 

   س باب الضعف اجلنيس يه:آ 

ق ادلم من فيف تد لكها عوامل مؤثرة ،سرتول يف ادلمرتفاع الكول ، والب الرشايني، ضغط ادلم املرتفعآ مراض ال وعية ادلموية: تص (1)

ىل العضو اذلكري  .اجلنيس مه ال س باب العضوية وآ كرثها ش يوعا من حيث التسبب يف الضعفآ مراض ال وعية ادلموية يه آ   ،وا 

 آ مراض القلب آ و آ زمات القلب. (2)

ىل تلف يف ال عصاب وتلف يف ال وعية ادلموية املغذية للعضو اذل (3) ن بني م ،كريمرض السكر: هذا املرض املزمن ممكن آ ن يؤدي ا 

 يس.لك ثالثة رجال مصابني ابلسكر يصاب اثنان مهنم بضعف جن

دم (4) ان ال مراض العصبية: ا صاابت احلبل الشويك، التصلب املتعدد لل عصاب، تلف ال عصاب الناجت عن مرض السكر آ و ا 

 .الكحول

ىل ال صابة بضعف جنيس.اضطراابت الهرموانت: ا (5)  خنفاض نس بة التستس تريون يف ادلم ميكن آ ن يؤدي ا 

 ي، املس تقمي والربوس تات.و املع اجلراحات: العمليات اجلراحية املتعلقة برسطاانت القولون (6)

ىل تلف ال عصاب وال وعية ادلموية وقد يسبب ال صابة ابلض :عىل منطقة احلوض العالج ال شعاعي (7)  يس.عف اجلنميكن آ ن يؤدي ا 

خل. ... احلوادث: ا صاابت احلبل الشويك، كسور عظام احلوض (8)  ا 

 بعض ال مراض الطبية املزمنة. (9)

ما آ ن توصف عن طريق الطبيب آ و ترصف مبارش  التأ ثريات اجلانبية لل دوية: توجد (10) ة من آ نواع عديدة من ال دوية اليت ا 

 مهنا الضعف اجلنيس.  ،واليت ميكن آ ن يكون لها تأ ثريات جانبية ،الصيدليات

ىل تلف ال عصاب والكبد وتغري يف الهرمو (11) ر عىل ا يؤثمم ؛انتتناول الكحوليات: التناول املفرط عىل املدى الطويل ميكن آ ن يؤدي ا 

 .نتصابمعلية الا

 الكسل وعدم ممارسة الرايضة: عدم ممارسة الرايضة ميكن آ ن يؤدي ا ىل ضعف جنيس. (12)

 التدخني: الرجال املدخنون عرضة آ كرث من غريمه لال صابة ابلضعف اجلنيس. (13)

 فقد يتأ ثر الانتصاب. ؛القلق حول ال داء: عندما يكون آ ي رجل قلقا حول آ دائه اجلنيس (14)

 يؤثر عىل ال داء اجلنيس. ميكن آ نالتوتر:  (15)

كن كذكل تئاب ميالاكتئاب: الرجال املصابون بضعف جنيس ميكن آ ن يعانوا من درجة معينة من الاكتئاب، والرجال املصابون ابلك  (16)

 آ ن يعانوا من ضعف جنيس.
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

املالية  ملسائلال مث -هامشألك العالقات الزوجية: التوترات اليت حتدث مع الزوجة سواء اكنت تتعلق ابلعالقة الزوجية آ و بغري  (17)

 ة.يميكن آ ن تؤثر سلبيا عىل العالقة الزوجية امحلمي  -والعائلية

 :ومن آ ساليب العالج املهمة واملتاحة للضعف اجلنيس 

 .ممارسة الرايضة .1

 .وذكل لتقليل نس بة ادلهون يف ادلم )ادلهون، الكوليسرتول( ،نقاص الوزنغذايئ ل  اتباع برانمج  .2

 .التخيل عن التدخني .3

 .جتنب تعاطي الكحوليات .4

 .عالج التوتر وال رهاق .5

 .العالج النفيس، املشورة اجلنس ية .6

 .الهرموانت يف حال وجود خلل هبا عالج .7

 رشاف طيب متخصص.ا  حل املشلكة وذكل حتت  تناول بعض ال دوية اليت من املمكن آ ن تساعد يف .8

 .العالج ابحلقن املوضعية ملشألك الانتصاب .9

 .التناسلية البولية/العالج عن طريق القناة  .10

 .ج بأ هجزة الشفط ملشألك الانتصابالعال .11

 .جراحة زرع هجاز تعوييض .12

  ن الرجل  ه آ ن يفكر يف:يعل ولختيار الوس يةل ال فضل فا 

  آ و درجة آ مان العالج؟ ة و/يما يه مدى فاعل 

 ما هو شعور الزوجة جتاه هذا العالج؟ 

 ؟هل هذا العالج مرحي ومناسب لس تعامهل 

 آ سلوب حيايت؟ هل يتوافق مع 

 مناس بة؟ ، هل يهتلكفة العالج 
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 : عوامل اخلطورة على الصحة العامةوالعشرون ثانيةالوقفة ال

 عوامل اخلطورة عىل الصحة العامة: 

 ن ا لصحة  هتديدآ وصت املنظامت العلمية الوطنية والعاملية ابلكشف املبكر عىل عوامل اخلطورة املشرتكة بني الرجل واملرآ ة ال كرث  ؛سانال 

 .لزايدة نس بة انتشارها عىل املس توى العاملي واحمليل

  ىل ارتفاع معدلت انتشارها بصفة كبري س توى م ارتفاع و ويه السمنة وداء السكري  ة،يف اململكة العربية السعودية تشري ادلراسات ا 

 لسرتول يف ادلم وارتفاع ضغط ادلم والتدخني. و الك

 ة  آ ربعمن بني ابأ ن واحد ،منطقة يف اململكة 20خشص من  5000كرث من آ  خلطورة الوطنية اليت شارك فهيا وبينت دراسة عوامل ا

ن بني م ا( وواحد% 70من بني عرشة من البالغني دلهيم زايدة يف الوزن والسمنة ) وس بعة (%23,7ابلغني دلية مرض السكري ) 

                (% 20 نس بة ارتفاع ادلهون بيامن بلغت نس بة التدخني )%( وجتاوزت ذكل 26,1آ ربعة دلهيم ارتفاع يف ضغط ادلم )

ىل من الوفيات تعزى ) % 80 - 60) ين النشاط البد تناول غذاء غري حصي وقةلويه  ،قابةل للتعديلوآ مه آ س باهبا ، ال مراض املزمنةا 

من  % 80 علالنساء سواء بسواء تقريبا وهذا ما جيوتعاطي التدخني ويه آ س باب شائعة يف اجملمتع بني اكفة ال عامر من الرجال و 

ل التدخني ويشم ،آ مراض القلب والسكتة ادلماغية ميكن جتنهبا ابتباع نظام غذايئ حصي وممارسة النشاط البدين والابتعاد عن التدخني

طنة من آ مهها مادة مرس  70كمييائية ومادة  7000وي آ كرث من والك النوعني من التدخني حي ،خلطورته عىل الصحة آ يضا ؛راديغري ال  

عوامل لي واخلطر آ مه القياسات اليت ترشد الزوجني للمس توى الطبيع ويوحض اجلدول التايل ،النيكوتني والقطران وآ ول آ كس يد الكربون

ل مراض اوفاة من لل السبب الرئييس مجيعا تشرتك يف ال صابة بأ مراض الرشاين التايج للقلب ،والوقاية مهنا اخلطورة وآ مه املضاعفات

 [نواتس   3 - 1]صابة مما يتطلب الفحص ادلوري كام تشرتك مجيعها يف عدم وجود آ عراض يف املراحل ال وىل لال   ،املزمنة يف اململكة

 حسب تقيمي الطبيب لعوامل اخلطورة والتارخي العائيل املريض.

 

 

 

  

 

  

 نوع الفحص عامل اخلطورة

 كتةل اجلسم زايدة الوزن

 ضغط ادلمقياس  ضغط ادلم

 حتليل ادلم السكري

 حتليل دم لسرتولو الك

 سؤال مبارش التدخني



      

  

 

 109 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

  :للوقاية من عوامل اخلطورة جيب الاهامتم مبا ييل 

 )الغذاء(: 

لطة خرضاء سويه حصنا  ،ن جممتعنا ل يتناول المكية اليومية الاكفيةآ  ل آ  ومية للفواكه واخلرضوات رضورية آ ن حاجة اجلسم اليمن عىل الرمغ 

اسة بينت ادلر ، حر وامللوال قالل من تناول السك ،لفيتامينات واملعادن وال لياف واحلبوب غري مزنوعة النخاةلابوكوابن من الفاكهة لغناهام 

ات فوق ن تناول مكيا  ل فويف املقاب ،من الفواكه واخلرضوات ةوديني ل يتناولون المكية الاكفي% من البالغني السع 80آ كرث من ن آ  الوطنية 

 ة.ئيسا لعوامل اخلطورة عىل الصحسببا ر  نحاجة اجلسم من ادلهون املش بعة يشالك

 ،ىل اخلالايا   دلمويةاوعية مةل داخل ال  الربوتني حب اف حيوية داخل اخلالاي ويقوم نوعادلهون مادة مشعية موجودة يف خالاي اجلسم لها وظائ

 ىلا   املوصل وعية ادلموية ويعيق حركة ادلمومع الوقت يلتصق جبدار ال   ،كدهن ضار وعند زايدة ادلهن عن حاجة اجلسم يبقى يف ادلم

ىل ممن ادل ويف املقابل هناكل ادلهن النافع اذلي يقوم حبمل ادلهن الضار ،القلب آ و ادلماغ مسببا اجللطة يف آ حدهام آ و لكهيام  الكبد ا 

مل  1,6)وي فأ كرث( ويسا دسل /جمم 60) ا ينبغي احلفاظ عىل معدل منخفض من ادلهن الضار ومعدل مرتفع من ادلهن النافعذل ،لتكسريه

 ،دسل /مجمل 1يزيد  كجم فقط 3% خالل شهر بيامن انقاص الوزن  5الغذاء الصحي والنشاط البدين يزيد من ادلهن النافع  (،ل مول/

ن ال س بوع يقلل م مرتني يفتناول المكية الاكفية من ال سامك خاصة الساملون والتونة والرسدين  ،%  10والتوقف عن التدخني يزيد نسبته 

 .وال حامض ادلهنية النافعة 3أ وميغا جتلطات ادلم وارتفاع الضغط لغناه ب

نه من املهم دوما احلرص   بد ائية فالعنارص الغذال ساس ية من ال الاحتياجات  ولضامن احلصول عىل، ذاء املتوازن واذلي حيتاجه اجلسمالغ عىلا 

 :من العنارص الغذائية ووظيفهتا ثالث مجموعات حبسب حمتواهاعىل احلصول  عىلمن احلرص 

 :)فاجملموعة ال وىل )آ طعمة الطاقة 

 اتية.وانية والنبهون احليادل -السكرايت  - ادلرانت -ويه اليت متد اجلسم ابلطاقة الالزمة للنشاط واحليوية، مثل: احلبوب بأ نواعها ومنتجاهتا 

 :)اجملموعة الثانية )آ طعمة البناء 

 ادر الربوتني احليواين والنبايت.ويه اخملتصة ابلمنو وجتديد خالاي اجلسم، ويه مص

  :)اجملموعة الثالثة )آ طعمة الوقاية 

مقاومة  وزايدة دنية، ويه رضورية يف الوقاية من ال مراضويه اكخلرضاوات والفواكه والعصائر، ويه مصادر الفيتامينات وال مالح املع

 اجلسم.

ن وجبة غذائ  ةعىل ال قل من لك مجموعة من الثالث صنف واحد واملفرتض عند معل وجبة غذائية اختيار  .ية مزتنةالسابقة حىت تكو  

 لء ننصحولهؤ ،ارةري من الوهن والضعف وفقد النضالكثري من الفتيات حني ميارسن رجيامي غذائيا قاس يا يتسبب لهن يف الكثئ نه خيطآ  كام 

 .عىل نضارهتن وحصهتنابتباع محية غذائية متوازنة حتقق لهن ما يردن من فقد الوزن ول تؤثر 
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 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

ن كفيال ويكولرشاقة ياقة وان ينصح الطرفان بتحقيق الوزن املثايل عن طريق التغذية املتوازنة واتباع نظام راييض حيقق هلام الل : آ  ومن البدهييي

بعادهام عن ش بح السمنة اليت لها العديد من ال اثر السلبية نفس يا وحصيا  .اب 

 ()النشاط البدين: 

 ،تناا وزايراملسافات آ طول لقضاء حواجئن هو آ ي نشاط منتظم ومعتدل الشدة جيعكل تتحرك آ كرث كصعود السمل بدل من املصعد والسري 

 30ضمن مكن حىت نكل تدرجييا ما آ  ذونزيد يف  الرايضات، املزنل آ و يف احلديقة آ و ممارسة بعض نفس نا آ كرث اكلعمل البدين داخلآ  وخندم 

ي نشاط خيلص احلد ال دىن للحصول عىل نتاجئ حصية ممثرة حيث آ ن ممارسة آ   دقائق 10 ،فرتات ا ىل يف اليوم متواصةل آ و مقسمة دقيقة

 سعرات حرارية يف ادلقيقة. (7- 4)اجلسم من 

ضافة ،عوامل اخلطورة عىل الصحة العامةلبدين من آ مه القرارات لتقليل تزيد من نشاطك اقرار آ ن  ىل فوائدها عىل ت ا  م والعضالت العظا قويةا 

 .آ كرب مع شعور آ فضل طاقة وقوة ا ىل ل يوجد بديل للنشاط البدين للوصول ،وحتسني املزاج

o   كام البدنية ومدى احلاجة للنشاط البدينا ليقات  م  ي   ق: 

 نقة يف الع من خالل حتسس الرشايني الس باتي من خالل حساب عدد النبضات وجسال النبض قبيل وبعيد الهروةل ،هرول ملسافة كيلومرت

اكن  س توى ال عىلولكام اكن النبض يف امل  100 -  60من  :النبض الطبيعي ،ملعرفة رسعة النبض يف ادلقيقة 6رضب يف امث ان، ملدة عرش ثو 

 ،الل مترين الزنربكالعضالت من خقوة  قامي، اكن مؤرشا عىل لياقة آ فضل 75ولكام اكن يف ال دىن آ قل من  ،اللياقة البدنيةمؤرشا عىل ضعف 

ىل ال رض والكف الامتداد وبسط الظهر والوجه :والطريقة ىل  ابجلسم رتفاعفال ،ن مبحاذاة الكتفنياا  ىل عواحملافظة  الكفني معمتدا عىل آ عىلا 

الل خمن  رونةامل قيسا ،وحساب عدد املرات يف ادلقيقة ،رضن يالمس الصدر ال  آ  ر والقدمني والصعود والزنول دون ط الظهامتداد وانبسا

ىل اجللوس عىل ال رض ممتد الظهر ىل آ عىل والقدمني ا   .ال مام وحماوةل مالمسة رؤوس آ صابع القدمني مرارا ا 

o ؟ملاذا النشاط البدين                

اب كتئية والاضغط وداء السكري واجللطة ادلماغية والقلب ليقي من عوامل اخلطورة السبب الرئييس ل النشاط البدين -

 .وعدد من الرساطاانت

 ،لزائدلوزن اايقلل من و  ،النشاط البدين حيرق السعرات احلرارية ،النشاط البدين يزيد من نس بة ادلهن النافع يف ادلم -

             .انت حتسن املزاج وتزيد الثقة النفسالنشاط البدين حيفز ادلماغ ل فراز هرمو

 .دلموياالنشاط البدين يقوي العضالت ويزيد من تغذية اخلالاي ابل كسجني وحيسن آ داء الرئتني واجلهاز ادلوري  -
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 : أثر التدخني واملسكرات واملخدرات على احلياة الزوجيةوالعشرون ثالثةالالوقفة 

 .دخنيفيندر آ ن جتد مدمنا للمخدرات وهو ل  ،ا ولوج طريق املسكرات واخملدراتصاحهب عىلالتدخني بوابة الهالك اليت تسهل 

 نذ دخوهل منء اجلسم م عضاآ  عىل مجيع منا يكفي القول آ نه مس مرسطن ا  و  ،نسانعىل حصة ال  ول يتسع اجملال هنا ذلكر ال اثر السلبية للتدخني 

 خراج اخملتلفة يتخلص منه اجلسم بوسائل ال  حىت الفم و 

 اربئقا يف التقا تكون عالبشاعة راحئته اليت رمب ؛نه سبب يف التباعد بني الزوجنيا  بل  ،النوايح الصحية عىلغري آ ن آ اثره السلبية ل تقترص 

ىت من نضارة حها م  ر  وهذا السم حي    ،يب رحيهاويه اليت من تعرف برقهتا وط  ،ن اكنت املرآ ة يه املدخنةا   اويزداد ال مر سوء، بني الزوجني

 .برشهتا

افهو  ذ 
ِ
 يف الرشايني به من تصلبالعالقة امحلمية ملا يسب  حىتبل  ،ال شك من العوامل الرئيس ية اليت تضعف العالقة والتقارب بني الزوجنيب ا

 وضعف جنيس.

 
ِ
ا؛ا ىل راهقنيالتجربة ال وىل يف التدخني يه البداية، وينبغي آ ن ننبه امل ذ   .اهيلعم ال قدام عىل عد خطورة التجربة ال وىل وآ مهية احلرص ا 

ىل ال دمان عىل الكحول واخملدرات مرض بدين نفيس اجامتعي، وتشري ادلراسات والبحوث يف جمال ال دمانو   دمانيةل  د ا املوالتعرف عىلاآ ن  ا 

 وتعاطهيا يبدآ  يف سن املرهقة.

ىل آ ن سن املراهقة هو مرحةل انتقال ال نسان من مرحةل الطفوةل :ومن املعروف ، ت احلياةس ئوليام من مث حتمل و  ،مرحةل الش باب والرجوةل ا 

أ ثري ديدة حتت تربات اجلدمان جيعهل يعيش آ حوالا نفس ية متناقضة ترتاوح بني المتسك ابل خالقيات والقمي من هجة والرغبة يف ممارسات اخلوال  

 ة اخلارجية من هجة آ خرى.يثريات البيئ ال صدقاء وامل 

 .من حوهل عىلنسان و خشصية ال   عىلالتأ ثريات السلبية للمسكرات واخملدرات  :ومن املعروف للجميع

بيعة هذه يه عن ط دلتكوين صور ذهنية خاطئة  ا ىلامحلمية من طرق غري سوية تؤدي بل رمبا تسامه يف آ ن تصهل املعرفة ابلعالقات الزوجية و 

 .آ سس غري سوية عىلوابلتايل يبدآ  حياته  ،اتالعالق

ميارسه من  عرفة ماوذكل بسبب ما يعانيه من م ،واملدمن يف غالب ال مر يعيش رصاعا نفس يا شديدا حيرمه من الاس تقرار النفيس والطمأ نينة

طراب نقل الاضمن حوهل وي  عىلاطات سقفاميرس العنف وال   ،التخلص مهنا والتشوه احلاصل دليه عن ذاته وقدراته عىلآ خطاء وعدم قدرته 

اض اخلطرية ن ال مر ثري مصابة ابلك حصته العامة وتعرضه لال   عىلانهيك عن التأ ثريات السلبية  ،لسلويك ملن حوهل من آ فراد آ رستهالنفيس وا

 .واملعدية

دمان واملدمن يعاين من تغري يف مشاعره العاطفية جتاه وادليه وزوجته، وآ فراد آ رسته، وجممتعه حتت  تأ ثري اخلوف ومشاعر اذلنب، ويصبح ال 

ىل مشلكة خشصية تمتثل يف الاعامتد اجلسمي وما يصاحبه من نتاجئ نفس ية وسلوكية واجامتعية، وتظهر احلاجة املال لرشاء اخملدر، وقد يضطر  ا 

قاع عامل اخملدرات )وهذا  ا ىل بط ابلتدرجيقد ه ون ورمبا يفقد معهل وبذكل يكون للرسقة من مزنهل آ و من خارجه، ورمبا يقع حتت طائةل القان

العالقة مع ال رسة بشلك عام والزوجة بشلك  يف ولك هذه التغريات اليت حتدث هل تسبب اضطرااب ،(تدخل عاليج منظم ا ىل وحيتاج
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وحيل بدل  ،اته ال ساس يةالثقة ك حد دعام عىلهو فيه حباجة حقيقية لتكوين بناء آ رسي قوي مبين  وفقدان الثقة فيه يف الوقت اذلي ،خاص

 الاحتاكك البدين. ال رسة سواء ابلعدوان اللفظي آ و رمباية املتبادةل بينه وبني الزوجة و من هذه الثقة املشاعر العدوان 

 .ورا وبني المنو املس تقر واملتطكام آ ن الاس تزناف املادي اذلي ميارسه املدمن جيعل ال رسة يف ضنك من العيش حيول بيهن

دمان ال ب آ و الزوج مما يعىن توقف ال ب آ و الزوج يف حال ىلا  ضافة ا   ن القيام عت كثرية ما حيدث لل رسة من اضطراب ال دوار يف حالت ا 

ؤهةل ج ويه غري مور الزوفتخرج الزوجة للعمل وتقوم بدور ال م وال ب معا، وتقوم بد ،اجات ال رسة املادية والعاطفيةيحت بأ دوارمه يف تلبية ا

 ملشألك الرتبوية.هل فتحدث ا

نين آ قول ؛الزواج عىلن اكن هناك من حديث خاص يف هذا الشأ ن للمقبلني واملقبالت ا  و  ب التحقق ة بأ ن جياخلطورن ال مر من ال مهية و ا   :فا 

وي ذاستشارة لها من وقفة عاقةل مع النفس و  ال بدف ؛ن حصل ما حصل وابتليت الفتاة بزوج مدمنا  و  ،متام الزواج بشلك قويا  منه قبل 

 املدمن. م من ال بها بسوء من جراء ما حيدث هلؤ بناآ  ن آ صيب ا   هطيع يه آ ن تتحمهل رمبا ل تس تطيعمفا تس ت  ،الرآ ي واحلمكة يف هذا ال مر
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 املراجع مراجع احلقيبة التدريبية

براهمي بن جنمي، )دار الكتاب ال ساليم، ط البحر -1  ، بدون(.2الرائق رشح كزن ادلقائق لزين ادلين بن ا 
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 الفهرس
 الوقفة ال وىل: (1)

 الوقفة الثانية: (2)

 الوقفة الثالثة (3)

 الوقفة الرابعة (4)

 الوقفة اخلامسة (5)

 الوقفة السادسة (6)

 الوقفة السابعة  (7)

 الوقفة الثامنة  (8)

 الوقفة التاسعة (9)

 الوقفة العارشة (10)

 الوقفة احلادية عرشة    (11)

 الوقفة الثانية عرشة (12)

 الوقفة الثالثة عرشة  (13)

 الوقفة الرابعة عرشة  (14)

 الوقفة اخلامسة عرشة  (15)

 الوقفة السادسة عرشة  (16)

 الوقفة السابعة عرشة  (17)

 الوقفة الثامنة عرشة  (18)

 الوقفة التاسعة عرشة  (19)

 الوقفة العرشون  (20)

 الوقفة احلادية والعرشون  (21)

 الوقفة الثانية والعرشون  (22)

     الوقفة الثالثة والعرشون  (23)
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 إعداد احلقائب التدريبيةفريق عمل 
 

 , وهم :  كيماً وإشرافاً عًة وحتمراجو شارك يف إعداد هذه احلقائب التدريبية خنبة من أبناء الوطن إعداداً وكتابًة 
 :اللجنة اإلشرافيةأواًل: 

 " " أتهيلعام على مبادرة وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية واملشرف ال             د. عبد هللا بن انصر السدحان 
 .دارة تنمية اجملتمعاملشرف العام على برامج التنمية األسرية يف إ                   أ. أمحد بن مرزوق القاضي 
  .ري التدريب والتطويرمنسق برانمج أتهيل املقبلني على الزواج وخب             اجلغيمان فؤاد بن عبد الرمحن د. 

 
 :الشرعي اً: املشاركون يف إعداد اجلزءاثني

 امللكي واملستشار يف الديوان عضو هيئة كبار العلماء     عبد هللا بن سليمان املنيع /الشيخ معايل
 / كلية الشريعة ابإلحساء عضو هيئة التدريس                  د. إبراهيم بن صاحل التنم

 املكرمة جامعة أم القرى مبكةيف أستاذ مساعد              د. أمرية بنت علي الصاعدي
 لرايضابجامعة األمرية نورة احلديث وعلومه يف أستاذ               د. رقية بنت حممد احملاربأ. 

 ءلس األعلى للقضاجملابقاض استئناف مشرف إدارة اجلودة القضائية         سعد بن عبد العزيز احلقباينالشيخ/ 
 االستئناف ابملدينة املنورةحمكمة       عبد اجمليد بن عبد العزيز الدهيشيد. 
 ية سابقاَ ود اإلسالمعة اإلمام حمحَمَّد بن سععميد كلية أصول الدين جبامعضو جملس الشورى /                د. فاحل بن حممد الصغريأ. 

  جامعة األمرية نورة ابلرايضيف  أستاذ مشارك             د. نوال بنت عبد العزيز العيد
      نورةامعة اإلسالمية ابملدينة املكلية الدعوة وأصول الدين ابجلأستاذ مشارك يف                  اليحيد. حيي بن إبراهيم 

 
 النفسي:اثلثاً: املشاركون يف إعداد اجلزء 

 جامعة طيبة ابملدينة املنورة /أستاذ مساعد صحة نفسية        د.سحر بنت عبد اللطيف كردي
 سالميةأستاذ علم النفس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإل       الغدايند. سليمان بن عبد الرزاق 

 جبازعة امللك سعود سابقا  الطب النفسي استشاري        د. عبد هللا بن سلطان السبيعيأ. 
 أستاذ علم النفس جبامعة امللك سعود             علي بن إبراهيم الزهرايند. 
 عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة          د. ميسرة كايد حممد طاهرأ. 

 جامعة أم القرى مبكة املكرمةأستاذ مساعد /              د. اندية سراج حممد جان
 دعضو جملس الشورى وعضو هيئة تدريس جبامعة امللك سعو       د. وفاء بنت حممود عبد هللا طيبة

 هباأبكلية الطب   –جامعة امللك خالد  /الطب النفسياستشاري             د.موسى بن أمحد آل زعلة
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 االجتماعي :رابعاً: املشاركون يف إعداد اجلزء 

 .ة األمرية نورة ابلرايضعضو هيئة التدريس بكلية اخلدمة االجتماعية جبامع               حأمل بنت فيصل الفري د.
 .العزيز جبدةجامعة امللك عبد         السهليبنت ........ د. حصة 

 .لرايضجامعة امللك سعود ابيف أستاذ اخلدمة االجتماعية           د. سامي عبد العزيز الدامغأ. 
 .مرية نورة ابلرايضعضو هيئة التدريس بكلية اخلدمة االجتماعية جبامعة األ            د. ظالل بنت يوسف مداح

 .لرايضابجامعة امللك سعود أستاذ مساعد خدمة اجتماعية /          د. عبدالعزيز بن عبدهللا الدخيل
      .ائلحأستاذ علم االجتماع وعميد معهد البحوث جبامعة              عبدهللا بن حممد الفوزان .د
 .ضمية ابلراياإلسالبن سعود حممد  إلماماجامعة بقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية يف حماضر               عبداجمليد طاش نيازي .د

 .جامعة القصيمعضو هيئة التدريس يف             د. حممد بن إبراهيم السيف
 .كةجامعة أم القرى مبيف  بقسم اخلدمة االجتماعية أستاذ اخلدمة االجتماعية            حممد بن مسفر القرين .دأ. 

 .ايضمية ابلر ن سعود اإلسالامعة اإلمام حممد بجب االجتماععضو هيئة التدريس بقسم     د. منصور بن عبد الرمحن بن عسكر
 .ايضابلر  د بن سعود اإلسالميةحمم اإلمامامعة جب عضو هيئة التدريس بقسم االجتماع               د. انصر بن صاحل العود

 .لرايضابمرية نورة جتماعية جبامعة األاالعضو هيئة التدريس بكلية اخلدمة  /جملس الشورى            د. هيا بنت عبدالعزيز املنيع
 

 : االقتصادي خامساً: املشاركون يف إعداد اجلزء
 .جامعة امللك فيصل ابألحساءيف عضو هيئة تدريس             . خالد بن حممد الدوغاند

 .إلسالمية ابلرايضا جامعة اإلمام حممد بن سعود يف تدريسالعضو هيئة                د. زيد بن حممد الرماين
       .املنورة ةإدارة الرتبية والتعليم ابملدينيف  مشرف تدريب تربوي            . حممد سعيد بن جحالنأ

 
 الطيب : سادساً: املشاركون يف إعداد اجلزء

 .املنورة ابملدينة لطب األسرة استشاري طب األسرة وكبري األطباء مبركز احلرس الوطين            د. سامية بنت صديق صرب
 .مستشفى األمري سلمان بتبوك/  مدير إدارة طب األسرة              د.علي بن فارس العمري

 .ابلرايضمدينة امللك سعود الطبية           د. حممد بن عثمان الركبان  
 .ابلرايض مدينة امللك سعود الطبية              د. مىن بنت حممد العواد

 .املنورةينة أستاذ مساعد بكلية الطب وعميدة كلية التمريض ابملد         عبد هللا عويضةد. اندية بنت 
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 : التدريبية حلقائبسابعاً: املشاركون يف تصميم ا
 ملودة اخلريية جبدةمدربة ومستشارة يف العالقات الزوجية يف مجعية ا           أمرية بنت سيف عبده عثمان .أ

 تعليم اإلحساءب يف مدرب ومستشار يف العالقات الزوجية ومشرف تدري          حممد اخلليفةتركي عبد الرمحن  د.
 يب بتعليم الرايضومرشد طال مدرب ومستشار يف العالقات الزوجية           اثمر بن عبد هللا حممد الصاحل .أ

 لدلتدريس كلية امللك خاوعضو هيئة ا مدرب ومستشار يف العالقات الزوجية             د. خالد بن عبد هللا السبيت
 يب بتعليم اإلحساءومشرفة تدر مدربة ومستشارة يف العالقات الزوجية              سارة حسن عبدهللا اخلضري .أ
 دةملودة اخلريية جبمدربة ومستشارة يف العالقات الزوجية يف مجعية ا         مسرية بنت محاد محدي الفارسي .أ

 يم املدينةمدرب ومستشار يف العالقات الزوجية ومشرف تدريب بتعل        بن علي هنديسهيل بن حممد أ. 
 مدرب ومستشار يف العالقات الزوجية                 حممد بن خليل العطية د.
 جامعة طيبة وأستاذة يفمدربة ومستشارة يف العالقات الزوجية         نبيهة بنت حممد إبراهيم األهدل د.
     رايضة الوطنية للطفولة ابلاللجنمدربة ومستشارة يف العالقات األسرية يف              هند عبد هللا حممد الثمريي د.
 

 :املراجع اللغوياثمنًا: 
 االجتماعية العمل والتنميةوزارة                 حممد بن عبد العزيزاهلزاعأ.

 

 


