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تقريظ الكتاب
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ي�سرفني �أن �أ�سارك يف تقدمي كتاب م�ست�سارك �لأ�سري للدكتور / ح�سن �لربيكي )�مل�ست�سار   
�لنف�سية  �ل�سحة  )م�ست�سار  �هلل  عطاء  �لعربي  و�لدكتور   ، �لعائلية(  �ل�ست�سار�ت  مبركز  �لأ�سري 
�لكتاب  يعترب هذ�  كما  بهما  ونفتخر  نعتز  و�فر وجهد مقدر ملخت�سني  فيه من علم  ملا  باجلمعية(، 

و�إجنازه �لنو�ة �لأوىل جلمعية �أ�سدقاء �ل�سحة �لنف�سية.

�ملختلفة  بت�سعباتها  �مل�ساكل  تلك  �ليومية،  حياتنا  تو�جهنا يف  مل�سكالت  معر�سون  جميعنا   
مت�سابكة  و��سطر�بات  لتعقيد�ت  لت�سل  تتطور  زو�يا مظلمة  �لفرد يف  وت�سع  �لن�سجام  لعدم  توؤدي 
�إىل  �أ�سبحت �حلاجة  �لأ�سرة و�لتي هي عماد �ملجتمع وتتفكك منعتها، لهذ�  و�نعك�س كل ذلك على 
�ل�ست�سارة »�سرورة« لبد منها للجميع، وهي �أكرث �سرورة بالن�سبة للجيل �لنا�سئ، حيث متتد ظالل 

�مل�ساعب يف ع�سرنا �إىل مرحلة �لطفولة و�ملر�هقة.

باأو�ساع  متر  فاإنها  �ليوم  �ملجتمعات  �أما  �أهد�أ،  و�سع  يف  �سابقًا  �ملجتمعات  كانت  لقد   
�إذ �إن �لعو�مل �ملثرية لال�سطر�ب يف �لع�سور �ملا�سية �أقل مما هي عليه �ليوم، كما �أن  م�سطربة، 
تعدد وتنوع �لأمور كان �أقل، �أما �ليوم فقد كرثت �لق�سايا، و�أ�سبحت �إمكانية �لختيار كثرية، وبالتايل 
�إزد�د �حلرية �لناجمة عن هذ� �لختيار، و�سار �لنا�س ين�سدون - �أكرث مما م�سى - �لكمال و�ل�سالمة 
�لع�سور  يف  �لنا�س  حاجة  من  �أكرث  و�لتوجيه  �ل�ست�سارة  �إىل  حاجة  يف  فهم  وبالتايل  و�لرفاهية، 

�ملا�سية، وهو �أمر ي�ستدعي ت�سافر �جلهود من قبل �جلميع ملو�جهة هذه �مل�سكالت.

فجاء هذ� �لكتاب بلغة �سهلة مقنعة ��ستندت �إىل جتارب معا�سة للموؤلفني لتقدمي �إجابات   
�سافية و�فية لت�ساوؤلت حائرة كانت تدور يف �أذهان �لكثريين.

ن�سكر للم�ست�سارين هذ� �جلهد �لطيب، ولهما منا كل �لتقدير و�لمتنان

ال�سيد / ح�سن عبداهلل الغامن
نائب جمل�س �لإد�رة

جمعية �أ�سدقاء �ل�سحة �لنف�سية
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�آله  وعلى  للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد   
و�سحابته �لطاهرين. 

ل ريب �أن �ل�ست�سارة باملعنى �لعام و�لو��سع للكلمة �أمر قدمي بقدم �لإن�سان، فالآباء   
لأممهم،  م�ست�سارين  كانو�  و�لر�سل  و�لأنبياء  لأولدهم،  م�ست�سارين  كانو�  �ملثال  �سبيل  على 
وزر�ء  للحكام  كان  وقد  لأتباعهم.  م�ست�سارون  و�لعلماء  لتالميذهم،  م�ست�سارون  و�ملعلمون 
�أ�سحاب �ملعرفة وذوي �لتجارب و�خلربة، كما كان �لأفر�د يت�ساورون ب�ساأن  وم�ست�سارون من 
كثري من �أمورهم و�أعمالهم، وكان فيهم �سيوخ وحكماء من ذوي �لتجارب و�لوعي، ي�ست�سريونهم 

يف م�ساكلهم.
ومن هنا يت�سح �أن �ل�ست�سارة قدمية �لن�ساأة، فقد كان لها ظهور يف �ملجتمعات �لب�سرية   
منذ �لع�سور �لقدمية، ولكن مل تكن وفقا للنظريات �لعلمية �حلالية، ومل تكن تطبق وفقا للطرق 
و�لأ�ساليب �حلديثة. وقد �ت�سعت د�ئرتها على �سوء �حلاجات و�لوعي �لذي ح�سل لدى �لنا�س؛ 
نتيجة للنه�سة �لثقافية، وكذلك ب�سبب �لآثار �لناجمة عن �لثورة �ل�سناعية، و�أ�سبحت طرقها 
و�أ�ساليبها �أكرث علمية، حتى �أ�سبحت �ليوم جديرة بالدر��سة يف �ملعاهد و�لكليات، وظهر لها 
�ملتعلقة  �لأبعاد  ف�سملت  د�ئرتها  و�ت�سعت  �لإن�سانية،  �لعلوم  �سمن  و�سّنفت  تخ�س�سي،  �سكل 
باحلرفة، و�لأبعاد �لدر��سية، كما دخلت يف �إطارها �لق�سايا �ملتعلقة بالأبعاد �لتكوينية للفرد، 
و�لق�سايا ذ�ت �ل�سلة بالأ�سرة و�حلياة و�لعمل وغريها. بل �إننا نعتقد �أن �أمر �ل�ست�سارة �سيت�سع 

�أكرث فاأكرث حتى ت�سبح جميع ق�سايا و�سوؤون �لب�سر حتت مظلتها يوما ما.
ومما ل �سك فيه �أن �لإن�سان مير �ليوم مبرحلة خا�سة من حياته �لإن�سانية مل ي�سبق   
لها مثيل؛ نتيجة للتطور�ت �ل�سريعة �لتي ح�سلت يف كل �ملجالت �سو�ء �ل�سيا�سة �أو �لقت�سادية 
�أو �لثقافية �أو �لجتماعية، �أو حتى �لبعد �ملعنوي لالإن�سان؛ نتيجة لظهور �ل�سناعة و�ل�ستخد�م 

�لو��سع للماكينة، �لأمر �لذي �أدى �إىل وقوع م�سكالت وم�ساعب ل ح�سر لها.
     ول نقا�س على ح�سول تطور يف �لعلم و�ل�سناعة، ولكن هذ� �لتقدم �قرتن بتعقيد�ت 

يف �حلياة و��سطر�ب، و�أفرز كثريً� من �لعقبات و�مل�ساعب �لتي من �أبرزها:
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و�سقوط  للدين،  �ملتنوعة  و�لتفا�سري  ربه،  مع  �لعبد  كعالقة  �ملعنوية:  �مل�ساعب  	•
�لقدو�ت.

�لفهم،  يف  و�ل�سعوبة  و�لفكر،  �لعو�طف  يف  كالنق�س  �ل�سخ�سية:  �مل�ساعب  	•
و�لإر�دة، و�لب�سرية، وحب �حلرية وغريها.

�لأولد،  وتربية  �لأ�سرة،  و�إد�رة  �لزو�ج،  جمال  يف  كما  �لجتماعية:  �مل�ساعب  	•
و�لعالقات �لجتماعية، و�جلرمية، و�لنحر�ف.

و�لآد�ب  للحياة،  �لأو�سح  و�لفل�سفة  �لأف�سل،  �لفكر  كاختيار  �لثقافية:  �مل�ساعب  	•
و�لتقاليد و�لقيم.

�لبطالة،  من  و�لتخل�س  و�لعمل،  �ملنا�سبة،  كاحلرفة  �لقت�سادية:  �مل�ساعب  	•
�لت�سخم  عن  �لناجمة  �مل�سكالت  وحل  �ل�ستهالك،  وتر�سيد  �ملنخف�س،  و�لدخل 

وغريها.
�ل�سيا�سة  ونفوذ  �حلكم،  وتو�سعة  و�ل�ستغالل،  كال�ستبد�د،  �ل�سيا�سية:  �مل�ساعب  	•

يف �لقت�ساد، و�لرتبية، و�لثقافة، وغريها.
�إن �مل�ساعب �سابقة �لذكر وغريها مما ي�سيق �ملقام عن ذكره �أدت �إىل نوع من عدم   
�لن�سجام، وعدم �لتنا�سب يف �حلياة وتعقيدها، وتنوع �حلاجات، وظهور �مل�سكالت �لعائلية، 
و�لأ�سف  و�ل�سطر�ب،  باحلرية  �لإن�سان  �أ�ساب  مما  �مل�ستحدثة،  �لق�سايا  من  كثري  وظهور 
و�حل�سرة، و�أ�سبحت �حلاجة �إىل �ل�ست�سارة "�سرورة" ل بد منها للجميع، وهي �أكرث �سرورة 
بالن�سبة للجيل �لنا�سئ، �إذ قد متتد ظالل �مل�ساعب يف ع�سرنا �إىل مرحلة �لطفولة، ومر�حل 

�لدر��سة �لبتد�ئية.
باأو�ساع  �أما �ملجتمعات �ليوم فاإنها متر  �أهد�أ،  لقد كانت �ملجتمعات �سابقا يف و�سع   
�ليوم،  عليه  �أقل مما هي  �ملا�سية  �لع�سور  لال�سطر�ب يف  �ملثرية  �لعو�مل  �إن  �إذ  م�سطربة، 
كما �أن تعدد وتنوع �لأمور كان �أقل، �أما �ليوم فقد كرثت �لق�سايا، و�أ�سبحت �إمكانية �لختيار 
�أكرث مما  �لنا�س ين�سدون  �لناجمة عن هذ� �لختيار، و�سار  كثرية، وبالتايل �زد�دت �حلرية 
من  �أكرث  و�لهد�ية  �ل�ست�سارة  �إىل  بحاجة  فهم  وبالتايل  و�لرفاهية،  و�ل�سالمة  �لكمال  م�سى 
حاجة �لنا�س يف �لع�سور �ملا�سية. وهو �أمر ي�ستدعي ت�سافر �جلهود من قبل �جلميع ملو�جهة 

هذه �مل�سكالت. 
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  وملا كانت �مل�سكالت �لتي تعرت�س �لنا�س يف زماننا "مت�سابهة" يف كثري من �لأحيان 
عربي  جمتمع  نتاج  لأنها  للم�سكالت؛  �مل�سببة  و�لعو�مل  للنا�س  �ملعي�سية  �لظروف  حيث  من 
مت�سابه �إىل حد كبري يف دينه وعاد�ته و�أخالقه، فاإن �حلل مل�سكلة فرد ما يعترب حال مل�ساكل 
كثري من �لنا�س، ومن هنا جاءت فكرة كتابنا هذ� �لذي ن�سعه بني �أيديكم "�مل�ست�سار �لأ�سري"، 
و�لذي هو عبارة عن ��ست�سار�ت " �سرعية ونف�سية و�جتماعية وتربوية وزو�جية" ��ست�سارنا فيها 
�أ�سحابها، وهم من بيئات وثقافات ومعتقد�ت و�أعمار و�أجنا�س خمتلفة. ومل نر�ع فيه �لرتتيب 
�لتي  ثم  تاريخيا  �لأ�سبق  بال�ست�سارة  فبد�أنا  �ل�ست�سارة،  تاريخ  بح�سب  رتبناه  بل  �ملو�سوعي 
تليها. وما كان فيه من �سو�ب فهو ف�سل وتوفيق من �مللك �لوهاب، وما مل يحالفنا فيه �لتوفيق 
فب�سبب �سعفنا وتق�سرينا. و�هلل ن�ساأل مغفرة �لذنوب و�سرت �لعيوب، و�أن يجعل �لعمل �ساحلا، 

ولوجهه خال�سا.
                                              

امل�ست�ساران
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اأنزعج من كوين اأنثى

�أعلم ما �لذي �سبب يل هذ� �ل�سعور، هل  �أنثى، ل  �أنزعج من كوين  منذ فرتة بد�أت    
هو �أمر نف�سي؟ �أم معاملة �ملجتمع؟! هكذ� بد�أت �لأخت �لفا�سلة كالمها.. وتكمل حديثها: �إن 
تكلمنا عن معاملة �أهلي يل ل �أ�سكو منها بتاتا، لكن ما يجعلني �أ�سيق هو �نح�سار ما �أ�ستطيع 
فعله، و�أنني مل �أجد تاريخا حافال للم�سلمات من �لن�ساء؛ ب�سبب �أن فكرة �أغلب �لنا�س �أن �ملر�أة 
مكانها �ملنزل و�ملطبخ، و�أنها عورة وعار على �لرجل ذكر ��سمها، و�أنها لي�ست بقادرة على فعل 
�سيء من دون �لرجل، �إن خرجت تعترب متربجة! حتى و�إن كان ذلك للعمل �أو �أي �سيء �آخر مباح. 
ين�سون �لدين كله، ويتم�سكون بتقاليدهم وين�سبونها �إليه، ول يعرفون من �لدين �سوى "وقرن 
"مثنى وثالث ورباع"، وين�سون حقها عليهم �ملبنّي يف �لكتاب و�ل�سنة...!! كما  يف بيوتكن"، و 
�أن �أحالمي �لتي �أمتنى حتقيقها تزد�د �سعوبة لكوين فتاة، فاأنا �سغوفة بال�سفر مثال، و�أريد �أن 
�أ�سارك برحلة �إىل �لقطب �جلنوبي، لكن �مل�سكلة من �أين �أجد رجال ياأتي معي وينفذ فكرتي؟ 

اجلواب: 
يف �لبد�ية �أ�سكرك �أختي �لفا�سلة على تو��سلك معنا، كما �أنني �أحيي فيك هذه �لغرية   
�ساحبة  تكوين  �أن  �أريدك  و��ستف�سار�تك  ت�ساوؤلتك  �أجيبك عن  �أن  وقبل  �ملر�أة،  على  �لأنثوية 
عزمية و�إر�دة قوية، كما ينبغي �أن تعلمي �أن �لذي يريد �أن ي�سع ب�سماته يف �حلياة ل بد �أن 
يكون قويا، ول �أق�سد قوة �لع�سالت، ولكن �أق�سد قوة �ليقني يف �هلل تعاىل، وقوة �لتوكل عليه 
�سبحانه، وعدم �ل�ست�سالم �إىل �لهزمية و�لف�سل و�لإحباط.. لبد لك �أن تعتزي باأنوثتك، فاأنت 

�مر�أة، كرمها �لإ�سالم، وجعل �جلنة حتت قدمها، وجعلها �أغلى من �جلوهرة.
�قرئي يف �سري �لناجحات، و�بدئي بالرعيل �لأول، فقد ذكر �لقر�آن �لكرمي مناذج كثرية من 
�لن�ساء من بينهن �آ�سيا بنت مز�حم زوجة فرعون، وكيف كان دورها يف خدمة دين �هلل تعاىل، 
كذلك بلقي�س ملكة �سباأ، ومرمي بنت عمر�ن، و�أمهات �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنهن و�أولهن �ل�سيدة 
خديجة ر�سو�ن �هلل عليها، وكيف كانت من �أكرب �لد�عمني لنبينا �لكرمي �سلو�ت �هلل و�سالمه 
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عليه مبالها ونف�سها حتى عندما توفيت ر�سي �هلل عنها هي وعمه �أبو طالب يف عام و�حد �سمى 
ذلك �لعام بعام "�حلزن"، و�ل�سيدة عائ�سة ر�سو�ن �هلل عليها كذلك، وبقية �أمهات �ملوؤمنني، 
فكم كان لهن من ف�سل يف ن�سرة �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم، ون�سرة �لدين، وهناك �أي�سا 
�مل�ستكفي،  بنت  وّلدة  بينهن  من  و�ل�سعر،  و�لعلم  بالأدب  ��ستهرن  �للو�تي  �لن�ساء  من  كثري 
و�خلن�ساء، و... ويف �لع�سر �حلا�سر عدد من �لن�ساء تركن ب�سمات يف �لعلم و�لأدب و�لأخالق، 
فهذه �حلاجة زينب �لغز�يل رحمة �هلل عليها، كم �سحت من �أجل دين �هلل تعاىل، وهذه بيان 
بنت �ل�سيخ علي �لطنطاوي �لأديبة و�لكاتبة �لبارعة، ولو ذكرت لك مناذج من �لن�ساء لطال 

بنا �حلديث.
�أيتها �لفا�سلة: ينبغي �أن نفرق بني �سرع �هلل وعاد�ت �لنا�س و�أعر�فهم، ف�سرع �هلل ل   

ياأتيه �لباطل من بني يديه ول من خلفه، وعاد�ت �لنا�س معتربة �إن مل تتعار�س مع �ل�سرع.
�أيتها �لفا�سلة: �عتزي باأنوثتك، وفكري يف �مل�ساهمة يف بناء حياتك و�مل�ساركة يف بناء جمتمعك 
ووطنك مبا يتو�فق مع دينك وطبيعتك كاأنثى. وهنا عليك �أن ت�ساأيل نف�سك هل كرثة �لأ�سفار، 
�أو �لرحلة للقطب �جلنوبي �لتي تتمنني �لقيام بها مما يتو�فق مع طبيعتك كاأنثى!؟ وما فائدة 
ذلك عليك يف �لدنيا �أو يف م�ستقبلك يف �لآخرة؛ ليكون حلما تتمنينه، وفر�سة تتجرعني �ملر�رة 

على فو�تها..!؟
ليكن �ل�سرع ميز�نك �لذي تزنني به �أقو�لك و�أفعالك، وكوين لبنة من لبنات �لأمة،   
ول ترتكي فر�سة لل�سيطان �أن ي�سيع عليك جناحك، وحافظي على �أخالقك، فكر�متك م�سونة 
باإذن �هلل تعاىل، ول جتزعي فاأمامك م�سو�ر طويل، عليك بالعمل و�جلد و�لجتهاد و�لتوكل على 

�هلل و�ل�ستعانة به وطلب �لعون و�لن�سر و�لتوفيق منه.
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اأين حقوق الأبناء يا قوم؟

�أي تطرق حلقوق  �لو�لدين، دون  �إل ويتحدث عن حقوق  �أحد�  �أجد  �أينما �جتهت ل     
�لأماكن  معظم  ويف  �ملنابر،  على  �خلطب  يف  ذلك  يحدث  لهم..  حقوق  ل  وكاأنهم  �لأبناء!!، 

تقريبا!!. 
لقد حتولت حقوق �لو�لدين �إىل نوع من �ل�ستعباد لهم، فالأبناء مقيدون يف كل �سيء،   
�أن  يريدون  وعندما  �ل�سخ�سية،  قر�ر�تهم  يف  حتى  �ختيار  حرية  لهم  ولي�س  ر�أي،  لهم  لي�س 
يعرفو� ملاذ� يجب عليهم ذلك؟ يتم �لرد عليهم باأنهم �سغار ل يفهمون ويتعر�سون ل�ستى �أنو�ع 

�لإهانات �للفظية و�جل�سدية!. 
يف  منظمات  لدينا  تكون  ل  وملاذ�  �سائعة؟  هي  وملاذ�  قوم..  يا  �لأبناء  حقوق  �أين    

جمتمعاتنا �لعربية حلماية �لأطفال و�حلفاظ على حقوقهم؟

اجلواب: 
�ل�سائل �لكرمي حفظك �هلل: �أود �أول �أن �أ�سكرك على �سر�حتك يف �سوؤ�لك، ثم �علم   
وفقك �هلل تعاىل �أن ديننا �لإ�سالمي مل يهمل �سيئا يف هذ� �لوجود، حتى �حليو�ن �أعطاه حقوقه، 
فما بالك بالإن�سان �لذي كرمه و�أعلى مكانته. وكما �أن لالآباء حقوقا، فاإن لالأبناء حقوقا يجب 
�أن تعطى لهم دون �أن ينتق�س منها �سيء. و�إن �أول حق لالأبناء هو �ختيار �أمهم، �لتي من خاللها 
يخرج �لن�سل، ثم يليه حق �لت�سمية �حل�سنة، ثم حقوق �لرعاية و�لرتبية و�لتعليم، و�لقاية ِمن 

�أ�سباب �لهالك و�لَعَطب يف �لدنيا و�لآِخرة.
وقد جاء رجل �إىل �سيدنا عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، ي�سكو عقوق �بنه، فاأمر عمر ر�سي 

�هلل عنه بالبن فاأح�سر، و�ساأله عن �سكوى و�لده؟
فقال �لبن: يا �أمري �ملوؤمنني، قل يل قبل ذلك ما حق �لبن على و�لده؟

قال له عمر: �أن يختار له �أما �ساحلة، و�أن يح�سن ت�سميته، و�أن يح�سن تاأديبه وتعليمه.
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فقال �لبن: ولكن �أبي ما فعل �سيئا من ذلك!! فاأمي جارية ل تعرف من �لإ�سالم �سيئا، ولقد 
�سماين جعال )خنف�ساء( وما علمني �سيئا ل يف �أمور ديني ول دنياي.

فقال عمر للرجل: لقد عققت �بنك �سغري� فعقك كبري�.
�لأبناء  تكلمو� عن حقوق  و�أهل �لإ�سالح فيها قدميا وحديثا  �لأمة ودعاتها  �أن علماء  و�لو�قع 
يف كتبهم وموؤلفاتهم، ونحن نرى �ليوم كثري� من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وور�س �لعمل تعقد لبيان 
حقوق �لأبناء �لتي جاء بها �لإ�سالم، فلله �لف�سل و�ملنة. كما �أن هناك موؤ�س�سات خا�سة ترعى 
حقوق �لأطفال، منها مثال موؤ�س�سة حقوق �ملر�أة و�لطفل �لتي يف دولة قطر وغريها �لكثري بحمد 

�هلل.
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كيف اأجعل زوجي يهتم مب�ساعري؟

فاأنا  لها..  عمليا  حال  �أجد  �أن  و�أمتنى  حلها،  عن  عجزت  �أن  بعد  �أبعثها  م�سكلتي   
ح�سا�سة، يل ثقافتي، �أحب تذوق �لكلمات �لعذبة و�مل�ساعر �حلنونة، متزوجة منذ �سنو�ت و�أحب 
زوجي كثري�، وهو ح�سن �لأخالق ولكن ل يهتم مب�ساعري.. عندما تزوجنا كنت �أكتب له عن 
باأنني  و�أح�س�ست  ولكن مل يح�سل ذلك، حزنت  و�لكلمات  �مل�ساعر  يبادلني  �أن  حبي، ومتنيت 
�أعي�س مع نف�سي.. مرت �لأيام وبد�أ يقل وجوده باملنزل.. كنت �أنتظره بكل �هتمام، و�أقلق من 
تاأخره، �إىل �أن جاء يوم ومل يعد �إل بعد منت�سف �لليل، فا�ستقبلته بلهفة ظنا مني �أن عار�سا 
�أ�سابه، ولكن رد علي بربود: كنت مع �أ�سدقائي.. �سدمني بروده ورده، وكتمت حزين و�ساألته 
مل تخربين باأنك �ست�سهر، لقد قلقت كثري�، فاأجابني: ن�سيت!!. ثم قال: ل يهم �أن �أخربك!!.. 
لعلمي  �أناق�سه  �أ�ستطع حب�سها، فلم  بكاء مل  و�نتابتني موجة  �سعرت بح�سرة وغ�سة يف حلقي 
�أن �لرجل ل يحب ذلك، وبعدها مل �أقلق من غيابه �إىل �أن جاء يوم ومل يعد تلك �لليلة، قلقت 
لفزعي من عدم  ولكن  �أخربهم قبل ذلك،  قلقي ومل  و�أخربتهم عن  باأهلي  و�ت�سلت  وفزعت 
عودته خفت و�أخربت �أهلي لينظرو� ما به.. عاد �سباحا فا�ستقبلته و�أنا �أبكي: �حلمد هلل على 
�ل�سالمة خفت عليك كثري�، فاأجاب بربود: وملاذ�؟! كانت كلمته كال�سهم يف �سدري، و�سعرت 
بح�سرة ولكن كتمت ومل �أعلم ما �أقول له، بعد ذلك مل �أعد �أهتم لغيابه ول حل�سوره، �إن غاب 
مل �أ�ساأله و�إن ح�سر مل �أهتم �أو �أفرح لقدومه.. ومرت �لأيام وز�د �لبعد بيننا، و�أ�سبحت �أق�سي 
يومي يف بيتي ويف �سوؤون �أبنائي، وهو يق�سي وقته ما بني عمله و�أن�سطته ول يعود �إل متاأخر�، 
غالبا ينام �أو يجل�س مبكتبه "�ملكتب د�خل �لبيت".. بد�أت �أ�سعر ب�سيق وخمول وعدم رغبة يف 
�أد�ء و�جباتي، فلم �أعد �أ�سعر ب�سيء يفرحني.. ذهبت �إليه مرة وهو نائم مبكتبه و�أيقظته لينام 
بغرفته فلم يهتم.. بكيت وكلمته حماولة �أن �أ�سعره بال�سيق �لذي �أ�سعر به: مل ل تنام بالغرفة؟ 
مل ل جتل�س معي نتحدث؟ �أ�سعر �أنني �أعي�س وحدي، فرد: �أنا متعب.. فطلبت منه �أن يخ�س�س 
وقتا لي�سمعني فقال: م�سغول.. تركته وبعد �أيام عاد باكر� فانتهزتها فر�سة لأحتدث معه عن 
بعدنا وعن عدم �هتمامه بي وعن عدم �هتمامه مب�ساعري، فا�ستمع �إيل ورد قائال: و�أين �أنا 
�أعرف ماذ�  باأنه ل يفهمني ومل  بالبيت، ف�سعرت  فاأنا  و�إن منت مبكتبي  بالبيت؟  �أل�ست معك 
�أقول. تناول ع�ساءه ونام بال�سالة.. مرت �لأيام وبد�أت �أ�سعر باأنني بعامل وهو بعامل �آخر.. ل 
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يعرف �لهد�يا يف �ملنا�سبات ول حتى يف �لأعياد، مير �لعيد و�أنا �أخفي غ�ستي وحزين حينما 
�أجل�س مع قريباتي وهن يذكرن هد�يا �أزو�جهن لهن.. حاولت �أن �أ�سغل نف�سي مبا ينفعني و�أركز 
على بيتي و�أبنائي و�أترك م�ساعري جانبا، ولكني مل �أ�ستطع �أن �أتغلب على �ل�سيق �لذي كنت 
�أنه ل يرتك يل حرية �لت�سرف يف  �إىل  �أ�سعر به و�خلمول �لذي كان ينتابني، هذ� بالإ�سافة 
بيتي و�أثاثه، بل يفر�س ر�أيه ول ي�سمح يل بالتغيري، كما �أنه حري�س جد� يف �ل�سرف وي�سرتي 
كل �سيء باأرخ�س �لأثمان �سو�ء �لأثاث �أو �مللبو�سات، ول يعطيني م�سروفا �أ�سرف منه فيما 
�أحتاج.. بد�أت �أ�سعر بالإحر�ج ممن يزورنا لأن مظهرنا ل يتنا�سب مع دخلنا، �حرتت وعجزت 

ول �أملك �سوى �لغ�س�س �أجترعها وم�ساعري �أخفيها. �أنتظر ردكم، و�أ�سكركم.

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة: ��ستعيني باهلل تعاىل، ول جتزعي ول تياأ�سي ول تقنطي من رحمة �هلل   
تعاىل، و�علمي �أن لكل م�سكلة حال باإذن �هلل تعاىل، فال يغلبك �لياأ�س، ول ي�سرعك �لقنوط، 
فامل�ساكل �لزوجية حتتاج منا �إىل �سرب.. ومن خالل قر�ءتي ل�ست�سارتك تبني يل �أنه ل يوجد 
ج�سر تو��سل بينك وبني زوجك، و�حلو�ر �لزوجي مفقود متاما بينكما، رغم �أن زو�جا عمره 

عدة �سنو�ت كان من �ملفرو�س �أن يتعرف فيه كل و�حد على �لآخر و�أن ت�سحح �ملفاهيم.
مع  �لتعامل  يح�سن  من  �لذكي  ولكن  �مل�ساكل،  من  تخلو  ل  �لزوجية  �حلياة  �أن  �أختي  تعلمني 
�مل�سكلة، �إما بحلها يف وقتها وعالجها، و�إما بال�سرب عليها، و�إما بتوظيفها �لتوظيف �ل�سحيح، 

و�إما �أن يهملها ويرتكها ور�ء ظهره �إذ� كانت ل توؤثر على �حلياة �لأ�سرية فيتعاي�س معها.
وم�سكلة زوجك �أختي �لفا�سلة - ح�سب قولك - هي عدم �هتمامه بالبيت بالإ�سافة �إىل �لبخل، 
وعدم �إنفاقه عليكم، وهذ� يحتاج منك �إىل فتح قنو�ت �حلو�ر مع زوجك، و�إن ��سطر �لأمر �إىل 
�إدخال �أحد من �أهله ممن يثق فيه ويحبه وي�سمع منه، فقد يكون �سند� لك، فابحثي عمن يثق 
�أهله  �إىل من ين�سحه ويذكره مب�سوؤولياته جتاه  �لتاأثري عليه؛ لأن زوجك حمتاج  به وي�ستطيع 
و�أ�سرته..حاويل �أن تتقربي من زوجك ول تتخلي عنه مهما كانت �لظروف، فع�سرة �سنو�ت ل 
ترتكيها تذهب هباء، جربي معه �أ�ساليب كثرية حتى يتقرب منك ول تياأ�سي، ول تقويل �إنه ل 
يريدك �أو ل يهتم بك فتعاملينه باملثل، و�إياك �أن تقابلي �ل�سيئة بال�سيئة، ولكن قابلي �ل�سيئة 

باحل�سنة.
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حاويل �أن تبني ج�سر �لتو��سل و�لثقة من جديد بينك وبني زوجك، فهذ� �جل�سر �سيزيد من 
�لألفة و�ملحبة بينكما، و�جعلي م�سلحة �لأبناء و�لبقاء على متا�سك �لأ�سرة فوق كل �مل�سالح، 
و�إياك و�لنتقام، فالنتقام ل يرجى من ور�ئه خري.. �أختي �لفا�سلة �لدعاء �لدعاء، �أكرثي من 
بينكما مودة ورحمة  �ل�سيطان، ويجعل  ويبعد عنكم  باأن ي�سلح حال زوجك  �إىل �هلل  �لت�سرع 

و�سكينة.
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 هل اأترك الزواج من قريبتي ب�سبب اأخالق اأمها؟

�أنا �ساب  �أجد �سالتي معكم..  �أن  و�أ�سال �هلل  �ل�سكر على جهودكم،  �أ�سكركم جزيل   
�خلرب  �نت�سر  وقد  قريباتي،  �إحدى  �أريد  باأنني  و�أهلي  �أمي  �أخربت  وقد  �لزو�ج،  على  مقبل 
بني �لأهل كلهم باأنها �ستكون �سريكة حياتي يف �مل�ستقبل، مع �لعلم �أن �أخي متزوج من �أختها 
وين�سحني باأل �أتزوج منها و�أندم مثلما ندم؛ لأن �أمها طماعة ومت�سلطة وت�سنع �مل�ساكل بني 
بناتها و�أزو�جهن. كما �أن �لفتاة ترغب يف �لعمل ومو��سلة در��ستها �لعليا و�أنا ل �أرغب بذلك. 
فهل يجب علي �أن �أن�سحب خوفا من �مل�ساكل �مل�ستقبلية؟ علما �أنني �أخاف �هلل كثري� من جرح 

م�ساعر �لفتاة؟

اجلواب:
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، �أ�سكرك على تو��سلك معنا، و�أحيي فيك �سر�حتك،   
بعيدة عن  �لبد�ية  تبنى على قاعدة �سلبة و�سحيحة من  �أ�سرة  توؤ�س�س  �أن  تريد  بالفعل  و�أنك 
�مل�ساكل، ول تريد �أن جتازف بعمرك يف �سيء قد تتعب من ور�ئه.. �أيها �لفا�سل �أريد �أن �أنبهك 
�إىل �أمر ينبغي �أن يكون منهجا لك يف كل �أمر تقدم عليه، �أل وهو "�ل�ستخارة" و�ل�ست�سارة، 
فاأي �أمر تقدم عليه عليك �أن تلجاأ �إىل "�ل�ستخارة" �ملاأثورة عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
وتالزمها حتى يطمئن قلبك لهذ� �لأمر، ثم عليك بال�ست�سارة، فال بد �أن ت�ست�سري من هو �أكرب 
منك و�أعلم منك ولديه �لتجربة يف هذ� �لأمر، �أو عنده خلفية عن �ملو�سوع �لذي �ستقدم عليه، 
وعليك بالأخ�س �أن ت�ست�سري �لو�لدين يف هذ� �ملو�سوع، هل هما متقبالن لهذه �لزوجة �أم ل؟ 
ول تفعل �سيئا بدون ر�سا �لو�لدين، فخذ ر�أيهما فاإن هما ر�سيا و�طماأن قلبك لهذ� فتوكل على 

�هلل ول ترتدد، و��ستفت قلبك.
و�خلال�سة: �إذ� كانت �لبنت ذ�ت خلق ودين، وبها �ملو��سفات �لتي ت�ساعدك على غ�س   
ب�سرك وحت�سني فرجك، وبينكما تو�فق يف �لأمور �لتي تبنى عليها �حلياة �لزوجية كالتو�فق 
�لفكري و�لديني و... فام�س يف �أمر �لزو�ج بها، وذلك بعد �أن تناق�سها يف �ملو��سيع �ملختلف 
عليها بينكما، وتتفقان فيها على ر�أي، كمو�سوع عملها من عدمه ومو�سوع �لدر��سة، وذلك عن 
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طريق من تثق به من �أم �أو �أخت، فاإن مل يكن بينكما تو�فق يف �ل�سفات و�لطباع، �أو مل يكن 
�أنها متاأثرة بال�سفات �ل�سلبية �لتي عند  �أو علمت  هناك �تفاق على �لق�سايا �ملختلف عليها، 
�أمها ول تقبل �لتغري عنها، فال �أحبذ لكما هذ� �لزو�ج، ولعل �هلل �أن يي�سر لها من يتو�فق معها، 

ويي�سر لك من تتنا�سب معك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من اآلم املا�سي؟

�أنا فتاة تعر�ست لتحر�س جن�سي من قبل �بن عمي عندما كنت يف �لعا�سرة من عمري،   
�أكرث من  و�أنا �لآن متاأثرة نف�سيا  و�أجهل هذه �لأمور، وقد كان حتر�سه يل باملالم�سات فقط، 
�ل�سابق، وقد كنت �أكره �بن عمي يف بد�ية حدوث �لأمر، ثم حتول �لكره �إىل حب و�إعجاب ورمبا 
ع�سق، و�أ�سبحت منذ تعلقي به يف حالة �كتئاب �سديد، وقد �أ�سبح �لأمر ملحوظا ول �أ�ستطيع �أل 
�أفكر فيه �أو �أجتاهله �أو حتى �إخفاء فرحتي بلقائه، مع �لعلم �أن �أمي على علم مبا حدث م�سبقا

اجلواب:
�أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك: �أنا �أريد �أن �أطمئنك ماد�م �أن �لأمر عبارة عن مالم�سات 
�أن  ولبد  وحفظك،  وحماك  �سرتك  �أن  تعاىل  �هلل  فاحمدي  �حلمد،  وهلل  بخري  فاأنت  فقط، 
�أن  �ملا�سي، وحاويل  تفكري يف  ول  �لأمل،  �أبو�ب  تغلقي  ول  نف�سك، ول حتزين  حتافظي على 
تنزعيه من دماغك، ففكري يف حا�سرك وم�ستقبلك، وحاويل �أن ت�سعي لنف�سك م�ساريع تعملي 
قد  فالأمر  نف�سك،  على  تكدري  ول  �ل�سعادة  ظل  يف  حياتك  عي�سي  و�إجنازها،  حتقيقها  على 
حدث و�نق�سى، ولكن يجب �أن تنتبهي لنف�سك وحتاويل �أن تخرجي من �أ�سو�ر �ملا�سي. �أنت وهلل 
�حلمد �سليمة، فمار�سي حياتك �لطبيعية، و�هتمي بدر��ستك، وفكري يف م�ستقبلك، �بحثي عن 
�ملهار�ت �لتي متتلكينها، وحاويل �أن تطويرها، فامل�سو�ر ماز�ل �أمامك وينتظر منك �لعمل مبا 

ير�سي �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأت�سرف جتاه اإ�ساءتها يل؟

لقد و�سل �لأمر بيني وبني زوجتي - مل �أدخل بها بعد- �إىل �لقطيعة و�لهجر�ن، وذلك   
بعد �أن �أ�ساءت يل منذ �أكرث من �سهر بر�سالة، فقاطعتها منذ ذلك �لوقت ومل �أت�سل �نتظار� 
لعتذ�رها �أو �إعادة �لنظر يف تطاولها ولكن مل تت�سل، فات�سلت بها طلبا لودها وو�سالها فلم 

ترد و�ت�سلت ثانية فف�سلت �خلط.
�أريد توجيهكم ون�سحكم فيما علي فعله، هل �أو��سل �لت�سال بها بني فرتة و�أخرى؟ �أم �أنهي 

�ملو�سوع بالنف�سال؟

اجلواب:
�أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، �أحيي فيك روح �ل�سرب و�لتحمل من �أجل �لو�سول   
�إىل تريث وعدم  به يحتاج منك  �لو�سع �لذي متر  �لأمر،  �أ�سرة �سعيدة.. يف حقيقة  بناء  �إىل 
��ستعجال، لأن �ملر�أة بطبعها حتب من يتودد �إليها ويتقرب منها، وقد ت�ستخدم �أ�سلوب �لإنكار 
و�لبتعاد وعدم �لتو��سل حتى تتحقق من مدى م�سد�قية �حلب �لذي يكنه لها �لزوج، و�أنت من 
حقك �أي�سا �أن ترى مدى م�سد�قيتها جتاهك، فاأنت �إن�سان لديك �سعور و�أحا�سي�س، لكن رغبة 

�ملر�أة لذلك وحاجتها �إليه �أكرث من �لرجل بحكم �لعاطفة �لتي خلقت عليها.
ل  تزيد من �حلب،  فالهدية  �لهد�يا  بع�س  لها  تتو��سل معها هاتفيا، قدم  �أن  حاول   
حتاول فتح �سجالت �ملا�سي ولكن تكلما د�ئما يف �مل�ستقبل.. �ترك جمال لأ�سرتك لأن يتدخلو� 

يف �لتقريب بينك وبينها ولكن بطريقة ذكية.
�أنا ل �أريدك �أن ت�ستعجل يف ترك زوجتك و�لنف�سال عنها، حاول �أن تعطي لها وقتا، وتتقرب 
�أكرث من و�لديها، فهما من �ملوؤثرين عليها، ول ميكن �أن �أحدد لك �لفرتة فهي مرتبطة مبدى 
��ستجابة �لزوجة لذلك، فاإن ر�أيت نوعا من �للني و�لتنازل فتوكل على �هلل و�بد�أ �سفحتك معها 
من جديد، و�إن وجدت �أن �لتو�فق بينكما �سعب، و�لختالف يف �لطباع كبري فالأف�سل لكما عدم 
ُ ُكالاًّ ِمْن �َسَعِتِه َوَكاَن  َقا ُيْغِن �هللهَّ �ل�ستمر�ر، وليغن �هلل كال من �سعته.. قال �هلل تعاىل: )َو�إِْن َيَتَفرهَّ

ُ َو��ِسًعا َحِكيًما(. �سورة �لن�ساء: 130.  �هللهَّ
وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من الإحباط الدرا�سي؟

�أنا يف �ل�سف �لثالث من �لثانوية �لعامة، و�أعانى من م�سكله �لإحباط �ل�سديد، حيث   
�أرى �أن كل وقتي �سائع، و�أن �لوقت قد فات لتحقيق �لتفوق فكيف �أتخل�س من ذلك؟

اجلواب: 
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، �أ�سدقك �لقول �أنني ملا قر�أت م�سكلتك عرفت من   
خاللها �أنك تريد �أن جتتهد لتحقق �لنجاح، ولي�س هذ� مب�ستغرب عليك فاأنت �ساب يف مقتبل 
�لعمر، عندك طموح و�أهد�ف، فال تياأ�س ول تعجز، وحاول �أن ترمي �مل�ساكل ور�ء ظهرك وت�سري 
و�مل�ساكل  تعبو� يف حياتهم وو�جهو� �ملخاطر  �لناجحني لوجدتهم  ولو قر�أت �سري  �لأمام،  �إىل 
�حلياة  كان هدفك يف هذه  كلما  �أنه   - �هلل  – وفقك  و�علم  �لنجاح،  درجة  �إىل  و�سلو�  حتى 
و��سحًا وكلما كنت موؤمنا بقدر�تك، وكلما كنت ملتزما بطاعة ربك م�ستعينا به، ��ستطعت �أن 

حتقق �لنجاح باإذن �هلل تعاىل.
و�علم �أن هدفك يتحقق لديك ثالث مر�ت:

�ملرة �لأوىل: و�أنت تر�ه يتحقق �أمام ناظريك عندما حتلم به يف خيالك.
�ملرة �لثانية: عندما تكتبه وتر�سمه على �لورق.

�ملرة �لثالثة: عندما حتققه فعال.
و�علم ولدي �لعزيز �أنك كلما حققت هدفك ز�د حما�سك، فاعمل جاهد� على حتقيق   
�أن يعي�س من عا�س دون هدف؛ لأنه يكون جاهاًل بحكمة �هلل يف  �إليه، فما ��ستحق  ما ت�سبو 
نهَّ َو�ْلإِْن�َس �إِلهَّ  خلقه؛ لأننا خلقنا للعبادة و�لعمل هو جزء من �لعبادة قال تعاىل: )َوَما َخَلْقُت �جْلِ

ِلَيْعُبُدوِن(. �سورة �لذ�ريات: 56.
و��سحة يف  �سورًة  و�ر�سم  و�ر�سم خطتك، وحقق هدفك،  �أولوياتك،  ت�سع  �أن  حاول    

ذهنك حتى ت�ستطيع �أن حتقق مزيدً� من �حلما�س ومزيدً� من �لتميز. 
وعليك �أن توطد عالقتك باهلل عز وجل؛ حتى تكون لديك طاقة �إميانية، و�لزم د�ئمًا �لذكر  

و�لدعاء و�ل�ستغفار، و��سمع �إىل قول �لنبي �سلى �هلل عليه: "من لزم �ل�ستغفار جعل �هلل له من 
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كل �سيٍق خمرجا، ومن كل هٍم فرجا، ورزقه من حيث ل يحت�سب". �سنن �أبي د�وود: 1518.
و�حذر - بارك �هلل فيك - من ل�سو�س �لطاقة �لذين ي�سلبون منك حب �لنجاح وحب �لعمل 
�أنو�ع �لل�سو�س ل�س ت�ستت �لذهن �لذي تعاين منه،  وحب �لرتقي و�ل�سعود �إىل �ملجد، ومن 
فعدم ح�سور �لذهن يعني �أنك ل تنتبه، فحاول �أن حت�سر قو�ك �لذهنية، و�كتب م�سكلتك على 
ورقة، و��ساأل نف�سك �أ�سئلة �سريحة، وحاول �أن تكتب �لبد�ئل و�حللول لهذه �مل�سكلة، وتطبيقها 
على �أر�س �لو�قع، ول ت�سغل نف�سك مبا لي�س مفيد� لك، وتذكر د�ئمًا قول �لنبي �سلى �هلل عليه 
َا حِيزت لَه  ْبَح مِنْكُم �آمِنًا يِف �سِرْبِه، مُعَافًى يِف ج�َسَدِه، عِنْدَه قُوت يَوْمِه، فَكاأَمَنّ و�سلم: "مَن �أ�سَ
نْيَا". �سنن �لرتمذي: 2346. فلماذ� هذ� �لتفكري و�حلرية!؟ ��ستخر �هلل تعاىل قبل �أن تقدم  �لدُّ
على �أي عمل، و�إذ� �طماأننت له فتوكل على �هلل ول تياأ�سن، و�علم �أن �لثقة باهلل ثم بالنف�س 
فاأنت عندك  و�إمكانات،  لديه من طاقات  ما  �أف�سل  �لإن�سان  ل�ستثمار  �لرئي�سة  �ملقومات  من 
طاقة كامنة و�إر�دة وعزمية حتتاج �إىل من يحركها، و��سمع �إىل قوله تعاىل: )َويِف �أَْنُف�ِسُكْم �أََفاَل 
ُرون(. �سورة �لذ�ريات: 21. ولكن حتتاج �إىل بذل �ملزيد من �جلهد و�لأخذ بالأ�سباب ثم  ُتْب�سِ
�لتوكل على �هلل. و�علم �أن �لنجاح لبد له من دفع �لثمن، وبال �سك �ساحب �لإر�دة و�لعزمية 
�إر�دة ول عزمية فال  له  �إىل �لقمة ويرتقي �سلم �ملجد، وعلى �لعك�س �لذي لي�س  �لقوية ي�سل 
ميكن بحال من �لأحو�ل �أن يتقدم ولو خطوة �إىل �لأمام، فهو م�ساب بالإحباط و�لك�سل و�لفتور 

و�لت�سويف. وقدميا قالت �لعرب:

وما نيــــــل �ملطــالب بالتمنـي                 ولكن توؤخذ �لدنيا غــالبا

وما ��ستع�سى على قوم منال               �إذ� �لإقد�م كان لهم ركابا

و��ستمع - وفقك �هلل - �إىل قول �لإمام �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل: �لنف�س فيها قوتان: قوة 
وقوة  ينفعه،  ما  �إىل  �لإقد�م م�سروفة  قوة  �أن يجعل  �ل�سرب  �لإحجام، فحقيقة  وقوة  �لإقد�م 
�لإحجام �إم�ساكا عما ي�سره.. ولكي تقوي عزميتك فالبد �أن تكون لديك �لرغبة يف �لنجاح، 
ولبد �أن يكون لك �لد�فع �لذي يحثك على تقوية عزميتك و�إر�دتك، فاأنت �لذي متلك مفاتيح 
هذ�  �إىل  �لو�سول  على  ت�ساعدك  �إىل خطو�ت  منك  يحتاج  ولكن  �لقر�ر،  ومقاليد  �لآلية  هذه 

�لهدف. وهذه �خلطو�ت نلخ�سها فيما يلي:
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بها  و�أق�سد  �لروحانية،  بالطاقة  �أول  و�إر�دتك فعليك  تقوي عزميتك  �أن  �أردت  �إذ�    -
�لطاقة �لإميانية، باأن تتوكل على �هلل �أول ثم تنه�س. 

�أ�سدقائك  �أ�سرتك ومع  و�أق�سد بها عالقتك مع  �لعاطفية،  �أن تغذي طاقتك  - حاول 
�أن  ت�ستطيع  ولن  �سك،  بال  �ملر�س  هذ�  �إليك  ف�سينتقل  �أ�سابها خمول  فاإن  وجري�نك، 
تتقدم �إىل �لأمام خطوة، فحاول �أن حتب لغريك ما حتب لنف�سك، وحرر طاقتك، فاإن 
هذ� �سيخلق لديك طاقة قوية يف �أعماقك، ويجعل منك �إن�سانا ذ� �إر�دة، �إن�سانا معطاء 

كرميا �سخيا على من حتب. 
-  حاول �أن تقرر يف نف�سك باأنك �ستقوي من عزميتك و�إر�دتك، فاإذ� قررت دون تردد 

ف�ست�سل باإذن �هلل تعاىل �إىل ما ت�سبو �إليه.
- �أيقظ �سمريك، فهو جهازك �لذي يحركك �إىل �لنجاح، وهو �لذي ياأمرك وينهاك، 
�أو يوؤخرك، وهو �سوتك �لذي ينبعث من �أعماق نف�سك، فحاول �أن  وهو �لذي يقدمك 

ت�سوبه يف �لطريق �ل�سحيح كي يعطيك �لقوة و�لعزمية و�لإر�دة.
-  عليك ب�سحبة �لأخيار �لناجحني ذوي �لعزمية و�لإر�دة �لقوية؛ تاأخذ منهم وتتاأ�سى 

بهم، و�بتعد عن �لأ�سر�ر ذوي �لنفو�س �ملهزومة و�لإر�دة �ل�سعيفة.
-  ل تنب حياتك على �لت�سويف، ولكن تعلم د�ئما باأن تقوم بالعمل يف وقته فهذ� يعطيك 

طاقة وقوة ت�ساعدك يف �لتغلب على هذ� �لإحباط. 
-  �علم يقينا باأن رحلة �لألف ميل تبد�أ بخطوة و�حدة.

-  ذكر نف�سك بالأن�سطة و�لأعمال �لتي حققت فيها جناحا عاليا كلما �سعرت بالإحباط 
و�لرتدد. 

وتذكر  تهزمك،  �لظروف  تدع  ول  وحزم،  ب�سجاعة  �لإر�دة  تو�جه �سعف  �أن  -  حاول 
د�ئما �أن �حلياة مملوءة بالعو�ئق و�لنك�سات.

و�أنا �أب�سرك باأنك �ستنجح باإذن �هلل تعاىل، فال جتزع ول تياأ�س. وباهلل �لتوفيق.
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اأريد الزواج من قريبتي فكيف اأقنع اأمها؟

�أنا �ساب �أحب قريبة يل كثري�، و�أريد �لزو�ج بها، وهي كذلك تبادلني نف�س �ل�سعور،   
وتقدمت لها عدة مر�ت و�أمها ترف�س ب�سبب �لقر�بة �لتي بيننا، فهي تخاف من وقوع م�ساكل 
م�ستقبلية قد توؤثر على عالقتها مع �أمي، وقد حاولت �أمي �إقناعها لكنها ماز�لت م�سرة على 
ر�أيها.. �سليت �ل�ستخارة عدة مر�ت، وماز�لت رغبتي بها �سديدة وتزيد كل يوم. �أرجو منكم 

�لتكرم باإر�سادي حلل هذه �مل�سكلة.. �سكر� لكم وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك.. �أمتنى لك كل �لتوفيق، و�أن تقر عينك مبن حتب،   

وما ذلك على �هلل بعزيز.
�أيها �لفا�سل، �أمر �لزو�ج لي�س بال�سهل، ولي�س �حلب هو �مل�سدر �لأ�سا�سي لقيام �أ�سرة   
وبناء �لبيت، ولكن هناك عو�مل �أخرى ت�ساعد على �لزو�ج و�ل�ستقر�ر و�لر�حة �لنف�سية، ومن 
بني هذه �لأمور ر�سا �لو�لدين �سو�ء من طرف �لزوج �أو �لزوجة، ومبا �أن �أم �لزوجة غري ر��سية 

بهذ� �لزو�ج، وهي تخاف من عو�قبه و�مل�ساكل �لتي حتدث، فقد تكون حمقة يف بع�س �لأمور.
�أمت  و�أنك على  �لزو�ج،  �أنك جاد يف  لها  تو�سح  �أن  �لفتاة وحتاول  �أم  بان جتل�س مع  �أن�سحك 
�ل�ستعد�د ماديا ومعنويا، وحاول �أن تريها من نف�سك خري�، يف معامالتك و�أخالقك، كذلك 
حاول �أي�سا �أن ت�ستعني باأب �لفتاة كي ي�ساعدك وميهد لك �لطريق �أكرث ويكون يف �سفك، فالأمر 
يحتاج �إىل عزمية و�إر�دة منك يف حتمل �مل�سوؤولية، بالإ�سافة �إىل م�ساعدة �لأهل و�لأقارب. ل 
تياأ�س ول تقطع �لأمل، فاإن كانت من ن�سيبك فهي خري لك، و�إن مل تكن من ن�سيبك فهذ� خري 
بُّو� �َسْيًئا َوُهَو  ْن حُتِ لك �أي�سا كما قال �سبحانه: )َوَع�َسى �أَْن َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَع�َسى �أَ

ُ َيْعَلُم َو�أَْنُتْم َل َتْعَلُموَن(. �سورة �لبقرة: 216. �َسرٌّ َلُكْم َو�هللهَّ
� َكِثرًي� (. �سورة �لن�ساء:19. ُ ِفيِه َخرْيً  وكذلك قال تعاىل ) َفَع�َسى �أَْن َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوَيْجَعَل �هللهَّ

ول تن�س قبل كل ذلك �للجوء �إىل �هلل، و�لت�سرع �إليه، و�سوؤ�له �أن يي�سر لك هذ� �لأمر �إن كان 
خري� لك و�أن ي�سرفه عنك وي�سرفك عنه �إن كان �سر� لك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأحبب اإخوتي يف الدرا�سة؟

�لبتد�ئي،  �لر�بع  يف  و�لآخر  �لبتد�ئي،  �لثاين  يف  �أحدهما  �سغري�ن،  �أخو�ن  عندي   
ما  بالطيب  لهما  �أذ�كر  �أن  �أحاول  لعب،  كلها  �ملذ�كرة، حياتهما  يحبان  ول  �لدر��سة  يكرهان 

ينفع، وبالقوة ما ينفع.. فما �حلل معهما؟

اجلواب: 
�أيتها �لفا�سلة حفظك �هلل تعاىل.. ما من �إن�سان �إل وعنده �إيجابيات و�سلبيات، وكل   
�إن�سان عنده مهار�ت وقدر�ت، �أحيانا ت�ستغل هذه �ملهار�ت، و�أحيانا ل ت�ستغل، فهنا ت�سيع قدر�ت 
�لإن�سان وي�سبح مو�سوفا بالغباء و�أنه ل يعرف �سيئا، �أنا ل �أنكر �أن �لذكاء م�ستويات، فهناك 
�سعيف �لذكاء، وهناك متو�سط �لذكاء، وهناك عايل �لذكاء، غري �أننا ن�ستطيع مبهار�تنا �أن 
نرفع ن�سبة �لذكاء من خالل تغيري �أ�سلوب �لتلقني، ومن خالل �لو�سائل �لتعليمية �مل�ساعدة �لتي 

تعني على �ملذ�كرة ومن خالل �حلو�فز �لت�سجيعية، �سو�ء معنوية �أو مادية.
يكون  فقد  �ملدر�سية،  �لبيئة  تغيري  �إىل  �أخو�ك يف مثل هذه �حلالة  يحتاج  قد  �لفا�سلة:  �أختي 
�نتباههما  �سببا يف عدم  يرتاحا لذلك، فيكون ذلك  لهما، ومل  �لتدري�س غري منا�سب  �أ�سلوب 

و�سعف حت�سيلهما.
حاويل تغيري �أ�سلوب معاملتك معهما، حببي �إليهما �لدر��سة ول حتطميهما، فكالمك   
وتوبيخك لهما �سيربمج يف عقلهما �لباطني، وبالفعل لن ينجحا.. ��ستخدمي �أ�سلوب �لت�سجيع 
و�لرتويح و�ل�سحك معهما، ول تكن مذ�كرتك لهما بالطريقة �لروتينية، غريي مكان �ملذ�كرة.

و�علمي - حفظك �هلل - �أن �لو�سول للنتيجة �ملطلوبة يحتاج �إىل �سرب ومتابعة ودعاء وت�سرع 
هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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ملاذا ل ي�سند يل اأي عمل يف وظيفتي؟

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل و بركاته: �أ�سكركم جزيل �ل�سكر على �هتمامكم بالرد على 
��ستف�سار�تنا، وعلى �لدو�م جند عندكم �جلو�ب �ل�سايف و�لكايف، جز�كم �هلل عنا خريً�. 

�سيدي �لفا�سل تتمثل م�سكلتي يف عدم وجود عمل �أقوم به، يبد�أ �لدو�م وينتهي دون �أن يطلب 
مني مديري �لقيام باأي �سيء، فال �أعرف �أين تكمن �مل�سكلة، هل �أنا ز�ئدة عن حاجة �لإد�رة �أم 
لكوين فتاة �أم ماذ�؟ علما �أنني طلبت من مديري �لعمل ذ�ت مرة، و�نتهى �لأمر باإعطائي ملفا 

لأقر�أه، فهل �أُلح عليه يف طلب �لعمل �أم �أنتظر حتى يجعل �هلل يل خمرجا؟

اجلواب:
�أيتها �ل�سائلة ، حفظك �هلل ورعاك: ما �أنت فيه ل يعترب م�سكلة وهلل �حلمد، و�إمنا هو طموح، 
وقد قر�أت ما بني �ل�سطور فوجدتك تريدين �لتفوق و�لنجاح و�أن تكوين موظفة مثالية، وتخل�سي 
يف عملك، وهذ� هو حال �لإن�سان �لناجح يف حياته، فال تركني �إىل �لنهز�مية و�لياأ�س و�لف�سل 
مهما كانت �لظروف و�لعو�ئق، و�إياك ثم �إياك و�لتقاع�س و�ل�سماع للمثبطني، �سو�ء من زمالئك 
�أو من مروؤو�سيك، و�علمي �أن �لإن�سان �لناجح قد ت�سيبه عو�ئق يف طريقه، فحاويل �أل تقفي 
عندها، وو��سلي م�سريك نحو �لأمام، و�إذ� مل يعط لك عمال حاويل �أن جتتهدي �أنت يف �إيجاد 
عمل، وحاويل �أن تفكري يف م�ساريع تخدمك وتخدم عملك، ول تعطي لنف�سك ر�سائل �سلبية، 

فهذه �ستحطمك ولن ت�ساعدك على بناء م�ستقبلك.

�أيتها �لفا�سلة: لديك قدر�ت ومهار�ت، فا�ستثمريها، ول تعجزي ول تتكا�سلي، بل فكري د�ئما 
يف �لنجاح وحاويل �أن ترتقي �سلم �ملجد.

وليــ�س �ســـوى هذين للمرء �أعو�نـا  وما �ملرء �إل جــــــده و�جتهـــــاده  
وقد دحيت هذي �لب�سيطة ميد�نـا  كاأن �لورى يجرون طــــرً� لغـايـة 
وبــاء بكـــل �لويـــل من كان حري�نـا  فمن كان مقد�مًا فقد فـاز جـده   
ول تزدر �ل�سـيء �حلقري و�إن هـــانا  فال تتـقاعد �إن تلـح لـك فر�سة       

وباهلل �لتوفيق.
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ابنة عمي ترف�ص الزواج بي

�أنا �ساب، تويف عمي منذ فرتة بعيدة، ومنزله بجو�ر منزلنا، ولديه �بنة، وكنت �أفكر    
�أن  وبعد  و�لآن  و�أحبها،  �أخالقها  �أعرف  فاأنا  �مل�ستقبل،  يف  زوجتي  �ستكون  باأنها  �لدو�م  على 
�أنهيت در��ستي وتوظفت عزمت على خطبتها لكني فوجئت باأن �أمها قد تكلمت معها يف مو�سوع 
زو�جها من �بن خالتها، وقد كانت �لأم طو�ل تلك �لفرتة حتاول ترغيبها بابن خالتها وحتاول 
يف نف�س �لوقت �إبعادها عني، وعندما �أر�سلت و�لدتي خلطبة �لبنت كانت �لفتاة قد وقعت يف 
حرية يف �لختيار بيني وبني �بن خالتها �لذي لي�س لديه �سهادة ول عمل، فف�سلت �أن ترف�سني 

وترف�سه هو �أي�سا.
فماذ� �أعمل جتاه هذه �مل�سكلة، علما �أن �لعالقة بني عائلتنا وعائلتهم �ساءت كثري� بعد    

هذه �مل�سكلة و�بتعد �أبي �لذي كان يقوم باأمر عائلتهم بعد وفاة عمي عنهم؟

اجلواب:
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك: �إن ح�سن �ختيار �سريك �حلياة من �أوىل �لدعائم    
�لتي ترتكز عليها �حلياة �لأ�سرية �لهنيئة، وعلى �لإن�سان �أن يتخذ �لأ�سباب يف �ختيار ن�سفه 
�لآخر. وخري ما ي�ستفيد منه �ملوؤمن بعد تقوى �هلل تعاىل �لزوجة �ل�ساحلة، فقد قال �سلى �هلل 
نيا و�لآخرِة قلًبا �ساكًر� ول�ساًنا ذ�كًر� وبدًنا  عطي خرَي �لدُّ عليه و�سلم : " �أربٌع من �أُعطيهنهَّ فقْد �أُ

على �لبالِء �سابًر� وزوجًة ل َتبغيه خونا يف نف�ِسها ولماِله ". �سعب �لإميان للبيهقي: 4429.
�أيها �لفا�سل: ل حتزن �أو تياأ�س، فاحلزن على �ملا�سي ل يجدي، ولعله كان خري� لك، �أمل ت�سمع 
بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ َلُكْم  �إىل قول �هلل تعاىل: )َوَع�َسى �أَْن َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَع�َسى �أَْن حُتِ

ُ َيْعَلُم َو�أَْنُتْم َل َتْعَلُموَن( �سورة �لبقرة:216. َو�هللهَّ
و�مل�ستقبل بني  �لعمر،  �ساب يف مقتبل  و�أنت وهلل �حلمد  وقدر،  �لزو�ج ق�ساء  و�أمر    
يديك. فحاول �أن تطوي �سفحة �ملا�سي ول تقف عندها، �م�سحها من ذ�كرتك فاحلزن و�لأ�سى 
ل يرجع �سيئا بل يزيدك تعبا. و�أن�سحك بان متار�س �لريا�سة، وت�سغل وقت فر�غك مبا يرجع 



27

عليك بالفائدة، و�أن يكون لك برنامج غذ�ئي جيد حتى تقوى ذ�كرتك، ول جتل�س مبفردك، 
حاول �أن تندمج بالآخرين، فالعزلة جتعلك تفكر يف �ملا�سي.

�أيها �لفا�سل: ل تفتح �سفحة �ملا�سي، ع�س يومك، وفكر يف م�ستقبلك، فالأبو�ب مل   
تغلق، فقد يرزقك �هلل تعاىل خري� منها، ورمبا قد يكون زو�جك منها ي�سبب لك م�ساكل ولن 
تهناأ يف حياتك �لزوجية، فتوكل على �هلل تعاىل ول حتزن، �بت�سم و�مرح وع�س حياتك، و�علم 

�أن �لفرج مع �ل�سرب و�أن مع �لع�سر ي�سر� باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأبر اأمي؟

�أنا �سريعة �لغ�سب  �أنه ل طعم حلياتي بدونها، ولكن  �أعلم  و  �أحرتمها  �أحبها و  �أمي    
معها، عندما تفعل �سيئا غري �سحيح بالن�سبة يل �أغ�سب و�أبد�أ بال�سر�خ، ثم �أندم على �لذي 
فعلته و �أقول "يا ليتني مل �أفعل و مل �أرفع �سوتي عليها و مل �أغ�سب" فاأندم كثري� لأنني جعلتها 

حزينة، و لكن ل �أعرف كيف �أحتكم بغ�سبي مع �أين ل �أغ�سب على �سديقاتي. 
 �سيدي �مل�ست�سار: �إنني ل �أعلم ماذ� �أفعل؟ تعبت... تعبت... تعبت.. �إين �أحبها لكن ل �أحرتمها 

و�أ�سرخ عليها وهذ� �ل�سيء ل يعجبني. �أرجوك �أريد حال و �سكر�.

اجلواب:
َل �لأُمِّ عظيم، م�سد�ق ذلك قول �حلق        �أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك: نعلم جميعا �أن ف�سْ
اُلُه يِف َعاَمنْيِ �أَِن ��ْسُكْر يِل  ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِف�سَ مُّ ْن�َساَن ِبَو�ِلَدْيِه َحَمَلْتُه �أُ ْيَنا �ْلإِ �سبحانه: )َوَو�سهَّ

رُي(. �سورة لقمان: 14. َوِلَو�ِلَدْيَك �إِيَلهَّ �مْلَ�سِ
وعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: جاء رجٌل �إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم   
فقال: يا ر�سول �هلل، َمن �أحقُّ �لنا�س بُح�سن �سحابتي؟ قال: "�أُمك"، قال: ثم َمن؟ قال: "ثم 
�لبخاري:  �سحيح  �أبوك".  "ثم  قال:  َمن؟  ثم  قال:  �أمك"،  "ثم  قال:  َمن؟  ثم  قال:  �أُمك"، 

.5541
لها عليِك: حملتك يف بطنها،  ري ف�سْ يَن و�لدتك، فمفتاح ذلك �أن تتذكُّ �أما كيف تربِّ  
حتبك  وماز�لت  �سغرية،  ربتك  لت�سبعي،  وجاعت  لتنامي،  و�سهرت  �سدرها،  من  و�أر�سعتك 
ِغرًي� ( �سورة  َيايِن �سَ َربهَّ َكَما  �ْرَحْمُهَما  َربِّ  َوُقْل  و�أنت كبرية. قال �هلل تعاىل: )  وتخاف عليك 

�لإ�سر�ء:24.
ِك مر�آة ُتريِك حقيقة نف�سِك، وهي تريد  لذ� يجب عليك �أن تر�جعي نف�سِك قلياًل، فاأُمُّ  

لِك �خلري، و�إن �سدر منها خطاأ فذلك بدون ق�سد، و�علمي �أنها حتب لك �ل�سعادة.
�أو يف �سركة، وكانْت لِك مديرة متلي عليِك بع�س  �أيتها �لفا�سلة: لو كنِت تعملني يف مدر�سة   
�أكنت �ستتعاملني معها  �أو�مَر؟!  ني تلك �لتعليمات  �أكنِت �سُت�سمِّ �لقر�ر�ت و�لتعليمات �لإد�رية، 
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ومع �أو�مرها كتعاملك هذ� مع �أمك؟! ثم �علمي �أن هذه �أمِك، وهذ� بيُتها، فمن حقها �أن تديره 
ر، فاهلل يقول: ) َفاَل َتُقْل َلُهَما �أُفٍّ َوَل  مبا تر�ه منا�سبا، ومن و�جبِك طاعتها دون متلُمل �أو تذمُّ

َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرمًيا (. �سورة �لإ�سر�ء:23.
جِت و�أ�سبح لِك بيتِك ومملكتِك �خلا�سة، ف�سيكون    وغًد� مب�سيئة �هلل تعاىل �إذ� تزوهَّ
ع تعليماتِك �لتي تف�سليَنها لت�سيري حياتِك و�أبنائِك وخدمِك على �لنحو �لذي  لِك �حلقُّ يف و�سْ

تر�سينه.
غ لعدم  �ل�سرع م�سوِّ �لق�سوة عليِك، فلي�س يف  بلغْت و�لدتِك يف  َمْهَما  �لفا�سلة:  �أيتها    
ْيَنا �ْلإِْن�َساَن ِبَو�ِلَدْيِه ُح�ْسًنا َو�إِْن  طاعة �لو�لدين ما مل ياأمر� مبع�سية �خلالق، قال تعاىل: ) َوَو�سهَّ
َجاَهَد�َك ِلُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما (. �سورة �لعنكبوت:8. فا�ستعيذي باهلل من 
ا  �سي حاجاتها ورغباتها، و�قرتبي منها، وكا�سفيها عمهَّ �ل�سيطان �لرجيم، وجال�سي و�لدتِك، وتلمهَّ

ِك �ل�سيطان بغري ذلك. ِك، ول يخدعنهَّ يف قلبِك نحوها، فهي �أُمُّ
تها، وفتِّ�سي عن مدخلها  �قرتبي من و�لدتِك، و�عريف طريقة تفكرِيها، و�فهمي نف�سيهَّ   
ِك  باأنهَّ متاأكد  و�أنا  قليل يف حقها،  فهذ�  رجلها  قبلت  و�إن  منه،  �إليها  تدخلي  �أن  ُير�سيها  �لذي 
يها، ودليُل ذلك �أنهَِّك تركِت �لكتابة عن  �ستنجحني يف �لو�سول �إىل قلبها، و�ستجاهدين كي تربِّ
. وباهلل  ة برِّ و�لدتك، وهذ� و�هلل من �لربِّ ة، و�سببِت ُجلهَّ �هتمامِك يف كيفيهَّ م�سكالتك �خلا�سهَّ

�لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من عالقتي ال�سابقة؟

ب�سرع  ملتزمة  و�أنا  طفولتي  منذ  ع�ست  دينيا،  وملتزمة  حمافظة  عائلة  من  فتاة  �أنا            
�هلل، وكنت د�ئما �أ�سعر ب�سعادة قربي من �هلل، وكاأي فتاة كنت �أحلم بفار�س �أحالمي، فكنت 
�أدعو �هلل د�ئما �أن يرزقني بالزوج �ل�سالح، وم�ست �ل�سنني حتى بلغ عمري 19 عاما، وتقدم 
�أن حلمي  �لفرح، وظننت  �سدة  �أطري من  وكدت  ملتزم ح�سن �خللق، ففرحت  �ساب  خلطبتي 
فحزنت  �حللم،  يتحقق  ل  �أن  �هلل  �ساء  لكن  �أمتناها،  كنت  �لتي  �حلياة  معه  و�ساأعي�س  حتقق 
لذلك وبكيت بكاء مر�، لكن قررت �أن �أ�سرب، �إل �أنني تعر�ست حلادث موؤمل �أبعد عني كل من 
تقدمو� خلطبتي، وكنت كل يوم مير يزد�د �أملي وح�سرتي على نف�سي، و�سعرت باأنني �سابقى �ىل 
�لأبد بدون زو�ج ولن يتحقق حلمي باأن �أكون زوجة و�أما، حاولت �أن �أ�سرب فلم �أ�ستطع، ووجدت 
�أن جاء  �إىل  بي  �ملحيطني  لالأ�سخا�س  �أ�ستكي حتى  �أن  �أ�ستطيع  ل  �لنا�س  من  نف�سي يف عزلة 
�ليوم �مل�سوؤوم �لذي تعرفت فيه على �لفي�س بوك، وكنت �سعيدة يف ذلك �لوقت لأين ظننت �أين 
وجدت �ل�سيء �لذي �أبحث عنه، فكنت �أق�سي �ساعات طويلة �أمام �لفي�س بوك �أتعرف كل يوم 
على �أ�سدقاء جدد، وكان معظم من �أتعرف عليه من �ل�سباب، وبطبيعة �حلال كنت �أ�ستكي لهم 
همومي‘ وكنت �أ�سعر بالر�حة و�ل�سعادة كلما ��ستكيت لأحد ممن يدعون باأ�سدقائي، ومنهم من 
حاول م�ساعدتي باإخال�س، ومنهم من حاول ��ستغالل �سعفي، لكن بف�سل �هلل علي كنت قوية 
فكلما حاول �أحد منهم �لتقرب مني �بتعدت عنه، وكنت �أ�سهر طو�ل �لليل و�أنا �أ�ستمتع بالكذب 
على �ل�سباب و�ل�سحك عليهم و�إعطائهم معلومات خاطئة عن نف�سي �إىل �أن �أتى �ليوم �لذي 
كلما �سحكت  ولكن كنت  �ل�سباب،  �أ�سحك عليه كباقي  وبد�أت  �ساب جديد،  فيه على  تعرفت 
عليه يزد�د �إعجابي به لأنه كان يف و�سع ي�سبه و�سعي، وكان �سادقا معي، وكان يحكي معي كل 
�سيء ب�سدق و�إخال�س، فازد�د �إعجابي به �إىل �أن وجدت نف�سي بدون تفكري وبدون �إح�سا�س 
حتولت  ثم  �سد�قة  وكانت  به،  عالقتي  و��ستمرت  نف�سي،  عن  �سحيحة  معلومات  كل  �أعطيته 
�إيل �أخوة ثم �أ�سبحت عالقة حب ثم وعدين بالزو�ج، وكنت �أق�سي �ساعات طويلة معه، وكنا 
�أحبني  وهو  �سديد�،  تعلقا  به  فتعلقت  �أبناءنا،  �سرنبي  وكيف  �سنعي�س  كيف  للم�ستقبل  نخطط 
لدرجة �جلنون، و�أ�سبح ينادي كل �لأ�سياء من حوله با�سمي، وقد حاولت �لبتعاد عنه لكن يف 
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كل مرة يبتعد عني و�أبتعد عنه يزد�د حبنا لبع�س ونرجع كع�سفورين هائمني، وكنت طو�ل فرتة 
عالقتي به �أ�سعر باحلزن لأنني �أع�سي �هلل وهو ي�سرتين، فاأ�سعر بالذنب لأين خنت ثقة و�لدي، 
وقد ��ستمرت �لعالقة ملدة ثالثة �أ�سهر تقريبا، وكانت �لنية �لتي نويتها �أن �أتزوج وتكون لدي 
�أظنه م�ستحيال، فتقدم خلطبتي �ساب ذو �أخالق عالية،  �أتى �ليوم �لذي كنت  �أن  �إىل  �أ�سرة، 
وجميع �لنا�س ت�سهد له بذلك، ف�سدمت بذلك �خلرب، و�أح�س�ست باأمل �سديد، ورف�ست بدون �أي 
تفكري، فا�ستغرب جميع �لنا�س من حويل، وفجاأة �أح�س�ست �أن حياتي حتولت �إىل جحيم، ومل 
�أجد �سخ�سا �أ�سكو له �سوى ذلك �ل�ساب، فاأخربته �أن �سابا تقدم خلطبتي و�أنا رف�ست لأنني ل 
�أريد �أن �أخون �لعهد �لذي بيننا، وطلبت منه م�ساعدتي لأن �أهلي �سارو� ي�سكون باأمري خا�سة 
�أخو�تي، لكنه مل ي�ساعدين، فقال يل: ��ستمري بالرف�س لأنك لن تكوين ل�ساب غريي، و�أق�سم 
باهلل �أنه لن ي�ستطيع �لعي�س بدوين، فتاأثرت لكالمه ورف�ست ب�سدة، لكن بعد فرتة ق�سرية رجع 
�أن  فقررت  �أهلي،  �سكوك  ب�سبب  �ملرة  �لرف�س هده  �أ�ستطع  فلم  �ل�ساب  نف�س  وتقدم خلطبتي 
�أو�فق و�أن�سى �أمر ذلك �ل�ساب، وفعال و�فقت مب�ساعدة �أختي وموؤ�زرتها يل، لكنني منذ ذلك 
�لذي  و�لأمل  �قرتفته  �لذي  �لذنب  ب�ساعة  ب�سبب  �ل�سمري  بعذ�ب  و�أ�سعر  و�أنا يف ح�سرة  �ليوم 
�أرد على  �أن ل  �أن تركته، وقد قررت  �سببته لذلك �ل�ساب �لذي �أحبني ومل ي�ستطع �لنوم منذ 

ر�سائله لأنني ل �أريد �أن �أ�ستمر يف �لغلط.
�أرجوكم  �أن ت�ساعدوين لأين و�هلل نادمة على كل �لأعمال �لتي قمت بها..  �أرجوكم    
�أن يتوب علي و�أن ي�سرتين. �أرجو منكم �إعطائي �لطريقة �ل�سحيحة و�حلل �لأمثل  �أدعو �هلل 

�لناجع يف �لتعامل مع م�سكلتي.

اجلواب:
�لأمر م�سكلة، فقد وفقت يف  �أعترب هذ�  �أنا ل  �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك..  �أيتها    
�إيجاد من تقر به عينك، فاأين �مل�سكلة؟ �ل�سلوك �لذي مار�سته يف �لبد�ية و�لت�سالت و�ملكاملات 
�أتعبت نف�سك  �أن تفرغي عن همومك و�آلمك، وقد  كانت بطريقة غري �سرعية، كنت تريدين 

و�أتعبت �لآخرين بكرثة �لتفكري و�لعي�س يف �لأحالم و�لأوهام دون فائدة �أو نتيجة ملمو�سة.
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 يجب �أن حتمدي �هلل تعاىل على �أن �أنقذك بهذ� �ل�ساب �لذي دخل �إىل بيتكم من �لباب �لو��سع، 
�أن  و�إياك  �لبيت،  هذ�  بناء  يف  حياته  �سريكة  تكوين  م�سلمة،  �أ�سرة  معك  ليبني  �سادقا  وجاء 
تفكري يف �ملا�سي، فاعتربيه زلة ل�سان �أو زلة قدم وقعت فيها، ويجب �أن ت�ستغفري �هلل وتعرتيف 
بتق�سريك. و�أود �أن �أ�ساألك عن هذ� �ل�سخ�س �لذي تو��سلت معه لثالثة �أ�سهر، ما دليلك على 
�أن يتقدم لك ول يتاأخر حلظة  �سدق كالمه؟ لو كان �سادقا بالفعل كان من �لأوىل و�لأف�سل 
�أي  يف  تنك�سر  ه�سة  قاعدة  على  ولي�س  �سحيحة  قاعدة  على  يبنى  �حلقيقي  فالزو�ج  و�حدة، 
حلظة.. حاويل �أن تنزعي هذه �لأفكار �ل�سارة من دماغك، وتفكري يف زوجك و�أ�سرتك وكيف 

�ستعي�سني مع زوجك حياة ملوؤها �حلب و�ملودة و�لرحمة و�ل�سدق و�لإخال�س. وباهلل �لتوفيق.
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اأحببت معلمتي.. فهل هذا من ال�سرك الأكرب؟!
 

�أحببت معلمتي قبل ثالث �سنو�ت و�أنا طالبة يف �لثانوية، و��ستمر ذلك �حلب ملدة �سنة   
تقريبا، مل تكن جميلة، ومل يكن ذلك �حلب �إعجابا، كنت �أحبها لأنها معلمتي متدحني وتقدرين 
كل �لتقدير، كنت �أفكر فيها يف كل وقت، وقلبي يدق كلما �أر�ها، و�أخ�سى �أن �أر�ها يف �لطابور؛ 
لأنني �إذ� ر�أيتها �سوف يدق قلبي ول �أ�ستطيع �حلركة، و�أ�سعر باملتعة �إذ� ر�أيتها، �سوؤ�يل هل هذ� 
�إل بعد ثالث  �أدرك حرمة ذلك  �أنني مل  �أتوب من ذلك؟ علما  �أن  �أ�ستطيع  �أكرب؟ وهل  �سرك 

�سنو�ت؟

 اجلواب:
ل  باأنها  �أب�سرك  �لتي ذكرتها  للم�سكلة  بالن�سبة  �ل�سائلة:  �أيتها  ورعاك    حفظك �هلل 
تدخل يف مو�سوع �ل�سرك، و�إمنا هي مرتبطة بالأمور �لنف�سية، فحبك ملعلمتك قد يدخل يف باب 
�إن�سان  �أن كل  �لإعجاب �لأويل، ولي�س �لإعجاب �ملر�سي �لذي ي�سمى �لع�سق، ومما هو معلوم 
منا قد يحب �سخ�سا �آخر لإعجابه باأخالقه �أو ت�سرفاته �أو مو�قفه �أو علمه، فاإعجاب �سخ�س 
ب�سخ�س �آخر �أمر طبيعي، ولكن �خلطر �إذ� حتول �إىل ع�سق فهنا �سي�سبح مر�سا يحتاج �إىل 
�أو �سلوكها  �أحببت مدر�ستك لأخالقها  �أنك عندما  عالج ومتابعة.. وكان من �لأوىل و�لأف�سل 
�أن تخربيها بذلك �متثال لأمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " �أنه �إذ� �أحب فالن فالنا يخربه 

بذلك". كما �أن �حلب و�لبغ�س يكونان يف �هلل، ولي�س من �أجل م�سلحة �أو ق�ساء �سهوة.
ول  �لرجيم،  �ل�سيطان  من  باهلل  تتعوذي  �أن  �إىل  منك  يحتاج  فالأمر  �ل�سائلة،  �أيتها  �طمئني 
�لقر�آن  و�أنفع لك كقر�ءة  �أف�سل  ت�سغلي نف�سك مبا هو  �أن  تفكري كثري� يف �ملو�سوع، وحاويل 

�لكرمي، وتعلم ما ينفع، وممار�سة �لأعمال �لنافعة يف �لدنيا و�لآخرة وباهلل �لتوفيق.
هل �أخرج من �لبيت ل�سوء معاملة �أبي؟
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اأول اأدعو اأن اهلل يطيل عمرك ويدخلك اجلنة على جهودك الطيبة يف نفع النا�ص..    
تكلم معي يف موا�سيع  اأحدا منهما  اأن  اأذكر  ول  اأمية،  اأم  و  اأمي  اأب  لدي  �ساب مراهق،  اأنا 
اأبي هو قوله: اذهب راجع درو�سك،  املوا�سيع احلرجة، فكل ما يعرفه  اأو  خا�سة بالتوعية 
وكلما راأى اأحدا يف التلفاز يدر�ص يجرحني بال�ستم وبكالم يوؤثر على اإح�سا�سي وم�ساعري. 

واهلل يا دكتور اأنني اأفكر يف اخلروج من املنزل، فبماذا توجهني؟

 اجلواب:
�أيها �ل�سائل: �أحيي فيك هذه �جلر�أة يف �ل�سوؤ�ل و�ل�سر�حة يف  حفظك �هلل ورعاك   
طرح �مل�سكلة، وبالن�سبة لتعامل و�لدك معك فاعلم �أنه ل يق�سد �إهانتك �أو حتقريك �أو �لتنقي�س 
من �سخ�سيتك، فحبه لك و�خلوف عليك وعلى م�ستقبلك هو �لذي يجعله يتعامل معك بهذ� 
�لأ�سلوب، ول�سك �أن هذ� �لأ�سلوب خاطئ، ولكن ل ت�ستطيع �أن ترد عليه فهو و�لدك، ومبا �أنك 
�أنت �ساب متعلم ومقبل على حياة ملوؤها �لعلم و�لتفوق و�لنجاح باإذن �هلل تعاىل فت�ستطيع �أن 
تغري من �سلوكياته بالهدوء و�حلكمة وعدم رفع �ل�سوت �أو �لع�سيان. ود�ئما تذكر �أن و�لديك 
ف�سلهما عليك ل ميكن �أن يو�سف ولو فعلت لهما ما فعلت، �أل ت�سمع �إىل قول �هلل تعاىل وهو 
يبني لنا ف�سل �لو�لدين حتى و�إن كانا م�سركني خارجني عن �لدين، وكيف �أنه يجب علينا �أن 
نعاملهما �ملعاملة �حل�سنة، قال تعاىل: ) َو�إِْن َجاَهَد�َك َعلى �أَْن ُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم 
ُئُكْم  ِبْع �َسِبيَل َمْن �أََناَب �إيَِلهَّ ُثمهَّ �إِيَلهَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبِّ ْنَيا َمْعُروًفا َو�تهَّ اِحْبُهَما يِف �لدُّ َفاَل ُتِطْعُهَما َو�سَ

ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن (. �سورة لقمان: 15. مِبَ
  فالأمر �أيها �لبن �لفا�سل يحتاج منك �إىل �سرب، و�أنت تعرف �أ�سلوب وطريقة و�لدك 
يف �لتعامل فال حترجه ول ترتكه ي�ستخدم معك �أ�سلوب �ل�ستم، فد�ئما بادر �أنت باأن تعني �أباك 

على �خلري.
�لدر��سة  �أمور  يف  و�جلد�ل  �لنقا�س  وعدم  و�لطاعة  �ل�سمع  �أ�سلوب  �تبعت  �إن  �إنك    
وتنظيم �لوقت باإذن �هلل تعاىل �ستزول هذه �لظاهرة و�ستتقرب �أكرث من و�لديك، وقبل كل ذلك 

�أدعو �هلل تعاىل لهما بالهد�ية و�لتوفيق، و�أن يحببك �إىل قلبيهما �أكرث و�أكرث. وباهلل �لتوفيق.
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اأريد الزواج فكيف اأقنع والدي؟
 

يف �حلقيقة عندي م�سكلة كبرية جدً� وهي �أنني �أبلغ من �لعمر 24 �سنة، وحمافظ على   
ديني، وم�سكلتي �أين �أريد �أن �أعمل و�أتزوج، ولكن و�لدي - هد�ه �هلل تعاىل - ل يريد تزويجي 
ول يريدين �أن �أعمل، و�أنا �أخاف �لوقوع يف �لزنى، كما �أنني �أريد �أن �أطلب �لعلم ولكن و�لدتي 
منعتني وقالت يل: لو ذهبت لطلب �لعلم �سوف تنف�سل عن و�لدي.. �أريد منك جز�ك �هلل خريً� 

حال عاجال مل�سكلتي.

اجلواب:
�أيها �ل�سائل: �أحيي فيك هذه �جلر�أة يف �ل�سوؤ�ل و�ل�سر�حة يف  حفظك �هلل ورعاك   

طرح �مل�سكلة، فبارك �هلل فيك..
يكون  ورمبا  و�لقدر،  �لق�ساء  �أمور  فالزو�ج من  ول جتزع،  تياأ�س  ول  تقلق  �أن  �أريدك  ل  �أول:   
رف�س و�لدك للزو�ج ب�سبب عدم ��ستعد�دك �ملادي لذلك، فاأنت �لآن تريد �أن تفتح بيتا، وتكون 
�أ�سرة، وت�سبح م�سوؤول، وهو يريد �أن يفهمك �أن �لزو�ج يحتاج منك �إىل ترتيب و��ستعد�د نف�سي 

ومادي.
ير�سيك  �لذي  �حلل  �إىل  ت�سل  �أن  �إىل  وحتاول  حتاول  �أن  �حلبيب  ولدى  عليك  �إن   
وير�سي و�لدك، و�إىل �أن يتحقق لك ذلك فعليك بال�سوم تنفيذ� لن�سيحة �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم: " يا مع�سر �ل�سباب من ��ستطاع منكم �لباءة فليتزوج ومن مل ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه 

له وجاء". �إذن عليك بال�سوم فهو عالج لك لفرتة حتى تخف عندك �ل�سهوة و�لرغبة.
 ثانيا: بالن�سبة للدخول يف �حلياة �لزوجية هل �أنت قادر على فتح بيت و�لقدرة على �لهتمام 
به من ناحية �مل�سروفات، فاعتمادك على و�لدك قد يكون عبئا عليك وعليه، فحاول �أن تفكر 
�أول يف �لوظيفة، ثم بعد ذلك �جمع �ملبلغ �ملنا�سب �لذي ت�ستطيع �أن تفتح به �لبيت وتعي�س منه.

 ثالثا: كلم �أحد �أقاربك من �لذين لهم تاأثري على و�لدك باأن ي�ساعدك يف �إقناعه ب�سرورة �إيجاد 
وظيفة لك �أو فتح م�سروع جديد، فالأمر حمتاج �إىل �إقناعه.

 ر�بعا: بالن�سبة لطلب �لعلم، ل تتوقف، بل �طلب �لعلم وحاول �أن تفهم و�لدتك بطريقة هادئة 
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�أ�سرتك.  �أو  عملك  عن  ي�سغلك  ل  �لعلم  وطلب  حمدد،  زمن  �أو  عمر  له  لي�س  �لعلم  طلب  باأن 
و�لقناعة �أي�سا تاأتي مع �لأيام دون ��ستعجال .

تعاىل  �هلل  باإذن  بيتا  و�ستفتح  و�ستتزوج  تريد  ما  �ستحقق  �أنك  تعاىل  �هلل  باإذن  متيقنا  وكن   
و�ستكمل در��ستك، وما ذلك على �هلل بعزيز، ولكن �لأمر يحتاج منك �إىل �سرب و�تباع �خلطو�ت 

�لتي ذكرتها لك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأقنع زوجتي بعدم الإجناب؟

�سوؤ�يل �أ�ستاذنا �جلليل هو �أنني متزوج من زوجة �سابقة و�أجنبت يل �أربعة من �لأولد،   
وتوفيت رحمة �هلل عليها، ثم تزوجت من زوجة �أخرى و�أجنبت ثالثة من �لأولد، و�لآن ترغب 
يف �حلمل، و�أنا �أقول لها يكفي، فاحلمد هلل عندنا عيال، ولكنها م�سرة على �لإجناب، فاأريد 

توجيهكم بالطريقة �لتي �أ�ستطيع بها �إقناع زوجتي. حفظكم �هلل ودمتم بخري و�سحة وعافية.

اجلواب:
وبني  بينك  �لتو�فق  عدم  هناك  �أن  جند  لالأولد  بالن�سبة  ورعاك:  �هلل  حفظك  �ل�سائل  �أيها   
زوجتك، �أنت ل تريد وهي تريد، وحبها لالأولد قد يكون ناجتا من �لغرية �لزوجية، حيث تعلم 
�أن لديك 4 �أولد من �لزوجة �لأوىل �لتي توفيت رحمها �هلل تعاىل، فهي تريد �أي�سا �أن يكون 
لها عدد �أكرب من �لأولد.. �إن �لأمر يحتاج منك �إىل �حلكمة وعدم �لت�سرع، فيجب �أن تدر�س 
�ملو�سوع جيد�، فاإذ� كان �متناعك عن �إجناب �ملزيد من �لأولد ر�جعا لالأمور �ملادية �أو زيادة 
�مل�سوؤولية يف �لرتبية �أو �حلالة �ل�سحية لزوجتك �أو لك، فعليك �أن جتل�س معها وتناق�سا �لأمر 
وت�سال �إىل حل ير�سيك وير�سيها، فاإن �أ�سرت على ر�أيها فال جتعل رغبتك يف عدم �لإجناب 

�سببا لل�سقاق بينكما �لذي قد يوؤدي �إىل هدم �لبيت وت�ستت �لأ�سرة. وباهلل �لتوفيق .
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هل اأطلقها لكرثة م�ساكلها؟

�أهلها  �أعاين كثري� مع زوجتي و�أريد �لطالق منها لكرثة �مل�ساكل بيننا وكرثة تدخل    
بيننا، وقد حاولت �أكرث من مرة �لتقرب �إليها بالهد�يا و�لر�سائل و�لت�سال ولكن دون جدوى!! 
مع �لعلم �أن �أمي متوفاة و�أبي متوفى، �هلل يرحمهما، ول �أجد من يهتم بي. رجاء توجيهي لأنه 

ل �أحد يوجهني.

اجلواب:
للهموم  عالج  فالبت�سامة  تبت�سم،  �أن  �أريدك  ورعاك..  �هلل  حفظك  �ل�سائل  �أيها    
ول�ست وحدك،  �لنا�س،  يعي�سه كثري من  �لذي ذكرته  �لأمر كثري�، فكل  و�لغموم، ول تفكر يف 
توؤثر فيه..يف  �أن  �أن يحتويها ويعاجلها دون  يتاأقلم مع �مل�سكلة ويحاول  �أن  �لإن�سان لبد  ولكن 
حقيقة �لأمر �أنا مل �أفهم م�سكلتك جيد� ب�سبب عدم تو�سيحك لعمر �مل�سكلة مع زوجتك " �أي 
كم م�سى عليها من مدة "؟ وما هي طبيعة �مل�سكلة؟ و�أ�سبابها؟ كل هذه �لنقاط �ست�ساعدنا يف 

�إيجاد �حللول.
�ليوم، ما  �إىل  �أن تزوجت  يوم  لنف�سك من  �إىل مر�جعات  �إنك حتتاج  �لفا�سل:  �أيها    

�ل�سلبيات �لتي مرت عليك يف حياتك �لزوجية فحاولت �أن تعاجلها �أو تهملها �أو حتتويها. 
�إن مما ينبغي عليك حفظك �هلل عند وقوع  �مل�سكلة �ملبادرة �إىل عاجلها يف حلظتها، �أما �إذ� 
مل ت�ستطع �أن تعاجلها فينبغي عليك �أن حتتويها ول ترتكها تخرج �إىل �لآخرين حتى ل تتعبك، 
م�سكلة  بها، فكم من  تبايل  ول  تهملها  �أن  �أن حتتويها، حاول  ول  تعاجلها  �أن  ت�ستطع  و�إذ� مل 
متر علينا يف حياتنا �لزوجية ونهملها ول نعطي لها باَل فتزول مع �لأيام دون �أن يكون لها �أثر 
�أن  تعلم  و�أنت  تنميها،  و�أن  �لتي يف زوجتك  �لإيجابيات  تعزز  �أن  ينبغي  �سلبي يف حياتنا، كما 
�أن تهتم  �إيجابي حتما، فحاول  �إيجابيات وفيه �سلبيات، وزوجتك لديها جانب  �إن�سان فيه  كل 
به، فالزوجة حتتاج �إىل من ي�سمعها، و�إىل من يتقبل كالمها، و�إىل من يحاورها ويتكلم معها، 
و�إىل من يلبي طلباتها، وكل هذ� يف �إطار �ملعقول و�مل�ستطاع عليه. و�أما �جلانب �ل�سلبي فحاول 
و�ل�سرب،  �لهادئ  و�حلو�ر  �حل�سنة  و�ملوعظة  و�لن�سيحة  و�لتوجيه  و�لهدوء  باحلكمة  عالجه 
وكرثة �لدعاء و�للجوء �إىل �هلل تعاىل باأن ي�سلحها، ثم �إن ��ستطعت �أن تدخل طرفا ثالثا تثق 

فيه ويحفظ �أ�سر�ركما فحاول لعله يكون �سببا يف حل م�سكلتك وباهلل �لتوفيق.
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بيني وبني اجلنون �سعرة

ممكن..  وقت  باأ�سرع  ت�ساعدوين  �أن  و�أمتنى  خري�،  �هلل  وجز�كم  فيكم،  �هلل  بارك   
لقد �سعت ولالأ�سف كفرت بدون ق�سد مني، ول �أعرف كيف �سعف �إمياين؟!. لقد كان بيني 
�أريد  كما  حياتي  لتم�سي  وحيد  حل  �أمامي  كان  �لدنيا  بي  �ساقت  بعدما  �سعرة،  �جلنون  وبني 
�إليه، فوجدته يعرف  �مل�ساكل، فذهبت  باأنه يحل  �لرجل �لذي قيل يل  �إىل ذلك  �لذهاب  وهو 
�لأذى، و�سديقتي تخونني مع  باأنهم يريدون يل  �لنا�س يل  �أقرب  كل �سيء عني، حدثني عن 
زوجي، فطلب �سعرتني من �سعري؛ لأن زوجي كان يخونني وحظي يف �لدنيا غري جيد، هكذ� 
قال يل، ف�سعفت و�سعفت و�سعفت، وعندما �أخذ �ل�سعرتني مني قال يل �سوف تكون حياتك 
متام �لتمام، ف�سدقته، وما هي �إل �أيام حتى تكالبت علي �لهموم من كل جهة، وكرثت �مل�ساكل 
بيني وبني زوجي، و�أ�سابني �لقلق و�ل�سيق، ومل �أ�ستطع �لنوم، و�ساء خلقي، و�أ�سبحت يف حالة 
�كتئاب ل يعلمها �إل �هلل، فاأدركت �أن ذلك ب�سبب �لفعل �خلاطئ �لذي وقعت فيه بذهابي لذلك 
�لدجال، فندمت و��ستغفرت و�أقبلت على �هلل بال�سالة و�لذكر وقر�ءة �لقر�آن، ف�سعرت وهلل 
بعد  �لدجال  ذلك  لكن  �لنف�سية،  �سحتي  يل  وعادت  و�ل�سكينة،  و�لطمئنان  بالر�حة  �حلمد 
باأنه يريد م�ساعدتي وحل م�ساكلي. فبماذ�  ليقنعني  يت�سل بي  به ماز�ل  �أن قطعت �لت�سال 

توجهني جز�ك �هلل خري�؟ 

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك.. �أهنئك على تد�ركك للخطاأ وتوبتك و��ستغفارك   
يريدون  �ل�سياطني  �لبيوت، مثل  �إف�ساد وتخريب  �لوحيد هو  �لدجالون همهم  وندمك، فهوؤلء 
حتل  ل  فامل�ساكل  �لفا�سلة،  �أختي  ذلك  عن  غنى  يف  كنت  و�أنت  وزوجه،  �ملرء  بني  يفرقو�  �أن 
عن طريق �لدجالني و�إمنا هناك علماء وهناك دعاة وهناك �أهل �خت�سا�س �سو�ء يف �جلانب 
�ل�سرعي �أو �جلانب �لأ�سري �أو �جلانب �لنف�سي �لإر�سادي، ت�ستطيعني �أن تاأخذي منهم �لعالج 
�أن  و�حمدي �هلل  �ت�ساله،  تردي على  �أو  به  تت�سلي  �أن  مل�سكلتك، و�حلذر كل �حلذر  و�حللول 
�لدجالني  يجرم  بلدك  يف  �لنظام  كان  و�إن  �ملف�سدين،  ف�ساد  ومن  �ل�سرك  بر�ثن  من  جناك 
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و�مل�سعوذين فبادري بالتبليغ عنه لياأخذ جز�ءه �لدنيوي، ولعذ�ب �لآخرة �أ�سد و�أخزى.
له من كل  �ل�ستغفار يجعل �هلل  يلزم  فالذي  �ل�ستغفار،  �أن تكرثي من  �لفا�سلة  �أيتها  حاويل 
�أن تكرثي من قر�ءة  هم فرجا ومن كل �سيق خمرجا ويرزقه من حيث ل يحت�سب، وحاويل 
�لقر�آن، وكرثة �لذكر، و�لتزمي باأذكار �ل�سباح و�مل�ساء، فكل هذ� �سيحفظك �هلل تعاىل به من 

�لدجالني، وي�سلح بينك وبني زوجك، ويجعل حياتكما �سعيدة باإذن �هلل تعاىل.
�لقر�ءة  بكرثة  وعليك  و�لآخرة،  �لدنيا  �ملفيدة لك يف  بالأعمال  وقتك  ت�سغلي  �أن  كما حاويل   
جلن�سك  �ملنا�سبة  �لريا�سة  مبمار�سة  وعليك  �لأ�سرطة،  من  �لنافع  و�سماع  �ملفيدة  للكتب 

وطبيعتك وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتعامل مع والدي؟

  �ساأذكر لكم ق�ستي، ولكن ل تقولو� يل �إنه و�لدك؛ لأين �أعرف �أنه و�لدي، لكني �أريد 
حال للو�قع �لذي �أعي�سه.. �إنه �سخ�س ل يحب م�سلحة �أولده، ويريد منا �أن نطيعه يف كل �سيء، 

ول يقبل �أن يحاوره �أحد من �أفر�د �لأ�سرة، فكالمه هو �لذي مي�سي حتى ولو كان خطاأ!. 
 ل ي�سرف علينا، ناأكل �أغلب �لأيام وجبة و�حدة فقط، وهو ل يعجبه �سيء، ول �أعرف ما �لذي 
يريده بال�سبط، ففي �ختيار تخ�س�سي �لدر��سي �أنا �أريد تخ�س�س وهو يريد تخ�س�سا �آخر، 
لي�س لأهمية �لتخ�س�س �لذي يريده يف �لتوظيف و�إمنا يريده لل�سمعة لنف�سه.. فاأريد �مل�ساعدة 

منكم، فال تقولو� هذ� و�لدك وعليك طاعته.

اجلواب:
وعلى  نف�سك  على  �حلر�س  هذ�  على  �أ�سكرك  ورعاك:  �هلل  حفظك  �ل�سائل  �أيها   
�إخو�نك، و�أنت يف ��ست�سارتك كررت كلمة ل تقل يل �إنه و�لدك، فهذ� دليل على �أنك تعلم �أنه 
و�لدك حقا، و�أن له حقا عليك يف �أن ت�سمع منه وتن�ست له ول تعار�سه يف �للحظة �لتي يتكلم 
فيها، وهذ� تقدير له وطاعة، �إل �أن هذ� ل مينع �أن يكون لك ر�أي م�ستقل يف حياتك ويف تفكريك 
فيه  تربى  �لذي  �لزمن  تعي�س يف زمن غري  فاأنت  �أ�سلوب حياتك،  ويف  للم�ستقبل  نظرتك  ويف 

و�لدك، لك من �حلرية و�ل�ستقالل دون �خلروج عن �إطار �ل�سرع و�لعاد�ت و�لتقاليد.
و�ملاأكل  �مللب�س  حتى  �أو  �لزوجة  �أو  �لوظيفة  �أو  �لدر��سة  �سو�ء  تريد  ما  �ختيار  يف  �أوؤيدك  �أنا 
لها  �لو�لدين  مرجعية  تبقى  د�ئما  ولكن  �ل�سخ�سية،  �حلرية  �إىل  ترجع  كلها  فهذه  و�مل�سرب، 
مكانة ووجود و�حرت�م، فا�ستخدم ذكاءك �لجتماعي، وهو �أن تاأخذ ما تريد ويف نف�س �لوقت 
تفعيل �حلو�ر  �إىل  �أنت حتتاج  تفعل..  يقتنعان مبا  بل تر�سيهما وجتعلهما  و�لديك،  ل تع�سي 
�أن تقنعها وتو�سح لها �لأمر لتكون و�لدتك معك يف �سفك  �أي�سا  �لهادئ مع و�لدتك، وميكن 

وتعينك على �إقناع و�لدك.
ل تياأ�س �أيها �لفا�سل ول جتزع، فالأمر يحتاج �إىل �سرب وعدم ��ستعجال �أو دخول يف   
�سر�ع مع و�لدك و�إياك و�أن تخ�سر و�لدك، فهو طريقك �إىل �خلري يف �لدنيا و�لآخرة، و�أكرث من 
�لدعاء باأن يحببك �هلل و�إخوتك �إىل قلب و�لدكم �أكرث ويحببه يف قلوبكم �أكرث. وباهلل �لتوفيق.
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اأ�ساءت يل ولأمي فهل اأ�ساحلها؟

جز�كم �هلل خري� حل�سن �لتوجيه و�لإر�ساد.. خاليف مع زوجتي �لعاقد عليها فقط ومل   
�أدخل بها بعد، فلقد م�سى على مقاطعتي لها حو�يل 20 يوما وقد ��ستقت �إليها ولكني �أنتظر 
علّي  و�لتطاول  �لإهانات  تلك  بعد  خا�سة  �لعتذ�ر،  وعليها  �ملخطئة  هي  لأنها  �ملبادرة؛  منها 
وعلى و�لدتي، ولكن لعلي �ألتم�س �لعذر لها لأن �لت�سالت مقطوعة يف منطقتنا منذ �أكرث من 
15 يوما، فرمبا فكرت باملبادرة ولكن منعها ذلك �ملانع، وفكرت يف �لت�سال بو�لدها للتدخل 
ولكني ف�سلت �لرتيث وعدم ت�سخيم �خلالف.. فبم تن�سحونني؟ هل �أبادر بالت�سال بو�لدها 
للتدخل بيننا ويكلمها بحقي عليها؟ �أم �أنتظر مبادرتها و�ت�سالها هي و�إن طال �لزمن و�لقطيعة 

بيننا؟ �أم �أتنازل �أنا و�أت�سل مبا�سرة بالهاتف �لأر�سي فهو ممكن �لآن و�أطلبها للحديث؟.

اجلواب:
�أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك: بالن�سبة مل�سكلتك �لتي ذكرتها يجب �أن تعالج �لأمور    
يف بد�يتها، و�أنت ذكرت �أنها تطاولت عليك وعلى و�لدتك، قبل �أن يكون بينكما �ل�ستقر�ر بد�أ 
�أمر  �لتطاول، هل هناك  �سبب هذ�  وتبحث عن  بد�يتها  �لأمور يف  تعالج  �أن  فيجب  �لتطاول، 
دعاها �إىل �أن تت�سرف هذ� �لت�سرف، وم�سكلتك هذه حاول �أن حتتويها، ول تخرب بها �أحد� 
بل بينك وبني زوجتك، وحتلها بالهدوء و�ل�سر�حة وعدم ��ستخد�م �ألفاظ خارجة عن �لأدب 
و�لذوق؛ حتى ل تف�سد �لنفو�س، حاول بناء حياتكما �لزوجية على قاعدة �سلبة من �لحرت�م 
�ملتبادل، مبنية على �ل�سر�حة و�حلب و�لتفاهم و�ل�سرب وح�سن �لظن، وما �أجمل �أخي �لفا�سل 
ح�سن �لظن بالآخرين، حاول �أن تطبق هذ� �ل�سلوك يف حياتك وتلتم�س �لعذر لغريك حتى تعي�س 
مرتاحا، و�إل �ستتعب �إذ� كان لديك �سوء ظن بالآخرين.. قد تكون زوجتك �أخطاأت يف ت�سرفاتها 
و�سلوكياتها معك ومع �أمك ولكن حاول �أن ت�ساحمها وتبد�أ معها �سفحة جيدة وحت�سن �سورة 
�أمامها، وجتعل من �لقو�عد �لأ�سا�سية بينكما هي �حرت�مك لأهلها و�حرت�مها لأهلك. �أهلك 

بهذ� �ستتحقق يف حياتكما �ل�سعادة وتبنى بعيد� عن �مل�ساكل و�ل�سر�عات.
 �أرى �أيها �لفا�سل �أن تت�سل بها بنف�سك وتتحاور معها وتتعرف على �سبب �لإ�ساءة وتت�سالح 

معها ب�سرط �حرت�مك لها ولأهلها و�حرت�مها لك ولأهلك. وباهلل �لتوفيق.
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زوج اأختها �سيئ فهل اأتزوجها؟
 

وهي  كليتي،  منتقبة يف  فتاة  بالتقدم خلطبة  �أرغب  �أنني  ��ست�سارتكم مبو�سوع  �أود    
�أ�سغر مني ب�سبع �سنو�ت وبنف�س �خت�سا�سي، و�سمعتها ممتازة يف �لق�سم، وقمت بالبحث عن 
عائلتها و�سمعتهم �سمعة جيدة، لكن هناك م�سكلة �أن �أختها تزوجت �سابا �سيئ �لدين و�خللق 
�أنني طالب �سنة ر�بعة  �أخرى  �لناحية، ومن ناحية  و�أنا مرتدد من هذه  �أهلها،  من دون ر�سا 
جامعة، ولي�س لدى عمل ثابت، كما �أنني �أرغب باإكمال در��ستي �لعليا.. فبماذ� تن�سحونني.. 
هل �أتقدم و�أتوكل على �هلل؟ �أم �أوؤجل �ملو�سوع؟ �أم �ألغي �ملو�سوع من �أ�سله لبعد �إكمال �ملا�سرت 

و�لعمل؟. وجز�كم �ملوىل كل خري، و �هلل يف عون �لعبد ما كان �لعبد يف عون �أخيه.

اجلواب:
  �أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك.. �أمتنى من �هلل �لقدير �أن يحقق لك �أمنيتك �إن 
�أن تفكر  كانت خري� لك، ويقر عينك مبا ير�سيك وي�سعدك يف �لدنيا و�لآخرة.. جميل منك 
يف �إكمال ن�سف دينك، �إذ �إن حاجة �لإن�سان للزو�ج تقرتب من حاجته للطعام و�ل�سر�ب، بل 
�إن �لآثار �ملرتتبة على عدم �لإ�سباع �جلن�سي هي �أخطر بكثري من �لآثار �ملرتتبة على فقد�ن 
�لطعام و�ل�سر�ب كما يقول �لإمام �لغز�يل؛ �إذ �إن �حلرمان من �لطعام و�ل�سر�ب يف�سد على 
�لإن�سان دنياه، بينما �حلرمان �جلن�سي يف�سد عليه �آخرته ودنياه، كما �أن يف تفكريك بالزو�ج 
��ستطاع منكم  �ل�سباب من  "يا مع�سر  و�سلم:  لتوجيه �حلبيب �سلى �هلل عليه  �متثال  �إمنا هو 
له  فاإنه  بال�سوم  فعليه  ي�ستطع  مل  ومن  للفرج،  و�أح�سن  للب�سر  �أغ�س  فاإنه  فليتزوج،  �لباءة 

وجاء". �سحيح م�سلم: 2493.
  و�أما بالن�سبة ملو�سوع �ختيارك ل�سريكة �لعمر، فقد ذكرت من ح�سن �لتدين و�لأخالق 
�حل�سنة للبنت و�أهلها ما يدعو لنكاحها، فاإن كنت قادر� على �لزو�ج �سحيا وعاطفيا وجن�سيا 
وماديا، فاأقبل عليه و��ستعن باهلل، و�أما كونها ت�سغرك ب�سبع �سنو�ت فهذ� �لفارق �لعمري ل 
يوؤثر على �لتو�فق �لزو�جي بينك وبينها، و�أما زو�ج �أختها من �سخ�س غري مر�سي �لدين و�خللق 
فال عالقة لها هي به، فذ�ك �أمر قد تكون له مالب�سات وظروف ينبغي معرفتها لي�سهل معرفة 
�حلل. �أما ما ذكرته من كونك مقبال على عدة م�ساريع وهي �إكمال �لدر��سة و�لعمل و�لزو�ج، 
فكلها م�ساريع مهمة، و�لأمر يف يديك، فحاول �أن تقدم �لأهم ثم �ملهم، وقدم ��ستخارة �هلل يف 

ذلك و��ساأله �أن يقدر لك �خلري ويوفقك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأحقق التوافق اجلن�سي بيني وبني زوجي؟

  �أرجو من �هلل �أن �أجد �سالتى عندكم، فاأنا زوجة �أعي�س حياة �سعيدة مع زوجي و�أولدي 
�إل �أنني ل �أ�سعر بال�سعادة و�لر�حة �أثناء �لعالقة �خلا�سة بيني وبني زوجي، �لأمر �لذي �أتعبنى 
و�سايقني و�أ�سبحت �أتظاهر بالتعب و�ملر�س، كما �أ�سبحت مدمنة على م�ساهدة �لأفالم �لإباحية، 

ثم �أندم و�أتوب �إىل �هلل لكن �سرعان ما �أعود.. �أدركوين بتوجيهاتكم يرحمكم �هلل.

اجلواب:
 

�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك: �إن ما تعانني منه كما تقولني من و�ساو�س �ل�سيطان،   
و�أنه يفرق بينك وبني زوجك �أثناء �ملعا�سرة �لزوجية، وهذ� غالبا قد يكون للعامل �لنف�سي له فيه 
دور كبري فيه، فرمبا عدم تقبلك لزوجك �أو عدم ر�حتك معه قد ي�سبب لك �لنفور و�لنقبا�س 
منه، لأنك فيما بعد تلجئني �إىل م�ساهدة �لأفالم �لإباحية، و�أنت تعرفني �أن هذ� حمرم �سرعا 
ومذموم عقال وعرفا، فاأنت مّكنت ومهدت �لطريق لل�سيطان عندما �أطعتيه �أول يف �لنفور من 

�لعالقة �ل�سرعية �حلالل، ثم �أطعتيه يف م�ساهدة �لأفالم �لإباحية �حلر�م. 
�أختي �لفا�سلة �إن ما تعانني منه ب�سبب �سعف �لتو�فق �جلن�سي بينك وبني زوجك، وهو يحتاج 
منك �أول �لعودة و�لإنابة و�لتوبة �إىل �هلل تعاىل وعدم �للجوء �إىل م�ساهدة مثل هذه �لأفالم، ثم 
لبد من �لتو�سيح لزوجك وم�سارحته �أنك ل ت�سعرين باملتعة �أثناء �ملعا�سرة �لزوجية، وعليك 
�أن تقرتحي عليه �لطريقة و�لو�سعية �ملنا�سبة لك و�لتي ت�سعرين من خاللها بالر�حة، وهذ� �أمر 
ل حرج فيه، فهذ� زوجك فال تخجلي من م�سارحته، وباإذن �هلل تعاىل �سوف يتحقق بينكما 
�لتو�فق �جلن�سي؛ لأن جهله بالطريقة �ملنا�سبة لك قد يتعبك ويجعلك تعي�سني يف دو�مة، وهذ� 

�سيوؤثر على �سحتك �لنف�سية و�جل�سدية وباهلل �لتوفيق.
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املحافظة على ال�سالة 

�أو �ثنني يف �لأ�سبوع،  �أ�سلي كل �سلو�تي، تقريبا فر�س و�حد  �أنا ل  باخت�سار �سديد   
�أحب  �أنني  بانتظام، علما  �ل�سالة  �ل�سديدة يف  �أ�سلي رغم رغبتي  ل  و�أنا  �سهور  و�أحيانا متر 
�ل�سوم و�ل�سدقة وكل �لأعمال �ل�ساحلة و�أعملها كلها �إل �ل�سالة، ولي�ست يل �سديقات �سوء، 
بل �سديقات كلهن خري�ت و�ساحلات، ولكن ل �أريد �أن �أخرب �أحد�؛ لأين �أرجو مغفرة ربي؛ لأنه 
من �سرت على نف�سه �سرت �هلل عليه، ولكن خويف من �هلل جعلني �أ�ست�سريكم، فاأرجوكم �أعطوين 
حال مقنعا يفيدين، فاأنا �أريد �أن �أ�سلي قبل �أن يقب�س �هلل روحي بدون �سالة، رغم �أين على 
علم باأن ��ستغفاري و�سدقتي وح�سن �أخالقي لن تقبل عند �هلل �إل بال�سالة ومع ذلك �أمتنى 
�ملو�ظبة عليها حلبي لديني، لذ� دلوين على �لطريقة �ل�سحيحة �لتي جتعلني من �ملحافظني 

على �ل�سالة. وجز�كم �هلل �جلنة.

اجلواب:
  �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك: بالن�سبة لل�سالة، فهي عمود �لدين كما تعلمني، 
وهي نب�س �حلياة لكل �إن�سان م�سلم موؤمن باهلل تعاىل، ول ميكن �أن ت�ستقيم حياة �مل�سلم بدون 
اَلَة َكاَنْت َعَلى �مْلُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا  �ملحافظة على �ل�سالة ويف وقتها كما قال �هلل تعاىل: ) �إِنهَّ �ل�سهَّ
�أمرنا �هلل تعاىل باملحافظة عليها، وعدم تركها حتى يف  �لن�ساء: 103. وقد  ْوُقوًتا (. �سورة  مهَّ
�حلالت �ملر�سية، فمطلوب منا �أن نوؤديها، ولي�س للم�سلم عذر يف تركها، فنوؤديها على جميع 
�حلالت، قياما �أو قعود� �أو م�سطجعني، ويف حال �لإقامة و�ل�سفر، ويف حال �لأمن و�خلوف، ويف 

حال �ل�سحة و�ملر�س.
وقد �أمرنا �حلبيب �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم باملحافظة عليها، وحثنا على تعليم �أبنائنا 
�سنني  لع�سر  عليها  و��سربوهم  �سنني  ل�سبع  بال�سالة  �أبناءكم  " مرو�  �ل�سغر:  منذ  �ل�سالة 

وفرقو� بينهم يف �مل�ساجع ". م�سند �أحمد: 6579.
 و�أنت تالحظني �أختي �ل�سائلة كم �هتم ديننا بالدعوة للمحافظة على هذه �ل�سعرية، وطلب منا 
�أن نوؤديها خم�س مر�ت يف �ليوم و�لليلة، وذلك من �أجل �لتفرغ للقاء �هلل تعاىل من خالل �للجوء 
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�إليه، و�لت�سرع بني يديه، و�ل�ستمتاع باحلديث �إليه، ن�ساأله �لعون، ونبث له �ل�سكوى، ونطلب منه 
ك�سف �لبلوى، ومهما عملنا و��ستغلنا و�أجنزنا �أيتها �لفا�سلة فلن تنتهي م�ساريع �لدنيا، ثم ملاذ� 

�لن�سغال بالدنيا عن �هلل تعاىل وهي ل ت�ساوي عنده �سبحانه جناح بعو�سة.
�ل�سالة �أختي �لفا�سلة ر�حة و�طمئنان، و�سكينة ومناجاة مع �لرحيم �ملنان، وو�هلل �إنها عالج 
للروح، وبل�سم للجروح، وهي ر�حة وريحان لكل من لكل من ي�ستكي �لهموم و�لأحز�ن، �أمل تقرئي 
يف �سرية �ملبعوث رحمة للعاملني كيف كان يفزع �إىل �ل�سالة كلما كرثت عليه �لهموم و�أحاطت 
به �ل�سد�ئد و�لغموم، فيقول ملوؤذنه بالل: " �أرحنا بها يا بالل "، فيجد فيها �أن�سه، ويزيل بها 

ما �أهمه و�أغمه.
�علمي �أيتها �لفا�سلة �أن �ل�سالة عالج نف�سي لكل من ي�سكو �مل�ساكل و�لأمر��س �لنف�سية، من 
�أن  بعد جتريبها، فحاويل  �إل  �لعبادة  لذة  تعريف  �أن  وو�سو��س وخوف، ول ميكن  و�كتئاب  قلق 
ترتكيها  فلن  بها  �لتزمت  �أنت  و�إذ�  �لطاعة،  لهذه  يوفقك  �أن  بالدعاء  تعاىل  �هلل  �إىل  تلجئي 
و�ستح�سني  و�آلمها،  �حلياة  هموم  من  بها  ترتاحني  �أنك  و�ستجدين  قيمتها،  و�ستعرفني  �أبد�، 
و�لكر�مة عندما  بالعزة  و�ستح�سني  �لكرمي،  �لودود  و�ل�سعادة عندما تقفني بني يدي  بالر�حة 
تركعني للرب �لعظيم، و�ستح�سني بالتو��سع عندما ت�سجدين للذي ي�ستحق �ل�سجود و�خل�سوع 

وهو �لرحمن �لرحيم.
�حمدي �هلل �أيتها �لفا�سلة �أن �سرفك بلقائه، و�خت�سك مبناجاته، تقفني لتكلميه يف كل وقت، 
تبثني له �لنجوى، وت�ساأليه رفع �لبلوى، بينما غريك ي�سجد ل�سنم، �أو يذبح لقرب، �أو ي�ستغيث 

بحجر وباهلل �لتوفيق. 
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كيف اأقنع زوجي بعالج �سعفه اجلن�سي؟

       �أنا متزوجة منذ �سنتني من رجل مطلق وكان قد �أعلمني �أنه �سعيف �خل�سوبة، و�أن هناك 
�حتمال باأن ل ي�ستطيع �لإجناب، و�أرفق كالمه بتحاليل، وو�فقت عليه كوين تقدم بي �لعمر، 
و�أنه يخاف �هلل و�سمعته طيبة، وتركت من �أجله عملي، وي�سهد �هلل �أين �أحبه و�أعامله معاملة 
ح�سنة. ��ستف�ساري لأمرين: �لأول: زوجي لي�س بخيال، فهو ي�سكنني يف �سقة فاخرة، وعندما 
ي�سافر يجلب يل �لهد�يا، ولكن م�سكلتي معه �أنه ل يعطيني م�سروفا بيدي، �أي �أخرج وحمفظتي 
فارغة من �لنقود، وعندما يعطيني لأ�سرتي �سيئا ما للبيت يعطيني �لقليل جد� ول يرتك مال 
ل  هكذ�  بيئته  ثقافة  �أن  فاكت�سفت  �سيء؟  ينق�سك  هل  ي�ساألني  �أعاتبه  وعندما  �أبد�،  بالبيت 
للبيت يجلب  �أن زوجي مي�سور �حلال، وعندما ي�سرتي هو  �لعلم  �أبد� مع  �لزوجة مال  يعطون 

�لكثري و�لفائ�س عن حاجتنا، لكنه ل يخ�س�س يل �سيئا.
�لأمر �لثاين: زوجي يف�سل �ل�ستمتاع بيده عن �ملعا�سرة �لطبيعية، بل وهو يطلب مني د�ئما �أن 
�أ�ساعده بيدي لتحقيق �ملتعة له، غري مكرتث بنف�سيتي، و�ملمار�سة �لطبيعية قليلة، وقد تكون 
ناجحة �أو فا�سلة، و�أعتقد �أن مر�سه وعمره �ل�سبب يف كونه غري ناجح جن�سيا ويف�سل �ل�ستمتاع 
بيدي ويده على �لفطرة �لطبيعية لأنها تعترب �لأ�سهل له، وقد حاولت �أكرث من مرة �أن �أقول له 
هذه �ملمار�سة حر�م لأنها كالعادة �ل�سرية لكن هذ� يجعله يغ�سب مني خ�سو�سا جتاهلي رغبته 
هذ�  يف  �ل�سحيح  �لت�سرف  بكيفية  تفيدوين  �أن  �أريد  �أكرهها..  �لتي  �لطريقة  بهذه  باإمتاعه 

�ملو�سوع؛ لأن هذ� �لأمر يجعلني �أفكر يف �أن �أتركه.. �أنتظر توجيهكم. جز�كم �هلل كل خري.

اجلواب:
 �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك: ماد�م زوجك فيه خري وملتزم بالطاعة، وكان �سادقا معك 
�إيجابي، ومل  �أنه رجل عنده �سعف جن�سي، وف�سل يف زر�عة �لأطفال، فهذ� �سيء  من �لبد�ية 
يخبئ عنك �أي �سيء، بل كان �سريحا و��سحا معك، ورغم كل هذه �لإ�سكاليات فاأنت و�فقت على 
�لزو�ج منه، و�أنت بالفعل تريدين �أن ت�سعدي نف�سك، وتعي�سي حياتك �لزوجية يف �سعادة وهناء 
مثل �أي �مر�أة، وهذ� حقك ول �أحد يجادلك يف ذلك، �إل �أن �إ�سكالية �ملمار�سة �جلن�سية بينك 
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وبينه هي �لتي تظهر بع�س �ل�سلبيات من زوجك، �إذ ل ي�ستطيع �أن ي�سبعك جن�سيا، ويريدك �أن 
�إليها، وهذه لي�ست �لطريقة �لطبيعية للممار�سة �جلن�سية، ويف  �لتي يرتاح  ت�سبعيه بالطريقة 
نف�س �لوقت قد توؤثر على �ل�سحة �لنف�سية و�جل�سدية، غري �أن ترك هذ� �لأمر يحتاج �إىل �إقناع 
زوجك با�ستخد�م �لعقل و�ل�سرع لبيان خطاأ هذ� �لفعل، لكن باللني و�حلكمة و�للطف وح�سن 
�إىل مر�عاة يف �ختيار �لألفاظ حتى  �لأدب ومر�عاة �حلالة �لنف�سية له، فهو مري�س ويحتاج 
�لطب �حلديث وهلل �حلمد قد عالج  �أن  تعلمي  �أن  ينبغي  ثم  �ملو�سوع،  �لكالم حول هذ�  عند 
مثل هذه �حلالت خا�سة عند �لأ�سخا�س �لذين لديهم �ل�سعف �جلن�سي �أو �سعف �لنت�ساب 
�أو �سعف �ملعا�سرة �جلن�سية، و�أنت باإمكانك �أن ت�ساأيل يف بلدك عن �ملخت�سني يف ذلك، وهذ� 
�أنف�سنا و�أن نهتم ب�سحتنا و�أل  �أو �ل�سرف، فالدين ياأمرنا باأن نعالج  لي�س له عالقة بال�سمعة 

نلجاأ للحر�م من �أجل تربير غايتنا.
�أختي �لفا�سلة ل تفكري يف �لنف�سال ، فهذ� لي�س حال، و�إمنا �ل�سرب على زوجك    
تريث  �إىل  يحتاج  ولكن هذ�  �أف�سل طريقة،  هو  بالعالج  و�إقناعه  �لأف�سل،  �إىل  �سلوكه  وتغيري 
هذه  جتاوز  على  قادرة  باأنك  ثقة  عندك  تكون  و�أن  �أجر،  و�حت�ساب  منك  طيبة  وكلمة  و�سرب 

�ملرحلة و�أن �هلل معني لك.
�أما مو�سوع �مل�سروف �ل�سخ�سي فاأرى �أن ل تن�سغلي به �لآن، �هتمي مبو�سوع �لعالقة    
�جلن�سية، خا�سة �أنه كرمي وغري مق�سر يف �سيء كما تذكرين، و�أظن �أن هذ� ي�سهل نقا�سه بعد 

ذلك، �أي بعد �أن تعود �إليه �سحته �لنف�سية و�جلن�سية. وباهلل �لتوفيق. 
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اأبي جاف امل�ساعر فكيف اأتوا�سل معه؟
 

�أ�سكر جهودك �سيدي �مل�ست�سار، فجز�ك �هلل خري�.. م�سكلتي  �أن  �أبد�أ �أحب  �أن  قبل   
يتعامل معنا  بنا كانت جافة جد� منذ طفولتنا، وكان  �أن عالقته  �أبي �هلل يطيل يف عمره  مع 
بع�سبية؛ لذ� كنت �أحتا�سى �لحتكاك به؛ جتنبا للم�ساكل، وملا كربت وتزوجت بد�أ ي�ستكي لأمي 
�أنني ل �أتو��سل معه، ويعلم �هلل �أنني مل �أترك �لتو��سل معه �إل جتنبا للم�ساكل ولي�س من باب 

�لعقوق. فبم توجهوين حفظكم �هلل.

اجلواب:
�أف�سل ما يف �لدنيا، وهما  �أن �لو�لدين هما  �أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، تعلم   
�سبب وجودنا جميعا بعد �هلل يف هذه �لدنيا. ولالأ�سف فاإن �لبع�س بعد �أن �سهر عليه و�لد�ه حتى 
��ستد عوده وقوي ج�سمه �أهملهما وتكرب عليهما، بل و�سل �لأمر ببع�سهم �إىل �لعتد�ء عليهما 

�أو �سبهما.
�أيها �لفا�سل: مهما فعل معك �أبوك فهذ� لي�س بعذر باأن تهجره �أو ل ت�ساأل عنه، و�أنت    
تعرف جيد� موقف  �أنك  متاأكد  و�أنا  معه،  وتتو��سل  و�لدك  ترب  �أن  عليك  وو�جب  بذلك  ملزم 
�ل�سرع من طاعة �لو�لدين وكيف حث على طاعتهما وبرهما، ول ميكن �أن نهجرهما حتى و�إن 
عاملونا بق�سوة و�سدة، فكن �لقدوة �حل�سنة لإخوتك، وكن �لبن �لبار حتى تك�سب ر�سا و�لدك، 
وتك�سب حبه لك، فهذ� �أبوك ول �أحد يو�فقك على مقاطعته بحجة تق�سريه يف حقك كما تقول 
لك  يربر  ل  وتق�سريه  �أمور،  يف  �أح�سن  فقد  �أمر  يف  ق�سر  �إن  فهو  �مل�ساكل،  جتنب  بحجة  �أو 
�لتق�سري، فمطلوب منك �أن تذهب وتقبل ر�أ�س �أبيك ويديه، وهذ� قليل، وتطلب منه �ل�سماح 
وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  �أجره عند  �حت�سب  تر�ساه  ل  و�أنت  �أبيك  ي�سدر من  �سيء  و�أي  و�لعفو، 

وباإذن �هلل تعاىل �ستجد �خلري �لكثري يف طاعته وبره و�لتو��سل معه. وباهلل �لتوفيق.
كيف �أعيد �لعالقة مع �سديقتي؟



50

اأنها  حا�سة  واأنا  تكلمني  ل  هي  والآن  غلطة،  ب�سبب  �سديقتي  خ�سرت  امراأة  اأنا    
"زعالنة" مني ومل تن�ص ما جرى يف املا�سي، وهو اأنني عندما كنت يف الثانوية يف �سن املراهقة 
اأنا تكلمت مع  �سابا وكانت حتبه بجنون، وبعد فرتة  كنت طائ�سة، و�سديقتي كانت تعرف 
نف�ص هذا ال�ساب وهي مل تعرف، وكذب علي وقال انه تركها ويريد الزواج مني، واأنا �سدقته، 
و"زعلت" مني  وبعد فرتة هي عرفت منه  رف�سته،  واأنه مل يرتكها  اأنها حتبه  وملا عرفت 
اأكلمها  اأن  اأنها تزوجت وحاولت  �سنوات وقد عرفت  الع�سر  وقاطعتني، واملو�سوع له قرابة 
لكني لقيت منها جمودا، واأح�س�ست اأنها مل تن�ص خيانتي لها، واأنا نادمة ودائما اأدعو ربي اأن 

ي�ساحمني.. لقد تغريت متاما، فهل هناك حل لأكفر عن فعلتي هذه؟ وجزاكم اهلل خريا.

اجلواب:
  �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، بالن�سبة لالأمر �لذي تكلمت عنه �أكيد هذ� �سلوك 
خاطئ يحتاج منك �إىل توبة و��ستغفار و�لرجوع و�لإنابة �إىل �هلل تعاىل، لأن �إقامة عالقة مع 
�ساب قبل �لزو�ج ل جتوز �سرعا، وهذ� ينطبق على عالقة �سديقتك بال�ساب �ملذكور �إذ� كانت 
عالقتها به قبل �لزو�ج، وينبغي عليك يف �لبد�ية �أن ت�سلحي ما بينك وبني �هلل تعاىل، خا�سة 
�أنك كما ذكرت �سائرة يف طريق �لتوبة، و�لأمر �لثاين وهو �ل�سلح بينك وبني �سديقتك، وهذ� 

يحتاج �إىل تقنيات وفنيات حتى ترجع �لعالقة كما كانت و�أف�سل. 
 اأول: مطلوب منك �أن تتنازيل وتذهبي لها وتعرتيف لها �أن هذ� �ل�سلوك �لذي قمت به خاطئ، 

وتطلبي منها ن�سيان �ملا�سي وتبد�آن �سفحة من جديد. 
 ثانيا: ل �أريد �أن تبقى هذه �حلادثة عالقة يف ذهنك، فال بد �أن تطوى كما تطوى �سفحات 
�لأع�ساب  تقلع  كما  جذورها  من  و��ستئ�سالها  �قتالعها  يتم  بل  �لباب،  عليها  ويغلق  �ملا�سي 

�ل�سارة، فهذه �حلادثة ل فائدة من �إعادتها و�لتحدث عنها. 
 ثالثا: كرري �لزيار�ت ل�سديقتك ول ترتكيها، بل �أعينيها على طاعة �هلل ور�سوله، وحاويل 
�أن تبني معها ج�سر �لأخوة و�لتو��سل، حتى و�إن مل تقبل منك ذلك يف �لبد�ية �ستلني فيما بعد، 
�لنبي  �أكده حديث  ما  وهذ�  و�لألفة،  �ملحبة  بينكما  تزيد  بهد�يا؛ حتى  �لزيار�ت  وعززي هذه 

�سلى �هلل عليه و�سلم: " تهادو� حتابو� ". �ل�سنن �لكربى للبيهقي: 11044.
 ر�بعا: �إياك و�لياأ�س، وكوين على يقني باهلل تعاىل �أن �سديقتك �ستعود �إليك و�أف�سل مما كانت 

عليه، ولكن ليكن �لق�سد من ذلك �إقامة عالقة وحمبة يف �هلل وحده. وباهلل �لتوفيق.  
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كذبت على �سديقتي

و�حدة كذبت علّي وقالت يل: فالن خطبك، و�أنا �سدقتها، وقلت لو�حدة ثانية فالن   
خطبني لكن مل �أو�فق عليه  - وطبعا �سالفة �أين مل �أو�فق عليه من عندي- وطلعت �لبنت �لتي 
قلت لها من قريبات �خلطيب �ملزعوم، و�كت�سفت �أنني كذ�بة.. �لآن �أكيد �سقطت من عينيها 

وقالت �ل�سالفة للكل. فما �حلل؟

اجلواب:
نعمل  �أن  حياتنا  �أمور  جميع  يف  علينا  ينبغي  ورعاك:  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أيتها    
بالقاعدة �لتي علمنا �إياها ديننا �لإ�سالمي، وهي �لتبني و�لتاأكد من �حلقائق و�لأقو�ل و�لكالم 
ِبَنَباإٍ  َفا�ِسٌق  َجاَءُكْم  �إِن  �آَمُنو�  ِذيَن  �لهَّ �أَيَُّها  )َيا  تعاىل:  قوله  هي  �لقاعدة  وهذه  لنا،  ينقل  �لذي 
ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي(. �سورة �حلجر�ت: 6. و�أنت  يُبو� َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ ُنو� �أَن ُت�سِ َفَتَبيهَّ
قد و�سلت �إىل درجة �لندم و�حل�سرة على ما فعلت لأنك ��ستعجلت وت�سرعت دون �أن تتاأكدي، 

وهذ� يحتاج منك �إىل:
 اأول: �لتوبة و�ل�ستغفار �إىل �هلل تعاىل من �ل�سلوك �لذي قمت به. 

 ثانيا: يجب �أن ل تت�سرعي يف �لكالم مع �لآخرين �إل بعد �أن تتاأكدي من �ملو�سوع. 
 ثالثا: حاويل �أن تبتعدي عن ��ستخد�م �أ�سلوب �حليل و�ملر�وغة �أو �لكذب، و�علمي �أن �ل�سدق 

منجاة. 
 رابعا: حاويل �أن تطلبي �ل�سماح من �سديقتك و�عرتيف لها �أنك �أخطاأت، وينبغي �أن تعلمي �أن 

�لعتذ�ر �سفة وخ�سلة ترفع منك وجتعلك تكربي يف عني �سديقتك. 
 خام�سا: حاويل �أي�سا �أن تبدئي �سفحة من جديد مع زميلتك، ول ت�سغلي نف�سك بهذه �ملو��سيع، 
و�هتمي مبا يعود عليك بالفائدة، و�أنا متاأكد �أن لديك من �لقدر�ت و�ملهار�ت �لتي ت�ستطيعني 

بها �أن تطوري من نف�سك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من احلقد واحل�سد؟

           ��ساأل �هلل �أن يجزيكم �جلنة على ما تبذلونه من جهد.. �سوؤ�يل هو: ما �لفرق بني �حلقد 
و�حل�سد؟ فاأنا كثري� �أحقد على مديري يف �لعمل ب�سبب معاملته �ل�سيئة، ول�ست وحدي بل �أكرث 

�ملوظفني يفعلون ذلك.. فهل علي �إثم؟

اجلواب:
من  مر�س  �آخر" وهو  �سخ�س  �سد  �سخ�س  نف�س  يف  �ملكظوم  "�لغيظ  هو  �حلقد  �لفا�سلة:  �أيتها   
�أمر��س �لقلوب، وعالمته بغ�س ذلك �ل�سخ�س و�لنفور منه، وهو ثمرة �لغ�سب، ومن لديه حقد يكون 

قلبه �سيقا عن �لت�سامح �أو �لعفو، وفقد�ن �لت�سامح هو فقد�ن ركيزة من ركائز �لأخالق �حلميدة. 
�أمر��س  من  مر�س  كذلك  وهو  �لغري"،  عن  �لنعمة  زو�ل  "متني  فهو  �حل�سد  و�أما    

�لقلوب، و�إذ� �أنعم �هلل تعاىل على �أحد نعمة فلك فيها حالتان: 
 احلالة الأوىل: �أن تكرهي له تلك �لنعمة وحتبي زو�لها، فهذ� هو �حل�سد. 

�أن ل تكرهي وجودها ول حتبي زو�لها، ولكنك ت�ستهني لنف�سك مثلها، فهذ�  �لثانية:  و�حلالة 
ي�سمى غبطة.

ول�سك �أن �حلقد مذموم �سرعا، وهو من �ملحرمات، وكذلك �حلقد، وقد نفر �لنبي    
�سلى �هلل عليه و�سلم من �حل�سد بقوله: " �حل�سد ياأكل �حل�سنات كما تاأكل �لنار �حلطب ". 

�سنن �بن ماجة: 4208.
و�علمي �أن دو�ء هذين �ملر�سني هو مر�قبة �هلل تعاىل و�خلوف منه و�لر�سا بالق�ساء    
�لبدنية  �ل�سحة  على  �ملر�سني  هذين  خطورة  و��ست�سعار  رزق،  من  �هلل  ق�سم  مبا  و�لقناعة 
لأخيه  �لإن�سان  يفرح  �أن  �لفا�سلة  �أختي  �أجمل  وما  و�سالمته..  �لقلب  �سحة  وعلى  و�لنف�سية 
بالنعمة �لتي ينعمها �هلل بها عليه، ويتمنى له �لزيادة ولي�س �لنق�سان، و�إذ� جربت هذ� �ل�سلوك 

ف�ستعي�سني يف �سعادة ويف ر�حة و�طمئنان باإذن �هلل تعاىل. 
  و�أما حديث �لنف�س فغري موؤ�خذ عليه �لإن�سان �إذ� مل يق�سده، ولكن عليه �أن ي�سرفه 

بقدر ��ستطاعته، و�أل يتبعه بعمل يوؤكده.
فحاويل �أن تبتعدي عن مثل هذه �لأفكار و�ل�سلوكيات، ويكون �سعارك يف �حلياة هو   

متني �خلري للغري وباهلل �لتوفيق.
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احلياة مع زوجي ل تطاق

  �أنا �مر�أة متزوجة منذ �سنو�ت ولدى �أولد، و�أعي�س يف بيت �أهل زوجي، لكن حياتي 
مع زوجي منذ �لأيام �لأوىل يف جحيم، فلم �أ�ستطع �لتاأقلم مع عاد�تهم وتقاليدهم، و�أ�سبحت 
يف �سر�ع د�ئم مع زوجي، وهو ي�ستمني وي�ستم �أهلي، ويتهمني باأنني مهملة وغري منظمة، ويريد 
�أن ياأخذ مرتبي مع �أين �أ�سرفه على بيتي و�أبنائي، ويتهمني بالتبذير، فاأ�سبحت �أكره �لعي�س 
معه ول �أريد �ملكوث يف بيته و�أختلق �أتفه �لأ�سباب للذهاب �إىل بيت �أهلي وقد طلبت منه �لطالق 

عدة مر�ت. فاأ�سريو� علّي ماذ� �أعمل هل �أ�سر على طلب �لطالق؟ 

اجلواب:
�إن  تقولني  �أنت  زوجك،  مع  مل�سكلتك  بالن�سبة  ورعاك:  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أختي    
عاد�ت وتقاليد �لزوج تختلف عن عاد�تك، ومهما كانت �لعاد�ت و�لتقاليد خمتلفة فال ينبغي 
�أن تت�سبب يف ن�سوب خالفات وم�ساكل بينكما توؤدي �إىل تفكك �لأ�سرة وهدم �لبيت.. و�إن �ل�سبب 
�لرئي�سي يف �مل�ساكل بينكما يبدو يل �أيتها �ل�سائلة هو عدم وجود ج�سر تو��سل وتفاهم بينكما، 
وكان من �لأوىل و�لأحرى �أن تفهما بع�سكما �لبع�س من �لبد�ية، و�أن حتل �مل�ساكل من بد�يتها 

قبل �أن ترت�كم وتتفاقم، ولكن قدر �هلل وما �ساء فعل، وعليك باتباع �خلطو�ت �لتالية:
�أنا �أريدك �أن ت�سربي، ول تقويل �أنك �سربت كثري�، فاحلياة �لزوجية  �أختي �لفا�سلة  اأول: 

حتتاج �إىل جتديد �ل�سرب كل يوم.
ثانيا: حاويل �أن تفّعلي �حلو�ر مع زوجك، و�حذري �أن تخرجي �أ�سر�ر �لبيت �إىل �لآخرين ولو 

كانو� �أهلك، و�علمي �أن بيتك �أمانة ومهما حدث مع زوجك فحافظي على �أ�سر�ره.
ميكن  ول  �لأ�سرية،  للحياة  بهار�ت  عن  عبارة  �لزوجية  �حلياة  يف  �مل�ساكل  �أن  �علمي  ثالثا: 
�أن ي�ست�ساغ �لطعام بدون بهار�ت، فكذلك �حلياة �لزوجية فيها �ختالف يف �لأفكار ووجهات 
بل  �لزوجني،  بني  يفرق  ول  �لزوجية،  �حلياة  يف�سد  �أن  ينبغي  ل  �لختالف  هذ�  وكل  �لنظر، 

بالعك�س يزيد من تقاربهما.
�آخر،  ن�ستخدمها، فاأحيانا قد ينفع مفتاح ول ينفع  �لزوجية  رابعا: هناك مفاتيح يف �حلياة 
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قلبه  وفتح  �إىل زوجك  �لتقرب  به  ت�ستطيعني  �أي مفتاح  و�أدرى بزوجك، فانظري  �أقرب  فاأنت 
وعقله.. ماذ� يحب زوجك وماذ� يكره، فاإذ� �أنت عرفت هذه �ملهار�ت ت�ستطيعني �أن تخففي من 

�مل�ساكل بينك وبني زوجك.
�لقر�آن  وقر�ءة  �ل�سلو�ت  على  �ملحافظة  من  بد  فال  �لعباد�ت،  مو�سوع  تن�سي  ل  خام�سا: 
�حلياة  من  خالية  خاوية  حياة  تعترب  �إميان  بدون  �لزوجية  �حلياة  �أن  تعلمني  و�أنت  و�لأذكار، 

�حلقيقية، فينبغي �أن ت�سجعي نف�سك وزوجك على �ملحافظة على �لعباد�ت.
فقط،  نف�سك  يف  تفكري  ول  �لأولد،  و�سعادة  �سعادتك  د�ئما  عينيك  ن�سب  �جعلي  �ساد�سا: 
و�أم، ومتى فقدو� و�حد� ف�سيوؤثر ذلك على حياتهم، وينعك�س عليهم  �أب  �إىل  فالأولد بحاجة 

بال�سلب. 
�سابعا: حاويل �أن ترتبي حياتك، ول يكون عملك على ح�ساب بيتك و�أولدك، و�أعطي كل ذي 
حق حقه، و�إياك �أن تنقلي هموم �لعمل �إىل �لبيت، فزوجك و�أولدك يحتاجون �إىل زوجة و�أم 

تنظر �إىل مطالبهم، ولي�س �إىل موظفة.
ثامنا: تعريف على �لأمور �لتي يعيبها عليك زوجك، كقوله �أنت غري منظمة ولمرتبة، وغريها 

من �لت�سرفات �أو �ل�سفات �لتي ت�سبب له �لغ�سب، و�عملي على ت�سحيحها.
تا�سعا: �أريدك �أن ترتكي باب �لأمل مفتوحا، ول تياأ�سي ول تقنطي من رحمة �هلل تعاىل فالفرج 

�سياأتيك، وزوجك �سيتغري باإذن �هلل تعاىل �إذ� �أنت غريت تعاملك معه. 
عا�سر�: عليك بالدعاء و�لت�سرع �ىل �هلل باأن يجمع بينك وبني زوجك ويوؤلف بينكما على �خلري 

وي�سرف عنكما �ل�سر. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأت�سالح مع اأمي؟

  �ل�ّسالم عليكم ورحمة �هلّل و بركاته، �أنا و�حلمد هلل �مر�أة متزّوجة و�أم، �أقيم يف بالد 
يفّية حدث ما مل يكن يف �حل�سبان  �لغربة، لكن عندما ذهبت لبلدي �لأ�سلي لق�ساء �لعطلة �ل�سّ
فقد �أقمنا حفال ملنا�سبة ما، وقمت بدعوة �لأهل وكان من �ملدعوين �أبي و زوجته و�أّمي و�إخو�ين 
)�أمي و�أبي منف�سالن(. و�لتقت �أّمي بزوجة �أبي. ويف �ليوم �لتايل �ستمتني �أمي وترّب�أت مّني، 
ومنذ ذلك �لوقت تبّدلت معاملتها يل و�أ�سبحت تكرهني، علما �أنني ورغم ذلك زرتها وهاتفتها 
لكن �ملعاملة كانت كاأنني غريبة ل تعرفني، و قد تاأمّلت ماذ� �أفعل و كيف �أت�سّرف؟ �أرجو �أن 

تدّلني على ما يجب علي فعله. 

اجلواب:
             �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك.. على �لرغم مما بدر من �أمك مما ذكرتيه �إل �أن 
ذلك ل يربر لك �أل تتو��سلي معها، فهي �أمك حتى و�إن غ�سبت منك، لأن برها �أمر �إلهي ل ميكن 
خمالفته، فالأم لها مكانة عظيمة، ومهما فعلت من معروف معها فال ميكن �أن تعادل طلقة من 
طلقاتها �أثناء �لولدة، فا�ستمري على تو��سلك معها، ول تقاطعيها مهما كانت �لظروف، و�إن 
�لأجو�ء  ترطيب  يف  لي�ساعدك  عليها  تاأثري  له  مبن  ت�ستعيني  �أن  �أي�سا  وحاويل  هي،  قاطعتك 
و�لإ�سالح بينك وبينها. و�أنا متاأكد �أختي �ل�سائلة �أن �أمك ماز�لت حتبك، ول ميكن لأم �أن حتقد 
على �أولدها مهما كانت �مل�ساكل ومهما بدر منهم، لكن هي غ�سبانة لأنها وجدتك زوجة �أبيك 
يف �حلفل بدعوة منك ول �سك �أن هذ� يكدر ويزعل �أي �مر�أة �أخرى لو كانت يف و�سعية �أمك، 
ومن هنا فعليك �أن تقدري م�ساعرها و�أن تعتذري لها وتخربيها باأن �لأمر مل يكن مق�سود� و�أنه 
لن يتكرر باإذن �هلل، وقبلي ر�أ�سها ويدها، و�أ�سمعيها �لكالم �لذي حتبني �أن ت�سمعيه من ولدك 
لو �أخطاأ يف حقك، وتاأكدي �أنها �سوف تر�سى، فقلب �لأم حنون، ولكن هذ� �لأمر يحتاج �إىل 
�سرب منك وحتمل.. و�إياك و�لياأ�س، تفاءيل خري�، وحاويل �أن ترتبي لها زيارة يف �أقرب فر�سة، 

ول تن�سي �أن تعززي ذلك بهدية تدخل �ل�سرور على قلبها. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من اآلم املا�سي؟

ل �أعرف من �أين �أبد�أ، ولتكن بد�يتي من حيث �أنا �لآن: �أنا طالبة باملرحلة �لثانوية    
�أح�سن  و�إخوتي  �أنا  ربياين  وو�لدتي  �أبي  وزميالتي،  معلماتي  من  وحمبوبة  ون�سيطة،  متفوقة 
تربية. ولعلي �أعود �إىل �ملرحلة �لبتد�ئية عندما كان عمري ثماين �سنو�ت، تعر�ست ملوقف �أليم 
جد� حيث �غت�سبني �أخي، ومل تكن مرة و�حدة، بل كان يهددين، وفعلها معي مر�ر�، و�أخربت 
�أختي �لتي تكربين لكن ل�سغر �سنها مل تفعل �سيئا.. �لآن �أ�سعر باأمل يف نف�سي، ل �أنام جيد�، 
ي�سيبني تنميل يف �ليد، وتزيد عندي دقات �لقلب، و�أحب �لعزلة، و�أفكر كثري� يف قتله، لكن 
يردعني تديني.. �سوؤ�يل لكم �أيها �لفا�سل: ل ذنب يل، طفلة بريئة ماذ� �أفعل باهلل عليكم؟ وهل 

غ�ساء �لبكارة �إذ� كان �لغت�ساب يف هذه �ملرحلة يعود من جديد، �أ�سالك باهلل ماذ� �أفعل؟

اجلواب:
  �أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك.. بالن�سبة للحادثة �لتي وقعت عليك، ل �سك �أنها 
موؤملة وحمزنة، �أول لأنها جاءت من �أقرب �لنا�س �إليك وهو �أخوك، وثانيا لأنها وقعت لك و�أنت 
�أن تعي�سي طو�ل حياتك حزينة  �أن هذ� �لأمر كله ل يربر لك  �إل  يف �سن �لرب�ءة )�لطفولة( 
كئيبة، تكرثين �للوم على نف�سك، فالأمر قد وقع، حاويل �أن تغلقي هذ� �مللف، ول تعودي �إىل 

فتحه مرة �أخرى؛ لأن �حل�سرة و�لندم لن يرجعا لك �سيئا.
 �أريدك �أن تتحرري من قيود �ملا�سي ول تفكري يف حادثة �لطفولة، فهذه قد توؤثر عليك حتى 
�أثناء زو�جك، حاويل �أن تنامي جيد� وتاأكلي جيد�، وتعي�سي حياتك طبيعية مثلك مثل �أي فتاة.. 
�أنك موؤمنة متم�سكة بحبل �هلل تعاىل م�ستعينة به، فهذ�  �أيتها �لفا�سلة  �أفرحني كثري�  و�لذي 
ي�ساعدك كثري� على �لتخل�س من �لأمل �لنف�سي. وكل ما قد يحدث من تنميل �ليد وزيادة دقات 
�لقلب و�لعزلة و�خلوف و�لقلق، ناجت من �لأمل �لنف�سي �لذي تعي�سينه من جر�ء �حلادث، و�إذ� 
�أنت غريت تفكريك وهم�ست �حلادث �ستزول عنك كل هذه �لأعر��س باإذن �هلل تعاىل بدون 

�للجوء �إىل �لعالج �لدو�ئي.
حاويل �أن متار�سي متارين �ل�سرتخاء، فهي قد ت�ساعدك يف جلب �لر�حة �لنف�سية،    
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وعملية �ل�سرتخاء تكون بطريقة هادئة ويف مكان هادئ.. حاويل د�ئما �ل�سرتخاء على �سرير 
ون�سيان كل �لهموم و�لأحز�ن و�لتفكري يف �لأ�سياء �لإيجابية �لتي ع�ستها، باإذن �هلل تعاىل �ستزول 

عنك هذه �مل�ساكل.
�أما بالن�سبة لغ�ساء �لبكارة �إذ� �أمكن �أن تزوري طبيبة متخ�س�سة حتى تك�سف عليك    

وتعطيك �جلو�ب �لكايف. 
  �أريدك �أن تغريي من تفكريك، فبدل من �لتفكري �ل�سلبي، ��ستبدليه بالتفكري �لإيجابي 
�لذي يحمل �لأمل و�لتفاوؤل و�لنجاح يف �مل�ستقبل، وفكري يف م�ستقبلك ول ترجعي �إىل �لور�ء، 
فاأنت ما زلت بخري وهلل �حلمد، وت�ستطيعني �أن تعو�سي ما فاتك ب�سرط �أن تغلقي ملف �ملا�سي، 

وتبدئي حياة ملوؤها �لفرح و�ل�سعادة. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من العادة ال�سرية؟

  �سيدي �لكرمي: �أنا �ساب، �أمار�س ولالأ�سف �لعادة �ل�سرية وم�ساهدة �لأفالم �جلن�سية 
منذ فرتة طويلة.. يف �لبد�ية كنت �أ�ستمتع مب�ساهدتها، لكن �سرعان ما حتول هذ� �ملو�سوع �إىل 
و�بتعدت عن  �ل�سوم  و�سيلة، فحاولت  باأكرث من  �لتخل�س منها  �أين حاولت  �لعلم  �إدمان، مع 
�لغرفة و�لأماكن �ملغلقة، و��ست�سرت �لكثريين، لكن لالأ�سف كلما �أعزم و�أقول يجب �أن �أتركها 
ياأتي �ليوم �جلديد وكاأنه مل يحدث �سيء.. لقد �أ�سبحت هذه �لعادة �ل�سيئة تبعدين �سيئا ف�سيئا 
عن �ل�سالة و �لطهارة.. �أكتب هذه �لر�سالة لرغبتي �ل�سديدة يف �لتخل�س منها.. �أريد حال.. 

و�هلل �لعظيم تعبت.

اجلواب:
 �أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، ل �سك �أن ما ي�سمى "بالعادة �ل�سرية" مذموم �سرعا وعرفا، 
بل ومذموم طبيا وخلقيا، و�علم �أيها �لفا�سل �أنه ما من �سخ�س وقع يف هذه �لعادة �ل�سيئة، �إل 

وجتده متاأ�سفا حزينا، وينعك�س ذلك على �جلانب �لنف�سي بالنطو�ء، وكره �لنف�س.
كما �أن هذه �لعادة لها �آثار على �سحة �لإن�سان، فالكثري من �لذين ميار�سونها منهم من ي�ستكي 
�لقذف  ي�ستكي  من  ومنهم  �لنت�ساب،  �سعف  من  ي�ستكي  من  ومنهم  ب�سره،  �أو  ظهره  من 
�لأفالم  م�ساهدة  على  منه  �أكرث  يرتتب  �أ�سر�ر  من  �ل�سرية  �لعادة  على  يرتتب  وما  �ل�سريع.. 

�لإباحية، وهي �أكرب حرمة و�أ�سنع جرما. 
 ولكي تطفئ �سهوتك وتبتعد عن هذه �لعاد�ت �ل�سلبية يجب �أن يكون ن�سب عينيك مر�قبة �هلل 
�سبحانه وتعاىل، و�أنه مطلع عليك، مر�قب لك، و�أن ت�ستح�سر حديث �لإح�سان: " �أن تعبد �هلل 

كاأنك تر�ه، فاإن مل تكن تر�ه فاإنه ير�ك ". �سحيح �لبخاري: 49.
 ومما ي�ساعدك على �لتخل�س منها �لأمور �لتالية:

- �ملبادرة بالزو�ج عند �لإمكان.
- �لعتد�ل يف �لأكل و�ل�سرب حتى ل تثور �ل�سهوة. 

 - �لإكثار من �ل�سوم، فقد �أو�سى به ر�سولنا �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلديث 
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�ل�سحيح: " من ��ستطاع منكم �لباءة فليتزوج، فاإنه �أغ�س للب�سر و�أح�سن للفرج، ومن 
مل ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء ". �سحيح �لبخاري: 1781.

- حاول �أن متار�س �لريا�سة فهي ت�ساعدك على �لتقليل من �ل�سهوة.
- �لبعد عن كل ما يهيج �ل�سهوة كال�ستماع �إىل �لأغاين و�لنظر �إىل �ل�سور �ملثرية، مما 

يوجد بكرثة يف �لقنو�ت وو�سائل �لإعالم.
- �لبعد عن �لأماكن �ملختلطة �لتي تظهر فيها �ملفاتن ول تر�عى �حلدود.

�جل�سم  ت�سر  �لتي  �لعادة  هذه  من  وتتخل�س  �جلن�سية،  �لناحية  تعتدل  و�أمثاله   وبهذ� 
و�لعقل وتغري بال�سوء.

�أ�ساأل �هلل �أن يطهرك من �لذنوب و��ستعن باهلل. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأعالج �سعف �سخ�سيتي؟

�سابة  �أنا  ح�سناتكم..  ميز�ن  يف  �هلل  وجعلها  �لطيبة  جهودكم  على  فيكم  �هلل  بارك   
�سخ�سيتي  �أن  و�أعتقد  �لرتدد  كثرية  �أنني  هي  م�سكلتي  عليا،  در��سات  �أح�سر  و�أم،  متزوجة 
�سعيفة، و�ل�سبب يف �سعف �سخ�سيتي �أن و�لدي وبالرغم من �أنه �أب جيد "عنيف جدً�"، وكان 
ي�سربني كثري� ملجرد �أنه ع�سبي، وع�ست طفولة قا�سية.. كان �ساحمه �هلل ي�سرب �سربا مربحا 
تخرجت  �أن  ومبجرد  ر�أيه،  فر�س  ويريد  بحياتي  �ملتعلقة  �لأ�سياء  ببع�س  �أقتنع  ل  �أين  ملجرد 
وبد�أ �لبع�س بالتقدم للزو�ج مني كان يقول يل خذي قر�رك ب�سرعة ول ترتددي، وكان ي�سغط 
علي لدرجة �أين ل �أ�ستطيع �لتفكري، ولذلك و�فقت على �لزو�ج ممن تقدم يل حتت �لتهديد، 
و�كت�سفت �أن هذ� �لزوج ل ي�سلي ويدخن وع�سبي جدً�، وبد�أت �أقنعه بال�سالة و�لإقالع عن 
�لتدخني، و�حلمد هلل �لآن �نتظم يف �ل�سالة ولكنه ماز�ل يدخن.. حياتي معه �سبه م�ستقرة و�إن 
كانت ل تخلو من �مل�ساكل.. ود�ئما يف نف�سي �أقول �إن �أبي هو �ل�سبب فيما �أنا فيه، و�أجدين غري 
قادرة �أن �أن�سى �لق�سوة من �أبي بالرغم من مرور �ل�سنني ملا لها من �آثار �سلبية على حياتي.. 
و�أما بالن�سبة لدر��ستي فاأنا �أعاين من �سعوبة يف �تخاذ قر�ر حا�سم، هل �أ�ستمر مع �مل�سرفة �أم 

ل، فاأنا غري مرتاحة معها، وكذلك غري مرتاحة للتخ�س�س، هل �أغري �لتخ�س�س �أم ماذ�؟.
�أرجوكم �ساعدوين لأين �أعرف �أن �ل�ست�سارة �أمر �سروري، بارك �هلل فيكم وجز�كم �هلل عني كل خري.

اجلواب:
�أن  �أنك تريدين    �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل.. ملا قر�أت م�سكلتك عرفت من خاللها 
تتكلمني  �لتي  �لنجاح وت�سعدي �سلم �ملجد، وتثبتي وجودك يف هذه �حلياة، و�مل�سكلة  حتققي 
عنها هي ناجتة عن عدم �لثقة بالنف�س ونظرتك �لت�ساوؤمية للحياة، و�أريدك �أن تتم�سكي بحبل 
�هلل تعاىل فهو �لركن ملتني، فاأنت �سابة يف مقتبل �لعمر عندك طموح و�أهد�ف فال تياأ�سي ول 
تعجزي، حاويل �أن ترمي �مل�ساكل خلف ظهرك وت�سريي نحو �لأمام، ولو قر�أت �سري �لناجحات 
لوجدت �أنهن تعنب يف حياتهن وو�جهن �ملخاطر و�مل�ساكل حتى و�سلن �إىل درجة �لنجاح و�لعلو 
 �أيتها �لفا�سلة: هنيئا لك �لنجاح �لذي تو�سلت �إليه بالرغم من �لعو�ئق و�مل�ساكل �لتي مررت 
حياة  من  �لتغيري  يف  �لثاين  و�لنجاح  �جلامعية،  در��ستك  �إكمال  يف  �لنجاح  هذ�  ويكمن  بها، 
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زوجك بعد �أن كان بعيد� عن �لدين �أ�سبح �إن�سانا م�سليا، ول يقوم بهذ� �لإجناز �إل �ساحب 
�سخ�سية قوية متزنة يريد �أن ي�سع ب�سمات يف حياته.

و�أن�سحك �أختي �لفا�سلة باأن تلتزمي �لذكر و�لدعاء و�ل�ستغفار، و��سمعي �إىل قول      
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " من لزم �ل�ستغفار جعل �هلل له من كل �سيق خمرجا ومن كل هم 

فرجا ورزقه من حيث ل يحت�سب ". �سنن �أبي د�ود: 1300.
 و�حذري ل�سو�س �لطاقة �لذين يريدون �أن ي�سلبو� منك حب �لعمل وحب �لنجاح و�ل�سعود �إىل 
�ملجد، ومن بني هوؤلء �لل�سو�س: ت�ستت �لذهن، وهذه هي �مل�سكلة �لأ�سا�سية �لتي تعانني منها، 
مما يرتتب عليها عدم ترتيب �أولوياتك وترتيب حياتك، و�إعطاء �لأهمية لالأمور ح�سب قيمتها.

ل ُت�سغلي نف�سك مبا لي�س مفيد� لك، وتذكري د�ئمًا قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:    
" من �أ�سبح معافى يف بدنه �آمنا يف �سربه عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت له �لدنيا بحذ�فريها". 

حلية �لأولياء لأبي نعيم: 7240.
حاويل �أن تعززي �لثقة باهلل تعاىل ثم بنف�سك، فاأنت لديك من �لقدر�ت و�ملهار�ت ما    
�أن تبتعدي عن  �أن تقدمي �لكثري لنف�سك ولأ�سرتك ولوطنك ولأمتك، ولكن ب�سرط  ت�ستطيعني 
�لياأ�س و�لقنوط، وكذلك �لتمني، فالتمني و�خليال و�حللم ل ميكن �أن ياأتي ب�سيء بدون �لعمل. 

وما نيل �ملطالب بالتمني               ولكن توؤخذ �لدنيا غالبا 
وما ��ستع�سى على قوم منال     �إذ� �لإقد�م كان لهم ركابا 

 و��ستمعي �أختي �لفا�سلة �إىل قول �بن �لقيم رحمة �هلل عليه: " �لنف�س فيها قوتان : قوة �لإقد�م، 
وقوة �لإحجام، فحقيقة �ل�سرب �أن يجعل قوة �لإقد�م م�سروفة �إىل ما ينفعه، وقوة �لإحجام 

�إم�ساكا عما ي�سره.
وعليك  ولي�س باجلمود،  و�لإر�دة باحلركة  �لعزمية  قوية  تكوين  �أن  �لفا�سلة  �أيتها  �أريدك  و�أنا 

باتباع �خلطو�ت �لتالية حتى ت�ستطيعي باإذن �هلل تعاىل �أن تخرجي من �أزمتك: 
- عليك بالتوجه بالدعاء �خلال�س باأن يوفقك �هلل تعاىل ويعينك على تخطي �ل�سعاب.

- عليك باإيقاظ �سمريك، فهو جهازك �لذي يحركك �إىل �لنجاح.
- عليك ب�سحبة �خلرّي�ت �لناجحات ذو�ت �لعزمية و�لإر�دة �لقوية. 

- ل تبني حياتك على �لت�سويف، ولكن تعلمي �أن تنجزي �لعمل يف وقته.
- حاويل �أن تو�جهي �سعف �لإر�دة بقوة �لعزمية و�ل�سجاعة. وباهلل �لتوفيق.
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يريد الزواج بعد �سنة.. هل اأنتظره؟

�لآن  ولكن  وعائلتي حمافظة  ملتزمة  كنت  فقد  �لنت،  على  باإدماين  �بتليت  فتاة  �أنا    
تعرفت على  وقد  ��ستطالع،  لقد كان جمرد حب  �ل�ساتات،  �أحد  �أن دخلت  بعد  �سعفت كثري� 
�ساب حمرتم جد�، ومل يكن بيننا �أي �سيء فقط نتحدث باأمور �لدين و�أمور �حلياة، ومل يكن 
نف�سي  �أجاهد  كنت  �ل�سات.  على  �أدمنت  �أ�سهر  مرور  وبعد  �لأدب،  حدود  خارج  كالم  هناك 
كثري� و�أتوب ولكن �أعود. و�لآن �أريد �أن �أتركه ولكن ح�سل �إعجاب بيني وبني ذلك �ل�ساب فقد 
�أعجب باأخالقي و�أنا كذلك، وقد ملح يل �أنه يريدين ولكن لي�س �لآن. وقد تقدم �ساب من �أقاربي 
�ل�ساب  �أهلي وخنت ذلك  �أنني خنت  و�أ�سعر  نف�سي كثري�  و�أحتقر  بالذنب  �أح�س  و�أنا  خلطبتي 
علما �أنني ل �أ�ستطيع �لتخل�س من �لتفكري فيه، وعندها حتدثت �إليه و�أبلغته باأمر خطبتي، قال 
يل ل �أريد �أن �أربطك بي، لكن �إن رغبت يف �لزو�ج و�أ�سبحت م�ستعد� ف�سوف �أتقدم وطلب �أن 

�أمهله �سنة تقريبا. فماذ� �أفعل لقد تعلقت به؟ 

اجلواب::
�لزو�ج ق�ساء  �أن  �إىل  �أطمئنك  �أن  �أريد  �أنا  �أول  �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك،  �أيتها    
وقدر، و�هلل ل يقدر لعبده �إل �خلري، �سو�ء كان ذلك زو�جا �أم غريه من �ملقدور�ت على �لإن�سان.. 
و�علمي �أن �لإ�سالم دين يدعو لإقامة �لأ�سرة، وهي ل تبنى �إل باختيار �سحيٍح للزوج و�لزوجة، 
و لقد و�سع �لت�سريع �لإ�سالمي �أمام �لرجل و�ملر�أة قو�عد تنظيمية لختيار �سريك �حلياة �إن 
�سلكها �لإن�سان كان �لزو�ج مي�سرً�، وكانت �لأ�سرة ناجحة باإذن �هلل تعاىل.. و�إن ح�سن �ختيار 
�سريك �حلياة من �أوىل �لدعائم �لتي ترتكز عليها �لأ�سرة، وعلى �لإن�سان �أن يتخذ �لأ�سباب يف 

�ختيار �سريك حياته.
حاويل �أن تفكري يف �ل�سخ�س �لذي تقدم لك، فمن ي�سمن لك �سدق �ل�ساب �لذي   
تعرفت عليه يف �لنرتنت؟ ومن ي�سمن لك رجوعه لك �إن كان �سادقا؟ فقد يعي�سك يف �أوهام 
و�أحالم ثم يرتكك، ثم على �فرت��س �سدقه و�فرت��س �أنه جاد فاإن �لعالقة �لتي متت بينكما 
من  بالتوبة  فعليك  هنا  ومن  �ملخالفة،  هذه  ب�سبب  بينكما  يبارك  ل  فقد  �سرعية  غري  عالقة 
هذه �لعالقة �لتي ل تليق بك.. و�أرى �نه �إذ� كان هذ� �ل�ساب �لذي تقدم لك ي�سلح لك، فال 



63

ترتددي يف �لزو�ج منه، لعل �هلل يدمي بينكما �حلب وتعي�سان يف ر�حة و��ستقر�ر.. وحتى يزول 
�أن�سحك باأن متار�سي �لريا�سة وت�سغلي وقت فر�غك  عنك �لتفكري �ل�سلبي �لذي تعانني منه 
مبا يرجع عليك بالفائدة، و�أن يكون لك برنامج غذ�ئي جيد حتى تقوي ذ�كرتك، ول جتل�سي 
وباهلل  �ملا�سي.  مو��سيع  يف  تفكرين  جتعلك  فالعزلة  بالآخرين  حتتكي  �أن  فحاويل  مبفردك، 

�لتوفيق .
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يرف�ص الروؤية ال�سرعية فهل اأتزوج به؟

              خطبني رجل يرف�س �لروؤية �ل�سرعية ويرف�س �أن نتحدث يف �لأمور �مل�ستقبلية �لتي مت�س 
حياتنا كالعمل وما �سابه ذلك، ومتت �ملو�فقة عليه حتت �إحلاح من �لأهل لأن كل من يعرفه 
ميدح �أخالقه، لكني �أ�سعر باأين غري مرتاحة فاأنا ل �أعرف �سوى ��سمه وعمره ومهنته و�أخالقه 
�لتي ي�سكرها من حوله، ومل �أ�ستطع معرفة �سيء �آخر عنه حتى من �أهله، فاجلميع غام�سون 

و�أنا حمتارة.. �سوؤ�يل هل �أ�ستمر يف هذ� حتى �لرتباط �أم ماذ� �أفعل؟ �أفيدوين يرحمكم �هلل.

اجلواب:
 �أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، �علمي �أن �لإ�سالم قد و�سع قو�عد تنظيمية لختيار �لزوج 
و�لزوجة، �إن عمال بها كان �لزو�ج مي�سرً� وكانت �لأ�سرة م�ستقرة باإذن �هلل تعاىل و�إن ح�سن 
�لزوج  �أمر �ختيار  �أن  �لأ�سرة. كما  ترتكز عليها  �لتي  �لدعائم  �أوىل  �لعمر من  �ختيار �سريك 
هذ� حق لك، وتدخل �لغري يكون بالن�سح و�مل�سورة، ول يكون �إل بر�ساك، لأنك �أنت �ساحبة 
�لقر�ر يف �لبد�ية و�لنهاية، و�أنت �لتي �ستعي�سني معه، فينبغي �أن تعريف خلقه ودينه؛ لأنهما هما 
�لأ�سا�س، ثم ت�ساأيل عنه من تثقني فيه من خالل تعامله مع �لآخرين، وت�سرفاته، ماذ� يحب 
وماذ� يكره ومن ي�ساحب، فكل هذه �ل�سلوكيات �ستخدمك يف حياتك �لزوجية، وكذلك ت�ساأيل 
يتو�فر فيه ما يكون �سببا يف غ�س ب�سرك وحت�سني فرجك، وهذ� يدخل يف  عن جماله هل 
باب �ل�ست�سارة، �أما �لأمر �لثاين فهو �ل�ستخارة، فحاويل �أن ت�ستخريي �هلل تعاىل، فاإذ� �أنت 

�طماأننت، و�رحتت، فتوكلي على �هلل تعاىل.
وفقك �هلل تعاىل لكل خري ورزقك مبن تقر به عينك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأبّر اأمي؟
 

تزوجت من �مر�أة �ساحلة و�حلمد هلل، وقد قمنا بالتفاق على �أن تكون حياتنا قدر   
�مل�ستطاع يف طاعة �هلل، فعلى �سبيل �ملثال م�ساهدة �لتلفاز، لي�س لدينا �سوى قنو�ت �سرعية فقط، 
لكن وجهة نظر �لو�لدة �أنه ما د�م �أننا ل ن�ساهد �أ�سياء تخرج عن �لأدب فال م�سكلة، مبعني �أنه 
ل م�سكلة يف م�ساهدة �مل�سل�سالت و�لرب�مج �لأخرى.. وطبعا هذ� �لأمر يوؤثر �سلبا على زيارة 
و�لدتي لنا وخ�سو�سا �أن و�لدي متوفى و�أنا �أريدها �أن جتل�س يف بيتي لرعايتها وبرها، ولكن 
�أنها ت�سعر بالكتئاب وتريد �لرجوع ملنزلها حيث تعودت على م�ساهدة  كلما �أتت عندنا �أح�س 
�لتلفاز، ولالأ�سف �ل�سديد زوجتي من �لنوع قليل �لكالم �لذي ل ي�ستطيع فتح مو�سوعات، و�أنا 
ب�سر�حة �أ�سعر ب�سيق �سديد ول �أعلم كيف �أقوم برب و�لدتي حيث �إن زيارتي لها ليوم �أو �ثنني 

يف �لأ�سبوع، ول �أ�ستطيع �أكرث من ذلك لظروف عملي، و�أح�س د�ئما بالتق�سري.. فماذ� �أفعل؟

اجلواب:
  �أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، هنيئا لك بزوجتك وهنيئا لزوجتك بك، و�أ�ساأل �هلل 

تعاىل �أن يدمي بينكما �حلب و�ملودة و�لرحمة، و�أن يثبتكما على �حلق.
�أنت تعلم �أخي �حلبيب �أن حق �لو�لدين ياأتي بعد حق �هلل، و�هلل �سبحانه تعاىل جعل مكانتهما 

اُه َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْح�َساًنا (. �سورة �لإ�سر�ء: 23. ى َربَُّك �أَلهَّ َتْعُبُدو� �إِلهَّ �إِيهَّ رفيعة حينما قال: ) َوَق�سَ
  فمطلوب منا �أن نح�سن �إىل و�لدينا مهما فعال معنا؛ لأننا ل ميكن �أن نكافئ ف�سلهما 

وحقهما مهما فعلنا من معروف.
  �أما بالن�سبة ملو�سوع جهاز �لتلفاز فال �أر�ه م�سكلة عوي�سة حتتاج �إىل كل هذ� �لتفكري، 
فاأنت وزوجتك وهلل �حلمد لكما نظام خا�س يف م�ساهدة �لقنو�ت �لتلفزيونية، و�لو�لدة لها نظام 
معني يف م�ساهدة �لتلفاز، فلي�س هناك مانع �أن تر�سي و�لدتك وتفتح لها بع�س �لقنو�ت �لإخبارية 
مثل قناة �جلزيرة، و�لقنو�ت �لهادفة مثل قناة �ملجد �أو قناة �لر�سالة، وهناك �أي�سا بع�س �لقنو�ت 
�أر�سيت  �أر�سيت ربك ومن ثم  �لهادفة وفيها م�سل�سالت هادفة مربية، وبهذ� تكون قد  �لرتبوية 
و�لدتك، ومل تخ�سر زيارة و�لدتك، وحاول �أن تفهم زوجتك �أن تر�عي كرب �سن و�لدتك، فالكبري 

يجب �ن تكون له رعاية خا�سة �سو�ء من �لناحية �لفكرية �أو �ل�سلوكية. وباهلل �لتوفيق.



66

كيف اأخ�سع يف ال�سالة؟

           �أحب �ل�سالة لكني عندما �أذهب لل�سالة ل �أ�سعر بال�سعادة �لتي كانت تغمرين �سابقا، 
ول �أركز يف �لقر�ءة �أو �لركوع و�ل�سجود، ويف كل مرة �أقرر �خل�سوع ولكني �أخ�سع يف ركعة و�حدة 
�أو �سالة و�حدة. وكذلك �أ�سعر بخوف �سديد من �أن �أنحرف مع �أنني �أدعو �هلل ولكني �أخاف 

كثري�.. �أرجو منكم ن�سحي و�إر�سادي وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
             �أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، �علمي �أن �أهم �أمر يف �ل�سالة هو �خل�سوع، و�خل�سوع 
هو �خل�سوع و�ل�سكون و�لتذلل هلل رب �لعاملني، وهو �إقبال �ملوؤمن على ربه، و�لإقر�ر بالعبودية 
بع�س  وهذه  وتعاىل.  �سبحانه  بذكره  و�سغلهما  �سو�ه،  و�لقلب مما  �لنف�س  وتفريغ  �سبحانه،  له 

�خلطو�ت �لتي تعينك على �خل�سوع يف �ل�سالة باإذن �هلل تعاىل:
1- ل ت�سلي بح�سرة طعام.

2- ل ت�سلي و�أمامك �سيء ي�سغلك.
3- ل ترفعي ر�أ�سك �إىل �ل�سماء يف �ل�سالة.

4- ل تلتفتي عن ميينك و�سمالك يف �ل�سالة .
5- ل ت�سبكي بني �أ�سابعك، ول تفرقعيها يف �ل�سالة .

6- �قرئي يف �سري �ل�ساحلني عن خ�سوعهم يف �ل�سالة.
7- تاأملي يف كل �آية تقرئينها حتى يخ�سع قلبك، و�إذ� خ�سع قلبك خ�سعت جو�رحك.

8- ��ستح�سري عظمة �هلل تبارك وتعاىل.
9- توقعي �أن �ل�سالة �لتي ت�سليها هي �آخر �سالة لك يف �لدنيا.

10- تخيلي و�أنت ت�سلني �أن �جلنة عن ميينك و�لنار عن �سمالك و�لقبلة �أمامك و�ملوت 
من ور�ئك و�ل�سر�ط حتت قدميك و�هلل ير�قبك.

يف  �ستخ�سعني  تعاىل  �هلل  فباإذن  �لعزمية  و�سحت  �لإميان  �سدق  �إذ�  �أنه  و�علمي    
�ل�سالة و�سيخ�سع فيها قلبك، فاخل�سوع يف �ل�سالة يبد�أ مع �لنية �ل�سادقة و�لعزمية �جلادة. 
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ود�ئما ليكن باب �لأمل مفتوحا، و�أنك يف جنب �هلل وكنفه، فلما �خلوف! فمن كان يف حفظ 
�هلل ورعايته وطاعته، فال يخاف من �إن�س �أو جن، و�أن�سحك د�ئما بكرثة قر�ءة �لقر�آن، �جعليه 
ديدنك يف �حلياة، بالإ�سافة �إىل �لأذكار �سباحا وم�ساء، فباإذن �هلل تعاىل �ست�سعرين بالر�حة 

و�ل�سعادة و�لطمئنان، ويزول عنك �خلوف و�لقلق. وباهلل �لتوفيق.
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 ل يوجد تفاهم بيننا

تزوجت منذ �أكرث من �أربعة ع�سر عامًا ، بد�أت �أح�س منذ �لبد�ية بعدم �لتو�فق بيننا،    
كنت �ألعن �ل�سيطان و�أقول �لفر�ق لي�س حاًل، لكن ��ستمر �لو�سع وبكل �أمانة �زد�د �حلال �سوءً� 
�ل�سطح  على  تلك �خلالفات  باأن ظهرت  �لأبناء  �لكثرية جدً� عن  نكتم خالفاتنا  كنا  �أن  بعد 
�أبغ�سها ول يربطنا �سوى �لأبناء فال  �أنها تتعاىل علي د�ئما لهذ�  �أمامهم، كما  و�سار نقا�سنا 
باأن  �أعلم  �أرغب يف ��ستمر�ر �حلياة معها لكني  �أن يعي�سو� م�ستتني.. فاأنا �سر�حة ل  �أريدهم 

�لفر�ق �سيدفع ثمنه �لأبناء فماذ� �أ�سنع؟

اجلواب:
�أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، من خالل �سوؤ�لك و�سعت يدك على �مل�سكلة، و�أنت    
تعرف �أن �أهم �سيء يف �لعالج هو ك�سف �مل�سكلة وت�سخي�سها، و�أنت وهلل �حلمد ذكرت �سبب 
�أنت  �إذ�  �ستجنيها  �لتي  �لعو�قب  �أي�سا  وعلمت  زوجتك،  وبينك  بينك  �لذي  �لعاطفي  �لفر�ق 
�أن  �لفا�سل  �أخي  �أريدك  �لأولد.. ولهذ�  و�أخري�  �أول  �لثمن  طلقت زوجتك، وكما قلت �سيدفع 
و�حد  لكل  بد  فال  �لأ�سرة،  م�سلحة  على  ور�حتك  م�سلحتك  تقدم  ول  �لعقالء،  تفكري  تفكر 

منكما �أن ي�سحي و�أن يتنازل عن �أمور من �أجل م�سلحة �لأ�سرة ور�حتها.
 �أخي �لفا�سل، مهما كرهت زوجتك ف�ستبقى �أم �أولدك، وكذلك �لعك�س مع زوجتك مهما فعلت 
�أنت ف�ستبقى �أبوهم. وهنا مطلوب ��ستخد�م �لعقل ولي�س �لعاطفة، فالفر�ق بني �لزوجني يعترب 
بد�ية ت�سدع �لبيت �لزوجي، ولن ي�ستفيد �أحد من هذ� �لفر�ق، و�خل�سارة كلها �سرتجع على 
�لأولد �أول ثم عليكما. ولهذ� �أريدك �أن ترتيث ول ت�ستعجل، وحاول معاجلة �لأخطاء �ل�سابقة 
�لتي وقعت �سو�ء منك �أو منها، فكل �إن�سان منا معر�س للخطاأ، ومبعاجلة �خلطاأ �ستتغري �لنفو�س 

لالأح�سن باإذن �هلل تعاىل.
�أَن  َوَع�َسى   ( تعاىل:  وتذكر قول �هلل  �إىل نظرة �حلب،  �لبغ�س  تغري نظرة  �أن  حاول    
ُ َيْعَلُم َو�أَنُتْم َل َتْعَلُموَن (.  ُكْم  َو�هللهَّ بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لهَّ ُكْم  َوَع�َسى �أَن حُتِ َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لهَّ

�سورة �لبقرة: 216.
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 ل تياأ�س، و�جتهد قدر �مل�ستطاع، وتذكر د�ئما �أن لك �أبناء، فاأنت م�سوؤول عنهم �أمام �هلل تعاىل، 
ولتكن �أنت �ساحب �ملبادرة يف �لإ�سالح و�لتغيري.

عليك بالدعاء و�لت�سرع هلل باأن ي�سلح لك زوجتك، ويجعل بينكما �ملودة و�لرحمة، ثم    
عليك باأن تتقرب �إليها وتعاملها باللطف و�لحرت�م، عاملها مبا حتب �أن تعاملك به، تب�سم لها 
و�ساورها يف �أموركما، وقدم لها هدية، وجتاوز عن تق�سريها لتتجاوز عن تق�سريك، وتذكر 

�أجر �ل�سرب و�حت�سب �لأجر وباهلل �لتوفيق.
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عالقة من خالل الفي�ص بوك

  ل �أدري من �أين �أبد�أ، ولكن م�سكلتي �أين يتيمة �لأبوين ول �أجد �أحد� بجانبي، �أعي�س 
وحيدة، �أريد من ي�ساأل عني، لقد تزوج �إخوتي ومل يبق غريي، �أنا يف حاجة د�ئما �إىل �لعطف 
و�حلنان، �أحتاج �ىل من ي�سعر بي ويحتويني، فلم �أجد يل غري �سفحة كبرية على �لفي�س بوك، 
مليئة  وحياته  ي�سلي  ل  �سخ�س  وقع يف طريقي  �أن  �إىل  �لدين  �إىل  �لنا�س  �أدعو  دينية  �سفحة 
بالهموم و�ملتاعب، ظللت �أوجهه �إىل طاعة �هلل، وقد فوجئت به بعد فرتة يقول يل �إنه يحبني 
ويريد �لرتباط بي، وظل يكتب يل و�أنا �أ�سده �إىل �أن دخل �ل�سيطان وجعلني �أبادله نف�س �ل�سعور 
مع علمي �أن ما �أقوم به خطاأ، فقررت �لبتعاد عنه لكني ل �أ�ستطيع فاأنا متعلقة به، فال �أدري 
ماذ� �أفعل، وهو م�ساف عندي ك�سديق و�أريد �أن �أحذفه ول �أ�ستطيع، ل �أدري ماذ� حل بي، فاأنا 
�أ�سوم و�أقوم �لليل و�أبكي بني يدى �هلل ويف نف�س �لوقت �أع�سي �هلل.. باهلل �أفيدوين وفقكم �هلل.

اجلواب:
�حلق  طريق  على  يثبتك  �أن  تعاىل  �هلل  �أ�ساأل  ورعاك،  �هلل  حفظك  �لفا�سلة  �أيتها    
وينق�س  بالطاعات  يزيد  وينق�س،  يزيد  �لإميان  �أن  �علمي  �لآخرين..  خدمة  على  ويعينك 
من  �لفطن  �لكي�س  ولكن  و�لبتالء�ت،  �مل�ساكل  �إىل  حياته  يف  معر�س  منا  وكل  باملعا�سي، 
�إىل  �لنا�س  توجيه  ومق�سدك  للجميع،  تريدين �خلري  فاأنت  بحكمة،  معها  ويتعامل  يتجاوزها 
طريق �خلري و�ل�سالح، ومطلوب من كل م�سلح �أن يح�سن نف�سه �أول و�أن يقيها من �ملغريات. 
ولقد كانت عملية �لإ�سالح و�لتوجيه منك ك�سابة مع �ساب غري �سحيحة، وكان من �لأوىل �أن 

يكون توجيهك ودعوتك لبنات جن�سك من �لإناث؛ حتى ل يطمع فيك �أحد. 
تو��سلي م�سريتك يف  و�أن  و�ل�سد�د،  �لعون  منه  وتطلبي  �إليه  وتتوبي  ت�ستغفري �هلل  �أن  وعليك 
وقيام  و�سيام  �سالة  من  له  �هلل  وفقك  ما  على  حتافظي  و�أن  جن�سك،  لبنات  �خلري  تقدمي 
وطاعة، فهذه �لهمة �لعالية تغبطني عليها، و�ساحب �لهمة �لعالية ل ينهزم �أو يياأ�س، فتفاءيل 

د�ئما باخلري و�لنجاح.
و�حذفيه  �لت�سال،  ��ستمر�ر  من  و�حذري  به،  عالقتك  فاقطعي  �ل�ساب  هذ�  و�أما    
من �لقائمة، و�طلبي منه �إن كان �سادقا يف �لزو�ج منك �أن يتقدم خلطبتك و�إنهاء �إجر�ء�ت 

�لزو�ج، ثم �علمي �أن من ترك �سيئا هلل �أبدله �هلل خري� منه. وباهلل �لتوفيق.
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اأريد الزواج من ابن عمي!!

  �أنا فتاه غري متزوجة، قدر �هلل يل �أن يتعلق قلبي بابن عمي، فقد تعلق قلبي به تعلقا 
�سديد� حتى �أنني ل �أنام �إل و�سورته �أمامي.. كانت �آمايل �أن يتقدم يل، �نتظرته كثري� حتى 
جاء ذلك �ليوم �لذي �أتاين �خلرب فيه كال�ساعقة: �بن عمك فالن تزوج...! متا�سكت يف وقتها 
وحتاملت على نف�سي لأن حبي له ل يعلم به �أحد �سوى خالقي، فلم �أخرب �أحد� مبكانته عندي.. 
جرت �لأيام �سريعا و�أنا �أحاول �أن �أتنا�ساه، حتى جاء موعد زفافه �لذي كان �أتع�س �أيام حياتي، 
�عت�سرت �أملا وحزنا ولكن ماذ� ع�ساي �أن �أفعل، مر على زو�جه حتى �لآن �سنتان و�أنا ل �أز�ل يف 

حزين وكمدي، ف�ساءت حالتي �لنف�سية.. �أرجوكم ماذ� �أفعل؟

اجلواب:
  �أيتها �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، �علمي �أن �أمر �لزو�ج ق�ساء وقدر، و�لإن�سان ل 

ياأخذ �أكرث مما ق�سم �هلل له، فلم �حلزن و�لأ�سى �أيتها �ملوؤمنة..!؟ 
 �أكرثي من �لدعاء لنف�سك باأن يعو�سك �هلل خريً� منه، و�أن يرزقك �لزوج �ل�سالح �لذي ميالأ 
قلبك حبًا و�سعادة، وتاأكدي متامًا �أن �هلل ل يختار لعبده �إل كل خري، ففي �حلديث �ل�سريف: 
"عجبا لأمر �ملوؤمن �إن �أمره كله خري ولي�س ذلك لأحد �إل للموؤمن �إن �أ�سابته �سر�ء �سكر فكان 

خري� له و�إن �أ�سابته �سر�ء �سرب فكان خري� له". 
  �أغلقي باب �ملا�سي، و�فتحي بابا للم�ستقبل �مل�سرق باإذن �هلل تعاىل، �ن�سي هذ� �لأمر 
جملًة وتف�سياًل، وكوين و�ثقة بنف�سك، فاأنت مازلت �سغرية، و�مل�ستقبل �أمامك م�سرق. فقط 
حترري من قيود �ملا�سي، ول تنظري للحياة مبنظار �أ�سود، ف�سلمي �لأمر هلل، ول تنظري �إىل 
�خللف، و�هتمي مب�ستقبلك وبحياتك، فالدنيا مل تتوقف، و�أنت تعلمني �أن �حلزن و�لأ�سى لن 
يرجع لك هذ� �ل�ساب، و�خلري �سياأتيك عن قريب باإذن �هلل تعاىل، فتفاءيل باخلري جتدينه �إن 

�ساء �هلل تعاىل. 
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اأبي يعاملني وزوجتي معاملة �سيئة 

  �أطلب منكم �لعون و�لتوجيه، فقلبي يحرتق و�حلزن ل يفارقني، و�أنا ر��س بق�ساء 
�هلل وقدره، لكن �أريد توجيهكم ون�سحكم حتى يذهب هذ� �حلزن �لذي يطاردين و�لهم �لذي 
�أنا وزوجتي و�أطفايل لكن ل  �أن و�لدي يكره زوجتي بدون �سبب، ن�سله  �أعياين منه. م�سكلتي 
ي�ستقبلنا ��ستقبال ح�سنا، ويدعي علي وي�سبني باألفاظ جارحة، وللعلم و�لدي هد�ه �هلل �سليط 

�لل�سان، وكالمه �جلارح �سار يتعب نف�سيتي.. �أفيدوين جز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
 �أخي �لفا�سل، �أ�ساأل �هلل تعاىل �أن يوفقك لرب و�لدك و�لإح�سان �إليه، و�أن ي�سلح حاله، ويوؤلف 

بينكما على طاعته ومر�ساته..
�أيها �ل�سائل، �إن ما تعاين منه قد يكون مرده �إىل �سعور و�لدك بالغرية من �لزوجة، �أو بفقد�نك 
بعد �لزو�ج، وهذ� �ل�سعور يلحق بع�س �لأمهات و�لآباء بعد زو�ج �لأبناء.. و�علم �أخي �أنه ينبغي 
�إىل زوجتك و�ملحافظة على مودتها  عليك طاعة و�لدك و�إر�سائه، ويف نف�س �لوقت �لإح�سان 
و�لتقرب منها، وهو �أمر لي�س بامل�ستحيل على �ملوؤمن، وفيه من �لأجر و�ملثوبة من �هلل �سبحانه 

وتعاىل ما يجعلك تتغلب على مر�رته، ولهذ� مطلوب منك �أن تقوم مبا يلي:
- �أن جتتهد يف �لإح�سان �إىل و�لدك و�إكر�مه، و�لهتمام به، و�إ�سعاره باأنك حفي به، حري�س 

على تلبية �حتياجاته. 
- جتنب �لثناء على زوجتك �أو �لهتمام بها �أمام و�لدك، مع �إعطاء �لزوجة حقها من 
�لإح�سان و�لإكر�م، لكن بعيد� عن نظر �لأب، �إىل �أن تتح�سن حالته، ويدرك �لأمور على 

طبيعتها. 
- ترغيب �لزوجة يف �لتقرب من �لأب، بالكالم و�لهتمام و�لإهد�ء ونحو ذلك. 

- �ل�سرب على ما ي�سدر من و�لدك من �سب و�ستم وطرد، فاإنك ماأمور بربه، ول يجوز لك 
�أن تقابل �إ�ساءته مبثلها، فاإن �سربت على ذلك، فاأب�سر بالفرج، فاإن �لعاقبة لل�سابرين، 
�َسَنُة  و�إن �لن�سر مع �ل�سرب، و�إن مع �لع�سر ي�سر�، وقد قال �هلل تعاىل: ) َوَل َت�ْسَتِوي �حْلَ
ُه َويِلٌّ َحِميٌم (. �سورة  َئُة  �ْدَفْع ِبالهَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن َفاإَِذ� �لهَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاأَنهَّ يِّ َوَل �ل�سهَّ

ف�سلت: 34.
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- �لدعاء لو�لدك بالتوفيق و�لهد�ية و�ل�ستقامة و�ل�سالح، فاإنه �أحق �لنا�س بدعائك 
و�إح�سانك، و�نك مهما قدمت لن جتزيه على معروفه و�سابق �إح�سانه. 

- �حر�س �أن تكون قدوة �ساحلة لإخو�نك، فياأخذو� عنك �لطريقة �حل�سنة يف معاجلة 
و�لرب،  و�لإح�سان  لل�سرب  مثال  فلتكن  زو�جهم،  بعد  لهم  �لتي قد حتدث  �مل�سكلة  هذه 
و�حذر �أن ي�ستدرجك �ل�سيطان للتاأفف �أو �لت�سجر فاإنك لن جتني من ور�ء ذلك خري�، 
قال �هلل تعاىل: ) َفال َتُقْل َلُهَما �أُفٍّ َول َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرميًا (. �سورة �لإ�سر�ء: 

.23
فال تياأ�س �أخي �لفا�سل و�طلب من �هلل تعاىل �ل�سد�د و�لتوفيق و�ملعونة. وباهلل �لتوفيق.
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حواجبي كرهتني يف �سكلي

  م�سكلتي �أن لدي حو�جب مقرونة وكثيفة يف �لو�سط وذلك ما كرهني يف �ملر�آة، ما 
يف  �أرغب  ل  و�أنا  �لكتئاب،  يل  وت�سبب  بالإحباط  ت�سيبني  لأنها  روؤيتها  و�أجتنب  �أحبها  عدت 
�لنم�س لكني �أريد �أن �أبدو جميلة، يقهرين �أن يكون لالأخريات حو�جب خفيفة وجميلة وهن 
جميالت ومع ذلك ينم�سن، ماذ� �أفعل؟.. وكيف �أقنع نف�سي �أنني جميلة.. لقد تعبت.. �أكتب 

لكم و�أنا �أبكي.

اجلواب:
فحزنك  وقدره،  �هلل  بق�ساء  ر��سية  للحياة  مبت�سمة  متفائلة  كوين  �لفا�سلة:  �أختي    
وياأ�سك وقنوطك وبكاوؤك ل يغري �سيئا، وما �أحلى �أن ير�سى �لإن�سان بق�ساء �هلل وقدره، ذلك 

�أن �ملوؤمن �حلقيقي هو �لذي ير�سى مبا ق�سم �هلل له، ول يجزع ول يقنط.
 و�علمي �أي�سا �أيتها �لفا�سلة �أن �جلمال لي�س جمال �ل�سكل فقط، و�إمنا جمال �لأخالق وجمال 

�ل�سلوك، وهو �لأهم. جمالك يكمن يف �أن حتافظي على �أنوثتك كامر�أة.
ذكرت  �لتي  بال�سفة  حو�جبك  �سكل  كان  �إن  ثم  و�لنكد.  �حلزن  ت�ستحق  ل  فالدنيا  �بت�سمي، 
فال مانع �سرعا �أن تقومي بتعديلها وجتميلها بحيث تكون على �سكل �حلو�جب �لطبيعية لعموم 

�لن�ساء، وبذلك تتخل�سني من �لأمر �مل�سبب لالحتقان و�لتعب �لنف�سي. وباهلل �لتوفيق.
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اأعي�ص بالهدف

�إن�سانة  �سرت  �حلياة،  يف  �أمل  �أي  عندي  لي�س  �حلياة،  من  يئ�ست  �سنة،   27 عمري   
�أو �لتميز بينما كنت �سابقا حري�سة على �لدر��سة  �أ�سعر برغبة يف �لنجاح  مت�سائمة جد�، ل 
و�لتفوق، تركت �ل�سالة و�سرت �أ�سمع �لأغاين. لقد تغريت لالأ�سو�أ. �لدنيا ظالم، ل �سهادة ول 

وظيفة ول �سيء. �إن�سانة بال هدف.. تعبت من �لبكاء و�حلزن فماذ� �أعمل؟

اجلواب:
  �أيتها �لفا�سلة، ملا قر�أت م�سكلتك عرفت من خاللها �أنك تريدين �أن حتققي �لنجاح 

وت�سعدي �سلم �ملجد، ولكن �مل�ساكل �لتي تو�جهك هي �لتي تقف عائقا يف وجهك.
�أن ترمي  تياأ�سي ول تعجزي، حاويل  و�أهد�ف، فال  �لعمر عندك طموح  �أنت �سابة يف مقتبل   
�مل�ساكل ور�ء ظهرك وت�سريي نحو �لأمام، �قرئي �سري �لناجحني و�لناجحات، �ستجدين كيف 

تعبو� يف حياتهم وو�جهو� �ملخاطر و�مل�ساكل حتى و�سلو� �إىل درجة �لنجاح و�لعلو .
 �أن�سحك �أن تلتزمي �لذكر و�لدعاء و�ل�ستغفار، و��سمعي �إىل قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: 
" من لزم �ل�ستغفار جعل �هلل له من كل �سيق خمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ل 

يحت�سب ". �سنن �أبي د�ود: 1300.
 و�حذري ل�سو�س �لطاقة �لذين يريدون �أن ي�سلبو� منك حب �لعمل وحب �لنجاح وحب �ل�سعود 
�إىل �ملجد، ومن بني هوؤلء �لل�سو�س، ت�ستت �لذهن، وهذه هي �مل�سكلة �لأ�سا�سية �لتي تعانني 
منها، فعدم ترتيب �أولوياتك وترتيب حياتك، و�إعطاء �لأولوية لالأمور ح�سب �لأهمية هي �سبب 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قول  د�ئمًا  وتذكري  لك،  مفيد�  لي�س  مبا  نف�سك  ُت�سغلي  فال  م�سكلتك، 
�لدنيا  له  فكاأمنا حيزت  يومه  �سربه عنده قوت  �آمنا يف  �أ�سبح معافى يف ج�سده  و�سلم:" من 

بحذ�فريها ". حلية �لأولياء لأبي نعيم: 7240.
 حاويل �أن تعززي �لثقة باهلل تعاىل ثم بنف�سك، فاأنت لديك من �لقدر�ت و�ملهار�ت ما ت�ستطيعني 
�لياأ�س  �أن تبتعدي عن  �أن تقدمي �لكثري لنف�سك ولأ�سرتك ولوطنك ولأمتك ولكن ب�سرط  بها 

و�لقنوط وكذلك �لتمني، فالتمني و�خليال و�حللم ل ياأتي ب�سيء بدون �لعمل.
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وما نيل �ملطالب بالتمني ولكن توؤخذ �لدنيا غالبا 
وما ��ستع�سى على قوم منال �إذ� �لإقد�م كان لهم ركابا 

 و��سمعي �إىل قول �بن �لقيم رحمة �هلل عليه: " �لنف�س فيها قوتان: قوة �لإقد�م، وقوة �لإحجام. 
عما  �إم�ساكا  �لإحجام  وقوة  ينفعه،  ما  �إىل  م�سروفة  �لإقد�م  قوة  يجعل  �أن  �ل�سرب  فحقيقة 

ي�سره". 
 وعليك �أختي �لفا�سلة باتباع �خلطو�ت �لتالية حتى ت�ستطيعي باإذن �هلل تعاىل �أن تخرجي من 

�أزمتك: 
تخطي  على  ويعينك  تعاىل  �هلل  يوفقك  باأن  �خلال�س  بالدعاء  بالتوجه  عليك   -

�ل�سعاب.
- عليك باإيقاظ �سمريك فهو جهازك �لذي يحركك �إىل �لنجاح.

- عليك ب�سحبة �خلري�ت �لناجحات ذو�ت �لعزمية و�لإر�دة �لقوية.
- ل تبني حياتك على �لت�سويف، ولكن تعلمي �أن تنجزي �لعمل يف وقته.

- حاويل �أن تو�جهي �سعف �لإر�دة بقوة �لعزمية و�ل�سجاعة.
وباهلل �لتوفيق. 
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اأحب اأخت طليقتي

كنت عاقد� على فتاة منذ �سنة، وقبل �لفرح ب�سهر ح�سلت م�ساكل و�نف�سلت عنها،    
وكانت لديها �أخٌت متزوجة �نف�سلت �أي�سًا عن زوجها، وعندها ولد، وكانت بالن�سبة يل كاأختي، 
وكنت �أحرتمها جد�، وبعد �أن �نف�سلت عن �أختها ب�سهر كلمتني، وقالت يل: ل تزعل كل �سيء 
�أين  �أن يح�سل، وهو  �أريده  �أكن  �لذي مل  �ليوم �قرتبت منها، وح�سل  ن�سيب. ومن بعد هذ� 
�أي�سًا تبادلني  �أنها  �أحببتها، و�أ�سبحت كل حياتي، و�سارحتها بطريقة غري مبا�سرة، و�سعرُت 
نف�س �ل�سعور. فكرت �أن �أبتعد لكني مل �أ�ستطع، و�سرت �أغار عليها جد�. �إنني م�ستعٌد لأن �أحتدى 
�لدنيا لأجلها، لكن �أهلي ل ميكن �أن يو�فقو� على �أن �أتزوج �مر�أة كنت خاطبا �أختها من قبل، 
و�أي�سا كانت متزوجة، كما �أين لو تزوجتها �سيقول �لنا�س كان بينهما �سيء، و�أهلها �أي�سًا قد 
يقولون مثل هذ�. لكن يعلم �هلل �أنها كانت مثل �أختي عندما كنت خاطبًا لأختها، وهي �إن�سانة 
حمرتمة جدً�، و�أمتنى �أن �أعو�سها عن حياتها و�لعذ�ب �لذي مرت به. ل �أعرف ماذ� �أعمل؟ 
حياتي متوقفة، ول �أ�ستطيع �أن �أعمل، ول �أفكر يف �سيء �إل فيها. �أرجوكم �ساعدوين حتى �أخرج 

من هذ� �لذي �أنا فيه وجز�كم �هلل خريً�
 

اجلواب:
�أخي �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، �حمد �هلل تعاىل على كل حال، يف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء،   
�أن �لأمور ت�سري بتدبري من �هلل �سبحانه وتعاىل، فال�سيء �لذي  يف �ل�سيق ويف �لفرج، و�علم 
حدث كان تدبري� من �خلالق �سبحانه وتعاىل، فعليك �أن تر�سى بق�ساء �هلل وقدره حتى ت�سمو 
وت�سفو نف�سك وتطمئن وترتاح، وتقول د�ئما �حلمد هلل على كل حال، فقد ي�سبب زو�جك من 

�لبنت �لتي �نف�سلت عنها توتر� وم�ساكل، وقد ل تهناأ بهذه �لزو�ج.
 و�أما �ل�سطر �لثاين من �سوؤ�لك، وهو تعلقك باأخت طليقتك، �سو�ء بق�سد �أو بغري ق�سد، فقد 
ب�سر،  مع  تتعامل  �أنك  تن�س  ول  لأختها،  و�لكر�هية  �لعدو�نية  نوعا من  نف�س طليقتك  يولد يف 
بالإ�سافة �إىل نظرتك �أنت لهذه �لفتاة بعدما تركت �أختها، فاإن �سورتها قد تذكرك باحلبيب 
�لأول، في�سبح لديك �زدو�جية يف �حلب، و�سورة تذكرك باملا�سي. ورمبا قلت يل �أنك ن�سيت 
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�ملر�أة �لأوىل، لكن هذ� �سعب، فحركات و�سكنات وكلمات ونرب�ت �ملر�أة �لثانية لبد �أنها �سوف 
تذكرك بالأوىل، فهما �أختان، وكذلك من �لناحية �لجتماعية، فاإن نظرة �ملجتمع من حولك 
و�ملتمثل يف �أ�سرتك و�أ�سرة �ملر�أة و�لأقارب و�لأرحام و�ملعارف، هوؤلء جميعا �سيد�خلهم �ل�سك 
و�لريب باأن �سبب تركك لزوجتك مل يكن �إل ب�سبب عالقتك باأختها، و�سيكرث �حلديث و�لظنون 
وعقال  وعرفا  �سرعا  مطالب  و�لن�سان  ذلك،  يف  �ل�سبب  �أنت  وتكون  �لقلوب  و�أمر��س  �ل�سيئة 
�لكرمي  �لر�سول  يقول  �ل�سبهات،  عليه  يثري  �أو  كر�مته  يجرح  �أو  ل�سمعته  ي�سيء  ما  يتجنب  �أن 
�سلى �هلل عليه و�سلم: " من �تقى �ل�سبهات ��سترب�أ لعر�سه ودينه ومن وقع يف �ل�سبهات وقع يف 

�حلر�م ".  م�سكل �لآثار للطحاوي: 638. 
ول تن�سى �أخي �لفا�سل �أي�سا ر�سا �لو�لدين عن هذ� �لزو�ج، فهو من �أهم �ملهمات،   

فال تخ�سر ر�ساهما وبرهما وحبهما لك من �أجل �إر�ساء عاطفتك وغريزتك.
 ولهذ� �أن�سحك �أخي �لفا�سل باأن تغلق هذ� �لباب ول تفكر فيه، و�طلب من �هلل تعاىل �لعون 
ويكون  ��سرتك،  بها عينك وعني  تقر  �لتي  �ل�ساحلة  �لزوجة  �إيجاد  يوفقك يف  و�أن  و�ل�سد�د، 
من�ساأ هذ� �لزو�ج �سحيحا و��سحا ل غبار عليه ول م�ساكل فيه، حتى تعي�س �لأ�سرة يف �سعادة، 

و�إذ� �أمكن �لبتعاد كليا عن هذه �لأ�سرة فهو �لأف�سل. و�هلل �أعلم. 
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قبل الدخلة غري متفقني!!

            مر على عقد قر�ين على زوجتي حو�يل 8 �سهور، ويف �لبد�ية كنا مندفعني لكي ن�سبح 
مع بع�س، ولكن يف �لفرتة �لأخرية و�جهتنا ظروف �سعبة �أدت �إىل تاأخري �لعر�س فاأ�سبنا مبلل، 
و�أ�سبحنا نحا�سب �أنف�سنا على �أ�سياء تافهة، و�سرنا منار�س �لعناد �سد بع�سنا، وهي تتهمني 
�لرجل  �أنا  �أنني  �أرى  �أنا  بينما  للمر�أة،  �ل�سلبية  �لنظرة  يف  �أ�سحابي  باأفكار  تاأثرت  قد  باأين 

و�لزوجة ينبغي عليها �أن تطيعني.. فبماذ� تن�سحوين؟

اجلواب:
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل تعاىل، بالن�سبة لعالقتك مع زوجتك ينبغي �أن تكون مبنية    
على قاعدة �سحيحة �سلبة؛ لأن �لبناء لبد �أن يكون مبنيا من �لبد�ية على قو�عد �سلبة.. و�علم 
�أن �لعالقة بني �لزوجني ل تبنى باأو�مر ونو�ه، ولكن �حلياة �لزوجية مبنية على �حلب و�ملودة 
و�لرحمة، و�هلل تعاىل �سماها "�سكنا" لأن فيها ي�سكن �لزوج �إىل �لزوجة، و�لزوجة ت�سكن �إىل 
�لزوجة  هذه  �أن  تن�س  ول  �ل�سعور،.  نف�س  ف�ستبادلك  �مل�ساعر  هذه  �أعطيتها  �أنت  فاإذ�  �لزوج، 
�ست�سبح �أما لأولدك، فاأكرمها و�رفع من �ساأنها، وعاملها باحل�سنى، فاملر�أة ح�سا�سة �مل�ساعر، 
و�حرت�مها  ودها  ف�ستك�سب  وح�سنى  بلطف  �ل�سخ�سية  هذه  مع  تتعامل  كيف  عرفت  �أنت  �إذ� 

وطاعتها لك.
بالرفق  فعليك  �سانه،  �إل  �سيء  �لعنف يف  كان  وما  ز�نه  �إل  �سيء  �لرفق يف  كان  ما  �أنه  و�علم 
مع زوجتك، ول ت�سمع لكالم �لآخرين، �جل�س مع زوجتك وحاورها بالهدوء، فاحلو�ر �لأ�سري 

�لهادئ هو �لذي يبني �لأ�سرة �ل�سعيدة ويبعد �أ�سباب �لقلق و�ل�سر�ع �لزوجي وباهلل �لتوفيق.
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احلياة �سعبة

�حلياة �سعبة جد�، ونحن مغرتبون ويجب �أن نعمل لنعي�س، فاحلياة �أ�سحبت ل تطاق؛    
لأننا ل نرى بع�سنا، فزوجي يخرج من �لفجر ول يرجع �إل متاأخر� ليال �أعمل له �لع�ساء وننام 
لأنني �أكون جمهدة من �أعمال �لبيت و�لأطفال، فما ن�سيحتكم يل �أنا تعبانة جد�، كيف نق�سي 

�أوقاتا جميلة؟.

اجلواب:
د�م  وما  عليها،  باهلل  و��ستعانة  وجماهدة  �سرب  �إىل  حتتاج  �لكرمية  �أختي  �حلياة    
زوجك يتعب وي�سقى من �أجلكم فال بد �أن تعينيه، ولبد لكم من و�سع برنامج �أ�سري يريحكم، 
برنامج  وو�سع  مهامكم  وتوزيع  �أموركم  برتتيب  قمتم  فكلما  �لفو�سى،  �إل  تنتج  ل  فالع�سو�ئية 
وخمطط حلياتكم كلما �أح�س�ستم بالر�حة و�سمت �رو�حكم لالأف�سل، وهذ� �سينعك�س بال �سك 
تعي�سو� �سعد�ء  �أن  ت�سعد يف حياتها.. حاولو�  �ن  �لنف�سية و�ملز�جية كعائلة تريد  على حالتكم 
باجتماعكم مع بع�س، ولي�س بال�سرورة �خلروج �لد�ئم من �لبيت، �إذ �ن �جتماعكم وجلو�سكم 
مع بع�س يف �لبيت على مائدة و�حدة، وحو�ر عاطفي هادئ يزيد من قربكم ويخفف متاعب 

�حلياة �ليومية عليكم.
��ستعينو� باهلل و��ساألوه �لتوفيق و�حلفظ، و�أدو� �حلقوق �لتي كتبها عليكم من �سالة وغريها، 
فاإن ذلك يجلب �لربكة يف �لوقت و�لعمر، و�أكرثو� من �لذكر فبه تطمئن �لقلوب كما قال تعاىل: 

ِ َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُب (. �سورة �لرعد: 28.  ِ  �أََل ِبِذْكِر �هللهَّ ِذيَن �آَمُنو� َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر �هللهَّ ) �لهَّ
وباهلل �لتوفيق. 
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اأخاف اأن اأجرح م�ساعرها
 

�أنا يف �خلام�سة ع�سرة من عمري، تعرفت على فتاة عن طريق �لفي�س بوك، و�حلقيقة   
�أكن  ولكن مل  �لدر��سة،  �أعرفها من قبل، فهي زميلتي يف  و�أنا كنت  �لتعارف،  بد�أت  �لتي  هي 
�أعرفها عن قرب، وكانت تخاطبني على �لفي�س بوك، و�أخربتني بحبها يل و�أنا �أحببتها �أي�سا، 
وقد  �أنه ل يجوز،  �أعرف  فاأنا  �لزو�ج،  قبل  وفتاة  �ساب  ��ساأل هنا عن حكم �حلب بني  ول�ست 
�أخربتها �أن هذ� �حلب لن ينفعنا ب�سيء، و�سيعود علينا بال�سرر فقالت يل �أننا ل نفعل �خلطاأ 
لكني  �أن كالمها خطاأ  �أعرف  �أين  ورغم  �سيء،  فيه  لي�س  و�حرت�م  باأدب  �أنه  و�أن �حلب طاملا 
�أن  �أختي  �أقبل على  باأنى ل  �أخربتها  �أخاف على م�ساعرها وقد  فاأنا  �أجرحها،  تقبلته حتى ل 
حتادث �سابا كما �أنني �أت�سايق جد� لأين �أ�سعر �أنني بكالمي لها �أع�سي �هلل.. �أريد �أن �أعرف 

كيف �أقطع هذ� �حلب بدون �أن �أجرحها، فم�ساعرها �سادقة جد�.

اجلواب:
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، لقد فرحت كثري� عندما قر�أت ��ست�سارتك، وعلمت    
�أنك �ساب تريد �لنجاة وتريد �خلري لنف�سك. لقد �أجبت على �أ�سئلتك بنف�سك، فاأنت بحمد �هلل 
تعرف �لذي ي�سرك و�لذي ينفعك، وهذ� دليل على وعيك، ولقد عملت بحديث و�ب�سة �لأ�سدي 
ر�سي �هلل عنه: " ��ستفت نف�سك، ��ستفت قلبك، ياو�ب�سة ثالثا �لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�س 
و�طماأن �إليه �لقلب، و�لإثم ما حاك يف �لنف�س وتردد يف �ل�سدر، و�إن �أفتاك �لنا�س و�أفتوك ". 

�سنن �لد�رمي: 2453.
ومل  �سرعية،  خمالفة  فيها  م�سبوهة  عالقة  �لفتاة  هذه  مع  عالقتك  �أن  ترى  و�أنت    
يطمئن لها قلبك، فلماذ� ترتدد يف قطعها. حاول �أن تفهمها �أن هذه �لعالقة قد تتحول �إىل �أمور 
ل حتمد عقباها، فال ترتك لل�سيطان جمال �أن ي�سيع حياتك، و�علم �أن جرح �مل�ساعر �أهون من 

جرح �لكر�مة و�لعفة و�ل�سرف و�لأمانة و�لدين. وباهلل �لتوفيق. 
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اأهل زوجي ي�سرون على طالقي 

بعد خالف بيني وبني زوجي �أ�سر �أهله على تطليقي، و�أنا �لآن يف بيت �أهلي بانتظار   
�أن يهد�أ �أهله ويقبلو� بعودتي، لكن �لفرتة �لزمنية تزد�د وقد بد�أ �أهلي بالتذمر، فاأنا �لآن ل�ست 
مطلقة ول�ست مع زوجي، مع �أنه ل يغيب عني �أبد� ويحاول جاهد� تعوي�سي عن هذ� �لو�سع، مع 
تاأكيده يل �أنه ل يريد تطليقي ويريدين معه د�ئما ، علما �أن زوجي ل يعمل ولي�س لنا دخل �إمنا 
ياأخذ م�سروفه من �أهله و�أنا م�سرويف وم�سروف �بني من �أبي فبماذ� تن�سحوين.. مع خال�س 

�ل�سكر و�لحرت�م.
 

اجلواب:
منا  �هلل  وتقبل  بخري،  و�أنتم  عام  وكل  معنا،  تو��سلك  على  �ل�سائلة  �أختي  �أ�سكرك   
ومنكم �سالح �لأعمال.. �علمي بارك �هلل فيك �أن بناء �لأ�سرة �لناجحة يحتاج �إىل جهد وتعب 
و�سرب وحتمل وتغا�س عن �لأخطاء، وعدم حمل �حلقد للطرف �لثاين، بالإ�سافة �إىل �أن �أهم 
قاعدة للبناء �لأ�سري هي تقوى �هلل �سبحانه وتعاىل و�للتز�م بدينه، بينما هدمها �سهل، فالذي 
بني يف �سنو�ت قد يهدم يف حلظة، و�ملو�قف �لتي مترين بها �أنت زوجك هي عبارة عن �ختبار 
و�بتالء يحتاج من �لزوجني �ىل �ل�سرب و�لركون �إىل �هلل تعاىل، بالإ�سافة �إىل ��ست�سارة �أهل 
�لر�أي و�لعلم و�خلربة، فالعالقة �لزوجية تبنى على �حلب و�ملودة و�لتفاهم، فال ينبغي �أن تهدم 

ب�سبب خالف �أو �سوء فهم �أو خ�سومة.
و�علمي �أيتها �لفا�سلة �أن كل �إن�سان يحمل يف طياته �إيجابيات و�سلبيات، لكن �مل�سكلة   
�أن �لبع�س ينظر �إىل �ل�سلبيات �أكرث من �لنظر �إىل �لإيجابيات، وين�سى قول �هلل تعاىل: ) ول 
تن�سو� �لف�سل بينكم (. �سورة �لبقرة: 237. فعلى كل طرف �أن يتحمل �لآخر، كما يجب على 
�لزوجني �أن يعلما �أن �أ�سر�ر �لبيت �أمانة ل يجوز �إخر�جها �أو �إظهار �مل�ساكل �إىل �لآخرين و�إن 

كانو� من �لأقارب فاإن ذلك من �أكرث �لأ�سباب �لتي توؤدي لهدم �لأ�سرة وت�سييع �لأبناء.
ثم  منه،  �ملعونة  وطلب  تعاىل  �هلل  �إىل  �لرجوع  هي  �مل�سار  ت�سحيح  يف  �لأوىل  �خلطوة  ولتكن 
دور  وتفّعلي  زوجك  مع  �أن جتل�سي  زوجك، فحاويل  �أهل  وبني  بينك  �لعالقة  لبد من حت�سني 
�حلو�ر �لزوجي وتطلبي منه �أن تناق�سا �مل�سكلة �لتي كانت �ل�سبب ور�ء �جلفاء �لذي بينك وبني 
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�أهل �لزوج، وحماولة حلها مبا يتنا�سب و�لبيئة و�لثقافة و�لو�سع �لجتماعي. وباإمكانكما �أي�سا 
�إدخال �أطر�ف �أخرى من �لأهل �إذ� ر�أيتما �أنهم ي�ستطيعون �لتدخل �لإيجابي.

 �سجعي زوجك على �لعمل، و�غر�سي فيه روح �جلد و�لن�ساط ، و�أ�سعريه بامل�سوؤولية �لأ�سرية، 
ياأتي  ل  فالك�سل  م�سروفكما،  يتحمل  �ن  عليه  يجب  �لذي  وهو  م�سوؤوليته  حتت  وولدك  و�أنك 
بخري �أبد�.. توجهي �إىل �هلل تعاىل بالدعاء �أن ي�سلح بينك وبني زوجك و�أهله، و�أن يبعد عنكما 

�ل�سقاق و�ل�سر�ع. وباهلل �لتوفيق.
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اأعاين من �سراع نف�سي

هل  ق�سرت؟  هل  زوجي:  تويف  �أن  بعد  وذلك  �سنة  منذ  نف�سي  �سر�ع  من  �أعاين    
�أ�سعر بالر�حة من  �أخطاأت؟ مل �أكن مق�سرة.. لقد قلت.. لقد فعلت.. وكل ذلك يوؤرقني فال 
كرثة �لتاأنيب، كما �أنني �أعي�س معاناة �أخرى، وهي �لفر�غ على �لرغم من �أن لدى خم�سة �أبناء 
�أحاول مر�عاتهم وتوفري متطلباتهم وملء �لفر�غ �لذي تركه و�لدهم، ولكن �أ�سعر بفر�غ قاتل 
فاأحاول �سغله باجللو�س على �لنت ولكن بال جدوى، فاأجلاأ �إىل �لبكاء، و�أحيانا ينتابني �سعور 

باأنني �أريد �لهروب من �لبيت.. �أرجوكم �ساعدوين.

اجلواب:
�أرحم  فهو  وجوده،  وكرمه  �هلل  عفو  تذكري  ورعاك،  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أختي    
�لر�حمني، وهو يجيب �مل�سطر �إذ� دعاه ويك�سف �ل�سوء، ول يخيب من رفع يديه وطلبه بلهفة 

و�سوق و�إحلاح.
�أختي �لفا�سلة ل تياأ�سي ول تقنطي من رحمة �هلل، و��سمعي �إىل قول �حلبيب �مل�سطفى   
�سلى �هلل عليه و�سلم عن �سهيب ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: " 
عجبا لأمر �ملوؤمن، �إن �أمره كله خري، ولي�س ذلك �إل للموؤمن، �إن �أ�سابته �سر�ء �سكر فكان خري� 

له، و�إن �أ�سابته �سر�ء �سرب فكان خري� له ". �سحيح م�سلم: 5322.
و�علمي �أن يف هذه �لدنيا منغ�سات كثرية، و�لإن�سان يف هذه �حلياة بني نعمة من �هلل    
�سبحانه وتعاىل من �سحة ومال و�أمن، وبني �بتالء من نق�س يف �لأنف�س و�لأمو�ل وما ي�سيبه 
من �لتعب و�لن�سب، ولكن �ملوؤمن �أمره عجيب كما و�سفه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، فهو 
�إن �أ�سابه خري �سكر �هلل تعاىل بقلبه ول�سانه وجو�رحه، لأنه يعلم �أن هذه �لنعم هي من �هلل 
رزقت  �حلمد  وهلل  و�أنت  �سرب،  �لدنيا  �أمور  من  �أمر  يف  �سر�ء  �أ�سابته  و�إن  وتعاىل،  �سبحانه 
بخم�سة �أولد، لعل �هلل تعاىل يجعل لك فيهم �لربكة و�خلري، و�علمي �أن تربية �لأبناء م�سوؤولية 

عظيمة فاجتهدي يف ذلك و�حت�سبي �لأجر.
من  ي�سعف  �للوم  فكرثة  نف�سك،  على  �للوم  تكرثي  �أن  حتاويل  ل  �لفا�سلة،  �أيتها    
�سخ�سيتك، ويوؤدي بك �إىل �لقلق و�حلزن و�لكتئاب، ولكن د�ئما �أعطي نف�سك �لأمل، ودليها 
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نوع  �إىل  فقط  فاأنت بخري وهلل �حلمد، حتتاجني  �سعيدة،  وعي�سي حياتك  على طريق �خلري، 
من �لر�حة و�لطمئنان، وباإذن �هلل تعاىل �سيتح�سن مز�جك وت�ستقر حالتك �لنف�سية، فاأنت 
ل تعي�سني �سر�عا نف�سيا، ولكن هو نوع من �لنهز�م �لنف�سي ب�سبب �سعف �سخ�سيتك وعدم 
و�لتوكل  به  و�ل�ستعانة  �أول  باهلل  �لإميان  بتقوية  كل هذ�  وعالج  �لظروف �خلارجية،  مقاومة 
عليه، ثم بتقوية �سخ�سيتك، وعدم �ل�ست�سالم للهزمية �لنف�سية، باأن تعطي نف�سك �لأمل يف 
حالتك  �ستتغري  تعاىل  �هلل  فباإذن  تفكريك،  من  كبري�  حيز�  ذلك  ولي�سغل  و�لتفوق،  �لنجاح 

�لنف�سية.
حاويل بارك �هلل فيك �أن ت�سغلي نف�سك مبا يعود عليك بالفائدة وعلى �أولدك، مثل    
�خلروج �إىل نزهة مع �أولدك، و�لقيام مبمار�سة بع�س �ملهار�ت �لنافعة كالقر�ءة، ول تن�سي قبل 

كل �سيء �أن تربطي �أمرك يف كل �لأحو�ل باهلل �سبحانه وتعاىل وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأعرب عن حبي لأمي؟

  عمري 18 �سنة، عالقتي باأمي ممتازة، نعي�س ك�سديقتني بل �أكرث، فما تعلمه عني ل 
يعلمه �أحد غري �هلل، لكن م�سكلتي �أنني مل �أقبلها �أو �أ�سمها �أو �أقول لها �أحبك يف يوم من �لأيام، 
حتى �أنها موؤخر� كانت يف �مل�ست�سفى فزرتها مرة و�حدة لب�سع دقائق وخرجت،، مع �لعلم �أين 
�أحبها جد� وما �أتخيل �حلياة بدونها!!.. �أبكي لكن ل �أ�ستطيع �لتعبري عن م�ساعري لها، فهناك 
�أن هذ� كان حايل مع �سديقاتي لكني تغريت و�سرت  حاجز بد�خلي مينعني من ذلك، علما 

�أعرب عن حبي لهن و�أ�سمهن.. فما �سبب م�سكلتي وكيف �أحلها؟

اجلواب:
             �أيتها �ل�سائلة، لن �أحدثك عن ف�سل �لأم وحقها عليك، وما هو دورك نحوها، فكل هذه 
�لأمور تعرفينها ما دمت حتبني �أمك، فال توجد هنا م�سكلة، ولكن �مل�سكلة �لتي تقف عائقا يف 
وجهك هو خجلك من تعبريك عما يجول يف نف�سك من حب و�حرت�م وتقدير لأمك، وهو عبارة 

عن جد�ر وهمي و�سعتيه لنف�سك ول ميكن �أن يك�سر هذ� �جلد�ر �إل �أنت.
 

تها، وفتِّ�سي عن مدخلها �لذي  اأول: �قرتبي من و�لدتِك، و�عريف طريقة تفكرِيها، و�فهمي نف�سيهَّ
ُير�سيها �أن تدخلي �إليها منه، و�أنا ُموِقن باأنهَِّك �ستنجحني يف �لعثور على �سالتِك، و�ستجاهدين 

كي تعربي عن حبك لأمك.
 ثانيا: بالن�سبة ل�سلوك �خلجل كان من �ملفرو�س �أن ل يكون مع �أقرب �لنا�س �إليك، �أل وهي 
�أمك، فاأنت قلت �أنك مبثابة �سديقة لها، بينكما �ألفة ومودة وحمبة، فهذ� كله ل مينعك من �أن 
تعربي عن حبك لها، و�لتعبري عن �حلب لي�س كلمات فقط ، فقد تكون �سمة �و مل�سة حانية �أو 
�بت�سامة تنبع من �لقلب لكي ت�سل �إىل �لقلب.. �إنك ت�ستطيعني �أن تتخل�سي من هذ� �خلجل 
ر��سخ  �أ�سل �حلب  د�م  ما  �أب�سرك  و�أنا  �لرتدد، فكوين مقد�مة،  بك�سر حاجز �خلوف، وعدم 
يف قلبك و�أمك تبادلك نف�س �ل�سعور فاأمرك هني وي�سري، قليل من �لتدريب على ك�سر حاجز 
�خلجل و�خلوف، �إنك حتتاجني �إىل �جلر�أة لك�سر هذ� �حلاجز يف �أول مرة ثم ياأتي بعدها �سيل 
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من �لتعبري�ت و�لكلمات باإذن �هلل تعاىل.
 �إن �أول خطوة حتتاجني �إليها للتغلب على م�سكلتك هي �سمة حب لأمك، وعندها �ست�سعرين 
بر�حة و�طمئنان و�سكينة، و�إن �أف�سل ما يعينك على ذلك �أن ت�ست�سعري �أنها عبادة تتقربني بها 

هلل تعاىل وتوؤجرين عليها. وباهلل �لتوفيق.
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فقدت عذريتي 

جز�ك �هلل خري� يا دكتور، و�هلل �إنه من �ل�سعب علّي �أن �أقول هذ� �لكالم ولكن ي�سهد   
�هلل �أين تعبت من �لتفكري و�أحاول �أن �أجد حال ولكن بدون فائدة. �أنا فتاة �أبلغ من �لعمر 18 
لقد  ماذ� حدث يل،  �أدري  ما  ولكن من فرتة  و�لطاعة  �ل�سالة  وقد كنت مو�ظبة على  �سنة، 
تغريت قلت �سالتي ونادر� ما �أذكر �هلل، كما �أنني �سرت �أخاف كثري� من كل �سيء، لقد غلطت 

كثري� وع�سيت ربي كثري�، ودي �أرجع و�أتوب، ودي �أرجع �أحب �هلل و�أ�سلي و�أذكر مثل قبل. 
كثري  خلطبتي  تقدم  �جلامعة  �إىل  و�نتقلت  �لثانوية  من  تخرجت  عندما  �لأخرية  �لفرتة  يف 
�أتزوج وتكون يل حياة  �أرف�س وقلبي يتاأمل، فودي  من �خلطاب وفيهم خري ولكني د�ئما كنت 
زوجية و�أ�سرة، �أمتنى �أ�سري �أم لكن يا دكتور �سعب �أو�فق، �أو باملعنى �لأ�سح م�ستحيل �أو�فق، 
فلو تزوجت �سوف �أف�سح نف�سي و�أهلي و�لذي �سيتزوجني �سيعرف �أنني فقدت عذريتي ول�ست 
بكر�!!.. و�هلل يا دكتور كل �لذي �سار مل يكن باإر�دتي.. تعبت و�أنا �أفكر �أخاف مير �لزمن وكل 
�أعمل  ماذ�  �أعرف  ل  �مل�ستقبل،  من  خوف  كلها  حياتي  �سارت  "عان�س"..  و�أبقى  �أرف�س  مرة 
�أعرف  ول  �أمامي  ميوت  �جلديدة  وحياتي  �أمومتي  حلم  �أرى  �أن  علّي  �سعب  �أت�سرف؟  وكيف 
�أت�سرف، و�سعب �أقول لأي �أحد هذ� �لكالم، و�إمنا ت�سجعت وقلت لك لأين حمتاجة لأحد يقول 

يل كيف �أت�سرف و�أثق بعلمك وخربتك.

اجلواب:
عن  بعيدة  مبت�سمة  متفائلة  تكوين  �أن  �أريدك  ورعاك،  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أيتها    
�حلزن و�لقنوط و�لياأ�س، �أمل تقرئي قول �هلل تعاىل: " قل يا عبادي �لذين �أ�سرفو� على �أنف�سهم 
ل تقنطو� من رحمة �هلل �إن �هلل يغفر �لذنوب جميعا �إنه هو �لغفور �لرحيم " ، فلما �لقنوط 

و�لياأ�س!؟ خا�سة �أنك متاأكدة من نف�سك �أنك مل ترتكبي �حلر�م.
ينبغي �أن تعلمي �أن �سيطرة �لأفكار �لو�سو��سية عليك �ستحطم من قدر�تك ومهار�تك، وجتعل 
�لدنيا �أمامك كلها حزن وهم وغم، فال تعطي لها �ملجال، وحاويل �أن ت�ستبدليها باأفكار �إيجابية 
م�سرقة.. فكري يف �إجناز�تك يف هذه �حلياة، فكري ماذ� قدمت من خري لالآخرين، فكري يف 
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�لتي كانت عونا  و�لتوجيهات  �لن�سائح  �لآخرين، فكري يف  بها  �أ�سعدت  �لتي  �لطيبة  �لكلمات 
لالآخرين. 

�إن �سجالت �ملا�سي يجب �أن تطوى، وعفا �هلل عما �سلف، ول �أريد �أن يكون تفكريك   
يف �ل�سلبيات مالزما لك، ولكن فكري كيف ت�سححني تلك �ل�سلبيات وتتخل�سني منها، فاذكري 

�إيجابياتك، و�جعليها ترفرف عليك باحلب و�خلري.
�إي�سال  �أو...( قد تكون عونا لك على  �أمك  �أو  �أن جتل�سي �إىل من تثقني فيه )�أختك  �أريدك   
�لر�سالة ب�سورتها �ل�سحيحة �إىل �أهلك وتو�سح لهم �لأمور.. �إن �لذي حدث يف �ملا�سي مل يكن 
�أمر� متعمد� بل كان رغما عنك كما ذكرت، وقد يحدث لأي �إن�سان، ولكن �لعاقل من يتد�رك 
�أمره ويرجع �إىل �هلل تعاىل ويتم�سك بحبله، و�أنت وهلل �حلمد عرفت �خللل �أين هو، وت�ستطيعني 

معاجلة هذ� �خللل بدون ت�سرع �أو تهور، ولكن يحتاج �إىل عقل رزين وروؤية �سائبة.
�علمي �أن حلمك �سيتحقق باإذن �هلل تعاىل، ولكن مطلوب منك �لعمل وعدم �لركون �إىل �حلزن 
لزم  من   " فاإن  �ل�ستغفار،  من  و�أكرثي  تعاىل،  �هلل  بحبل  مت�سكي  ود�ئما  و�لقنوت،  و�لياأ�س 
�ل�ستغفار جعل �هلل له من كل هم فرجا ومن كل �سيق خمرجا، ورزقه من حيث ل يحت�سب ". 

�سنن �أبي د�ود: 1300. 
�تركي باب �لأمل مفتوحا، و�علمي �أن مع �ل�سرب ياأتي �لفرج باإذن �هلل تعاىل.
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فا�سل يف تكوين عالقات مع الغري

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل و بركاته، دكتوري �لفا�سل: �أنا من زو�ر موقع �ل�ست�سار�ت   
وقد قر�أت حل�سرتك عدة ��ست�سار�ت كانت ذ�ت فائدة عظيمة بالن�سبة يل، لذلك جلاأت �إىل 
�أن �أكتب حل�سرتك على �إمييلك �ل�سخ�سي وكلي �أمل يف �أن تتكرم علّي بالتوجيه و�مل�سورة، فاأنا 

كلي ثقة بر�أيك وخربتك.
  �أنا طالب جامعي، وهلل �حلمد متفوق، كما �أنني وهلل �حلمد �سخ�سية حمبوبة، ولدى 
�ن  ما  �أنني  �لأمر  �لغريب يف  ولكن  �لنا�س،  يجعلني مقبول بني  ما  �لعايل  و�خللق  �للباقة  من 
تتعمق �سد�قتي ومعرفتي بالآخرين وتزد�د �ت�سالتهم معي حتى �أ�سعر بالغ�سب، وقد جل�ست 
ويحاولون  �لآخرون يل،  يرتاح  �أن  فما  �أنا،  هو  �ملخطئ  �أن  �ملخطئ، فوجدت  �أتاأمل من  كثري� 
تعميق هذه �ل�سد�قة، وتظهر منهم بو�در �ل�سكر و�ملحبة يل حتى �أبد�أ بالنفور منهم، و�أحاول 
�لتخل�س منهم �سريعا، وقد عانيت كثري� من هذ� �لأمر و�أنا �لآن وحيد، حتى معاريف �ل�سابقني 
�أ�سبحو� يخافون ردة فعلي �لعنيفة لأنني عندما يكرثون �ت�سالتهم �أو زيار�تهم �أ�سعر بالغ�سب، 
و�أحيانا كثرية �أت�سرف بق�سوة وجفاء حتى �أرتاح منهم.. لقد �أ�سبحت وحيد�، هاتفي �أ�سبح ل 
يرن و�إن رن هاتفي �أغ�سب، فقررت �أل �أحمل جو�ل ول �أتلقى �ت�سالت يف منزيل، بل �ين منذ 
�ل�سغر �أكره �أن يكلمني �أحد على �لهاتف، فمنذ كنت طفال مل تكن يل �سد�قات ب�سبب جرحي 

مل�ساعر �لآخرين و�لتعامل معهم بطريقة قا�سية ب�سكل ل يو�سف.
�أتكلم عن م�سكلتي  �أول مرة يف حياتي  �أطلت �لكالم، لكن هذه  �إن  يا دكتور  �أعتذر    
�لتي ما فاحتت بها �أحد� يوما من �لأيام. �أمتنى �أن تكون يل مر�سد� لأعرف �سبب م�سكلتي، و�أن 
ت�ساعدين على حلها فقد بلغت ت�سرفاتي من �لغر�بة حد� ل يو�سف، و�أ�سبحت �سجني وحدتي. 

جز�ك �هلل كل خري �سيدي �لفا�سل و�أمدك بقوته.. لك مني كل �لحرت�م و�لتقدير و�ل�سالم.

اجلواب:
  �أيها �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك، �أ�سكرك و�أحيي فيك هذه �ل�سر�حة وهذه �لرغبة 

للو�سول �إىل �سخ�سية متفائلة تطمح �إىل �لنجاح و�لتفوق باإذن �هلل تعاىل. 
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وبالن�سبة حلالتك �لتي تعاين منها فهي تتعلق بنمط �سخ�سيتك، وهي ل تعترب مر�سا نف�سيا 
حقيقيا، و�لأمر �ل�سروري يف عالج مثل هذه �حلالت هو تطوير �ملهار�ت �لجتماعية، وهذ� من 

�ملمكن جدً� ولكن يتطلب �ملثابرة و�ل�سرب و�لتدريب �لجتماعي �ملتو��سل.
�أن ت�ستمر يف عالقتك مع  لقد لحظت من خالل ر�سالتك �أنك �سخ�س متل ب�سرعة ول حتب 
�لآخرين، وهذ� ب�سبب منط �سخ�سيتك �لذي يغلب عليه طابع �لعزلة وعدم خمالطة �لآخرين، 

حتى و�إن كانو� �أقرب �لنا�س �إليك. 
ياألف ول  ياألف ويوؤلف، ول خري فيمن ل  �ملوؤمن  �أن  �أن تعرف- حفظك �هلل-  ينبغي   
يوؤلف، و�ملوؤمن �لذي يخالط �لنا�س وي�سرب على �آذ�هم خري من �ملوؤمن �لذي ل يخالط �لنا�س 
ول ي�سرب على �آذ�هم، كما �أخرب بذلك �لر�سول �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم، ونحن نرى قدوتنا 
و�أ�سوتنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقد كان يخالط ويتعامل مع جميع �أمناط �لنا�س، وكل 

�سخ�سية يعطيها حقها ويتعامل معها بال�سيء �لذي ينا�سبها. 
�أو  �لودودة،  �ل�سخ�سية  جتد  فقد  طبائعهم،  يف  يختلفون  �لفا�سل  �أيها  �لنا�س  �إن    
�ل�سخ�سية �لعنيدة، �أو �خل�سنة، �أو �لرثثارة، �أو �ملعار�سة، �أو �ملتعالية، �أو �مل�ساغبة، �أو �خلجولة، 
�أو �مل�سلية، وغريها من �ل�سخ�سيات �لتي ت�سادفك يف حياتك، وكل �سخ�سية لديها منط معني 
من �لتعامل، ولهذ� فنمط �سخ�سيتك �أخي يحب �لعزلة، ول يطيل �لتعامل مع �لآخرين، وهذ� 
يحتاج منك �إىل قوة �لعزمية و�لإر�دة بعد �لعتماد على �هلل �سبحانه وتعاىل لتغيري هذ� �لنمط 
و�خلروج من �لعزلة، وميكنك �أن تعني نف�سك بهذه �خلطو�ت لعلها تكون �مل�ساعد لك باإذن �هلل 

تعاىل:
�لنا�س، و�ل�سرب  �لعقلية و�لذهنية و�جل�سدية ملخالطة  �لناحية  �أن تهيئ نف�سك من   -

عليهم، و�لتجان�س معهم قدر �ل�ستطاعة. 
من  نوع  فيها  يحدث  حيث  �لقدم،  كرة  مثل  �جلماعية  �لريا�سة  من  نوع  �أي  مار�س   -

�لحتكاك و�لتخاطب �ل�سعوري و�لال�سعوري. 
ومد�ر�سة  �لتالوة  حلقات  و�ح�سر  و�لتطوعية،  �خلريية  و�لأعمال  للجمعيات  �ن�سم   -

�لقر�آن �لكرمي و�لدرو�س و�ملحا�سر�ت. 
- حاول �أن تعر�س نف�سك على �أحد �لأطباء �لنف�سيني �لثقات؛ لكي ير�سدك �إىل بع�س 

�ل�سلوكيات �لعالجية �ملفيدة. 
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- جتنب �لإح�سا�س بالبعد عن �ملجتمع، وحاول ن�سيان كل ما يقوي هذ� �لإح�سا�س لديك، 
فقد يكون �سبب �لنطو�ئية موقف تعر�ست له، �أو حمنة مررت بها، فا�ستعن باهلل على 

عالجها ون�سيانها. 
- �إياك و�لياأ�س و�لقنوط، د�ئما �ترك باب �لأمل مفتوحا، ف�سخ�سيتك قوية، و�أنا متاأكد 
�أنك �ستتغري �إىل �لأف�سل باإذن �هلل تعاىل، فاأنت متلك من �لقدر�ت و�ملهار�ت ما يجعلك 

�إن�سانا ناجحا متفوقا �ساحب همة وعزمية. وباهلل �لتوفيق. 
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خطة لك�سب قلب الزوج

 دكتوري �لفا�سل: �هلل يجزيك �جلنة، زو�جنا منذ 3 �سنو�ت تقريبا، و�مل�ساكل من �لبد�ية مرة 
تكرب ومرة ت�سغر.. زوجي ل يحب �حلديث معي �أو �ل�سحك عندما نطلع يف نزهة، ويرتكني 
�أم�سي بنف�سي و�ألعب بنف�سي ول يفتح معي حو�ر� رومان�سيا، د�ئما �ساكت و�أ�سعر �أنه غري مرتاح، 
ويقول يل �ساأتزوج فاأنا غري مرتاح معك.. لقد تبني يل �أنه يعاين من �سحر �لكر�هية بيني وبينه، 
وقد ن�سحته بالعالج و�أبدى �هتماما لكن مل يتغري �سيء �إىل �لآن.. دكتور هل لديك خطة �أك�سب 

بها قلبه؟ 

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، وجز�ك �هلل خري� على تو��سلك معنا وح�سن ظنك    
بنا.. وينبغي �أن تعلمي �أنه ل يوجد بيت يخلو من �مل�ساكل، ولكن �لتعامل مع �مل�ساكل يختلف من 
بيت �إىل �آخر، و�مل�سكلة لي�ست يف وجود �مل�سكلة، ولكن كيف نتعامل مع هذه �مل�سكلة، فكثري منا 
�إىل م�سكلة كبرية ب�سبب عدم معرفة  يجهل ذلك، بل قد تكون م�سكلة ب�سيطة هينة، فتتحول 

�لتعامل معها. 
 �أيتها �لفا�سلة: �إياك و�لياأ�س، فاأنتما ما زلتما يف بد�ية حياتكما �لزوجية، ومل تعرفا بع�س جيد� 
بعد، ويجب �أن تعلمي �أن غياب �حلو�ر �لأ�سري بينكما قد يفاقم من �مل�سكلة، فحاويل بفطنتك 

�أن تفّعليه.
�ل�سحر  �إىل  نرجعه  �حلياة  منغ�سات  مع  �لتعامل  يف  وعجزنا  م�ساكلنا  كل  ملاذ�  ثم   
لي�س كل م�ساكلنا وتق�سرينا  ولكن  �لأ�سياء كلها وهي حق،  بهذه  نوؤمن  و�لعني، نحن  و�حل�سد 

وجهلنا وف�سلنا يف �حلياة جنعل من هذه �لأمور �سماعة له.
 �أختي �لفا�سلة �أنت وهلل �حلمد م�سلمة موؤمنة، �عملي على رقية زوجك وبيتك بطريقة مبا�سرة 
�أو غري مبا�سرة، ح�سني نف�سك و�أولدك بالأذكار و�لأدعية وقر�ءة �لقر�آن، وزوجك قد يكون 
�أقرب  �ساحب �سخ�سية خجولة ل حتبذ �لكالم ول �ملز�ح ول �جللو�س مع �لآخرين، حتى مع 
نف�سه، وجتدينه قلقا غري مرتاح يتحرك  �إليه، بل بع�س �حلالت يخجل �ساحبها من  �لنا�س 

كثري� ول ي�ستقر يف مكان و�حد، ول يحبذ �جلماعة. 
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يف  �سحيحة  �أ�ساليب  ��ستخدمت  �أنت  �إذ�  زوجك  قلب  تك�سبي  �أن  ت�ستطيعني  �لفا�سلة:  �أيتها 
�لتعامل مع زوجك، وكل هذه �لأ�ساليب يجب �أن تكون معززة بال�سرب. و�إليك بع�س �خلطو�ت 

�لالزمة للتغلب على م�سكلتك: 
�رتد�ء  على  و�ساعديه  و�لفطور  �حلمام  له  و�أعدي  �سباحا  معه  د�ئما  ��ستيقظى   -

مالب�سه.
- ودعيه د�ئما بابت�سامة، وحذريه من �لقيادة �مل�سرعة، و�أكدي عليه �أن يطمئنك على 

و�سوله مبكاملة.
- ل تنامى �أبد� قبل نومه، ومن وقت لآخر ��ساأليه �إن كان يحتاج �سيئا، ولكن ب�سورة 

لي�س مبالغا فيها.
- ل ت�سعدى �خلالفات بينك وبينه �أبد�.

�أ�سيق  يف  ذلك  يكون  �أن  �إل  ت�سرفاتهم  من  ت�ستكي  ول  �أمامه،  �أطفالك  تنهري  ل   -
�حلدود.

 - �ح�سرى له هدية كل فرتة، و�أر�سلي له كروتا على عنو�نه من �آن لآخر ور�سائل يومية 
على هاتفه �لنقال. 

- من �آن لآخر ذكريه بذكرى �سعيدة مرت بكما وكيف كانت ذكرياتكما �سويا.
- �أ�سعريه د�ئما باأنه �أف�سل رجل فى �لعامل، و��سعرى �أنت �أي�سا بذلك.

- �إذ� نهرك �أمام �لنا�س ل تردي �إطالقا، وبعد �أن ينتهى �أكملي حديثك معه كالعادة 
بدون �أي تغيري من ناحيتك.

فهذه بع�س �خلطو�ت قد تكون لك عونا على حت�سني �لعالقة بينك وبني زوجك، و�جعلي �سعارك 
د�ئما هو �لتفاوؤل، و�إياك و�لياأ�س و�لقنوط، فاأنت مازلت يف بد�ية �لطريق، و�لطريق يحتاج �إىل 
�أهل زوجك فقد يكونون عونا لك يف حياتك  �أن حت�سني من عالقتك مع  ز�د ومتاع. وحاويل 

�لزوجية.
�إجابة  �أوقات  �إىل �هلل تعاىل بالدعاء يف  �لتوجه  �لفا�سلة قبل كل �سيء  �أختي  �أي�سا  ول تن�سي 

�لدعاء، باأن ي�سلح لك زوجك، ويدمي بينكما �حلب و�ملودة و�لرحمة.
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 هل اأترك البيت من اأجل كرامتي؟

دكتور قر�أت عنك يف �لنت و�أحببت �لتو��سل معك وطلب ��ست�سارة عاجلة بعد �إذنك:    
هل �إ�سر�ري على �لبقاء مع زوجي من �أجل �لأبناء هدر لكر�متي؟

�أحد� من  �أخرب  �أطفايل، حرقة يف �سدري لكني مل  �لباب و�أخذ  �لبيت و�أغلق  هو طردين من 
�أهلي كي ل تكرب �مل�ساألة و�أحرم من �أولدي هل بر�أيك ت�سريف �سحيح؟ �أم �أن �ملفرو�س �إدخال 

�أهلي حتى ل تهان كر�متي؟
�أرجوك �أعرف �أنك م�سغول لكن �أنا بحاجة ملن يدلني على �ل�سو�ب، �هلل يجزيك �جلنة.

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، �أ�سكرك على ح�سن ظنك بنا، و�أ�ساأل �هلل �لعظيم    

رب �لعر�س �لكرمي �أن يدمي بينك وبني زوجك �ملحبة و�لرحمة و�ملودة. 
 بالن�سبة ملو�سوع كر�متك مع زوجك، فكر�متك حمفوظة باإذن �هلل تعاىل، و�سربك على زوجك 

و�إيذ�ئه وتعر�سه لك هذ� دليل على ح�سن �أخالقك و�سربك ورجاحة عقلك.
  �أنا ل �أعرف مدة �لزو�ج �لتي ق�سيتها مع زوجك، وهل كانت كلها م�ساكل و�سر�عات، 
�أم �أن �حلياة طبيعية و�أحيانا يحدث بينكما نز�ع و�سر�ع مما يجعل �لزوج يلجاأ �إىل ��ستخد�م 
�أ�سلوب �لطرد �أو �ل�سرب؟ وعلى كل حال فما ذكرتيه �أمر و�رد يف كثري من �لأ�سر لالأ�سف، ولكن 
من خالل ر�سالتك تبني يل �أنك �مر�أة عاقلة و�عية حري�سة على متا�سك �أ�سرتها، تعلم �أن بيتها 

�أمانة، و�أن كل ما يحدث بينها وبني زوجها ل ميكن �أن يطلع عليه �أحد، وهذ� هو عني �لعقل.
 �إن �لزوجة �لعاقلة هي �لتي تفهم �حلياة �لزوجية حق �لفهم، وتعي �أن �مل�ساكل �لزوجية عبارة 
عن بهار�ت للحياة �لأ�سرية، ميكن �أن تظهر لفرتة معينة وتختفي وتنتهي بوجود �سرب و�إ�سر�ر 

�لطرفني �أو �أحدهما على �لتما�سك �لأ�سري و�حلفاظ على �لأولد وعدم ت�ستتهم. 
ومن خالل ر�سالتك تبني يل �أنك ت�سريين يف �لطريق �ل�سحيح، فال�سرب يف مثل هذه �ملو�قف 
له ثمار �آجلة وعاجلة، و�أنت مل تخطئي يف هذ� �لت�سرف، ولي�س له عالقة بالكر�مة، فكل ما 
�أنك ��ستعجلت وعملت �سجة كبرية  �أ�سرتك و�أولدك، ولو  تقومني به هو من �أجلك ومن �أجل 
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حت�سرين فيها �أهلك فلن تخرجي بنتيجة مر�سية، بل �ستوؤثر عليك من خالل �لأمور �لتالية: 
اأول: ت�ستت الأ�سرة.

ثانيا: تاأثري هذه امل�سكلة على نف�سية الأولد. 
ثالثا: دخولك يف �سراع مع زوجك. 

رابعا: قد تلجئني اإىل املحاكم.
�مل�سكلة وت�سعي عليها  �أن تبحثي عن  �لفا�سلة: ��سربي على زوجك، وحاويل  �أيتها    
يدك ملعاجلتها، و�نظري هل �سببها من عندك �أم من عند زوجك �أم �ن هناك �أطر�فا خارجية 
�إف�ساد �لعالقة بينك وبني زوجك وهدم بيتك �لأ�سري، ومن ثم حاويل حلها  لها م�سلحة يف 
عند  �لأ�سري  بالإ�سالح  و�خلربة  �لعلم  �أهل  خالل  من  �أو  ذلك،  ت�ستطيعني  كنت  �إذ�  بنف�سك 

عجزك عن �لقيام بذلك بنف�سك. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتعامل مع حماتي؟

وكثرية  قوية  لأنها  يزعجني  وقدومها  لفرتة،  عندنا  وتقيم  لزيارتنا  حماتي  �ستاأتي    
وطبخي،  وبنتي  بيتي  ونظافة  وكالمي  لت�سرفاتي  �لنتباه  علّي  ويجب  و�لنتقاد،  �ملالحظة 
�سديدة  لأنني  طيبة  بيننا  و�لعالقة  ور�حتها،  لأمرها  و�أهتم  و�أخدمها  �أحرتمها  �أين  �لعلم  مع 
�أفيدوين كيف �أحتمل هذه �لفرتة لتمر ب�سالم  �مل�سايرة لها بالكالم �لطيب و�لفعل �حل�سن.. 

ور�حة يل.

اجلواب:
م�ساعرك،  و�سدق  عقلك  كمال  �أعجبني  لقد  ورعاك،  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أختي    
و�أفرحني �سربك على �لأذى، و�أب�سرك �أن �هلل لن ي�سيع ذلك، و�سوف ي�سعدك بالأبناء �لربرة؛ 
فاإن �جلز�ء من جن�س �لعمل، وليت كل �مر�أة تتعامل بهذ� �لأ�سلوب �لر�قي، وت�سحي ب�سيء من 

ر�حتها و�سعادتها من �أجل زوجها وو�لدته، �لتي هي يف مقام �لو�لدة.
حترتمينها،  و�أنك  حماتك،  وبني  بينك  طيبة  عالقة  وجود  من  ذكرت  مبا  �أح�سنت  ولقد   
وتكرمينها، وتقومي معها بو�جب �ل�سيافة، ومل تق�سري معها، بالإ�سافة �إىل م�سايرتك لها، 
�أنها �سيفة عندك جتل�س عندك  �أخالقك، ومبا  �لطيبة تدل على ح�سن  �ل�سلوكيات  فكل هذه 
�أمك،  لكونها يف مقام  بها  وبر�  لالأجر،  �حت�سابا  عليها  �أن ت�سربي  تذهب فحاويل  ثم  لفرتة 
ومن �أجل زوجك، �حرت�ما له وتقدير�، وكذلك من �أجل �أولدك فهي جدتهم. و�علمي �أنك كلما 
�أكرمت �أم زوجك كلما كربت يف عني زوجك، وتقرب منك �أكرث، وبادلك باإكر�م �أهلك، و�ستخلد 
ذكر�ك عنده؛ لأنك �أكرمت �أعز �إن�سان عنده يف �لوجود وهي �أمه، وقبل ذلك كله �أنت ك�سبت 

ر�سا �هلل �سبحانه وتعاىل، وكنت قدوة لأبنائك يحتذون بك بعد ذلك.
  ون�سيحتي لك خالل فرتة وجود حماتك �أن ت�ستفيدي من خرب�تها، فا�ستمعي لن�سائحها، 
وتقبلي ر�أيها يف مو�قف حياتك، فاإن ذلك ل يقلل من �ساأنك �أو ي�سعف �سخ�سيتك، بل على �لعك�س 
لها يف  بالن�سبة  و�ستكونني  وتوقريً�،  و�ستزد�د منزلتك �حرت�مًا  �سيعلي ذلك من مكانتك عندها، 
ن�سب  خالقك  تعليمات  ف�سعي  دينك،  به  ياأمرك  ما  وفق  جتاهها  بو�جبك  قومي  �لبنة..  منزلة 

عينيك، و�جعليها د�ستورك ومنهاجك يف �حلياة، و�ستجدين �أنك ك�سبت �لكثري. وباهلل �لتوفيق.



98

ر معي ماديا وعاطفيا زوجي مق�سّ

و�حلنان  بالعاطفة  يعرتف  ل  رجل  من  متزوجة  وعاطفية،  جد�  ح�سا�سة  �مر�أة  �أنا           
و�لرومان�سية بني �لزوجني، وهو مهمل يل، وكلما حتدثت معه يرد بال�سكوت �أو �تهامي بالتق�سري 
�أو بال�سياح، وعندما �أمر�س ل يعاجلني، �سحيح �أن و�سعه �ملادي �سيئ لكن هناك م�ست�سفيات 
�أمتني كلمات �حلب منه  باكتئاب وقلق،  �أ�سعر  جمانية، وعلى هذ� �حلال منذ �سنو�ت، بد�أت 
ولكنه د�ئما يعريين بقوله �حمدي �هلل غريك يتمنني �لزو�ج، وهو د�ئم �لن�سغال عني بالنت 
ي�سمعني  باأي رجل  لتعلقت  �أخاف �هلل  �أين  ولول  ينام لوحده،  �أن  و�لتلفزيون، ويحب  و�لأخبار 

كلمات �حلب.. �أفيدوين جز�كم �هلل خري�؟

اجلواب:
 �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، بالن�سبة مل�سكلتك فاأنت تعانني كما ذكرت يف ��ست�سارتك 
�حلاجة  �أن  �إذ  فيها،  �أنت  �لتي  �لو�سعية  �أقدر  و�أنا  وعاطفيا،  ماديا  معك  زوجك  تق�سري  من 
�إىل �لإ�سباع �لعاطفي لالإن�سان وخا�سة �ملر�أة �سيء مهم جد�، وكذلك �حلاجة للمال و�لنفقة، 
ولكن هذ� ل يربر لك عدم �لتعاي�س مع هذ� �لزوج، بل عليِك �لتعامل مع �لأمر �لو�قع بحكمة، 
فباإمكان �لزوجة �لذكية �أن تعالج بع�س �ل�سفات �ل�سلبية يف زوجها لتتمكن من متابعة حياتها 

�لزوجية معه بر�سا وقناعة.
�أختي �لفا�سلة، �إن �لأمر يحتاج منك �إىل �سرب وذكاء، ولكي تطمئني وت�سفو نف�سك وترتاح، 

حاويل �أن تتعاملي معه بالطريقة �لتالية:
- �إذ� �كت�سفت �أنه بخيل ل ت�سعريه بذلك، بل �بحثي عن �ل�سبب �لرئي�س ور�ء بخله ثم حاويل 

�إيجاد حل منا�سب للم�سكلة.
- �متدحي بني وقت و�آخر �سفة �لكرم �لتي كان عليها �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم وكيف �أنه 

كان يربي عليها �أ�سحابه.
- �أ�سعري زوجك باحتقارك �ل�سديد للمال و�أنه يجلب �ل�سقاء لأ�سحابه.

- �ذكري بني �حلني و�لآخر تعاليم ديننا وباأن �لبخل كما �لتبذير مرفو�س متاًما.
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�حلدود  �سمن  �مل�سروف  يف  �لقت�ساد  على  و�سجعيه  و�لتبذير  �لبخل  بني  �أمامه  قارين   -
�ملتعارف عليها.

- ل تتذمري من بخله، ول ت�سعريه با�سمئز�زك من بخله، بل حتدثي عن كرمه و�ثني عليه �أمام 
�لنا�س لكي ت�سجعيه على �لبتعاد عن �لبخل.

- �جعليه يدرك مدى �ل�سعادة �لد�خلية �لتي ت�سعرين بها عندما ي�سرتي لكم �حتياجاتكم.
�أما �حلب و�حلنان و�ملودة  ياأتي ويذهب  �أما بالن�سبة لبخله �لعاطفي وهذ� �لأهم، فاملال قد   
و�لرحمة فهي �لتي ينبغي �أن ترفرف على �حلياة �لزوجية، وهي �لتي يقوم عليها �أ�سا�س �حلياة، 
نهاية  لها ل يعني  �أن عدم حب زوجها  �لتي تعرف جيًد�  �ل�سائلة- هي  �أختي  �لذكية-  و�ملر�أة 
�مل�سو�ر ول ��ستحالة ولدة �حلب من جديد، وهي �لتي ت�ستغل �حلزن و�لقهر �ملوجودين بد�خلها 
ذ�تها،  على  ومتقوقعة  و�سلبية  �سامتة  �لبقاء  من  بدًل  ر�ئعة،  حب  �سجرة  لزرع  هائلة  كطاقة 

وم�ست�سلمة لتلك �ل�سدمة تاركة �حلزن ياأكل قلبها. 
 ل �أريدك �أن تياأ�سي فالأمل موجود، ولكن �أحيانا قد متر بالإن�سان ظروف �سعبة �أو حالت ملل، 
فهنا مطلوب منك �لتجديد و�لتغيري يف �لأ�سلوب و�ملعاملة، فال ترتكيه يجل�س وحيد�، حاويل �أن 
تتقربي منه �أكرث، �أعطيه �أنت من �لكلمات و�لنظر�ت و�للم�سات، فهذ� زوجك، وكل مرة غريي 

طريقة تعاملك معك حتى ل ميل.
 وهناك خطو�ت �أختي �لفا�سلة ت�ساعدك وتعينك يف �إثر�ء �حلب و�ملودة بينكما:

- �ساركي زوجك بع�س همومه و�هتماماته، و�عر�سي عليه ��ستعد�دك مل�ساعدته يف �إجناز بع�س 
ما يهمه.

- حاويل تخ�سي�س م�ساحة �أكرب للجلو�س، و�حلديث معه، حتى تعطي للعالقة �لزوجية عمقها 
ومعناها �حلقيقي.

- �أظهري مدى �سعادتك عند قيامه مب�ساعدتك يف �أمر ما.
- �لإعالن عن حبك له بالكلمات و�لعبار�ت �لعاطفية حتى يعتاد �سماعها.

�لتي تبقي �سعلة �حلب م�ستعلة يف  �لذكية هي  تعاملِك مع زوجِك، فالزوجة  - كوين ذكية يف 
بيتها، و�أو��سر �لعاطفة متاأججة د�ئًما مع زوجها.

- �حر�سي على �لتجديد يف �لبيت، ويف مالب�سك وعطرك وزينتك مبا ي�سفي على �لبيت مناًخا 
من �لبهجة و�ل�سعادة، ويجعله مرفاأ لزوجك ير�سو �إليه وياأن�س �إليه وي�سرتيح فيه.
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- �حذري من �لتذمر �مل�ستمر من كل نق�س ترينه يف �لبيت، ومن �ل�سكوى من كرثة �لأعمال 
�لتي توؤدينها، فتذمرك �مل�ستمر يجعل زوجك يياأ�س من ر�ساك فال يحر�س عليه.

 - من �لعو�مل �لتي ل بدهَّ من �لعناية بها �أن �إهمال �لزوجة لنف�سها يف مظهرها وزينتها ور�ئحتها 
معول هدم للحب و�لألفة و�لتقارب بني �لزوجني، فاملر�أة �لفطنة هي من حتر�س على �أن ل ي�سم 

منها زوجها �إل ما يحب، و�أن ير�ها ب�سكل ي�سّره ويبهجه.
 - �أكرثي من دعاء �هلل تبارك وتعاىل �أن يحببِك �إىل زوجِك، و�أن يحبب زوجِك �إليِك ، فمن 
َنا َهْب َلَنا ِمْن �أَْزَو�ِجَنا  ِذيَن َيُقوُلوَن َربهَّ �سفات �ملوؤمنني �لتي ذكرها �هلل لنا يف معر�س �ملدح: )َو�لهَّ

َة �أَْعنُيٍ َو�ْجَعْلَنا ِلْلُمتهَِّقنَي �إَِماًما(. �سورة �لفرقان: 74.  اِتَنا ُقرهَّ يهَّ َوُذرِّ
ب�سخ�سية  بل  و�لأم،  �لأب  �سخ�سية  بعيًد� عن  �لوقت  بع�س  زوجك  مع  تعي�سي  �أن  تن�سي  ل   -
�لزوج و�لزوجة و�حلبيب و�حلبيبة، فهذه �لأوقات تعني بالتاأكيد على �لقيام بدوركما على �أكمل 

وجه.
و�أخري� �أختي �لفا�سلة ل �أريدك �أن تياأ�سي، �تركي باب �لأمل مفتوحا، وتيقني �أن زوجك يحتاج 
وباإذن �هلل  و�ل�سكوى،  �لتذمر  �إىل  �للجوء  و�لتحمل" دون  "�ل�سرب  �سعارها  �إىل رعاية خا�سة 

تعاىل تكونني �سببا يف تغيري زوجك. وباهلل �لتوفيق.
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اأريد الزواج برجل من جن�سية اأخرى واأبي يرف�ص

تعرفت منذ �سنة على زميل يل يف �لعمل، �أجد فيه كل �سفات �لزوج �ل�سالح، فعلى   
�أكرث من  �أنه هو و�أهله يحر�سون على قر�ءة وحفظ �لقرء�ن  �إل  �لرغم من لغته غري �لعربية 
من  بعدد  مررنا  بيننا،  و�لألفة  �حلب  ون�ساأ  ف�سيئًا،  �سيئًا  عالقتنا  توطدت  �لعرب،  �مل�سلمني 
�مل�ساعب وكنا عونًا فيها لبع�س، حتققت من �سدق م�ساعره وعدم رغبته يف �حل�سول على 
مال �أو م�سلحة من ور�ء �لزو�ج مني، فعلى عك�س ذلك قام ببيع ممتلكاته لتكوين م�سروع بينه 

وبني �أحد �أ�سحابه لكي يتمكن من �ل�ستقر�ر يف قطر و�لعي�س بالقرب من عائلتي.
 كنت متفائلة جدً� باأن �أبي �سي�ستمع �إىل هذ� �ل�سخ�س و�سيو�فق عليه، ولكن مبجرد �أن عرف 
�بنتنا من  لنزوج  باجلنون  �أ�سبنا  لو�لدتي: هل  وقال  �لنظر عنه  باأنه هندي �جلن�سية �سرف 

رجل �أجنبي؟
�أن  �أمل لهذ� �لزو�ج  باأنه ل  �أمي كانت مقتنعة يف �لبد�ية ولكن بعد رد و�لدي قالت   
�أيدتني يف هذ�  �إن  ويترب�أ مني  و�سيطلقها  �سي�ستعل غ�سبًا  �أنه  و�لدي  تتوقع من  و�أنها  يح�سل 
�لأمر.. �أنا ل �أهتم لكالم �لنا�س، و�أعار�س نظرة �ملجتمع لزو�ج �لقطرية من �أجنبي و�أعتربها 

جهاًل.
�أم خاطئ، ول  �لطريق هو �سحيح  ��ستمر�ري يف هذ�  �إن كان  �أعلم  �إنني ل  �سيدي:   
�أريد �أن �أخ�سر ر�سا �هلل وو�لدي علي، ول �أريد ت�ستيت �أ�سرتي، ول �إحلاق �ل�سرر باأ�سرة �لرجل 
�لذي �أخل�س يل، ولكن �أريد �أن يفتح يل و�لدي جمال �لختيار بناء على �أحالمي وت�سور�تي 
حلياتي �مل�ستقبلية، فهل �أجتاهل كل ذلك و��ست�سلم و�أر�سخ لالأمر �لو�قع؟ �أرجو منكم �لن�سح 

و�مل�ساعدة �إن �أمكن و�إنارة دربي، ولكم جزيل �ل�سكر و�لتقدير.

اجلواب:
�أيتها �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، �علمي �أن �أهم �أ�سا�س ينبغي �أن يبنى عليه �لختيار   
للزو�ج �لدين و�خللق، م�سد�ق ذلك حديث �حلبيب �سلى �هلل عليه و�سلم: " �إذ� جاءكم من 
تر�سون دينه وخلقه فزوجوه �إل تفعلو� تكن فتنة يف �لأر�س وف�ساد كبري"، لكن هذ� ل يعني �أن 
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نغ�س �لطرف عن �أ�س�س �أخرى لها �أهميتها يف �ل�ستقر�ر �لأ�سري وبناء �لتو�فق بني �لزوجني 
هنا  ومن  �لجتماعي،  و�لتو�فق  �لثقايف  و�لتو�فق  �لفكري  �لتو�فق  �أهمها  من  و�لتي  بعد،  فيما 
لل�سو�ب  �لأقرب  هي  و�جتماعيا  ثقافيا  عنك  يختلف  ممن  لزو�جك  و�لدك  نظرة  �أن  فاأرى 
وللو�قع، ونحن كم�ست�سارين يف �لعالقات �لزوجية نالحظ �أن كثري� من هذ� �لنوع من �لزو�ج ل 
يكتب له �لنجاح، �إذ كلما كانت �لفو�رق بني �لزوجني قليلة كلما كان �لزو�ج �أقرب من �لنجاح، 
�أف�سل  �أن  �أقرب للف�سل، كما  و�لعك�س �سحيح، فكلما كانت �لفو�رق بينهما كبرية كان �لزو�ج 
طرق �لزو�ج �لطريقة �لقائمة على �لختيار �لفردي �لأ�سري، �أي �لختيار �لذي يتم عن طريق 

�لفتاة و�أهلها، فهو �لأ�سلم و�لأدعى لقبول �لزوج ليكون فرد� من �أفر�د �لعائلة.
 �إن �لزو�ج �أيتها �لفا�سلة �رتباط بني �أ�سرتني ولي�س بني فتاة و�ساب فقط، فال ينبغي لك �أن 
تخاطري مب�ستقبلك من �أجل عاطفة حب �أو �إعجاب فتخ�سري نف�سك وعائلتك، ثم هل فكرت 
�ل�سمري؟  تاأنيب  �ستتحملني  كيف  ب�سببك،  �أمك  طلق  �أو  و�لدك  طردك  لو  لك  �سيحدث  ماذ� 
وكيف �ستو�جهني توبيخ �ملجتمع؟ وهل �ساألت نف�سك لو �أن هذ� �ل�ساب �لذي �ستتزوجينه قرر 
�لعودة لبلده يوما ما لأي �سبب هل �أنت م�ستعدة لرتك �أهلك وبلدك و�لهجرة لبلده؟ وهل فكرت 
يف م�سري �أولدك منه �أي جن�سية �سوف يحملون؟ �أل تخ�سني من نظرة �ملجتمع لهم وما �سوف 
ت�سببه لهم من عقد �جتماعية و�أمر��س نف�سية؟ وما هو م�سريك لو حدث بينكما �نف�سال كما 
يحدث بني �أي زوجني، �أين �ستعي�سني؟ وهل �سيقبلك �أهلك �لذين خرجت عن ر�أيهم و�أعر�فهم؟ 
وما هو م�سري �أطفالك �لذين �سيعي�سون يف بلد غري بلدك، خمتلف يف دينه وعاد�ته وثقافته 

وم�ستو�ه �لجتماعي؟ ثم هل قانون �لبلد ي�سمح لك بالزو�ج من هذ� �ل�ساب؟
ولهذ� لبد �أن تفكري جيد�، فزو�جك من هذ� �ل�ساب مغامرة �أقرب �إىل �لف�سل، فال تخاطري 
بنف�سك وم�ستقبلك، فاإن �أبيت �إل �لزو�ج منه فالبد من �إقناع �لو�لد لأن ر�ساه غاية يف �لأهمية 
فهو من ر�سا �لرحمن، وهو �لويل يف �لزو�ج، و�إقناعه لبد �أن يكون عن طريق �سخ�س مقرب 
منه يثق فيه، فحاويل �أن تبحثي عن �أحد من �لأقارب له مكانة خا�سة عند و�لدك، وقبل ذلك 
لبد من �إقناع �لأم، فدور �لأم مهم للم�ساعدة يف تلطيف �جلو وتهيئة �لو�لد لقبول �ملو�سوع، 
�أن ت�سلمي �أمرك هلل وتر�سي بق�ساء  �إل  �أردت و�إن مل يتم فما عليك  فاإن تي�سر �لأمر فهو ما 
�هلل وقدره ول حتزين ول تياأ�سي وحتمدي �هلل على كل حال، و�حلذر �حلذر �أن حتملي �سيئا يف 
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نف�سك على و�لدك فهذ� من �لعقوق، و�علمي �أن و�لدك �إمنا يريد م�سلحتك فهو نظرته �أو�سع 
بحكم �لعمر و�خلربة و�ملعرفة باأحو�ل �لنا�س.

ول يفوتني �أن �أنبهك �أيتها �لفا�سلة �إىل �سرورة قطع �لعالقة بينك وبني �ل�ساب فوجود مثل هذه 
�لعالقة ل يجوز �سرعا ول يليق بك فاأنت �سابة حري�سة على طاعة �هلل وعلى �سمعتك كما هو 
و��سح من ��ست�سارتك، وفقك �هلل لكل خري و�أقر عينك بزوج ي�سونك ويحبك. وباهلل �لتوفيق. 
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زوجي فو�سوي

  ��ستاذي �لعزيز لدّي م�سكلة ل �أعرف حلها، زوجي ل يحب �لنظام وفو�سوي وغري 
�إد�ري، �أما �أنا فاأحب �لنظام و�لرتتيب و�أحب كل �سيء مبو�عيد، �لأكل و�لنوم و...، �أرجو �أن 

ت�ساعدوين ماذ� �أعمل فاأنا د�ئما يف م�ساكل معه؟.

اجلواب:
  �أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، �أ�سكرك على تو��سلك معنا، وقبل �أن �أتكلم عن 
فو�سوية زوجك �أود �أن �أ�سكرك �أختي �لفا�سلة على ترتيبك و�هتمامك بالنظام، وهذ� له �أثر 
كبري يف �حلياة �لزوجية، فاإذ� كنت حتبني �لتنظيم و�لرتتيب، وزوجك يحب �لفو�سوية وعدم 
�لر�سمي  �ل�سلوك  �ل�سلوكني،  بني  �ملزج  �أثر يف  له  �سيكون  �جتماعكما  فاإن  و�لرتتيب،  �لتن�سيق 
�لقائم على �لنظام و�لرتتيب، و�ل�سلوك �لعفوي �لقائم على �لتب�سط �أو ما ت�سمينه بالفو�سوية.

 و�علمي �أختي �لفا�سلة �أن �أ�سلوب �لفو�سوية قد يكون عند كال �لزوجني، وقد ت�ستكي �لزوجة 
مثال من فو�سوية �لزوج، يف حني �أن �لزوج يرى باأن فو�سويته �لتي تدعيها �لزوجة هي �سيء 

عادي، ففي كثري من �لأحيان تكون جزء� من �سخ�سية بع�س �لأزو�ج. 
 �إن تغيري هذه �ل�سفة يف زوجك و�لتي ت�سبب لك �سيئا من �لحتقان بيدك، ولهذ� كوين �أنت 
�ساحبة �ملبادرة يف تغيري �سلوك زوجك �إىل �لأف�سل، وهذ� قد يحتاج منك �إىل �ل�سرب �أول، ثم 

�إىل �خلطو�ت �لتالية:
�إذ� كان زوجك م�سغول، فال ترتددي يف �لتنظيم و�لرتتيب مع �ل�ستمتاع بذلك و�لتعبد   -

هلل به.
�لطباع  يف  �ختالف  عن  ناجت  فالأمر  منظم،  وغري  ع�سو�ئي  �أنه  �أمامه  تذكري  ل    -

و�لرتبية.
-  ل حتاويل �أن تزعجيه مبالحظاتك �ملتكررة.

مع  �حلياة  تعي�سي  باأن  و�هتمي  �لتغيري،  يتم  �أن  حلني  هو  كما  معه  �لتكيف  حاويل    -
زوجك با�ستمتاع ول ترهقي نف�سك بكل �لتفا�سيل و�لتفكري بها، لأن كرثة �لتفكري �أحيانا 

ل تدع لك فر�سة لعي�س حياة هادئة.
وقبل هذ� عليك بالدعاء باأن ت�ساأيل �هلل �أن ي�سلح بينك وبني زوجك ويوفق بينكما.   -

وباهلل �لتوفيق.
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وعدين بالزواج ثم اأخلف الوعد!!

�ستاذي �لعزيز، قد �أقبلت �أطرق بابكم وكلي رجاء �أن �أجد ب�سي�س �أمل يف �خلروج   
مما �أنا فيه، ولكن يف �لبد�ية �أعتذر عن �سر�حتي رمبا �جلارحة.. �أعتقد �أنكم �سوف تقولون 
يل كالما مطابقا ملا كتبتموه رد� على �أ�سئلة �لإخوة �لذين من قبلي �أو م�سابها ملا قر�أته يف مو�قع 
�أو م�سابها ملا در�سته، وكل ما �سوف تقولونه عني �ل�سو�ب، ولكن كل ذلك رغم  �ل�ست�سار�ت 
وجاهته مل يرو ظمئي، ومل ي�سد رمقي.. �سوف �أ�سمح جلرحي بالنزيف �أمامكم؛ لأن �أملي باهلل 

كبري �أن ي�سخركم ل�سفاء جر�حي وت�سميدها.
على  نف�سي  �أزكي  ول   - �أنا  عني،  نبذة  �أعطيك  �أن  �أريد  �ملو�سوع  بد�ية  يف  �لفا�سل:  �أ�ستاذي 
�هلل- فتاة كما يقال عني مميزة وفريدة من نوعي، وهلل �حلمد �أنحدر من �أ�سرة كرمية متعلمني 
ومثقفني ومتدينني، وهذ� من ف�سل �هلل وحده ل �سريك له، و�أي�سا كنت من �لأو�ئل على منطقتي 
ومت تكرميي على م�ستوى �لدولة، وهلل �لف�سل و�ملنة، و�لدي �لكرمي كان حري�سا على حفظنا 
للقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية، فحفظت وهلل �حلمد �أجز�ء من �لقر�آن �لكرمي، ثم �نتقلت لل�سنة 

�لنبوية فنهلت منها، وقمت باأد�ء �لعمرة لعدة مر�ت يف حياتي، و�أديت منا�سك �حلج. 
�أن  و�أظن  فاأنا منذ �سغري �نطو�ئية وعنيدة وحزينة ومكتئبة،    وبعد، رغم كل هذ� 
هذ� �لكتئاب له �سلة بو�لدي �حلبيب جز�ه �هلل جنة �لفردو�س، فقد كنت �بنته �لأوىل وكان يف 
حقيقة �لأمر �سارما جد� يف تربيتي يف جميع مر�حل حياتي خا�سة يف طفولتي لدرجة �أنني لالآن 
�أخاف من �سوته و�أبكي عندما �أتذكر طفولتي ول �أمتناها �أن تعود، ولكن ز�دت هذه �مل�ساعر 
�ل�سلبية عندما بلغت �لثامنة ع�سرة من عمري لدرجة �أنني حدثت نف�سي بالنتحار و�لعياذ باهلل 
ولكن كنت �أعلم �لأحاديث �لتي تتوعد �ملنتحر، وكنت �أعلم عقاب �ملنتحر يف �لآخرة، فذهبت 
�إىل و�لدي وطلبت منه �لذهاب لطبيب نف�سي، ف�سرف يل دو�ء يقلل �لكتئاب لكن كانت له �آثار 
جانبية �سيئة جد� وكثرية. ويف هذه �لأثناء طلبت مني �أختي �ل�سغرى ذ�ت مرة �أن �أقوم باللعب 
بدل عنها باإحدى �لألعاب �لتي على �لإنرتنت فو�فقت على طلبها وليتني مل �أفعل، فبينما �أنا يف 
�للعبة دخل �سخ�س وكان يتكلم معي ب�سكل هجومي يل و للدولة �لتي �أنا منها، فلم �أحتمل �أن 
�أبقى �سامتة ود�فعت عن وطني، ومن خالل �حلديث �كت�سفت �أنه من �لع�ساة هلل فقلت يجب 
�أن �أن�سحه مبا لدى من علم لكي يعود هلل، و��ستمر لعبي معه بعد ذلك، و�إذ� به ذ�ت مرة يقول 
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يل �أنه بد�أ بالتعلق بي، فن�سحته باأن ذلك ل يجوز وقطعت �للعب، ومرت مدة من �لزمن ولكني 
عدت للعب يف نف�س �للعبة فقد �أحببتها فوجدته و�أعاد علّي كالمه باأنه يحبني ويريدين كزوجة 
له و�أق�سم باهلل �أنه �سادق و�أنه متعلق بي لدرجة كبرية و�أنه كان يبحث عن فتاة مثلي، فقلت له 
لكي �أنفره مني �أنني مري�سة نف�سيا و�أنني �أتناول �أدوية ب�سبب هذ� �ملر�س ت�سبب يل �أعر��سا 
جانبية كالقيء و�لدو�ر و�لهلو�سة، و�أخربته باأن لدي �سفات �سيئة جد� و�أنني ع�سبية وعنيدة 
و�أبكي د�ئما فما ز�ده ذلك �إل �إ�سر�ر� و�إحلاحا، فقلت يف نف�سي �نه ذئب ب�سري يريد �أن يبدو 
ولكني  �أ�سمعها،  د�ئما  �لتي  كالق�س�س  ويفرت�سني  يريد  ما  ي�سل �ىل  �أن  �إىل  �لوديع  كاحلمل 
�أنه  تتو�فر يف غريه وهي  �إذ� كان �سادقا فلقد وجدت رجال ميلك �سفة قد ل  قلت يف نف�سي 
�سوف يقبلني على عيوبي �لتي �أخربته بها و�أنه رغم كل ما �أخربته به ماز�ل متعلقا بي ويحبني 
لأن  جاهد�  يحاول  و�سوف  �سيعاجلني  و�أنه  مهر  �أعلى  يل  يقدم  �أن  ووعدين  كزوجة  ويريدين 
ي�سبح على قدر من �لتدين لكي ينا�سبني يف �لدين.. و�حلقيقة هو ذكي وهو �أي�سا على قدر من 
�لتعليم و�أ�سرته �أ�سرة فا�سلة كما قال فو�لده يحفظ �لقر�آن �لكرمي، و�أ�سعر باأنه �سادق حيث 
�أ�سعر بقبويل ل�سخ�سه  ب�سعادة غامرة وبد�أت  �لكامل ومبكان عمله، ف�سعرت  با�سمه  �أخربين 
وبتعلقي به، ولكن مل يغب عني ربي و�أنه ير�ين، ومل تغب عني تربيتي �ل�ساحلة، ومل يغب عني 
�أين م�سلمة، فقررت باأن �أخرب و�لدتي بكل �ملو�سوع، فذهبت و�أخربتها بكل �سيء ومل �أخف كلمة 
عنها، فقالت �أمي �حلبيبة �أنها �سوف تدر�س �ملو�سوع، وبقيت �أحتدث معه فقط حمادثة كتابية 
حتت معرفة و�إ�سر�ف و�لدتي، وكان يخربين �أنه ينتظر �ل�سيف لياأتي خلطبتي، ول �أخفيك يا 
�أ�ستاذي �أنني خالل هذه �ملدة مل �أعد كال�سابق، ل �أعلم ماذ� دهاين، ل �أريدك �أن توبخني �أو �أن 
توؤنبني ولكن �أنا �إن�سانة يف نهاية �ملطاف لدى قلب كبقية �لب�سر، بد�أت �أ�سعر مب�ساعر مل �أ�سعر 
بها يف حياتي جعلتني كاملجانني، �أبكي كثري� و�أ�سحك، �أتاأمل و�أبت�سم. �أ�ستحي من �هلل ثم من 
�سخ�سكم �لكرمي �أن �أكتب ما ي�سعر به قلبي جتاه هذ� �لرجل، ولكن رغما عني، لقد �أذ�بت هذه 
�مل�ساعر قلبي و�سهرته، وقد طلبت منه �أن ياأتي ويخطبني من و�لدي ف�سمريي ل ي�سمح يل باأن 
�أ�ستمر يف هذ� و�أخ�سى غ�سب �هلل و�سخطه، فقال يل �أنه قد قرر قر�ر� نهائيا باأنه يريد �أن ياأتي 
ليخطبني، ولكن فجاأة يا �أ�ستاذي وبدون �أي �سبب مل يجب على ر�سالتي �لأخرية ثم �أر�سلت له 
ر�سالة �أخرى ومل يجب مع تاأكدي باأنه موجود على �لنرتنت حيث لديه �سفحة على �لفي�س بوك 
�لدنيا مبا  �أحالمي و�ساقت بي  �أنه كان يغري �سورته، فانهارت  �أنه يدخل ودليل دخوله  توؤكد 

رحبت و�ساقت علي نف�سي، هل يعقل �أنه كان يكذب علي؟
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ماذ� ح�سل ماذ� جرى حتى تر�جع عن مو�سوع زو�جنا وتركني و��ستغنى عني بعدما كان يتو�سل 
�إيّل �أن �أحبه و�أو�فق عليه؟

بعدما قررنا �خلطبة و�لزو�ج ووعدين و�أق�سم يل مر�ر� وتكر�ر� باأنه يحبني ويريدين كزوجة 
ماذ� جرى ماذ� حدث؟

بعدما قلبي �نفطر و�ن�سهر وتفجر بامل�ساعر �لتي �أكنها له و�أخفيها عنه وهي تكاد متيتني خنقا 
و�سنقا ماذ� حدث؟

جاءتني هذه �حلقيقة �ساعقة �أردتني قتيلة، �أبكي دما، فاأر�سلت �إليه ر�سالة مل �أترك فيها ل 
هجاء ول ذما ول حديثا للر�سول حممد �سلى �هلل عليه و�سلم يحذر من دعاء �ملظلوم ول حديثا 
يذكر فيها �سفات �ملنافق و�لوعيد �لذي ينتظره يف �لآخرة ول �آية قر�آنية ول �أدعية �إل وكتبتها 

لتكون قنبلة تنفجر يف عينيه وقلبه.
وهكذ� �نتهت ق�ستنا، ولكن �سوف تقول يل يا �أ�ستاذي �أين �مل�سكلة؟ 

�مل�سكلة �أن ق�ستنا قد م�سى عليها �سنة كاملة لكن م�ساعري �لتي كنت �أكنها له مل تخب ومل 
�أحد و�أغرق  �أ�سعد لقمة �ملنزل لكي ل ير�ين  �أبد�، بل �زد�دت ��ستعال وحرقا لقلبي،  تنطفئ 
ثيابي بالدموع من �لبكاء ثم �أعود و�أنزل لغرفتي و�ألقي بج�سمي على �سريري و�أبكي �أكرث و�أكرث 
�إىل �أن ياأخذين �لنوم ودموعي على خدي، وكلما فتحت كتابا من كتبي ر�أيته �أمامي وكلماته ل 
تفارق عيني، وكلما ر�أيت فتاة يف يدها خامت �خلطوبة �نهمرت دموعي لت�سل �ىل قلبي فتحرقه 
على �أنه مل ولن �أكن مثل هذه �لفتاة يف يوم ما، حيث رف�ست كل من تقدم يل و�ساأرف�س لالأبد 
لأنني ل �أ�ستطيع �أن �أتزوج �سخ�سا �آخر، ل �أ�ستطيع م�سحه من كل �سيء حويل، ل �أ�ستطيع �أن 
�أ�ستطيع فما  �أدر�س جيد� ول  �أن  �أنا �لآن طالبة يف �جلامعة ويجب علي  �آخر..  �أتقبل �سخ�سا 

�حلل؟ ��سف فوؤ�دي بردك جز�ك �هلل �جلنة.

اجلواب:
�أيتها �ل�سائلة، �أحيي فيك هذه �لروح و�ملعنويات �لعالية، و�أهنئك على تدينك وفهمك وعلمك 
ون�سجك، ولكن فكما تعلمني �أن كل �إن�سان منا مهما كان علمه وفهمه وجتربته يف �لدنيا، هو 

حمتاج �إىل ن�سيحة حمب، وتوجيه مر�سد، و�إىل من ياأخذ بيده �إىل طريق �خلري يدله �إليه.
�أيتها �لفا�سلة، �إن �لتجربة �لتي مررت بها، ل�سك �أنها كانت بق�ساء �هلل وقدره، ولكنك ن�سجت 
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بك  لطف  �أن  �هلل  فاحمدي  تريدين،  كنت  كما  يتم  مل  �لأمر  �أن  �إل  خمتارة،  طائعة  خيوطها 
وكفاك �سر ذلك �لأمر، وقد كان ت�سرفك عندما طلبت منه �أن يدخل �لبيت من بابه ولي�س من 

�ل�سباك عني �ل�سو�ب، وهو توفيق من �هلل تعاىل، فاحمديه �سبحانه على توفيقه.
 �أيتها �لفا�سلة، لو كان هذ� �ل�ساب بالفعل يريد �أن يتزوج ملا تاأخر عن خطبتك، �أو على �لأقل 
لتو��سل مع �أهلك، وبنى عالقة معهم، ولكن �لأمر مل يكن مبنيا على نية �سحيحة للزو�ج، و�إمنا 

كان كالما مبنيا على �لوهم و�خليال.
�أيتها �لفا�سلة، ملاذ� �لبكاء و�حلزن و�لأ�سى، هل حتزين لأن �هلل �سرتك وجناك وحماك، �أم �أن 
هذ� يدعوك للفرح و�لبهجة و�ل�سرور و�سكر �هلل على لطفه وف�سله؟!.. ل بد �أن تعلمي �أن �حلياة 
�أن �هلل �سبحانه وتعاىل لن ي�سيعك، وهذ� �ختبار  و�أنا متيقن  و�أنت مازلت �سغرية،  تنته،  مل 

و�متحان لك على �ل�سرب و�لتحمل، ون�سيبك �سياأتيك باإذن �هلل تعاىل.
 �أيتها �لفا�سلة، �حمدي �هلل �أن جناك وحفظك، و�ن�سي هذ� �ملو�سوع باإ�سغال نف�سك مبا يعود 
�أو ترويح عن �لنف�س، فانزعي من  �أو ممار�سة مهار�ت نافعة،  عليك بالفائدة، من طلب علم 

ذ�كرتك هذ� �لأمر، و��ستبدليه مبا هو خري لك.
 فكري يف م�ستقبلك �لز�هر �مل�سرق �مل�سيء باإذن �هلل تعاىل، ود�ئما رددي كلمة "�حلمد هلل 
على كل حال" حتى ت�سمو نف�سك �إىل �لأف�سل.. �أنت �ساحبة �لقر�ر فال ي�ستطيع �أحد �أن ينزع 
من �أفكارك هذ� �ل�سخ�س، ل بد �أن تنزعيه �أنت، وتعتربينه من �لأع�ساب �ل�سارة �لتي لبد من 
�إل حزنا، ل تفكري فيه، وقويل لنف�سك  �أفكارك ل يزيدك  �لتخل�س منها، فوجوده يف بنيات 
"حياتي لي�ست مرتبطة به" و�إمنا يجب علي �أن �أفكر يف حياتي ويف م�ستقبلي، و�علمي �أن �لبكاء 

و�حلزن لن يرجع لك �سيئا.
�أمتنى لك �لتوفيق يف حياتك، و�أن يرزقك �هلل من تقر به عينك. وباهلل �لتوفيق.
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اأمنياتي كثرية كيف اأرتبها؟

           �أنا موظف عمري 42 �سنة ولدي �أمنيات �أرغب يف حتقيقها ول �أعلم باأي �سيء �أبد�أ، هل 
�أبد�أ بدر��سة �للغة �لجنليزية �أو در��سة �لدكتور�ه �أو �لعمل بالتجارة؟ 

اجلواب:
" �لكي�س من د�ن نف�سه  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:  �إىل قول  ��ستمع  �ل�سائل،  �أخي   
وعمل ملا بعد �ملوت، و�لعاجز من �أتبع نف�سه هو�ها ومتنى على �هلل �لأماين ". جامع �لرتمذي: 

 .2396
وقوله �لكي�س: معناه �لرجل �لذي يغتنم �لفر�س ويتخذ لنف�سه �حليطة حتى ل تفوت   
عليه �لأيام و�لليايل فيما ل فائدة منه في�سيع. وقوله من د�ن نف�سه �أي: من حا�سبها. وقد ُحكي 
عن حكيم عربي قال: لي�س للحياة قيمة �إل �إذ� وجدنا فيها �سيئًا ننا�سل من �أجله.. وقد قيل: 

من �لأف�سل �أن تعي�س من �أجل �سيء، بدًل من �أن متوت من �أجل ل �سيء.
�أيها �لفا�سل: �إن ن�سبة �لذين يخططون حلياتهم ل ت�سل �إىل 3% من جمموع �لنا�س، ولكن هذه 

�لن�سبة �لقليلة هي �لتي تقود �ملجتمعات يف جمالت �حلياة �ملتنوعة.
�أن  ذلك  يف  و�ل�سر  يفكر،  �أن  حمبته  من  �أكرث  يعمل  �أن  يحب  �لنا�س  من  كثري�  �إن    
ي�سبع هذه  و�لعمل  و�لتعجل يف ذلك،  و�لنتائج  �لثمار  وروؤية  �لإجناز  فيه غريزة حب  �لإن�سان 
�لغريزة، بخالف �لتخطيط و�لتفكري، فالتخطيط نتائجه لي�ست فورية، وتظهر بعد فرتة من 
�إل  ير�سى  ل  فاإنه  �لنتائج، بخالف من يخطط  �أقل  تقنعه  بدون تخطيط  يعمل  ومن  �لزمن، 

باأكرب قدر ممكن من �لنتائج.
  يقول علماء �لإد�رة و�لتخطيط: " كل �ساعة تق�سيها يف �لتخطيط لأمر ما، توفر لك 
4 �ساعات يف �لإجناز"، مبعنى �أن �لتخطيط يوفر ل�ساحبه �لوقت، بل �إن �لتخطيط �أد�ة فعالة 
لتحقيق �ملنجز�ت، على عك�س من يعمل بدون تخطيط فاإنه ي�ستنفد وقتًا يف �لإجناز و�ملتابعة، 

ورمبا تظهر له نتائج غري مرغوب فيها �أو �أمور طارئة هو يف �لو�قع غري م�ستعٍد لها.
�أيها �لفا�سل: ت�ستطيع باإذن �هلل تعاىل حتقيق �أهد�فك �ل�سخ�سية و�لعملية عندما توؤمن بها 

وت�سعى �إليها، فاأي �إن�سان باإمكانه حتقيق ما ي�سبو �إليه من �أهد�ف.
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وبالن�سبة لدر��ستك، �نظر �إىل نف�سك فالأمر يحتاج منك �لقر�ر، �إذ� كانت �للغة �لإجنليزية 
باإذن �هلل  و��سعة  �آفاقا  لك  لتفتح  بها  تبد�أ  �أن  �لأوىل  فمن  ودر��ستك،  م�ساريعك  لكل  مفتاحا 

تعاىل، ثم بعد ذلك �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.
�أما عن �لتجارة فال بد �أن ت�ست�سري �أهل �خلربة يف ذلك، فال تقبل على �أي م�سروع �إل بعد �أن 
�لهمة  فيك هذه  �أحيي  و�أنا  و�مليد�ن،  �أهل �خلربة  ت�ست�سري  بعد ذلك  ثم  تعاىل،  ت�ستخري �هلل 
�لعالية، وباإذن �هلل تعاىل �ست�سل �إىل ما ت�سبو �إليه، ولكن يحتاج منك �إىل �سرب ومثابرة وجد 

و�جتهاد و�ستحقق �أحالمك باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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زوجي اأ�سغر مني �سنا ويبحث عن امل�سيار

متزوجة منذ ثالث �سنو�ت، وزوجي ي�سغرين ب�ست �سنو�ت، ومل نرزق باأطفال و�ت�سح    
من خالل �لفحو�سات �لطبية �أن �مل�سكلة عندي.

 يف �أيام �خلطوبة مل �أكن �أهتم بفارق �ل�سن، لكن بعد �لزو�ج ندمت �أ�سد �لندم عندما وجدت 
�أحتمله رغم  �أ�سبح مطلقة جعلني  �أن  زوجي غري م�سوؤول، و�سريع �لغ�سب وك�سول، خويف من 
تق�سريه يف حقي، فهو مل يعد ي�سرف علي، وترك وظيفته و�أ�سبح مدينا، بل جعلني �أقرت�س 
من �لبنك لأ�ساعده. وعندما �أطلب منه �أن يذهب بي �إىل �لطبيب لأعالج من �لعقم يعتذر بكرثة 

�أ�سغاله رغم �أنه ي�سهر حتى �لفجر وينام يف �لنهار.
لزو�ج  موقع  من  �أكرث  يف  م�سرتك  �أنه  منه  غفلة  على  جو�له  يف  وجدت  فرتة  وقبل    
�مل�سيار، ف�سعرت بالأمل و�لقهر و�لغدر بالرغم مما فعلته معه وم�ساندتي له وحتملي لتق�سريه، 
و�أنا �لآن حمتارة بني �أمرين �أحالهما مر، هل �أر�سى بن�سيبي، �أم �أطلب �لطالق يف جمتمع ل 

يرحم �ملطلقة؟. 

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، ل تلومي نف�سك كثري�، فاللوم يف مثل هذه �ملو�قف    
ل ينفع، لأن كل �سيء باأمر �هلل تعاىل وق�سائه وقدره، فزو�جك من �ل�سخ�س كان مقدر� لك، 

حاويل �ن ترددي كلمة "قدر �هلل وما �ساء فعل".
  �إن مو�سوعك �أيتها �لفا�سلة يحتاج منك لعدم �ل�ستعجال، �سحيح �أن �لتو�فق �لعمري 
بني �لزوجني مهم لتحقيق �لنجاح �لأ�سري، �إل �أن �لفارق بينك وبني زوجك لي�س بالفارق �لكبري 
�لذي ينعدم معه �لتو�فق �لزو�جي، فال ينبغي �أن تقفي مع هذ� �لأمر كثري�، �إمنا �لأمر �لذي 
يحتاج �إىل �لتفكري فيه �أكرث هو ق�سية �لإجناب، و�أنت تقولني �أن �مل�سكلة فيك ولي�ست يف �لزوج، 
ولبد �أن تعلمي �أن هذ� �أمر بق�ساء �هلل وقدره ولي�س لك فيه يد، ولكن �إذ� كان مبقدورك �أن 

تعاجلي نف�سك فافعلي ول ترتددي.
و�أما بالن�سبة ملو�سوع �لطالق، فال ت�ستعجلي، فقد يكتب �هلل لك �خلري و�ل�سعادة مع   
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�لهادئ مع زوجك،  تفّعلي �حلو�ر  �أن  �لبيت من جديد، حاويل  �إعادة ترتيب  �إذ� متت  زوجك 
غريي من �أ�سلوبك وطريقتك يف �لتعامل معه، ول ت�سعريه باأنك �أقوى منه، فالزوج يحب من 

�لزوجة �أن حترتمه وت�ستمع �إليه وتعينه على �أمور �حلياة. 
 وهناك �أمر �آخر وهو �جلانب �لإمياين �لذي لبد �أن يعزز �أكرث، �أق�سد �لهتمام بال�سلو�ت 
و�لهموم  �مل�ساكل  على  للتغلب  مهم  عامل  فذلك  عليها،  و�ملحافظة  و�لأذكار  �لقر�آن  وقر�ءة 
و�لأحز�ن.. تقربي من زوجك �أكرث، ول ت�سلميه للفر�غ، فاإذ� �أنت تقربت من زوجك �سيتقرب 

منك �أكرث و�سيعطيك �أكرث ول يفكر يف �لزو�ج عليك. وباهلل �لتوفيق. 
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كيف اأ�ستعيد حيويتي واأحقق هديف؟

عمري 19 �سنة �أدر�س بكلية �لطب، مع بد�ية �ل�سنة �لدر��سية و�سعت لنف�سي هدفا   
وعزمت يف �لبد�ية على حتقيقه، �أي �أين �أح�سل على معدل عال، لكن مل �أحقق ذلك، وهو �سيء 
�آملني كثري� و�أ�سابني بالكتئاب، علما باأنني ل �أ�ساحب �إل �لتقيات �ملتفوقات، ورغم ذلك ل�ست 
�أ�ستعيد حيويتي و�أمتلك  �أرجوكم كيف  �أ�سبح!.  �أن  �أريد ول على �لطريقة �لتي متنيت  �أنا كما 

�سلطة على نف�سي توجهني جتاه هديف؟.. �أفيدوين و�بعثو� يف نف�سي �لأمل.

اجلواب:
�لأمور،  ومعايل  �لعلياء  �إىل  �لتو�قة  نف�سك  �أهنئك على  �ل�سائلة حفظك �هلل،  �أيتها    
وهذ� دليل على جنابتك، كما �أهنئك على ح�سن �ختيارك ل�ساحباتك �لتقيات �ملتفوقات، فلن 

جتدي منهن �إَل �خلري باإذن �هلل تعاىل.
 �أيتها �ل�سائلة: �لهفوة �لتي وقعت فيها هي عدم �لتفريق بني �ل�سيء �لو�قعي و�ل�سيء �ملثايل، 
فاأنت تطمحني �إىل �ل�سيء �ملثايل وهذ� �سيء طيب ومطلوب، ولكن ظروفك و�إمكاناتك �حلالية 
مل متكنك من �لو�سول �إىل �ل�سيء �ملثايل �لذي تطمحني �إليه، فاأ�سبت باحلالة �لنف�سية �لتي 

ت�سعرين بها. ولكي تخرجي منها عليك بالآتي:
1. �للجوء �إىل �هلل تعاىل و�لإكثار من �لدعاء.

2. �سعي �أهد�فا تتنا�سب مع ظروفك و�إمكاناتك كي ت�ستطيعي حتقيقها، وبالتايل تكون 
حمفزة لك لالإجناز �أكرث و�أكرث.

3. توقفي عن �ملقارنة �ل�سلبية بينك وبني زميالتك فهناك فروق فردية بني �لنا�س يجب 
�أن نوؤمن بها.

4. توكلي على �هلل تعاىل و�جتهدي و�عملي بالأ�سباب ول تعجزي ثم �ر�سي بالنتيجة؛ 
لأنه من ر�سي فله �لر�سا كما قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.

�لقوي خري  " �ملوؤمن  �لنبوي �ل�سحيح:  تاأملي وتدبري وطبقي ما جاء يف �حلديث   .5
و�أحب �إىل �هلل من �ملوؤمن �ل�سعيف، ويف كل خري. �حر�س على ما ينفعك و��ستعن باهلل 
ول تعجز و�إن �أ�سابك �سيء فال تقل لو �أين فعلت كان كذ� وكذ�، ولكن قل قدر �هلل وما 

�ساء فعل فاإن لو تفتح عمل �ل�سيطان". �سحيح م�سلم: 4822.   وباهلل �لتوفيق.
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هل اأتزوجها رغم اأننا غري متوافقني؟

بع�س  هناك  ولكن  بها،  �أتزوج  �أن  �أريد  �أننى  و�أخربتها  بفتاة  حب  عالقة  على  كنت    
�لأ�سياء بها مل تعجبنى، وكنا نخرج لوحدنا، ثم تركتها لأنها هي و�أهلها بهم طباع غليظة وقلة 

تدين �إل �أنني �أ�سعر بالندم �ل�سديد على ما فعلت، فهل �أعود �إليها و�أتزوجها؟ 

اجلواب:
على  �أ�سكرك  كما  معنا،  تو��سلك  على  �أ�سكرك  ورعاك،  �هلل  حفظك  �ل�سائل  �أخي    
�سر�حتك و�عرت�فك باخلطاأ �لذي فعلته، وهذ� جميل منك، غري �أن �لأجمل �أن ت�ستغفر �هلل 
وتتوب �إليه، �إذ �أن عالقتك بال�سابة عالقة مذمومة �سرعا وعرفا، و�أنت بالتاأكيد ل تر�سى مبثل 

هذه �لعالقة لإحدى قريباتك، وكذلك �لآخرون ل ير�سون لقريباتهم.
�أو  �ل�سلوكية  �لناحية  بينكما �سو�ء من  تو�فق  �أنه ل يوجد  و�أما زو�جك منها فماد�م   
�لنف�سية �أو حتى �لجتماعية، فاأرى �أن ل يتم �لزو�ج بينكما، فال تظلم نف�سك ول تظلم �لبنت 
معك، فقد يتو�فق معها �سخ�س �آخر، و�أنت كذلك قد يرزقك �هلل تعاىل من تقر بها عينك، 

وتطمئن وترتاح لها، ويكون بينكما من �لتو�فق ما يتحقق به �ل�ستقر�ر. وباهلل �لتوفيق.
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كرهت الرجال ب�سبب معاملة اأبي لأمي

م�ست�ساري �لعزيز، على �لرغم من �أنني �أكرب �إخوتي لكني فتاة يف عمر �لزهور ، �أحب   
و�لدي و�أحب و�لدتي، لكن �أعاين من م�ساكل كثرية حت�سل يف حياتي، فو�لدي ل يلقي لو�لدتي 
ل  �سابرة  وهي  معاملتها  وي�سيء  �أمامنا  ينهرها  حقوقه،  ويتذكر  حقوقها  ين�سى  �هتمام،  �أي 

تتحدث ب�سيء �أبدً� ول ت�ستكي لأحد، تبت�سم �أحيانًا ودموع �لأمل يف عينيها.
 منذ �أن بد�أت �أفهم �حلياة �أرى كثريً� من هذه �ملو�قف �أمامي، ولي�س لو�لدتي بل حتى لقريباتها، 
فبد�أت �أكره �لرجال من كل قلبي ود�ئمًا �أقف �سدهم يف كل �سيء ول �أريد �أن �أكون زوجة يف 

يوم من �لأيام.

اجلواب:
��ست�سارتك  خالل  من  كلماتك  قر�أت  �أن  بعد  ورعاك،  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أيتها   
خرجت مبا يلخ�س و�قعك وحياتك، وهو �أنك قوية رغم �سغر �سنك، ومن هنا تظهر حكمة �هلل 
يف �ختيارك لتكوين �أكرب �إخو�نك، فاهلل �سبحانه وتعاىل ل يكلف نف�سا �إل و�سعها، فعلم �سبحانه 
منك �لقدرة على �لتحمل فاختارك وقدر لك منزلتك يف �أ�سرتك.. و�لأخت �لكربى و�لأخ �لكبري 

يف �أي �أ�سرة غالبا ما يتحمل جزًء� من م�سوؤولية �لأ�سرة.
و�لدك  �أديت حق  فاإذ�  ولك عليه حق،  له حق عليك،  و�لدك  �أن  تعلمني  �أنت  �لفا�سلة:  �أيتها   
عليك من �حلب و�لطاعة وح�سن �لأدب وتقدمي ما ير�سيه، و�ملبادرة �إليه قبل طلبه، وحماولة 
ك�سب قلبه بالإح�سان �إليه و�لدعاء له على م�سمع منه، ويف ظهر �لغيب، فهذ� كفيل باإذن �هلل �أن 
تري من و�لدك ما ي�سر قلبك ويفرحه، فتقربي �إىل و�لدك مبا يحب من �ل�سلوك و�لت�سرفات، 
�أنك �ستجنني ثمار عملك  �إليه مبا يرغب من �ملاأكل، ومن �لنظام و�لرتتيب، وتاأكدي  وحتببي 

عاجاًل �أو �آجاًل.
حاويل عند ح�سور و�لدك �إىل �لبيت �أن تقابليه بالبت�سامة وح�سن �ل�ستقبال وتهيئة    
�لتغا�سي ميكن  وقليل من  بال�سرب  ولكن  و�ل�ستهز�ء  �لزجر  �سيئا من  وقد تالقي  ي�سعده،  ما 

جتاوز هذه �ملرحلة باإذن �هلل. 
 عليك بالدعاء لو�لدك د�ئما يف كل وقت فال تتهاوين، فكم من ولد �سالح كان باب خري لو�لديه 

بدعائه و��ستغفاره لهما. 
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بني  �لتو�فق  فعدم  وحزين،  موؤمل  و�سع  �سك  ل  فهو  عنه  حتدثت  �لذي  �لو�سع  �أما   
�أنه يوؤثر عليهما خا�سة فهو يوؤثر على من حولهما خا�سة �لأبناء، لكنها مرحلة  �لزوجني كما 
�ستمر و�ستم�سي، فال يكون لها �أثر باإذن �هلل، فعليك بالإ�سر�ر على �إ�سالح �لو�سع ما ��ستطعت.
�أما بالن�سبة ل�سفقتك على �أمك فاأنا �أ�سكرك على هذ� �ل�سعور و�لإح�سا�س، فاأمك لها �ساأن كبري، 
وحبك لها وحر�سك عليها �سبب من �أ�سباب �خلري لك ولأ�سرتك جميعا، وعندما تقر عينيها 

ب�سالحك وقدرتك على حتمل �مل�سوؤولية �ستفرح ويهون عليها ما تعاين منه باإذن �هلل.
من  حتب  مبا  �إليها  تقربي  لها،  بدعائك  �أ�سعديها  �لبيت،  م�سوؤوليات  من  �سيئا  عنها  حتملي   
�لكالم �للطيف وطلب �مل�سورة و�إعادة �لثقة �إىل نف�سها، وقدمي لها بع�س خرب�تك �جلديدة، 
وذكريها بالثو�ب �لعظيم �لذي �أعده �هلل لل�سابرين �أمثالها، ورغبيها يف �حت�ساب �لأجر عند 
�هلل على حتملها، و�ستجدين حزنها قد حتول �إىل �سعادة نتيجة �لتغري �لذي ت�سلل �إىل نف�سها 

من �لد�خل باإذن �هلل تعاىل.
�بدئي بجد وحزم يف �سياغة حياتك من جديد، وحاويل قدر �مل�ستطاع �لعمل مبا ورد    

يف �لإجابة على �أ�سئلتك.
ل �أريدك �أن تياأ�سي، فحاويل �أن تكوين حلقة خري بني و�لدك وو�لدتك، ويف �حلقيقة   
�أمك �سخ�سية عظيمة، فرغم كل ما حدث لها  �أن �سخ�سية  �أرى  من خالل قر�ءتي مل�سكلتك 

تقابل ذلك بالبت�سامة دون �سجر �أو ملل.
 ��ستعيني باهلل و�أكرثي من �لدعاء، و�هلل يتولك ويحفظك وي�سددك. وباهلل �لتوفيق. 
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هل طفلي يعاين حالة نف�سية؟

ولكنه فجاأة وب�سورة  �ل�سنة، وهو طفل عادي،  �سنتني ون�سف  �لعمر  يبلغ من  �بني    
متكررة يقوم باإلقاء �أي �سيء موجود يف يده دون �أن يحدد �أين يلقي هذ� �ل�سيء، فهو �أحيانا 
�أمامه، وهكذ�، وعندما  �أي �سخ�س  بالأ�سياء يف وجه  يلقي  وتارة  �لنافذة،  بالأ�سياء من  يلقي 
يقوم بذلك �أفهمه بلني و�أقول �ن هذ� غلط تارة، وتارة �أخرى �أعنفه و�أ�سربه و�أخاف �أن تكون 

هذه حالة نف�سية، ول �أعرف كيف �أت�سرف معه.. �أرجوكم �أفيدوين.

اجلواب:
�علمي حفظك �هلل �أن طفلك لديه نوع من �لعدو�نية، وهي من �لأمور �لطبيعية �لتي ت�سدر عادة 
من �لأطفال �لأ�سحاء �لأقوياء، بل �إننا ن�سك �أحيانا يف �سحة �لطفل و�سالمته �إذ� مل يغ�سب 
�أبد� �أو �إذ� مل يت�ساجر مع زمالئه على �لإطالق، ولكن �أحيانا تظهر �سلوكيات من �لطفل غريبة 
ودون �سبب، وهذ� يدل على �ل�سلوك غري �لطبيعي وعلى ��سطر�ب نف�سية �لطفل، وطفلك عنده 

نوع من �ل�سلوك �لعدو�ين، وهذ� ر�جع �إىل عدة �أ�سباب لعل منها:
 - ما يالقيه �لطفل من ف�سل و�إحباط م�ستمر.

 - كبت د�ئم يف �حلياة �ملنزلية.
 - ما يح�سه �لطفل من كر�هية �لو�لدين له. 

- �ل�سعور بالنق�س �لنف�سي ب�سبب �ملعاملة، فيجد �لطفل يف �لعدو�ن تعوي�سا يثري به �نتباه غريه.
 - حرمان �لطفل من �لإ�سباع �لعاطفي و�حلب و�مل�ساعدة و�لتقبل �لجتماعي.

�ل�سرب  �إىل  و�أحيانا  �لأ�سياء  رمي  �إىل  يلجاأ  طفلك  جتعل  وغريها  �لأ�سباب  فهذه   
و�مل�ساجرة و�لعناد. وعالج هذه �لظاهرة ل ت�ستلزم �ل�سرب �أو �ل�سر�خ �أو �لتخويف، 

و�إمنا بعدة طرق من �أهمها:
 - معاملة طفلك باحل�سنى ودون �سر�خ.

 - حماولة �إفهامه �أن �لعمل �لذي قام به خطاأ، ول يكرره مرة ثانية.
و�إعطائه �لهتمام �لذي ي�ستحقه دون تدليله  �إحاطة طفلك بالرعاية �لجتماعية،   - 

�أكرث مما ي�ستحق.
 - يجب �أن تتحلي مع طفلك بال�سرب وتركني �إىل �لهدوء يف معاجلة �سلوك طفلك.
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هل اأ�ستمر يف العالقة الزوجية رغم كرثة اخلالفات؟

ما �لعمل �إذ� كانت �خلالفات مع �لزوجة توؤثر على نف�سيتي ب�سكل كبري لدرجة �أين    
�أحيانا �أق�سر يف عملي وتقل �إنتاجيتي ب�سبب �لإرهاق �لنف�سي، حتى �لعبادة �أحيانا تقل من هذ� 
�لتعب، وكذلك توؤثر على �لأطفال، وهذ� هو بالذ�ت �سبب تعبي �لنف�سي باملقام �لأول، فبعد كل 

خالف �أتعب من كرثة �لتفكري باأولدي ومدى ت�سررهم ب�سبب هذه �خلالفات. 
و�هلل ي�سهد �أين �أحاول معاملتها مبا ير�سي �هلل لكن تتزمت وت�ستهجن ر�أيي، ود�ئمة �ل�سر�خ 

�أمام �لأولد وحتميلي �مل�سوؤولية لأي �سيء يح�سل لها، و�أ�سعر باأين �أحياننا �أريد �لنفجار.
 ول �أنكر �أن لها بع�س �ل�سفات �لإيجابية، لكن �ل�سلبية تطغى، و�سربي يف �ملقام �لأول لأجل 
�أولدي، غري �أن �خلالفات قد توؤثر عليهم، و�أحياننا �أقول �إن �لنف�سال قد يريحهم من هذه 
�خلالفات، ولكن �سيحرمني منهم ومن رعايتهم، خا�سة �أنهم متعلقون بي. �إنني يف حرية من 
�أمري، هل �أ�ستمر يف هذه �لعالقة �أم ننف�سل عن بع�س؟ وهل �لنف�سال �سيرتتب عليه �سلبيات 

�أكرث من �لإيجابيات؟

اجلواب:
�أخي �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك، من خالل قر�ءتي مل�سكلتك تبني يل �أنك ت�ستخدم    
عقلك �أكرث مما ت�ستخدم عاطفتك، وهذ� دليل على �سربك وح�سن ت�سرفك، و�لإن�سان �لعاقل 
�لتي  �لنتيجة  هي  وما  وكذ�،  كذ�  فعلت  �إذ�  �سيحدث  ماذ�  �لعاقبة،  يف  د�ئما  يفكر  �لذي  هو 
�سترتتب على هذ� �لفعل. و�أنت و�زنت ور�أيت �أن �ل�سرب و�لتحمل وحماولة �لتغيري ل�سخ�سية 
ومر�رة  �ل�سرب  ت�ستحق  �لأولد  م�سلحة  �أن  ور�أيت  �لنف�سال،  من  �أف�سل  و�سلوكها  زوجتك 

�لتحمل.
طبيعة  وهذه  و�سلبيات،  باإيجابيات  تتمتع  زوجتك  �أن  ر�سالتك  من  �أخي  فهمت  لقد    
تعزز  �أن  �أريد  ولهذ�  جانب،  على  جانب  يطغى  وقد  �سلبيات،  وفيه  �إيجابيات  فيه  �إن�سان،  كل 
�لإيجابيات �لتي تتحلى بها زوجتك وجتعلها منطلقا لك يف �إ�سالحها، و�إياك و�لياأ�س و�لقنوط 
، فال تياأ�س ول حتزن، وحاول �أن تبعد �خلالف من حياتكما، ولتكن �أنت �لأعقل، فاملر�أة �أحيانا 
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قد تغلب عليها �لعاطفة �أكرث من �لعقل، فحاول مبهار�تك و�سربك �أن حتتوي �مل�ساكل، وتذكر 
�أولدك و�إهمالك لهم �سيجنون ب�سببه ثمار� مرة.

  �أن�سحك �أخي �لفا�سل �أول �أن تتوجه �إىل �هلل تعاىل بالدعاء باأن ي�سلح لك زوجتك، 
غ�سبها،  �مت�س  �لع�سبية،  �إىل  �للجوء  دون  �لهادئة  �حلو�رية  �جلل�سات  من  تكرث  �أن  وحاول 

وعاملها على قدر عقلها وتفكريها، فهي زوجتك و�أم �أولدك.
تفاءل �أخي، فم�سكلتك �ستحل باإذن �هلل تعاىل، وزوجتك �ستتقبل وت�سمع منك، وتقرب    
منها �أكرث، وحاول �أن تبني بينك وبينها ج�سر �ملودة و�ملحبة و�لثقة، و�إياك �أن تفكر يف �لطالق، 

فهذ� �سيدمر بيتك وي�ستت �أولدك. وباهلل �لتوفيق.
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اأعي�ص معاناة مع زوجي

ت�سريو� علي مبا  و�أن  بتوجيهكم  �أن تكرموين  �أت�سرف بعر�س م�سكلتي عليكم رجاء    
ترونه، وجز�كم �هلل خري�، م�سكلتي مع زوجي بد�أت من �أول يوم يف زو�جنا، حيث ع�ست معه 
معاناة طويلة جر�ء جفائه و�إعر��سه عني و�سوء معاملته يل ولأهلي و�إهماله حلقوقي �ملادية 

ومنعي من �لعمل وعالقاته �لعاطفية يف �لنت.
  مل يعاملني �أبد� كزوجة، بل كنت د�ئما بالن�سبة له ذلك �ل�سيء �لذي ياأكل وي�سرب 
ويربي �لولد ويقوم بخدمته وخدمة �أهله، حتى �لعالقة �حلميمة تكون بطريقة ميكانيكية وعلى 

فرت�ت متباعدة. 
  لقد عانيت كثري� يف حياتي معه، وكلما تعقدت �لأمور بيننا كنت �أذهب لبيت �أهلي 
و�أطلب �لطالق، لكنه كان يف كل مرة ياأتي لطلب �مل�ساحمة، و�أعود معه لأجل �بني لكنه �سرعان 

ما يعود ل�سابق عهده.
  �لآن �أنا يف بيت �أبي بعد �أن ��ستحالت �حلياة بيننا، �أطلب منه �لطالق لكنه يرف�س، 

فاأرجو �أن تر�سدوين كيف �أتعامل مع �لو�سع حتى ل يتاأثر �بني مبا يحدث حوله؟.

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، بالن�سبة للم�سكلة �لتي عر�ستها، يف حقيقة �لأمر   
كثري من �لزوجات تعاين منها، ولهذ� �أريدك �أل ت�ستعجلي يف �أي ت�سرف تقومني به وبالأخ�س 
ما يتعلق باحلياة �لزوجية، و�أنا ل �أبرر لك عمل �لزوج، فهو خمطئ يف حقك وحق ولدك، ولكن 
�أي�سا، فالبناء �سعب �أختي  �لهروب من �مل�سكلة لي�س هو �حلل، وطلب �لطالق لي�س هو �حلل 

�لفا�سلة، ولكن �لهدم �سهل، ولهذ� �لذي يبنى يف �سنو�ت ل ينبغي �أن يهدم يف حلظة.
�حلياة �لزوجية د�ئما حتتاج �إىل جتديد و�إىل تطوير، و�إدخال فنون جديدة عليها كما يحدث 
ينبغي  �لزوج  فجفاء  زوجك،  مع  و�أ�سلوبك  معاملتك  من  تغريي  �أن  فحاويل  �لبيت،  ديكور  يف 
�أن يقابله حنان وحب �لزوجة، وقد يكون �لزوج يجهل معاين �حلب و�ملودة و�لرحمة، وطبيعة 
�لرجل غالبا ل يف�سح عن حبه لزوجته مبا�سرة، ولكن تكون بالنظر�ت �أو عن طريق �لأ�سياء 
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�مللمو�سة كالهدية وغريها، ول �أحب �أن �أ�سمع منك كلمة ياأ�س، فالياأ�س يدمر �حلياة �لزوجية، 
و�أنت تقولني �أنك كلما غ�سبت وذهبت �إىل �أهلك ياأتي ويطلب منك �ل�سماح، وهذ� دليل على �أنه 
يحبك، حتى و�إن كان ذلك جماملة، فحاويل �أنت �أن تتقربي منه �أكرث، و�إذ� �أمكن �إدخال طرف 
ثالث تثقني فيه من �أجل �لإ�سالح بينكما وتوجيه زوجك �إىل �ل�سلوك �لأف�سل فافعلي، و�إذ� مل 

جتدي من يقوم بذلك فعليك بزيارة �أحد �ملر�كز �ل�ست�سارية.
�حلياة  لإجناح  مطلوب  �أمر  فهذ�  �لفا�سلة،  �أيتها  بينكما  �لزوجي  �حلو�ر  تفعيل  من  بد  ول 

�لزوجية، و�علمي �أن قيامك بتغيري �سلوك زوجك فيه لك من �لأجر مال يعلمه �إل �هلل .
�إىل  وهد�يته  لإ�سالح زوجك  تعاىل  �هلل  �إىل  بالدعاء  بالتوجه  وعليك  �لفا�سلة،  �أيتها  تفاءيل 

�لطريق �مل�ستقيم. وباهلل �لتوفيق.
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اإذا �سرت الرجل على زوجته هل يعترب ديوثا؟

  �أنا متزوج منذ عدة �سنو�ت، ويل ولد�ن، و�أحب زوجتي لكني �أرى تغيري� يف �سلوكياتها، 
حيث �إنها ترف�س تقبيلي �أو مل�سي، حتى �إن فرت�ت �ملعا�سرة �لزوجية متباعدة �أكرث من �ملعتاد. 
وقد �كت�سفت يوما �أنها تهاتف �سخ�سا على �جلو�ل، فقمت بتوبيخها وتغيري رقم �جلو�ل، لكن 
�لأمر تكرر مرة �أخرى، كما �أنني ر�أيت ر�سائل غر�م بينها وبينه. و�أغلب �لظن �أن زوجتي قد 

خانتني هاتفيا ولي�س ج�سديا، وهذ� قا�س جد�، لهذ� طردتها.
 و�سوؤ�يل يا �سيدي: هل �أعترب نف�سي ديوثا ولي�ست يل كر�مة �إن �سرتتها و�أرجعتها �إىل �لبيت؟ 

اجلواب:
  �أخي �لفا�سل: �أ�سال �هلل تعاىل �أن يوفقنا لالأخذ بيدك �إىل بر �لأمان �أنت وزوجتك. 
و�أما بالن�سبة ل�سلوكك مع زوجتك فهو �سلوك �إن�سان عاقل يريد �أن يحافظ على بناء ومتا�سك 
�أ�سرته، فبالرغم من �لهز�ت �لتي متر بالإن�سان لكن ل ينبغي للعاقل �أن يدمر بيته �إذ� ر�أى �أمال 

يف �لإ�سالح و�لرجوع �إىل �هلل تعاىل من طرف �ل�سخ�س �ملق�سر.
�أحد منا يخلو من  و�سلبيات، ول يوجد  �إيجابيات  لديه  �إن�سان  �أن كل  �لفا�سل  �أيها  تعلم  و�أنت 
بها  تتمتع  �لتي  �لإيجابيات  من  �إيجابية  �إىل  فانظر  لذلك،  معر�سون  فكلنا  و�أخطاء،  عيوب 
زوجتك وحاول �أن تنطلق منها حتى تطمئن نف�سك وترتاح �إىل زوجتك ويذهب عنك �لو�سو��س 

جتاهها. 
�أيها �لفا�سل: لعل جلوء زوجتك �إىل هذ� �ل�سلوك قد يكون ور�ءه �أ�سباب دفعتها �إىل   
ذلك، ومن بني هذه �لأ�سباب �جلفاف �لعاطفي �لذي بينكما، و�أنت تقول �أنك حتبها، ولكن هل 

ترجمت هذ� �حلب على �أر�س �لو�قع �أم جمرد كلمات؟.
قد تكون �لزوجة متعط�سة �إىل كلمات ومل�سات ونظر�ت، فلم جتد منك ذلك فاأغر�ها   
�ل�سيطان باللجوء �إىل غريك، فاملر�أة بطبيعتها عاطفية �أكرث من �لرجل، فحاول �أن تتقرب من 

زوجتك، و�أن تعيد ج�سر �لثقة بينك وبينها.
  �إن م�ساحمتك لزوجتك لي�س �سعفا منك، و�إمنا دليل على قوة �سخ�سيتك و�أنك تريد 
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منها،  تخ�سى  �لتي  بالدياثة  له  عالقة  ل  وهذ�  عائلتك  و��ستقر�ر  بيتك  بناء  على  حتافظ  �أن 
"زعلك"  و�أنت ل تقر ذلك ول تر�ساه بدليل  �أهله وير�ساه  �لذي يقر �خلبث يف  فالديوث هو 
عليها، و��ست�سارتك هذه تدل على نظافتك وطهارتك وعفتك وعدم �إقر�رك لل�سوء، ثم �إن ما 

تتهمها به �إمنا هو �سكوك مل تبلغ درجة �ليقني.
�لذي  �لعاطفي  �لفر�غ  متالأ  باأن  عالجه  فحاول  زوجتك  �رتكبته  �لذي  للخطاأ  بالن�سبة  و�أما   
تعي�سه زوجتك، ول ترتكها تنظر �إىل غريك، �أ�سبعها عاطفيا قبل �أن ت�سبعها ماديا، ول تنظر 
�إليها نظرة �حتقار ودونية، فهي زوجتك و�أم �أولدك و�سريكة حياتك، وحاول �أن تعزز �حلو�ر 
�لزوجي معها، فاعرف ما حتب يف �لعالقة �خلا�سة وما تكره، �فتح لها قلبك و�أذنيك، و��سمع 
منها وناق�سها، وتقرب منها �أكرث، ول توؤنبها د�ئما على ما فعلت، وقربها من �هلل تعاىل �أكرث، 
خذها معك يف رحلة عمرة ويف �سالة �جلمعة و�سالة �لرت�ويح، وغري ذلك من منا�سبات دينية 
�أو �جتماعية، وحاول �أن يكون �سعارك يف حياتك �لزوجية " من عفا و�أ�سلح فاأجره على �هلل". 

وباإذن �هلل فاإن زوجتك �سي�سلح ربك حالها. وباهلل �لتوفيق.
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ابني عنيد ومي�ص اأ�سابعه

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، م�ست�ساري �لعزيز، م�سكلتي تتعلق بابني �لذي 
يبلغ من �لعمر 7 �سنو�ت، حيث �إن عنده عادة م�س �لإ�سبع منذ �سغره، وحاولنا عدة مر�ت �أن 
مننعه من ممار�سة هذه �لعادة ولكن دون فائدة، وقد ��ستخدمت عدة و�سائل، �أولها �ل�سرب 
ومل ينفع ذلك، وقد �أ�سبح �لولد عنيد� �لآن.. فما هي �لطريقة �ملثلى للتخل�س من هذه �لعادة؟ 

وجز�كم �هلل عنا كل خري.

اجلواب:
�لأ�سابع  م�س  ظاهرة  �أن  �هلل  حفظك  �علم  وبركاته،  �هلل  ورحمة  �ل�سالم  وعليكم    
ظاهرٌة كثرية �ل�سيوع عند �لأطفال، وتكاد تكون عملية �سلوكية عادية يقوم بها كل طفل تقريبًا، 
مع تفاوت فيما بينهم يف �تباع هذه �لعاد�ت �لتي يجدون فيها لذة و�إ�سباعًا حلاجاتهم، كما �أنها 
قد ُت�سغل وقت �لأطفال. وهي عبارة عن بوؤر يتمركز فيها �لن�ساط �لع�سبي غري �ملوجه، وقد 
يلجاأ �لطفل �إىل هذه �لعادة يف حالت �حلرمان �ل�سديد �أو يف مو�قف �لغرية، وقد توؤثر عليه 
ُتعالج يف وقتها، فقد ي�سبح �لطفل خجول يحب �لعزلة و�لتكتم، وعدم  �إذ� مل  هذه �لظاهرة 

�جلر�أة يف �حلديث، و�سريع �لتاأثر و�سريع �حل�سا�سية.
 ولعالج هذه �لظاهرة عليك باخلطو�ت �لتالية:

- توفري و�سائل �لن�ساط للطفل، و�إتاحة �لفر�سة له ملمار�ستها، وتخلي�سه من م�ساعر 
�خلوف.

ل  حتى  نومه  �أثناء  �ل�سيدليات-  يف  ُتباع  �أ�سابعه-  على  مّرة  مادة  ت�سع  �أن  حاول   -
ي�ستطيع م�س �أ�سابعه وهو نائم.

- حماولة �إ�سغال �لطفل مبا ينفعه، كاملطالعة و�لريا�سة وحفظ �لقر�آن �لكرمي و�لزيار�ت 
و�للعب، ول ُيرتك وحده، بل ل بد �أن يندمج مع �لآخرين.

ل  �أ�سبح كبريً�  و�لآن  �لر�سع،  بالأطفال  �لظاهرة تخت�س  باأن هذه  تفهيمه  - حماولة 
ي�سح له �أن ي�سع �أ�سابعه يف فمه.
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- حاول �أن تخلق لطفلك �أجو�ء نف�سية مريحة، منها �لأن�سطة �لرتويحية، وكل ما يدخل 
على قلبه �ل�سرور. 

  و�أما بالن�سبة لعناد طفلك فال ميكن �أن يقابل �لعناد بالعناد، بل يجب �أن ناأخذ بيد 
�لطفل ونعلمه بالهدوء مع عدم ��ستعمال �ل�سرب و�لق�سوة و�ل�سدة، فهذ� بال �سك �سيوؤثر على 
�سلوكيات طفلك، علمه �أن هذ� �ل�سلوك خاطئ بالهدوء، ود�ئما حاول �أن توفر له �لبديل حتى 

يقتنع برتك هذ� �ل�سلوك �خلاطئ.
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طفلتي تغار من اأختها 

  �أ�سكركم م�ست�سارنا �لكرمي على جتاوبكم معنا، وم�سكلتي تتمثل يف �بنتي �لتي يبلغ 
عمرها �سنتان، وذلك بعد �أن رزقت بابنة �أخرى منذ �سهر.. فى �لبد�ية مل تكن �لبنت �لكربى 
تبدي �أي غرية، ولكن �لآن بد�أت تغار منها، فهي تريد �أن تنام بجو�ر �أمها بدل من �أختها و�أن 
�أي �سيء فاإنها  �إذ� منعت من  �أمها �ملولودة �جلديدة، و�أ�سبحت �لبنت ع�سبية جد�  ل حتمل 
تبكي ب�سورة ه�ستريية ول تهد�أ �ل بعد مدة، فهل هذه حالة طبيعية �أم يجب �أن نعر�سها على 

�أخ�سائي؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
من  نوع  فهي  �بنتك  حلالة  بالن�سبة  �أما  معنا،  تو��سلك  على  �أ�سكرك  �ل�سائل  �أخي    
ونوبات  كالتخريب  �مل�سكالت،  من  كثري  يف  �أ�سا�سيا  عاماًل  �لغرية  وتعترب  �لطفولية.  �لغرية 

�لغ�سب، و�لنزعات �لعتد�ئية، و�لتبول �لال�إر�دي، و�سعف �لثقة بالنف�س.
 �أيها �لفا�سل، �إن طفلتك حتاول �أن حت�سل على ما فقدت من حنان حتى حتتفظ مبكانتها عند 
�أمها، وهو تعوي�س عن �سعورها بالنق�س. وقد تكون مظاهر �لغرية كذلك ج�سمانية ، كنق�س 
�لوزن ، و�ل�سد�ع، و�ل�سعور بالتعب، وهنا تخاف �لطفلة �أن تفقد بع�س �متياز�تها �أو �حتياجاتها 
�لعدو�نية  �إىل  �حلالة  فتميل يف هذه  و�حلنان  و�لعطف  كاملحبة  �جلديدة  �ملولودة  بعد جميء 

و�لع�سبية.
وينبغي عليك �أخي يف هذه �حلالة ما ياأتي:

- حماولة �لهتمام بطفلتك، ول تعطي لبنتك �ل�سغرية �جلديدة �إل قدر حاجتها.
 - �إ�سعار طفلتك باأنها حمبوبة، و�أنها مقدمة على �أختها �جلديدة.

- �إ�سعار �لطفلة باملحبة و�لطمئنان، وعدم ��ستخد�م �لعقاب يف عالج �لغرية، حيث �نه 
يوؤدي �إىل فقد�ن �لطمئنان �أو ��سطر�به.

و�أرى �أن �حلالة ل حتتاج �إىل �أخ�سائي، بل حاول معاجلتها بنف�سك، وباإذن �هلل تعاىل 
�ستعود �إىل حالتها �لطبيعية. و�هلل �ملوفق.
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بعد اأربع �سنوات من احلب تزوج بغريي!

             �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.. م�سكلتي باخت�سار �أ�ستاذي �لعزيز متعلقة بذكرى 
وتعلقت به حلد  بع�سر �سنو�ت،  �سابا يكربين  �أحببت  4 �سنو�ت  ��ستمرت  �نتهت، وعالقة  حب 
�جلنون، و�نتهى كل �سيء عندما قرر �أن يتزوج بغريي، فلم �أتقبل هذ� �لقر�ر، ومل �أ�ستطع �أن 
�أن�ساه، و�أ�سبحت حزينة وتعي�سة.. �أر�سدوين كيف �أتخل�س من هذ� �ل�سعور �لذي �أثر على حياتي 
ودر��ستي وعزلني يف عامل وحدي؟ وكيف �أ�سعر بال�سعادة و�لر�سا مع من حويل؟ وجز�كم �هلل 

عنا كل خري. 

اجلواب:
 �أيتها �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، يف حقيقة �لأمر �أنا �أقدر �سعورك و�أحا�سي�سك مبا حدث 
لك، �إل �أنني ل �أريدك �أن تف�سلي يف حياتك وتياأ�سي وتقنطي وتركني �إىل �حلزن، فاأمر �لزو�ج 
لي�س متوقفا على هذ� �ل�ساب، فرمبا زو�جه منك يكون عليك ح�سرة ونكد�، فمو�سوع �لزو�ج 
قدر، ول تعرفني �أين هو قدرك، �أمل ت�سمعي �إىل قول �هلل تعاىل: ) َوَع�َسى �أَن َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو 
ُ َيْعَلُم َو�أَنُتْم َل َتْعَلُموَن (. �سورة �لبقرة: 216.  ُكْم َو�هللهَّ بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لهَّ ُكْم  َوَع�َسى �أَن حُتِ َخرْيٌ لهَّ
فاأنت ل تعلمني �أين �خلري، قد يتقدم لك �ساب �أف�سل منه دينا وخلقا، فال تبكي على ما فاتك، 
ول تفتحي ملف �ملا�سي، ول تقويل لو �أين فعلت كذ� لكان كذ� وكذ�، ولكن قويل: قدر �هلل وما 

�ساء فعل.
 �أيتها �لفا�سلة، �لإن�سان �لناجح هو �لذي يفكر يف �حلا�سر و�مل�ستقبل وين�سى �ملا�سي، ول يقف 
عند �لتجارب �لتي مل يكتب لها �لنجاح �إل مبقد�ر ما ي�ستخل�س منها �لدرو�س و�لعرب �لتي تنفعه 

يف مو��سلة �سريه ليحقق جناحه وتفوقه يف حياته.
 ثم ملاذ� �حلزن و�لأ�سف على �سخ�س باعك بغريك بعد �أربع �سنو�ت من �حلب كما تقولني! وهل 

تعتقدين لو �أنه كان �سادقا يف حبه �سيهون عليه �لزو�ج باأخرى؟
 �علمي �أيتها �لفا�سلة �أن ن�سيبك �سياأتيك باإذن �هلل تعاىل، فمطلوب منك �لجتهاد يف در��ستك، 
وفكري كيف بالنجاح، لأن نيل �ملطالب لي�س بالتمني و�إمنا باجلد و�لجتهاد بعد �لتوكل على �هلل 

و�ل�ستعانة به و�إليك بع�س �خلطو�ت �لتي تفيدك يف هذ� �ل�ساأن: 
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�لزوج  ويرزقك  در��ستك  يف  يوفقك  لكي  بالدعاء  تعاىل  �هلل  �إىل  تلجئي  �أن  -حاويل 
�ل�سالح �لذي تقر به عينك.

و�ل�سعادة  ملوؤها  حياتك  يف  جديدة  �سفحة  و�فتحي  باآلمه،  و�ل�سعور  �ملا�سي  �إن�سي   -
و�لتفاوؤل و�لن�ساط و�لهمة �لعالية.

ول  حياتهم  يف  و�أهلك  �أ�سرتك  و�ساركي  بغريك،  �ختلطي  بل  لوحدك،  جتل�سي  ل   -
تعتزيل.

- روحي عن نف�سك بالف�سح و�لزيار�ت و�ملطالعة للكتب �ملفيدة.
- حاويل �أن متار�سي �لتمارين �لريا�سية و�ل�سرتخاء لكي يخفف عنك من هذ� �لقلق 

�لذي مترين به.
حدود  خارج  بينكما  �لتي  �لعالقة  تلك  كانت  �إذ�  خا�سة  �إليه  وتوبي  �هلل  ��ستغفري   -

�ل�سرع.
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مبدعة لكني اأكره الدرا�سة!

             منذ طفولتي و�أنا �أحب �لإبد�ع، �أحب �سناعة �لأ�سياء �لغريبة، بد�أت �خرت�عاتي منذ 
عرفت نف�سي، وتطورت عرب مر�حل عمري. �أحب �لإبد�ع لأين �أكره �لروتني و�لأو�مر و�لنو�هي، 
كما �أح�س باأنني غريبة ول �أحد يفهمني، بل ومل �أ�ستطع �أن �أفهم نف�سي، فال �أدري هل �أنا غريبة 

�أم من حويل هم �لغرباء؟

اجلواب:
�أيتها �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، ملا قر�أت ��ست�سارتك عرفت من خاللها �أنك تريدين �أن   
حتققي �لنجاح وتكوين من �ملرموقني، ولكن ت�ستت �لأفكار يف ذهنك جعلك حتتارين يف �أمرك 
ول تعرفني �ل�سبيل للخروج من هذ� �ملاأزق. فاعلمي حفظك �هلل تعاىل �أنه كلما كان هدفك يف 
هذه �حلياة و��سحًا بالن�سبة لك، وكلما كنِت موؤمنة بقدر�تك م�ستثمرة لها ��ستطعت �أن حتققي 

�لنجاح باإذن �هلل تعاىل، ومن هنا فهدفك يتحقق لديك ثالث مر�ت:
 املرة الأوىل: واأنت حتملينه يف خيالك. 

 املرة الثانية: عندما تكتبينه وتر�سمينه على الورق.
- املرة الثالثة: عندما حتققينه كواقع.

�أيتها �لفا�سلة: �عملي جاهدة على حتقيق هدفك، فما ��ستحق �أن يعي�س من عا�س دون هدف؛ 
لأنه يكون جاهاًل بحكمة �هلل يف خلقه؛ لأننا خلقنا للعبادة و�لعمل. فتوكلي على �هلل و��ستعيني 
به، وحاويل �أن ترتبي �أولوياتك، و�كتبي خطتك، و�ر�سمي �سورًة و��سحة يف ذهنك مل�ساريعك، 

و�بذيل مزيدً� من �حلما�س لتح�سلي على �ملزيد من �لتميز ليتحقق بذلك هدفك. 
و�علمي �أن �أول ما يجب عليك لتحقيق �أهد�فك �أن توطدي عالقتك باهلل عز وجل؛ حتى تكون 
لديك طاقة �إميانية، ولزمي د�ئمًا �لذكر و�لدعاء و�ل�ستغفار، و��ستمعي �إىل قول �لنبي �سلى 
"من لزم �ل�ستغفار جعل �هلل له من كل �سيٍق خمرجا، ومن كل هٍم فرجا،  �هلل عليه و�سلم: 

ورزقه من حيث ل يحت�سب". �سنن �أبي د�ود:1300.
�لعمل وحب  �لنجاح وحب  ي�سلبون منك حب  �لذين  �لطاقة  �لفا�سلة ل�سو�س  �أيتها   و�حذري 
�لرتقي و�ل�سعود �إىل �ملجد، ومن �أنو�ع �لل�سو�س ل�س ت�ستت �لذهن �لذي تعانني منه، وعدم 
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ح�سور �لذهن يعني �أنك ل تنتبهني، فحاويل �أن حت�سري قو�ك �لذهنية، و�كتبي م�سكلتك على 
ورقة، و��ساأيل نف�سك �أ�سئلة �سريحة، وحاويل �أن تكتبي �لبد�ئل و�حللول لهذه �مل�سكلة، وطبقيها 
على �أر�س �لو�قع. ول ُت�سغلي نف�سك مبا لي�س مفيد� لك، وتذكري د�ئمًا قول �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم: "من �أ�سبح منكم معافى يف ج�سده �آمنًا يف �سربه عنده قوت يومه فكاأمنا حاز �لدنيا 

بحذ�فريها". فلماذ� �حلرية �إذن؟ 
ول  �هلل،  على  فتوكلي  له  �طماأننت  و�إذ�  عمل،  �أي  على  تقدمي  �أن  قبل  تعاىل  �هلل  ��ستخريي 

تياأ�سي، و�ملوؤمن كالغيث �أينما وقع نفع، و�إليك خطو�ت عالجية �أن�سحك �أن تلتزمي بها: 
- قوي �سلتك باهلل تعاىل وت�سرعي له بالدعاء �خلال�س.

- حاويل �أن ت�سيطري على �نفعالتك وقلقك.
- كوين متو�زنة يف حياتك ل �إفر�ط ول تفريط.

- �هتمي بدر��ستك وفكري يف �لنجاح، ول تفكري يف �لف�سل و�لإحباط.
- كوين �إيجابية ومتفائلة.

- كوين �جتماعية ومتعاونة لت�سعري بال�سعادة �إذ� ��سرتكت يف عمل جماعي. 
 و�أخري� �علمي �أن �لنجاح و�ملجد ل ينال بالتمني و�إمنا بالعمل و�حلركة و�جلد و�ملثابرة 

فقوي �سخ�سيتك، وقدري ذ�تك، و�أعيدي �لثقة بنف�سك.
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حب عن طريق النرتنت

يف حرية من �أمري، لقد �أحببت فتاة عن طريق �لنرتنت، وتعلقت بها كثري�، فهل هذ�    
�حلب فيه م�سكلة، مع �أن حبنا كان طاهر� لأق�سى درجة؟. وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�إن�سان متكامل  �أر�د بناء  �أن �لإ�سالم بعظمته  �ل�سائل حفظك �هلل تعاىل، �علم  �أيها   
ج�سديًا وعقليًا وعاطفيًا، �سليم من غو�ئل �لكبت و�حلرمان؛ كي تكتمل �سخ�سيته ويتم ن�سجه؛ 
�إىل جانب  �لأر�س،  �ل�ستخالف يف  مهمة  وهي  �أجلها،  من  �لتي خلق  �ل�سامية  ر�سالته  ليوؤدي 
عبادة �هلل وحده. وقد نظم طاقة �لإن�سان �جلن�سية كما نظم طاقاته وغر�ئزه �لأخرى، فو�سع 
نظامًا ر�قيا لإ�سباع هذه �لغريزة وت�سريفها، يتو�فق مع طبيعة �لإن�سان وفطرته، فلم يطلق لها 
�لعنان كما هو �حلال يف مذهب �لإباحيني، ومل يكبتها كما هو �حلال يف مذ�هب �أخرى، �إمنا كان 
موقفه حيالها موقفًا و�سطا، يتو�فق مع �لطبيعة �لتي ركب منها �لإن�سان. قال �هلل تعاىل: )َوِمْن 
نهَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت  ًة َوَرْحَمًة  �إِ َودهَّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مهَّ َت�ْسُكُنو� �إِ ْن �أَنُف�ِسُكْم �أَْزَو�ًجا لِّ �آَياِتِه �أَْن َخَلَق َلُكم مِّ

ُروَن(. �سورة �لروم: 21. َقْوٍم َيَتَفكهَّ لِّ
 لذلك كان �لزو�ج يف �لإ�سالم �لطريق �ل�سحيح و�ل�سليم لت�سريف �ل�سهوة، و�ملتنف�س �لطبيعي 
�لأوحد لالإ�سباع �جلن�سي للفرد من غري �إ�سر�ر باملجتمع، بل كان �لو�حة �لفطرية �لتي جتمع 

بني �لرجل و�ملر�أة ومتنحهما �لر�حة �لنف�سية و�جل�سدية.
�أن تتبع �لطريق �لأقوم، وتدخل �لبيت من بابه، فتقدم خلطبة �لفتاة من  �أيها �لكرمي   حاول 
�أهلها �إذ� كنت �ساحلا لها وهي �ساحلة لك، و�علم �أن �ل�سرع ل مينعك �أن تتعرف على �لفتاة 
�لتي تريد �لزو�ج منها، ولكن بالطرق �مل�سروعة �لتي توؤدي �إىل �لزو�ج؛ لأن �لزو�ج �سالمة لدين 
يتوقد  �لذي  �ل�سباب  وخ�سو�سًا  للنف�س،  و�سكن  و�لروح،  للقلب  �سفاء  ففيه  له،  و�سيانة  �ملرء 

حيوية ون�ساطًا وفقك �هلل ملا فيه �خلري و�ل�سالح.
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اأ�سعر باخلوف عند مقابلة النا�ص

�أ�سعر بخوف و�رتباك  �أنني  ليل نهار، وهي  توؤرقني  �لفا�سل عندي م�سكلة  �أ�ستاذي    
يل  �سببت  قد  �مل�سكلة  وهذه  ل�ساين،  ويتلعثم  ج�سدي  يف  برع�سة  و�أح�س  �لنا�س،  �أقابل  عندما 

�لإحر�ج.. �أرجوكم �ساعدوين لأتخل�س منها. و�سكر�.

اجلواب:
و�ل�سعور  �لنف�سية  و�ل�سجاعة  �لأدبية  �جلر�أة  �أن  �علم  �هلل،  حفظك  �ل�سائل  �أخي    
وخ�سلة  فا�سل  وخلق  مهم  مطلب  بالنف�س  و�لعتز�ز  بال�سخ�سية  و�لإح�سا�س  بالرجولة 
حميدة، فمهم لكل من �أر�د �أن يرتقي مد�رج �لكمال �لإن�ساين �أن ي�سلك طريق �لن�سج �لفكري 

و�لجتماعي، ولكن هذ� يحتاج �إىل �سرب وتروي و�لبعد عن �لت�سرع �أو �لنفعال و�لرجتال.
 �إن �مل�سكلة �لتي تعاين منها �أيها �لفا�سل هي �خلجل و�لرتدد يف مو�جهة �لآخرين، و�علم �أن 
�خلجل و�خلوف خ�سلتا �سعف وتر�جع و�نهز�م، و�أما �حلياء ومر�قبة �هلل يف �ل�سر و�لعالنية 

خ�سلتا قوة و��ستقامة، ولكي تتخل�س من هذه �مل�سكلة عليك مبا ياأتي: 
- عود نف�سك على خمالطة �لأ�سدقاء و�لنا�س عموما.

- حاول �أن تتكلم بهدوء وثقة و�ختيار �لكلمات �ملنا�سبة.
�إيذ�ء  دون  و�حلكمة  بالن�سيحة  و�لتكلم  خوف،  دون  �حلق  قول  على  نف�سك  عود   -

�لآخرين.
- �إدر�ك طبيعة �سري �لأمور وعدم �خلوف من �ملحاورة، وحماجة �لآخرين باحل�سنى.

- حاول �أن تكون لديك ثقة بالنف�س عالية دون رجوع �أو تردد يف �لكالم.
- �عرف قدر نف�سك وذ�تك لت�ستطيع �أن تتغلب على �خلجل و�خلوف من �لآخرين.
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كيف اأربي اأطفايل؟

م�ست�سارنا �لكرمي، �أ�سكركم على ما تبذلونه من جمهود�ت حلل م�سكالتنا وتوجيهنا    
�إىل �لأف�سل. لدي م�سكلة مع �أطفايل، فقد تعبت معهم، �إنهم طائ�سون غري مهتمني بدر��ستهم 

وغري مرتبني.. ما �لعمل معهم وكيف �أغري من �سلوكياتهم؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  �أ�سكرك �أختي �لفا�سلة على هذه �لثقة، و�أما بالن�سبة مل�سكلة �أطفالك فينبغي �أن تعلمي 
�أن حتديد خطو�ت �لعالج بالأ�سلوب �ملنا�سب لكل علة �أمر تفر�سه �لطبيعة �لإن�سانية، ويجب 
�أن تعنى �ملعاجلة بالأ�سباب �حلقيقية �لتي �أدت �إىل �مل�سكلة، و�أن �لرتكيز يف عالج م�سكالت 
�أطفالك ينبغي �أن يكون على �لأ�سباب و�لعو�مل �لتي �أدت �إليها بدل من �أن يكون على �أعر��س 

�مل�سكلة.. وي�سرتط يف هذ� �لعالج �أن يكون باحلكمة وير�فقه �ل�سرب.
 وبالن�سبة لدر��سة �أطفالك يتطلب �أن نبحث عن �أ�سا�س �مل�سكلة، فاإذ� كان �لطفل مل يلق �ملعاملة 
�لرتبوية �حل�سنة يف �ملدر�سة، و�إذ� مل ي�ستوعب �ملناهج �ملتطورة، فاإنه �سي�ساب بالتقاع�س عن 
�سورة  �إىل  عنده  �ملدر�سة  وتنقلب حياة  نف�سه،  و�ل�سيق يف  �مللل  ويحل جو  �لعلمي،  �لتح�سيل 
قامتة. ولذلك لبد من �ل�ستفادة من �أوقات فر�غهم، وهذه م�سوؤولية �لأ�سرة، ومن هنا فو�جبك 
�أيتها �لفا�سلة يحتم عليك بذل �جلهد �ملتو��سل يف توجيه �أولدك بالقدوة و�ملوعظة �حل�سنة، 
و�إعطائهم فر�سة للتعبري عن �آر�ئهم وميولهم و�جتاهاتهم، ومر�قبة �سلوكهم من حني لآخر، 
م�سار  و�إظهار  �حل�سنة،  �ل�ساحلة  �ل�سحبة  فو�ئد  لإظهار  وهادفة  هادئة  بطرق  ومناق�ستهم 

�ل�سحبة �ل�ساذة �ل�سيئة.
 حاويل �أن ت�سجعي �أطفالك على �مل�ساركة �لجتماعية، وذلك عن طريق بر�مج �لتوعية و�لثقافة 
�لثقافية  و�لندو�ت  �لقر�آن  حتفيظ  يف  �مل�سجد  ن�ساطات  طريق  وعن  �ملد�ر�س،  يف  �لإ�سالمية 

و�حللق �لعلمية وباهلل �لتوفيق.
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طفلتي قليلة الأكل

  عندي طفلة تبلغ من �لعمر 6 �سنو�ت. م�سكلتها �أنها ل تاأكل بانتظام، �أحاول معها �أن 
تاأكل معنا �لوجبات �لرئي�سية �إل �أنها تنفر من �لأكل، وقد نق�س وزنها.. لقد عجزت معها يا 

دكتور وحاولت بكل �لطرق ولكن دون فائدة.. �أريد �حلل وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
  �أيتها �لفا�سلة، ينبغي �أن تعلمي �أنه من �لطبيعي �أن ميتنع �لطفل عن تناول ما يفوق 
حاجته، و�إذ� ما مار�سنا معه �لإكر�ه، حتول �سلوك �لطفل �إىل �سلوك �سلبي، وخري طريقة حلل 
باآد�ب �ملائدة وقو�نينها من جهة �لطريقة �لتي تعر�س  م�سكلة �لطفل �سد �لأكل هو �للتز�م 
فيها، و�لأجو�ء �لتي ت�سود �جلل�سة على �ملائدة، و�أي خلل يف هذه �لآد�ب من �ساأنه �أن ينعك�س 

�سلبا على طفلتك ويقودها �إىل �لتقليل من �لطعام.
 ثم �علمي �أيتها �لفا�سلة �أن كرثة �لطعام لي�ست هي ور�ء زيادة �لوزن، و�أن لل�سهية حدود� قد 
تزيد �أو تنق�س بح�سب كل �إن�سان، فال يعقل �أن تتناول طفلتك كل ما يطلب منها من �لأطعمة.

وميكن �أن تكون �أ�سباب فقد�ن �سهية �لطعام عند طفلتك تعود �إىل: 
- �إرغامها على �لطعام، فذلك يزيدها ت�سلبا يف موقفها من رف�س �لطعام، و�لإحلاح 

يزيدها �بتعاد�.
- قد يكون رف�سها للطعام حيلة دفاعية ل �سعورية للتعبري عن نفورها من بع�س �لظروف 

�لأ�سرية.
- قد يكون �سبب كر�هيتها للطعام نز�عها �مل�ستمر مع �إخوتها.

وهذه بع�س �خلطو�ت، لعلها تكون عالجا لطفلتك �إن �ساء �هلل تعاىل:
- تنظيم وجبات �لطعام.

- �أن يكون جو �لعائلة عند �جللو�س �إىل �لطعام بهيجا خاليا من �مل�ساكل.
- تقدمي �لطعام بطريقة م�سوقة.

عن  بعيد  مكان  يف  �أو  مثال  �حلديقة  يف  يكون  كاأن  �لطعام،  تناول  يف  �لبيئة  تغيري   -
�لبيت.
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- عدم تهديد طفلتك �إذ� مل تاأكل.
- ل د�عي لإعطاء �ملقويات �إل يف حالة �ل�سرورة مع ��ست�سارة �لطبيب �ملخت�س.

- ت�سويق طفلتك �إىل �لطعام، و�إعالمها �أن هذ� �لطعام �سروري ل�سحتها ومنو ذكائها 
وقوتها، و�أنها �إذ� مل تتناول �لطعام �ست�سبح مري�سة و�سعيفة.

و�أن�سحك �أختي �لفا�سلة �أن تعر�سيها على �أخ�سائية تغذية لكي ت�ساعدك يف �إعطائها 
نوعية �لأكل �لتي تنا�سب طفلتك يف هذه �ل�سن.
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ابني غري مهتم بالدرا�سة

�أيام  يف  حتى  كتابا  يفتح  ل  بدر��سته،  مهتم  غري  �لثانوي  �لأول  �ل�سف  يف  �بني   
من  و�أنقذه  معه  �أتعامل  فكيف  �ملذ�كرة..  وتعطيلهم عن  لإخوته  �ملعاك�سة  ود�ئم  �لمتحانات، 

�لف�سل؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
باأنو�ع  �لب�سرية عر�سة لالإ�سابة  �لنف�س  �أن  �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، �علم  �أخي    
كثرية من �لعلل و�لأمر��س �لنف�سية �لتي تخرجها عن �لأخالق �لفا�سلة �إىل ما ل ينبغي من 
�لأخالق و�ل�سلوك، وينتج عن هذ� عدم تكيف �لإن�سان مع نف�سه ومع بيئته �لجتماعية وهذه 
�لت�سرفات غري �ل�سوية، و�ل�سلوك �ل�سلبي عند �بنك ناجت عن مرحلة �ملر�هقة �لتي مير بها، 
فيكون قلقًا، مت�سائمًا، منقب�س �لنف�س، منطويًا �أو ع�سبيًا �أو م�ستهرتً� �أو منحرفًا، غري مبال 
�لتمرد على  �ملتمثل يف  �بنك  �لذي ذكرته عن  �ل�سلوك  وهذ�  و�لأخالقية.  �لجتماعية  بالقيم 
بها  مير  �لتي  �ملرحلة  �إىل  مرده  ذلك  كل  �ملاألوف،  على  و�خلروج  و�لعناد  و�ملكابرة  �أو�مرك، 
�بنك، وهي مرحلة موؤقتة مير بها كثري من �لنا�س يف هذ� �لعمر. و�علم �أخي �لفا�سل �أن عالج 

مثل هذه �مل�سكالت يحتاج منك �إىل:
- �أن تتعامل معه باحلكمة، و�لن�سح و�لتوجيه بطريق غري مبا�سر.

- �أن ت�سرب عليه، وحتت�سب �لأجر عند �هلل ليكون ذلك عونا لك على �لتحمل.
- �جعل لولدك برناجما ي�سري عليه مع �ملتابعة و�لتحفيز على �لدر��سة.

- �أن تذهب وتزور ولدك يف �ملدر�سة وت�ساأل عنه �لأ�ساتذة، لرمبا �لولد عنده م�سكلة يف 
�ملدر�سة جعلته يكره �لدر��سة.

باللني  �أخذته  �أنت  �إذ�  تعاىل  �هلل  باإذن  �سلوكه  �سيتغري  �لولد  �أن  �لفا�سل  �أيها  و�علم 
وحببت له �لدر��سة وغريت من �أ�سلوبك يف �لتعامل معه، فقد متر بالإن�سان فرت�ت ينفر 
فيها من كل �سيء، و�بنك ما ز�ل يف بد�ية �لطريق ف�سجعه وخذ بيده وفقك �هلل تعاىل 

لكل خري.
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اأحب العزلة واأكره العالقات

لدي م�سكلة وهي �أنني ل �أحب �أن �أتعرف على �لآخرين خا�سة زمالء �لدر��سة، وعندما    
�ساعدوين  �أرجوكم  و�سخرية..  وقلق  تعب  �جلامعة  �أن  و�أ�سعر  بالر�حة  �أح�س  �لبيت  �إىل  �أعود 

للتخل�س من هذه �مل�سكلة وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أيها �لفا�سل، �إن �حلالة �لتي تعي�سها هي حالة �خلجل و�لنطو�ء، وذلك ب�سبب نق�سٍ    
يف �لتكيف مع �ملو�قف �ملختلفة، و�إح�سا�ٍس من جانبك �أنك غري جدير مبو�جهة �لو�قع �أو مو�جهة 
�أ�سخا�س غرباء. و�علم �أن �خلجل و�لنطو�ء خ�سلتا �سعٍف وتر�جع و�نهز�م، ول تظن �أن هذ� 
�ل�سيء من �حلياء، فاحلياء ومر�قبة �هلل خ�سلتا قوة و��ستقامة. و�إذ� �أردت �أن تخرج من هذه 

�لنطو�ئية و�لإح�سا�س بالعزلة �لجتماعية، فعليك مبا ياأتي:
- �أن تتعود على خمالطة زمالئك يف �جلامعة و�لنا�س عمومًا، فاإن �ملوؤمن �لذي يخالط 
�لنا�س، وي�سرب على �أذ�هم خري من �ملوؤمن �لذي ل يخالط �لنا�س ول ي�سرب على �أذ�هم 

كما قال ر�سولنا �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم.
- حاول �أن تكون لديك �جلر�أة �لأدبية يف �لكالم، و�ل�سجاعة �لنف�سية، و�لإح�سا�س بقوة 

�ل�سخ�سية، و�لعتز�ز بالنف�س. 
�سخرية،  فيه  كان  �إذ�  �عتبارً�  له  تعطي  ول  زمالئك،  كالم  عن  تتغا�سى  �أن  حاول   -

و�أ�سغل نف�سك بالدر��سة فقط.
- �إذ� كان لديك فر�غ يف �جلامعة �ذهب �إىل �ملكتبة و�أ�سغل نف�سك باملطالعة. 

�إل يف  تفكر  ول  مرتاحة،  بنف�س مطمئنة  و�بد�أ حياتك من جديد  �لقلق،  �بتعد عن   -
جناحك.

- حاول �أن تكون �أنت ذلك �لرجل �لذي و�سفه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم بالنخلة، 
�ساخمة يف �ل�سماء، ل تتاأثر باأي �سيء، ول ي�سقط ورقها. 

- �سارك زمالءك يف �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية و�لرحالت �لرتفيهية.
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�سئمت من اللهو

  �سيدي �لفا�سل �أنا �ساب عمري 25 �سنة تعبت من حياة �للعب و�للهو و�لف�ساد، �أريد 
�أن �أرجع �إىل طريق �هلل و�أتوب، ويعمر قلبي بالإميان. فاأر�سدوين وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
  �أيها �لفا�سل، وفقك �هلل تعاىل: �أ�ساأل �هلل يل ولك �أن يرزقنا �لهمة �لعالية �لتي تبلغنا 
جنة عر�سها �ل�سماو�ت و�لأر�س. و�إنني �أحب �أول �أن �أب�سرك بقول �هلل تعاىل: )ُقْل َيا ِعَباِدَي 
ُه ُهَو �ْلَغُفوُر  ُنوَب َجِميًعا  �إِنهَّ َ َيْغِفُر �لذُّ ِ  �إِنهَّ �هللهَّ ْحَمِة �هللهَّ ِذيَن �أَ�ْسَرُفو� َعَلى �أَنُف�ِسِهْم َل َتْقَنُطو� ِمن رهَّ �لهَّ

ِحيُم(. �سورة �لزمر: 53. �لرهَّ
 ثم �علم �أيها �لفا�سل �أنك تطلب �سعادة �أبدية، وهي ل حت�سل لك �إل باجلد و�ملثابرة و�ل�سرب. 

وينبغي عليك �تباع �خلطو�ت �لتالية:
- �لهتمام بجانب �لإميان و�لتوحيد.

- �أن تعتني بالفر�ئ�س مع �لنو�فل.
- حافظ على �سالة �جلماعة يف �مل�سجد.
- �أن تتحلى بالأخالق �لإ�سالمية �لعالية.

- �جعل لنف�سك منهاجًا �أو برناجمًا تدر�س فيه �لقر�آن و�ل�سنة، وحياة �ل�سحابة و�ل�سلف 
�ل�سالح.

- ر�قب �هلل تعاىل يف كل �أفعالك و�أقو�لك و�علم �أنه مطلع عليك مر�قب لك.
- حاول �أن حت�سر �ملحا�سر�ت و�لندو�ت �لإ�سالمية �لتي حتيي �لقلوب �مليتة.

- حاول �أن جتعل لنف�سك برناجمًا لل�سيام وللقيام، حتى تتقوى عالقتك مع خالقك.
- �عتزل �ملحرمات وجاهد نف�سك على ذلك.

- خالط �لرفقة �ل�ساحلة �لتي تذكرك باهلل تعاىل �إذ� ن�سيت، وتعينك �إذ� �سعفت.
- كلما وقعت يف ذنب بادر بالتوبة و�ل�ستغفار. 
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اأفتنت بالن�ساء

             �أنا �ساب يف مقتبل عمري �أحاول قدر �لإمكان �لبتعاد عن �لختالط مع �لفتيات حتى ل 
�أ�سقط يف م�سكلة �لف�ساد �إل �أنهن يلب�سن لبا�سا مثري� ل �أقدر على حتمل ذلك، مع �أين �أمار�س 

�لريا�سة لكن دون جدوى.. فماذ� �أفعل؟ 

اجلواب:
و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  �إليه  دعا  �أدب  بالعفة  �للتز�م  �إن  تعاىل،  �هلل  حفظك  �لفا�سل  �أخي   
ِلِه(. �سورة  ُ ِمْن َف�سْ ِذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتهَّى ُيْغِنَيُهُم �هللهَّ �ملطهرة، قال تعاىل: )َوْلَي�ْسَتْعِفِف �لهَّ

�لنور: 33.
ومن مل  فليتزوج،  �لباءة  منكم  ��ستطاع  �ل�ساب من  مع�سر  "يا  و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  وقال   

ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء". �سحيح �لبخاري: 4702.
 وعليك �أيها �ل�سائل �أن تلتزم باخلطو�ت �لتالية كي ي�سفو قلبك وت�سمو نف�سك عن �ملحرمات:

و�لزينة  �ملثرية،  �لنظرة �خلاطئة، و�حلركة  �أن  و�علم  �لختالط،  �أماكن  �بتعد عن   -
و�لتربج، و�جل�سم �لعاري، كلها تعمل على تهييج �لغريزة.

- غ�س ب�سرك عن �لنظر �إىل �لفتيات، فاإنه �أدٌب نف�سٌي رفيع، وحماولة لال�ستعالء على 
�لرغبة يف �لطالع على حما�سن ومفاتن �لن�ساء، كما �أن فيه �إغالقا للنافذة �لأوىل من 
�إبلي�س  �سهم  �مل�سموم، وهو  �ل�سهم  للحيلولة دون و�سول  �لفتنة، وحماولة عملية  نو�فذ 

عليه لعنة �هلل.
�إذ�  باهلل  تذكرك  �لتي  �مل�سجد،  جماعة  خا�سًة  �ل�ساحلة،  بالرفقة  �للتز�م  عليك   -

ن�سيت وتعينك على �خلري.
- �جعل لنف�سك منهاجًا وبرناجمًا تدر�س فيه �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية، مع حياة 

�ل�سحابة و�ل�سلف �ل�سالح؛ حتى تتحلى باأخالقهم.
- �عتز�ل �ملحرمات كالغناء و�لأفالم �لهابطة و�ملجالت �لتي حتتوي على �ملثري�ت من 

�سور وغريها.
- حاول �أن تتزوج، فاإن �لزو�ج �ملبكر �سكن نف�سي، و�إ�سباٌع غريزي، و�إح�سا�س بالنوع، 

و�سعور بالتكامل و�لن�سج. 
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عالقتك  تقوى  حتى  �لليل؛  وقيام  و�خلمي�س،  كالثنني  �لنو�فل  ل�سيام  وقتًا  �جعل   -
باهلل. 

حتيي  �لتي  �لعلمية  و�حللقات  �لإ�سالمية،  و�لندو�ت  �ملحا�سر�ت  حت�سر  �أن  حاول   -
�لقلوب. 

- �أكرث من �سوؤ�ل �هلل �لثبات، وهد�ية �لقلب.
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اأريد الزواج على زوجتي

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، م�سكلتي تتمحور يف �أنني �أود �أن �أتزوج بزوجة 
ثانية، ولكني ل �أعرف كيف �أبد�أ باملو�سوع مع زوجتي �لأوىل، فاأنا متزوج منذ ثالث �سنو�ت، 
ويل ولد و�حد، عالقتي مع زوجتي جيدة جد�، ول �أو�جه �أي م�سكلة معها و�أرغب بالزو�ج من 
فتاة �أخرى كانت تربطني بها عالقة قبل �لزو�ج، مع �لعلم باأين مقتدر ماديًا و�أنوي �أن �أعدل 
بينهما، ولن �أق�سر يف �أي جانب، لكني ل �أريد �أن �أخ�سر زوجتي �لأوىل، ول �أريد �أن �أخفي عنها 
نيتي بالزو�ج، فما هي �لطريقة �لأن�سب لفتح �ملو�سوع معها من دون �أن تتاأثر؟ وكيف �أجعلها 

تقتنع وتو�فق على فكرة زو�جي من �أخرى؟

اجلواب:
به  ما متيزت  �أهم  من  �أن  �لفا�سل  �أيها  �علم  وبركاته،  ورحمة �هلل  �ل�سالم  وعليكم    
�أنها �سبطت قو�عد �لتعامل بني جميع �لأفر�د. وملا كان تعدد �لزوجات مما  �سريعة �لإ�سالم 
ت�ستوعب  �أن  لز�مًا  كان  له،  �ل�سابطة  وبال�سروط  �إليه  �حلاجة  عند  �لإ�سالم  �سريعة  �أباحته 
فكانت  زوجها،  على  �لو�حدة  �لزوجة  حق  بيان  على  تقت�سر  ول  �لأمر،  هذ�  �ل�سريعة  �أحكام 
حقوق �لزوجات من�سجمة متام �لن�سجام مع مبد�أ �لتعدد، دومنا �إحلاق �أي �سرر بو�حدة منهن. 
 غري �أنه ومع غياب �ل�سو�بط �ل�سرعية للتعدد يف �لع�سور �ملتاأخرة خ�سو�سا، فقد باءت �لكثري 
من �لتجارب يف م�ساألة �لتعدد بالف�سل، فبع�سها ينتهي بالطالق وبع�سها ينتهي مب�ساكل ل نهاية 
لها، ومن هنا ترف�س �أغلب �لن�ساء مبد�أ �لزوجة �لثانية ويف�سلن �أن يبقني طو�ل حياتهن عو�ن�س 

على �أن ت�ساركهن ن�ساء �أخريات يف �أزو�جهن. 
 �أيها �لفا�سل، �إنه يتوجب عليك �أن حتكم عقلك جيدً� قبل �تخاذ قر�ر �لزو�ج من �أخرى، و�أن 
تر�عي م�ساعر زوجتك، وتذكر �أنها هي من وقفت معك و�ساركتك حياتك مبز�ياها وعيوبها، 
و�حذر �أن تت�سبب يف هدم بيت �لزوجية بزو�جك �لذي �أنت ل�ست بحاجة �إليه فقد رزقك �هلل 

زوجة �أنت ر��س عنها بف�سل �هلل تعاىل وكرمه.
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وقدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة، فهل �إقد�مك على �لزو�ج من �لثانية يجلب لك ولأ�سرتك 
�ملنفعة ويحقق �مل�سلحة، �أم �أنه �سيكون �سببا يف هدم �لبيت وت�ستيت �لأ�سرة؟. 

و�أخري� فاإنني �أن�سحك باأل تقحم نف�سك يف هذ� �لأمر، فاإن �ل�سالمة يف �لكتفاء بزوجة و�حدة 
ملن مل يكن م�سطر� خلالف ذلك. فال تف�سد �لود و�حلب �لذي بينك وبني زوجتك، ول تكن كمن 

يبني ق�سر� ويهدم م�سر�. وفقك �هلل.
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الأحالم املزعجة توؤرق نومي

على  �ساعدوين  �أرجوكم  يوم.  كل  نومي  �أ�ستيقظ من  يجعلني  ياأتيني حلم مزعج  نومي  �أثناء   
�لتخل�س مما �أعاين منه. و�سكر�.

اجلواب:
�أوقات  �لعقل يف  بها  يقوم  �إر�دية،  ل  �لأحالم هي عمليات  �أن  �لفا�سل  �أيها  يا  �علم    
خم�س�سة ومنا�سبات متفرقة حتت تاأثري خا�س، وميكننا �أن نح�سر �أ�سباب �أحالمنا يف �لأمور 

�لتالية: 
- �ملثري�ت �خلارجية: مثل �لنوم حتت �أ�سعة �ل�سم�س قد ت�سبب للنائم �حللم باحلريق. 
- �ملثري�ت �لع�سوية �لد�خلية: فقد يحلم �لنائم �لذي لديه ع�سر يف �له�سم بعدوٍّ ياأخذ 

بخناقه، وقد يحلم �ملري�س باملوت.
- رغبات وتطلعات: هناك رغبات مل ن�ستطع حتقيقها يف حياة �ليقظة ب�سبب ظروف �أو 

عو�ئق، فنعمل على حتقيقها يف حياة �حللم. 
- هناك نوع من �لأحالم ي�سمى بالكابو�س، وميتاز هذ� �لنوع بتتايل �مل�ساهد�ت �ملزعجة 
�لتي غالبًا ما ي�ستيقظ �لنائم على �إثرها منزعجًا ويف حالة نف�سية �سيئة، وهي يف �لغالب 
�لأحيان  بع�س  يكون يف  وقد  �لأمعاء،  �أو  �ملعدة  �أو موؤقت يف  د�ئم  تاأثري ع�سوي  ب�سبب 
م�سحوبًا بع�سٍر يف �لتنف�س �أو �آلم يف منطقة �لقلب، ويغلب حدوث هذ� �لكابو�س عند 
من �عتادو� تناول وجبة �لع�ساء قبل �لنوم مبا�سرة، وغالبًا ما تكون وجبة د�سمة ثقيلة. 

 و�أن�سحك �أخي باتباع �خلطو�ت �لتالية لعل �هلل يذهب عنك ما يزعجك: 
- �جعل ع�ساءك وجبة خفيفة.

- حاول �أن مت�سي قبل �أن تنام على �لأقل خم�سني خطوة. 
- ل تن�سى �أن تقر�أ �أذكار �لنوم و�أن تنام على و�سوء. 

- من على �سقك �لأمين.
- حاول �أن ت�سرتخي قبل �لنوم، وتنام و�أنت متفائل، وتن�سى �مل�ساكل �لتي مرت عليك 

يف يومك.
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كيف اأتخل�ص من �سعوبة الكالم اأمام الآخرين؟

  عندما �أكون �أمام �لنا�س �أجد �سعوبة يف �إخر�ج بع�س �حلروف �أثناء �لكالم خا�سة 
�إذ� كانت �حلروف متقاربة.. �أرجو �أن تو�سحو� يل �أكرث عن هذ� �لأمر، وما هو �حلل يف ذلك. 

وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
يعود  ما  منها  و�حلب�سة،  و�لفاأفاأة  كالتاأتاأة  �للفظية  �لعيوب  �أن  �لفا�سل  �أخي  �علم    
لأ�سباب ف�سيولوجية حم�سة، نتيجًة خللل وظيفي يف مركز �لكالم يف �لدماغ، ومنها ما يعود 
معينة،  فرت�ت  يف  �لنا�س  ملعظم  حتدث  �لتي  �لعار�سة  �لنطق  �سعوبات  �أما  نف�سية..  لأ�سباب 

فتعود �أ�سبابها �إىل �لأمور �لتالية:
- �خلوف، ول �سيما يف �ملو�قف �جلديدة، �أو �لكالم �أمام �جلماهري �ملحت�سدة، �أو �أمام �ملذياع 

خا�سة لأول مرة.
- �ملفاجاأة وعند �لكالم �ملرجتل.

- تدفق �لأفكار ب�سرعة هائلة بحيث ل ت�ستطيع �لأجهزة �ل�سوتية ��ستيعابها ب�سهولة، 
فيحدث �لتلعثم �أو �سعوبة �لنطق.

�ملر�آة  �أمام  يقف  كاأن  نف�سه،  يعالج  �أن  �لفاأفاأة  �أو  بالتاأتاأة  �مل�ساب  لل�سخ�س  وميكن 
ويدرب ل�سانه على �حلركة يف جميع �لجتاهات، ول �سيما على ��ستعمالت �حلرف �لذي 
يخطئ �أو ينفرد عادًة بلفظه ب�سكل مغاير لنطق ولفظ بقية �حلروف، ول يجب �أن تكون 

�جلل�سات طويلة �أثناء �لتدريب حتى ل ي�ساب بالإجهاد و�هلل �ملوفق.
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ما الأ�سلوب الأمثل ل�سبط الطلبة يف الف�سل؟

منها  �لطلبة،  مع  م�ساكل  و�جهتني  وقد  �حلكومية،  �ملد�ر�س  باإحدى  مدر�سا  �أعمل    
وجود طالب كثري �حلركة، و�آخر يغيب عن �حل�سة وهو موجود يف �ملدر�سة، و�آخر يرمي �لطلبة 
كل  معهم  ��ستعملت  وقد  �ل�سرح،  �أثناء  و�لفو�سى  �ل�سو�ساء  يحدثون  طلبة  وهناك  بالورق، 
�أ�ساليب �لعقاب و�لثو�ب، ولكن مل تفد �سيئا.. �أرجوكم �أر�سدوين �إىل �لأ�سلوب �لأف�سل للتعامل 

مع هوؤلء �لطالب.

اجلواب:
  �أخي �لفا�سل حفظك �هلل، قد يكون هروب �لطالب من �ملدر�سة، �أو كرثة �ل�سو�ساء 
�أثناء �سرح �لأ�ستاذ عائد� لأ�سباب نف�سية �أو �أخالقية �أو تربوية، �أو �أ�سباب تتعلق باأ�سرة �لطالب 
وم�سكالتها، �أو لأ�سباب تتعلق بالبيئة �ملحلية كوجود دور لهو قريبة من �ملدر�سة جتذب �لطالب 

�إليها، وهناك �أي�سًا �أ�سباب �أخرى منها:
- ق�سوة مدير �ملدر�سة، �أو ق�سوة �ملدر�سني و�سوء �ملعاملة للطلبة وم�سادرة حرياتهم.

 - تر�خي �لإد�رة �ملدر�سية وعدم متابعتها حلالت �لغياب �لفردية.
- �ملدر�سة ل ت�سكل مكانًا جاذبًا للطلبة.

 - �إح�سا�س �لطالب بالف�سل وتخلفه در��سيًا.
 - نق�س رقابة �لأ�سرة على �لطالب، وتركه يلهو كما ي�ساء. 

- عدم �رتباط �ملناهج بوجد�ن �لطالب. 
- قيام بع�س �لع�سابات باإغر�ء �لطلبة لحرت�ف �لرذيلة. 

- �لنق�س يف طموح �لطالب نحو �ل�ستمر�ر يف �لتعليم. 
- �إرهاق �لطلبة بالو�جبات �ملدر�سية وتكليفهم باأعباء ل قبل لهم بها. 

وينبغي �أن تعرف يا �أخي �أن �ملعلم ركن �أ�سا�سي يف �لرتبية، فهو يقوم مبهمة �لأنبياء يف    
�لتوجيه و�لإ�سالح، ولقد حدد علماوؤنا �لقدماء- رحمهم �هلل تعاىل- �سفات �ملعلم يف �لتعامل 
مع طالبه، وذكرو� �أف�سل �لآد�ب. يقول �بن جماعة يف مر�عاة �أحو�ل �لطالب وح�سن تاأديبهم: 
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"ينبغي �أن يعتني �لعامل مب�سالح �لطالب، ويعامله مبا يعامل به �أعز �أولده من �حلنو و�ل�سفقة 
و�لإح�سان �إليه، و�ل�سرب على جفائه، �إذ رمبا وقع منه نق�س ل يكاد يخلو منه �إن�سان، �أو �سوء 
�أدب يف بع�س �لأحيان، فيب�سط عذره قدر �لإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما �سدر منه بن�سح 

وتلطف، ل بتعنيٍف وتع�سف، قا�سدً� بذلك تربيته وحت�سني خلقه و�إ�سالح �ساأنه". 
وهنا �أقدم بني يديك �أخي ن�سائح وخطو�ت لعلها �إن �ساء �هلل تعاىل حتقق �أح�سن �لنتائج يف 

�لتعامل مع �لطلبة:
عقولهم  قدر  على  طلبتك  تخاطب  �أن  حاول  �حل�سنة:  و�ملوعظة  باحلكمة  �لدعوة   -  
و�إمكاناتهم بحكمة، بعيدً� عن �لتجريح و�لت�سهري، وباملوعظة �حل�سنة �لتي تدخل �إىل 
�أح�سن من �لزجر و�لتاأنيب  �لقلوب برفق، فتوؤلف بها �لقلوب �لنافرة و�ل�ساردة، وهي 

و�لتوبيخ.
�لأحد�ث  عليها من خالل  تعلق  ثم  للطالب  �لعربة  بحيث تربز  بالأحد�ث:  �لرتبية   -  
�ليومية، وهنا ميكن للطالب �أن ي�سمع لك وي�سغي، وحتاول �أن تربط قلبه باهلل يف كل 

حادثة ويف كل �سعور.
�لأفر�د،  على  �لتاأثري  �أهمية  يبني  �لأ�سلوب  هذ�  بال�سوؤ�ل:  �لطالب  ذهن  ��ستثارة   -  
و�لتجاوب مع حاجاتهم وطر�ئق تفكريهم، وذلك بال�سوؤ�ل و�جلو�ب، بحيث ل مي�سي 

�جلو�ب على �سوؤ�ل �لطالب �إل بحدود �أو �سو�بط.
على  وحتثهم  باملوهوبني  تعتني  �أن  يجب  وهنا  �لكفاء�ت:  وذوي  �ملوهوبني  ت�سجيع   -  
�لإبد�ع يف �لوجوه �لنافعة من �سعر وق�سة �أو ر�سم، �أو مهنٍة نافعة وتعمل على �لثناء على 

عملهم، وتقدم لهم �جلو�ئز �لنافعة لهم.
 - حاول �أن تعمل على تاأخري �لعقوبة ما �أمكن ذلك؛ حتى تعرف �لدو�فع �حلقيقية �لتي 

�أدت بالطالب �إىل �قرت�ف ما من �ساأنه تعر�سه للعقاب.
 - يجب �أن ي�ساأل كل مدر�س نف�سه عند وقوع �أي م�سكلة من �لطالب عن وجه �لق�سور؟ 

هل هو يف �ملنهج، �أم يف طرق �لتدري�س، �أم يف �لأ�سلوب �ملتبع د�خل �لف�سل؟
 - حاول �أن تتجنب معاقبة �جلماعة باأ�سرها ل�سوء �سلوك فرد �أو جماعة �سغرية منها.

 - و�علم �أخي �أن �لطالب �إذ� �أح�سو� �أن �لدرو�س �لتي ياأخذونها عدمية �جلدوى قليلة 
�لفائدة، فاإن �ل�سبط و�لربط د�خل �لف�سل ي�سبح �ساقًا عليك.
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 - يجب �أن يكون هنا تو�سط يف �أ�سلوب �لعقاب و�لتاأديب، و�لبتعاد عن �ل�سدة و�لق�سوة، 
و هذ� ما �أقره علماوؤنا �لقد�مى- رحمهم �هلل تعاىل- فهذ� �بن خلدون يعلمنا �أ�سلوب 
�لتاأديب و�لزجر، فيقول: �أن يزجر من تعدى يف بحثه، �أو ظهر منه لدد و�سوء �أدب، �أو 
ترك �لإن�ساف بعد ظهور �حلق، �أو �أكرث �ل�سياح بغري فائدة، �أو �أ�ساء �أدبه على غريه 
من �حلا�سرين �أو �لغائبني، �أو ترفع يف �ملجل�س على من هو �أوىل منه، �أو نام، �أو حتدث 
مع غريه، �أو �سحك �أو ��ستهز�أ باأحد من �حلا�سرين، �أو فعل ما يخل بالأدب يف �حللقة، 
هذ� كله ب�سرط �أل يرتتب على ذلك مف�سدة يف �حللقة، و�أل يرتتب على ذلك مف�سدة 

تربو عليه و�هلل �ملوفق.
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كيف ميكنني الدفاع عن نف�سي؟

  دكتور، �أنا ل �أ�ستطيع �أن �أرد على من يخطئ علي، ول �أ�ستطيع �أن �أد�فع عن نف�سي، 
فهذ� �لأمر �أثر على �سخ�سيتي، فما هو �حلل؟. 

اجلواب:
�علم حفظك �هلل �أنك حتتاج �إىل �أن تقدر ذ�تك؛ لأن معرفة �لإن�سان لقدر نف�سه هو    
منبع ثقته. وتقدير �لذ�ت عملية ديناميكية ملا يجري يف �لعقل و�جل�سد من عمليات، وما يقوم 
به �لإن�سان من ت�سرفات و�سلوك. وهذه �ل�سلوكيات �لتي ت�سدر منك يبدو �أن �سببها �لأفكار 
�ل�سلبية �لتي طغت عليك و�أخذت حيزً� كبريً� يف تفكريك، ومل ترتك جماًل لالأفكار �لإيجابية، 
�أي  وتتاأثر من  �لآخرين،  �لقدرة على مو�جهة  وعدم  و�ل�سعف  �لعزلة  �إىل  بك  يوؤدي  ما  وهذ� 
�نتقاد. فينبغي عليك �أخي �أن تعطي لذ�تك حقها، وتعرف قيمتها وقدرها، وهذ� �لتقدير لبد 
�أن  �أن يكون عاليًا حتى تتغلب على �حل�سا�سية �ملفرطة، وهناك خطو�ت من خاللها ت�ستطيع 

ترفع من �ساأن ذ�تك، وهي: 
- يجب �أن تعلم �أنك موؤمن باهلل، فاإن �لطاقة �لإميانية هي ذلك �لنور �لإلهي �لعجيب 
رزقك،  يف  و�ل�سعة  بدنك،  يف  �جل�سمانية  بالقوة  ميدك  �سوف  به  ��ستعنت  �إن  �لذي 
�لنف�سية  و�لر�حة  و�لطماأنينة  بالنف�س  و�لثقة  باليقني  ويزودك  حياتك،  يف  و�لربكة 

و�ل�سعادة �لأبدية.
- �أن ت�سيطر على �نفعالتك وم�ساعرك عندما تو�جهك �ل�سعوبات و�ملخاطر و�مل�ساكل.

 - �أن تكون متو�زنا يف حياتك، ل يطغى جانب على جانب.
 - يجب �أن تكون حيويا، وعندك عزمية وقدرة على مو�جهة �أي �سيء، وحتب �لعمل، 

ولديك �حلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.
- يجب �أن يكون هدفك يف �حلياة و��سحًا ل غمو�س فيه. 

- متيز بال�سر�حة وو�سوح �حلديث.
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- يجب �أن تكون �إيجابيا متفائال، بعيد� عن �لإحباط و�لياأ�س، ول ت�سعف �أمام �مل�ساكل. 
- تكون �جتماعيا، وتبتعد عن �لعزلة و�لنطو�ئية، وحتاول �أن ت�ستمع �إىل �لآخرين وتوؤثر 

فيهم وتتاأثر بهم، وحتب �خلري للجميع.
- تعمل على تطوير ذ�تك د�ئمًا، فتطور من �أفكارك، ول تبقى �سجني �لأفكار �ل�سلبية، 

تتطلع د�ئمًا �إىل �لنجاح وترتقي �سلم �ملجد. 
�أن  و�علم  و�لإحباط،  �لتوتر  و�أبعد عنك  تياأ�س،  ول  مفتوحا  �لأمل  باب  د�ئمًا  �ترك   -

�لفرج ياأتي مع �لكرب، و�أن مع �لع�سر ي�سر�.
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كيف اأمني �سخ�سية ابنتي واأحميها من ال�سلوك ال�سلبي؟

�لدر��سة وهلل  تفوقها يف  ورغم  �سنو�ت،  لدى طفلة عمرها ع�سر  �أن  تكمن يف  م�سكلتي    
�أثناء �للعب  �أنها تعاين من �سعف �ل�سخ�سية خا�سة  �إل  �حلمد و�لذكاء �خلارق �لذي تتمتع به، 
مع قريناتها، فاأح�س �أن لي�س لها ر�أي ويتحكم غريها يف لعبها، بالإ�سافة �إىل �أنها حتب د�ئما �أن 
جتل�س وحدها وتلعب بج�سدها من حتت مالب�سها.. ماذ� �أفعل معها؟ �أر�سدوين جز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أخي �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، ل د�عي للقلق بالن�سبة ل�سخ�سية �بنتك، فهذ� لي�س    
يكون  �لغري، وهنا ل  و�عتماد على  و�لإقد�م  �ملبادرة  و�إمنا هو �سعف يف  �ل�سخ�سية  �سعفا يف 
للطفل ر�أي، بل ينتظر من غريه �أن ينجز له �لعمل �أو ميلي عليه ر�أيه، وهذه �سفة تتغري بتقدم 
�لعمر ول حتتاج �بنتك �أخي �لفا�سل �إل �إىل بع�س �لتوجيهات و�لكلمات �لطيبة �لتي تو�سح لها 

�خلطاأ من �ل�سو�ب دون ��ستعمال �لع�سبية و�لغ�سب.
�لعبث  لها رغبة جن�سية يف  تكون  �لعا�سرة  �سن  قبل  �لبنت  فاإن  �لثانية،  للم�سكلة  بالن�سبة  �أما 
بالأع�ساء �لتنا�سلية �بتغاء �ل�ستمتاع، وهذ� ما دلت عليه �لدر��سات �ملتخ�س�سة يف ذلك، لهذ� 
لبد من �لتفريق بني �لأولد و�لبنات يف هذ� �لعمر كما �أر�سدنا ديننا �حلنيف، وهنا ياأتي دورك 

كاأب ويف نف�س �لوقت كمربٍّ �أن تقوم مبا يلي:
 - تقوية �سلة �لبنت باهلل تعاىل، وتذكريها برقابته عليها، و�أنه ل تخفى عليه خافية.

 - تعليمها �حلياء من �هلل ومن �ملالئكة �لذين ل يفارقونها. 
- حاول �أن تكّون لها �سديقات من �أ�سر ملتزمة مبنهج �سليم يف �لرتبية. 

ت�ستثمر  �لوقت  نف�س  ويف  لوحدها،  جتل�س  ترتكها  ول  يفيدها  مبا  ت�سغلها  �أن  حاول   -
طاقتها �لعقلية و�جل�سمية. 

- يجب �أن تلعب وتخالط زميالتها ول ترتكها تنفرد لوحدها. 
تكرمها وجتازيها  �أن  فينبغي  �بنتك  وفعل حممود من  متى ظهر خلق جميل  �أنه  �أخي  و�علم   
ومتدحها، و�إن خالفت ذلك يف بع�س �لأحو�ل فحاول �أن تعاتبها �سرً� ولي�س �أمام �جلميع، ول 

تكرث عليها �لعتاب؛ لأن ذلك يهون عليها �سماع �لعتاب فيما بعد. و�هلل �ملوفق.
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تنمية الإبداع عند الأولد

 �أخي �لدكتور �لفا�سل.. �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أ�سكركم على فتح قلوبكم لنا.
�بني عمره 7 �سنو�ت، ولديه هو�ية فك وحل �لألعاب ومعرفة تكوينها وفح�سها، فهو مبدع يف 
�لفك و�لرتكيب، وكذلك يهوى �لر�سم و�لتلوين و�أنا �أحاول حتديد هو�ياته لتوجيهه، فكيف �أمني 

موهبة �لبتكار عنده؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
 �أخي �لفا�سل: بارك �هلل فيك ويف ولدك و�أنبته نباتًا ح�سنًا، �علم �أن �لأطفال �ملوهوبني هم 
منار�ت �ملجتمع وثروته وطاقته، و�إذ� �أردت �أن تنمي مو�هب طفلك فحاول �أن تتبع �خلطو�ت 

�لتالية:
�للعب  و�سائل  مبختلف  وزوده  معهم،  يلعب  �أن  منه  و�طلب  �آخرين،  باأطفال  �جمعه   -
يف  ي�ساعد  �لآخرين  بالأطفال  �حتكاكه  �أن  كما  حمبب،  �جتماعي  جو  خللق  ت�سهياًل 

تطويره.
- حاول �أن ل تكرث من مدح ولدك �أمام زمالئه؛ حتى ل يولد لديه حب �لذ�ت.

- �متدحه �إن �أحرز جناحًا.
- �أجب عن ت�ساوؤلت طفلك كلها؛ حتى ل يعترب نف�سه غري مقبول، �أو �أن �أ�سئلته لي�س لها 

�أهمية؛ مما يجعله يتوقف عن �لت�ساوؤل و�ل�ستف�سار.
- كن مرنًا ول ت�ستخدم �لقوة �أبدً�، ول تنتقد ول تكن عد�ئيًا.

- علمه �ل�سرب من خالل �لقدرة على �لتحمل و�لت�سامح. 
- �رفع من معنويات طفلك وطموحاته، و�زرع فيه �لثقة بالنف�س مع �ملحافظة على وجود 

روح �ملرح و �ل�سعادة.
- �دخل �إىل مكتبة طفلك ق�س�سًا جميلة تنمي فكره، وتزوده مبعلومات تكون ز�دً� له. 

- زوده ببع�س �لو�سائل �لتي ميكن �أن يعرب من خاللها عن م�ساعره و�أحا�سي�سه بحرية.
 - علمه ودربه على ت�سجيل خو�طره و�أفكاره ومذكر�ته و��ستف�سار�ته على �لورق، �أو على 

�سريط كا�سيت.
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 - حدد له وقتا للتلفاز و�لكمبيوتر؛ بحيث ي�ستفيد من هذه �لأجهزة ما ينور عقله و�إميانه 
وفكره.

�لعنان  تطلق  لأنها  منها؛  �لأدبية  �سيما  ول  �لق�س�س  م�سامع طفلك  على  �ق�س�س   -  
خلياله �خل�سب، وجتعله مييز بني ما هو و�قعي وما هو خيايل.

- و�إذ� كانت هناك جمعية �أو مركز للمبدعني و�ملوهوبني فحاول �أن تلحق به �بنك حتى 
ي�ستفيد �أكرث. وباهلل �لتوفيق.
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اأعي�ص يف حالة من ال�سيق

�أ�ستاذي �لفا�سل، �أرجو منكم �أن تفيدوين، فاأنا �أعي�س يف حالة �سيق �سديدة. ماذ�    
�أفعل وما هو �ملخرج مع �أين حمافظ على �لورد �ليومي وقر�ءة �لقر�آن؟.

اجلواب:
�لأخ �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، �لإن�سان بطبيعته يقلق من �مل�ستقبل، ويت�ساءل عن   
�لوظيفة �لتي تنتظره؟ وهل �سيف�سل �أم �سينجح؟ وماذ� �سيقول عنه �لنا�س �إذ� عجز �أو ف�سل؟ 
كما قد يخاف من �ملوت، وكاأنه �سبح يرتب�س به، ويخاف من �لفقر، ومن �لو�قع �لذي يعي�سه، 

�أو من فو�ت �لرزق �أو فو�ت �ل�سحة.
�أن �لقلق و�حلزن �سورتان من �سور �لعاطفة و�مل�ساعر �لإن�سانية، وهما   و�علم �أخي �لفا�سل 
ينتابان كل �لب�سر عندما تقابلهم متاعب هذه �لدنيا، ول �أحد ي�ستثنى من ذلك، وها هو �سلى 
�هلل عليه و �سلم يف حادثة �لهجرة يهدئ من روع �ساحبه �ل�سديق ر�سي �هلل عنه، يقول تعاىل 
ِذيَن َكَفُرو� َثايِنَ �ْثَننْيِ �إِْذ ُهَما يِف  ُ �إِْذ �أَْخَرَجُه �لهَّ َرُه �هللهَّ ُروُه َفَقْد َن�سَ خمرب� عن ذلك: )�إِلهَّ َتن�سُ
ْ َتَرْوَها  َدُه ِبُجُنوٍد ملهَّ ُ �َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َو�أَيهَّ َ َمَعَنا  َفاأَنَزَل �هللهَّ َزْن �إِنهَّ �هللهَّ اِحِبِه َل حَتْ �ْلَغاِر �إِْذ َيُقوُل ِل�سَ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(. �سورة �لتوبة: 40. ِ ِهَي �ْلُعْلَيا  َو�هللهَّ ْفَلى َوَكِلَمُة �هللهَّ ِذيَن َكَفُرو� �ل�سُّ َوَجَعَل َكِلَمَة �لهَّ
ويقول عكرمة رحمه �هلل تعاىل: " لي�س �أحد �إل وهو يفرح ويحزن، ولكن �جعلو� �لفرح   

�سكر� و�حلزن �سرب�".
فعليك  وقتية.  ق�سية  لكنهما  �لنا�س،  لكل  يح�سالن  �لفا�سل  �أيها  و�لقلق  فاحلزن    
�أن تعلم �أن رحمة �هلل بعباده و��سعة، فال تقنط من هذه �لرحمة، ثم عليك باتباع �خلطو�ت 

�لتالية:
- تقوية عالقتك باهلل تعاىل.

 - ��سرب على ما �أ�سابك، و�علم �أن كل �سيء عند �هلل بقدر، وهوؤلء �لب�سر �لذين من 
حولك ل ي�ستطيعون �أن ي�سروك �أو ينفعوك �إل باأمر �هلل.

 - ل جتزع ول حتزن ما د�مت عالقتك بربك قوية.
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 - �أكرث من �لدعاء و�للجوء و�لت�سرع �إىل �هلل تعاىل باأن يحفظك من كل �سوء، و��ساأله 
�لثبات على هذ� �لدين.

 - �إذ� ر�أيت نف�سك يف حالة قلق، قم ونّف�س عن نف�سك بركعتني هلل تعاىل، فال�سالة 
ر�حة �ملوؤمن.

للعبد، و�لإن�سان يبتلى على قدر  �أن �مل�سائب قد تكون عالمة على حمبة �هلل  - �علم 
�إميانه.

- عليك �أن تطمئن وتتوكل على �هلل.
 - ينبغي على �لإن�سان �إذ� �أ�سيب مب�سيبة �أن ينظر �إىل من هو �أ�سو�أ منه حالً، فيقول 

�حلمد هلل �أنا بخري.
- �علم يا �أخي �أنه كلما ��ستدت �لأمور فاإن �لفرج �قرتب، و�سياأتيك �لن�سر �إذ� �سربت، 
وتذكر قول �بن �جلوزي رحمه �هلل يف �سيد �خلاطر: من نزلت به بلية فاأر�د ذهابها 
فليت�سورها �أكرث مما هي تهن عليه، وليتخيل ثو�بها، وليتوهم نزول �أعظم منها، وليتلمح 

�سرعة زو�لها، فاإنها لول كرب �ل�سدة ما ُرجيت �ساعات �لر�حة.
 وتذكر قول �ل�سافعي رحمه �هلل تعاىل:

�ساقت فلما ��ستحكمت حلقاتها.. فرجت وكنت �أظنها ل ُتفرج
 وباهلل �لتوفيق.
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تعبنا من كالم النا�ص

ولكن  بذلك،  �سعيد�ن  وزوجتي  �أنا  بنات  ثالث  عندي  وبركاته،  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�سالم   
�مل�سكلة يف �أن �جلميع يعايرنا باأننا ل ن�ستطيع �إجناب ذكور، وكاأننا ف�سلنا فيما جنحو� فيه، وكل 
من يقابلنا يتظاهر علينا باأنهم جنحو� يف �إجناب ذكور ونحن ف�سلنا، تعبنا من كالم �لنا�س.. 

فماذ� نفعل؟.

اجلواب:
�أخي �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، ل تعط �عتبار� لكالم �لنا�س ما دمت تر�سي ربك،   
فاإر�ساء �لنا�س غاية ل تدرك، وهوؤلء �لنا�س �لذين يعريونك باإجناب �لبنات كاأنهم يناف�سون 
�هلل يف ملكه وحكمه؛ لأن �أمر �لإجناب للذكور �أو �لإناث بحكم �هلل وقدرته، �أمل يقر�أو� قول �هلل 
ُكوَر  َماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِس  َيْخُلُق َما َي�َساُء  َيَهُب مِلَن َي�َساُء �إَِناًثا َوَيَهُب مِلَن َي�َساُء �لذُّ ِ ُمْلُك �ل�سهَّ هَّ تعاىل: )هللِّ

ُه َعِليٌم َقِديٌر(. �سورة �ل�سورى: 49. ُجُهْم ُذْكَر�ًنا َو�إَِناًثا َوَيْجَعُل َمن َي�َساُء َعِقيًما  �إِنهَّ �أَْو ُيَزوِّ
فاهلل �سبحانه وتعاىل له ملك �ل�سماو�ت و�لأر�س، وهو �ملت�سرف فيهما، وما �ساء كان وما مل 
�أعطى ول معطي ملا منع، يخلق ما  ي�ساأ مل يكن، يعطي من ي�ساء ومينع من ي�ساء، ل مانع ملا 
ي�ساء، يعطي ملن ي�ساء �إناثًا ويعطي ملن ي�ساء �لذكور، �أو يزوجهم ذكر�نا و�إناثا، ويجعل من ي�ساء 
عقيما، �أحاط بكل �سيء، وقدرته خ�سع لها كل �سيء. فعليك �أخي �أن تر�سى مبا ق�سم لك ربك، 
حيث �نه يعطي حلكمة ومينع حلكمة، ول ت�سمع لكالم �لنا�س، وقوي عالقتك بربك، و��سكره 
و�حدة.  بنتا  ولو  يتمنى  وتذكر غريك ممن  و�لإناث.  �لذكور  فيه خري  فكٌل  �لأولد،  نعمة  على 

حفظ �هلل لك بناتك، و�أنبتهن نباتا ح�سنا، ووفقك لكل خري.
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هل الزواج قدر ون�سيب؟

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أر�سدوين �أنا يف حرية من �أمري، فاأنا مقبل على 
�إىل  يرجع  �أنه  �أم  ون�سيب  �لزو�ج قدر  �أختار زوجة يل، فهل  �أن  و�أريد  �أ�سرة،  وتكوين  �لزو�ج 

�ختيار �ل�سخ�س للزوجة �لتي تنا�سبه. وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
نو�ة  �لأ�سرة  �أن  تعاىل  �لفا�سل حفظك �هلل  �أيها  �علم  وبركاته،  �ل�سالم ورحمة �هلل   وعليكم 
�ملجتمع، ول تبنى �إل باختيار �سحيٍح للزوجني. وقد و�سع �لت�سريع �لإ�سالمي �أمام �لرجل و�ملر�أة 
�لأ�سرة  وكانت  مي�سرً�  �لزو�ج  كان  �لإن�سان  �سلكها  �إن  �لعمر،  �سريك  تنظيمية لختيار  قو�عد 
ناجحة باإذن �هلل تعاىل، فاأر�سد �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم �لرجال �لر�غبني يف �لزو�ج �إىل 
بذ�ت  فاظفر  ولدينها،  وجلمالها  وحل�سبها  ملالها  لأربع:  �ملر�أة  " تنكح  فقال:  �لختيار  ح�سن 

�لدين تربت يد�ك ". �سحيح �لبخاري: 4725.
وخري ما ي�ستفيد منه �ملوؤمن بعد تقوى �هلل تعاىل �لزوجة �ل�ساحلة، فقد قال �سلى �هلل    
عليه و �سلم: "�أربع من �أعطيهن فقد �أعطي خري �لدنيا و�لآخرة، قلبًا �ساكرً�، ول�سانًا ذ�كرً�، وبدنًا 

على �لبالء �سابرً�، وزوجة ل تبغيه خوًن يف نف�سها ول ماله". �سعب �لإميان للبيهقي: 4429.
  كما �أر�سد �ملر�أة ووليها �أن يبحثو� �أي�سًا عن �لرجل �ملنا�سب لبناء �لأ�سرة وتاأ�سي�س 
�لبيت؛ ليقوم بالو�جب �لأكمل يف رعاية �لأ�سرة، ويوؤدي حق زوجته �لذي �سرعه �لإ�سالم، فقال 
�سلى �هلل عليه و �سلم: "�إذ� جاءكم من تر�سون دينه وخلقه فاأنكحوه، �إل تفعلو� تكن فتنة يف 

�لأر�س وف�ساد ". جامع �لرتمذي: 1001.
و�أي فتنة �أعظم، و�أي ف�ساد �أخطر على �لدين و�خللق �لأ�سرة و�ملجتمع من و�سع فتاة موؤمنة   
بني يدي رجل متحلل منحرف ل يعرف لها حقا ول يقيم لها وزنا. وقد �سئل �خلليفة عمر بن �خلطاب 

ر�سي �هلل عنه، ما حق �لولد على �أبيه فقال: "�أن ينتقي �أمه ويح�سن ��سمه ويعلمه �لقر�آن". 
و�إن ح�سن �ختيار �لزوجة من �أوىل �لدعائم �لتي ترتكز عليها �حلياة �لبيتية �لهنيئة،   
وعلى �لإن�سان �أن يتخذ �لأ�سباب يف �ختيار �لزوجة ثم يتوكل على �هلل تعاىل. فحاول �أن تكرث من 
�لدعاء باأن ي�سهل �هلل لك �ختيار �لزوجة �ل�ساحلة. �أ�ساأله تعاىل �أن يرزقك �لزوجة �ل�ساحلة. 

وباهلل �لتوفيق.
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فزوجوه" وخلقه  دينه  تر�سون  من  جاءكم  "اإذا 
�آمايل  وكل  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  �إر�ساء  هو  �حلياة  يف  وهديف  �حلمد،  وهلل  ملتزمة  فتاة  �أنا 
وطموحاتي تنطلق من هذ� �لهدف. وقد �أحببت �سابا من �أقربائي، و�سرح يل بنيته يف �لزو�ج 
مني، وهو �إن�سان ملتزم و�حلمد هلل يخاف �هلل، وهذ� ما �أر�ه باأم عيني، و�أ�سمعه من �لثقات، وقد 
طلبت منه �أن يقطع �لت�سال بي وياأتي ويكلم �أهلي يف �لزو�ج. �أرجوكم �أر�سدوين و�ن�سحوين. 

وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
من  و�لزوجة  �لزوج  �ختيار  ح�سن  �أن  �علمي  تعاىل،  �هلل  حفظك  �لفا�سلة  �أيتها    
�لو�جبات �لتي �أمر بها �لإ�سالم؛ وذلك حلمل �أعباء �لر�سالة و�إمد�د �لأمة باأجيال م�سلمة حتمل 
�لأمانة وتن�سر نور �لإ�سالم، ومن هنا يقول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: "ما ��ستفاد �ملوؤمن بعد تقوى 
�هلل خريً� له من زوجة �ساحلة، �إن �أمرها �أطاعته و�إن نظر �إليها �سرته، و�إن �أق�سم عليها �أبرته، 

و�إن غاب عنها ن�سحته يف نف�سها وماله". �سنن �بن ماجة: 1847.
فالأ�سا�س �لذي تبنى عليه �سعادة �لرجل بعد تقوى �هلل زوجة تعينه على �خلري وجتلب له �لأن�س 

و�ل�سرور يف خلية موؤمنة ترفرف عليها �ملودة و�لتعاون و�لوفاق.
 كما رغب عليه �ل�سالة و�ل�سالم يف �لزوج �ل�سالح فقال: "�إذ� �أتاكم من تر�سون خلقه ودينه 

فاأنكحوه، �إل تفعلو� تكن فتنة يف �لأر�س وف�ساد عري�س". �سنن �بن ماجة: 1957.
ولهذ�  ح�سينة،  متما�سكة  قوية  �لقلعة  تكون  �أن  ولبد  �ملجتمع،  قالع  من  قلعة  �مل�سلم  فالبيت 
لبد من �لتاأين يف �ختيار �لزوج، ولبد من تقدمي �سرط �لدين و�خللق �حل�سن و�ملنبت �لطيب 
ولبد من حتكيم  وجو�ذبها،  �لأر�س  ومغريات  �ملادة  �سروط  فوق  �لرتفاع  من  ولبد  �لز�كي، 
�أيتها �لفا�سلة ذكرت �أنك �طماأننت لهذ� �ل�ساب،  �ل�سرع بعيدً� عن �لأهو�ء و�لنزو�ت.. و�أنت 
لكن عليك �أن تقطعي �لت�سالت به حتى ياأتي ويتقدم لك، ويدخل �لبيت من بابه �لو��سع. ثم 
�علمي �أن كل �سيء بق�ساء �هلل وقدره، فاأكرثي من �لدعاء و�ل�سالة حتى يوفقك �هلل ويعينك. 

وباهلل �لتوفيق.
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هل تن�سحونني بالزواج منه؟

  تقدم يل �ساب، وبعدما تعرفت عليه وتكلمت معه �ت�سح يل �أنه يعتني ب�سالته وذكر 
�هلل وقر�ءة �لقر�آن، وقد تو�سمت فيه �خلري.. �أرجو �أن تفيدوين ماذ� �أفعل؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل تعاىل، تعلمني حفظك �هلل �أن �لإ�سالم قد حث على �لزو�ج   
فعليك  �لأ�سرة،  عليها  ترتكز  �لتي  �لدعائم  �أوىل  من  �لزوجني  �ختيار  و�أن ح�سن  فيه،  ورغب 
تعاىل  �هلل  �إىل  و�للجوء  و�لدعاء  �ل�ستخارة  ب�سالة  عليك  ثم  ذلك،  يف  �لأ�سباب  تتخذي  �أن 
و��ست�سارة �أهل �لخت�سا�س، فاإذ� �طماأننت لهذ� �ل�ساب فتوكلي على �هلل، وفقك �هلل وبارك 

لك يف زو�جك.
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كيف اأجتاوز العنو�سة؟

 كيف ميكن للمر�أة �مل�سلمة جتاوز م�سكلة �لعنو�سة؟ �أرجو �أن تفيدوين، وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
 �علمي �أيتها �لفا�سلة �أن �أهم مقا�سد �لإميان باهلل عز وجل �إيقاظ �ل�سمري، وحتقيق �ل�سعادة 
�لنف�سية، و�لتخل�س من �لأ�سقام و�ل�سرور. ولي�ست �ل�سعادة يف جمع �ملال، �أو تثمري �ملدخر�ت، 
�أو �إ�سباع �ل�سهو�ت، فاملال يفنى، و�ملدخر�ت تتال�سى، و�ل�سهو�ت ت�سعف، ويبقى �لت�سال باهلل 
قمة �لقمم ور�أ�س كل �سعادة حقيقية. ول يتخل�س �ملرء من �لهم �ل�ساغط، و�حلزن �لعميق، 
�سيء حتت  كل  �أن  وعلم  وقدره،  بق�ساء �هلل  ور�سي  باهلل  قوى عالقته  �إذ�  �إل  �ملقيت  و�لكبت 

ت�سرف �خلالق �سبحانه وتعاىل. يقول �ل�ساعر:
ول�ست �أرى �ل�سعادة جمع ماٍل          ولكّن �لتقي هو �ل�سعيد  

وتقوى �هلل خري �لز�د ذخر�             وعند �هلل لالأتقى مزيد  

�أنت  ول�ست  كثري�ت،  بنات  تعي�سه  �أمر طبيعي   - �لفا�سلة  �أيتها   - �لعنو�سة  وظاهرة   
�لأوىل ول �لأخرية �لتي متر بهذ� �لأمر، فال د�عي للقلق و�حلزن ما دمت تعي�سني يف طاعة �هلل 

وتوؤمنني بق�سائه وقدره فهذ� ر�أ�س �ملال كله.
 و�إليك �أيتها �لفا�سلة خطو�ت تعينك يف م�سو�ر �حلياة:

بعلمه  ي�ساء  كيف  ي�سرفها  �هلل  بيد  �لأمور  �أن  و�علمي  باهلل،  وثقتك  �إميانك  قوي   -
ومقدرته �لتي �أحاطت كل �سيء علمًا.

- ل حتزين على ما فاتك، فلم �حلزن و�لتفكري يف �أمر لي�س بيديك، يقول �هلل �سبحان 
َتاٍل  خُمْ ُكلهَّ  ُيِحبُّ  َل   ُ َو�هللهَّ �آَتاُكْم   ا  مِبَ َتْفَرُحو�  َوَل  َفاَتُكْم  َما  َعَلى  َتاأْ�َسْو�  َكْياَل  لِّ وتعاىل:) 

َفُخوٍر(. �سورة �حلديد: 23.
        - حاويل �أن حت�سي بالر�حة و�لطماأنينة ملو�قع �لقدر كلها على �سو�ء، و�م�سي مع 

قدر �هلل يف طو�عية ويف ر�سا �لعارف �ملدرك �أن ما قدره �هلل هو �خلري.
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��سغلي نف�سك بالطاعة و�لعبادة و�لت�سرع �إىل �هلل تعاىل باأن يعو�سك خريً� مما فاتك،   -
فاإن �هلل تعاىل يحب �لعبد �للحوح يف �لدعاء. 

�لنهز�مية  يف  يوقعك  �لذي  �ل�سلبي  �لتفكري  عن  و�بتعدي  �إيجابيا،  تفكريك  ليكن   -
و�خلنوع للهوى و�ل�سيطان وو�ساو�سه. 

دون  طبيعية  حياتك  وعي�سي  �لنا�س  وخالطي  عنه،  تنعزيل  ول  �ملجتمع  يف  �ختلطي   -
�لتفكري يف م�سكلة �لعنو�سة. 

�تركي د�ئمًا باب �لأمل مفتوحا، و�جعلي له �أكرب حيز يف نف�سك، و�طردي عنك �لقلق   -
و�حلزن و�خلوف من �مل�ستقبل، وتذكري د�ئما قول �هلل تعاىل: )َفاإِنهَّ َمَع �ْلُع�ْسِر ُي�ْسًر� �إِنهَّ 

َمَع �ْلُع�ْسِر ُي�ْسًر�(. �سورة �ل�سرح: 6،5.
-  و��ستمعي �إىل قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وهو يحدث �أ�سحابه فيقول لهم: "و�أن 

�لن�سر مع �ل�سرب و�أن �لفرج مع �لكرب و�أن مع �لع�سر ي�سر�". م�سند �أحمد: 2699.
تيقني �أنه �سياأتيك �لفرج �إذ� �سربت باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.  -
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ابني ع�سبي جدا وم�ساغب

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، لدي �بن عمره ع�سر �سنو�ت، ذكي جد�، ود�ئما    
�لأول على �سفه، لكنه بد�أ يتغري، و�أ�سبح ع�سبيا وم�ساغبا؛ مما �أدى �إىل تذمر �ملعلمات منه، 
ونحن كذلك يف �لبيت، و�أ�سبح �ل�سغط كبري� عليه، عقاب يف �ملدر�سة، �سو�ء �أكان �حلق عليه 
�أو معه، وعقاب بالبيت. فماذ� �أفعل؟ �أرجوكم �ساعدوين. وهل هو بحاجة �إىل �سيخ ليقر�أ عليه 
رفاقه، وكرثة كالمهم عنه، منهم  �أهايل  ـ من  و�لعني حق  ـ  بالعني  �أ�سيب  قد  لرمبا  �لقر�آن؟ 

مبحبة، ومنهم بغرية؛ لأنه يتفوق على �أولدهم و�سكر� لكم. 

اجلواب:
  �لأخ �لفا�سل حفظك �هلل، �مل�سكلة �لتي يعاين منها ولدك هي م�سكلة �لعناد و�لتمرد 
على �لدر��سة، وهذه �لظاهرة طفولية عادية ماألوفة يف �ملر�حل �لأوىل من �لطفولة، وهي و�سيلة 
لإثبات �لذ�ت وبنائها، و�سد �أنظار �لآخرين و�لتاأثري عليهم، �سو�ًء كانو� من �لأهل �أو من غري 
�لتي تو�جه �لآباء و�ملدر�سني، ويطلق عليها  �أهم �مل�ساكل  �لأهل. وتكاد تكون هذه �مل�سكلة من 
علماء �لنف�س و�لرتبية مبرحلة "�لعناد �أو �سن �ملقاومة". وهناك �أ�سباب قد جتعل �لطفل يتمرد 

وي�سبح عنيدً�، منها:
 - �لرغبة يف تاأكيد ذ�ته.

- قد تكون نتيجة قيود م�سددة ُفر�ست عليه يف �أكله وملب�سه ودر��سته.
 - و�سع قيود �سد رغبات �لطفل يف ممار�سة �للعب، وتدخل �لأهل يف حياته �لطفولية 

بطريقة غري مدرو�سة.
 - �لأ�سلوب �ملتذبذب من طرف �لو�لدين بني �للني و�لق�سوة، مما يجعل �لطفل يف حرية 

من �أمره، فيعرب عن عدم �ل�ستقر�ر �لنف�سي بالعناد و�لرف�س و�لتمرد. 
�أجل  من  و�ملدر�سة  �لبيت  بني  تعاون  هنالك  يكون  �أن  يجب  �لظاهرة  هذه  ولعالج 
و�لعناد  �لتمرد  �لطريق على  لقطع  �لأ�سا�سية  و�حتو�ء مطالبه  �لطفل  �إ�سباع حاجيات 

و�لرف�س.
و�إليك �أخي �لفا�سل هذه �خلطو�ت �لتي �أرجو �أن تفيد يف حل �مل�سكلة:
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 - يجب �لتخفيف من �أ�ساليب �لق�سوة و�ل�سرب �ملتبعة يف تربية �لطفل.
 - �علم �أنه ل ميكن �أن يقاوم �لعناد بالعناد، و�أرجو �أل تكون هناك مو�جهة مبا�سرة مع 

�لطفل، ولكن �لأف�سل �أن تكون هناك حماولة �إقناع باللطف و�للني لمت�سا�س �لعناد.
هد�يا  �أو  �ألعاب،  هد�يا،  مادية:  حو�فز  باإعطائه  للولد،  �لدر��سة  حتبيب  حماولة   -  

معنوية: كلمات �سكر وتقدير، حتى يزيد �لطفل من �لتح�سيل �لدر��سي.
�لتمرد  يف  متمثلة  فعل  ردود  لديه  تخلق  �إحباطية  ملو�قف  �لطفل  تعري�س  عدم   -  

و�لعناد.
 - �ترك له جمال للعب و�لتعبري عن �لذ�ت دون م�سايقات، حتى يح�س باحلرية. 

- دعاء �هلل و�لت�سرع �إليه باأن ي�سلحه وينبته نباتا ح�سنا.
- �لعناية �أكرث بطفلك، و�لهتمام به، و�إعطائه قدر� من �حلرية، لكن دون تفلت. وباهلل 

�لتوفيق.
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كيف اأختار تخ�س�سي اجلامعي؟
�أنا طالبة، وقد �أنهيت �لثانوية، ومبعدل جيد و�حلمد هلل، ولكن لدى �لآن م�سكلة، وهي    
و�لدي،  فا�ست�سرت  �لإجنليزية،  باللغة  تدر�س  �ملو�د  كل  وجدت  للجامعة  تقدمت  عندما  �أنني 
فن�سحني بتقدمي �أور�قي لكلية نظم �ملعلومات، و�أنا يف حرية، يا ترى هل �أ�ستطيع �أن �أ�ستوعب 
�مل�سكلة. وجز�كم  �أعطوين �حلل لهذه  �أرجوكم  باللغة �لإجنليزية؟  �لتي تدر�س جميعها  �ملو�د 

�هلل خري�. 

اجلواب:
  �علمي �أيتها �لفا�سلة �أن �أمر �ختيار �لتخ�س�س �جلامعي و�للغة �لتي يدر�س بها يرجع 
�إىل قدر�ت �لطالب ومدى ��ستيعابه للغة، و�أن �حلل بيديك �أنِت، و�أرى �أنك حتتاجني �إىل توجيه 
�أو �ملقرر�ت �لتي  �أو مع �لكتب  تربوي حول كيفية �ختيار �لتخ�س�س وكيفية �لتعامل مع �ملو�د 
وكذلك  نف�س �جلامعة،  �أكادميي يف  مر�سد  با�ست�سارة  فاأن�سحك  �لتخ�س�س.  تدّر�س يف هذ� 
عليك ب�سالة �ل�ستخارة، فاإذ� �طماأننت �إىل تخ�س�س ما، و�سعرت �أن لديك قدر�ت متكنك 
نف�سك خالف ذلك، فال جتازيف  ر�أيت  �إن  �أما  �لنجاح فيه فتوكلي على �هلل ول ترتددي،  من 
وت�سيعي وقتك و�سنو�تك يف �سيء ل ت�ستطيعني حتقيقه، لكن عليك �أن تقدري م�ساعر و�لدك 

ورغبته من خالل حو�ر هادئ تبينني له رغبتك و�إمكاناتك بعيد� عن �لت�سادم معه. 
�لطالب  ميول  �إىل  ترجع  �جلامعية  �لتخ�س�سات  �ختيار  عملية  �أن  �لفا�سلة  �أيتها  و�علمي 
ورغبته، لكن �إذ� كان �لطالب قد ��سطر �إىل �أن يدر�س تخ�س�سا ما ولي�س عنده خياٌر �آخر فهنا 
عليه �أن ي�ستعني باهلل ويجد ويجتهد من �أجل حت�سيل �لنجاح و�لتفوق. �أ�ساأل �هلل لك �لتوفيق 

و�ل�سد�د.
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العناد بني الزوجني

�أنا عنيدة، وزوجي عنيد، فما هي �حللول للتخل�س من �لعناد؟ 
ما هي �حللول لعدم تنكيد �لزوجة على زوجها؟ وكيف للزوجة �أن تتجنب �سرعة غ�سبه؟ وفقكم 

�هلل لكل خري.

اجلواب:
�لأخت �لكرمية حفظك �هلل، �علمي �أن �حلياة �لزوجية ر�أ�س مالها �حلب، وهو مادة   
�لتعامل، وهو حب يف مر�سات �هلل، وما كان هلل د�م و�ت�سل، وما كان لغري �هلل �نقطع و�نف�سل، 
�لرتقاء  على  وي�ساعده  حبيبه،  ير�سي  ما  منهما  كل  يعمل  �أن  للزوجني  يحلو  �حلب  وبد�فع 
�لع�سبية  عن  و�لبتعاد  وو�ساو�سه،  �ل�سيطان  من  �لتخل�س  على  ويعينه  �ل�سعادة،  مد�رج  يف 
و�لرنفزة، ويعمل على ��ستقباله بب�سا�سة و�بت�سامة وعاطفة وحنان، ويجعله يتقرب منه ويحبه 

�أكرث.
تفكريك  وهنا  عليها،  �لإجابة  وحتاويل  �أ�سئلة،  عدة  نف�سك  ت�ساأيل  �أن  ينبغي  �لفا�سلة:  �أيتها 
�سيتو�سع لكي جتدي �حلل �ملنا�سب، و�سرتين �أمورً� كثرية ما ر�أيتها من قبل، وهذه �لأ�سئلة تعترب 

طريقًا للعالج:
 - كيف جاء هذ� �لعناد؟

 - هل هذ� �لعناد م�سكلة رئي�سة يف �خلالفات �لزوجية؟
و�ألطف، وجتعلني �حلياة  منه  �أف�سل  ب�سيء  �لعناد  تغريي هذ�  �أن  ت�ستطيعني  - كيف   

�لزوجية �سعيدة؟
�جل�سي مع نف�سك و�طرحِي عليها هذه �لأ�سئلة، وبعدها باإذن �هلل �ست�سلني �إىل �حلل 
�أن  �إىل �سبب هذه �مل�سكلة، فعندها حاويل  �أن ت�سلي  �إذ� ��ستطعت  �أنك  �لأجنع؛ ذلك 
تنتقلي �إىل �خلطوة �لثانية، وهي �لتعاون فيما بينكما، مبعنى �أن جتل�سي �أنت وزوجك 
يف مناق�سة �سريحة عن كيفية مو�جهة م�سكلة �لعناد، وما �لعالج لها؟ فال�سر�حة �أو 
�مل�سارحة فيما بينكما قد تفتح �أبو�بًا كثرية، وقد يزد�د �حلب و�ملودة بينكما، ولكن �أن 

تكون طريقة �لنقا�س بالهدوء دون ��ستعمال �لع�سبية و�لغ�سب.
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حاويل �أن تبتعدي عن �لأمور �لتي جتعلك ع�سبية، وتغا�سي عن بع�س �لأمور، ولي�س   
كل �سيء ُتعطني له بال وتقلقي نف�سك من �أجله، ولكن تعلمي كيف تتجاوزي وتتغا�سي عن بع�س 

�ملكدر�ت.
فيما  لزوجك  مطيعًة  وكوين  فائدة،  منه  لي�س  �لذي  و�لنقا�س  �جلد�ل  عن  �بتعدي    
ير�سي �هلل تعاىل، وتعلمي �أ�سلوب �لبت�سامة مع زوجك، فهذ� �أ�سلوب يقرب �لقلوب من بع�سها، 

ويق�سي على �مل�سكلة، وهو �لبل�سم لكل جرح. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من الع�سبية وال�سك؟

منها  �سخ�سيتي،  يف  عديدة  م�ساكل  لدي  وبركاته،  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�سالم    
ع�سبيتي �ل�سديدة، وح�سا�سيتي �لز�ئدة؛ مما يجعل �لنا�س ل ميزحون معي، مت�سرعة كثري�، 

ولدي م�سكلة مع �لنا�س، وهي غريتهم مني، ول �أعرف �سببا لتلك �لغرية �ل�سديدة؟
�أرجوكم �أريد حال؛ لأرتاح من �مل�ساكل؛ لأن �سخ�سيتي ت�سبب يل �لكثري من �مل�ساكل مع عائلتي 

و�سديقاتي. �أرجوكم �أريد �أن �أرتاح من هذ� �جلحيم. 

اجلواب:
لتفادي  طريقة  �أهم  هما  و�لتز�ن  �لهدوء  �أن  �علمي  �هلل،  حفظك  �لفا�سلة  �لأخت    
�لع�سبية ، و�ل�سخ�س �لع�سبي يحاول د�ئمًا �أن ي�سعى لل�سيطرة على �لآخرين، وتوجيه �سلوكهم 
نحو خدمته وحتقيق �أهد�فه، ول يقبل �أن ي�سيطر عليه �أحد، كما ل يقبل �أن يت�ساوى معه �أحد، 
ولهذ� جند �لآخرين يتفادونه خمافة كالمه ومعاملته لهم، ول ي�ستطيع �أن يكبح �نفعالته، ول 

�أن ي�سيطر عليها، ول ي�ستطيع �أن ي�سبط نف�سه. 
  وينبغي �أن تعلمي �أيتها �لفا�سلة �أن �لع�سبية من�ساأها �لغ�سب، و�لغ�سب من �ل�سيطان، 
�لثقة  ك�سر ج�سر  يت�سبب غ�سبك وع�سبيتك يف  �أن  �مل�ستبعد  ولي�س من  �لنار،  و�ل�سيطان من 
و�ملحبة بينك وبني �لآخرين، وقد تلقي هذه �ل�سفة بالغ�ساوة على �لأعني و�لقلوب، فتحول بينك 

وبني �حلقيقة، وجترفك معها نحو �أمور ل حُتمد عقباها.
و�أحيانًا  �لأمور،  تولد �لنفجار، وتفقدك �حلكمة يف معاجلة  �إن ع�سبيتك هذه قد    

ت�سعف �سخ�سيتك �أمام �لآخرين.
و�لهدوء  باحلكمة  �لأمور  معاجلة  د�ئمًا  وتعلمي  �لفا�سلة،  �أيتها  �هدئي  ثم  �هدئي    
و�لروية، دون �للجوء �إىل �لت�سرع و�لع�سبية، و�حملي د�ئمًا ر�ية �لرفق و�حلنان مع �لآخرين، 
و��سمعي �إىل و�سية ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عندما �أخذ بيد معاذ بن جبل ر�سي �هلل 
"يا معاذ �أو�سيك بتقوى �هلل، و�سدق �حلديث، ووفاء �لعهد، و�أد�ء �لأمانة،  عنهما، وقال له: 
�لكبري  �لزهد  �لكالم".  ولني  �لغيظ،  وكظم  �جلو�ر،  وحفظ  �ليتيم،  ورحم  �خليانة،  وترك 

للبيهقي: 962.
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�أما بالن�سبة لغرية �لنا�س منك، فرمبا تكون جمرد �سكوك منك؛ لأن �ساحب �ل�سكوك   
قد يظن �أن جميع �لنا�س �أعد�ء له ويغارون منه ويتاآمرون �سده، ورمبا هذه �لتغري�ت �لتي تطر�أ 
عليك يوميًا قد ت�سبب لك �لتوتر و�لقلق و�لنفعال وجتعل �أع�سابك تلتهب، وقد تفقدك �لأمان 

مع �لغري فتدخل �ل�سكوك نحوهم.
�ملودة  وتعميق  و�لثقة،  بالطمئنان  �ل�سعور  �إىل  مدعاة  فهذ�  بالآخرين،  �لظن  بح�سن  عليك   

و�ملحبة.
حاويل �أن جتنبي نف�سك �لع�سبية و�ل�سكوك، فعي�سي بنف�س هادئة مطمئنة ورو�سي    
�سخ�سيتك على حب �خلري للجميع و�أكرثي �لدعاء و�لت�سرع هلل باأن يخل�سك مما تعانني منه، 
وجال�سي �حلكيمات �لعاقالت من �لن�ساء لتتعلمي منهن �حلكمة و�لهدوء و�ل�سرب، و��ستح�سري 
و�لع�سبية  �لغ�سب  خطورة  وتذكري  �لآخرين،  وحتمل  �لأذى  على  و�ل�سرب  �لغيظ  كظم  �أجر 
يف  جتدينه  و�لدعاة،  �مل�سلحني  من  ملجموعة  "�حللم"  بعنو�ن  ل�سريط  و��ستمعي  و�ل�سك، 

�لت�سجيالت �لإ�سالمية، تعي�سني حياًة ملوؤها �ل�سعادة و�لهناء باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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املاكياج يغ�سب زوجي

  زوجي رجل عملي جد�، فهو يكره �أن �أ�سع م�ساحيق �لتجميل �إل �لكحل فقط، وعندما 
�إن هذه �لأ�سياء م�سرة بال�سحة، و�أين  �أن ي�سمعني كلمات �لإطر�ء، يقول يل  �أ�سعه بدل من 
جميلة من غري ماكياج، و�أن �جلمال هو �جلمال �لطبيعي ولي�س بالألو�ن. ور�أيه هذ� مل �أ�ستطع 
�أن �أبدله، فاأنا حتى ولو ذهبت �إىل �أكرب خبرية جتميل لأبرز جمال وجهي، يبقى زوجي م�سر� 

على كرهه مل�ساحيق �لتجميل!
 �مل�سكلة لي�ست يف عدم �سربي، �أو قدرتي على ترك �ملاكياج، �مل�سكلة هي �أن كل من حويل من 
�لن�ساء ي�سعن �ملاكياج، وكذلك فاأنا م�ستغربة �إذ �ن �لإ�سالم ين�سح �لزوجة بالتجمل لزوجها، 
�إل �أن زوجي يتقبلني باأي و�سع �أكون، ويف�سلني على طبيعتي د�ئما، ويقول �ن �لزو�ج يبنى على 

�أ�سياء عديدة، و�ملاكياج �سيء تافه!. 

اجلواب:
تعاملك  �مل�سكلة مع زوجك تكمن يف كيفية  �أن  �علمي  �لفا�سلة حفظك �هلل،  �لأخت    
مع �مل�سكلة ولي�س يف وجودها يف حياتك، فاأي م�سكلة ت�سيب �لإن�سان تكون كبرية يف �لبد�ية 
ثم تتال�سى �سيئًا ف�سيئًا حتى تنتهي باإذن �هلل تعاىل، و�ل�سعد�ء يف حياتهم �لزوجية هم �لذين 

يتعاملون مع �مل�سكلة على �عتبارها موؤقتة وز�ئلة، و�أنها مرحلة �نتقالية.
عنه  تتكلمني  �لذي  و�لأمر  ت�سرفاتك،  يف  �إيجابية  تكوين  �أن  �لفا�سلة  �أيتها  عليك   
ويف�سل  و�ملاكياج،  �مل�ساحيق  ت�سع  �أن  لزوجته  يحب  ل  من  �لرجال  من  جتدين  فقد  طبيعي، 
�أن تبقى على طبيعتها، وهذ� يعود كما �سرح لك �إىل خوفه على �سحتك وحر�سه على ن�سارة 
ذلك،  على  ت�سكريه  �أن  فينبغي  �لتجميل،  مل�ساحيق  �ل�سلبية  �لآثار  عن  معلوم  هو  ملا  ب�سرتك؛ 
وقد يرجع �إىل �لبيئة �لتي يعي�س فيها زوجك، فرمبا �أنه ن�ساأ يف بيئٍة يرى فيها �أمه و�أخته ت�سع 
�لكحل فقط، �أو �أنه �أُ�سيب بردة فعل من �لو�قع �لذي يرى عليه كثري� من �لن�ساء �لالتي ي�سعن 
هذه �مل�ساحيق وكيف �أنهن �أ�سبحن كعار�سات �أزياء �أو مروجات ل�سركات �لأ�سباغ يف �لأ�سو�ق 

و�لطرقات و�أماكن �لعمل مما يثري �لفتنة عند �لبع�س و�ل�سمئز�ز عند �آخرين.
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  �إن �لدور �لذي ينبغي عليك �أن تقومي به هو توطيد دعائم �لتو�فق بينك وبني زوجك؛ 
لتحقيق �ل�سعادة بينكما، وهذه �ل�سعادة ل تاأتي بو�سع �ملاكياج �أو �مل�ساحيق، ولكن �ل�سعادة تن�ساأ 

من تبادل �حلب و�حلر�س على �إر�ساء �لطرف �لآخر وتعزيز �لثقة بني �لزوجني.
 ينبغي لك �أيتها �لفا�سلة �أن تو�فقي زوجك فيما يحب، فاإن �أمر �ملاكياج �سهل وهني، فحاويل 
�أن حتتوي هذه �مل�سكلة، ول تفكري كثريً� يف �لأمر، ول تعطي �ملو�سوع �أكرب من حجمه. وباهلل 

�لتوفيق.
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كيف اأقوي ذاكرتي؟

كنت من �لطلبة �لأو�ئل �أما �لآن فاأنا طالب متو�سط، ول �أدري ما �لذي يحدث يل،    
ل �أركز يف �لدر��سة، و�أ�سبحت ل �أقدر �أن �أحفظ، وقد كنت من �ملبدعني يف �حلفظ، و�أ�سبح 
�أ�سعر  يجعلني  مما  مني؛  �أف�سل  عالمات  على  يح�سلون  منهم  �أذكى  كنت  �لذين  �لطالب 

بال�سد�ع، و�أ�سبحت م�سو�س �لأفكار يف در��ستي.. �أرجوكم قولو� يل ما �لعمل؟ و�سكر� لكم.

اجلواب:
  �أيها �ل�سائل حفظك �هلل ورعاك، �علم �أن �حلفظ عملية عقلية يحتاج فيها �لدماغ �إىل 
تروي�س و�إىل تدريب.. وطريقة �حلفظ تختلف من �سخ�س �إىل �آخر بح�سب �لقدر�ت �لعقلية، 
�أو �إىل غريها..  وبح�سب �ل�ستعد�د �لنف�سي و�لعقلي، وبح�سب ميول �ل�سخ�س �إىل تلك �ملادة 
وطريقة �حلفظ و�لرتكيز يف �لدر��سة حتتاج منك �إىل تهدئة �لبال وعدم �لتفكري يف �أي �سيء 
بالذ�كرة  مرتبط  هذ�  وكل  و�لتفوق،  �لنجاح  هو  �لوحيد  همك  ويكون  وعقلك،  فكرك  ي�سو�س 

و�إليك بع�س �خلطو�ت لتقوية �لذ�كرة:
- ذكر �هلل تعاىل، فال ي�سك �ثنان يف �أن �لعالقة �لد�ئمة بني �لإن�سان وخالقه لها �أكرب 

َك �إَِذ� َن�ِسيَت(. �سورة �لهف: 34. بهَّ �لأثر يف حياته �ليومية، قال تعاىل: )َو�ْذُكر رهَّ
 بالإ�سافة كذلك �إىل �لبعد عن �ملحرمات و�لأ�سياء �لتي ت�سو�س �لفكر، ورحم �هلل �لإمام 

�ل�سافعي �إذ قال:
�سكوت �إىل وكيع �سوء حفظي           فاأر�سدين �إىل ترك �ملعا�سي

و�أخربين باأن �لعلم نــــــــــور           ونـــور �هلل ل يهدى لعا�ســـي
- �لكتابة وتدوين �ملعلومات، فالكتابة ت�ساعد يف تر�سيخ �ملعلومة يف ذهن كاتبها.

- تناول �لغذ�ء �ل�سحي فاإنه يقوي �لذ�كرة. 
�لعادي  فالإن�سان  �لنوم،  خا�سة  و�لتذكر،  �حلفظ  على  ت�ساعد  فهي  �جل�سم؛  ر�حة   -

يحتاج �إىل فرتة ل تقل عن 8 �ساعات من �لر�حة.
 - خلق �لهتمام، وحب �ل�ستطالع، و�لتمعن و�لرتكيز �لفكري، كلها ت�ساعد على �حلفظ.

 - �لفهم، ي�ساعد على �حلفظ و�لتخزين.  وباهلل �لتوفيق.



171

ل اأرتاح لبع�ص النا�ص

  هناك بع�س �لأ�سخا�س ر�أيتهم يكرثون من �نتقادي وتتبع �أحو�يل مما جعلني �أ�سعر 
بنوع من �ل�سيق مبجرد لقائهم ول �أرتاح بروؤيتهم، بل على �لعك�س متاما، فما �حلل �ملنا�سب 

حلالتي هذه؟

اجلواب:
�علم حفظك �هلل ورعاك �أن �لعبد يبحث عن ر�سا �هلل وحمبته، و�ملوؤمن ياألف ويوؤلف،   
يوؤلف، وخري  ياألف ول  ياألف ويوؤلف ول خري فيمن ل  "�ملوؤمن  كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم: 

�لنا�س �أنفعهم للنا�س". �ملعجم �لأو�سط للطرب�ين: 5937.
�لذين  �مل�سلحني  من  وتقرتب  �ملف�سدين،  �سد�قة  عن  تبتعد  �أن  على  �ل�سائل  �أيها  فاحر�س   
تت�سرف ب�سحبتهم يف �لدنيا و�لآخرة، فاإن �لأ�سل فيهم �أنهم ل يخدعونك، ول ي�سرونك، ولبد 
لك و�أنت تتعامل مع �لغري �إىل مهار�ت يف فن �لتعامل مع �لنا�س و�إليك بع�س ما يكرهه �لنا�س 
يف �لتعامل لتتجنبه فتبعد عنك �لعتاب و�لنقد، وبع�س ما يحبونه فتحر�س عليه فيقوي عالقتك 

بهم ويوثق �ملحبة بينك وبينهم:
�أول: ما ل يحبه �لآخرون منك:

�لرجل  �أخذ  �إذ�  �أمام غريهم، ولكن  �أن تربز عيوبهم  �لعلن: يكرهون  �لن�سيحة يف   -
جانبا، ون�سح على �نفر�د، فذلك �أدعى للقبول.

 - ل يحبون �أن تقال لهم �لأو�مر مبا�سرة: �فعل كذ�، ول تفعل كذ�، ولكن لو قدم له �لأمر 
بطريقة �ألطف، فاإن ذلك �أدعى للقبول.

كان  فمن  عيوبهم،  �إىل  وينظر  دون �حل�سنات،  �ل�سلبيات  على  يركز  يحبون من  ل   -  
ف�سله �أكرث من نق�سه، ذهب نق�سه لف�سله.

  - يكرهون من ل ين�سى زلتهم، ول يز�ل يذكرهم بها، ومين على من عفا عنه.
 - حاول �أل تعامل �لنا�س با�ستعالء وباحتقار مهما كان هذ� �لإن�سان، فمن تو��سع هلل 

رفعه.
- جتنب �لتوبيخ و�لتاأنيب لالآخرين. 
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ثانيا: ما يحبه �لآخرون منك: 
- يحبون �لإن�سان �لذي يهتم بهم، و�لذي يهتم مباذ� يفكرون، وحينما يتحدثون ين�ست 

حلديثهم، وينظر �إليهم.
 - يحبون من يقدرهم ويحرتمهم ول يحقرهم. 

- يحبون من يفتح لهم �ملجال لتحقيق ذو�تهم.
 - يحبون �ل�سكر و�لت�سجيع؛ لأن ذلك طبع يف �لب�سر، ومن مل ي�سكر �لنا�س مل ي�سكر 

�هلل.
 - يحبون من ي�سحح �أخطاءهم، لكن دون جرح م�ساعرهم.

 - يحبون من يناديهم باأحب �لأ�سماء �إليهم، وهذ� له �أثر عند �لنا�س.
تتحول عندك  كي  �ملهار�ت عمليا  �لتدريب على هذه  يتم  �أن  �لفا�سل  �أخي  �ملهم  ومن 
�إىل مهار�ت �جتماعية، وتذكر د�ئما حديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " �ملوؤمن �لذي 
�لنا�س ول  �ملوؤمن �لذي ل يخالط  �أجر� من  �أعظم  �أذ�هم  �لنا�س وي�سرب على  يخالط 

ي�سرب على �أذ�هم ". �سنن �بن ماجة: 4030.
 فعّلم نف�سك �ل�سرب، وليكن قدوتك �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم. وباهلل �لتوفيق.
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ابنتي ل حتب م�ساركة الغري يف األعابها

لدى بنت عمرها 3 �سنو�ت، ل حتب م�ساركة �أحد يف �ألعابها �إل �إذ� كان طفال �أكرب   
�أو  منها )6 �سنو�ت و�أكرث(! فابن خالتها �لذي يف نف�س عمرها، وتر�ه ب�سكل د�ئم، ل تعطيه 
ت�سمح له باأخذ �أي �سيء من �أ�سيائها �إل نادر�، مع �أنهما د�ئما يلعبان معا، وهو يعطيها �ألعابه 
وحاجياته، وي�ساركها يف كل �سيء، بينما هي ت�سرخ وحتاول �إيذ�ءه �إذ� �أخذ �أي �سيء يخ�سها، 
يومي..  ب�سكل  يحدث  وهذ�  �حلق،  �ساحبة  وكاأنها  وتبكي  ت�سرخ  يخ�سها،  يكن  مل  �إن  وحتى 

وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
  �لأخت �لكرمية حفظك �هلل، �لإن�سان به غريزة حب �لتملك. و�مليل �إىل �لتملك �أمر م�سروع. 

�لأ�سرة  ياأتي دور  تافهة، وهنا  ولو كانت  �مللكية حتى  �إىل  ي�سعر مبيل �سديد  و�لطفل   
�ل�سخ�سية وملكية  �لفرق بني ملكيته  �لطفل  وتعليم  وتنظيمها،  �مللكية  �ملحافظة على هذه  يف 
�لغري. فالبيت هو �ملوؤ�س�سة �لأوىل لتعليم �لطفل �لأمانة، وتب�سريه بقو�عد �لأخالق و�لتقاليد 
�لجتماعية �لو�جب مر�عاتها، و�إفهامه باأن �هلل تعاىل هو �لذي ير�قب كل �سيء، وهنا عليك 
�لأ�سياء  �أخذ  �إىل  بها  يوؤدى  �لذي  �ل�سبب  منها  وتعريف  مع طفلتك  �أن جتل�سي  �لفا�سلة  �أختي 
من �لآخرين، ومن ثم ي�سهل عليك �لعالج، ولكن لتعلمي �أن جل �لعالجات تقوم على �لو�سائل 

�لرتبوية �ل�سليمة و�ملدرو�سة.
�أما بالن�سبة لع�سبية طفلتك، فهذ� �سيء طبيعي؛ لأنه �إذ� ُرف�س �سيء لها ف�ستجدينها   
تغ�سب وتع�سب، ورمبا تلجاأ �إىل �لبكاء لتفرغ عن نف�سها. و�إليك بع�س �خلطو�ت �لنافعة يف مثل 

هذه �حلالة: 
- خلق �أجو�ء �لعطف و�حلنان، و�إبعاد جو �لنتقام. 

- تعويدها طلب �ل�ستئذ�ن �إذ� �أر�دت تناول �سيء ما. 
- عدم �لت�سهري بها �أمام �إخوتها �إن كان لديها �إخوة، �أو زمالئها.

 - زرع �لقيم �لدينية و�لأخالقية يف �لأ�سرة. 
- عدم �لتمييز و�لتف�سيل بني �لإخوة.

- ل ت�سفي �بنتك ب�سفات �لل�سو�سية، مثل �أنت �سارقة، فقد تت�سبع باللقب وت�سعى �إليه. وباهلل �لتوفيق.
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اأعاين من توتر وقلق وتعّرق و�سداع

�سببا يف  �أن تكون  و�أ�سال �هلل  �أعر�س عليك م�سكلتي،  �أن  �أحببت  �لفا�سل،    دكتوري 
عالجي وتب�سريي بالطريق �ل�سحيح. وجز�ك �هلل خري�. 

�مل�سكلة �أنني �أعاين من توتر وقلق يف �أغلب �لأحيان، و�سد�ع يف �أعلى �لر�أ�س عند �لتوتر و�لقلق، 
زيادة  وعند  �ل�سيارة،  قيادة  عند  �لرتكيز خا�سة  مع عدم  تعرق،  لوجود  بالإ�سافة  وو�سو��س، 
�ل�سرعة فوق 80 كلم يف �ل�ساعة يزيد �لتوتر مما ي�سبب يل �أملا يف �لر�أ�س، كما �أن لدى تخوفا 
من قيادة �ل�سيارة مل�سافات طويلة ب�سبب �لعو�ر�س �ل�سابقة، وكل هذه �لعو�ر�س مبجرد دخويل 
�لبيت تتال�سى.. وعند ح�سوري لجتماع ما يكون لدى توتر، مما يجعلني ل �أ�ستطيع �لنظر �إىل 
وجه �ملتحدث �إذ� وجه يل �لكالم، و�أحاول �إ�سغال نف�سي بالنظر �إىل �لطاولة �أو �أي �سيء �آخر، 

كما �أنني ع�سبي لأتفه �لأ�سباب، وعند �لهدوء �أحاول تد�رك ما مت �إف�ساده.

اجلواب:
�أخي �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك، بالن�سبة للعو�ر�س �لتي ذكرتها، منها ما هو ع�سبي   
ومنها ما هو نف�سي، ولكن �جلانب �لنف�سي و�ل�سلوكي هو �لأكرب، ويتمثل يف �سخ�سيتك، فهناك 
�مل�ساكل  يو�جه  �أن  ي�ستطيع  ول  �خلارجية،  للمو�قف  �لت�سدي  يتحمل  ل  من  �ل�سخ�سيات  من 
بنف�سه، كما �أنه ل ي�ستطيع �أن يتحدث لالآخرين، وهذ� قد ي�سبب �لتوتر و�لقلق و�خلوف و�خلجل.

�أن  �أريدك  �أعلى �لر�أ�س فهذ� ناجت عن �لتوتر و�لقلق �لذي تعي�سه، ولهذ�  و�أما �ل�سد�ع يف   
تكون هادئا، ول ت�سع نف�سك يف مو�قف �لقلق و�لتوتر. وحاول �أن متار�س �ل�سرتخاء بالطريقة �لتالية:

- �ختيار مكان هادئ وبعيد عن �ل�سو�ساء.
- �ختيار �إ�ساءة خافتة �إذ� �أمكن.

�لركبة خمدة؛ لأن  �آخر، و�سع حتت مف�سل  �أي �سرير  �أو  ��ستخدم �سرير ��سرتخاء   -
و�سع �لرجل ب�سكلها �مل�ستقيم يجعل �إحدى ع�سالت �لفخذ م�سدودة مما يقلل عملية 

�ل�سرتخاء يف �لرجلني و�لقدمني، وكذلك �سع خمدة ناعمة حتت �لرقبة.
- ��ستلق على ظهرك و�فتح كفيك �إىل �لأعلى و�جعل ذر�عيك ممدودتني بجانب �جل�سم 

بطريقة مريحة وبدون ت�سنج.
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- �أغم�س عينيك ب�سكل هادئ.
�ل�سهيق من �لأنف  ��ستلق على ظهرك، وتنف�س من �لبطن بدل من �ل�سدر، وليكن   -
و�لزفري من �لفم ) �أخذ �لهو�ء من �لأنف و�إخر�جه من �لفم (، و�سع �إحدى ر�حة كفيك 

على �ل�سرة، وحاول �أن ترفع �لكف مع �أخذ �لنف�س و�إخر�جه.
�إىل  و�حد  بالعد من  و�بد�أ  �حب�سه  �لبطن  �إىل  و�إي�ساله  �لأنف  �لهو�ء من  �أخذ  - عند 

ع�سرة، و�حب�س �لنف�س ثم �أخرج �لهو�ء من فمك بهدوء.
- كرر ذلك ثالث مر�ت، وعندها �ست�سعر باأنك تخرج مع �لهو�ء همومك وم�ساكلك وكل 

ما ي�سايقك و�ست�سعر بالهدوء و�لأمان و�لطمئنان.
  �أيها �لفا�سل: خالط �لنا�س وع�س حياة طبيعية بعيدة عن �لتوتر و�لقلق، ويجب �أن 

تعلم �أن كثري� من �لنا�س يعي�سون حياة �لتوتر و�لقلق، وهذ� ر�جع �إىل �لو�قع �لذي يعي�سونه.
 �أعط لأهلك كذلك حقا يف �جللو�س معهم ول تعتزل عنهم فقد ي�ساعدوك يف �خلروج من �لأزمة 
�لتي تعاين منها، وبرمج نف�سك على �أنك قادر على �لتغلب على �أفكارك �لو�سو��سية �لقهرية، 

و�أنا متاأكد �أنك �سخ�س لك قدر�ت ومهار�ت ت�ستطيع �أن ت�ستفيد منها يف �لإجناز و�لإبد�ع .
 و�أما بالن�سبة لالأفكار �لو�سو��سية، فم�سدرها كرثة �لتفكري �ل�سلبي، فال ترتك لالأفكار �ل�سلبية 
جمال لأن ت�سيطر عليك، وحاول �أن تنزعها من ر�أ�سك و��ستبدلها باأفكار �إيجابية تعود عليك 
بالفائدة، و�أعط لعقلك ر�سائل �إيجابية باأنك �إن�سان لك هدف يف �حلياة، و�أنك قادر على حتقيق 

�لنجاح، فهذه �لر�سائل �ست�ساعدك على �لتغلب على �لقلق و�لتوتر.
 �أما بالن�سبة للع�سبية فبا�ستطاعتك �أن تتحكم يف �سلوكك، وتبتعد عن �لغ�سب عندما تتذكر 
حديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عندما جاءه ذلك �ل�سحابي وقال له �أو�سني يا ر�سول �هلل، 
فقال له �حلبيب �سلى �هلل عليه و�سلم: "ل تغ�سب"، و�علم �أي�سا �أنه ما كان �لرفق يف �سيء �إل 

ز�نه، وما كان �لعنف يف �سيء �إل �سانه.
�أيها �لفا�سل: ع�س مع �أهلك و�أ�سرتك و�سع لك برناجما �أ�سبوعيا للرتفيه و�لتنزه مع    
�أهلك، و�أ�سغل نف�سك مبا يعود عليك بالفائدة وعلى �أ�سرتك، ول ترتك جمال للفر�غ و�لتفكري 
يف �أ�سياء �سلبية، و�علم �أن �لتغيري بيدك، فاأنت ت�ستطيع �أن تغري من �سلوكك و�أفكارك، فتوكل 
على �هلل فاأنت وهلل �حلمد ل حتتاج �إىل عالج دو�ئي، ولكن حتتاج �إىل تعديل �لأفكار و�لبتعاد 

عن مو�طن �لتوتر و�لقلق.. ل تن�س �أن ت�سع لك برناجما ريا�سيا وترفيهيا. وباهلل �لتوفيق. 
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اأ�سعر اأن حياتي اأحالم ولي�ست واقعا!!

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أح�س �أنني يف حلم ولي�س على �أر�س �لو�قع، �لأمر    
�لذي �أتعبني كثريً� من �لتفكري باأنني ل�ست �أنا، و�أنني يف حلم ل ينتهي.. ل �أعرف كيف �أ�سف 

حالتي، فقد تعبت من �لتفكري يف �أن �أقنع نف�سي باأن هذ� و�قع.

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، يتعر�س كل منا �أثناء حياته �ليومية �إىل �لتقلب 
يف مز�جه و�نفعالته، ومن ذلك �ل�سعور باحلزن و�لكتئاب وخيبة �لأمل �أو �لإحباط، ولكن ذلك 

ينبغي �أن ل يدوم، فقد تتغري �لظروف و�لأحو�ل، وبذلك يتح�سن �ملز�ج.
�حلا�سر  من  و�خلوف  بالقلق  �ل�سعور  وهي  عنها،  تتكلمني  �لتي  �لظاهرة  �إن  �لفا�سلة:  �أيتها   
�ل�سلبي، و�أن جتعلي من نف�سك  �أن تبتعدي عن �لتفكري  �إىل  و�مل�ستقبل، يحتاج �لتخل�س منها 
مع  وتتعاون  �أفعالها،  ردود  يف  تتحكم  �أن  وحتاول  �لبد�ئل،  عن  د�ئمًا  تبحث  �إيجابية  �إن�سانة 

�لآخرين، ومتد لهم يد �لعون و�مل�ساعدة.
و�علمي �أيتها �لفا�سلة �أنك جزء ل يتجز�أ من هذ� �لو�قع، فحالة �لياأ�س و�خلوف رمبا لتعر�سك 
مل�سكلة ما، جعلتك تفكرين يف �لهروب من و�قع �ل�سعور و�لدخول يف و�قع �لال�سعور، ولكن عليك 
�أن تعلمي �أن �لإن�سان �ملوؤمن باهلل تعاىل لديه طاقة �إميانية ي�ستطيع بو��سطتها �أن يريح نف�سه 

ويغ�سل قلبه من �لهموم و�مل�ساكل.
لياًل  علينا  تنزل  ورحماته  ومكان،  زمان  �أي  يف  مفتوحة  �لرحمن  �أبو�ب  �أن  و�علمي   
تلو  �لفر�سة  ويعطينا  بالتوبة،  ن�سرع  كي  نفعل؛  مبا  يوؤ�خذنا  ول  بذنوبنا،  يعاملنا  ل  ونهار�، 
�لفر�سة، فحاويل �أن تتخل�سي من �خلوف �ل�سلبي لأنه يق�سي على ثقتك بنف�سك، و�ستظلني 
حبي�سة يف زنز�نتك عمرك كله، وهو �ملثبط لهمتك وي�سيع �أهد�فك، وي�ستنفد جهدك وتفكريك.

وو�جهي  قنوط،  ول  ياأ�س  بدون  �لنجاح  �إىل  ت�سلني  كيف  وتعلمي  مفتاحك،  �لتفاوؤل  �جعلي 
م�ساكلك بكل عزمية و�إ�سر�ر، ولكي تتغلبي على هذ� �لتوتر عليك بالربنامج �لتايل: 

 - يجب �أن تعريف �سبب توترك وقلقك وخوفك.
�أكرثي من �لذكر و�ل�ستغفار و�لدعاء و�لت�سرع هلل باأن يزيل عنك ما تعانني.   -

مار�سي �لتمارين �لريا�سية كل �سباح.   -
- ��ستبديل �لتوتر بال�سرتخاء.

 - ل تكوين �سحية للتوتر و�لقلق. 
- �تخذي من �ل�سحك و�ملرح �سبياًل للخروج من �لتوتر و�لقلق. وباهلل �لتوفيق.



177

مللت احلياة!

�جلو�نب  جميع  من  د�خلي  بفر�غ  و�أح�س  �أ�سدقاء،  عندي  فلي�س  �لوحدة  من  �أعاين    
من  مللت  لأنني  �ملوت؛  يف  برغبة  �أح�س  كثرية  ومر�ت  بالإحباط  و�أح�س  و�لعاطفية،  �لأ�سرية 

حياتي.. �أرجو منكم �مل�ساعدة.

اجلواب:
�علمي �أيتها �لفا�سلة �أن �لإن�سان �لإيجابي هو �لذي ياأخذ بزمام �ملبادرة يف حياته،    
ويعرتف مب�سوؤوليته عن �أفعاله وت�سرفاته، بينما يخ�سع �لإن�سان �ل�سلبي للظروف �ملحيطة به، 

ويتاأثر باآر�ء �لنا�س فيه، في�سقى �إذ� �نتقده �أحدهم، وي�سيبه �لهم و�لنكد.
 ولكي تتخل�سي من �لوحدة و�لفر�غ، وتبني عالقتك مع �لآخرين، يتطلب منك �تباع �خلطو�ت �لتالية:

 - �طلبي من �هلل �لعون و�ل�سد�د و�لتوفيق.
 - �أخل�سي نيتك هلل تعاىل، و�جعلي حمبتك وعملك له �سبحانه.

 - ل بد �أن تكوين مقدرة لقدر�تك ومهار�تك.
 - ل ت�ست�سلمي للخجل، فال بد �أن تكون لديك قوة �إر�دة، وت�سميم على مو�جهة هذه 
�لبيت؛ مما  �أو يف  �لعمل،  �سو�ء يف  �لآخرين،  مع  بالندماج  وذلك  بالإ�سر�ر،  �مل�سكلة 

يزيد ثقة �لفرد بنف�سه تدريجيا، فيتخل�س من �خلجل.
 - ل بد �أن تت�سمي باحلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير، وتتميزي بو�سوح 

�لهدف.
 - �أبعدي عنك �لإحباط و�لياأ�س، وحاويل �أن تت�سفي بالإيجابية.

- حاويل �أن ت�سرتكي مع �لآخرين، وتتعاونني معهم يف �لعمل �جلماعي.
 و�علمي �أيتها �لفا�سلة �أن لديك �إر�دة قوية للتغلب على �لياأ�س و�لإحباط، فال ترتكي 
مع  طيبة  عالقة  وكوين  وبزميالتك،  باأ�سرتك  عالقتك  فقوي  تهزمك،  �لو�ساو�س 
�لآخرين، فباإذن �هلل تعاىل �ستتغري حياتك �إىل �لأف�سل، وتفاءيل باخلري د�ئما جتدينه 

وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من اخلوف والقلق؟

�أعاين من �خلوف و�لقلق مما يدور حويل، فاأخاف من �لنا�س، و�أجتنب �مل�ساوير �لتي    
كنت �أق�سدها مع �أهلي وبالذ�ت مع �أبي، و�أخاف من �لأمور �لتي قد حتدث م�ستقبال.. �أمتنى 

منكم م�ساعدتي. وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
  �أخي �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك، �علم �أن �لإن�سان �لإيجابي هو �لذي ياأخذ بزمام 
�إيجابيًا  �أفعاله وت�سرفاته، ويكون تفكريه  �لكاملة عن  �ملبادرة يف حياته، ويعرتف مب�سوؤوليته 

بعيدً� عن �لرتباك و�خلوف و�لقلق، ويتميز بال�سفات �لتالية:
- ل ينهزم للو�قع، بل يبحث عن �لبد�ئل د�ئمًا.

- يتحكم يف ردود �أفعاله. 
- يبذل ق�سارى جهده كي يفوز بثقة �لآخرين.

 - يجرب �أ�ساليب كثرية تقربه �إىل �لنا�س ول يياأ�س.
  و�ل�سيء �لذي تعاين منه هو نوع من �سعف يف �ل�سخ�سية، وقد تغلب عليك �لتفكري 
حتى  د�ئما؛  �إيجابيا  تفكريك  يكون  �أن  حاول  بل  جمال،  �ل�سلبي  للتفكري  ترتك  فال  �ل�سلبي، 

ت�ستطيع �أن تنجح يف حياتك، وحتقق ما ت�سبو �إليه باإذن �هلل تعاىل.
 و�علم �أيها �لفا�سل �أن من �أهم �سروط �ل�سخ�سية �ملتكاملة �ل�ستقامة و�لنز�هة، وهذ� يعني 
�أن نهتم بالقيم و�ملبادئ قبل �أي �سيء �آخر، و�أن نحرتم �أنف�سنا ونحرتم �لآخرين، و�أن منتلك 
�لقدرة على �إيجاد �لتو�زن بني �ل�سجاعة و�حرت�م �لآخرين. فحاول �أن جتعل �سخ�سيتك قوية، 
و�أن تثق بنف�سك دون �ملبالغة يف ذلك، بل �أعطها تقديرها ول تنق�س من �ساأنها. ولكي تعرف 

كيف تقّدر ذ�تك هناك �سفات ينبغي �أن تتمتع بها، من �أهمها: 
 - �أن تكون �سخ�سًا م�سيطرً� على �نفعالتك. 

- �أن تكون متو�زنًا يف حياتك ل �إفر�ط ول تفريط.
 - تع�سق �لعمل وت�ستمتع به، وتت�سم باحلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.
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 - �سريح وو��سح، ول متيل �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث مع �لآخرين. 
 - عندما تو�جه �مل�ساعب تتجاوز ذلك ب�سرعة، فتكون �إيجابيا ومتفائال.

�إىل  �لرجوع  دون  با�ستقاللية  �لت�سرف  على  بالقدرة  وتتمتع  ذ�تك  على  تعتمد   -  
�لآخرين.

 - �جتماعي ومتعاون، وت�سعر بال�سعادة �إذ� ��سرتكت يف عمل جماعي.
هذه بع�س �ل�سفات لتقدير �لذ�ت، فحاول �أن تت�سف بها، وباإذن �هلل تعاىل �ستكون لك 

�سخ�سية متو�زنة. وباهلل �لتوفيق.
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ابني ع�سبي وعنيد ويرف�ص الدرا�سة

لدي 3 �أبناء، م�سكلتي مع �لإبن �لأكرب، وعمره 12 �سنة، فهو جمادل لأي مو�سوع يتم    
دلوين كيف  �أرجوكم  بنف�سه..  يثق  ول  �ملذ�كرة، وع�سبي  ول  �لدر��سة  ول يحب  �لنقا�س،  فيه 

�أتعامل معه، وكيف �أحببه يف �لدر��سة؟

اجلواب:
  �لأخ �لفا�سل حفظك �هلل، �مل�سكلة �لتي يعاين منها ولدك هي م�سكلة �لعناد و�لتمرد 
على �لدر��سة، وهذه ظاهرة عادية ماألوفة يف مرحلة �لطفولة. وهي و�سيلة لإثبات �لذ�ت وبنائها، 
و�سد �أنظار �لآخرين و�لتاأثري عليهم، �سو�ًء كانو� من �لأهل �أو من غري �لأهل. وتكاد تكون هذه 
و�لرتبية  �لنف�س  علماء  عليها  ويطلق  و�ملدر�سني،  �لآباء  تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  �أهم  من  �مل�سكلة 

مبرحلة "�لعناد �أو �سن �ملقاومة" وهناك �أ�سباب قد جتعل �لطفل يتمرد وي�سبح عنيدً�، منها:
 - �لرغبة يف تاأكيد ذ�ته.

 - قد تكون نتيجة قيود م�سددة ُفر�ست عليه يف �أكله وملب�سه ودر��سته.
 - و�سع قيود �سد رغبات �لطفل يف ممار�سة �للعب، وتدخل �لأهل يف حياته �لطفولية.

- �لأ�سلوب �ملتذبذب من طرف �لو�لدين بني �للني و�لق�سوة، مما يجعل �لطفل يف حرية 
من �أمره، فيعرب عن عدم �ل�ستقر�ر �لنف�سي بالعناد و�لرف�س و�لتمرد.

ولعالج هذه �لظاهرة يجب �أن يكون هناك تعاون بني �لبيت و�ملدر�سة من �أجل �إ�سباع 
حاجيات �لطفل و�حتو�ء مطالبه �لأ�سا�سية؛ لقطع �لطريق على عملية �لتمرد و�لعناد 

و�لرف�س.
 وهناك �أخي �لفا�سل خطو�ت �أرجو �تباعها: 

- ينبغي �لتخفيف من �أ�ساليب �لق�سوة و�ل�سرب �ملتبعة يف تربية �لطفل.
 - �علم �أنه ل ميكن �أن يقاوم �لعناد بالعناد، و�أرجو �أل تكون هناك مو�جهة مبا�سرة 
لمت�سا�س  و�للني  باللطف  �لإقناع  حماولة  هناك  تكون  �أن  �لأف�سل  ولكن  �لطفل،  مع 

�لعناد.
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هد�يا  �أو  �ألعاب(،  )هد�يا،  مادية  حو�فز  باإعطائه  للولد،  �لدر��سة  حتبيب  حماولة   -
معنوية )كلمات �سكر وتقدير( حتى يزيد �لطفل من �لتح�سيل �لدر��سي.

�لتمرد  يف  متمثلة  فعل  ردود  لديه  تخلق  �إحباطية  ملو�قف  �لطفل  تعري�س  عدم   -  
و�لعناد.

 - �ترك له جمال للعب و�لتعبري عن �لذ�ت دون م�سايقات، حتى يح�س بحرية �للعب 
وحرية �لذ�ت.

تفلت  دون  لكن   ، �حلرية  و�إعطائه  به،  و�لهتمام  بطفلك،  �أكرث  �لعناية  منك  �أرجو    
وباهلل �لتوفيق.
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و�سائل ت�ساعد على احلفظ

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.. دكتور �أريد �أن �أعرف ما هي �أهم �لو�سائل �لتي 
�لن�سيان،  �أو حفظها، وبذلك جننبه خطر  �لتي ذ�كرها  �ملعلومات  تذكر  �لطالب على  ت�ساعد 
�أفيدوين حفظكم  �أبذله يف �حلفظ..  �إنني �أعاين �أحيانا من �لن�سيان رغم �جلهد �لذي  حيث 

�هلل. 

اجلواب:
  �علم بارك �هلل فيك �أن �لإن�سان يف مرحلة �لطفولة عنده قدرة فائقة على �حلفظ 
و�لتذكر؛ ل�سفاء ذهنه و�سرعة منو ذكائه، و�لتعليم يف هذه �ملرحلة يكون �أ�سرع و�أكرث ر�سوخًا 
من �أي وقت �آخر من �لعمر. يقول �بن خلدون : "�لتعليم يف �ل�سغر �أ�سد ر�سوخًا، وهو �أ�سٌل ملا 
بعده" فملكة �حلفظ و�لتذكر ينبغي �أن ت�ستغل يف هذه �ملرحلة.. و�أهم �لو�سائل �لتي ت�ساعد على 

تقوية �لذ�كرة هي:
 - حفظ �لقر�آن �لكرمي؛ فاإن ف�سله عظيم، وهو ي�ساعد على تقوية �لذ�كرة.

�لوظائف  وتعطل  �لتعليم  تعوق  �لتي  �لع�سبية  و�لتوتر�ت  �لنفعالت  �لتلميذ   - جتنب 
�لعقلية للتلميذ كالإدر�ك و�لتذكر و�لتفكري و�لفهم.

فاإن هذه  �ل�سالة،  و�إهمال  �لقول،  وفاح�س  �ملحرم  كاللهو  باأنو�عها  �ملعا�سي  - جتنب 
�ملعا�سي تف�سد �لعقل وتطفئ نوره.

وباهلل  و�لتمرين.  بالتدريب  وذلك  عنده  �حلفظ  ملكة  تقوية  على  �لتلميذ  م�ساعدة   -
�لتوفيق.
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اأرتبك عندما اأقراأ القراآن اأمام الآخرين!

�أرتبك كثريً� حينما  �أنني  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، م�سكلتي تتلخ�س يف    
�أقر�أ �لقر�آن �لكرمي �أمام �لآخرين ب�سوتي �حل�سن �لذي رزقنيه �هلل، �سو�ًء حينما �أقوم باإمامة 
�لآخرين �أو يف �لختبار�ت بحكم �أين طالب، وكم ندمت كثريً� على ت�سييعي للدرجات �لعالية يف 
�ختبار مادة �لقر�آن ب�سبب �رتباكي.. فاأرجو منكم م�ساعدتي على حل هذه �مل�سكلة �لتي �أعاين 

منها منذ �أن كنت يف �ملتو�سطة، وما ز�لت حتى �لآن. ولكم منا �لدعاء. 

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علم �أيها �لفا�سل �أن �جلر�أة �لأدبية و�ل�سجاعة 
مهم  مطلب  بالنف�س،  و�لعتز�ز  �ل�سخ�سية،  بقوة  و�لإح�سا�س  بالرجولة،  و�ل�سعور  �لنف�سية، 
وخلق فا�سل وخ�سلة حميدة، وينبغي عليك �أن تتدرج يف مد�رج �لكمال و�سلم �لوعي وطريق 
و�لت�سنج  �لت�سرع و�لنفعال  �ل�سرب وعدم  �إىل  �لفكري و�لجتماعي، ولكن هذ� يحتاج  �لن�سج 

و�لرجتال، و�إمنا يكون مع �لرز�نة و�لرتوي. 
و�علم �أن �لرتباك و�خلجل خ�سلتا �سعف وتر�جع و�نهز�م، ولكي تتخل�س من هذه �لظاهرة 

يجب عليك ما يلي: 
- عود نف�سك على �لتحدث �أمام �أ�سدقائك بكل طالقة.

- حاول �أن تتكلم بهدوء وثقة، و�ختيار �لكلمات �ملنا�سبة.
- حاول �أن تكون لديك ثقة بالنف�س عالية.

- حاول �أن تدرب نف�سك على �لتكلم بكل طالقة لوحدك، وتكرر �لكالم عدة مر�ت، �أو 
تقف �أمام �ملر�آة وتطبق هذ� عدة مر�ت، �أو تقف على �ساطئ �لبحر وحتاول حمادثته.

- �لدعاء و�لت�سرع هلل باأن يفتح عليك وباهلل �لتوفيق.
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الأرق م�سكلتي

  �أنا �ساب �أعاين من �لأرق منذ �سنو�ت، و�ل�سبب يف ذلك �أين �أفكر عند �لنوم يف �أعمال 
�لنهار وما �سيجري يف �لنهار، و�أت�ساءل هل �ساأنام يف �لليلة �ملقبلة �أم ل، حتى �أ�سبح ينتابني 

�خلوف، وكل ليلة على هذ� �ملنو�ل.. �أرجو منكم �مل�ساعدة. 

اجلواب:
  �لأخ �لفا�سل حفظك �هلل، �علم �أنه قد يتعر�س كل منا �أثناء حياته �ليومية �إىل �لتغري 
�إىل  �ل�سخ�س  يتعر�س  وقد  و�لإحباط.  و�خلوف  بالقلق  �ل�سعور  ومنها  و�نفعالته،  مز�جه  يف 
�أرٍق �سديد و�أحالم مزعجة وكو�بي�س، و�إذ� نام ي�سحو مرهقًا متعبًا وكاأنه مل ينم طو�ل �لليل، 
و�أحيانًا ي�سعر بالتعب �ل�سديد و�لتوتر وعدم �لقدرة على �ل�ستقر�ر يف مكان و�حد.. ويف هذه 

�حلالة ينبغي عليك عمل �لآتي:

 - حاول �أن تتغلب على �ل�سغوط و�مل�ساكل �لتي تعاين منها يف حياتك �ليومية.
 - حاول �أن تنام و�أنت مطمئن �لبال ونف�سك مرتاحة.

 - من على طهارة ول تن�س دعاء �لنوم و�ل�ستغفار و�لتوبة.
 - هناك دعاء ماأثور عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم خا�س بالأرق جتده يف كتب �لأدعية، 

حاول �أن ترجع له.
 - حاول �أن ت�ستمتع مبباهج �حلياة و�سط عائلتك، و�لقيام بو�جباتك �ليومية يف وقت 

ق�سري.
- كل �أمورك كلها هلل، و�علم �أن �هلل لن يق�سي لك �إل �خلري، و��ستعن به على همومك، 

وع�س يومك، ول ت�سغل نف�سك بالغد فاإن للغد رب رحيم حكيم قادر. وباهلل �لتوفيق.
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تكاثرت علّي الديون

  م�سكلتي تكمن يف �أنني �قرت�ست مبالغ مالية من �أ�سحابي بفائدة، و�أتى �أجل �إرجاع 
�لدين مع �لفائدة فلم �أ�ستطع �لوفاء بوعدي، ومر�ر� وتكر�ر� �أعطيت �لوعد ولكن حتى �لآن مل 
�أوف بوعدي رغم �أنني �أفهمتهم �أنها فقط م�ساألة وقت ق�سري وباإذن �هلل �ساأرجع لهم مالهم، 
ولكن ب�سبب هذ� �لتاأخري �خلارج عن �إر�دتي مل �أوف بهذه �لوعود �إىل يومنا هذ�، ول �أعرف �إن 

كان �سحر�، �أوعينا، �أو نح�سا، �أو قدر�؟
�إن م�سكلتي �ملالية �حلالية قد توؤدي بي �إىل �لهالك، فكلهم يهددوين، ولذ� �أدعو �هلل �أن تكونو� 
�سببا يف �أن يكون بعد هذ� �لع�سر ي�سر� �إن �ساء �هلل. �أح�سب �لوقت دقيقة باأخرى، فاأرجو منكم 

�لن�سيحة ماذ� �أفعل؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�لأخ �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، ل تقنط من رحمة �هلل، وكن متعلقًا باهلل تعاىل حتى   
حت�سل على �ل�سعادة �لنف�سية، وتتخل�س من هذه �لهموم و�لأحز�ن �لتي حلت بك، وع�سى �أن 
تكره �سيئًا وهو خري لك، وع�سى �أن حتب �سيئًا وهو �سٌر لك، ورمبا هذه �مل�سكلة �لتي حلت بك هي 
خري لك و�أنت ل تدري، و�لإن�سان يا �أخي يلجاأ �إىل �هلل تعاىل يف جميع حالته �سو�ًء يف �ل�سر�ء 
�أو يف �ل�سر�ء، و��ستمع �إىل قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: "عجبًا لأمر �ملوؤمن �إن �أمره كله له 
خري ولي�س ذلك لأحد �إل للموؤمن، �إن �أ�سابته �سر�ء �سكر فكان خريً� له، و�إن �أ�سابته �سر�ء �سرب 

فكان خريً� له".
و�علم �أخي �أن ما �أخطاأك مل يكن لي�سيبك، وما �أ�سابك مل يكن ليخطئك، فعندما    
يف  �لإن�سان  يتزن  عندما  �أنه  و�علم  حتزن.  لن  فاإنك  ومكتوبة  منها  مفروغ  �لأمور  �أن  تتيقن 

م�ساعره يف قبول �مل�سائب و�لأفر�ح فاإنه يكون مطمئنًا يف حياته وم�ستقرً�.
وعليك �أخي باتباع �خلطو�ت �لتالية، لعل �هلل تعاىل �أن يذهب حزنك ويق�سي عنك دينك:

و�لكتئاب  �حلزن  من  لالإن�سان  وقاية  ي�سكالن  فهما  و�ل�سالح:  و�لعمل  �لتقوى   -
َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينهَّ ُموؤِْمٌن  َوُهَو  �أُْنَثى  �أَْو  َذَكٍر  ِمْن  احِلًا  �سَ َعِمَل  َمْن   ( تعاىل:  قال  و�ل�سيق، 

ُهْم �أَْجَرُهْم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنو� َيْعَمُلوَن(. �سورة �لنحل: 97. َبًة َوَلَنْجِزَينهَّ َطيِّ
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 - �لدعاء و�لت�سبيح و�ل�سالة، فالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان يدعو ويقول: "�للهم 
بك من �جلنب  و�عوذ  و�لك�سل  �لعجز  بك من  و�عوذ  و�حلزن  �لهم  بك من  �أعوذ  �إين 

و�لبخل و�عوذ بك من غلبة �لدين وقهر �لرجال". �ل�سنن �لكربى للن�سائي: 7572.
- ينبغي على �لإن�سان �أن ينظر �إىل من هو �أ�سو�أ منه حاًل، فيقول: �حلمد هلل �أنا بخري.

 - �علم يا �أخي �أن باب �لأمل مفتوح، وهذ� يبعد عنك �ل�سيق و�لهم و�حلزن، وتذكر قول 
�هلل تعاىل: )َفاإِنهَّ َمَع �ْلُع�ْسِر ُي�ْسرً� �إِنهَّ َمَع �ْلُع�ْسِر ُي�ْسرً�(. �سورة �ل�سرح: 6،5.

 وقد جاء عن عمر بن �خلطاب وعلي �بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنهما: " لن يبلغ ع�سر 
ي�سرين". �مل�ستدرك على �ل�سحيحني: 3878.

  ف�سيجعل �هلل بعد ع�سر ي�سرً�، وكلما ��ستدت عليك �لأمور فاعلم �أن �لفرج قد �قرتب، 
و�إن زو�ل هذه �مل�سكلة �إن �ساء �هلل تعاىل �آت، ولول كرب �ل�سدة ما رجيت �ساعات �لر�حة. 

 ثم ينبغي عليك �أيها �لفا�سل �أن تعلم �أنه ل يجوز �سرعا �أخذ �لدين بفائدة، فهذ� ربا، و�أخ�سى 
�أن يكون ما تعاين منه ب�سبب هذه �ملخالفة، فبادر �أخي بالتوبة هلل؛ لعل �هلل �أن يرفع عنك ما 

�أهمك و�أغمك. وباهلل �لتوفيق.
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ل اأ�ستطيع ق�ساء ال�سوم

  دكتور: ل �أ�ستطيع �أن �أق�سي ما فاتني من رم�سان، وعندما حاولت هذه �ل�سنة، وبنية 
خال�سة هلّل ق�سيت فقط يومني، ولكني مل �أ�ستطع �متام �لق�ساء، حيث �سعرت بالتعب �ل�سديد 
وفر�غ يف معدتي �إىل درجة �أنني كنت �أ�سع يدي على بطني و�أنحني لالأمام، و�أ�سعر بالعط�س 
وبالتعب �جل�سدي �لفظيع، حتى بع�س �ل�سلو�ت كنت �أجل�س فيها.. �أ�سعر �أين مق�سرة يف حق 

�هلّل ول �أدري ما �لعمل. هل هذه و�سو�سة من �ل�سيطان؟ �أفيدوين رحمكم �هلل. 

اجلواب:
بينها  ومن  كثرية،  مد�خل  له  �ل�سيطان  �أن  �علمي  �هلل،  حفظك  �لفا�سلة  �لأخت    
�لت�سويف و�لتاأجيل وطول �لأمل، فيعي�س �لإن�سان ثم ميوت ومل يبد�أ حياته �حلقيقية.. و�علمي 
�أن �لهدف �لذي يريده �ل�سيطان منك هو �أن مينعك من �خلري، ومينعك من �لعمل، يقول �بن 
�جلوزي يف تلبي�س �إبلي�س: وكم من عازم على �جلد �سّوفه - �أي جعله �ل�سيطان يقول: �سوف- 
�أف�سل من  وكم من �ساع �إىل ف�سيلة ثّبطه. فياأتي �ل�سيطان ويقول لالإن�سان باأنك كامل و�أنت 
غريك، �أنت ت�سلي وغريك ل ي�سلون، �أنت ت�سوم وغريك ل ي�سومون، فيجعلك تنظرين �إىل 
��سرتيحي  لك  ويقول  �لعمل،  عن  ليثبطك  �إل  ذلك  وما  �ل�ساحلة،  �لأعمال  يف  دونك  هو  من 
قلياًل فاأنت م�سغولة، �أنت مري�سة. فيجب �أن ننظر �إىل �لذين هم �أكرث منا عبادة ونفعل مثلهم، 

ونناف�سهم يف �خلري�ت.
 و�أن�سحك �أيتها �لفا�سلة باأن تر�جعي �لطبيب يف هذ� �ملو�سوع، فاإذ� كان عندك مر�س مينعك 
من �ل�سيام، فلي�س عليك باأ�س، و�إن مل تكوين كذلك فهذه و�سو�سة ومدخل من مد�خل �ل�سيطان، 

و�لعالج يف ذلك ما يلي:
 - �لتوبة و�لإنابة و�لرجوع �إىل �هلل تعاىل.

 - ل بد من �لإميان باهلل تعاىل و�لتوكل عليه و�ل�ستعانة به، فال�سيطان لي�س له �سلطان 
على �لذين �آمنو� وعلى ربهم يتوكلون.

َك  ا َينَزَغنهَّ  - ذكر �هلل تعاىل و�ل�ستعاذة من �ل�سيطان �لرجيم يف كل وقت وحني:) َو�إِمهَّ
ِميُع �ْلَعِليُم(. �سورة �لأعر�ف: 200. ُه ُهَو �ل�سهَّ ِ  �إِنهَّ ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�ْسَتِعْذ ِباهللهَّ ِمَن �ل�سهَّ
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ومنها  �أحكام  من  �سرع  مبا  و�لر�سى  له،  و�خل�سوع  تعاىل  هلل  �لكامل  �ل�ست�سالم   -
�ل�سيام، و�حت�ساب �لأجر؛ فذلك يهّون م�سقة �لعبادة.

- �ل�ستمتاع بعبادة �هلل، و�ل�سعور بالر�حة عند �أد�ئها كما كان ي�ستمتع �حلبيب �مل�سطفى 
�سلى �هلل عليه و�سلم، يت�سح ذلك من قوله عند �لقيام لل�سالة: "�أرحنا بها يا بالل". 

�حتاف �خلرية �ملهرة بزو�ئد �مل�سانيد �لع�سرة: 1028.
- �ل�سعور عند �أد�ء �لعبادة بفرحة لقاء �حلبيب، ولذة �لوقوف بني يديه، وهو �هلل تعاىل، 

و�أن قيامنا باأد�ء �لعباد�ت ت�سريف لنا ل تكليف. وباهلل �لتوفيق.
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اخلوف من املوت

�سيهتم  فيمن  و�أفكر  �أموت،  �سوف  و�أين  �لنف�س  يف  ب�سيق  �لأحيان  بع�س  يف  �أ�سعر    
باأطفايل بعد �أن �أموت؟ وعندما �أذهب �إىل �مل�ست�سفى يقولون يل �أنت ب�سحة جيدة.. �أرجوكم 

�أفيدوين وجز�كم �هلل �ألف خري. 

اجلواب:
ويخ�سى  م�ستقبله،  على  �لإن�سان  يخاف  قد  ورعاك،  �هلل  حفظك  �لفا�سلة  �لأخت   
يكتنف  بغمو�س  ويح�س  �لو��سحة،  �لروؤية  ويفقد  �ل�ستقر�ر،  بعدم  وي�سعر  �لف�سل،  �حتمالت 
طريقه. كما وقد يخاف من �ملوت وكاأنه �سبح يرتب�س به، ويخاف من �لفقر �ملتوقع، كما يخاف 

من �لو�قع �أو من فو�ت �لرزق �أو ذهاب �ل�سحة.
 �علمي �أيتها �لفا�سلة: �أن �لقلق و�حلزن من �سور �لعاطفة و�مل�ساعر �لإن�سانية �لفطرية، وهو 
ي�ستثنى من ذلك، يقول عكرمة  �أحد  �لدنيا ول  تقابلهم متاعب هذه  �لب�سر عندما  ينتاب كل 

رحمه �هلل تعاىل: "لي�س �أحد �إل وهو يفرح ويحزن ولكن �جعلو� �لفرح �سكر� و�حلزن �سربً�".
و�علمي �أختي �أن رحمة �هلل بعباده و��سعة، وهذه بع�س �لو�سايا و�أمتنى لك �ل�سفاء باإذن �هلل تعاىل:

 - قّوي عالقتك باهلل تعاىل.
 ــ ��سربي على ما �أ�سابك و�علمي �أن كل �سيء بق�ساء �هلل وقدره.

ــ ل حتزين ول جتزعي ما د�مت عالقتك بربك قوية؛ فاإن من كان معه �هلل فاز و�سعد 
يف �لدنيا و�لآخرة.

 - ��ساأيل �هلل �لثبات على هذ� �لدين.
ــ �أكرثي من �لدعاء و�للجوء و�لت�سرع �إىل �هلل �أن يحفظك من كل �سوء.

ــ عليك �أن تطمئني باأنه ل يكون �سيء يف هذ� �لكون �إل بقدر �هلل، و�أن �هلل ل يقّدر على 
عبده �إل ما كان خري� له؛ لأنه �لرحمن �لرحيم.

�هلل  قول  وتذكري  و�حلزن،  �ل�سيق  عنك  يبعد  وهذ�  مفتوح؛  �لفرج  باب  �أن  �علمي  ــ 
تعاىل: )َفاإِنهَّ َمَع �ْلُع�ْسِر ُي�ْسًر� �إنهَّ َمَع �ْلُع�ْسِر ُي�ْسًر�(. �سورة �ل�سرح: 6،5.

ــ �علمي �أن �أطفالك لهم رب يحفظهم ويحميهم ويرزقهم، فاطلبي من �هلل �لعون يف 
تربيتهم ول تفكري يف غري ذلك.

وفقك �هلل لكل خري. وباهلل �لتوفيق.
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طلب العلم

برناجمًا  و�أريد  للبد�ية،  �ملنا�سبة  �لكتب  ماهي  ولكن  �لعلم  �أطلب  �أن  �أريد  دكتور:    
لذلك؟ وجز�كم �هلل خريً�. 

اجلواب:
ح �لقر�آن �لكرمي    �أيها �لفا�سل حفظك �هلل، �لعلم نعمة مين �هلل بها على عباده، وقد و�سّ

َ ِمْن ِعَباِدِه �ْلُعَلَماُء(. �سورة فاطر: 28. ا َيْخ�َسى �هللهَّ َ نعمة �لعلم وف�سل �لعلماء، فقال تعاىل: )�إمِنهَّ
وينبغي ملن �أر�د طلب �لعلم �أن يتحلى بالآد�ب �لعالية و�لأخالق �لنبيلة و�ل�سفات �ملحمودة، مبا 
يف ذلك �لدعاء و�لرجاء باأن يوفقه �هلل لزيادة �لعلم كالدعاء بقول �هلل تعاىل: )َوُقْل َربِّ ِزْديِن 

ِعْلمًا(. �سورة طه: 114.
 و�أن يحاول �أن يبتعد عن �ملر�ء و�جلد�ل و�تباع �لهوى عند بيان �حلق وو�سوح �لدليل. وهناك 

�أمور ت�ساعدك على طلب �لعلم وجتعل منك �إن�سانا مثقفا باإذن �هلل تعاىل، منها:
 - �إخال�س �لنية هلل تعاىل.

 - �للجوء �إىل �هلل تعاىل و�لإحلاح يف �لدعاء حتى يعينك على ذلك. 
�ملطهرة  �لنبوية  �ل�سنة  يف  �قر�أ  �لكرمي" ثم  " �لقر�آن  �لرباين  �ملنهاج  بقر�ءة  �بد�أ   -

وعليك باللغة �لعربية فهي مفتاح �لوحيني.
 - حاول �أن جتعل لك برناجمًا فرديًا توزعه على �أيام �لأ�سبوع، ويكون يوميًا حيث يحتوي 
على �لتالوة و�ل�سنة و�للغة �لعربية و�لدعوة �لإ�سالمية و�لعقيدة و�ل�سرية �لنبوية و�لفقه 

�لإ�سالمي و�لتاريخ وحياة �ل�سحابة و�لعلوم �مل�ساعدة �لأخرى.
 - ��ستمع �إىل �لأ�سرطة �لإ�سالمية �لهادفة.

 - طالع �لكتب و�ملجالت �لنافعة.
فهذ�  �لنحوي،  عدنان  للدكتور  �لإميان"  لوؤلوؤة  بكتاب"  �لفا�سل  �أيها  و�أن�سحك    
�لعلم، وي�سع لك برناجما قيما، وهو من �حلجم �ل�سغري جتده يف  كتاب يعلمك كيف تطلب 

�ملكتبات.
وفقك �هلل لكل خري وزودك �لتقوى و�لعلم �لنافع. وباهلل �لتوفيق.
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النف�ص الأمارة

نف�سي  �لبنوك، ولكن  �أحد  و�ملنة وظيفة جيدة يف  وله �حلمد  �أنا �ساب، رزقني �هلل    
هذ�  �كت�ساف  مت  وقد  حق،  وجه  بغري  غريي  �أمو�ل  على  يدي  �أمد  جعلتني  بال�سوء  �لأمارة 
�لتالعب، و�أنا مع نف�سي �أعلم متامًا �أن كل �سيء فعلته خطاأ، لذلك على �لفور �عرتفت بالذنب، 
ومتت حماكمتي بال�سجن مع دفع �ملبلغ، وتكفلت �لأ�سرة بدفع �ملبلغ و�أكملت �أنا �ل�سجن. وقررت 
�أن �أعت�سم باهلل و�أتوب، ولكن �ملجتمع ل يرحم. �إ�سافة �ىل ذلك هناك �لكثري من �لأخطاء 
�لتوبة؟  وكيفية  بال�سوء،  �لأمارة  �لنف�س  �لتغلب على  كيفية  �سوؤ�يل عن  بالأخالق..  تتعلق  �لتي 

وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب::
�أيها �لفا�سل: ل حتزن، فاإن �هلل غافر �لذنب وقابل �لتوب، و�قر�أ �إن �سئت قوله تعاىل:   
ُنوَب َجِميعًا  َ َيْغِفُر �لذُّ ِ �إِنهَّ �هللهَّ ِذيَن �أَ�ْسَرُفو� َعَلى �أَْنُف�ِسِهْم ل َتْقَنُطو� ِمْن َرْحَمِة �هللهَّ )ُقْل َيا ِعَباِدَي �لهَّ

ِحيُم(. �سورة �لزمر: 53. ُه ُهَو �ْلَغُفوُر �لرهَّ �إِنهَّ
من  تياأ�س  ول  تقنط  فال  �سعادتك،  وغمك، وجتلب  وتزيل همك  �سدرك  ت�سرح  �لآيات  فهذه   
بالليل  يده  يب�سط  "�إن �هلل  قال:  �أنه  و�سلم  عليه  �سلى �هلل  �لنبي  �ل�سحيح عن  ففي  �ملغفرة، 
ليتوب م�سيء �لنهار ويب�سط يده بالنهار ليتوب م�سيء �لليل حتى تطلع �ل�سم�س من مغربها". 

�سحيح م�سلم: 4959.
ول حتزن من �أذية �لآخرين لك، و�عف عمن �أ�ساء �إليك، و�علم �أن هناك فرجًا بعد   
فرجا.  ل�سيقك  و�أن  ز�هر�،  وم�ستقباًل  م�سرقًا،  �أماًل  هناك  و�ن  �لع�سر،  بعد  وي�سرً�  �ل�سدة، 
توبتك  يف  �سدقت  �أنت  �إذ�  تعاىل  �هلل  باإذن  مريحة  و�لنتائج  ح�سنة،  �لعو�قب  فاإن  و�طمئن 
�لفر�ق  وبعد  ريا،  �لظماأ  وبعد  غنى،  �لفقر  بعد  لك  �هلل  ف�سيجعل  تعاىل،  �هلل  �إىل  ورجوعك 
�أيها  وحاول  هادئا،  نوما  �ل�سهاد  وبعد  �ت�سال،  �لنقطاع  وبعد  و�سال،  �لهجر  وبعد  �جتماعا، 

�لفا�سل �أن تتبع �خلطو�ت �لتالية:
- ��سدق نيتك يف �لتوبة هلل عز وجل.
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- �أقلع عن �لذنب وعاهد �هلل على �أل ترجع �إليه مرة �أخرى.
- �أكرث من �ل�سالة و�لدعاء و�للجوء �إىل غافر �لذنب وقابل �لتوب.

�لتي تذكرك باحلق وتعينك  �ل�سيئة، وخالط �لرفقة �ل�ساحلة  �بتعد عن �ل�سحبة   - 
عليه وتكرهك يف �ل�سر وتنفرك منه.

- �ترك باب �لأمل و�لرجاء د�ئمًا مفتوحا، باأن �هلل �سيبدل �سيئاتك ح�سنات �إذ� �أنت 
�سدقت �لنية مع ربك وفقك �هلل لكل خري.
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كيف ت�ستفيد الأمة من ال�سيام يف حتقيق النه�سة؟

دكتور: ما دمنا يف �سهر رم�سان �ملعظم، نريد �أن نعرف كيف ميكن لالأمة �أن ت�ستفيد    
من �ل�سوم يف م�سرية �لبناء �ملادي و�لأخالقي، �أو بالأحرى كيف يعمل �ل�سوم على �إعد�د �لفرد 
�أرجو منكم �لإفادة وجز�كم  ويغري من �سلوكياته ويربيه على �مل�ساركة يف �لبناء �حل�ساري.. 

�هلل خري�.

اجلواب:
�لفرد  �إعد�د  فيها  يتم  مدر�سة،  �ل�سوم  �أن  تعاىل  �هلل  حفظك  �لفا�سل  �أخي  �علم    
�أمة �أخرجت للنا�س تاأمر باملعروف وتنهى  و�لأمة معا، هذه �لأمة �لتي جعلها �هلل تعاىل خري 
عن �ملنكر وتوؤمن باهلل، كما جعلها �أمة و�سطا �ساهدة على غريها من �لأمم. ومن هنا فال�سوم 
يهدف �إىل تربية �لإن�سان يف هذه �لأمة على �ل�ستعالء على �سهو�ت �جل�سد؛ ليتحمل م�سقات 

�لطريق يف رحلة �سريه يف هذه �حلياة �ملحفوفة بالعقبات و�لأ�سو�ك.
كما �أن �ل�سوم يدرب �لأمة على �أخالق �ملجاهدة �لذ�تية، فال ميكن �أن نقود �لركب    
ونبني �لنه�سة ونحقق �لرقي �إذ� كانت �لبنية �لنف�سية لالأمة ه�سة �سهلة �لنك�سار �سعيفة �لأ�س�س 
مت�سع�سعة �لأركان. فجاء �ل�سوم لين�سئ نفو�سا قوية، ويدربها وينميها وي�سقلها، فاإذ� وجد 

فيها ما هو �سيئ وغري �سالح خل�سها منه، و�إذ� وجد ما هو ح�سن عززه وطوره وو�سع نطاقه.
و�جتماعيا،  وتربويا  وخلقيا  �لأمة عقديا  �ل�سيام يف حت�سني  يلعبه  �لذي  للدور  �لناظر  و�إن   
تهذيب  على  يعمل  حيث  �جلاهلية،  �ملناهج  وتاأثري�ت  �ملفا�سد  �أنو�ع  من  وحفظها  وحمايتها 
�ل�سهو�ت وكبح جماح �لغر�ئز، من �أجل توجيه �لطاقات نحو جمالت �خلري وميادين �ل�سالح؛ 

ليدرك حكمة �ل�سيام وعظمة �أهد�فه ونبلها.
و�ل�سوم يربي �لأمة على طاعة �هلل؛ كي تنال ر�سا �هلل تبارك وتعاىل يف �لدنيا وتفوز باجلنة 
يف �لآخرة، كما �أنه يعمل على �إعد�د �لأمة من جميع �جلو�نب، وتوجيهها نحو �ل�سري يف �لطريق 
�ل�سحيح لتحقيق �حل�سارة �ملن�سودة. و�سدق �سلى �هلل عليه و�سلم: "عليك بال�سوم فاإنه ل مثل 

له". �سنن �لن�سائي �ل�سغرى: 2200.
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ال�ستمتاع بذكر اهلل تعاىل

يقال �ن �سهر رم�سان نكرث فيه من قر�ءة �لقر�آن وذكر �هلل تعاىل، �أريد �أن يحيا قلبي    
بذكر �هلل تعاىل، و�أريد �أن �أح�س بحالوة �لقر�آن و�لذكر، فكيف يكون ذلك؟ �أفيدوين جز�كم 

�هلل خري�.

اجلواب:
  �أيها �لفا�سل، جز�ك �هلل خري� على هذ� �ل�سوؤ�ل. بالفعل �سهر رم�سان �سهر �لذكر 
و�لقر�آن، ففيه حتيا �لقلوب، وت�سح �لأبد�ن، وتطمئن �لنفو�س، وتتهذب �لأخالق، وت�سمو �لأرو�ح 
�أيها �لفا�سل ما تو�طاأ عليه �لقلب و�لل�سان، فذكر  �إىل عامل �لطهر و�ل�سفاء. و�أف�سل �لذكر 
�لقلب يثمر �ملعرفة، وينع�س �ملحبة، ويبهج �حلياة، ويبعث على �ملخافة، ويدعو �إىل �ملر�قبة، �أما 

ذكر �لل�سان وحده فال ينتج �سيئا من هذه �لآثار، و�إن �أثمر �سيئا منها فثمرته �سعيفة.
 و�علم حفظك �هلل تعاىل �أن ق�سور �جلنة تبنى بالذكر، فاإن �أم�سك �لذ�كر عن ذكره �أم�سكت 
�ملالئكة عن �لبناء، فاإذ� �أخذ يف �لذكر �أخذو� يف �لبناء، قال �سلى �هلل عليه و�سلم: " لقيت ليلة 
�أ�سري بي �إبر�هيم �خلليل عليه �ل�سالم، فقال: يا حممد �أقرئ �أمتك مني �ل�سالم، و�أخربهم 
�أن �جلنة طيبة �لرتبة، عذبة �ملاء، و�أنها قيعان، و�أن غر��سها �سبحان �هلل و�حلمد هلل ول �إله �إل 

�هلل و�هلل �أكرب". جامع �لرتمذي: 3409.
 و�علم �أخي �أن �لعبد �إذ� ذكر ربه �سعر �أنه قريب منه، و�أح�س �أنه �أقرب �إليه من و�لده وولده 
�هلل  بينه  ما  وهذ�  به،  وبذكره وحب �خللوة  ربه  �لعبد مبناجاة  يتلذذ  وهنا  �أجمعني،  و�لنا�س 
تبارك وتعاىل على ل�سان مو�سى عليه �ل�سالم، حينما قال: )وعجلت �إليك ربي لرت�سى(. �سورة 

طه: 84.
 فعليك �أيها �لفا�سل بكرثة �لذكر، و�أف�سل �لذكر يف هذ� �ل�سهر قر�ءة �لقر�آن. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتخل�ص من التدخني؟

�أن  و�أريد  �لتدخني،  على  مدمن  �سخ�س  �أنا  وبركاته،  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�سالم    
�أتخل�س من هذه �لعادة �ل�سيئة، فهل من ن�سيحة �أو طريقة لكي �أترك �لتدخني، خا�سة ونحن 

يف �سهر �ل�سيام وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  �أخي �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، �إن �ملدخن مي�سي حياته وع�سالت ج�سده و�سر�يينه 
وف�ساد  رئتيه،  تلوث  جانب  �إىل  �لأك�سجني،  من  �جل�سد  حاجة  لكت�ساب  �لدو�م  على  جتاهد 
�أ�سنانه، وتبذير ماله، و�ملخاطرة ب�سحته، وغري ذلك من  مذ�قه، وكر�هة ر�ئحته، و��سفر�ر 

مفا�سد. ثم ماذ� يجني �ملدخن من فو�ئد؟
�أنف�سهم، ومي�سون حياتهم حاملني تلك �ل�سحب  �إن جميع �ملدخنني يرثون حلالهم يف د�خل   

�لد�كنة لإدمانهم �لتدخني يف عقلهم �لباطن.
 و�سهر رم�سان �أخي �لفا�سل فر�سة عظيمة لالإقالع عن �لتدخني، �إذ �أنه ي�ساعد على ترك عادة 
�لتدخني لفرتة ل تقل عن �ثنتي ع�سرة �ساعة يف �ليوم، وهذ� �أكرب دليل على �أنك ت�ستطيع �أن 
ترتك هذه �لعادة �ل�سيئة، و�أن باإمكانك �أن تعتق نف�سك من �أ�سرها، و�أن مبقدورك �أن ت�سهم يف 
وقاية نف�سك من كثري من �لأمر��س �لفتاكة �لتي تنتج من جر�ء �لتدخني. وعليك �أخي �أن تعقد 
�لنية على ترك هذه �لآفة، و�أن ت�ست�سعر �أن ما تقوم به عبادة ترجو بها وجه �هلل، و�أن تعلم �أن 

من ترك �سيئا هلل عو�سه �هلل خري� منه. 

وذلك  بيئتك،  تغيري  على  و�عمل  بالتدخني،  �ملتعلقة  �لأدو�ت  كل  من  �أخي  تخل�س    
�ملاء  �ل�سو�ئل، خا�سة  و�أكرث من �سرب  من خالل ��ستبد�ل جمال�سة �ملدخنني بغري �ملدخنني، 
و�لع�سري، فاإن ذلك يعمل على �إخر�ج �لنيكوتني من �جل�سم، وحاول �أن تقف مع نف�سك وقفة 

حما�سبة، فبهذ� �ستتغري حياتك وتعي�س يف �سعادة وهناء باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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اختيار ال�ساحب
 

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، تعبت من �لتفكري يف �ختيار �ل�سحبة، �أريد �أن   
يف  �أهمية  لل�ساحب  فهل  حياتي.  يف  وت�ساعدين  �خلري  على  تعينني  �ساحلة  �سحبة  يل  تكون 

�لتاأثري على �ساحبه؟ دلوين جز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  �أخي �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك: �علم �أن �لإن�سان كائن �جتماعي بطبعه، ول ميكن 
�أن يعي�س مبفرده معزول عن و�قعه وجمتمعه، فال�سحبة و�لرفقة مطلب نف�سي ل ي�ستغني عنه 
ن َذَكٍر َو�أُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو�  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس �إِنهَّ �إن�سان، قال تعاىل: )َيا �أَيَُّها �لنهَّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي(. �سورة �حلجر�ت: 13.  ِ �أَْتَقاُكْم �إِنهَّ �هللهَّ �إِنهَّ �أَْكَرَمُكْم ِعنَد �هللهَّ
ويح�سن بنا �ختيار �ل�سد�قة �لطيبة �لكرمية؛ وذلك ملا لل�سديق و�ل�ساحب من تاأثري و��سح 
يف �سخ�سية �ملرء و�أخالقه، و�مل�سلم �أ�سد حاجة من غريه �إىل �ل�سحبة �ل�ساحلة �لتي تعينه 
على �لطاعة، وتبغ�سه يف �ملع�سية، وتعرفه عيوبه وتقومه؛ ذلك �أنه ماأمور باختيار �ل�ساحب 
�ل�سالح، وهو م�سوؤول عن �سوء �ختياره لرفيقه و�ساحبه. يقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " 

�ملرء على دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل". م�سند �أحمد: 8216.
 فيحتاج �لو�حد منا �إىل م�ساحبة �ملوؤمن �ل�سادق �لتقي �لذي يقتدى به؛ حتى يزيده �سالحا. 

و�أما �إن كان �ل�ساحب �سيئا فا�سقا، فانه يجره �إىل �أماكن �ل�سوء و�لنحر�ف و�لهلكة.
م�ساحبة  نف�سه  جهاد  يف  ��ستمر�ره  على  �لعبد  تعني  �لتي  �لو�سائل  �أهم  من  �أن  �أخي  و�علم   
�ل�ساحلني، و�لرتباط بهم؛ فهم حما�سن تربوية يجد �ملرء فيها من يتعهده بالرتبية و�لتكوين، 
فالبد �أخي من �لبحث عن �ل�سحبة �ل�ساحلة، فقد روى �أبو مو�سى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه �أن 
ْوِء، َكَحاِمِل �مْلِ�ْسِك، َوَناِفِخ �ْلِكرِي،  اِلِح، َو�ل�سهَّ ِلي�ِس �ل�سهَّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: " َمَثُل �جْلَ
ا  َبًة، َوَناِفُخ �ْلِكرِي �إِمهَّ َد ِمْنُه ِريًحا َطيِّ ا �أَْن جَتِ ا �أَْن َتْبَتاَع ِمْنُه، َو�إِمهَّ مهَّ ا �أَْن ُيْحِذَيَك، َو�إِ َفَحاِمُل �مْلِ�ْسِك �إِمهَّ

َد ِريًحا َخِبيَثًة". �سحيح �لبخاري: 5134. ا �أَْن جَتِ مهَّ �أَْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َو�إِ
 وقد قالت �لعرب: 

�ساحب �أخا ثقة حتظى ب�سحبته         فالطبع مكت�سب من كل م�سحوب
كالريح �آخذة مما تـــمر بـــه                  نتنا من �لننت �أو طيبا من �لطيب
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هل من عالقة بني ال�سيام وتنمية الفكر؟

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، لقد قر�أت و�سمعت �أن �ل�سيام ينمي �لفكر فهل 
ذلك.  تو�سيح  �أرجو  و�لعقل؟  بالتفكري  �ل�سيام  عالقة  وما  ذلك؟  يكون  وكيف  �سحيح؟  هذ� 

وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  �لأخت �لفا�سلة حفظها �هلل تعاىل، لقد خلق �هلل تعاىل �لعقول، وكمل هد�ها بالوحي، 
و�أمر �أربابها بالنظر يف خملوقاته، و�لتفكري و�لعتبار مبا �أودعه فيها من عجائب قدرته وعظيم 
َماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِس َوَما ُتْغِني �ْلآَياُت َو�لنُُّذُر  �سنعته، فقال �سبحانه وتعاىل: )ُقِل �نُظُرو� َماَذ� يِف �ل�سهَّ

َعن َقْوٍم لهَّ ُيوؤِْمُنوَن(.  �سورة يون�س: 101.
و�لعلم �ليوم يو�سي با�ستعمال �ل�سيام كعقار معنوي من �أجل زيادة �لتفكري و�لرتكيز �لذهني 

و�لتعمق �لفكري �لذي ي�ستوجب ح�سور �ل�سفاء �لعقلي و�لهدوء �لع�سبي.
فال�سيام حفظك �هلل تعاىل يبعث يف �لنف�س �لب�سرية �مل�ساعر و�لأحا�سي�س �ملنع�سة    
�لتي تعطي �لفكر طاقة ذهنية عالية، وقدرة على �ل�سيطرة و�لتحكم يف ممار�سة �لرتكيز �لذهني 

�لعميق، وقوة �لذ�كرة وح�سر �لفكر �لو��سع �لأطر�ف يف نقاط ومر�كز جوهرية ثابتة.
�ل�سلوك،  وتقومي  �لفكر،  تن�سيط  �إىل  توؤدي  روحية  ريا�سة  �لفا�سلة  �أيتها  �حلقيقي  و�ل�سيام   
ت�سل  بدنية  ريا�سة  �أنه  كما  وتعاىل،  �سبحانه  �لرب  ر�سا  �إىل  بالعبد  لت�سل  �لنف�س؛  وتهذيب 

بالعبد �إىل ذروة �لكمال �جل�سماين و�لعقلي. وباهلل �لتوفيق.
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�سدة الغ�سب

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أنا �سديد �لغ�سب، و�أكون ع�سبيا لأتفه �لأ�سباب.. 
�أرجو منكم ن�سيحة وتوجيها لأتخل�س من هذه �لع�سبية. بارك �هلل فيكم.

اجلواب:
�لروح  يك�سب  جليل،  نف�سي  �حللم خلق  �أن  �علم  تعاىل،  �هلل  �لفا�سل حفظك  �أخي    
جمال، و�مل�ساعر رونقا وبهاء، و�حللم يف حقيقته هو ملكة �أ�سيلة يف �لنف�س، تتحرك يف �أوقات 
�لأزمات  تلك  حتديات  حتمل  على  معا  و�لعقل  �لنف�س  فتوطن  �ل�سطر�ب،  وحالت  �لأزمات، 
�ملنت�سر  هو  ت�سيريها  يف  ويتحكم  �لنف�سية،  طاقاته  على  ي�ستويل  و�لذي  و�ل�سطر�بات. 
�حلقيقي، �أما �لذي ينهزم �أمام �سهو�ت نف�سه، وينخدع لأهو�ئها، فهو �ملنهزم، و�إن خّيل �إليه 

�أنه خالف ذلك.
و�لأهد�ف  �ل�سامية  �ملطالب  نحو  توجيهها  على  قادر  �لفا�سل  �أخي  لنف�سه  فاملالك    
ومال،  جاه  ذ�  كان  و�إن  نف�سه،  لأو�مر  ذليال  عبد�  ��ستحال  �لذي  �لآخر  عك�س  وهذ�  �لنبيلة، 
ِديُد  فعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه، �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: " : " َلْي�َس �ل�سهَّ

ِب". �سحيح �لبخاري: 5676. ِلُك َنْف�َسُه ِعْنَد �ْلَغ�سَ ِديُد �لهَِّذي مَيْ ا �ل�سهَّ َ َرَعِة، �إِمنهَّ ِبال�سُّ
 فال يليق بامل�سلم �لتقي �لعاقل �أن يطلب �ل�سر و�ل�سياع، ويوؤثر �ل�سفاهة و�حلماقة على �حللم 

و�لر�ساد.
  و�علم �أيها �لفا�سل، �أنك �إذ� مت�سكت ب�سفة �حللم فاإنك تكون قريبا من �هلل تعاىل 
د�ئما، وبذلك جتد نف�سك طيبة مطمئنة، فعن �أّمنا عائ�سة ر�سي �هلل عنها، �أن �لنبي �سلى �هلل 

ْفَق يِف �ْلأَْمِر ُكلِِّه ". �سحيح �لبخاري: 5943. َ ُيِحبُّ �لرِّ عليه و�سلم قال: " ، �إِنهَّ �هللهَّ
وباهلل �لتوفيق.
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�سلة الرحم

 �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �لدكتور �لفا�سل، �أريد �أن �أ�سل رحمي وقر�بتي، فهل من 
توجيهات تقدمونها يل حتى �أعرف كيف �أزورهم و�أحافظ على هذه �ل�سلة.

اجلواب:
  �أخي �لفا�سل بارك �هلل فيك، �علم �أن �سلة �لرحم تكون باأمور كثرية منها زيارتهم، 
وتفقد �أحو�لهم، و�ل�سوؤ�ل عنهم، و�لإهد�ء �إليهم، و�إنز�لهم منازلهم، و�لتلطف معهم، و�لت�سدق 
ومو��ساتهم  �أفر�حهم،  يف  وم�ساركتهم  ب�سغريهم،  و�لرحمة  كبريهم،  وتوقري  فقريهم،  على 
�إذ� ف�سدت بينهم،  �لبني  و�إ�سالح ذ�ت  �أتر�حهم، و�لدعاء لهم، و�سالمة �ل�سدر نحوهم،  يف 

و�حلر�س على توطيد �لعالقة معهم.
�أقاربه  مع  ح�ساباته  ير�جع  �أن  منا  و�حد  لكل  لبد  خا�سة،  �مل�سلمني  مع�سر  ونحن    
و�أرحامه، ويعمل على �لتو��سل معهم ونبذ �لقطيعة؛ ف�سلة �لرحم عندنا من حما�سن �لدين، 
للو��سل،  �سلة �هلل  تثمر  �أنها  كما  متاآلفة مرت�حمة،  و�حدة مرت�بطة  منا جماعة  فاإنها جتعل 
ِحُم،  ا َفَرَغ ِمْنُه َقاَمِت �لرهَّ ْلَق َفَلمهَّ ُ �خْلَ وهذ� ما �أكده �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بقوله: " َخَلَق �هللهَّ
َلِك  َو�سَ َمْن  َل  �أَ�سِ �أَْن  نْيَ  َتْر�سَ �أََل  َفَقاَل:  �ْلَقِطيَعِة،  ِمَن  ِبَك  �ْلَعاِئِذ  َمَقاُم  َهَذ�  َقاَلْت:  َمْه،  َفَقاَل: 

، َقاَل: َفَذِلِك َلِك ". �سحيح �لبخاري: 6971. َو�أَْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟، َقاَلْت: َبَلى َيا َربِّ
 فاحر�س �أخي حفظك �هلل تعاىل على �سلة رحمك و�أقاربك و�لإح�سان �إليهم حتى تنال ر�سى 

�هلل و�جلنة. وباهلل �لتوفيق.
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ا�ستثمار رم�سان 

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أريد ن�سيحة منكم لكيفية �أكرث من عمل �خلري،    
و�أحافظ عليه خا�سة يف �سهر رم�سان �ملبارك.. وفقكم �هلل لكل خري.

اجلواب:
�أف�سل و�أعظم مدر�سة يتعلم  �إن �سهر رم�سان  �أختي �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك،    
فيها �لإن�سان، فيكرث فيه من �لعمل �ل�سالح، خا�سة قر�ءة �لقر�آن وذكر �هلل تعاىل، ومن هنا 

يتغذى �لقلب، ويتغلب على ما قد ت�سرب �إليه من �أمر��س �ل�سهو�ت و�ل�سبهات.
�غتنام  من  �لعبد  �زد�د  وكلما  بالطاعات،  للتزود  فر�سة  هو  �لفا�سلة،  �أختي  رم�سان  و�سهر   
�لأوقات للتزود بالأعمال �ل�ساحلة، �زد�د �لإميان يف قلبه وتر�سخ فيه حب �هلل ور�سوله، فيمتلئ 

�لقلب بالإميان، وحينئذ يتحقق للنف�س �لطمئنان و�لر�حة و�ل�سعادة.

و�لتو��سع  �جلناح  وخف�س  �ليتيم،  ومالطفة  �مل�سكني،  �إطعام  �أن  �لفا�سلة  �أختي  و�علمي   
و�لإح�سان لالآخرين، وتقدمي يد �لعون و�مل�ساعدة للمحتاجني، يوقظ �لنف�س من غفلتها، ويطرد 
عنها �لأنانية و�لبخل و�ل�سح، ولهذ� و�سف �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لعالج ملن جاءه ي�سكو 
�َس �ْلَيِتيِم". �أمايل  َرْدَت �أَْن َيِلنَي َقْلُبَك، َفاأَْطِعِم �مْلِ�ْسِكنَي، َو�ْم�َسْح َر�أْ ق�سوة قلبه، فقال له: " �إِْن �أَ

�بن ب�سر�ن: 7.
  و�علمي �أن �لتقرب �إىل �هلل تعاىل باأنو�ع �لعباد�ت و�لطاعات، و�لت�سرع �إليه باأخل�س 
�لدعو�ت، يعينك على مو�جهة �ل�سهو�ت، ويطرد عنك �ل�سبهات، وهو �سالحك يف �لدنيا وز�دك 

يف �لأخرى. وباهلل �لتوفيق.
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ولدي عنيد وع�سبي ول يحرتم الآخرين!

يف  ولد  �أكربهم  �أطفال،  لثالثة  �أم  �أنا  دكتور،  وبركاته،  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�سالم    
�لر�بعة ع�سرة، ورغم تعاملي معه مبنتهى �لرفق و�حلنان، �ل �نه عنيد جد�، و�أ�سبح ل يحرتم 
�أحد�، ويتع�سب لأتفه �لأ�سباب، و�أ�سبح ل يو�ظب على �ل�سالة.. �أرجوكم دلوين على �حلل، 

ولكم جزيل �ل�سكر و�لتقدير.

اجلواب:
عليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �أختي �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، �أ�سكرك على �هتمامك 
برتبية �أولدك و�سربك وجلدك عليهم، لكن ينبغي �أن تعريف �أن �بنك مير مبرحلة �ملر�هقة، 

وهذه �ملرحلة حتتاج �إىل مهار�ت وفن للتعامل معها، فاتبعي �خلطو�ت �لتالية:
 - جتنبي �أ�ساليب �لق�سوة يف �لرتبية.

 - ل تعر�سي ولدك ملو�قف �إحباطية تخلق لديه ردود فعل متمثلة يف �لعناد و�لتمرد. 
- جربي معه �لكلمة �لطيبة مع �لبت�سامة �حلقيقية �ل�سادرة من �لقلب.

 - �ساحبي ولدك، و��سمعي منه كل �سيء، ول تقاطعيه يف �لكالم، و�إذ� كان فيه خطاأ 
فحاويل �أن ت�سوبي له بالتي هي �أح�سن دون ��ستعمال �لغ�سب ورفع �ل�سوت.

 - رغبيه يف �ل�سالة باحلكمة ولي�س بالقوة، فاإذ� حان وقت �ل�سالة �سلي �أمامه؛ حتى 
يتعلم منك �ملحافظة على �ل�سالة يف وقتها. 

حرمة  �أو  تكلفة  فيها  يكون  �أن  دون  يحتاجها  �لتي  �لأغر��س  �سر�ء  يف  رغباته  لبي   -
�سرعية.

ينبتهم  و�أن  و�إخوته  باأن ي�سلحه  تعاىل  و�لت�سرع بني يدي �هلل  �لدعاء  - عليك بكرثة 
نباتا ح�سنا.

 وبهذ� ت�ستطيعني ك�سب قلب ولدك، وتغيري �سفاته �ل�سلبية باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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عدم الثقة بالنف�ص

  �أعاين من �نعد�م �لثقة بالنف�س، وم�ساكل �لتو��سل مع �لنا�س، و�إح�سا�سي باأنني غري 
مرغوبة.. ماذ� �أفعل؟ �أريد حال.

اجلواب:
�لأخت �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، عي�سي و�قعك بكل ما فيه، وحاويل �أن تدفعي   
�مل�ساكل بعيدً� عنك، وركزي طاقتك و�هتمامك على ما يرجع عليك بالفائدة، ول ت�ستتي ذهنك 
يف �سيء ل يعود عليك بالفائدة، فاأحيانًا كرثة �لتفكري يف �سيء ما يتعبك ويجعلك تت�سورين 
�سلبيا،  و�أحيانًا يكون تفكريك  �لتفكري،  �لو�قع، فتتعبي نف�سك بكرثة  �أمورً� خارجة عن نطاق 
فاتركي عنك هذ� �لتفكري، وفكري باإيجابية، وجنبي نف�سك خماطر �لقلق، ولتكن لديك نف�سًا 
هادئة، ورو�سي نف�سي على �لت�سدي للم�ساكل، و�بعثي �حليوية يف حياتك. ولكي تعيدي ثقتك 

بنف�سك عليك مبا يلي:
- توقعي �لأف�سل د�ئمًا، وعندما تو�جهك عو�ئق يف �لطريق ل جتعلي �لإحباط و�لياأ�س 

يتملكك، و�إمنا حاويل �أن تتجاوزي ذلك ب�سرعة، وكوين متفائلة و�إيجابية.
مهما  به  و��ستمتعي  �لعمل،  و�ع�سقي  عينيك،  بني  �سعارً�  و�لعزمية  �حليوية  �جعلي   -
كان �ساقًا، و�ت�سمي باحلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير، ومتيزي بو�سوح 

�لهدف و�لعزم.
 - �جعلي نف�سك �سخ�سية متعاونة مع �لآخرين، و��سعري نف�سك بال�سعادة �إذ� ��سرتكت 

يف عمل جماعي.
 - فكري يف تطوير ذ�تك د�ئمًا �إىل �لأح�سن، و�بحثي عن �ل�سيء �لذي ينفعك.

 - تعلمي �ل�سر�حة يف كل �سيء، وكوين و��سحة، ول متيلي �إىل ��ستخد�م �لإمياء�ت.
- ليكن باب �لأمل د�ئمًا مفتوحا، ول تياأ�سي ول تقنطي، فاأنت �ساحبة مو�هب وطاقات 
�إذ�  نف�سك  على  ترفهي  �أن  وحاويل  ووطنك،  �أمتك  خلدمة  ت�سخريها  �أن  ت�ستطيعني 
�أح�س�ست بالقلق، وزوري �سديقاتك، و��سغلي �أوقات فر�غك باملطالعة �لهادفة �لنافعة، 

ول ترتكي �لفر�غ يتغلب عليك وين�سيك هدفك يف هذه �حلياة.
وبهذه  بنف�سك،  ثقتك  �إعادة  �إىل  حتتاجني  فقط  هلل،  و�حلمد  بخري  فاأنت  �طمئني   -

�خلطو�ت ت�ستطيعني باإذن �هلل تعاىل ذلك. وباهلل �لتوفيق.
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اأعاين النطوائية واخلجل

ب�سر�حة لدى م�سكلة كبرية منذ �ل�سغر ولول خويف من �هلل و�إمياين لكنت �نتحرت،   
م�سكلتي هي �لنطو�ء، ومع �أنني �أرغب يف تكوين عالقات مع زمالئي و�لتحدث معهم، لكنني ل 

�أ�ستطيع ذلك، و�أ�سعر د�ئما باخلجل �أمام �لآخرين.. �أرجو م�ساعدتي.

اجلواب:
  �إن من �أهم �سفات �ل�سخ�سية �ملتكاملة �أخي �لفا�سل �ل�ستقامة و�لنز�هة، وهذ� يعني 
�أن نهتم بالقيم و�ملبادئ قبل �أي �سيء �آخر، و�أن نحرتم �أنف�سنا ونحرتم �لآخرين، و�أن تكون لنا 
�لقدرة على �إيجاد �لتو�زن بني �ل�سجاعة و�حرت�م �لآخرين. فحاول �أن جتعل �سخ�سيتك قوية، 
وتثق بنف�سك دون �ملبالغة يف ثقتها، بل �أعطها تقديرها ول تنق�س من �ساأنها. ولكي تعرف كيف 

تقدر ذ�تك هناك �سفات ينبغي �أن تت�سف بها، من �أهمها:
- �أن تكون �سخ�سًا م�سيطرً� على �نفعالتك.

- �أن تكون متو�زنًا يف حياتك ل �إفر�ط ول تفريط. 
- تع�سق �لعمل وت�ستمتع به، وتت�سم باحلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.

- �سريح وو��سح ول متيل �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث مع �لآخرين. 
- عندما تو�جه �مل�ساعب تتجاوز ذلك ب�سرعة فتكون �إيجابيا ومتفائال. 

- تعتمد على ذ�تك وتتمتع بالقدرة على �لت�سرف با�ستقاللية دون �لرجوع �إىل �لآخرين 
يف كل �سيء.

- �جتماعي ومتعاون، وت�سعر بال�سعادة �إذ� ��سرتكت يف عمل جماعي. 
- تقدر مهار�تك وقدر�تك ول ت�ستهني بها.

- لديك قوة �لإر�دة يف مو�جهة �مل�ساكل، و�لندماج مع �لآخرين، و�لبتعاد عن �لنطو�ئية 
و�لعزلة.

هذه بع�س �ملهار�ت لتنمية �لذ�ت و�لتغلب على �لنطو�ئية و�خلجل، فحاول �أن تت�سف 
بها، وباإذن �هلل تعاىل �ستكون لك �سخ�سية متو�زنة. وباهلل �لتوفيق.
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التخل�ص من اخلجل

م�سكلتي تتلخ�س يف كوين ل �أ�ستطيع �أن �أجيب �لأ�ستاذ على ما يطرحه علّي من �أ�سئلة    
حتى ولو كنت �أعرف �جلو�ب، كما �أنني ل �أ�سارك يف �ل�سف �أبد�.. من ف�سلك دكتور �ساعدين 
بارك �هلل  ومقابالت  �سفوية  �متحانات  لإجر�ء  و�ساأ�سطر  مقبلة على �حلياة �جلامعية  لأنني 

فيكم.

اجلواب:
�خلجل،  وهي  منها  تعانني  �لتي  �مل�سكلة  هذه  ورعاك،  �هلل  حفظك  �لفا�سلة  �أيتها    
لذ�تك  عال  تقدير  لديك  يكون  �أن  �أردت  و�إذ�  لذ�تك،  تقديرك  عدم  هو  �لأ�سا�سي  م�سدرها 

فالبد لك من �ملهار�ت �لتالية:
- �أن تكوين هادئة، م�سيطرة على �نفعالتك وم�ساعرك عندما تو�جهك �ل�سعوبات و�ملخاطر 

و�لتحديات. 
- �أن تكوين متو�زنة يف حياتك، ل تغلبي جانبا على جانب �آخر.

- �أن تهتمي بالتمارين �لريا�سية، وتعتني ب�سحتك.
باحلما�سة  وتت�سمي  �ساقًا،  كان  مهما  �لعمل  وتع�سقي  وعزم،  حيوية  لديك  تكون  �أن   -

و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.
- �أن تكوين �سريحة يف كالمك وو��سحة، ل متيلي �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث 

مع �لآخرين.
ترتكي  ل  م�سكلة  �أية  تو�جهني  وعندما  �لآخرين،  مع  �لأف�سل  د�ئمًا  وتتوقع  متفائلة   -

�لإحباط و�لياأ�س يتغلب عليك، و�إمنا حاويل �أن تتجاوزي ذلك ب�سرعة.
�لدر��سة  بعد  وذلك  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  ��ستقاللية  ولديك  ذ�تك،  على  تعتمدين   -

�ملتاأنية و�لنظر يف تبعات تلك �لقر�ر�ت، وبعد �ل�ست�سارة و�ل�ستخارة.
ح�سد  عن  و�بتعدي  و�لتعاون،  �حلب  �سعارك  وليكن  �جلماعي،  �لعمل  يف  ��سرتكي   -

�لآخرين، و�أحبي �خلري لغريك كما حتبينه لنف�سك.
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��سعي  �لتفكري، بل  �أو نف�س  �لنمط  �أن تطوري من ذ�تك ول تبقي على نف�س  - حاويل 
د�ئمًا نحو �لتطوير و�لنماء.

- �بتعدي عن �ل�سلبية يف �لتفكري، وحتلي بالإيجابية.
- قدري ذ�تك، و��ستغلي قدر�تك ومهار�تك يف �لتغلب على �خلجل. 

- يجب �أن تكون لديك قوة وت�سميم على مو�جهة �مل�ساكل ومو�جهة �لآخرين، و�لحتكاك 
معهم من خالل �لدر��سة �أو �ملنزل �أو �لعمل، وهذ� �سيزيدك ثقًة بنف�سك وتتغلبني على 

�خلجل تدريجيًا باإذن �هلل تعاىل و�هلل �ملوفق.
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تنمية الإبداع عند الأطفال

ويلب�سان �سماعات ومتاأخر�ن يف  �ل�سمع    يل ولد�ن 8 و10 �سنو�ت وهما من �سعاف 
�لكالم، �أرغب يف �أن �أجعل منهما طفلني متميزين ذكيني مبدعني طموحني؟ ولكم جزيل �ل�سكر 

و�لتقدير.

اجلواب:
�علمي حفظك �هلل تعاىل �أن قيامك على طفليك بالرتبية و�لتعليم من �أف�سل �جلهاد   
�لطرق  �أهم  من  �أن  �علمي  ثم  مهمتك،  يف  بالنجاح  و�ب�سري  �لأجر،  فاحت�سبي  �حلياة،  يف 

�مل�ستخدمة لتدريب �لأ�سخا�س �ملعوقني �سمعيا على مهار�ت �لقر�ءة ما ياأتي: 

كل  ياأخذه  �لذي  بال�سكل  وتعريفه  �سمعيا  �ملعوق  تعليم  وت�سمل  التحليلية:  الطريقة  اأول: 
�سوت على �ل�سفتني وتدريبه على حتديد كل �سوت. وبهذه �لطريقة يتم تعليمه �أ�سو�ت �حلروف 
تلك  نطق  على  ويتدرب  كلمات  منها  ت�سكل  كل �سوت على حدة  نطق  يتقن  �أن  وبعد  منفردة، 

�لكلمات ثم يكّون منها جمال.
من  ممكن  عدد  �أكرب  على  �لتعرف  على  �لفرد  تدريب  يتم  الرتكيبية:  الطريقة  ثانيا: 
�لكلمات �ملنطوقة، ومن ثم تعريفه بالكلمات �لتي مل يفهمها بالعتماد على كفاءته �للغوية، يلي 
ذلك تدريبه على بناء �جلملة حتى �إذ� ما بلغ مرحلة �ل�ستعد�د لت�سحيح �لنطق يدرب على 

�لكلمات غري �ملنطوقة ب�سكل �سليم مع مر�عاة:
�لكلمات  هذه  تكون  و�أن  �لبد�ية،  يف  �ل�سهلة  �لكلمات  على  �لرتكيز  على  تدريبهم   -

مرتبطة بالو�قع وبد�ئرة جتارب �لطفل وخرب�ته.
- م�ساعدة �لطفل �لأ�سم بالتدريب على مالحظة �لوجه و�ل�سفاه بدقة، ثم �لربط بني 

ما ير�ه من تعبري�ت وحركات، ثم تعويده على �لفهم �ملجدد.
�لأوقات  كل  و��ستغالل  بالكلمات  �حل�سي  و�لتدريب  �ليدوية  �ملهار�ت  ربط  حماولة   -

�ملنا�سبة للتدريب على قر�ءة �ل�سفاه.
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�لنق�س،  �أن تدجمي �بنيك يف �ملجتمع، ول ت�سعريهما بهذ�  �أختي �لفا�سلة   ولبد لك 
وتعطيهما �لفر�سة لالإبد�ع وحماولة تنمية مهار�تهما بالقبول و�لت�سجيع وتقدمي �لهد�يا 
مهار�ت  تعلم  يف  �لإجناز  لديهما  �سيكون  تعاىل  �هلل  �ساء  �إن  �خلطو�ت  وبهذه  لهما. 

�لقر�ءة و�لكالم و��ستغالل قدر�تهما �خلا�سة وباهلل �لتوفيق.
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اأخاف من امل�ستقبل.. اأبحث عن وهم!

�أوقات كثرية!  �أبحث عنه يف  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، ل �أعرف ما �لذي   
�أخاف من كل �سيء، �أريد �أن �أبكي بكاء �سديد� لكن ل �أ�ستطيع، و�أحيانا �أبكي ولكن ل �أعرف 
ملاذ�؟! �أخاف من �مل�ستقبل جد� مع �أنني �أعرف �أن كل �سيء بقدر �هلل عز وجل، ولكن ل �أعرف 

�أهو �سعف يف �لإميان �أم ماذ�؟ وجز�ك �هلل خري�.

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علم �أيها �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل �أن �لقلق 
هو �سعور �لإن�سان بعدم �لر�حة جتاه �سيء ما ميكن �أن يحدث وهو غري موؤكد، �أو خطر حمدق 
يخاف منه �لإن�سان، في�ستت ذهنه، وي�سايقه، ويقلق منامه، ويعكر �سفوه.. و�لقلق �ل�سديد �لذي 
يعترب مر�سا هو عدو للنجاح و�لو�سول �إىل �لهدف �ملن�سود، بخالف �لقلق �لب�سيط �لذي يجعل 
�لذهن متفتحا ومنتبها ملا يدور �أمامه.. وهذ� �خلوف �أخي �لفا�سل هو خوف وهمي تتخيله �أنت 
من �سدة �لتعب، �أو �لقلق، �أو مرت عليك حادثة موؤملة جعلتك تتخيل �أن كل �سيء يحدث �أمامك 
�سي�سرك ويتعبك. فاإذ� جاءك هذ� �لفزع و�لقلق فال تخف، و�جعل �إميانك باهلل قويا، ول تفكر 
يف �لأمور �ملجهولة، ول ت�سغل بالك بها. وينبغي �أن تعلم �أن �خلوف و�لقلق ل�سان من ل�سو�س 
�لطاقة، وهما عائقان يف وجه �لنجاح؛ لأنهما ي�ستهلكان جميع طاقتك وقو�ك، ويجعالك تركز 
تفكريك على �لنو�حي �ل�سلبية �لتي تكمن يف حياتك بدل من �أن تركز يف تفوقك، وجناحك يف 
�أن تو�جه هذ� �خلوف بقوة �لإميان، وقوة �ليقني و�لعتقاد. و�إذ� كنت تعي�س  �حلياة. فحاول 
حياة �لفزع و�خلوف فاإنك �ستظل تعي�س �أ�سري� حبي�سا للخوف طو�ل حياتك، وتفني عمرك يف 

�لأوهام. بادر بالنطالق، و�أبعد عنك �لقلق و�خلوف، وع�س حياتك بعيد� عن �لتوتر.
طريق  عن  �خلجل  من  �لتخل�س  منك  يتطلب  فهذ�  �لآخرين،  مع  تعاملك  يخ�س  فيما  �أما   

�خلطو�ت �لتالية:
  - يجب �أن تكون مقدر� لذ�تك، دون �ملبالغة.
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�لآخرين  مو�جهة  على  وت�سميم  �إر�دة  لديك  تكون  �أن  بد  فال  للخجل،  ت�ست�سلم  ل   -  
و�لندماج معهم.

 - و�جه �مل�سكلة، ول ترتدد يف حلها.
 �أما فيما يخ�س �لبكاء، فهذ� ر�جع �إىل عدم �لقدرة على حل �مل�سكلة؛ فتلجاأ �إىل �لبكاء 
كحل للم�سكلة، ولكن �لأف�سل �أن تبقى �سامد� �سابر�، فعود نف�سك �ل�سرب و�لحت�ساب، 
�إذ� فرغت  �أحيانا يعترب عالجا للكبت و�لقلق، فال باأ�س  �أن �لبكاء  �أن تعلم  ولكن لبد 
م�سكلتك بالبكاء حتى ترتاح، ول تكتمها، فتتفاقم لديك، وي�سعب عليك حلها فيما بعد 

وباهلل �لتوفيق.
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ينتابني التفكري ال�سلبي عند مواجهة امل�ساكل!

كثري من �لنا�س يتجاهلون �أ�ساليب �لتفكري �لإيجابية وينحازون �إىل �لتفكري �خلر�يف..   
�أ�سعر �أنني كذلك. فماذ� �أفعل؟.

اجلواب:
�أحيي فيك �أخي �لفا�سل هذه �ل�سخ�سية �لقوية، ولكن ينبغي �أن تعلم �أنه قد يتعر�س   
باحلزن  �ل�سعور  ذلك  ومن  و�نفعالته،  مز�جه  يف  �لتغيري  �إىل  �ليومية  حياته  �أثناء  منا  كل 
و�لكتئاب وخيبة �لأمل �أو �لإحباط، وعندها قد يوؤثر ذلك على تفكري �لبع�س في�سلك طريقا 

�سلبيا يف �لتفكري. 
ومن �أجنح �لو�سائل للتخل�س من �مليل نحو �لتفكري �ل�سلبي ما يلي: 

- �لتوجه �إىل �هلل تعاىل بالدعاء لكي يعينك على �أمورك. 
- �ل�ستعانة بال�سالة وتعميق �سلتك باهلل عز وجل بالذكر وقر�ءة �لقر�آن. 

- عود نف�سك �ملطالعة و�لقر�ءة لكي ت�ستطيع �أن تو�سح لغريك �لطريق �ل�سحيح.
- حاول �أن جتال�س �لناجحني و�ملتميزين و�أ�سحاب �لتفكري �لإيجابي و�ل�ستفادة منهم.

 - فت�س عن هدفك، و�عمل على حتقيق حلمك، و�سع ر�سالة حلا�سرك وروؤية مل�ستقبلك. 
- ل تياأ�س ب�سبب �لو�قع، بل �جعل هدفك د�ئما هو �لنجاح و�لتفكري �لإيجابي �ل�سحيح، 

و�أنك تريد �أن حتقق �سيئا ما يف حياتك.
 - عرب عن م�ساعرك و�نفعالتك بكل حرية، ولكن �حرتم حرية غريك و�حذر �لإ�ساءة 

لهم.
 - �عترب �لآخرين �إخو�نك، وحاول �أن تاأخذهم بلطف، وت�سحح لهم �ملفاهيم �ل�سلبية 

باللني و�حلكمة.
- كن �سخ�سًا �إيجابيًا فعاًل يف �ملجتمع تطمح د�ئمًا يف �لنجاح.

- �علم �أن تاأكيد �لذ�ت له عالقة بحرية �لتعبري عن �مل�ساعر، و�أنك باجلهد و�ملثابرة 
ت�ستطيع �أن ترتقي بنف�سك، و�أن ت�ساعد غريك على �لتخل�س من �لأفكار �ل�سلبية، وتكّون 

بدل منها �أفكار� �إيجابية �سليمة وباهلل �لتوفيق.
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ال�سخ�سية الفاعلة 

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، م�سكلتي �أنني ل �أ�ستطيع مو�جهة �لنا�س، و�أ�سعر 
بخوف �سديد من �لآخرين، و�أنا على �أبو�ب �لتخرج من �جلامعة، ومطلوب مني �أن �قوم بتدريب 
عملي يف �إحدى �ملد�ر�س، فاأرجو منكم م�ساعدتي كيف �أغري من �سلوكي و�أ�سبح �سخ�سية فاعلة 

بعيدة عن �خلوف و�خلجل؟.

اجلواب:
وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �مل�سكلة �لتي تعانني منها حفظك �هلل ورعاك   
باإذن  �أنك قادرة  و�أنا متاأكد  �أن تتعاجلي منها،  هي �خلجل و�خلوف من �لآخرين، وباإمكانك 
�هلل تعاىل على �لتغيري من منط حياتك، و�أن تتغلبي على م�سكلتك، فاأنت لديك من �لقدر�ت 
و�ملهار�ت ما ت�ستطيعني به �أن تو�جهي به �مل�ساكل. و�إليك بع�س �ملهار�ت �لتي �ستتمكنني بها من 

�لتغلب على م�سكلتك باإذن �هلل تعاىل:
�ل�سعوبات  تو�جهك  عندما  وم�ساعرك  �نفعالتك  على  م�سيطرة  هادئة،  كوين   -

و�ملخاطر و�لتحديات.
- كوين متو�زنة يف حياتك، ل تغلبي جانبا على �آخر، فغذي �لروح بالدين و�لعقل بالعلم 

و�جل�سم بالتمارين �لريا�سية و�لتغذية �ل�سحية.
- لتكن لديك حيوية وعزمية، و��ستمتعي بالعمل مهما كان �ساقًا، و�ت�سمي باحلما�سة 

و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.
- كوين �سريحة يف كالمك وو��سحة، ل متيلي �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث 

مع �لآخرين.
ل ترتكي  م�سكلة  �أية  تو�جهي  وعندما  �لآخرين،  �لأف�سل من  د�ئمًا  وتوقعي  تفائلي،   -
على  و�أقبلي  ب�سرعة،  ذلك  تتجاوزي  �أن  حاويل  و�إمنا  عليك،  يتغلب  و�لياأ�س  �لإحباط 

�حلياة من جديد.
- حاويل �أن تعتمدي على ذ�تك، وتكون لديك ��ستقاللية يف �تخاذ �لقر�ر�ت دون �لرجوع 

لالآخرين يف كل �أمر، �أو �نتظار و�ساية من �أحد، وذلك بعد �ل�ستخارة و�ل�ست�سارة.
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ح�سد  عن  و�بتعدي  و�لتعاون،  �حلب  �سعارك  وليكن  �جلماعي،  �لعمل  يف  ��سرتكي   -
�لآخرين، و�أحبي �خلري لغريك كما حتبينه لنف�سك.

- حاويل �أن تطوري من ذ�تك، ول تبقي على نف�س �لنمط �أو نف�س �لتفكري، بل ��سعي 
د�ئمًا نحو �لتطوير و�لنماء.

- �بتعدي عن �ل�سلبية يف �لتفكري وحتلي بالإيجابية.
- قدري ذ�تك، و��ستغلي قدر�تك ومهار�تك يف �لتغلب على �خلجل.

- يجب �أن تكون لديك قوة �إر�دة وت�سميم على مو�جهة �مل�ساكل، وهذ� �سيزيدك ثقًة 
بنف�سك لتتغلبي على �خلجل تدريجيًا باإذن �هلل تعاىل.

�أيتها �لفا�سلة، لديك من �لقدر�ت و�ملهار�ت ما ت�ستطيعني بها �أن تتغلبي على �خلوف   
و�خلجل وكل ما تعانني منه، فا�ستعيني باهلل، وبرجمي نف�سك على �لنظرة �لإيجابية، فباإذن 
�هلل تعاىل �ستتغلبني على كل �ل�سعاب، وت�سبحني مطمئنة ومرتاحة وتكونني فعالة يف جمتمعك. 

و�هلل �ملوفق.
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هل اأتزوجه واأنا مل اأ�ستطع اأن اأحبه؟

�سيدي �لدكتور، عمري ع�سرون �سنة، �أحببت �سابا منذ خم�س �سنو�ت، وهو كذلك كان   
معجبا بي، لكن مل يح�سل بينا ن�سيب، وبعدت عنه وتقدم يل �سخ�س �آخر، لكني مل �أ�ستطع �أن 

�أحبه.. �أنا حمتارة، وخائفة �أن �أظلمه و�أظلم نف�سي.. ماذ� �أفعل؟.

اجلواب:
عنه،  يغفلون  �لنا�س  من  �لكثري  لعل  �أمر�  ورعاك  �هلل  حفظك  لك  �أو�سح  �أن  �أريد    
و�لعاطفة قد  �لعاطفة وحدها، فم�سري �حلب  تبنى على  �ل�سحية ل  �لأ�سرية  �أن �حلياة  وهو 
يزول بعد تقارب �لزوجني من بع�سهما �لبع�س، فال حتكمي عاطفتك، بل حكمي عقلك ودينك، 
�أما �حلب �لذي يكون قبل �لزو�ج فهو �سعار�ت  و�علمي �أن �حلب �حلقيقي يبنى بعد �لزو�ج، 

رنانة �سرعان ما تزول مع �أول م�سكلة يف �لبيت يف كثري من �لأحيان.
 �أيتها �لفا�سلة، هناك �أ�سلوبان حلل م�سكلتك:

�لأ�سلوب �لأول: �ل�ستخارة، باأن ت�ستخريي �هلل تعاىل يف زو�جك من هذ� �ل�سخ�س، هل هو خري 
لك يف دينك ودنياك �أم ل.

و�لأ�سلوب �لثاين: �أن ت�ست�سريي �أهلك �أو من تثقني فيه من �أقاربك و�أ�سحاب �لر�أي يف زو�جك 
من هذ� �ل�سخ�س. 

�ل�ساب مفتاح  فاإذ� �طماأننت فتوكلي على �هلل تعاىل ول ترتددي ول حتتاري، فقد يكون هذ� 
ُكْم  خري لك و�أنت ل تدرين، �أمل ت�سمعي �إىل قول �هلل تعاىل: )َوَع�َسى �أَن َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لهَّ

ُ َيْعَلُم َو�أَنُتْم َل َتْعَلُموَن(. �سورة �لبقرة: 216. ُكْم َو�هللهَّ بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لهَّ َوَع�َسى �أَن حُتِ
 �أما بالن�سبة لل�ساب �لأول فيجب عليك �سرعا قطع �لعالقة به وعدم �لتفكري فيه، خا�سة بعد 
�أن �سرت خمطوبة ل�سخ�س �آخر، فينبغي عليك �أن تبتعدي عنه وتن�سيه بالكامل؛ حتى ل يكون 

عائقا يف حياتك �لزوجية، وتتعبي يف �لتفكري بدون فائدة.
�لقوية ل يرتدد يف قر�ر�ته بعد  �ل�سخ�سية  �أن �ساحب  كوين �ساحبة �سخ�سية قوية، و�علمي 
�ل�ستخارة و�ل�ست�سارة، فتوكلي على �هلل يف �أمورك، ول تركني للحزن و�لقلق و�لياأ�س و�لإحباط، 

بل د�ئما �جعلي �سعارك يف �حلياة �لتفاوؤل .وباهلل �لتوفيق .
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اأ�سعر بالتق�سري ، فهل هذا دليل على عدم الثقة بالنف�ص؟

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته: لدى م�سكلتان: 
�لأوىل: عندما �أكلف بعمل يف �ملدر�سة �أجنزه على �أكمل وجه ولكن ياأتيني �سعور �أنني مل �أوؤده 

بال�سكل �ملطلوب.
�لثانية: عندما ي�ست�سريين �أحد، وكثري� ما �أ�ست�سار، �أحيانا �أخطاأ يف �حلل، فاأح�س �أنني مل �أوؤد 

�لن�سيحة على �أكمل وجه.
فما هي ن�سيحتكم يل، وهل هذ� دللة على عدم �لثقة؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أن تكوين حفظك �هلل ورعاك متفائلة    وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، ينبغي 

د�ئما، فالثقة بالنف�س ل تاأتي �إل بالتفاوؤل، و�أما �لت�ساوؤم فطريق �إىل �لقلق و�حلزن و�خلوف.
 ولبد �أن تعلمي �أنك متى برجمت نف�سك على �سفة فمن �ملتوقع �أن تتحلي بهذه �ل�سفة �لتي برجمت 
نف�سك عليها، فمثال �إذ� �أعطيت ر�سالة لعقلك �لباطن باأنك لن ت�ستطيعي �أن تفعلي �سيئا ما، فلن 
ولهذ�  و�إن كان كل �سيء متو�فر لديك،  و�سي�سيبك عجز حتى  �ل�سيء،  �أن تنجزي هذ�  ت�ستطيعي 

فالإن�سان د�ئما ينبغي له �أن ير�سم يف عقله �لأمور �لإيجابية، وهذ� ما حثنا عليه ديننا �حلنيف.
  �أيتها �لفا�سلة: لتكن ثقتك بنف�سك عالية، و�أنك قادرة باإذن �هلل تعاىل على �أن تنجزي 
مهامك على قدر ��ستطاعتك، ول ت�سمحي للعو�ئق �لنف�سية �أن تقف حاجز� يف وجه �إجناز�تك 
وقدر�تك ومهار�تك �ل�سخ�سية �لتي متتلكينها، ول تتهمي �لآخرين باأنهم ينظرون �إىل �أفكارك 
�لآخرين،  �أفكار  تقومي  يف  مت�سرعة  تكوين  ول  �ملطلوب،  دون  �أنها  على  و�إجناز�تك  و�أعمالك 
ول جتعلي �لأفكار �ل�سلبية تقّيد ذ�تك ومهار�تك، و�علمي �أن �لإن�سان �لناجح د�ئما ينظر �إىل 
�إجناز�ته على �أنها ناق�سة وحتتاج �إىل جتديد وتطوير، لكن ينبغي �أن تعلمي �أن �لإن�سان بطبعه 

قا�سر وناق�س، فالكمال هلل تعاىل.
�أن  على  وقوته  �هلل  بحول  قادرة  و�أنك  �لنجاح،  وعلى  �لإيجابية  �لأفكار  على  نف�سك  برجمي   
تقدمي �لأكرث من هذ�، وما دمت تكلمت وك�سرت حاجز �خلجل وقدمت �لن�سائح و�لتوجيهات 
�ملزيد من  و�إىل  �أهنئك بهذ� �لإجناز،  فاأنا  بنف�سك،  �لعالية  لالآخرين، فهذ� دليل على ثقتك 

�لتفوق و�لنجاح باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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اأ�سك فيها فهل اأتزوجها؟

  تعرفت على فتاة منذ �سنو�ت، وتعلقت بها جد�، و�أرغب بالزو�ج منها، لكن يف بد�ية 
�أنها على عالقة ب�سباب، وبعد �لتهديد �لعنيف �عرتفت يل و�ساحمتها،  عالقتي بها �كت�سفت 
كان هذ� يف �أول �سنة من معرفتي بها، و��ستمرت عالقتي بها لكني مل �أتوقف عن �ل�سك بها، 
و�لآن �أ�ستعد للزو�ج بها ولكن �سكي بها ماز�ل موجود�، بل يزد�د كل يوم �إىل �لدرجة �لتي مل 
�أعد �أ�سدقها ب�سيء �أو �أثق بها، و�أف�سر كل ت�سرفاتها على �أن هناك عالقة جديدة، فاأثر ذلك 

على كل من حويل، فاأ�سبحت �أ�سك بكل �أنثى.
�إنني �أخ�سى من �لظلم يل ولها ولكني مل �أ�ستطع �أن �أ�سيطر على �سكي، فكل كلماتها   
باأن تكون خمل�سة يل  �أنها تابت وعاهدتني  باأذين على �لرغم من  عن ما�سيها ماز�لت ترن 
�أو�جهها  �إل تكر�ر� ملو�قف �سابقة منها تنم عن �سيء تخفيه، وعندما  ولكن ل �أجد يف نف�سي 

بذلك تق�سم باأنها تابت و�أن لي�س لها �أي عالقة �أخرى و�أنها مل تكن �إل مو�قف طبيعية.
 �أرجو منكم �لتكرم علّي مبا يجب فعله، وهل �أنا مري�س بال�سك كما تقول هي؟ �إنني يف �سر�ع 

نف�سي.

اجلواب::
ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  �أَْن  �آَياِتِه  )َوِمْن  تعاىل:  �هلل  قال  و�لرحمة،  �ملودة  على  تبنى  �ل�سعيدة   
ُروَن(.  َيَتَفكهَّ َقْوٍم  لِّ َلآَياٍت  َذِلَك  �إِنهَّ يِف  َوَرْحَمًة   ًة  َودهَّ َبْيَنُكم مهَّ َوَجَعَل  �إَِلْيَها  َت�ْسُكُنو�  لِّ ْزَو�ًجا  �أَ �أَنُف�ِسُكْم 

�سورة �لروم: 21.
�ل�سك  على  تبنى  ل  و�لرحمة  و�ملودة  و�لرحمة..  �ملودة  �لأ�سري  �ل�ستقر�ر  فاأ�سا�س    
و�لو�ساو�س و�لظنون و�لأوهام. ثم �علم �أن كل �إن�سان معر�س للخطاأ، وهذ� ما �أكده خري �لب�سرية 
�سلى �هلل عليه و�سلم بقوله: " كل بني �آدم خطاء وخري �خلطائني �لتو�بون "، وقد جعل �هلل 
تعاىل باب �لتوبة مفتوحا لكل من يقبل عليه، فلماذ� نغلق هذ� �لباب ول نعرتف بتوبة �لتائبني، 
�إىل  �سلوكها  �ل�سلبية، وغريت  �لأفعال  و�أقلعت عن  �إىل �هلل،  تابت  �أنها  �لفتاة  لك  وقد ذكرت 
�لأف�سل و�لأح�سن. فاقبل توبتها باأريحية و�طمئنان مع عدم �لنظر �إىل �خللف يف كل مرة، فهذ� 
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�سيتعبك ويتعب من معك، فالإن�سان �لذي يريد �أن يبد�أ �سفحة جديدة ل يفتح �مللفات �لقدمية، 
بل يحاول �أن يغلق �سجل �ملا�سي، وينطلق �إىل �لأمام بثقة و�طمئنان، �أما �إذ� كان يف كل مرة 
�لنجاح..  يحقق  ولن  لالأمام،  يتقدم  فلن  فعل  ما  على  ويتح�سر  عليها  ويطلع  �مللفات،  �سيفتح 
و�لفتاة كما تذكر عاهدت �هلل تعاىل وعاهدتك على �أنها �سادقة يف توبتها و�أنها تريد �أن تعي�س 
حياة م�ستقرة، فبادلها نف�س �ل�سعور، ول ترتك جمال لل�سكوك و�لظنون، فال�سكوك �إذ� متادى 

فيها �ساحبها قد تتحول �إىل و�سو��س قهري ومر�س نف�سي. 
ب�سريك  �لظن  وح�سن  �لثقة  على  تبنى  �أن  ينبغي  �لزوجية  �حلياة  �إن  �لفا�سل:  �أيها   
�حلياة، فاإذ� مل يتو�فر ج�سر �لثقة بينك وبني �لفتاة من �لبد�ية ف�ستعي�س يف توتر وقلق وعدم 
قابال  �لأ�سري  �لع�س  �سيكون  بل  منه،  �ملرجوة  �لنتائج  �لأ�سري  �لبناء  يحقق  ولن  ��ستقر�ر، 
للت�سدع و�لنهيار يف كل حلظة، وهنا �أقول لك: "�إن مل ت�ستطع على بناء هذ� �جل�سر و�لتخل�س 
من �ل�سك فالأوىل لك ولها �أل يتم هذ� �لزو�ج بينكما، فابحث لك عن فتاة ل ت�سك فيها ولتبحث 

هي عن �ساب يح�سن بها �لظن ول يعرف �سيئا عن ما�سيها".
  وهناك �أمر ينبغي �أن تعلمه وهو �أن �ل�سك �إذ� مل يعالج يف حلظته، باأن ترتكه وتعي�س 
�إل �خلري ف�سيالزمك طو�ل حياتك ويتحول ملر�س، ولن  �لنا�س  حياتك �لطبيعية ول تظن يف 
يرتكك حتى يدمرك، وها هي بو�دره قد بد�أت تظهر عليك، فاأنت ت�سك يف كل �أنثى كما ذكرت، 
ت�سك  �أن  وعرفا  وعقال  �سرعا  لك  يجوز  فهل  �إناث،  قريباتك  و�أن  �أنثى  �أمك  �أن  ن�سيت  فهل 

فيهن؟!.
فهي  عليها  �لعقد  قبل  كانت  �إذ�  بالفتاة  �أن عالقتك  �لفا�سل  �أيها  تعلم  �أن  وينبغي    
�لزو�ج  قررت  �إن  ثم  تعاىل،  هلل  �لعاجلة  �لتوبة  عليكما  لذلك  وعرفا،  �سرعا  مذمومة  عالقة 
بها وذلك بعد �أن تتخل�س من �ل�سكوك و�لظنون، فادخل �لبيت من بابه، وتقدم خلطبتها من 

�أهلها. وفقك �هلل لكل خري، و�أقر عينك بالزوجة �ل�ساحلة. وباهلل �لتوفيق. 
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مدمن للمواقع الإباحية والعادة ال�سرية

من  �أعاين  �سنة،   17 �لعمر  من  �أبلغ  �ساب  �أنا  وبركاته،  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�سالم    
�إدمان �لإنرتنت و�لدخول على �ملو�قع �لإباحية، ول �أ�ستطيع �لعي�س �أو �لتاأقلم يف مكان ل يوجد 
فيه �لإنرتنت، رغم �أنه ل توجد �أ�سياء �سرورية ت�سطرين لالإنرتنت. كما �أنني �أعاين �أي�سا من 
�لعادة �ل�سرية منذ �أن كان عمري 14 �سنة، وحاولت ردع نف�سي ولكن بال جدوى.. �أنا حمتار 

ومتخوف جد�. �أمتنى �أن ت�ساعدوين وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علم �أيها �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك �أن �لأمر 
�لذي تعاين منه ناجت عن �لفر�غ �لذي تعي�سه، �سو�ء كان فر�غا عاطفيا �أو فر�غا �جتماعيا �أو 
فر�غا روحيا، فاأنت تعي�س �أزمة فر�غ، ولهذ� فاإنك تلجاأ �إىل �لنرتنت مللء �لفر�غ حتى و�إن كان 
على ح�ساب �سحتك �لنف�سية �أو �لبدنية، �أو كان منافيا لل�سريعة �لإ�سالمية و�لأخالق �لفا�سلة 

و�لقيم �حلميدة.
 �أيها �لعزيز، �إن �ملرحلة �لتي تعي�سها هي مرحلة مر�هقة، و�أنت تعرف �أن �أ�سعب مرحلة مير 
و�لنف�سية  �لعقلية  �لنو�حي  جميع  من  �لن�سج  مرحلة  وهي  �ملر�هقة،  مرحلة  هي  �لإن�سان  بها 
ف�ستعي�س يف  �ملفيد  �لنافع  �ملرحلة يف  هذه  ت�ستغل  مل  و�إذ�  و�جل�سمية،  و�لفكرية  و�لجتماعية 
�ل�سالبة  لل�سلوكيات  فري�سة  و�ستقع  ��ستقر�ر،  ول  فيها  نظام  ل  فو�سى  حياتك  وتكون  حرية، 
و�لت�سرفات �خلاطئة و�لأفعال �ملذمومة، و�لتي منها �ل�ستخد�م �خلاطئ لالإنرتنت، وممار�سة 

�لعادة �ل�سرية وغري ذلك مما ل يليق بالإن�سان �لذي كرمه �هلل على غريه من �ملخلوقات.
ِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم   و�علم بارك �هلل فيك �أن �لعادة �ل�سرية مذمومة �سرعا لقوله تعاىل: )َو�لهَّ

ُهْم َغرْيُ َمُلوِمنَي(. �سورة �ملوؤمنون: 6. نهَّ اُنُهْم َفاإِ َحاِفُظوَن �إِلهَّ َعَلى �أَْزَو�ِجِهْم �أَْو َما َمَلَكْت �أَمْيَ

  و�علم حفظك �هلل تعاىل �أن م�ساهدة �لأمور �لإباحية �أكرث مذمة من �لناحية �ل�سرعية 
و�لعرفية وهي �أخطر على �سحتك �لنف�سية و�جل�سدية.
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�إن �لذي ينبغي عليك �أن تعقد �لعزم، وتعاهد �هلل تعاىل على �لتغيري يف حياتك. و�لأمر    
�أنت، فاأنت �ساحب �لقر�ر، فاإذ� �بتعدت عن ��ستخد�م �لإنرتنت  بعد توفيق �هلل تعاىل بيدك 
بطريقة �سلبية باإذن �هلل تعاىل �ست�سمو روحك، وتطمئن نف�سك، وتبتعد عن ممار�سة ما يخل 

بالأخالق. وعليك �إذ� �أردت �لتخل�س مما �أنت فيه �أن تتبع �خلطو�ت �لتالية:
- تقوية �سلتك باهلل تعاىل.

ويعلم  وجهرك  �سرك  يعلم  عليك  مطلع  و�أنه  لك  تعاىل  �هلل  مبر�قبة  نف�سك  تذكري   -
خائنة نف�سك وما يخفي �سدرك.

- �لبتعاد عن ��ستخد�م �لإنرتنت �إل عند �حلاجة و�أن يكون ��ستخد�مك �أمام �لغري من 
�لأهل، و�أن تتجنب �خللوة مع �لنرتنت.

- �إغالق �ملو�قع غري �لأخالقية، وعدم مطالعة �ملجالت و�ل�سحف �لهابطة و�لرب�مج 
�لتلفزيونية �لفا�سدة.

"�أَْن  �أعلى جهاز �لإنرتنت �لذي ت�ستخدمه و�كتب عليها �حلديث �لنبوي:  - �سع لوحة 
ُه َيَر�َك". �سحيح �لبخاري: 49. َك َتَر�ُه َفاإِْن مَلْ َتُكْن َتَر�ُه َفاإِنهَّ َ َكاأَنهَّ َتْعُبَد �هللهَّ

- �مالأ فر�غك بكل ما يعود عليك بالفائدة مثل ممار�سة �لتمارين �لريا�سية، ومطالعة 
�لكتب �لهادفة، و�مل�ساركة يف �أعمال تعود بالفائدة عليك وعلى �أ�سرتك.

- �سحبة �أهل �خلري و�لبتعاد عن �أ�سحاب �ل�سوء.
- ل ترتك �لعنان ل�سهو�تك ورغباتك ت�سيطر عليك وتقودك، و�إمنا كن �أنت �لقائد لها. 
وعلى  و�لعقلية  و�جل�سدية  �لنف�سية  �سحتك  على  �لأفعال  لهذه  �ل�سلبية  �لآثار  تذكر   -

�سمعتك ومكانتك �لجتماعية، و�لأهم على عالقتك باهلل. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتعامل مع طفلي العنيد؟

طفلي  مع  يد�ي  �قرتفته  ما  على  دمعا  تذرف  وعيوين  �لياأ�س  ملرحلة  و�سلت  وقد  �إليكم  �أكتب 
�لذي يبلغ من �لعمر 5 �سنو�ت. لقد �أ�سبح عنيد� ول ي�سمع كالمي، و�سرت �أنا ع�سبية ود�ئمة 
�لبكاء. و�لذي ز�د �مل�سكلة �أكرث �سفر زوجي �إىل �خلارج وترك �مل�سوؤولية كلها علّي، �أرجو منكم 

�مل�ساعدة، فقد �أ�سبحت ل �أحتمل �أي �سيء. وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�علمي حفظك �هلل ورعاك �أن �لهدوء و�لتز�ن هما �أهم طريقة لتفادي �لع�سبية، و�أن    
�ل�سخ�س �لع�سبي يحاول د�ئمًا �أن ي�سعى لل�سيطرة على �لآخرين، وتوجيه �سلوكهم نحو خدمته 
�أن ي�سبط  �أن ي�سيطر عليها، ول ي�ستطيع  �أن يكبح �نفعالته ول  وحتقيق �أهد�فه، ول ي�ستطيع 
نف�سه، كما ل يقبل �أن يت�ساوى معه �أحد، ولهذ� جند �لآخرين يتفادونه خمافة كالمه ومعاملته 

لهم.
  و�علمي حفظك �هلل تعاىل �أن �لع�سبية �أ�سلها �لغ�سب، و�لغ�سب من �لنار و�ل�سيطان، 
وقد ذكر ذلك �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، ولي�س من �مل�ستبعد �أن تدفعك ع�سبيتك �ل�سديدة 
وقلبك،  عينيك  على  بالغ�ساوة  تلقي  وقد  �لآخرين،  وبني  بينك  و�ملحبة  �لثقة  ج�سر  ك�سر  �إىل 
نف�سك  �أن جتنبي  �أمور ل حُتمد عقباها. فحاويل  بينك وبني �حلقيقة، وجترفك نحو  فتحول 
�لع�سبية، وعي�سي بنف�س هادئة مطمئنة، ورّو�سي نف�سك على حب �خلري للجميع، تعي�سني حياًة 
ملوؤها �ل�سعادة و�لهناء باإذن �هلل تعاىل. ول تبايل بكالم �لغري، و�مت�سي غ�سبهم بالبت�سامة 
�لطيبة، و�علمي �أن �لبت�سامة عالج للتوتر و�لع�سبية، بالإ�سافة �إىل �أجرها �لعظيم عند �هلل 

تعاىل؛ فتب�سمك يف وجه �لآخرين �سدقة كما �أخرب بذلك �حلبيب �مل�سطفى.
�ملر�حل  يف  ماألوفة  عادية  ظاهرٌة  �لأطفال  عند  �لعناد  ظاهرة  �أن  �لكرمية  �أختي  �علمي  ثم   
�لأوىل من �لطفولة، ومن م�ستلزماتها �لأ�سا�سية؛ فهي و�سيلة لإثبات �لذ�ت وبنائها، و�سد �أنظار 
منها  �لتخل�س  ويتم  �أخرى،  �إىل  مرحلٍة  من  �لعناد  �أ�سكال  وتتطور  عليهم.  و�لتاأثري  �لآخرين 
�إ�سباع  و�أهمها  و�أ�سبعت حاجاته،  �ملباحة،  �أح�سنت تربية �لطفل، ونفذت طلباته  �إذ�  تدريجيًا 

حاجته �لعاطفية.
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 وترجع �أ�سباب �لعناد يف مرحلة �لطفولة �إىل:
ب�سكل  حياته  يف  �لأهل  وتدخل  �للعب،  ممار�سة  يف  �لطفل  رغبات  �سد  قيود  و�سع   -

مبا�سر.
��سطحابه  وعدم  �لآخرين،  مع  �أو  وحيدً�  �لبيت  يف  وتركه  للطفل،  �لو�لدين  �إهمال   -

معهم يف �لزيار�ت �أو �لنزهات.
وللتغلب على م�سكلة �لعناد عند طفلك عليك مبا ياأتي:

- �إ�سباع حاجات طفلك، و�حتو�ء مطالبه �لأ�سا�سية.
- جتنبي �أ�ساليب �لق�سوة �ملتبعة يف تربية طفلك.

مع  مبا�سرة  جمابهة  يف  نف�سك  ت�سعي  ول  بالعناد،  �لعناد  تقاومي  �أن  حتاويل  ل   -
طفلك.

�أع�ساب وقليل من  �لعناد، وذلك يحتاج �إىل هدوء  �أقنعي طفلك باللني لمت�سا�س   -
�ل�سرب.

- يجب خلق جو �أ�سري هادئ خاٍل من �ل�سطر�بات و�ل�سر�عات.
- �للجوء �إىل �هلل وكرثة �لدعاء باأن ينبته نباتا ح�سنا و�أن يعينك على ح�سن تربيته.

- �حت�سبي تربيتك لولدك وقيامك على بيتك وخا�سة يف غياب زوجك عند �هلل، و��ساأليه 
�لأجر و�لعون. وباهلل �لتوفيق.



221

كيف اأ�سبط عواطفي؟

  �أنا فتاة عمري 25 �سنة، لدى عو�طف جيا�سة لطاملا �أتعبتني، فاأنا �أتعامل مع �سائق 
عمره 43 �سنة يالطفني بالكالم، فتاأثرت به جد� و�أحببته، وهو متزوج ولديه �أولد يف عمري. 
�أن  منكم  �أرجو  و�أ�سبط عو�طفي؟  نف�سي  �أ�سبط  �أن  �لتفكري. كيف ميكن  تعبت من هذ�  لقد 

تن�سحوين. وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�إىل دخول  يوؤدي  �لعو�طف قد  �أن �لنقياد ور�ء  تعلمي حفظك �هلل ورعاك  �أن  يجب    
�ل�سخ�س يف تفكري وهمي وخيايل يجني من ور�ئه �لتعب و�حلزن و�ل�سقاء، و�أن �حلب ل ميكن 
�أن يكون �سببا يف �ل�سعادة و�لر�حة و�لطماأنينة لل�سخ�س �إذ� مل يكن مبنيا على قاعدة �سلبة 
و�سحيحة، وذلك باأن يكون يف �إطاره �ل�سرعي. وحبك لهذ� �ل�سخ�س �أمر خاطئ �سرعا، كما 
�أنه مذموم عرفا، فالرجل متزوج و�أولده يف مثل �سنك، يعني �أنه يف عمر و�لدك، فماذ� ترجني 

من هذ� �حلب �ملوهوم؟ 
�هلل  ومر�قبة  �لتقوى  بلجام  يلجمها  �أن  دون  �لعنان  لعاطفته  ترك  �إذ�  �لإن�سان  �إن    
تعاىل و�خلوف منه، و�أنه مطلع عليه و�سيحا�سبه على كل �سغرية وكبرية، ودون �أن ير�عي �لقيم 
بل  و�سمعته،  و�أخالقه  دينه  على  بذلك  يق�سي  �سك  ل  فاإنه  �لجتماعية  و�لقو�عد  �لأخالقية 

ويق�سي على نف�سه. 
  �إن �ل�سخ�س �لذي تتعاملني معه �أيتها �لفا�سلة هو �سائق يقوم بو�جبه، فمهمته معك 
�إليه يجعلك تغرقني يف بحر من �لأحالم و�لأفكار  �لعمل، و�لتفكري فيه و�لنظر  تنتهي بنهاية 
�خلاطئة �لتي ل فائدة من ور�ئها، و�لتي �أمتنى �أن تنزعيها من ر�أ�سك، فهي مبثابة �لأع�ساب 

�ل�سارة �لتي تف�سد عليك حياتك.
توجهي �إىل �هلل تعاىل بالدعاء �أن يرزقك �لزوج �لذي تقر به عينك، وي�سعدك يف �لدنيا    
و�لآخرة، و�علمي �أن �سبط �لنف�س ياأتي برقابة �لإن�سان لنف�سه يف �ل�سر و�لعالنية، و�أن �هلل تعاىل 
رقيب عليك، مطلع على كل �سيء، ل تخفى عليه خافية. فاقطعي عالقتك بهذ� �ل�سخ�س و�بحثي 

لك عن �سائق �آخر �إن كان لبد لك من �سائق بال�سو�بط �ل�سرعية �ملعروفة. وباهلل �لتوفيق.



222

زوجي مري�ص فكيف اأتعامل مع مزاجه املتقلب؟

�لن�سح  تقدمو� يل  �أن  و�أرجو منكم  �لآن مرحلة �سعبة من حياتي،  �أعي�س  فتاة  �أنا    
و�مل�سورة، فقد تعرفت على �ساب ون�ساأت بيننا عالقة حب و�حرت�م تكاد تكون نادرة �لوجود يف 
هذ� �لزمن �لذي نعي�س فيه، وحتملنا �أق�سى �لظروف يف �سبيل تكوين �أ�سرة �سعيدة، وبالفعل 
متت �خلطوبة و�لعقد، وقبل موعد �لزفاف ب�سهر ظهر ورم يف ج�سم زوجي، وعند �لت�سخي�س 
�لق�سوة،  �سديدة  نف�سية  حالة  �أعي�س  و�أنا  �ليوم  ذلك  ومنذ  �سرطاين،  بورم  م�ساب  �أنه  تبني 
لي�س ب�سبب مر�سه فاأنا بحمد �هلل على يقني باأن �هلل �سبحانه وتعاىل وحده �ساحب �لأمر، ول 
�عرت��س على حكمه �سبحانه، ولكن �مل�سكلة تكمن يف �أن زوجي �أ�سبح متقلب �ملز�ج، وخا�سة 
�أنه يف كثري من �لوقات يحاول  �إل  و�أ�سانده،  �إىل جانبه  �أقف  �أين  �لكيماوي، ومع  بعد �لعالج 
�إقناعي �أن �أتركه؛ لأن يف ذلك رحمة يل وله، و�أحيانا �أخرى يقول يل �نني �إذ� تخليت عنه فاإن 
ذلك يعني نهاية �حلياة بالن�سبة له. �أنا د�ئما �أمده بالأمل و�أ�سعره باأن مر�سه مل ينق�س �سيئا 
من حبي له، وهذ� فعال ما �أح�س به، فاأنا �أحبه كثري�، ولكن مز�جه وحالت �لياأ�س �لتي مير بها 
تتعبني كثري�.. �أرجو منكم �أن ت�ساعدوين، فاأنا �أح�س بتعب �سديد و�إرهاق وجز�كم �هلل كل خري.

اجلواب:
  �أ�سكرك �أيتها �لفا�سلة على �سربك ووقوفك مع زوجك وهو يف هذه �حلالة �ل�سعبة 
�أن  بد  ول  �ل�سرب،  �إىل كثري من  يحتاج  �لأمر  فاإن  بالن�سبة ملر�س زوجك  و�أما  بها.  �لتي مير 
تعذريه، فهو مير بحالة من تقلب �ملز�ج؛ لأن حالته �ل�سحية وطبيعة �ملر�س �لذي يعاين منه 
ونوعية �لعالج �لذي يقدم له، كلها لها �أثر على �جلانب �ملز�جي و�لنف�سي، وقد ي�سبح �أحيانا 
ع�سبيا ل يتحمل �لآخرين، وقد ل ي�سمع منهم، ولهذ� فاأنا �أقول لك �إذ� كنت تريدين �لثو�ب يف 
�لدنيا و�لآخرة ��سربي مع زوجك، وحتملي مز�جه و�سلوكه، ماد�م هذ� �ل�سلوك ل ي�سل �إىل 
درجة �ل�سرب �أو �لإيذ�ء، وحاويل �أن تكوين �أنت �لبل�سم �لذي يعالج جر�حه، و�لبت�سامة �لتي 
جتري على �سفتيه، و�لكلمة �لطيبة �لتي مت�سح همومه و�أحز�نه. وذكريه د�ئما بوجوب �لر�سى 
بق�ساء �هلل وقدره، و�أن �ل�سايف هو �هلل تعاىل، و�أنه مل يبتليه �هلل تعاىل �إل لأنه يحبه ويريد �أن 
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يخفف عنه من �لذنوب و�خلطايا، و�أن �ل�سرب د�ئما عاقبته �لفوز و�لنجاح يف �لدنيا و�لآخرة.
 و�علمي �أيتها �لفا�سلة �أنك �لطبيب �ملر�فق لزوجك، وهذ� هو �لوقت �لذي يكون فيه زوجك 
يف �أم�س �حلاجة لوقوفك معه ووجودك بقربه؛ ت�سانديه وتو��سيه وتريحيه، فكوين له خري معني 
و�سرتين  زوجك،  �سي�سفى  تعاىل  �هلل  �ساء  و�إن  تعاىل،  �هلل  عند  هذ�  كل  و�حت�سبي  وم�ساند، 
يُع �أَْجَر  َ َل ُي�سِ رِبْ َفاإِنهَّ �هللهَّ ِق َوَي�سْ ُه َمن َيتهَّ منه �خلري �لكثري، و��ستمعي �إىل قول �هلل تعاىل: )�إِنهَّ

�مْلُْح�ِسِننَي(. �سورة يو�سف: 90.
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ت�سرفات زوجي �سيئة وي�ساهد ال�سور اخلليعة

�كت�سفت �أن زوجي مدخن، وبالرغم من �سوؤ�ل �أهلي عنه قبل �لزو�ج فقد �أخربنا باأنه   
ولكن  �ل�سالة  �لعك�س �سحيحا، حمافظ على  ر�أيت  �لزو�ج  بعد  ولكن  �أخالق ح�سنة،  �ساحب 
فكيف  و�لإباحية.  �خلليعة  �ل�سور  وي�ساهد  �لفجر،  �إل  يرجع  ول  �أ�سحابه  مع  �خلروج  يف�سل 

�أت�سرف معه؟ وكيف �أجعله يرتك �لدخان؟ �أرجوكم �ساعدوين �أنتظر ردكم �سريعا.

اجلواب:
و�حلب  �خللق  وح�سن  �لإميان  على  دليل  وهذ�  �سربك،  ورعاك  �هلل  حفظك  فيك    

للزوج وح�سن �لع�سرة، كما �أنه دليل على حر�سك �ل�سديد على �ملحافظة على �أ�سرتك.

على  دليل  فهذ�  �ل�سلو�ت  على  حمافظا  زوجك  ماد�م  �أنه  �لفا�سلة  �أيتها  و�علمي    
كما  و�ملدخن  �لتدخني.  �آفة  من  �لتخل�س  �إىل  بيده  ياأخذ  من  �إىل  يحتاج  ولكن  خري،  فيه  �أن 
نف�سي  �سلوكي، وعالج  �إىل عالج دو�ئي، وعالج  �إن�سانا مري�سا، وهو قد يحتاج  يعترب  تعلمني 
باأ�سلوب  و�إظهار �خلوف عليه،  �إعانته على ذلك، وتذكريه ب�سحته  يتطلب منك  �أي�سا، وهذ� 
بالإ�سافة  �لتدخني،  �أ�سر�ر  �لكتيبات حول  ببع�س  تزوديه  �أن  فحاويل  و�لتلطف،  �حلكمة  فيه 
�إىل حماولة �إقناعه بزيارة �إحدى �لعياد�ت �خلا�سة بعالج �ملدخنني، وباإذن �هلل تعاىل �سيجد 

�لعالج �ل�سايف.
  �أما عن م�ساهدته �ل�سور و�لأفالم �خلليعة، فزوجك يحتاج منك �إىل مل�سات حانية، 
باأخالقك  �أ�سبعيه  �حلر�م،  على  عيناه  تقع  �أو  غريك  �إىل  ينظر  ترتكيه  ول  �أكرث  منه  تقربي 
وبابت�ساماتك، وبكالمك وبنظر�تك، فكل هذ� �سيجعل �لزوج يتعفف عن روؤية �حلر�م �إن �ساء 

�هلل تعاىل.
 ل �أريدك �أن تياأ�سي �أو تنهزمي، حاويل �أن تكوين �سامدة �أمام هذه �لرياح ول تتخلي عن زوجك 
فهو حمتاج لك، �أعينيه على �لطاعة و�لعبادة، و�أ�سغلي فر�غه مبا يفيده، و�أكرثي من �لدعاء له، 

و�حت�سبي �ل�سرب عليه. وباهلل �لتوفيق
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�سهوتي جارفة واأعاين من ال�سذوذ
 

م�سكلتي مع �ل�سهو�ت بد�أت من �سن مبكرة قبل 15�سنة، و�مل�سكلة �أنني يف �أول �لأمر   
كنت �أميل �إىل �ملرد�ن �أكرث من ميلي �إىل �لن�ساء، وقد تفاقمت �مل�سكلة عندما �لتحقت باملرحلة 
�إ�سافة لوجود بع�س �لطالب  �جلامعية، فعندنا مادة منهجها مليء ب�سور �لن�ساء �لغربيات، 
ح�سان �لوجوه، حتى �إنني كنت �أ�ساب بال�سد�ع يوميا، وليت �لأمر توقف على ذلك، بل وقعت 
يف �لعادة �ل�سرية، ثم م�ساهدة �ل�سور �ملحرمة، وقد �أ�سبحت �لآن ل �أ�ستطيع �لنظر �إىل بع�س 
�أ�ستطيع  ل  بل  �ل�سن،  يف  مني  �أكرب  هم  من  �إىل  �أميل  قد  �إنني  حتى  �ل�سهوة،  ل�سدة  قريباتي 
�لنظر �إىل بع�س �حليو�نات، و�أي�سا ل �أ�ستطيع �لنظر �إىل مالب�س �لن�ساء �ملعرو�سة يف �ملحالت 
�لتجارية. لقد �أ�سبحت �أعي�س يف خيال جن�سي، و�ل�سور �جلن�سية تر�ودين بني �حلني و�لآخر، 
و�أف�سر بع�س ت�سرفات �لنا�س جن�سيا!! فما �حلل لهذه �مل�سكلة؟ مع �لعلم �أنني ل�ست متزوجا 

وعائلتي متدينة.

اجلواب::
�أيها �ل�سائل حفظك �هلل تعاىل، نهنئك على عائلتك �ملتدينة؛ �إذ �إن �لأ�سرة �ملتدينة    
من �لعو�مل �لأ�سا�سية و�ملهمة يف ��ستقامة �لإن�سان وح�سن �سلوكه، بدليل �أنك تكره �ملع�سية ول 

تريد �لوقوع فيها، وتبحث عن �مل�ساعدة و�لنجاة. 
ْيِديُكْم  يَبٍة َفِبَما َك�َسَبْت �أَ اَبُكْم ِمْن ُم�سِ �أيها �لفا�سل: �أرجو �أن تتدبر قول �هلل تعاىل يف: )َوَما �أَ�سَ

َوَيْعُفو َعْن َكِثرٍي(. �سورة �ل�سورى: 30.
يُب �ْبَن �آَدَم َخْد�ُس ُعوٍد،    وتدبر �أي�سًا قول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: " ل ُي�سِ
". �سعب �لإميان للبيهقي:  �أَْكرَثُ  َعْنُه   ُ َيْعُفو �هللهَّ َوَما  ِبَذْنٍب،  �إِل  ُة َقَدٍم، َول �ْخِتالُج ِعْرٍق  َول َعرْثَ

.9170
  فنحن جميعًا �أيها �لفا�سل نخطئ لياًل و نهارً�، ولكن خري �خلطائني �لتو�بون كما قال 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، و�لرجوع �إىل �هلل تعاىل بالتوبة و�ل�ستغفار من �سفات �ملتقني، 
عمر�ن:  �آل  �سورة  يف  تعاىل  �هلل  قول  ذلك  م�سد�ق  منهم،  جميعًا  نكون  �أن  تعاىل  �هلل  ن�ساأل 
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)و�لذين �إذ� فعلو� فاح�سًة �أو ظلمو� �أنف�سهم ذكرو� �هلل فا�ستغفرو� لذنوبهم ومن يغفر �لذنوب 
�إل �هلل ومل ي�سرو� على ما فعلو� وهم يعلمون �أولئك جز�وؤهم مغفرٌة من ربهم وجنات جتري 

من حتتها �لأنهار خالدين فيها ونعم �أجر �لعاملني(. �سورة �آل عمر�ن: 135.
ثم �علم �أيها �لفا�سل �أن �لأفكار و�ل�سلوكيات �لتي تعاين منها ينظر لها من �لناحية    
�ل�سيطان،  م�سدرها  �لو�ساو�س  وهذه  �لقهرية،  و�لأفعال  �لو�ساو�س  من  �أنها  على  �لنف�سية 
و�ل�سيطان عدو لالإن�سان، ي�سعى ويحر�س على �لإ�سر�ر به، وو�جب �لإن�سان �ملوؤمن �أن يرف�س 
)�إِنهَّ  فاطر:  �سورة  كما يف  تعاىل،  لقوله  وتنفيذً�  ت�سديقًا  �ل�سيطان،  و�سو�سة  ويخالف  ويقاوم 
ِعرِي(. فما علينا  �ل�سهَّ َحاِب  �أَ�سْ ِمْن  ِلَيُكوُنو�  ِحْزَبُه  َيْدُعو  ا  َ �إِمنهَّ  � َعُدواًّ ِخُذوُه  َفاتهَّ َعُدوٌّ  َلُكْم  ْيَطاَن  �ل�سهَّ
�سوى تنفيذ توجيه �هلل لنا ب�سدق ويقني و�إخال�س، قال تعاىل يف �سورة ف�سلت: )و�إما ينزغنك 

من �ل�سيطان نزٌغ فا�ستعذ باهلل �إنه هو �ل�سميع �لعليم(. �سورة فاطر: 6.
وعملت  �تبعتها  �إن  �لتي  و�لعالجية  �لإجر�ئية  �خلطو�ت  من  جمموعة  ياأتي  وفيما   

مبقت�ساها �أرجو �أن تكون عونا لك على �لتخل�س مما تعاين منه:
�أ�ستجب لكم(. �سورة  �لدعاء، يقول �هلل تعاىل: )�دعوين  و�لإكثار من  �إىل �هلل تعاىل  �للجوء 

غافر: 60.
َع  وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء �ْلأَْر�ِس �أَ�إَِلٌه مهَّ َطرهَّ �إَِذ� َدَعاُه َوَيْك�ِسُف �ل�سُّ ن ُيِجيُب �مْلُ�سْ  ويقول يف �أي�سا: )�أمهَّ

ُروَن(. �سورة �لنمل: 63. ا َتَذكهَّ ِ َقِلياًل مهَّ �هللهَّ
- �لذهاب �إىل عيادة طبية خمت�سة لإجر�ء فح�س على ن�ساط و�إفر�ز �لغدة �جلن�سية 

لكي تتاأكد من �سالمتك �لع�سوية.
- بادر و�أ�سرع بالزو�ج، فهو عالج ملا تعانيه، فقد قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
ُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َفَعَلْيِه  ِر َو�أَْح�سَ ُه �أََغ�سُّ ِلْلَب�سَ ْج، َفاإِنهَّ " َمِن ��ْسَتَطاَع �ْلَباَءَة َفْلَيَتَزوهَّ

ُه َلُه ِوَجاٌء ". �سحيح �لبخاري:1781. ْوِم، َفاإِنهَّ ِبال�سهَّ
فالزو�ج غ�س لب�سرك و�إح�سان لفرجك، وهذ�ن هما �أ�سا�س معاناتك.

- �ساألت عن �ل�سيء �لذي يكبح جماح �سهوتك، وقد جاءتك �لإجابة يف حديث ر�سول 
�لإن�سان  ي�سوم  �أن  وجاء" ب�سرط  له  فاإنه  بال�سوم  "عليه  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
بكل جو�رحه، و�أن يكون و�ثقًا ب�سحة و�سالمة وفائدة توجيه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم.
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- �أنت بحاجة �إىل تقوية �لإر�دة، ولكي تكون قوي �لإر�دة لبد �أن تنفذ �لأفكار و�لتوجيهات 
�لتي تعتقد وتقتنع �أنها �سحيحة تنفيذً� فوريا.

بحفظ  و�بد�أ  ومهار�تك،  قدر�تك  وتنمية  �ل�ساحلة،  و�لأفعال  بالأقو�ل  وقتك  �أ�سغل   -
كتاب �هلل، وتدبر معاين �لآيات، وعليك مبمار�سة �لريا�سة.

- �حر�س قدر �لإمكان على �لبتعاد عن �لأماكن �ملختلطة، و�ل�سحبة �لفا�سدة.
عالقتك  وعلى  و�سحتك  و�سمعتك  و�أخالقك  دينك  على  فيه  �أنت  ما  خطورة  تذكر   -

بربك.
- ��ستح�سر مر�قبة �هلل لك، و�أنه مطلع عليك، �سميع لأقو�لك، عليم باأفعالك، يثيبك 

على �حل�سنة، ويحا�سبك على �ل�سيئة.
- ل�سك �أن لك قريبات ينبغي عليك �أن تخاف عليهن من وقوع �لق�سا�س عليهن، فيفعل 
بهن �لآخرون ما تفعله �أنت ببنات �لنا�س من نظر�ت وت�سهي وغري ذلك، فتجنب ذلك 
حفاظا على عر�سك، و�إل فاعلم �أنه كما تدين تد�ن، و��ستمع �إىل هذه �لأبيات للعامل 
�لرباين �لإمام �ل�سافعي، و�سعها ن�سب عينيك، بل و�كتبها وعلقها على �أكرث من مو�سع 

يف بيتك: 

عفو� تعّف ن�ساوؤكم يف �ملحرم               وجتنبــــو� ما ل يليــــق مب�سلـــــم
من يزن يف بيت باألفي درهـم               يف بيتـــه يــــزنا بغيــــر �لدرهــم
من يـزن يـــزن به ولو بجــد�ره               �إن كــنـــت يا هذ� لبيبـا فافهــم
�إن �لزنــــا َدْين فــــاإن �أقر�ستـه               كان �لوفا من �أهل بيتك فاعلم

        هذ� وباهلل �لتوفيق.
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ال�سن املنا�سب للزواج

  �ساأتخرج هذه �ل�سنة من �لثانوية �إن �ساء �هلل، وقد تقدم خلطبتي �ساب يف �حلادية 
بد�أت  وقد  �لدر��سة.  لإكمال  ونذهب  نتزوج  �أن  ويريد  باخلارج،  يدر�س  �لعمر،  و�لع�سرين من 
�أخاف؛ لأين �سغرية يف �لعمر فاأخاف من �مل�سوؤولية ومن �لتز�مات �لزو�ج، كما �أن عمر �ل�ساب 
�سغري على �لزو�ج، و�أرى �أن �ل�سن �ملنا�سب للزو�ج لل�ساب هو فوق �لر�بعة و�لع�سرين، وذلك 
ليكون متحمال للم�سوؤولية.. ويخيفني �أي�سا كيفية �ل�سوؤ�ل عن �أخالقه ودينه وهو يف �خلارج، 

وهل ي�سلي وما �إىل ذلك.. فبماذ� تن�سحوين؟.

اجلواب:
زمن  من  يختلف  �لزو�ج  عند  �ل�سن  �أن  �علمي  ورعاك،  �هلل  حفظك  �ل�سائلة  �أيتها   
لآخر، ومن جمتمع لآخر، ويف�سل �لزو�ج �ملبكر ملن يقدر عليه، وذلك باأن يكون بعد �سن �لبلوغ 

و�لر�سد، �أو �لن�سج بكثري �أو قليل تبعًا لظروف �ل�سخ�س �ملقبل على �لزو�ج.
وعلى �لرغم من �أن �ل�سريعة �لإ�سالمية مل حتدد �سنًا للزو�ج، غري �أنه ي�ستحب عدم تاأخريه �إذ� 
تو�فرت �لإمكانات، لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: " من ��ستطاع منكم �لباءة فليتزوج". �سحيح 

�لبخاري: 1781.
لأنه �أف�سل لل�سحة، و�أحفظ لالأخالق، و�أدعى �إىل حتمل �لتبعة و�ل�سعور بامل�سوؤولية،    
كما �أن بتاأخري �لزو�ج ي�سيع على �جلن�سني ربيع �لعمر ون�سماته وبهجته. وهذ� ل يعني تزويج 
�ل�سغار، �إذ �أن �لبلوغ و�لن�سج �سروري جدً� يف �لعملية �لزوجية؛ لأن �ل�سغري ذكرً� كان �أم �أنثى 
ل يعي معنى �لزو�ج ول م�سوؤولياته، ول يدرك �لدور �حلقيقي لالأ�سرة، ول دوره كو�لد عندما 

ينجب، مما �سي�سيب �لأطفال بالعديد من �لأمر��س �لنف�سية �أقلها �لنطو�ء.
فوق  وعمره  تزوج  �سخ�س  فكم من  �مل�سوؤولية،  دقيقا على حتمل  مقيا�سا  لي�س  �ل�سن  �أن  كما   
وجوده  فاأثبت  �لع�سرين  حتت  �سن  يف  تزوج  �سخ�س  من  وكم  و�جبه،  يوؤد  مل  ولكن  �لع�سرين 
وقدرته وم�سوؤوليته، فاأنت �إذ� ر�أيت نف�سك قادرة على حتمل �مل�سوؤولية، وفتح بيت زوجية بعد 
�ل�ستخارة ثم ��ست�سارة �أهل �لر�أي يف ذلك، ور�أيت �أن �ل�سخ�س �لذي تقدم لك �ساحب خلق 
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ودين، وقادر على حتمل �مل�سوؤولية فال ترتددي، وتوكلي على �هلل تعاىل.
  �أيتها �لفا�سلة: ��ساأيل عن �ل�سخ�س، فاأنت �ساحبة �لقر�ر يف �لزو�ج، وهذ� م�ستقبلك، 
و��ستخريي �هلل، و��ست�سريي �لنا�سحني، ثم �تخذي قر�ر� من غري تردد؛ لأن �لرتدد يف �لأمور 
يوؤثر على م�ستقبل �لإن�سان، فعّودي نف�سك د�ئما على �أخذ �لأمور بجدية ودون تردد �أو خوف، 
وذلك بعد �لتوكل على �هلل و�لأخذ بالأ�سباب، فاخلوف و�لرتدد ل ينفعك، فكلمي �أهلك �أن من 
�سروط قبولك للزوج �أن ت�ساأيل عنه وعن �أخالقه ودينه وقدرته على حتمل �مل�سوؤولية، ثم بعد 
ذلك قرري.. و�أما عن در��ستك باخلارج �إذ� مت �لتفاق على �لزو�ج ف�ستكون لك فر�سة لتطوير 

مهار�تك وقدر�تك مع زوجك، وتتعاونان من �أجل �لنجاح باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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زوجي ع�سبي وجاد دائما يف معاملتي
 

�أرجو منكم بعد �هلل تعاىل م�ساعدتي يف حل م�سكلتي �لتي تتلخ�س فيما يلي: زوجي   
�إن�سان ملتزم لكنه ع�سبي وعنيد وجاد خا�سة معي، وقد ح�سل موؤخر� بيننا خالف قرر على 
�إليه، وقد حاولت  �أن تو�سل �بني  �أن يقاطعني متاما و�أل يتكلم معي. هو مل يطلقني بعد  �أثره 
�ل�سلح لكنه رف�س. �أرجوكم م�ساعدتي فاأنا �أحبه، وهمي �أن نت�سالح و�أن نعي�س حياة طبيعي 

مع �أولدنا. جز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك، �علمي �أنه ل ينبغي �أن يقابل �لعناد بالعناد، ومبا �أن    
زوجك طبيعته و�سخ�سيته ع�سبية، فال بد �أن تكوين �أنت هادئة، وتعريف كيف تتعاملني مع هذه 
�أنت قابلت ذلك ب�سعة  �إذ�  �أن زوجك �ستزول عنه �لع�سبية  �أب�سرك  �ل�سخ�سية �لع�سبية. و�أنا 
ورحابة �سدر، وحاولت �أن متت�سي غ�سبه، فقد يكون �سبب غ�سبه �أحيانا منك �أنت �أو لأ�سباب 
خارجية، ففي كل �حلالت زوجك حمتاج �إىل �سخ�سية هادئة ل تعانده، ول تقابله بالع�سبية، 
و�أنا �أعرف �أنك حاولت وحاولت، ولكن �أريدك �أن حتاويل و�أنت موقنة �أنك قادرة على تغيري هذه 

�ل�سفة �ل�سالبة يف زوجك بتوفيق �هلل ثم باإ�سر�رك وهمتك وعليك باخلطو�ت �لتالية:
 - �أن�ستي ملا يقول دون مقاطعة �أو غ�سب، فهذ� �لأمر يجعل زوجك يتقبل منك ويكون 

هادئا معك.
- ل تذكري �أهله �أمامه باأي �سيء ي�سيء لهم، لأن هذ� قد يجعل �لزوج يفقد �أع�سابه، 

فحاويل �أن تكوين ذكية يف �لتعامل مع �أ�سرته.
- حاويل �أن تكوين حا�سرة مع زوجك �أثناء �لتحدث �إليك، ول تن�سغلي باأمور �أخرى، 

و�أ�سعريه باأنك د�ئما بجنبه.
- �أكرثي من �لدعاء و�لت�سرع هلل باأن يذهب عنه هذ� �لأمر و�أن يوؤلف بينكما.

 �أيتها �لفا�سلة: ماد�م �أن زوجك طائع هلل تعاىل فاأب�سري باخلري، فزوجك يحتاج منك 
�إىل مل�سات حانية �ستغري من �سلوكه، فابت�سمي يف وجهه، وعي�سي معه مو�قفه، باإذن �هلل 

تعاىل �سيتغري لالأح�سن، و�ستزول عنه �لع�سبية وباهلل �لتوفيق.
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تعلقت بفتاة لكني تزوجت بغريها
فكيف اأتخل�ص من التفكري فيها؟

�أنام  �أن  �أ�ستطيع  �لتفكري، ول  �أعاين من كرثة  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،    
�لزو�ج منها  يو�فقو� على  �أهلي مل  �أن  �مل�سكلة  ولكن  بفتاة،  تعلقت  �أنني  ب�سبب  وذلك  و�أرتاح؛ 
�لفتاة  تلك  وتزوجت  قريبتي،  من  فتزوجت  لأهلي  و��ستجبت  قريبتي،  من  بالزو�ج  و�ألزموين 
�أي�سا، ولكني �لآن �أعاين من تعب وقلق �سديدين فاأنا مازلت �أحبها.. �أرجوكم �ساعدوين كيف 

�أن�سى هذ� �لأمر.

اجلواب:
وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �أنت تعلم حفظك �هلل ورعاك �أن �لإ�سالم دين    
�أ�سرة، و�لبيت هو نو�ة �لأ�سرة، ول يبنى هذ� �لبيت �إل باختيار �سحيٍح للزو�ج، و�تخاذ �لأ�سباب 
�سريك  لختيار  تنظيمية  قو�عد  و�ملر�أة  �لرجل  �أمام  �لإ�سالمي  �لت�سريع  و�سع  ولقد  ذلك،  يف 
�لعمر، �إن �سلكها �لإن�سان كان �لزو�ج مي�سرً� وكانت �لأ�سرة م�ستقرة باإذن �هلل تعاىل، ولهذ� 
�أر�سد �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم �لرجال �لذين يقدمون على �لزو�ج باأن يظفرو� بذ�ت �لدين، 
فقال: " تنكح �ملر�أة لأربع: ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها فاظفر بذ�ت �لدين تربت يد�ك". 
  �أيها �لفا�سل عليك �أن تتخل�س من �حلزن و�لتفكري �ل�سلبي يف هذه �لفتاة فقد ذهبت 
لزوج �آخر هو ن�سيبها، وهذ� ما علمنا �إياه رب �لعزة �سبحانه وتعاىل فقال: )ِلَكْي َل َتاأْ�َسْو� َعَلى 

ا �آَتاُكْم(. �سورة �حلديد: 23. َما َفاَتُكْم َوَل َتْفَرُحو� مِبَ
  فاأمر �لزو�ج ق�ساء وقدر، و�أنت وهلل �حلمد متزوج وعندك بيت فال تفكر �إل يف بيتك 
وزوجتك، فالفتاة �لتي كنت حتبها قد تزوجت ول يحق لك �أن تفكر فيها، وكما �أنك ل تر�سى 
تفكر  �أن  فحاول  زوجته.  يف  تفكر  �أن  ير�سى  ل  �ملر�أة  زوج  فكذلك  زوجتك  يف  رجل  يفكر  �أن 
يف زوجتك وكيف تبني م�ستقبلك �أنت وزوجتك، فاحلزن على �ملا�سي ل يجدي، ولعل زو�جها 
ُكْم   لهَّ َوُهَو َخرْيٌ  َتْكَرُهو� �َسْيًئا  �أَن  بغريك كان خري� لك، �أمل ت�سمع �إىل قول �هلل تعاىل: )َوَع�َسى 

ُ َيْعَلُم َو�أَنُتْم َل َتْعَلُموَن(. �سورة �لبقرة: 216. ُكْم  َو�هللهَّ بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لهَّ َوَع�َسى �أَن حُتِ
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حاول �أن تطوي �سفحة �ملا�سي ول تقف عندها، �م�سحها من ذ�كرتك فاحلزن و�لأ�سى و�لبكاء 
ل يرجع �سيئا بل يزيدك تعبا و�أملا .

و�أن�سحك �أخي بالتوبة وكرثة �ل�ستغفار خا�سة �إذ� كانت عالقتك بالفتاة خارج حدود   
عليك  يرجع  فر�غك مبا  وقت  وت�سغل  �لريا�سة  �أن متار�س  وعليك  يجوز،  ل  ذلك  فاإن  �ل�سرع 
بالفائدة، و�أن يكون لك برنامج غذ�ئي جيد حتى تقوى ذ�كرتك، ول جتل�س مبفردك بل حاول 

�أن حتتك بالآخرين، فالعزلة جتعلك تفكر يف �ملا�سي .
وباهلل  و�ل�ستقر�ر.  و�ملودة  �حلب  بينكما  ويدمي  زوجتك  يف  لك  يبارك  �أن  تعاىل  �هلل  �أ�ساأل 

�لتوفيق.
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العاب تنا�سب اأطفايل

�أمتنى �أن تفيدوين حول �لآتي:
- ما هي �لألعاب �لتي تنا�سب �لطفل �لبالغ من �لعمر ثالث �سنو�ت، و�لطفل �لبالغ من 

�لعمر �سنة ون�سف �ل�سنة؟ 
- ما هي طرق �لرتبية �ل�سحيحة لالأطفال ذوي �لأعمار �أعاله من ناحية �لثو�ب و�لعقاب؟

- كيف �أدرب طفلي على ��ستخد�م دورة �ملياه؟
نفهم  فال  منفعال  يكون  �أو  ب�سرعة  يتكلم  �أحيانا  ولكن  كالمه،  ونفهم  يتكلم  �بني   -

كالمه.. هل لديه م�سكلة؟.

اجلواب:
  �لأخت �لفا�سلة حفظك �هلل، بالن�سبة لطفلك �لبالغ من �لعمر �سنة ون�سف �ل�سنة تنا�سبه 
�سنو�ت  ثالث  �لعمر  من  �لبالغ  لطفلك  بالن�سبة  �أما  �ملتحركة،  �ل�سيار�ت  لعبة  �أو  �لرتكيبات  لعبة 
فتنا�سبه لعبة �حلروف �أو �لكلمات �أو حتى �لرتكيبات ولكن بطريقة متقدمة، وميكن لك �أن تدخلي 
على �ملو�قع �لإلكرتونية وجتدي بع�س مر�كز �لتعليم �ملبكر تدلك على بع�س �لألعاب �ملنا�سبة لطفلك.
�لأكل  من  �أو  �لنزهة  من  �أو  �للعب  من  بحرمانه  �إما  غالبا  فيكون  �لتاأديب،  ملو�سوع  وبالن�سبة 
�لذي يحبه، دون ��ستخد�م �ل�سرب، فال�سرب ل يجدي �سيئا بل يزيد �لطفل عناد�. �أما �لثو�ب 
فيكون �أي�سا بال�سيء �ملعنوي كاملدح و�لتقبيل و�ل�سكر و�لثناء و�لدعاء له باخلري، ويكون ماديا 

بتقدمي هدية ك�سر�ء لعبه �أو �أخذه �إىل نزهة.
�لأوقات  تعريف  �أن  فتحاويل  منك،  جهد  �إىل  يحتاج  فهذ�  �حلمام،  دخول  طفلك  تعليم  و�أما 
�لتي يحتاج فيها �إىل �حلمام وتاأخذيه بنف�سك وجتل�سيه بالتدريب حتى يتعود �سيئا ف�سيئا دون 

��ستعمال �لعنف معه.
و�أما �لطفل �لذي ي�سرع يف �لكالم وينفعل �أحيانا، فاطمئني، فطفلك طبيعي يحتاج �إىل نوع من 
�لعناية و�لرعاية �لو�لدية فقط، وباإذن �هلل تعاىل �سي�سبح �سابا له م�ستقبل و�عد. حاويل �أل 
ت�ستخدمي معه كلمة كلمات �سلبية، مثل كلمة "غبي" �أو غريها، و�سجعيه على �لقر�ءة وطلب 
�لقر�آن  حتفيظ  مبر�كز  �إحلاقه  يف  ولدك  حفظ  بر�عة  ت�ستغلي  �أن  وحاويل  و�حلفظ،  �لعلم 

�لكرمي. وباهلل �لتوفيق.
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ماذا اأعمل مع الطالبة التي ل تركز ول تفهم؟

 �أعمل معلمة، وعندي طالبة ل ت�ستطيع �لرتكيز ول �لفهم ول �لتذكر.. �أرجو منكم �مل�ساعدة، 
ولكم بالغ �لثناء و�ل�سالم ختام.

اجلواب:
  �أ�سكرك �أيتها �لفا�سلة على هذ� �لهتمام بطالباتك و�لذي قد ل جنده مع �لبع�س 
من �إخو�ننا �ملدر�سني.. ثم ينبغي �أن تعلمي – حفظك �هلل- �أن دورك يف �ملدر�سة لي�س جمرد 
ملقنة للطالبات، و�إمنا دورك مدّر�سة ومر�سدة تربوية، حتاول �أن تر�قب طالباتها يف �ل�سف 

من �لناحية �لأكادميية و�ل�سلوكية و�لرتبوية.
و�أما بالن�سبة للفتاة �لتي تعاين من عدم �لرتكيز و�سوء �لفهم وعدم �لتذكر فكل هذ�   
هذه  حالة  تدر�سي  �أن  �لرتبوي  �لإر�ساد  جمال  يف  �لناجحة  و�خلطوة  �سبب،  له  يكون  �أن  لبد 
�لفتاة، لأننا قبل �أن ن�سف �لدو�ء لبد �أن نبحث عن �لد�ء، وهذه �ل�سلبيات �لتي تعاين منها 
�لدر��سة  تكره  �سوف  هنا  ومن  در��سي،  تاأخر  لديها  و�سي�سبح  در��ستها  على  توؤثر  قد  �لفتاة 

و�ملدر�سة.
ولدر��سة حالة �لفتاة �أختي �لفا�سلة حتتاجني �إىل �خلطو�ت �لتالية:

- در��سة �جلو�نب �لعقلية: �لفهم و�لرتكيز و�لتذكر، فهذه لها عالقة باجلانب �لدماغي، رمبا 
يكون عندها ق�سور يف �لقدر�ت �لعقلية �خلا�سة، كالقدرة �للغوية �أو �حل�سابية �أو �مليكانيكية، 

فهذه كلها قد توؤثر على عامل �لرتكيز و�لفهم.
- در��سة �جلو�نب �جل�سمية: قد يكون لديها �سعف يف �ل�سحة، ك�سعف �حلو��س خا�سة 
�أمام  ذكرها  من  �لفتاة  تخجل  وقد  تعرفينها،  ل  �أنت  عاهات  ووجود  و�لب�سر  �ل�سمع 
قدرة  نق�س  �إىل  توؤدي  وكلها  �لطفيلية  �لأمر��س  ببع�س  م�سابة  تكون  �أن  �أو  �جلميع، 

�لفتاة على بذل �أق�سى جهدها، ويعوق من تفاعلها �لإيجابي د�خل �لف�سل وخارجه.
 - در��سة �جلو�نب �لنف�سية: و�أق�سد بها �ل�سطر�ب �لنف�سي و�ملتمثل يف �لقلق و�خلوف 
و�لنطو�ء و�لكتئاب وما يرتتب عليه من م�سكالت يف تو�فقها �ملدر�سي و�نعكا�س ذلك 

على تركيزها و�نتباهها و��ستذكارها لدرو�سها.
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و�نخفا�س  �ل�سلبية،  �ل�سمات  بع�س  لديها  تكون  قد  �لجتماعية:  �جلو�نب  در��سة   -  
م�ستوى �لطموح لديها، بالإ�سافة �إىل �سوء �لتو�فق �لجتماعي �سو�ء د�خل �ملدر�سة �أو 

خارجها.
 - در��سة �لو�سع �لأ�سري: فالأ�سرة تلعب دور� مهما يف �لنجاح �أو �لف�سل، �إذ �أن �لعالقات 
�لأ�سرية �مل�سطربة، و�أ�سلوب �لرتبية �خلاطئ، وكذلك ��سطر�ب �لظروف �لقت�سادية، 

ومدى ما توفره �لأ�سرة من مناخ غري �سالح لهذه �لفتاة قد يكون هو �ل�سبب للحالة.
�أو بني  �لفتاة وزميالتها  �لو�سع �ملدر�سي: رمبا يكون هناك �سوء تو�فق بني   - در��سة 

�لفتاة ومدر�ساتها، وهذ� ي�سبب لها عدم �لرتكيز و�لتذكر و�لفهم.
�لتي  �لنو�حي  جميع  من  �لفتاة  هذه  حالة  تدر�سي  �أن  �لفا�سلة  �أختي  منك  فمطلوب 
ذكرتها لك، وت�ستطيعني �أنت �لقيام بهذ� �لعمل، ومبا �أنك قريبة من �لفتاة �ست�سلني 
باإذن �هلل تعاىل �إىل نتيجة، فكم من فتاة مرت بهذه �حلالة ومت تعديل �سلوكها وجنحت 
�لناجحة،  �ملدّر�سة  دور  وهذ�  �مل�سكلة،  �أ�سباب  عرفت  �أن  بعد  �ملدر�سي  م�سو�رها  يف 

و�ملوجهة �لنا�سحة و�ملر�سدة �لأمينة. وباهلل �لتوفيق.
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ماذا اأفعل ليتجنب اأولدي الت�سرفات غري الالئقة؟

�إجازة �لأطفال  لدى �سبي و�سبية يف �سن ما قبل �ملر�هقة، وتعمل زوجتي مدر�سة، ويف حالة 
عند  ول  �لبيت  يف  نرتكهما  �أن  ن�ستطيع  ول  باإجازتهما،  ي�ستمتعان  فال  معها،  تاأخذهما  فاإنها 
وهما  �لالئقة،  غري  �لت�سرفات  بع�س  منهما  لحظت  وقد  كثرية.  لأ�سباب  �لأهل  �أو  �جلري�ن 
يرف�سان �خلروج معها ملا ي�سعر�ن به من �سيق من �ملدر�سة، فاأرجو �إر�سادي ملا ميكن �أن �أفعله 

معهما و�سكر�. 

اجلواب:
�علم �أخي حفظك �هلل ورعاك �أنه كما �أن للو�لدين حقا على �لأولد، فكذلك لالأولد حق على 
و�لإح�سان  �لأولد،  �إىل  بالإح�سان  �أي�سا  و�أمرنا  �لو�لدين  �أمرنا برب  قد  تعاىل  �لو�لدين، و�هلل 
و�لتق�سري يف حقوقهم �سياع لالأمانة  و�إهمالهم  �أد�ء لالأمانة،  تربيتهم  �إليهم و�حلر�س على 

وتفريط فيها.
 وبالن�سبة للت�سرفات �لتي يقوم بها ولد�ك فهي مل تاأت من فر�غ و�إمنا ناجتة عن �أ�سباب رمبا 

قد تعرفها �أو جتهلها وهي حتدث عند كثري من �لأبناء، وميكن �أن �أذكر لك بع�سا منها:
- ب�سط �ليد لالأولد و�إعطائهم كل ما �ساألوه، مما يجعلهم ل يح�سنون �لت�سرف يف �ملال 

ول يعطون قيمة له.
 - �ل�سدة و�لق�سوة عليهم، وكرثة تاأنيبهم وتقريعهم عند كل �سغرية وكبرية.

خارج  ذلك  عن  يبحثون  يجعلهم  مما  و�حلنان،  و�ل�سفقة  �لعطف  من  حرمانهم   -
�لبيت.

�ل�سياع  �إىل  �لأولد  يعر�س  مما  �لوقت  طو�ل  خارجة  و�ملكوث  �لبيت  �إهمال   -  
و�لنحر�ف.

�أ�سبح  ��ستخد�مه  �أ�سيئ  �إذ�  فالهاتف  �لو�لدين،  �لهاتف من طرف  �إهمال مر�قبة   -  
نذير ف�ساد و�سوؤم وخر�ب.

 - �لغفلة عما يقر�أه �لأولد من �ملجالت و�لكتب، وعدم متابعتهم، وتوجيههم �إىل �لقر�ءة 
�لنافعة، وحتذيرهم من �لقر�ءة �ل�سارة.
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 - عدم �لتعاون مع مد�ر�س �لأولد، مما يخلق �لفجوة بني �لبيت و�ملدر�سة.
 - تركهما مع بع�سهما لفرت�ت طويلة بدون وجود �أحد منكما �أو نومهما معا يف غرفة 
بينهما خا�سة يف  �سلبية  باإيجاد عالقة  و�حدة، و�لأخطر يف فر��س و�حد، فهذ� كفيل 

هذه �ملرحلة �لعمرية. 
فهذه �لأ�سباب �أخي �لفا�سل وغريها قد تولد مثل هذه �لت�سرفات، و�ملطلوب هنا هو 
منك  ينفرو�  ل  حتى  �لعنف  ��ستعمال  دون  �حل�سنة  و�ملوعظة  باحلكمة  �أولدك  تربية 

ويفلتو� من يديك.
 وهذه خطو�ت ت�ساعدك �إن �ساء �هلل تعاىل يف تربية وتوجيه �بنيك: 

- �لدعاء لهما بالهد�ية و�ل�سد�د، و�حلذر من �لدعاء عليهما. 
- حماولة غر�س �لإميان يف نف�سيهما، و�حلر�س كل �حلر�س على هذ� �لأمر، و�أن تتعاهد 

ذلك بال�سقي و�لرعاية، فالإميان �أ�سا�س �لأخالق. 
و�لأمانة  و�ل�سرب  و�ل�سدق  كالتقوى  �حلميدة  �لقيم  نف�سيهما  يف  تغر�س  �أن  حاول   -

و�لعفة و�لرب.
 - جتنيبهما �لأخالق �ل�سلبية وحماولة تقبيحها يف نف�سيهما كالكذب و�ل�سرقة و�خليانة 

و�حل�سد و�لغيبة و�لنميمة وعقوق �لو�لدين.
ومع  وقتها  يف  �ل�سالة  �أد�ء  على  وتربيه  �مل�سجد  �إىل  ولدك  تاأخذ  �أن  على  �حر�س   -  

�جلماعة، وكذلك �لبنت مع �أمها يف �لبيت.
يتي�سر ففي  �لتحفيظ عندكم فاإن مل   - �حلر�س على حتفيظهما كتاب �هلل تعاىل يف مر�كز 

�لبيت، فحفظ �لقر�آن يوؤثر على �سلوكهما و�أخالقهما، ويفجر ينابيع �حلكمة يف قلبيهما. 
- حماولة �إبعادهما عن م�ساهدة �لف�سائيات �لتي ل تلتزم بالأخالق �لفا�سلة و�لقيم �حلميدة، 

فهذ� يحافظ على �سالمة فطرتهما و�أخالقهما.
 - مر�قبة �ل�سحبة �لتي مي�سيان معها، فاملرء على دين خليله.

 - تعويدهما �مل�ساركة �لجتماعية، بحثهما على م�ساعدة �لآخرين، وخدمة دينهما ووطنهما.
 - �سغل �أوقات فر�غهما مبا يرجع بالفائدة عليهما كرحلة هادفة �أو مطالعة كتب ذ�ت فائدة �أو 

�لنخر�ط يف �إحدى �جلمعيات �لتي تهتم بالأن�سطة �ملفيدة لالأولد.
�لذين  فالآباء  �لأم،  وكذلك  قبلك  من  �لكايف  �لوقت  و�إعطائهما  معهما  �جللو�س  حماولة   -  
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يقرتبون من �أولدهم ويجل�سون معهم وميازحونهم يجدون ثمار ذلك على �أولدهم. 
- حماولة �لعدل بينهما وعدم تف�سيل �أحدهما على �لآخر �سو�ء يف �لنفقة �و�لعطايا و�لهد�يا، 

�أو �لأمور �ملعنوية كاحلب و�حلنان و�لعطف.
�أوقات  يف  خا�سة  ذلك  وغري  و�لتنزه  و�ل�سفر  �لألعاب  من  باملباح  عنهما  �لرتفيه  �سرورة   -

�لإجازة، فالإن�سان ميل خا�سة يف مثل هذ� �لعمر. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأعرف موهبة ولدي واأمنيها؟

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، لدي طفل عمره ثالث �سنو�ت، وهو كثري �حلركة، 
وعنده حب تركيب �ملكعبات، وكذلك �ل�سخبطة على �لأور�ق، و�أحيانا يف �أماكن �أخرى، فكيف 
يل �أن �أعرف ما هي هو�يته وموهبته كي �أمنيها؟ وما هي �لو�سائل �ملعينة على ذلك؟ و�أي�سا كيف 

�أجعله مبدعا؟.

اجلواب:
وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، تتميز هذه �لفرتة من حياة �لطفل بخ�سائ�س   
متيزها عن غريها من �لفرت�ت يف حياة �لإن�سان، فينمو فيها �لذكاء، ويظهر فيها ميل �سديد 
�إىل �ملحاكاة و�للعب �لتمثيلي و�لإيهامي. كما يكون �لنمو �لعقلي يف هذه �ملرحلة �سريعا وي�ساعد 

على ذلك منو �إدر�كات �لطفل �حل�سية �لتي تعد بابا ومد�خل للمعرفة �لعقلية.
�أمناط  و�إك�سابه  للطفل  �لجتماعية  �لتن�سئة  يف  مهم  دور  لها  ـ  �لفا�سلة  �أيتها  ـ  هنا  و�لأ�سرة 
�ل�سلوك و�أ�ساليب �لتفكري �لتي ميكن �أن يتبعها. ومطلوب منك �إتاحة �لفر�س لطفلك ملمار�سة 
�أن�سطته ولعبه بحرية، ويجب �أن تكوين مرنة معه، حترتمني تفكريه وتعبريه، فاإن �لتفكري �حلر 
�ل�سن ل ميكن لك معرفة  �لبد�ية يف تنمية �لبتكار لديه. و�لطفل يف هذه  لطفلك يعد نقطة 
هو�يته بال�سبط ولكن �تركي له �حلرية يف �لتفكري و�لتعبري و�لإجناز، وغالبا ما تكون �لفرتة 

من �سن �لثالثة �إىل �سن �خلام�سة، وبعدها يتم حتديد �ملو�هب و�لقدر�ت.
وهناك معوقات ينبغي �أن تنتبهي لها حتى ل تكون عائقا يف م�سريتك طفلك، من �أهمها:

 - �لبتعاد عن �لق�سوة و�أ�ساليب �ل�سغط و�لتهديد و�ل�سخرية و�لعقاب �لبدين. 
- �لبتعاد عن �لتدليل �لز�ئد و�حلماية �لز�ئدة، فهذ� قد يجعل �لطفل �تكاليا �أو �أنانيا 

مفرط �حل�سا�سية، �سعيف �لثقة بالنف�س.
 - �لإهمال و�لنبذ وعدم �لعناية بطفلك ج�سميا ونف�سيا.

�إخو�نه  على  مت�سلطا  �أنانيا  �ملتميز  طفلك  من  يجعل  وهذ�  �لأبناء،  بني  �لتفرقة   -  
عدو�نيا.
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  �أما بالن�سبة للو�سائل و�ملثري�ت �لتي ت�ساعد طفلك على �لبتكار، فهي كثرية ومتنوعة 
منها:

- حماولة تعليمه �لقر�آن وم�ساعدته يف �حلفظ، فهذ� من �أف�سل �لو�سائل �لتي ت�ساعد 
على تنمية �لفكر وتو�سيع �لذ�كرة، وهو �أمر جمرب، حيث قمنا بدر��سة ميد�نية حول 
تذكر�  �أكرث  �لقر�آن  يحفظ  �لذي  �لطفل  �أن  فوجدنا  بالذ�كرة  �لكرمي  �لقر�آن  عالقة 
و��ستيعابا وفهما من �لطفل �لذي ل يحفظ �لقر�آن، و�أ�سلوب �حلفظ ي�ساعد على تنمية 

قدر�ت �لبتكار.
 - توفري عدد منا�سب من �لألعاب �ملتنوعة.

 - ممار�سة �لألعاب �مل�سلية مع و�لديه �أو �إخو�نه �أو �أقر�نه.
 - م�ساهدة ق�س�س �لأطفال �سو�ء من خالل �ملجالت �مل�سورة �أو �لتلفزيون.

و�أنا�سيد  ق�س�س  من  حتتويه  وما  �لهادفة  �لتلفزيونية  �لأطفال  بر�مج  م�ساهدة   -  
و�ألعاب.

 - �إعطاوؤه بع�س �لر�سومات وترك �لطفل يلونها، وكذلك ت�سجيعه على �لر�سم و�لقيام 
بالتلوين مبفرده حتى يتم �لتمييز بني �لألو�ن.

 - حماولة �أخذه �إىل �ملتاحف و�ملعار�س و�حلد�ئق �لعامة وحد�ئق �حليو�نات. 
- توفري �لألعاب �لتي حتتاج �إىل فك وتركيب. 

- تنمية حب �ل�ستطالع عند طفلك وجعله يكت�سف �لأفكار بنف�سه، فالثقة بالنف�س وحب 
�ل�ستطالع و�لبتكار كلها تتفاعل بع�سها مع بع�س. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأربي اأطفايل؟

�سوؤ�يل بخ�سو�س �لكتب �ملتو�فرة عن تربية �لطفل و�سحته وما �سابه ذلك، هل ميكن   
�لثقة بهذه �لكتب وتكون هي �مل�سدر �لثاين بعد كتاب �هلل و�سنة �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
يف تربية �أولدنا؟ وهل ممكن فعال �لعتماد و�ل�ستفادة منها؟ وكيف تكون �لرتبية �ل�سحيحة؟.

اجلواب:
�علمي حفظك �هلل تعاىل �أن �لأمة �لإ�سالمية بحاجة ما�سة للعلوم �لنافعة باختالف   
تخ�س�ساتها؛ لتعود �إىل �سابق جمدها، ومن �أهم تلك �لعلوم ما يتعلق بالرتبية، وقد �أخرب �لنبي 
ُجُل َوَلَدُه َخرْيٌ ِمْن �أَْن  َب �لرهَّ �سلى �هلل عليه و�سلم �أن �لرتبية خري من �ل�سدقة، فقال: " َلأَْن ُيوؤَدِّ

اٍع ". جامع �لرتمذي: 1951. َق ِب�سَ دهَّ َيَت�سَ
�أي ما  "ما نحل -  �أف�سل من كل عطاء، فقال:  �لولد �خللق �حل�سن  تعليم  �أن  �إىل  �أر�سد  كما 

�أعطى- و�لد ولد� �أف�سل من �أدب ح�سن". 
للطفل،  و�ل�سحية  و�لنف�سية  �خللقية  �لرتبية  عن  تتكلم  �لتي  للكتب  بالن�سبة  و�أما   
فهناك �لكثري يف هذ� �ملجال، ولكن �لأمر يحتاج منك �إىل �ختيار �سحيح، فلي�س كل ما كتب 
و�ختالف  وتوجهه  وثقافته  وفكره  �لكاتب  دين  وتطبيقه، فالبد من مر�عاة  به  لالأخذ  ي�سلح 

�لبيئات و�لأزمنة وغري ذلك مما له �أثر �لرتبية.
تتعاملني معهم  وتعلمك كيف  �أولدك  تربية  تعاىل على  باإذن �هلل  ت�ساعدك  �لتي  �لكتب   ومن 

بالطريقة �ل�سحيحة:
- تربية �لأولد يف �لإ�سالم، لل�سيخ عبد �هلل نا�سح علو�ن.

 - �لرتبية �لنبوية للطفل، لالأ�ستاذ حممد نور �سويد. 
- م�سوؤولية �لأب �مل�سلم يف تربية �لولد، لعدنان باحارث.

 - منهج �لرتبية �لإ�سالمية، لالأ�ستاذ حممد قطب.
 - �أ�سول �لرتبية �لإ�سالمية، لعبد �لرحمن �لنحالوي.

 - كيف نربي �أطفالنا، ملحمود �لإ�ستانبويل.
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و�إذ� قر�أت هذه �لكتب �ستكون لك عونا بعد كتاب �هلل تعاىل و�سنة نبيه �سلى �هلل عليه   
و�سلم؛ لأن فيها قيما خلقية، وحقائق علمية، وجتارب تربوية ينبغي معرفتها و�لعمل بها. 

�أما بالن�سبة لطريقة �لرتبية �ل�سحيحة �لتي �ساألت عنها، �أول وقبل كل �سيء، لبد من �سفات 
يجب �أن يتحلى بها �ملربي �لناجح قبل �أن يقوم بالرتبية، لعل من �أهمها: 

�لعلم، و�لأمانة، و�لقوة، و�لعدل، و�حلر�س، و�حلزم، و�ل�سالح، و�ل�سدق، و�حلكمة.   
مر�حل  خ�سائ�س  ويعرف  �ل�سحيحة،  �لرتبية  �أ�ساليب  يتعلم  �أن  �ملربي  من  مطلوب  �أنه  كما 
�لقدر�ت  تلك  ح�سب  وعلى  وج�سدية،  نف�سية  و��ستعد�د�ت  قدر�ت  مرحلة  لكل  لأن  �لطفولة؛ 
يختار �ملربي �لناجح و�سائل زرع �لعقيدة و�لقيم وحماية �لفطرة �ل�سليمة. و�أن يت�سف باحلر�س 
�إح�سا�س متوقد ي�ساعد �ملربي على تربية ولده و�إن تكبد �مل�ساق، ومن مظاهر  �حلقيقي، فهو 

�حلر�س:
 - �لدعاء: فدعاء �لو�لد لولده م�ستجاب؛ لأن �لرحمة متمكنة من قلبه، فيكون �أقوى عاطفة 

و�أ�سد �إحلاحا.
 - �ملتابعة و�ملالزمة: وقد �أ�سار �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل ذلك: "�لزمو� �أولدكم و�أح�سنو� 

�آد�بهم".
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�سفات ال�سخ�سية ال�سعيفة وعالجها

�حلياة  على  �ل�سخ�سية  �سعف  �آثار  وما  عالج؟  لها  وهل  �ل�سعيفة؟  �ل�سخ�سية  �سفات  ما 
�لجتماعية و�ملهنية؟.

اجلواب:
بال�سخ�سية  �لنف�س  علم  م�سطلح  يف  ي�سمى  ما  �أو  �ل�سعيفة  �ل�سخ�سية  �ساحب   

�لقا�سرة �ل�سلبية، هو من يت�سف بال�سفات �لتالية: 
- �سعيف �لهمة.

 - يهرب من �مل�سوؤولية، ول يحب �أن يجهد نف�سه.
 - غري طموح، ول ين�سط لاللتز�مات �لتي قد تفر�س عليه.

 - عالقته بالنا�س عالقة �سطحية، ول يحب خمالطتهم .
 - يف�سل �لعزلة و�لنطو�ئية.

�أمرين  �إىل   ومثل هذ� �لنوع من �ل�سخ�سيات بالفعل لها عالج، ولكن عالجها يحتاج 
�ثنني من �ساحبها:

 - قوة �لعزمية و�لإر�دة. 
- تقدير �لذ�ت و�حرت�مها، باأن يعرف �أنه �إن�سان له كيانه ووجود، وله قدر�ت و�إمكانيات، 
�أن  يجب  �ل�سخ�سية  هذه  فمثل  و�لمكانيات.  �لقدر�ت  تلك  حتريك  �إىل  يحتاج  ولكن 

تدرب من قبل �ساحبها نف�سه وذلك عن طريق:
له �ل�سعف و�لق�سور  �لتي يعي�س فيها و�لتي �سببت  �لعزلة و�لنطو�ئية  - �خلروج من 

و�ل�سلبية.
- حماولة �إرجاع �لثقة بنف�سه، فيحدث نف�سه باأنه قادر باإذن �هلل تعاىل على �أن ينجح 

ويرتقي �إىل �لأعلى.
- مو�جهة �لأمور �ل�سعبة بال�سرب و�لتحمل وعدم �ل�ست�سالم لالأمر �لو�قع، فاإذ� ف�سل 

يف �ملرة �لأوىل يحاول ويحاول مر�ت لكي ي�سل �إىل �لهدف �ملن�سود.



244

 - يبعد عنه �لياأ�س و�لقنوط، ويحاول �لتب�سم د�ئما، فالبت�سامة طريق �لقوة و�لنجاح. 
- يحاول �أن يحذر ل�سو�س �لطاقة �لذين ي�سلبون منه قوته و�إر�دته وعزميته، مثل ت�ستت 

�لذهن و�لتعب و�لإرهاق و�لقلق.
 ول �سك �أن ل�سعف �ل�سخ�سية �آثار� �جتماعية ومهنية، فاأما عن �لآثار �لجتماعية، فتجعلك 
تعي�س يف عزلة منقطعا عن �لعامل �خلارجي، ول ت�ستطيع �أن تتحاور �أو تتكلم مع غريك، وت�سبح 

م�سابا باخلجل و�لنطو�ئية.
 �أما من �لناحية �ملهنية فتكون �سخ�سا �سلبيا قليل �لفائدة، �سعيف �لإنتاج، لي�س لديك تفكري 
يف �لنجاح؛ لأن �لأفكار �ل�سلبية قد طغت عليك، ورمبا قد تبتعد عن جمموعة �لعمل، وتريد �أن 

تكون وحدك، وهذ� ب�سبب عدم �ملخالطة يف بيئة �لعمل. 
و�علم �أخي �لفا�سل �أن �ساحب هذه �ل�سخ�سية ي�ستطيع �أن يتغلب عليها وي�سوبها �إذ� هو �لتزم 

بقوة �لإر�دة وعرف قدر ذ�ته و�سخ�سيته و��ستعان قبل ذلك باهلل. وباهلل �لتوفيق.
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الغرية الزائدة 

�أنا متزوجة منذ ثالث �سنو�ت، ملتزمة وهلل �حلمد، وزوجي ملتزم، م�سكلتي �أنني �أغار    
غرية �سديدة على زوجي لدرجة �ل�سك، بد�أت ب�سورة قليلة يف بد�ية �لزو�ج، و�سارت تزد�د 
يوما بعد يوم، حتى �أ�سبحت �لهو�ج�س تطاردين. �أرجو منكم ن�سيحتي وتوجيهي.. ماذ� �أفعل 

وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
من  �سو�ء  �لزوجية،  �حلياة  يف  مطلوبة  �لإيجابية  �لغرية  �أن  �لفا�سلة  �أيتها  �علمي    
�لرجل �أو من �ملر�أة، وهذ� مطلب �سرعي باأن يغار �لزوج على زوجته، وكذلك غرية �لزوجة على 
زوجها، ولكن �مل�سكلة عندما تتحول هذه �لغرية �إىل �سكوك وظنون، في�سك �لزوج بزوجته يف 
�أي حركة تقوم بها، �أو يف �أي مكاملة تتكلمها، �أو يف �أي زيارة تقوم بها، وكذلك يفعل �لزوج مع 
زوجته. وهذه �لغرية مرفو�سة وغري مقبولة ل من �لناحية �ل�سرعية ول من �لناحية �لأخالقية.

 �أيتها �لفا�سلة: لبد �أن تنتبهي لنف�سك، فالأمر قد يتحول عندك �إىل مر�س؛ لأن �لغرية �ل�سلبية 
تتحول مع مرور �لأيام �إذ� مل تعالج �إىل مر�س نف�سي ي�سمى مبر�س "�ل�سك" وهذ� �ملر�س بدوره 
يوؤدي �إىل هدم �لإن�سان قبل هدم �لبيوت، و�أنت بهذ� �لت�سرف قد تهدمني نف�سك ثم بيتك، 
فالبد �أن تتخلي عن هذ� �ل�سلوك وحتاويل �أن ت�سلحي ما م�سى مع زوجك، وت�سعريه بحبك. 

حاويل �لتخل�س من هذه �ل�سكوك و�لظنون، وحافظي على زوجك، وفكري يف �لأمور �جلادة 

�لتي ت�ساعدك على بناء �أ�سرتك يد� بيد �أنت وزوجك، فاحلياة �لأ�سرية حتتاج �إىل ثقة ولي�س 
�إل بجهود �سادقة مبنية  �أن �لأ�سرة �لناجحة و�مل�ستقرة ل تبنى  �إىل �سكوك وتخوين. و�علمي 

على �أ�س�س متينة، من �أهمها ح�سن �لظن بني �لزوجني. وباهلل �لتوفيق.
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اأعاين من اخلجل وعدم الثقة بالنف�ص

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أنا طالب يف �جلامعة، �أعاين من �خلجل ول �أثق 
بنف�سي، و�أخاف �أن يطلب مني �لدكتور �لقر�ءة؛ لأنني �أخاف من �لإحر�ج �ل�سديد �لذي �ساأقع 

فيه �أمام �لطلبة. �ساعدوين جز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
�أن معرفة �لإن�سان    وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علم حفظك �هلل ورعاك 
�أو  لقدر نف�سه هي منبع ثقته بنف�سه، ومن ثم لبد �أن يتجنب �لإن�سان �ملبالغة يف تقدير ذ�ته 
�ملبالغة يف �لتقليل من �ساأنها. وتقدير �لذ�ت هو عملية ديناميكية ملا يجري يف عقلك وج�سدك 

من عمليات، وما تقوم به من ت�سرفات. 
وم�سكلة �خلجل �لتي تعاين منها م�سدرها �لأ�سا�سي هو عدم تقديرك لذ�تك، و�إذ� �أردت �أن 

يكون لديك تقدير عال لذ�تك فال بد �أن تت�سف بال�سفات �لتالية:
 - �أن تكون هادئا، م�سيطر� على �نفعالتك وم�ساعرك عندما تو�جهك �ل�سعوبات و�ملخاطر 

و�لتحديات.
 - يجب �أن تكون متو�زنا يف حياتك، ل تغلب جانبا على جانب �آخر.

�إىل  و�مليل  و�لد�فعية  باحلما�سة  وتت�سم  �لعمل،  تع�سق  لديك حيوية وعزم،  تكون  �أن   -
�لتغيري و�لتطوير.

- �أن تكون �سريحا يف كالمك وو��سحا، ل متيل �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث 
مع �لآخرين.

- �لتفاوؤل جميل وتوقع د�ئمًا �لأف�سل مع �لآخرين، وعندما تو�جه �أية م�سكلة ل ترتك 
�لإحباط و�لياأ�س يتغلب عليك، و�إمنا حاول �أن تتجاوز ذلك ب�سرعة، و�أقبل على ت�سميم 

�حلياة من جديد.

- حاول �أن تعتمد على ذ�تك، وتكون لديك ��ستقاللية يف �تخاذ �لقر�ر�ت.
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ح�سد  عن  و�بتعد  و�لتعاون،  �حلب  �سعارك  وليكن  �جلماعي،  �لعمل  يف  ��سرتك   -  
�لآخرين، و�أحب �خلري لغريك كما حتبه لنف�سك.

- حاول �أن تطور من ذ�تك، ول تبقى على نف�س �لنمط �أو نف�س �لتفكري، بل ��سع د�ئمًا 
نحو �لتطوير و�لنماء.

�أما فيما يخ�س �خلجل، فبا�ستطاعتك �لتغلب عليه �إذ� �بتعدت عن �ل�سلبية يف �لتفكري، 
وحتليت بالإيجابية، وهناك خطوتان �أ�سا�سيتان للتغلب على �خلجل هما:

- قّدر ذ�تك، و��ستغل قدر�تك ومهار�تك يف �لتغلب على �خلجل.
- يجب �أن تكون لديك �إر�دة وت�سميم على مو�جهة �مل�ساكل و�لحتكاك بالآخرين من 
�خلجل  على  وتتغلب  بنف�سك  ثقًة  �سيزيدك  وهذ�  �لعمل،  �أو  �ملنزل  �أو  �لدر��سة  خالل 

تدريجيًا باإذن �هلل تعاىل. و�هلل �ملوفق.
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ماذا يجوز يل من خطيبتي؟

دكتورنا �لعزيز: �أنا �ساب خاطب، فماذ� يجوز يل �أن �أر�ه من خطيبتي؟ وهل يجوز �أن   
�أجل�س معها و�أت�سل بها و�أر��سلها.. �أرجوك �أ�سر علّي فقد كرثت ن�سائح �لأ�سحاب وهي ناجتة 

عن جتارب �سخ�سية فقط ولي�ست من �أهل �خت�سا�س مثلكم، و�سكر� لكم على جهودكم. 

اجلواب:
�أيها �لفا�سل حفظك �هلل تعاىل، ما �أجمل �لباعث لك على هذه �ل�ست�سارة، ف�سوؤ�لك    
يدل على �أخالق حميدة ودين قومي، لأن من مل ميتلك مثل هذه �ل�سفات �جلميلة �لتي تت�سف 
بها، ل يرى �أنه بحاجة ملثل هذه �ل�ست�سارة، بل كان ميار�س ما يريد، فبارك �هلل لك فيما �أنت 

قادم عليه من زو�ج، وجمع بينكما على خري. 
  �علم بارك �هلل فيك �أن نظر �خلاطب �إىل �ملخطوبة، ونظر �ملخطوبة �إىل �خلاطب 
َقاَل:  �ُسْعَبَة،  ْبِن  �مْلُِغرَيِة  َعْن  �لإ�سالم، و�لأحاديث يف ذلك �سريحة، منها ما جاء  م�ستحب يف 
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َفَقاَل يل: " �أََنَظْرَت �إَِلْيَها؟ " ُقْلُت: َل،  َخَطْبُت �ْمَر�أًَة َعَلى َعْهِد َر�ُسوِل �هللهَّ

ْن ُيوؤَْدَم َبْيَنُكَما". �سنن �لن�سائي �ل�سغرى: 3201. ُه �أَْجَدُر �أَ نهَّ َقاَل: " َفاْنُظْر �إَِلْيَها، َفاإِ

 وينظر �خلاطب من �ملخطوبة �إىل �لوجه و�لكفني عند جمهور �لعلماء؛ لأن �لوجه يكفي للدللة 
فباإمكان  ذلك  من  �أبعد  هو  ما  �أما  �لبدن،  على خ�سوبة  للدللة  �ليد�ن  وتكفي  �جلمال،  على 
�خلاطب �أن يبعث �إحدى حمارمه ل�ستك�سافه، مثل: ر�ئحة �لفم و�لإبط و�لبدن، وجمال �ل�سعر، 

وغري ذلك.
  وكما �أنه ي�ستحب نظر �خلاطب للمخطوبة، فكذلك ي�ستحب نظر �ملخطوبة خلطيبها، 
َحِكيٌم(.  َعِزيٌز   ُ َو�هللهَّ َدَرَجٌة  َعَلْيِهنهَّ  َجاِل  َوِللرِّ ِبامْلَْعُروِف  َعَلْيِهنهَّ  �لهَِّذي  ِمْثُل  )َوَلُهنهَّ  تعاىل:  لقوله 

�سورة �لبقرة: 228.
 و�علم حفظك �هلل تعاىل �أنه يعجب �ملر�أة من �لرجل ما يعجبه منها، ولهذ� قال �سيدنا عمر 
ر�سي �هلل عنه: "ل تزوجو� بناتكم من �لرجل �لدميم، فاإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن". 
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ويقول �لعالمة �أبو �إ�سحاق �ل�سري�زي: "ويجوز للمر�أة �إذ� �أر�دت �أن تتزوج برجل �أن تنظر �إليه؛ 
لأنه يعجبها من �لرجل ما يعجب �لرجل منها".

�لطرفني،  بني  �ملو�فقة  ح�سول  لأجل  فيها؛  ورغب  �لروؤية  على  �لإ�سالم  حث  و�إمنا    
وحدوث �لتو�فق �لزوجي فيما بعد، ومن ثم �لتو�فق �لأ�سري؛ لأن �لإقد�م على �لزو�ج دون نظر 

ومعرفة، يخ�سى معه �أن تنقطع �لعالقات عندما تتبني �حلقيقة.
ليتعرف  �خلطوبة؛  جل�سة  يف  بينهما  �لتحاور  كذلك  يجوز  �خلطيبني  بني  �لنظر  يجوز  وكما   
كل منهما على عقل �لآخر ومنطقه وطريقة تفكريه، و�أن ي�ساأل كل منهما �لآخر ما يحتاج �إىل 
معرفته، قال �لإمام �بن �جلوزي: "ومن قدر على مناطقة �ملر�أة �أو مكاملتها مبا يوجب �لتنبيه، 

ثم لريى ذلك منها، فاإن �حل�سن يف �لفم و�لعينني".
ول باأ�س من تكر�ر �لنظر و�ملحادثة �أكرث من مرة �إذ� دعت �حلاجة لذلك، مع وجود   
�ملحرم، و�أما �للقاء مع عدم وجود �ملحرم، �أو تبادل �لر�سائل و�ملكاملات �لهاتفية فهو �أمر تاأباه 
قيم �لدين و�لأخالق، وقد يف�سي �إىل ت�سرفات معيبة �سرعا وخلقا، وقد ل يتم �لزو�ج ل�سبب 

ما، فتقع �حل�سرة و�لند�مة. 
ر فرتة �خلطوبة، ويتم �لعقد، وعندها فلكل منكما �أن يتو��سل  ولذلك �أرى �أن تق�سّ  
مع �لآخر بكل �أ�ساليب �لتو��سل �لإيجابي، من خالل �لزيار�ت �أو �ملكاملات �لهاتفية �أو غريها. 
و�حذر �لتجارب �لفردية لأ�سحابك فلي�س كل جتربة جنحت عند �سخ�س ت�سلح �أن تعمم وكاأنها 

قاعدة علمية. وباهلل �لتوفيق.
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اأعاين ال�سجر وامللل

�أعاين �مللل و�ل�سجر و�خلروج من �لبيت بدون هدف..�لخ. �أرجوكم �ساعدوين فاأنا يف حرية؟

اجلواب:
�أيتها �لفا�سلة حفظك �هلل ورعاك، �علمي �أن ت�ستت �لأفكار يف ذهنك هو �لذي جعلك   
حتتارين يف �أمرك، و�أنه كلما كان هدفك يف هذه �حلياة و��سحًا بالن�سبة لك، وكلما كنِت موؤمنة 
بقدر�تك، م�ستثمرة لإمكاناتك وطاقاتك، كلما ��ستطعت �أن حتققي �لنجاح باإذن �هلل تعاىل. 
فحاويل �أن تر�سمي خطة لأهد�فك، و�أن تكون خطتك و��سحة يف ذهنك، ثم �بدئي باأولوياتك، 

حتققني �لتفوق يف �حلياة و�لتميز بني �أ�سحابك و�أقر�نك �إن �ساء �هلل تعاىل.
 و�أن�سحك باأن توطدي عالقتك باهلل عز وجل؛ حتى تكون لديك طاقة �إميانية، فالزمي د�ئمًا 
�لذكر و�لدعاء و�ل�ستغفار، و��ستمعي �إىل قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " َمْن َلِزَم �ِل�ْسِتْغَفاَر، 
َرًجا، َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا، َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَت�ِسُب ". �سنن �أبي  يٍق خَمْ ُ َلُه ِمْن ُكلِّ �سِ َجَعَل �هللهَّ

د�ود: 1300.
و�حذري ت�ستت �لذهن �لذي تعانني منه، فاإن عدم ح�سور �لذهن يعني �أنك ل تنتبهني.    
فحاويل �أن حت�سري قو�ك �لذهنية، و�كتبي م�سكلتك على ورقة، و��ساأيل نف�سك �أ�سئلة �سريحة، 
وحاويل �أن تكتبي �لبد�ئل و�حللول لهذه �مل�سكلة، وتطبيقها على �أر�س �لو�قع، ول ُت�سغلي نف�سك 
َبَح ِمْنُكْم ُمَعاًفى  مبا لي�س مفيد� لك، وتذكري د�ئمًا قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: "َمْن �أَ�سْ

ْنَيا ". �سنن �بن ماجة: 4139. ا ِحيَزْت َلُه �لدُّ َ منهَّ يِف َج�َسِدِه، �آِمًنا يِف �ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكاأَ
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اأ�سعر بالقلق وفقدان الأمل

دكتور �أ�سعر بالقلق، وعدم �لرتكيز، وعدم �لرغبة يف �لعمل، وعدم وجود �أمل، وفقد�ن   
�لثقة يف �لنا�س، و�ل�سعور بالحتقار من �جلميع.

اجلواب:
و�خلمول  نف�سه،  �ل�سخ�س  رغبة  من  تاأتي  و�لهمة  �لن�ساط  �أن  �هلل  حفظك  �علمي    
و�لك�سل �سببه �لنظرة �ل�سلبية للذ�ت. ولالأ�سف �ل�سديد �أن �لبع�س ينظر �إىل �أخطائه وهفو�ته 
�لك�سل  �إىل  به  �سيوؤدي  بالتاأكيد  وهذ�  مفرطة،  بدرجة  عليها  ويركز  �سعفه،  ونقاط  و�سلبياته 

و�خلمول وعدم �لرغبة يف �لعمل وفقد�ن �لثقة بنف�سه.
وهذ�  �لعمل،  يف  �لرغبة  وعدم  و�لعجز  و�لك�سل  �خلمول  من  ت�ستكني  �لفا�سلة  �أيتها  و�أنت 
ب�سبب فقد�نك للتو�زن وعدم ثقتك بنف�سك، ورمبا قد طغت على تفكريك �ل�سلبيات بدل من 
�لإيجابيات، وجذب �نتباهك كل ما هو خطاأ يف نف�سك ويف �لآخر؛ مما جعلك ت�سعرين بعدم 

�لكفاءة و�لعجز. �إذ �ن �لتفكري �ل�سلبي يولد �لطاقة �ل�سلبية، بل ويوؤدي �إىل �ل�سلوك �ل�سلبي.
 و�إليك بع�س �خلطو�ت �لنافعة باإذن �هلل و�لتي �ستعينك عنك وتذهب عنك �خلمول و�لك�سل:

 - ��ستعيني باهلل �سبحانه وتعاىل على �أي عمل تودين �أن تقدمي عليه. 
لتن�سيط  و�سيلة  فهي  و�خلمول،  و�لعجز  بالك�سل  �أح�س�ست  متى  �ل�سالة  �إىل  قومي   -

�جل�سم و�لفكر.
 - �زرعي يف نف�سك روح �لإر�دة و�لتحدي، فهي تنمو كالع�سالت بالتدريب و�ملمار�سة.

ج�سمك  فنم  و�لعاطفية،  و�لروحية  و�لعقلية  �جل�سمية  وقدر�تك  قوتك  جددي   -  
بالتو��سل  وعو�طفك  و�لقيم،  بالإميان  وروحك  و�لثقافة،  باملعرفة  وعقلك  بالريا�سة، 

مع حميطك.
 - �بت�سمي، فالبت�سامة تدفع �ملزيد من �لدم �إىل �سعري�ت خمك فتن�سطه وتريح �جل�سد 

وحتقق.
 - جتنبي �لقلق �لذي ي�سبب لك �أق�سى درجات �لتوتر وي�ستنفد كل طاقاتك وقو�ك.
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ُ َما ِبَقْوٍم َحتهَّى  َ َل ُيَغريِّ  - ثقي بالنجاح، فالنجاح يبد�أ من �حلالة �لنف�سية للفرد: )�إِنهَّ �هللهَّ
ن ُدوِنِه ِمن َو�ٍل(.  ُ ِبَقْوٍم �ُسوًء� َفاَل َمَردهَّ َلُه َوَما َلُهم مِّ و� َما ِباأَنُف�ِسِهْم َو�إَِذ� �أََر�َد �هللهَّ ُ ُيَغريِّ

�سورة �لرعد: 11.
 - تذكري �لأعمال �لتي حققت فيها جناحا عاليا كلما �سعرت بالعجز و�لك�سل و�لإحباط 

و�لرتدد.
�سلم  ي�سمو ويرتقي  �لفرد  �لتي جتعل  بالنف�س هي  �لثقة باهلل ثم  �أن  و�أخري� �علمي    
�ملجد و�لنجاح. و�علمي �أي�سا �أن �لأمر يحتاج منك �إىل �ملزيد من �جلهد و�لأخذ بالأ�سباب ثم 

�لتوكل على �هلل �سبحانه وتعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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زوجي ل ي�ستطيع القيام بحقوقي الزوجية

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، زوجي يعاين من مر�س منذ تزوجنا ول ي�ستطيع    
�لقيام بو�جباته �لزوجية، وهو ينكر �إ�سابته باملر�س قبل �لزو�ج، وكلما حتدثت معه يف �لأمر 
يغ�سب. و�سارت �خلالفات بيننا كثرية بحيث �إنني ل �أ�سعر باأنوثتي رغم �أنني وهلل �حلمد على 
قدر من �جلمال، ويف كل حلظة �أتعوذ من �ل�سيطان �لرجيم حتى ل �أفنت يف ديني ب�سبب هذ� 
�لأمر. ويف �لآونة �لأخرية �أ�سبح ل يعجبه �لعجب، ول ي�ستمع لكالمي وكاأين ل�ست موجودة. و�أنا 
�لآن يف حالة نف�سية حمطمة لدرجة �أين فكرت يف �لطالق ولكني �أخاف على �أبنائي، وكذلك 

�أخاف من نظرة �ملجتمع للمطلقة.. �أرجوكم دلوين ماذ� �أفعل؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�أختي �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك: �أ�ساأله تعاىل �أن ي�سلح بينكما. و�علمي �أن �حلياة   
�لجتماعي  �لوفاء  ويتدفق  �لأ�سري،  �لعطاء  ليتولد  و�لتو��سل؛  �لرت�حم  على  بنيت  �لزوجية 
يف حياتنا. وقد ذكرت �أن زوجك يعاين من مر�س، فحاويل �أن تعينيه باحلكمة على �لعالج، 
وتاأخذي بيده �إىل �خلري، و�إياك و�لتفكري يف �لطالق، فالطالق هدم لبيت �لزوجية، �لذي بني 

يف �سنو�ت ل يهدم يف حلظة .
�إنني �أن�سحك بال�سرب على زوجك، وحماولة �إدخال من تثقني فيهم مل�ساعدتك على   
�إقناع زوجك بالعالج، �سو�ء كانو� �أفر�د� �أم مر�كز �أ�سرية، ول ترتكي زوجك، فهو بحاجة �إليك، 

وهجرك له يجعله ينحرف وي�سد عنك، وقد يقع فيما ل حتمد عقباه.
 و�أو�سي زوجك باأن يبادلك ح�سن �لع�سرة، ويظهر لك �ملودة و�ملحبة، فهذ� من �ملروءة وح�سن 
�لوفاء، وهو حق �سرعه �هلل لك، فليدرك �أنه مطالب �سرعًا بتقدير زوجته و�لوفاء لها و�إعطائها 

حقها يف �حلياة �لزوجية. وباهلل �لتوفيق.



254

كيف اأحقق ال�سكينة لنف�سي؟

�أغ�سب  ول  �أحزن  ول  ق�سم �هلل يل  �أر�سى مبا  �أن  �أريد  وبركاته،  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل   
و�أطمئن �إىل ق�ساء �هلل وقدره. فماذ� �أ�سنع؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علمي حفظك �هلل ورعاك �أن �لر�سى عملية 
نريد، ومطلوب من  ما  كانت على عك�س  �إذ�  و�سعبة  نريد،  كما  �لأمور  كانت  �إن  �سهلة  نف�سية 
�ل�سخط و�مللل و�لتذمر  ُير�سي نف�سه يف جميع �لأحو�ل؛ لكي يحميها من م�ساعر  �أن  �لإن�سان 

و�ل�سجر.
  و�لر�سى بق�ساء �هلل وقدره �سعادة نف�سية، تريح �لنف�س و�لبدن معا، و��سمع �إىل قول 
ُ َلَك َتُكْن �أَْغَنى  ا َق�َسَم �هللهَّ ا�ِس، َو�ْر�َس مِبَ ِق �مْلََحاِرَم َتُكْن �أَْعَبَد �لنهَّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " �تهَّ
ُتْكرِثِ  َوَل  ُم�ْسِلًما،  َتُكْن  ِلَنْف�ِسَك  بُّ  حُتِ َما  ا�ِس  ِللنهَّ َو�أَِحبهَّ  ُموؤِْمًنا،  َتُكْن  َجاِرَك  ىَل  �إِ َو�أَْح�ِسْن  ا�ِس،  �لنهَّ

يُت �ْلَقْلَب ". جامع �لرتمذي: 2237. ِحِك مُتِ َة �ل�سهَّ ِحَك َفاإِنهَّ َكرْثَ �ل�سهَّ
  و�لر�سى ي�سمل جمالت �حلياة، وهو من �لأمور �لأ�سا�سية يف توفري �ل�سعادة و�حلب 
و��سطر�بات.  م�ساكل  �لإن�سان يف  ووقع  و�مللل،  �ل�سخط  �لر�سى حل حمله  فقد  و�إذ�  و�لوئام، 

وي�سمل �لر�سى �أي�سا �ل�ستمتاع باحلياة، و��ستح�سان ما فيها من نعم وجمال وخري.
 و�لر�سى مطلوب يف �لكروب و�ملحن و�مل�سائب كما هو مطلوب يف �ل�سر�ء و�لنعم، فعلينا قبول 

�لأمر �لو�قع و�لر�سا به و�ل�سرب عليه، و�لتكيف معه حتى ل نهدم حياتنا بالتاأزم و�ل�سخط. 
 ومما ل�سك فيه �أن �مل�سائب و�لفو�جع �لتي حتل بنا توؤملنا وتوؤذينا، لذ� ينبغي �أن نعمل على 
تغيريها باحلكمة و�لرتيث دون �ل�ستعجال، وقد يكون فيها خري� ل نعلمه، م�سد�ق ذلك قول 
ُ َيْعَلُم  ُكْم َو�هللهَّ بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لهَّ ُكْم َوَع�َسى �أَن حُتِ �هلل تعاىل: )َوَع�َسى �أَن َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لهَّ

َو�أَنُتْم َل َتْعَلُموَن(. �سورة �لبقرة: 216.
َ مَلْ َيْق�ِس   و��ستمعي حفظك �هلل تعاىل: لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: "َعِجْبُت ِلْلُموؤِْمِن! �إِنهَّ �هللهَّ

� َلُه ". م�سند �أحمد: 11936.  اًء �إِلهَّ َكاَن َخرْيً َق�سَ
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فمن هنا علينا �أن ندرك هذ� �ملعنى ونعيه جيد�، ونر�سى بق�ساء �هلل وقدره؛ لنبعد عن �أنف�سنا 
�ل�سخط و�جلزع.

  ومن �أرقى درجات �لر�سى و�أعالها �أختي �لكرمية، ر�سا �لإن�سان عن ربه وخالقه، 
وقدره،  بق�سائه  و�لت�سليم  نو�هيه  و�جتناب  لأو�مره  و�لنقياد  �هلل  على  �لتوكل  ذلك  وي�سمل 
وظهور  عليه،  و�لثناء  وحمده  و�إح�سانه،  بف�سله  و�لعرت�ف  ق�سم،  مبا  و�لطمئنان  و�لر�حة 
�نقياد�  ثناء و�عرت�فا، وعلى قلبه �سهادة وحمبة، وعلى جو�رحه  �لعبد  ل�سان  �آثار نعمته على 

وطاعة.
و�أخري� �أختي �لفا�سلة: فالإن�سان �لذي ير�سى ول ي�سخط يتطلع �إىل �لأح�سن، ويرغب يف �لتقدم، 

ويحر�س على ما ينفعه وينفع غريه، وي�سلك طريق �لنجاح و�لطماأنينة و�لأمن و�ل�سكينة.
وقد كان عمر بن عبد �لعزيز ر�سي �هلل تعاىل عنه يقول: لقد تركتني هوؤلء �لدعو�ت ومايل 
يف �سيء من �لأمور �إرب �إل يف مو�قع قدر �هلل عز وجل: "�للهم ر�سني بق�سائك، وبارك يل يف 

قدرك، حتى ل �أحب تعجيل �سيء �أخرته، ول تاأخري �سيء قدمته". 
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كيف اأتعامل مع من ي�سيء اإيّل؟

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، كثري� ما �أتعر�س �إىل ظلم من طرف �لآخرين،    
وخا�سة من �أقرب �لأقربني، و�أنا ل �أحب �أن �أنتقم منهم، فما هي ن�سيحتكم يل؟.

اجلواب:
�أن ديننا �لإ�سالمي  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علم حفظك �هلل ورعاك   
قد �أعطى للعفو عن �لآخرين معنى خا�سا، وجعل له هدفا ودعا �إليه و�سجع عليه، وهو يت�سمن 
ِحيٌم(.  َ َغُفوٌر رهَّ َفُحو� َوَتْغِفُرو� َفاإِنهَّ �هللهَّ �لت�سامح و�لرحمة و�لأخوة، قال تعاىل: )َو�إِن َتْعُفو� َوَت�سْ

�سورة �لتغابن: 14.
�إن كال منا قد يتعر�س يف تفاعله �لجتماعي لالإ�ساءة و�لظلم و�جلهالة و�لإفك  ثم    
و�لبهتان من �لآخرين، �أو يتعر�س لل�سد و�ملنع و�لإحباط، فتتولد م�ساعر �لتوتر و�لقلق، وتثور 
ردود فعل غا�سبة، وهنا ياأتي دور ترك �لنتقام وكظم �لغيظ و�لعفو عمن ظلم، و�ل�سفح عمن 
َها  َعْر�سُ ٍة  َوَجنهَّ ُكْم  بِّ رهَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة  �إِىَل  )َو�َساِرُعو�  تعاىل:  قال  �عتدى،  من  مع  و�لت�سامح  �أ�ساء، 
�ْلَغْيَظ  َو�ْلَكاِظِمنَي  �ِء  رهَّ َو�ل�سهَّ �ِء  رهَّ �ل�سهَّ يِف  ُينِفُقوَن  ِذيَن  �لهَّ ِلْلُمتهَِّقنَي،  ْت  �أُِعدهَّ َو�ْلأَْر�ُس  َماَو�ُت  �ل�سهَّ

ُ ُيِحبُّ �مْلُْح�ِسِننَي (. �سورة �آل عمر�ن: 134. ا�ِس َو�هللهَّ َو�ْلَعاِفنَي َعِن �لنهَّ
وهذه �لأخالقيات �أخي �لفا�سل تفيد �ساحبها قبل �أن تفيد من عفى عنه، وهذ� ما   
ُ َعْبًد� ِبَعْفٍو  َدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َز�َد �هللهَّ ْت �سَ �أكده �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم بقوله: " َما َنَق�سَ

ُ ".  �سحيح م�سلم: 4695. ِ �إِلهَّ َرَفَعُه �هللهَّ َع �أََحٌد هلِلهَّ �، َوَما َتَو��سَ �إِلهَّ ِعزاًّ
و�علم وفقك �هلل تعاىل �أن يف �لعفو طماأنينة و�سرف للنف�س ورفعة لها عن ذل �لنتقام.   

ويتم �لعفو عن �لنا�س �أخي �لفا�سل على ثالثة م�ستويات: 

- كظم �لغيظ: فحاول �أن تعمل على حتويل م�ساعر �لغيظ �إىل م�ساعر تقبل وحتمل، ثم ت�سريفها؛ 
�بتغاء ملر�ساة �هلل، وعدم حب�سها يف �لنف�س كي ل تلجاأ �إىل �لنتقام من �ل�سخ�س �لذي �أ�ساء 
ِديُد  �إليك. وهذ� يعطيك قوة يف �لإر�دة، وثقة بالنف�س عالية، قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "َلْي�َس �ل�سهَّ

ِب". �سحيح �لبخاري: 5676. ِلُك َنْف�َسُه ِعْنَد �ْلَغ�سَ ِديُد �لهَِّذي مَيْ ا �ل�سهَّ َ َرَعِة، �إمِنهَّ ِبال�سُّ
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- �ل�سفح عن �لإ�ساءة: ل بد �أن نتحمل �إ�ساءة �مل�سيء، ونحاول �أن ن�سفح عنه ون�ساحمه دون 
َئُة   يِّ �َسَنُة َوَل �ل�سهَّ قلق �أو توتر، و�ل�سفح �أعلى مرتبة من كظم �لغيظ، قال تعاىل: )َوَل َت�ْسَتِوي �حْلَ

ُه َويِلٌّ َحِميٌم(. �سورة ف�سلت: 34. نهَّ َذ� �لهَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاأَ �ْدَفْع ِبالهَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن َفاإِ
�ل�سفح،  درجات  �أعلى  وهي  �مل�سيء،  �إىل  �لإح�سان  مرحلة  تاأتي  ثم  �مل�سيء:  �إىل  �لإح�سان   -
ويكون فيها عطاء ومودة للم�سيء، و�إح�سان �إليه و�لدعاء له. وهذه �لعملية ل يقدر عليها �إل من 

قوي �إميانه.
 فحاول �أيها �لفا�سل �أن حتب من يكرهك، وحت�سن �إىل من �أ�ساء لك، وت�سفح عمن ظلمك، 

وت�سل من قطعك، وتدفع بالتي هي �أح�سن، حتى تنال ر�سا �هلل تبارك وتعاىل.
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توّطيد العالقة باهلل

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، دكتور حفظك �هلل ،�أريد �أن �أوطد عالقتي باهلل 
تعاىل، و�أمت�سك بحبله �ملتني، فكيف يكون ذلك؟ وبارك �هلل فيك. 

اجلواب:
وطدت  �إذ�  �أنك  ورعاك  �هلل  حفظك  �علمي  وبركاته،  �هلل  ورحمة  �ل�سالم  وعليكم    
لك  وت�سيء  قلبك،  �أنو�ر  فت�سع  نور�نية من عنده،  بطاقة  �أمدك  وتعاىل  �سبحانه  باهلل  �سلتك 
ليلك ونهارك، وت�سهل لك �أمور حياتك و�آخرتك، وتو�سلك مبحبة �خلالق وقبول �خللق، وتتي�سر 
حاجاتك، ويبارك �هلل يف جهدك وعملك، وحت�سني بر�حة نف�سية غامرة، �سرها هذ� �لقبول 

�لرباين �لذي و�سعه �هلل تعاىل يف قلوب �خللق لك.
و�إذ� �أردت �أن تعريف مقامك وقدرك عند �هلل تعاىل فانظري مب ��ستعملك، وعلى ماذ�   
ُ َو�ْزَهْد ِفيَما يِف  ْنَيا، ُيِحبَُّك �هللهَّ �أقامك، يقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: " �ْزَهْد يِف �لدُّ

ا�ُس ". �مل�ستدرك على �ل�سحيحني: 7942. ا�ِس، ُيِحبَُّك �لنهَّ �أَْيِدي �لنهَّ
  �أيتها �لفا�سلة، �إن �لقوة �لإميانية هي ذلك �لنور �لإلهي �لعجيب �لذي مين �هلل به 
على عبده، فيمده بقوة يف بدنه، و�سعة يف رزقه، وبركة يف زوجه و�أولده وبيته، ويزوده باليقني 

و�لثقة بالنف�س و�لطماأنينة و�لر�حة �لنف�سية و�ل�سعادة �لأبدية.
 و�علمي �أن �لتغيري �حلقيقي لن يتحقق �إل �إذ� مت�سكت باملنهج �لإلهي �لقومي، ولن يتعزز �إل �إذ� 
و�سعته يف قلبك ووجد�نك وفكرك وم�ساعرك، ف�سار جزء� منك ل يتجز�أ، فعندها �سيتحقق 

لك �لنمو يف �لإميان، و�لنجاح يف �لو�سول �إىل ر�سا �هلل �لرحمن.
  �إذ� �أردت �أن تغريي من حالك ومن نف�سك، فعليك بتوطيد �سلتك باهلل تعاىل، وتقوية 
�سوف  وعندها  مر�ده.  لتحقيق  عزميتك  و�سد  ير�سيه،  مبا  للعمل  همتك  و�سحذ  به،  �إميانك 

حتلقني نحو �لتغيري يف عامل �ل�سعادة و�لر�سا و�ل�سكينة �لنف�سية. 
  يقول �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل: "يف �لقلب �سعث ل يلمه �إل �لإقبال على �هلل، وفيه 
وح�سة ل يزيلها �إل �لأن�س باهلل، وفيه حزن ل يذهبه �إل �ل�سرور مبعرفته و�سدق معاملته، وفيه 
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قلق ل ي�سكنه �إل �لجتماع عليه و�لفر�ر �إليه، وفيه نري�ن ح�سر�ت ل يطفئها �إل �لر�سا باأمره 
ونهيه وق�سائه ومعانقة �ل�سرب على ذلك �إىل وقت لقائه، وفيه فاقة ل ي�سدها �إل حمبته و�لإنابة 

�إليه، ودو�م ذكره و�سدق �لإخال�س له، ولو �أعطي �لدنيا وما فيها مل ت�سد تلك �لفاقة �أبد�".
يف  ندور  �أن  فعلينا  �لإميان،  �إنه  متكامال،  كامال  �إلهيا  منهجا  لنا  �هلل  و�سع  �لفا�سلة:  �أيتها   
منهجه، ونعي�س يف فلكه، ونعمل به يف جميع مر�حل حياتنا؛ ليتحقق لنا �لعي�س �لهانئ، و�لنف�س 

�ملطمئنة، و�لقلب �لر��سي، و�ل�سمري �ملرتاح.
  �إذ� �أ�سكن �ملنهج �لرباين قلبك، و�ن�سبغ به كيانك، وع�سته باأحا�سي�سك ومب�ساعرك، 
ونفذته باأقو�لك و�أفعالك، ��ستطعت �أن تغريي من نف�سك �إىل �لأف�سل، فت�سمو عن �ل�سغائر، 
وترتفع عن �لدنايا، وتتطهر من �لذنوب و�خلطايا، وتزكو عن �لآثام و�ملعا�سي، وعندها �سيكون 
�لتوفيق حليفك يف جميع �أعمالك، ويجاب لك �لدعاء عند �لنو�زل و�لكرب، يقول �لر�سول �سلى 
َخاِء ".  َعاَء يِف �لرهَّ َد�ِئِد َفْلُيْكرِثِ �لدُّ ُه �أَْن ُي�ْسَتَجاَب َلُه ِعْنَد �ْلَكْرِب َو�ل�سهَّ �هلل عليه و�سلم: " َمْن �َسرهَّ

�مل�ستدرك على �ل�سحيحني: 1933.
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اأبي يرف�ص زواجي

عمري 29 �سنة وتقدم زميل يف �لعمل خلطبتي، وهو �ساحب دين وخلق لكن �أبي رف�س    
من دون �سبب. وبعد فرتة طلب نف�س �ل�سخ�س من �أخي �أن يتدخل يف �ملو�سوع، لكن �أبي �أ�سر 
على رف�سه. ول �أخفيكم �أين �أفكر يف �لزو�ج من ور�ئه، لكني ل �أريد �إغ�ساب �أهلي مني، ويف 
نف�س �لوقت ل �أريد خ�سارة هذ� �لرجل. فاأرجو �أن �ألقى رد� منكم و�إخباري ما �حلل، و�إن �أنا 

تزوجته من غري ر�سا �أهلي هل هذ� يجوز �أم ل؟.

اجلواب:
  �أيتها �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك ووفقك لكل خري، �علمي �أن طاعة �لو�لدين و�جبة 
�إل يف �أمر �ملع�سية، فال طاعة ملخلوق يف مع�سية �خلالق. ثم �علمي �أن �خلالفات حتل باحلكمة 

وعدم �لت�سرع وحتكيم �ل�سرع و�لعقل، بعيد� عن �لعاطفة و�لعناد. 
 و�أما بالن�سبة لزو�جك فال يكفي ر�سا �لطرفني، فالبد من ر�سا ويل �لأمر، و�إياك �أن تفكري يف 
�لزو�ج من ور�ء �أهلك، فهذه خ�سارة يف �لدنيا و�لآخرة، فطاعة �لو�لدين و�جبة �أختي �لفا�سلة، 
ومن ترك �سيئا هلل عو�سه �هلل خري� منه، �أمل ت�سمعي لقول �هلل تعاىل: )َوَع�َسى �أَن َتْكَرُهو� �َسْيًئا 
ُ َيْعَلُم َو�أَنُتْم َل َتْعَلُموَن(. �سورة �لبقرة: 216. ُكْم َو�هللهَّ بُّو� �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لهَّ ُكْم َوَع�َسى �أَن حُتِ َوُهَو َخرْيٌ لهَّ

�أقاربك،  من  طرفا  �أدخلي  �ل�سخ�س،  بهذ�  و�لدك  تقنعي  �أن  �لفا�سلة  �أيتها  حاويل    
�أعمامك �أو �أخو�لك �أو �سخ�سا له مكانة عند و�لدك ي�سمع منه لإقناعه، و�إل فاجعلي �ل�سرب 
و�طلبي  وده، وحمبته،  تخ�سري  ول  و�لدك  تقربي من  تعاىل،  �إىل �هلل  �أمرك  ووكلي  طريقك، 

ر�ساه.
  حافظي على نف�سك، و�ن�سغلي مبا يعود عليك بالنفع على نف�سك وج�سدك، روحي عن 
نف�سك، و�هتمي بعملك، طوري من مهار�تك، و�أ�سغلي نف�سك مبا يعود عليك بالفائدة، و�إياك 
و�لعزلة و�لنطو�ئية، �أو �أن تنتقمي من نف�سك، فكل �لأمور ت�سري يف فلك �هلل �سبحانه وتعاىل، 
ا �آَتاُكْم  �َسْو� َعَلى َما َفاَتُكْم َوَل َتْفَرُحو� مِبَ َكْياَل َتاأْ وبق�سائه وقدره، وهذ� ما علمنا �إياه �لقر�آن: )لِّ

َتاٍل َفُخوٍر(. �سورة �حلديد: 23. ُ َل ُيِحبُّ ُكلهَّ خُمْ َو�هللهَّ
و�علمي �أن مع �لع�سر ي�سر�، وبعد �ل�سيق �سياأتي �لفرج �إن �ساء �هلل تعاىل. 
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م�سكلة الإدمان

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أدمنت �ملخدر�ت ومل �أجتاوز �ل�ساد�سة ع�سرة، 
وتخل�ست من �لإدمان قبل �سهور قليلة، فتعبت نف�سيا. لي�س يل هدف يف �لدنيا، ول عمل �سوى 
�لنوم و�لأكل، و�أنا �ساب وعندي خمزون فكري وثقايف كبري. بد�أت �أ�سلي و�أقر�أ �لقر�آن و�بتعدت 

عن �ملنكر�ت.. �أرجوكم �ن�سحوين ماذ� �أفعل؟.

اجلواب:
عليك  �هلل  تاب  باأن  �لتائب  �أيها  �أول  �أهنئك  وبركاته،  �هلل  ورحمة  �ل�سالم  وعليكم    
ووفقك للتوبة، ثم �أحيي فيك روح �ل�سجاعة وقوة �ل�سخ�سية، فاأنت يف �حلقيقة �أمنوذج لل�سباب 
�لقدرة  متلك  لأنك  وهذ�  منها،  تتخل�س  �أن  ��ستطعت  فقد  �خلطرية،  �لآفة  هذه  من  �لتائب 
و�لعزمية، فاأنت �ساب طموح، لكن �علم �أن م�سو�رك ماز�ل طويال، فوطنك و�أمتك يف حاجة 

�إليك و�إىل �أمثالك من �ل�سباب �لطموحني.
�أ�سو�ره وتك�سر  �أمامك، وتن�سى �ملا�سي وحتطم  �أن تنظر �إىل  �أريدك  �أيها �لفا�سل:    
قيوده، من �أجل حا�سرك وم�ستقبلك، فاأنت قطعت �سوطا كبري� بتغلبك وتوبتك من هذه �لآفة، 

وبقي لك �لآن �أن تر�سم خطتك من �أجل �لنجاح.
�ملبادرة يف حياته،  بزمام  ياأخذ  �لذي  �لإيجابي هو  �لإن�سان  �أن  �لفا�سل  �أيها  و�علم    
ويعرتف مب�سوؤولياته �لكاملة عن �أفعاله وت�سرفاته، فليكن تفكريك �إيجابيًا بعيدً� عن �لرتباك 

و�خلوف و�لقلق، و�علم �أن �ل�سخ�س �لإيجابي يتميز ب�سفات، منها:
 - ل ينهزم للو�قع، بل يبحث عن �لبد�ئل د�ئمًا.

 - يتحكم يف ردود �أفعاله.
 - يبذل ق�سارى جهده كي يفوز بثقة �لآخرين.

 - يجرب �أ�ساليب كثرية تقربه �إىل �لنا�س ول ييئ�س. 
وت�ساأله  باهلل  �إميانك  تقوي  �أن  �هلل  توفيق  بعد  �لثبات  على  يعينك  ما  �أهم  من  و�إن   
مت�سرعا باأن يثبتك على �لتوبة، ثم لبد لك من �سحبة �ساحلة تعو�سك عن �أ�سدقاء �ل�سوء، 

تعينك على �خلري وتدلك عليه وحتذرك من �ل�سر وتنفرك منه.
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�أيها �لفا�سل �أنه لبد لك من بناء نف�سك و�لنهو�س بها، وتقوية �سخ�سيتك و�لرتقاء   و�علم 
بها، ولكي تبني نف�سك وتقوي �سخ�سيتك فالبد لك من �ل�سفات �لتالية:

 - �أن تكون �سخ�سًا م�سيطرً� على �نفعالتك.
 - �أن تكون متو�زنًا يف حياتك، ل �إفر�ط ول تفريط.

 - تع�سق �لعمل وت�ستمتع به، وتت�سم باحلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.
 - �سريح وو��سح ول متيل �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث مع �لآخرين.

 - عندما تو�جه �مل�ساعب تتجاوز ذلك ب�سرعة فتكون �إيجابيا ومتفائال.
 - تعتمد على ذ�تك بعد �لعتماد على �هلل.

- �جتماعي ومتعاون، وت�سعر بال�سعادة �إذ� ��سرتكت يف عمل جماعي.
وباهلل �لتوفيق.
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اأخاف من معلمتي!!

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أ�سعر باخلوف �ل�سديد و�لرتباك جتاه معلمتي؛ 
لي�س  �لدر��سي  وم�ستو�ي  عندها،  متفوقة  طالبة  ل�ست  و�أين  د�ئما،  تر�قبني  باأنها  �أ�سعر  لأين 
جيد�، وكلما ر�أيتها �أ�سعر بخفقان يف �لقلب، ويد�ي ترجتفان. وهي كثرية �لنقد و�ل�ستهز�ء. 

كما �أ�سعر باحلاجة للعزلة و�لبعد عن �لطالبات.. �أرجو �أن جتيبوين باأ�سرع وقت.

اجلواب:
وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علمي حفظك �هلل ورعاك �أنك حتتاجني �إىل �أن    
تقدري ذ�تك، فمعرفة �لإن�سان لقدر نف�سه هي منبع ثقته. وتقدير �لذ�ت هو عملية ديناميكية 

ملا يجري يف �لعقل و�جل�سد من عمليات، وما يقوم به �لإن�سان من ت�سرفات و�سلوك.
 �أيتها �لفا�سلة: �إن ما تعانني منه �سببه �أن �لأفكار �ل�سلبية قد طغت عليك و�أخذت حيزً� كبريً� 
من تفكريك، ومل ترتك جماًل لالأفكار �لإيجابية، وهذ� ما يوؤدي بك �إىل �لعزلة و�ل�سعف وعدم 
�أن تعطي لذ�تك حقها،  �نتقاد. وعالج ذلك  �أي  �لقدرة على مو�جهة �لآخرين، وتتاأثرين من 
وتعريف قيمتها. وهذ� �لتقدير للذ�ت ل بد �أن يكون عاليًا حتى تتغلبي على �حل�سا�سية �ملفرطة 

من �لآخرين. وهناك خطو�ت من خاللها ت�ستطيعي �أن ترفعي من �ساأن ذ�تك:
 - يجب �أن تعلمي �أنك موؤمنة باهلل، و�أن �لطاقة �لإميانية هي ذلك �لنور �لإلهي �لعجيب 
�لذي ميدك بالقوة يف بدنك، و�ل�سعة يف رزقك، و�لربكة يف حياتك، ويزودك باليقني 

و�لثقة بالنف�س، و�لطماأنينة و�لر�حة �لنف�سية، و�ل�سعادة �لأبدية.
و�ملخاطر  �ل�سعوبات  تو�جهك  عندما  وم�ساعرك  �نفعالتك  على  ت�سيطري  �أن   -

و�مل�ساكل. 
- �أن تكوين متو�زنة يف حياتك: فال يطغى جانب على جانب.

 - ينبغي �أن تكوين حيوية، وعندك عزمية وقدرة على مو�جهة �أي �سيء، وحتبني �لعمل، 
�حلياة  يف  هدفك  يكون  و�أن  و�لتطوير،  �لتغيري  �إىل  و�مليل  و�لد�فعية  �حلما�س  ولديك 

و��سحًا ل غمو�س فيه.
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  - متّيزي بال�سر�حة وو�سوح �حلديث.
- كوين �إيجابية متفائلة، بعيدة عن �لإحباط و�لياأ�س، ول ت�سعفي �أمام �مل�ساكل. 

- كوين �جتماعية، و�بتعدي عن �لعزلة و�لنطو�ئية، وحاويل �أن ت�ستمتعي مع �لآخرين، 
وتوؤثري فيهم وتتاأثري بهم، وحتبي �خلري للجميع.

�لأفكار  �سجينة  تبقى  ول  �أفكارك،  من  فطّوري  د�ئمًا،  ذ�تك  تطوير  على  �عملي   -  
�ل�سلبية. 

- لبد لك �أن تبعدي عنك �خلوف، فهو �سلوك تقومني به من �أجل �لهروب من �لو�قع.
 �أيتها �لفا�سلة: �إنك تتمتعني بقدر�ت عالية ت�ستطيعني توظيفها لإز�لة �خلوف، فحاويل 
فبجلو�سك  تقلقي،  ول  تخايف  ول  معها،  �حلو�ر  باب  وتفتحي  معلمتك،  مع  جتل�سي  �أن 

معها، وحو�رك لها �ستزول عنك هذه �لأفكار باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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اخلجل الجتماعي

و�إحدى  �لأول،  �ل�سف  يف  طالبات  �أدر�س  �إ�سالمية،  وتربية  عربية  لغة  معلمة  �أنا    
طالباتي تعاين من �خلجل �لجتماعي، فهي ل تتحدث �أبد�، ول تتفاعل مع زميالتها يف �لف�سل. 

ل �أعرف كيف �أقّيمها �أو �أ�سع لها �لدرجات.. �أرجوك �ساعدين و�ن�سحني ماذ� �أفعل؟.

اجلواب:
  �لأخت �لفا�سلة حفظك �هلل تعاىل، �خلجل �لجتماعي يعترب من �مل�سكالت �ل�سلوكية 
و�لنف�سية �لتي يعاين منها كثري من �لأطفال، وهو ل يعد من �لأمر��س �لع�سبية، لكنه ظاهرة 
نف�سية ترتك �آثار� �سيئة على نف�سية من ي�ساب به، وي�سبب له م�ساكل كثرية، �إذ يجد �سعوبة يف 
خلق �لعالقات �لطيبة مع �أقر�نه و�أ�سدقائه وكل من حوله، ومينعه من عقد �ل�سد�قات معهم، 

وقد يف�سي به �إىل �خلوف و�لرهبة و�ل�سطر�بات �لع�سبية و�لنف�سية.
ويوؤدي �ل�سعور باخلجل �إىل خوف �مل�ساب من تاأدية �أي مهارة �أو عمل خ�سية �لإخفاق،    
ب�سبب ما يجده من �سعوبة يف �لرتكيز على ما يجري حوله، ويعجز عن مو�جهة �أي طارئ �أو 

حادث مبفرده.
ملوقف  �خلجول  تعر�س  عند  �لإعر��س  تظهر  و�إمنا  د�ئمة،  �أعر��س  للخجل  ولي�ست   
يعترب غري ماألوف لديه، كمو�جهة �لغرباء، �أو �سماع �أقو�ل ي�سعب عليه متابعتها، �أو م�ساهدة 
ما مل ياألفه من �سور وت�سرفات. كما يحدث �خلوف للخجول من جمرد حماولة �لتحدث مع 

�لآخرين �أو �لتعرف عليهم.
 اأما الأعرا�ص التي تظهر على اخلجول فمن اأهمها:

- �رتفاع جزئي يف درجة �حلر�رة.
  - �حمر�ر �لوجه و�لأذنني.

 - �زدياد �سرعة نب�سات �لقلب.
  - جفاف يف �حللق.

  - �رتعا�س يف �ليدين.
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 وهناك عدة اأ�سباب تدفع ال�سخ�ص للخجل، هي:
لدى  �ل�سغر  من  �ل�سديد  �خلجل  �لأطفال  بع�س  على  يظهر  حيث  ور�ثية:  �أ�سباب  �أ- 

مقابلتهم للغرباء �أو تعر�سهم ملو�قف غري ماألوفة لديهم.
لال�ستجابة  تهيئهم  �ل�سغار  عند  �لدماغ  ف�سيولوجية  �ن  حيث  بيولوجية:  �أ�سباب  ب- 

لظاهرة �خلجل.
ج- �أ�سباب بيئية: ومنها �أ�سباب تتولد يف �لبيت �أو �ملدر�سة لت�سيب �لطفل باخلجل.

بالإرهاق �جل�سماين  �إ�سابتها  �أو  تغذية �حلامل  �لنق�س يف  ومنها  �أ�سباب �سحية:  د- 
يف  يبد�أ  �لذي  للجنني  �لع�سبي  �جلهاز  على  �أثره  يرتك  مما  �لنف�سية  و�ل�سطر�بات 

�لتكوين و�لنمو خالل �لأ�سبوع �ل�ساد�س من بد�ية �حلمل.
عالج اخلجل:

   هناك بع�س �لو�سائل للتغلب على �خلجل، ميكن حتديدها من خالل معرفة �لعو�مل 
�لتي تت�سبب بالإ�سابة به، ومعظمها من �لعو�ر�س �لبيئية وهي:

- عدم قلق �لأم �لز�ئد على �لطفل ومر�قبة ت�سرفاته ب�سدة خ�سية عليه من �أي ت�سرف، 
مما ي�سبب عدم �نطالقه ومنعه من �لتمتع باللعب و�جلري ويبقى منطويا.

�مل�ساد�ت  ب�سبب  ي�سيبه  �لذي  �لأمان  بعدم  و�ل�سعور  �ملخاوف  عن  بالطفل  �لبتعاد   -
و�لعر�ك بني �لأم و�لأب.

- عدم تف�سيل �لأخ �ملتفوق على �لطفل �أو مدح �أخيه و�إهماله مما قد ي�سبب له حرجا 
و�سعور� باخلجل.

- عدم �لق�سوة على �لطفل لدى �رتكابه خطاأ ما، مما يوؤدي �إىل �سعوره بالنق�س.
- عدم �إ�سعار �لطفل بالنق�س ب�سبب وجود عيب خلقي د�ئم �أو موؤقت كالتـاأتاأة يف �لكالم 

وغريها.
- �لتدرج يف معاملة �لطفل و�إغد�ق �حلنان عليه.

- تعريف �لطفل على عدد كبري من �لنا�س على �ختالف �أ�سكالهم حت�سري� لندماجه 
يف �حلياة �لجتماعية و�ختالطه مع �لآخرين.

- منح �لطفل �لثقة يف �لنف�س من خالل ت�سجيعه، وعدم �إجباره على �لقيام مبا ل يريده.
- عدم �نتقاد ت�سرفاته �أمام �لآخرين �أو و�سفه باأي �سفة �سلبية خا�سة �أمام �أقر�نه.

مع  �لتكيف  على  وت�سجيعه  �ملوؤقتة،  �خللقية  �لعيوب  على  للتغلب  نف�سيا  م�ساعدته   -
�ملجتمع دون �أي خجل من �أي عيب خلقي د�ئم.         و�هلل ويل �لتوفيق.
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�سقاوة الأطفال 

دكتور: عندي بنت عمرها 5 �سنو�ت، �سقية جد� جد�، �أتعبتني كثري�، و�جلميع يتذمر    
من �سقاوتها، م�ساغبة يف �ملدر�سة، و�ملعلمة ت�ستكي من كرثة حركتها مع �أن م�ستو�ها �لتعليمي 
�لتي  و�لطريقة  �حلل  على  دلوين  تنفع..  فلم  �لعقاب  �أ�ساليب  كل  معها  ��ستخدمت  ممتاز. 

�أ�ستخدمها معها، و�سكر�. 

اجلواب:
�لأخت �لكرمية حفظك �هلل، ل ُنقابل �لعناد بعناد مثله، ولكن يجب �أن نتكيف مع هذ�   
�لعناد، وخا�سة مع طفلتك وهي يف هذ� �ل�سن؛ حيث �ن �لعناد يف هذه �ل�سن ُيعترب و�سيلة لإثبات 

�لذ�ت وبنائها، و�سد �أنظار �لآخرين و�لتاأثري عليهم.
و�أما بالن�سبة لعالج مثل هذه �مل�سكلة، فينبغي �تباع �خلطو�ت �لتالية:

 - يجب جتنب �أ�ساليب �لق�سوة �ملتبعة يف تربية طفلتك. 
- ل تعر�سي طفلتك ملو�قف �إحباطية تخلق لديها ردود فعل متمثلة يف �لعناد و�لتمرد. 

- جربي معها �لكلمة �لطيبة مع �لبت�سامة لي�ست �مل�سطنعة و�إمنا �حلقيقية �ل�سادرة 
من �لقلب.

 - رغبيها يف �ل�سو�ب باحلكمة ولي�س بالقوة، فاإن �لكلمة �لطيبة و�ملعاملة �حل�سنة �أقوى 
على �لتاأثري. 

 - لبي رغباتها �لتي حتتاجها دون �أن يكون فيه تكلفة �أو حمظور.
 وبهذ� ت�ستطيعني ك�سب قلب طفلتك، وتغيري �سلوكها باإذن �هلل تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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اأنام عن ال�سالة

 �أ�ستاذي �جلليل �أرجو �أن ت�ساعدين يف �لتغلب على كرثة �لنوم، و�لقيام لل�سالة. لأنني يف كثري 
من �لأحيان �أنام عن �سالة �لفجر، فاأوؤخرها عن وقتها.. وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
 �لأخ �لعزيز حفظك �هلل، �علم �أن �لذي يعقد �لعزم ويتوكل على �هلل تعاىل �سينجح يف م�سريته 
ويحقق ما يريد �أن ي�سل �إليه. و�أن حتقيق �لهدف يتطلب منك �أن حتدده بو�سوح، وتبادر بعزمية 
قوية لتنفيذه، مغلقا �لباب على "�سوف"، فاإنها من جنود �ل�سيطان �لتي ي�ستعني بها للق�ساء 
على �لهمة و�لطموح. فمتى ما �سمعت �لند�ء لل�سالة، فقم م�سرعا، ول تتكا�سل ول تتقاع�س 
ول توؤجل، ول ترتك لل�سيطان جمال لكي ي�سوف ويقول لك ماز�ل �لوقت، �رحت و�طمئن فاأنت 
متعب، خذ ق�سطا من �لر�حة ثم بعدها قم �إىل �ل�سالة، فهذ� من �لت�سويف و�لتاأخري عن �أد�ء 
�لفر�ئ�س. و�علم �أنك �إذ� �سيعت هذه �لفر�ئ�س ف�ست�سيع �أمور� �أخرى، و�ستختلط عليك �لأمور 

ولن تعرف �لأهم من �ملهم. وهذه بع�س �خلطو�ت لعالج �لت�سويف:
 - ��ستعن باهلل ول تعجز ول تياأ�س من رحمة �هلل.

 - وطد �سلتك باهلل تعاىل، يفتح لك طاقة نور�نية من عنده، فت�سيء لك جميع �أجز�ء 
ليلك ونهارك، وت�سهل لك �أمور حياتك.

 - حاول �أن تنام على طهارة وتكرث من ذكر �هلل تعاىل. 
من  وتطلب  �ل�سالة،  وقت  على  وتربجمه  �سريرك  عن  بعيد�  منبها  ت�سع  �أن  حاول   -

غريك �أن يوقظك �إىل �ل�سالة �سو�ء من �لأهل �أو من �لأ�سدقاء.
 - �جعل معيارك تقدمي �لأهم ثم �ملهم يف �أعمالك، و�تخذ لنف�سك �سعار�: )�لآن ولي�س 

فيما بعد(، فقم �إىل �ل�سالة عند �سماعك �لأذ�ن، ول تقل �سوف �أ�سلي فيما بعد.
 - �رفع درجة طاقتك، ول تنتظر حتى �للحظة �لأخرية لكي مت�سي يف طريقك فتتاأخر 

يف �أد�ء ما تريد وت�سعر بال�سيق. 
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- جتنب ��ستخد�م عبار�ت �مل�سوفني: )�ساأقوم فيما بعد، �ساأرتاح قليال ثم �أقوم، �لوقت 
ماز�ل طويال، �إن �هلل غفور رحيم....(.

�لك�سل  تورث  �لنوم  فكرثة  وقت،  �أي  يف  تنم  ول  نومك،  �أوقات  تق�ّسم  �أن  حاول   -  
و�خلمول.

 - جتنب �ل�سهر خا�سة �أمام �سا�سات �لتلفزيون �أو مع �لأ�سدقاء يف �سيء ل فائدة من 
ور�ئه، فالنوم مبكر� ي�ساعدك على �ل�ستيقاظ مبكر�.

 - ��ست�سعر د�ئما �أنك مقبل على فري�سة من فر�ئ�س �لدين، و�إذ� �سيعتها ف�سوف تخ�سر 
يف دنياك و�آخرتك، و�إذ� حافظت عليها فكم يكون لك من �لأجور خا�سة �سالتي �لفجر 

و�لع�سر، وما ذكر فيهما من �لف�سائل. 
وباهلل �لتوفيق.
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طفلي كثري احلركة والبكاء

  �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أنا �أم لطفل عمره ثالث �سنو�ت، وهو كثري �حلركة 
طو�ل �لنهار، ويف �لليل �أحيانا ي�سرخ ويبكي يف منامه، و�أحيانا ي�ستيقظ وهو يبكي وي�سرخ، 
و�أنا  لي�سكت  وزوجي ي�سرخ عليه  و�ل�سر�خ،  �لبكاء  ويزيد يف  ي�سربني  ولكنه  تهدئته  و�أحاول 
�أقول له �نه نائم ول يدرك ما تقول له، ولكن �لولد ي�سكت بعد ذلك ويبكي ب�سوت غري م�سموع. 
�أو �أي �سيء ي�سرخ لياأخذ لعبته، و�إذ� مل يعطه �أخذ  وكذلك �إذ� �أخذ منه �أحد �لأطفال لعبته 
ي�سرخ ويبكي ويقول يل �أن �أح�سرها له من �لطفل.. دلوين كيف �أت�سرف مع ولدي. وجز�كم 

�هلل خري�.

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علمي حفظك �هلل �أن طفلك كالنبتة يف �حلقل 
يحتاج �إىل رعايتك و�أن تقومي على تربيته بهمة ون�ساط، فرتبية �لأطفال لي�ست بال�سيء �ل�سهل، 
له و�ملعاناة يف �سبيله. وم�سكلة  �أمده و�لتخطيط  �أمر يطول  �أطفالنا وم�سكالتهم  و�لتعامل مع 
طفلك �لتي تتكلمني عنها ت�سمى بـ "�لفزع �لليلي" �أو "�لرهاب" وهي جر�ء �للعب وكرثة �حلركة 
طو�ل �لنهار، فاأثناء �لنوم بالليل ي�ستيقظ وي�سرخ با�ستمر�ر ول يتوقف حتى عند ح�سور �لأم، 
و�أحيانا يبدو يف حالة غري و�عية وعيا كامال، وم�ساألة حتديد ��ستيقاظه ليال بعد نومه حتتاج 
منك �إىل مالحظة دقيقة، فهل هو ي�ستيقظ عط�سا �أم �أملا �أم جمرد قلق وخوف من كو�بي�س؟ 
وهل ي�سرخ �سرخات غريبة بال ��ستجابة لتهدئتك له؟ وكم مرة تتكرر هذه �مل�ساألة على مد�ر 

�لأ�سبوع؟ وهل يف كل �لليايل؟ فكل هذه �لأ�سئلة مهمة حتى ن�سل �إىل �حلل �لأف�سل. 
�ل�سن  �أن يرفق على طفله ول ي�سرخ عليه، فالطفل يف هذه  �أن�سحه  فاأنا  وبالن�سبة لزوجك   
حمتاج �إىل �حلنان و�لرفق و�لعطف، فهو بحاجة �إىل وجود �لأب و�لأم بجو�ره، فعندما ي�ستيقظ 
له  كان  �إن  وتلبني طلبه  قلق،  و�حت�سنيه بال  بهدوء وطماأنينة  �إليه  تذهبي  �أن  وي�سرخ حاويل 
يد�فع  �أن  يريد  و�إمنا  �إيذ�ئك  يق�سد  ل  فهو  �سربك  و�إذ�  يهد�أ،  حتى  بيديه  ومت�سكي  طلب، 
عن نف�سه يف مو�قف حدثت له �أثناء �ليقظة يف �لنهار، وحاويل �أن تنامي بجو�ره و�أفهميه �أنه 
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بجو�رك حتى يهد�أ، وكل ذلك برفق ومر�عاة خلوفه، و�أ�سغليه بق�سة لطيفة �أو �سيء ي�ساعده 
على �لنوم مرة �أخرى. 

  ولكي تطمئني �أكرث على �سحة ولدك فالبد من عمل ر�سم مخ له، لأنه قد يكون لعدم 
�نتظام �لكهرباء يف دماغ �لطفل عالقة باملو�سوع، وهذه تختفي تدريجيا مع �لعالج �إن �ساء �هلل 
تعاىل. و�علمي �أختي �لفا�سلة �أن هذ� �لأمر ي�ستغرق منك وقتا لتعديل وتغيري ما �عتاده طفلك، 

وملئه بالأمان �لذي يطرد خماوفه ويزيلها �إىل غري رجعة باإذن �هلل تعاىل.
 �أما ما يخ�س �أخذ �لألعاب منه وكونه يغ�سب لذلك فهذ� ما ي�سمى بحب �لتملك، وهذه غريزة 
يف �لإن�سان. و�لطفل ي�سعر مبيل �سديد �إىل �مللكية حتى ولو كان �ل�سيء تافها، وهنا ياأتي دورك 
حقه  ي�ستعيد  �أن  يجب  و�أنه  �لجتماعية،  و�لتقاليد  �لأخالق  بقو�عد  طفلك  بتب�سري  كمربية، 

بهدوء وباأدب دون �أن يلجاأ �إىل �لبكاء و�ل�سر�خ فهذه من �سفات �ملنهزمني.
و�أحيانا ل يحتاج  باأ�سلوب ح�سن،  ولكن  تعلميه لطفلك،  �أن  �لنف�س فالبد  �لدفاع عن  �أما عن 
�إىل �أن يرد على غريه �إذ� �سربه ولكن �إذ� �قت�سى �لأمر فريد على ذلك. وحاويل �أن تفهميه �أن 
�لطفل �خللوق �لذي ل يرد �لكيل كيلني بل ي�سامح ويعفو فالعفو و�ل�سفح من �سفات �لأقوياء. 

وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأكون ذا عزمية وهمة عالية؟

�أكون  كيف  �لتايل:  �ل�سوؤ�ل  على  �إجابة  �إيجاد  يف  ت�ساعدين  �أن  دكتور  يا  منك  �أرجو    
�ساحب همة وعزمية و�إر�دة قوية؟ وهل هناك مفاتيح وطرق لذلك؟ وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
ل�ستثمار  �لرئي�سة  �ملقومات  من  بالنف�س  ثم  باهلل  �لثقة  �أن  تعاىل  �هلل  وفقك  �علم   
�لإن�سان �أف�سل ما لديه من طاقات و�إمكانات، و�أنت عندك طاقة كامنة حتتاج �إىل حتريك من 
خالل بذل �ملزيد من �جلهد، و�لأخذ بالأ�سباب، وقبل ذلك �لتوكل على �هلل. و�علم �أن �لنجاح 
لبد له من دفع �لثمن. ومما ل �سك فيه �أن �ساحب �لإر�دة و�لعزمية �لقوية ي�سل �إىل �لقمة 
ويرتقي يف حياته على قدر تعبه و�جتهاده، وعلى �لعك�س من ذلك �لذي لي�س له �إر�دة ول عزمية 

ل ميكن �أن يتقدم �إىل �لأمام، فهو م�ساب بالإحباط و�لك�سل و�لفتور و�لت�سويف. 
قوة  قوتان،  فيها  "�لنف�س  تعاىل:  �هلل  رحمه  �لقيم  �بن  �لإمام  قول  �إىل  �لفا�سل  �أيها  و��سمع 
وقوة  ينفعه،  ما  �إىل  �لإقد�م م�سروفة  قوة  �أن يجعل  �ل�سرب  �لإحجام، فحقيقة  وقوة  �لإقد�م 

�لإحجام �إم�ساكا عما ي�سره".
ولكي تقوي عزميتك فالبد �أن تكون لديك �لرغبة للنجاح، ولبد �أن يكون لك �لد�فع �لذي يحثك 
على تقوية عزميتك و�إر�دتك، و�أنت �لذي متلك مفاتيح هذه �لآلية، ومقاليد �لقر�ر بيدك، ولكن 
�لأمر يحتاج منك �إىل خطو�ت ت�ساعدك �إىل �لو�سول �إىل �لهدف. و�إليك بع�س �خلطو�ت �لتي 

تعينك على ذلك: 
بها  و�أق�سد  �لروحانية،  بالطاقة  �أول  فعليك  و�إر�دتك  عزميتك  تقوي  �أن  �أردت  �إذ�   -

�لطاقة �لإميانية، باأن تتوكل على �هلل �أول ثم تنه�س.
فا�سدد يديك بحبل �هلل معت�سما .... فاإنه �لركن �إن خانتك �أركان

�أ�سدقائك  �أ�سرتك ومع  و�أق�سد بها عالقتك مع  �لعاطفية،  �أن تغذي طاقتك  - حاول 
�أن  ت�ستطيع  ولن  �سك  بال  �ملر�س  هذ�  �إليك  ف�سينتقل  خمول  �أ�سابها  فاإن  وجري�نك، 
تتقدم �إىل �لأمام. فحاول �أن حتب لغريك ما حتب لنف�سك، وحرر طاقتك، وهذ� �سيخلق 

لديك طاقة قوية يف �أعماقك، ويجعل منك �إن�سانا ذ� �إر�دة.
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 - حاول �أن تقرر يف نف�سك باأنك �ستقوي من عزميتك و�إر�دتك، فاإذ� قررت دون تردد 
ف�ست�سل باإذن �هلل تعاىل �إىل ما ت�سبو �إليه.

�أيقظ �سمريك فهو جهازك �لذي يحركك �إىل �لنجاح، وهو �لذي ياأمرك وينهاك،   -
�أو يوؤخرك، وهو �سوتك �لذي ينبعث من �أعماق نف�سك، فحاول �أن  وهو �لذي يقدمك 

ت�سوبه يف �لطريق �ل�سحيح كي يعطيك �لقوة و�لعزمية و�لإر�دة.
منهم،  تاأخذ  �لقوية،  و�لإر�دة  �لعزمية  ذوي  �لناجحني من  �لأخيار  ب�سحبة  عليك   -  

وتتاأ�سى بهم، و�بتعد عن �لأ�سر�ر من ذوي �لنفو�س �ملهزومة و�لإر�دة �ل�سعيفة.
 - ل تبني حياتك على �لت�سويف، ولكن تعلم د�ئما �أن تقوم بالعمل يف وقته، فهذ� يعطيك 

طاقة وقوة ت�ساعدك يف �لتغلب على هذ� �لإحباط.
 - ثق باأن رحلة �ملليون ميل تبد�أ بخطوة و�حدة.

 - ذكر نف�سك بالأن�سطة و�لأعمال �لتي حققت فيها جناحا عاليا كلما �سعرت بالإحباط 
و�لرتدد.

وتذكر  تهزمك،  �لظروف  تدع  ول  وحزم،  ب�سجاعة  �لإر�دة  تو�جه �سعف  �أن  - حاول   
د�ئما �أن �حلياة مملوءة بالعو�ئق و�لنك�سات و�لنجاحات كذلك. 

- �حذر د�ئما ل�سو�س �لطاقة �لذين ي�سعفون �إر�دتك وعزميتك، ومن بني �لل�سو�س: 
�لقلق و�لإحباط وت�ستت �لذهن و�لتعب، وو�جه بقوة �لإميان و�لعقيدة و�لتوكل على �هلل 

تعاىل. وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأتعامل مع النا�ص؟

  يف كثري من �لأحيان ت�سادفنا مو�قف حترجنا فال ن�ستطيع �لت�سرف فيها، ومن هذه 
�ملو�قف �أن ي�ساألنا بع�س �لنا�س يف مو�سوع معني مثال، فال ن�ستطيع �لت�سرف �أو قول �ل�سر�حة 

�لتي قد جترحه، كما �أننا ل ن�ستطيع �لنقد �أو �لن�سح. فكيف نت�سرف؟

اجلواب:
  نو�جه يف حياتنا �لعديد من �أمناط �ل�سخ�سية �ل�سلبية �لتي ي�سعب �لتعامل معها، 
فهي قادرة على �فتعال و�إثارة �لكثري من �ملتاعب و�مل�سكالت يف حميط �لأ�سرة �أو د�خل �ملوؤ�س�سة 
�لتي نعمل بها، �إنها �سخ�سيات تثري �أع�سابنا وتهدد �أو�ساعنا و��ستقر�رنا، وهي متو�جدة يف 
كل مكان من حولنا. وفن �لتعامل مع هذه �ل�سخ�سية من �أهم �لفنون �لتي نعمل من خاللها على 
�لتاأثري على هذه �ل�سخ�سية و�سبطها وتعديل �سلوكها و�جتاهاتها �ل�سلبية. ومن �أهم تلك �لفنون 
�لتحلي بال�سرب و�لأناة و�حللم، و�لتي بها ن�ستطيع �أن نك�سب ودهم وحتويل م�سارهم �خلاطئ 
�إىل طريق ملوؤها �ل�ستقامة و�ل�سو�ب، ولنا يف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لقدوة �حل�سنة 
يف �لتعامل مع �لأفر�د، فقد كان ير�سدهم ويعلمهم دون �مل�سا�س بكر�متهم و�إن�سانيتهم، بل قد 
و�جه م�سكالت يف غاية �خلطورة، ومع ذلك تعامل معها بروح طيبة زكية، ونف�س مطمئنة، وهو 

يربي وين�سح ويعلم.
طيبة،  ون�سيحتك  كلماتك  فلتكن  �أح�سن،  هي  بالتي  تدفعي  �أن  �هلل  حفظك  حاويل    
فيها �للم�سة �حلانية بطريقة ل �إحر�ج فيها، فيها �لأثر �ل�سحري �لذي يحول �لعنيد �إىل وديع 

و�ل�سيئة �إىل ح�سنة، وبحكمة ودون جتريح �أو ت�سهري. 
تتعاملني  �لتي  �لنف�سيات  ولكن على ح�سب  �أن قول �حلقيقة لبد منه،  �لفا�سلة  �أيتها  و�علمي 
�أحيانا  معها، فمنهم من يقبلها ومنهم من ل يقبلها. و�حلق د�ئما مر، وقد يغ�سب �لآخرون 

ولكن نريد �أن نعالج �لأمر بحكمة ولي�س باندفاع وت�سرع. 
- حاويل �أن تنتهزي �لوقت �ملنا�سب �لذي يكون فيه �ل�سخ�س �لذي ت�سارحينه هادئ 

�لبال مطمئنا.
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م�ساعر  جترحي  ل  حتى  مبا�سرة  ولي�س  مبقدمات  م�سبوقا  �لكالم  يكون  �أن  ينبغي   -
�ل�سخ�س �لذي تكلمينه.

 - حاويل �أن تبدئي �لكالم بالثناء على �ل�سخ�س �لذي تودين م�سارحته �أو ن�سحه، وبيان 
ف�سله وجميل �سفاته و�أخالقه؛ فبقيامك بذلك فاإنك تقومني باإخر�ج �أف�سل ما لديه من 

م�ساعر، وبذلك �سيكون متفهما لك �أكرث عندما تقدمني له �أي نقد �أو ن�سيحة. 
- �علمي �أنه ما كان �لرفق يف �سيء �إل ز�نه، ول ينزع �لرفق من �سيء �إل �سانه، فحاويل 

�أن تلتزمي بالرفق يف كالمك دون تع�سب �أو غ�سب.
 - �علمي �أن �ملعاملة �حل�سنة تعترب من �لأ�ساليب �لإقناعية �لناجحة ملا لها من �أثر جيد 

يف لني �ل�سخ�س �لآخر و�قتناعه بالكالم. وباهلل �لتوفيق.
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طرق املذاكرة اجليدة

 �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، دكتور، �أرجو �أن تو�سح يل ما هي طرق �ملذ�كرة �جليدة؟ 
وماذ� �أفعل لكي تتحقق؟ 

اجلواب:
  وعليكم �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته، �علمي حفظك �هلل �أن �لإن�سان �لذي يريد �أن 
ينجح يعرف �لتحدي ول يعرف �مل�ستحيل، يعرف �لنجاح ول يعرف �لف�سل، يعرف كيف يتحمل 
�مل�سوؤولية وكيف يبذل �جلهد وكيف ي�سل �إىل �لنتائج �لتي يريد �أن يحققها. و�لإن�سان �لناجح 
هو �لذي يبذل ما يف و�سعه، ويبذل �أق�سى ما ي�ستطيع من جهد وجد و�جتهاد وت�سحية ووقت، 

وي�سرب حتى ي�سل �إىل بغيته لأنه يعرف طعم �لنجاح ول ير�سى عنه بديال. 
 و�أنت �أيتها �لفا�سلة ل�سك �أنك قادرة باإذن �هلل تعاىل على حتقيق �لنجاح و��ستيعاب در��ستك 
و�ملذ�كرة بطريقة جيدة، ولكن هذ� يحتاج �إىل �سرب وجد ومثابرة وعدم �لياأ�س و�لقنوط، و�أن 
تبعدي عنك �لأفكار �ل�سلبية �لتي جتعلك تتقاع�سني �أو تف�سلني يف �ملذ�كرة. �بحثي د�ئما عن 
�لبديل ول تركني حلل و�حد فقط، بل �بحثي عن حلول كثرية حتى ت�سلي �إىل هدفك، و�علمي 

�أن نيل �ل�سيء ل ياأتي بالتمني، و�إمنا يكون باجلد و�ملثابرة و�لتعب. 
وما نيل �ملطالب بالتمني                 ولكن توؤخذ �لدنيا غالبا

 وبالن�سبة لطريقة �ملذ�كرة �ل�سحيحة فاإليك بع�س �خلطو�ت:
  - ذكر �هلل عز وجل، فال ي�سك �ثنان يف �أن �لعالقة �لد�ئمة بني �لإن�سان وخالقه لها 

�أكرب �لأثر يف حياة �لإن�سان �ليومية. 
تقوية  يف  �ملهمة  �لأ�سباب  من  فتجنبها  و�ملنكر�ت؛  �ملعا�سي  تتجنبي  �أن  حاويل   -

�لذ�كرة.
 - �لفهم ي�ساعد على �حلفظ و�لتخزين، فاإن �أنت فهمت �ل�سيء �لذي تدر�سينه، �سهل 

عليك �حلفظ.
و�لرتكيز  تدر�سينه،  �لذي  �ل�سيء  و�لتمعن يف  �ل�ستطالع  لديك حب  يكون  �أن  - يجب 

�لفكري و �لهتمام. 
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جعل  �لليل  لأن  �لنهار؛  يف  تكون  �أن  �لأف�سل  ومن  للمذ�كرة.  خطة  �أو  برنامج  و�سع   -
�سكنا، و�أف�سل �لأوقات يكون �لعقل فيها مرتاحا بعد �لفجر. فعودي نف�سك �لنوم باكر� 

لت�ستيقظي باكر�.
- تناويل �لغذ�ء �ل�سحي �لذي تتو�فر فيه �أحما�س �أوميغا كاأ�سماك �ل�سلمون، و�جلوز، 

و�لبي�س، فاإن لها دور� �أ�سا�سيا يف تقوية �لذ�كرة.
 - ما ينطبق على �لغذ�ء ينطبق على �ملحافظة على �سحة �جل�سم ور�حته خا�سة �لنوم، 

فاجل�سم يحتاج �إىل فرتة ل تقل عن 8 �ساعات من �لنوم و�لر�حة.
 و�أن�سحك باأن حتذري �لياأ�س و�لقنوط و�لف�سل، ول ترتكي له جمال يف عقلك، د�ئما 

�جعلي ن�سب عينيك �لنجاح و�لتفوق، و�ست�سلني �إىل ذلك باإذن �هلل تعاىل. 
وباهلل �لتوفيق.
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كيف اأجدد حياتي؟

عندي �إح�سا�س د�ئم بعدم جودة حياتي، ل �أرى �أي جديد، فحياتي كلها على وترية    
�أينما �أكون �حلياة عادية ل تغري فيها.. �أريد �أن �أجنح يف حياتي و�أن �أتفوق يف  و�حدة مملة، 

در��ستي.. �أرجوكم �ساعدوين. وجز�كم �هلل خري�. 

اجلواب:
�إن�سان طموح  �أنك    �أخي �لفا�سل حفظك �هلل ورعاك، عندما قر�أت ر�سالتك علمت 

تريد �أن ت�سل �إىل هدف نبيل، وهو حتقيق �لنجاح يف حياتك �لعلمية و�لعملية.
�لثقة بنف�سك وطرد �لأفكار �لنهز�مية من عقلك  �إىل تعزيز  �أنك حتتاج  �أيها �لفا�سل   �علم 
ومن تفكريك، فحاول د�ئما �أن تردد بع�س �لعبار�ت �لإيجابية مثل: "�ساأجنح باإذن �هلل تعاىل، 
�خلري  �أحب  �أنا  و�أمتي،  وطني  �أخدم  �أن  �أريد  جمتمعي،  يف  فعال  �أكون  �أن  �أريد  �أنا  �ساأتفوق، 
�لباطني  �لأفكار يف عقلك  لهذه  لالآخرين..." فربجمتك  �مل�ساعدة  �أقدم  �أن  �أريد  لالآخرين، 

باإذن �هلل تعاىل �ستحققها على �أر�س �لو�قع وتطبقها فعليا.
�ملبادرة يف حياته، ويعرتف  ياأخذ بزمام  �لذي  �لإيجابي هو  �لإن�سان  �أن  �لفا�سل  �أيها  و�علم   

مب�سوؤولياته �لكاملة عن �أفعاله وت�سرفاته، و�أنه يتميز بال�سفات �لتالية:
 - ل ينهزم للو�قع بل يبحث عن �لبد�ئل د�ئمًا. 

- يتحكم يف ردود �أفعاله.
 - يبذل ق�سارى جهده كي يفوز بثقة �لآخرين.

 - يجرب �أ�ساليب كثرية تقربه �إىل �لنا�س ول يياأ�س.
 و�إن من �أهم �سروط �ل�سخ�سية �ملتكاملة هي �ل�ستقامة و�لنز�هة، وهذ� يعني �أن نهتم بالقيم 
�ل�سجاعة  بني  نو�زن  و�أن  �لآخرين،  ونحرتم  �أنف�سنا  نحرتم  و�أن  �آخر،  �سيء  �أي  قبل  و�ملبادئ 
�أن جتعل �سخ�سيتك قوية وتثق بنف�سك دون �ملبالغة يف ثقتها، بل  و�حرت�م �لآخرين. فحاول 
�أعطها تقديرها، ول تنق�س من �ساأنها. ولكي تعرف كيف تقدر ذ�تك فهناك �سفات يتمتع بها 

�ل�سخ�س �لذي يقدر ذ�ته من �أهمها:
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 - �أن تكون �سخ�سًا م�سيطرً� على �نفعالتك.
 - �أن تكون متو�زنًا يف حياتك ل �إفر�ط ول تفريط.

 - تع�سق �لدر��سة وت�ستمتع بها، وتت�سم باحلما�س و�لد�فعية و�مليل �إىل �لتغيري و�لتطوير.
 - �سريح وو��سح ول متيل �إىل ��ستخد�م �لإ�سار�ت عند �حلديث مع �لآخرين. 

- عندما تو�جه �مل�ساعب تتجاوز ذلك ب�سرعة فتكون �إيجابيا ومتفائال.
 - تعتمد على ذ�تك وتتمتع بالقدرة على �لت�سرف با�ستقاللية دون �لعتماد على �لآخرين.

 - �جتماعي ومتعاون، وت�سعر بال�سعادة �إذ� ��سرتكت يف عمل جماعي.
 وت�ستطيع �أن تنجح يف حياتك �إذ� ��ستثمرت �إمكاناتك، وبادرت بالعمل، ودخلت ميد�ن �حلياة، 
وقد ت�سقط �أحيانا، ولكن ل تتاأثر بهذ� �ل�سقوط؛ فالإن�سان �لناجح �لطموح ل يتاأثر بالعو��سف، 

بل يو��سل �سريه �إىل �أن ي�سل �إىل �لهدف �ملن�سود. 
و�علم �أن �لنجاح ل يوؤخذ بالتمني، و�إمنا بالعمل و�حلركة و�جلد و�ملثابرة: 

                           فما نيل �ملطالب بالتمني ..... ولكن توؤخذ �لدنيا غالبا
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اأحالم اليقظة

 �أ�سعر بفقد�ن �لثقة بنف�سي، و�أ�سعر بالوحدة رغم كرثة �سديقاتي، و�أكرث ما يوؤرقني هي �أحالم 
�ليقظة �لتي تالزمني خا�سة د�خل حجرة �لدر��سة.. �أرجو م�ساعدتي. و�سكر�.

اجلواب:
 �لأخت �لفا�سلة حفظها �هلل، �علمي �أن �سعورك بعدم ثقتك بنف�سك يرجع �إىل �خلجل، فظهور 
�خلجل عند �لإن�سان يجعله ينتق�س من قدره، ول يقدر ذ�ته، بل ويعي�س يف عزلة عن �لآخرين، 
و�أغلب �لذين ي�سعرون باخلجل يت�سفون باحل�سا�سية �ل�سديدة و�لعو�طف �لرقيقة �لتي جتعل 
�لأ�سياء �ل�سغرية �لتي ل ينتبه لها �لآخرون م�سدرً� لالأمل و�ل�سدمات �لنف�سية، وهذ� �ل�سخ�س 
ل يكون لديه يف �لغالب �لقدرة على �لرد �أو �لدفاع عن نف�سه، بل ينتابه �سعور د�ئم باأنه مهدد. 

ولكي تتخل�سي من �خلجل، هناك خطو�ت كثرية، �أهمها: 
- ل بد �أن تكوين مقدرة لذ�تك متامًا، فاأنت لديك قدر�ت ومهار�ت، يجب �أن ت�ستثمريها.

�لآخرين،  و�لت�سميم على مو�جهة  �لإر�دة  �أن تكون لديك قوة  بد  للخجل، ول  ت�ست�سلمي  - ل 
و�لندماج معهم، �سو�ًء يف �ملدر�سة �أو يف �لبيت �أو يف �أي مكان، وهذ� �سيزيدك ثقًة بنف�سك، 

وتتخل�سني تدريجيًا من �خلجل باإذن �هلل تعاىل. 
�أما عن طريقة ك�سبك ثقة �لآخرين و�لتاأثري عليهم، فهناك خم�س خطو�ت ل بد منها، وهي:

�ل�سخ�س  �أبعاد �سخ�سية  تفهمي  �أن  بد  يعاملوك، فال  �أن  �لنا�س كما حتبني  - عاملي 
�لذي تتكلمني معه من حيث �ل�سمات و�ل�سفات، ما يحب وما يكره، ول ميكن �أن تعاملي 

كل �لنا�س بنف�س �لطريقة، فكٌل له �أ�سلوبه يف �لتعامل.
- �لتزمي بوعودك، فاإن عدم �لوفاء بالوعد �سيٌء يخف�س ر�سيدك من �لثقة لدى �لآخرين 
�أو  تزورينها،  ل  ثم  �ساأزورك غدً�  لزميلتك  تقويل  �أن  مثل  �ل�سغرية،  �لأ�سياء  حتى يف 
تقويل لها �ساأت�سل عليك ول تت�سلي بها، فاإن تكر�ر ذلك عدة مر�ت يفقدك �لتاأثري 

عليها فتخ�سرين حمبتها.
- �لتزمي �ل�ستقامة و�لنز�هة، و�بتعدي عن �حلقد و�حل�سد و�لكذب و�لغيبة و�لنميمة، 
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و�إف�ساء �لأ�سر�ر، و�لتملق، و�خلد�ع، فكل هذه �لأ�سياء جتعل �لآخرين يقطعون عالقتهم 
بك ويفرون من �أمامك.

هي  نف�سها  من  �لو�ثقة  �لقوية  �ل�سخ�سية  فاإن  منك،  بدر  �إذ�  �خلطاأ  عن  �عتذري   -
�لقادرة على تقدمي �لعتذ�ر �إذ� ما �رتكبت �خلطاأ.

تبدو  �لتي  �لأمور  ببع�س  يتاأثر  قد  فاإن حت�سني عالقتك  �ل�سغرية،  بالأ�سياء  �هتمي   -
بال�سلب  توؤثر  وقد  �لرمزية.  �لهد�يا  وتقدمي  �حلانية،  �للم�سات  مثل:  تافهة،  للبع�س 

�أ�سياء �سغرية: مثل �لإ�ساء�ت �ل�سغرية �أو �لإهانات �مل�سترتة �أو عدم �لحرت�م.
لديك  وتكون  �لآخرين،  وود  �حرت�م  تك�سبي  �أن  ت�ستطيعني  �خلم�س  �خلطو�ت  وبهذه   
بني  �لتو�زن  �إيجاد  على  �لقدرة  لديك  وتكون  �لآخرين،  مع  �حلديث  عند  م�سد�قية 

�ل�سجاعة و�حرت�م حقوق �لآخرين. و�هلل �ملوفق.
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اأ�سعر بعدم اأهميتي يف احلياة

�أرجو منكم  �أهميتي و�لياأ�س.  �أ�سعر بعدم �لرغبة يف �لعمل وباخلمول و�لك�سل و�ل�سعور بعدم   
م�ساعدتي.

اجلواب:
�علم حفظك �هلل �أن هذه �حلالة �لتي �أ�سابتك هي من ياأ�س �لنف�س وترك زمام �لأمور   
لها، فالإن�سان �لعاقل هو �لذي يجاهد نف�سه، ود�ئم �حلذر منها، وقد كان خري �لب�سرية �سلى 
" ُقِل: �للهَُّهمهَّ ِقِني �َسرهَّ  �هلل عليه و�سلم د�ئم �لتحذير من �سرها، فقد قال حل�سني بن �ملنذر: 

َنْف�ِسي، َو�ْعِزْم يِل َعَلى ُر�ْسِد �أَْمِري ". �ل�سنن �لكربى للن�سائي: 10334.
َنُعِك �أن َتُقويِل  و�أو�سى �بنته فاطمة ر�سي �هلل عنها �أن تقول �إذ� �أ�سبحت و�إذ� �أم�ست: " َما مَيْ
يِن ُكلهَُّه، َول َتِكْلِني �إِىَل  ِلْح يِل �َساأْ �سْ �ْسَتِغيُث، �أَ َبْحِت َو�إَِذ� �أَْم�َسْيِت: َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك �أَ �إَِذ� �أَ�سْ

". �ل�سنن �لكربى للن�سائي: 9955. َنْف�ِسي َطْرَفَة َعنْيٍ
 و�علم �أيها �لفا�سل �أن كل ما يحدث لك هو من �لنف�س و�ل�سيطان، فاإنهما ي�سرفان �لإن�سان عن 
�خلري، ويحببان له �خلمول و�لك�سل. فحاول �أن تقوي �سعفك، وت�سيطر على �لأفكار �ل�سلبية، 

وذلك من خالل ما ياأتي:
- قوي �إميانك باهلل عز وجل.

- �أقم �ل�سالة لأول وقتها. 
- �جعل ل�سانك رطبًا بذكر �هلل تعاىل.

- �أكرث من قر�ءة �لقر�آن. 
- ��ستعن باهلل بالدعاء يف جميع �أمورك.

 - ��ستعن بال�سحبة �ل�ساحلة �لتي تعينك وحتفظك من �لنف�س و�لهوى و�ل�سيطان.
 - و�جه �لقلق و�خلوف بقوة �لإميان، و�نطلق نحو �لنجاح.

 - حاول �أن ت�سغل فر�غك باملطالعة �لهادفة و�لهو�يات �لنافعة.
 - �جعل لنف�سك برناجمًا هادفًا من مطالعة و�سياحة وريا�سة، وحاول �أن تطبقه دون 

عجز �أو ك�سل. وباهلل �لتوفيق.
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ولدي متاأخر درا�سيا

  ولدي عمره 9 �سنو�ت، متاأخر در��سيا، ونتائجه �لدر��سية متو�سطة، حاولت معه لأرفع 
م�ستو�ه �لدر��سي ولكن ل جدوى ول فائدة من ذلك.. �أرجو �إفادتي هل هذ� ر�جع �إىل تخلف 

عقلي �أم ماذ�؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
�لآباء  بع�س  �أذهان  يف  خاطئة  مفاهيم  هناك  تعاىل،  �هلل  حفظك  �لفا�سلة  �أختي    
و�لأمهات باأن م�ساألة �لتاأخر �ملدر�سي مرتبطة بالغباء �أو �لتخلف �لعقلي، وهذ� حكم ع�سو�ئي 
�لبيئية مع بع�س  �لعو�مل  �لتاأخر �ملدر�سي ظاهرة معقدة تختلط فيها  �أن ظاهرة  �إذ  مت�سرع، 
بع�س  يعاين  حيث  نف�سه  �لطفل  �إىل  تعود  وقد  و�لدر��سية،  و�لأ�سرية  �لقت�سادية  �لعو�مل 

�مل�سكالت �لتي ينتج عنها �لتاأخر �ملدر�سي.
و�علمي حفظك �هلل تعاىل �أن عالج ظاهرة �لتاأخر �ملدر�سي تكون من خالل: 

- تاأمني �لأجو�ء �لجتماعية �ل�سليمة.
- تنمية روح �لإبد�ع عند �لطفل.

- توفري �لألعاب للطفل، و�إتاحة �لفر�سة لت�سريف �لن�ساط.
- متابعة �ملنهج �ملدر�سي للطفل وتب�سيطه ب�سكل منا�سب.

- �لبدء بتعليم �لطفل من �ل�سهل �إىل �ل�سعب �سمن بر�مج خمططة �سلفا.
مكثف،  وب�سكل  فعالية  �لأكرث  �لتعليمية  �لو�سائل  طفلك  مع  ت�ستخدمي  �أن  حاويل   -

كالأجهزة �ل�سمعية و�لب�سرية، و�لهتمام باملح�سو�سات �أكرث من �ملجرد�ت.
وباهلل �لتوفيق. 
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طفلي ل يحب املدر�سة

ويبكي،  ي�سرخ  �ملدر�سة  وقت  حان  وكلما  �ملدر�سة،  �إىل  �لذهاب  يحب  ل  طفل  لدي    
و�إذ� ذهب يحاول �أن يخرج ول يريد �أن يدر�س.. �أرجوكم �أفيدوين ما تف�سري هذه �مل�سكلة، وما 

�لعالج؟ وجز�كم �هلل خري�.

اجلواب:
  هذه م�سكلة �جتماعية تربوية. وي�سكل �لهاربون من �ملدر�سة �رتفاعا لعدد �لأميني يف 
�ملجتمع، و قد ينحرف ق�سم كبري منهم �إىل �أعمال ت�سر بهم �سخ�سيا وتلحق �سرر� باملجتمع. 

وترجع �أ�سباب �لهروب من �ملدر�سة �إىل: 
- �حلالة �ل�سحية: كاأن يعاين �لطفل من مر�س يدفعه �إىل عدم �لتاأقلم و�لتكيف مع 

�لدر��سة.
- �ملعاملة �ل�سيئة: كا�ستخد�م �لق�سوة، �أو �ل�سخرية من قبل �ملدر�سني.

- عدم مالئمة �ملنهج �ملدر�سي: وهنا يلجاأ �لطفل �إىل �لو�سيلة �ل�سلبية �ملتمثلة يف ترك 
�ملدر�سة عن طريق �لهروب.

- عدم �لن�سج �لعقلي �لكايف: فبع�س �لأطفال ير�سلون �إىل �ملد�ر�س يف �سن مبكرة قبل 
�لو�سول �إىل مرحلة �لن�سج �لعقلي.

- عاطفة �لأهل �ل�سديدة: وبخا�سة �لأم �لتي ت�سعر يف �لأيام �لأوىل من ذهاب طفلها �إىل 
�ملدر�سة باأن �ملدر�سة تنتزع منها طفلها، فتظهر نتيجة لهذ� �ل�سعور �ملزيد من �لعطف 

و�لهتمام، وبذلك تت�سكل عند �لطفل نو�ة �ل�سعور بالكر�هية و�لنفور من �ملدر�سة.
�أما بالن�سبة لعالج هذه �مل�سكلة، فيجب �تباع �خلطو�ت �لتالية: 

- ل بد من خلق �لأجو�ء �لأ�سرية �لهادئة �ملوحية بالثقة و�مل�سبعة بروح �لتفاوؤل �لتي تبث 
يف �لطفل روح �لندفاع و�لرغبة يف �ملدر�سة.

- حاول �أن تقوم باإجر�ء بع�س �لختبار�ت �لنف�سية و�لجتماعية للتاأكد من منو ن�سج 
طفلك، لأن �لعمر �لزمني لي�س كافيا للدللة على �لن�سج، وهذ� �لأمر قد ي�ساعدك فيه 

�لأخ�سائي �ملوجود يف مدر�سة طفلك.
- حماولة منح طفلك �حلب و�لعطف و�حلنان �لتقدير و�لإ�سغاء له �سو�ء يف �لبيت �أو يف 

�ملدر�سة، وبذلك ينعم بحياة نف�سية هادئة. وباهلل �لتوفيق.
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طفلتي ت�سرق اأغرا�ص زميالتها
 

زميالتها،  �أغر��س  تاأخذ  باأنها  طفلتي  على  �ملدر�سة  من  �سكوى  تاأتيني  ما  كثري�   
رغم �أنني وفرت لها كل ما تريد، وحذرتها مر�ت عديدة �أنا وو�لدها ولكن دون فائدة.. �أرجو 

م�ساعدتي من �أجل عالج طفلتي لترتك هذ� �ل�سلوك �خلاطئ.

اجلواب:
 �علمي حفظك �هلل تعاىل �أن �أ�سباب �ل�سرقة قد ترجع �إىل: 

- وجود دو�فع ج�سمية وحاجات مل ت�سبع يف �ملنزل.
- لإ�سباع هو�ية ك�سرقة كرة �أو لعبة.

- قد تكون بد�فع �لنتقام، وكردة فعل على �لق�سوة �لز�ئدة.
- وقد تكون ب�سبب �لتدليل �لز�ئد، حيث يفهم �لطفل على �أن �حلياة �أخذ فقط.

- قد يكون ب�سبب �ل�سعور بالنق�س، وباأنها �أقل من زميالتها فتلجاأ �إىل �لتعوي�س.
ومن �أجل عالج هذه �لظاهرة عليك �أختي باتباع �خلطو�ت �لتالية: 

- يجب �أن حترتمي ملكية �بنتك حتى حترتم هي ملكية �لغري.
- حتقيق �أجو�ء �لعطف و�حلنان و�إبعاد جو �لإرهاب و�لنتقام.

- تعويد طفلتك على �ل�ستئذ�ن �إذ� ما �أر�دت �أن تاأخذ �سيئا ما.
- حماولة زرع �لقيم �لدينية و�لأخالقية يف �لأ�سرة.

- عدم �لتمييز و�لتف�سيل بني �لإخوة.
- حماولة تلبية رغبات طفلتك ولكن يف حدود �ملعقول.
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تربية الأولد

  لدي ثالثة �أطفال يف �لرو�سة و�لتمهيدي و�ل�سف �لأول، �أعاين يف تربيتهم من �لعناد 
و�لتمرد و�ل�ستهتار وعدم خوفهم من �لعقاب. فكيف �أت�سرف؟.

اجلواب:
  �علم حفظك �هلل �أن �لطفل يف هذه �ل�سن يحتاج �إىل تربية خا�سة، و�أهم �حتياجات 
�إىل  �إ�سافة  �لجتماعي،  و�لتو�فق  بالأمن  و�لإح�سا�س  �لعاطفي  �لإ�سباع  �لعمرية  �ملرحلة  هذه 
�إ�سباع حاجاتهم �لنف�سية و�لجتماعية و�لتي تتمثل يف �لحرت�م و�لتقدير و�ل�ستقالل، بالإ�سافة 
�إىل حاجاتهم �إىل �حلب و�حلنان و�لعطف، ول نن�سى حاجة �لطفل يف هذه �ل�سن �إىل �للعب، 
فهذ� يعترب �ملتنف�س �لرئي�س لدى �لطفل، وهو يوقد �لذكاء و�لفطنة لديهم، وي�ساعد على منو 

�لع�سالت وجتديد �لن�ساط وتنمية �ملهار�ت �ملختلفة.
 �أيها �لفا�سل: �أطفالك لديهم م�سكلة �لعناد و�لتمرد، وهذه �لظاهرة عادية ماألوفة يف �ملر�حل 

�لأوىل من �لطفولة، وهي و�سيلة لإثبات �لذ�ت وبنائها، و�سد �أنظار �لآخرين و�لتاأثري عليهم.
عليها علماء  ويطلق  و�ملدر�سني،  �لآباء  تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  �أهم  �مل�سكلة من  تكون هذه  وتكاد 
�لنف�س و�لرتبية مبرحلة �لعناد �أو �سن �ملقاومة، وهناك �أ�سباب قد جتعل �لطفل يتمرد وي�سبح 

عنيدً�، منها:
 - �لرغبة يف تاأكيد ذ�ته.

 - قد تكون نتيجة قيود م�سددة ُفر�ست عليه يف �أكله وملب�سه ودر��سته.
 - و�سع قيود �سد رغبات �لطفل يف ممار�سة �للعب، وتدخل �لأهل يف حياته �لطفولية.

 - �لأ�سلوب �ملتذبذب من طرف �لو�لدين بني �للني و�لق�سوة، مما يجعل �لطفل يف حرية 
من �أمره، فيعرب عن عدم �ل�ستقر�ر �لنف�سي بالعناد و�لرف�س و�لتمرد. 

�إ�سباع حاجيات  �أجل  �لتعاون بني �لبيت و�ملدر�سة من   ولعالج هذه �لظاهرة لبد من 
�لطفل و�حتو�ء مطالبه �لأ�سا�سية؛ لقطع �لطريق على عمليات �لتمرد و�لعناد و�لرف�س 

وكرثة �ل�سغب. وهناك خطو�ت �أرجو �تباعها:
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 - يجب جتنب من �أ�ساليب �لق�سوة و�ل�سرب �ملتبعة يف تربية �لطفل. 
�أل تكون هناك مو�جهة مبا�سرة  و�أرجو  بالعناد،  �لعناد  �أن يقاوم  �أنه ل ميكن  - �علم 
لمت�سا�س  و�للني  باللطف  �لإقناع  حماولة  هناك  تكون  �أن  �لأف�سل  ولكن  �لطفل،  مع 

�لعناد.
�أو هد�يا  �ألعاب(،  باإعطائه حو�فز مادية )هد�يا،  للولد،  �لدر��سة   - حماولة حتبيب 

معنوية )كلمات �سكر وتقدير( حتى يزيد �لطفل من �لتح�سيل �لدر��سي. 
- عدم تعري�س �لطفل ملو�قف �إحباطية تخلق لديه ردود فعل متمثلة يف �لتمرد و�لعناد.

 - �ترك له جمال للعب و�لتعبري عن �لذ�ت دون م�سايقات، حتى يح�س باحلرية.
و�علم وفقك �هلل �أن �لأمر يحتاج منك �إىل عناية �أكرث، و�أن �أ�سلوب �لعقاب مع �لأطفال 
يف هذه �ل�سن ل ياأتي بنتيجة �إيجابية، فيجب �أن تتحلى بال�سرب و�متالك �لأع�ساب، 

فرتبية �لأبناء م�سوؤولية �لأب و�لأم معا. وباهلل �لتوفيق.
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اأ�سعر باأن زوجي ل يحبني

  �سبب �مل�ساكل بيني و بني زوجي عائد لوجود عقليتني خمتلفتني، فهو ل يفهمني، ول 
�أ�سعر بال�سعادة معه، بالرغم من �أنه �إن�سان جيد ودّين، و لكن �أ�سعر �أنه ل يحبني. �أحيانا �أ�سرخ 
عليه عندما ل يفهمني، و�أجرحه بالكلمات. �إنه يرف�س �أن �أمت در��ستي. وعندما �أ�ستكي له ل 
يهتم ب�سماعي. ولقد حاولت �أن �أح�سن عالقتنا و�أناق�سه ولكنه يرد باأن �لعيب من طريف ولي�س 
من طرفه، ويطلب مني �أن �أتغرّي. لقد �أ�سبحت ل �أطيقه؛ لذلك طلبت منه �لطالق ولكنه رف�س 

و�أنا ل �أ�ستطيع �أن �أعي�س معه فما �حلل؟

اجلواب:
�سيدنا عمر بن �خلطاب  بقول  �أذكرك  �أن  �أريد  �ل�سائلة حفظك �هلل ورعاك،  �أختي    
ر�سي �هلل عنه: هل كل �لبيوت تبنى على �حلب؟ لن جتدي بارك �هلل فيك بيتا يخلو من م�ساكل 
ومناو�سات و�ختالف يف �لآر�ء و�ملو�قف و�لتفكري، فهذ� �أمر طبيعي، ول ميكن �أن جتدي زوجني 

متفقني على كل �سيء.
زوج  كل  ومعرفة  و�لتحمل  �ل�سرب  مع  ياأتي  و�لرحمة  و�ملودة  و�حلب  �لن�سجام  �إن    
لالآخر، فطبيعة �لرجل تختلف عن طبيعة �ملر�أة، وتفكريه يختلف عن تفكريها، وروؤيته تختلف 
عن روؤيتها. فهذه �لأمور كلها جتعلك ت�سربي على ت�سرفات زوجك ول ت�ستعجلي يف �حلكم 

عليه.
تعتزي  �أن  ودّين، وهذ� خلق لبد  �إن�سان جيد  �أن زوجك  ��ست�سارتك  لقد ذكرت يف    
على  �خلري  جانب  يطغى  فاأحيانا  و�سر،  خري  فيه  �إن�سان  فكل  تعززيها،  �أن  لبد  و�إيجابية  به، 
جانب �ل�سر فيكون �إن�سانا �سلبيا غري متعاون وغري معطاء، و�أحيانا يغلب �جلانب �لإيجابي على 

�جلانب �ل�سلبي فيكون �إن�سانا فيه خري ومعطاء.
�أما بالن�سبة للم�ساكل �لتي حتدث يف �حلياة �لزوجية فهي تعترب بهار�ت للحياة؛ حتى   
ول  طعم  له  يكون  ل  بهار�ت  له  ت�سف  مل  �إذ�  �لطعام  مثل  وذوق  طعم  �لزوجية  للحياة  يكون 

ذوق.
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�أختي �لفا�سلة: �إنك حتتاجني �إىل تغيري �لبيئة للرتفيه عن نف�سك و�لتغيري من �لروتني    
�لذي تعي�سني فيه، فاأحيانا �لنمط �لأحادي �لذي يعي�س فيه �ل�سخ�س يولد له �لقلق و�لكتئاب 
و�لقنوط و�لياأ�س، وما �أحلى �لتجديد يف �حلياة، و�حلياة �لزوجية �أوىل و�أحق �أن جتددي فيها 
كما جتددين يف ديكور �لبيت. و�أي�سا لبد من تغيري �ملعاملة مع �لزوج، فال ت�ستخدمي �أ�سلوبا 
و�حد�، ول تكرثي من �لنقد و�لتاأنيب، فالرجل بطبيعته ل يحب كرثة �لنقد و�إمنا يتقبل منك 

بالأ�سلوب �ملرن �حل�سن، بالإ�سافة �إىل �ختيار �لزمان و�ملكان �ملنا�سبني.
 ل ت�ستعجلي يف �حلكم على زوجك باأنه ل يحبك، وفكري يف م�ستقبلك وم�ستقبل �أ�سرتك، ول 

تخ�سري بيتك، ول تكوين �سببا يف هدم �أ�سرتك.
  �أختي �لفا�سلة: زوجك قد ل يفهم معنى �حلياة �لزوجية، وكيف يتعامل مع �لزوجة، 
ول  بزوجك  �لظن  �أح�سني  �مل�سكلة.  هذه  حتتوي  �لتي  �لعاقلة  �ملر�أة  �أنت  لتكوين  دورك  فهذ� 
�أكرث،  زوجك  من  وتقربي  بيت.  لكل  مدمر  فهو  �لزوجية  حياتكما  يف  يدخل  �أن  لل�سك  ترتكي 

و�أعطيه يدك كي يعطيك يده. وباهلل �لتوفيق.
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اختبار حتليل �سخ�سية الزوج

 �أرجو منكم يا دكتور تزويدي باختبار حتليل ل�سخ�سية زوجي ولكم مني �لتحية و�لتقدير.

اجلواب:
  �أختي �لفا�سلة حفظك �هلل تعاىل: �علمي �أن �ختبار�ت حتليل �ل�سخ�سية يقوم بها 
خمت�سون متمكنون يف �لتحليل ولي�س �أي �سخ�س ي�ستطيع �لقيام بهذ� �لعمل، ولكن تلبية لطلبك 
�سنزودك باختبار حول فهم �ل�سخ�سية، �إل �أن حتليل �لختبار ي�سعب عليك؛ ذلك لأن هناك 

قو�عد ومبادئ يف حتليل �لختبار ل يفهمها �إل �أهل �لخت�سا�س بارك �هلل فيك.
)مقيا�س فهم �ل�سخ�سية(

دائماًاأحياناًنادراًاأبداًال�سوؤالالرقم
�أ�سيق بالنا�س عموما.1
�أحب �أن �أجد من ي�سجعني حني �أو�جه م�سكلة �أو متاعب.2
�أ�سعر بال�سمئز�ز من نف�سي.3
�أعتقد �أين فا�سل.4
�أجد �سعوبة يف تكوين �أ�سدقاء حميمني و�لحتفاظ بهم.5
�أ�سطرب ب�سهولة حني تو�جهني م�سكلة �سعبة.6
�أرى �لكون مكانا يعم باخلطر و�لتهديد.7
من �ل�سعب �أن �أحتكم يف حدة طبعي.8
�أحب �أن ي�سعر �لنا�س بالأ�سف حلايل حني �أكون مري�سا.9

 �أ�سعر �أين �إن�سان طيب جدير بالحرت�م.10
 ميكنني �أن �أتناف�س بنجاح من �أجل ما �أريد.11
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 من �ل�سعب �أن �أكون تلقائيا يف �إظهار م�ساعري للغري 12
 �أنزعج حني ت�سطرب �لأمور.13
 عموما �أرى طبيعة �حلياة طيبة تعم باخلري و�لأمان. 14
 حني �أغ�سب �أظل متجهما عبو�سا.15
 �أف�سل �أن �أحتفظ مب�ساكلي لنف�سي دون توقع عطف.16
 �أ�سعر �أنني لي�س يل قيمة فعال.17
 يغلب علي �ل�سعور بعجزي وعدم كفايتي.18
 عالقتي بالآخرين تلقائية د�فئة.19
 مز�جي ثابت تقريبا طو�ل �ليوم.20
 �أ�سعر بالر�سا عن نف�سي متاما.21
 �أ�سعر �أين موفق فيما �أفعل.22
 �أ�سعر بالبعد و�لنعز�ل عن معظم �لنا�س.23
�أتنكد وي�سيق �سدري دون �سبب و��سح.24
 �أحب �أن �أ�سخر و�أتهكم بالآخرين.25
 �أ�سعر بالكتئاب لعدم قدرتي على معاجلة مو�قف متنوعة.26
 �أحب �أن �أجد من ي�سجعني حني �أف�سل.27
 تعجبني نف�سي كما هي عليه.28

 �أف�سل �أن �أعالج �ل�سعوبات بنف�سي دون �أن �أنتظر 29
ت�سجيعا �أو تطييب خاطر

 �أرتبك و�أ�سعر باحلرج حني �أحاول �إظهار حقيقة 30
م�ساعري ل�سخ�س �أميل له

 �أرى �أن �حلياة مليئة بالأخطار.31
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 �أحب �أن يتعاطف �لنا�س معي حني �أمر مب�ساكل.32
 �أ�سعر �أين �أقل من �لآخرين يف معظم �لنو�حي.33
 �أ�سعر �أين قادر وكفوؤ كمعظم من حويل.34
 �أنا رقيق حنون مع من �أحبهم.35

 حلظة �أكون مبتهج و�سعيد و�أخرى �أكون عبو�س 36
وغري ر��س.

 �أ�سعر �أن �حلياة بهيجة.37
 يخطر ببايل �أن �أت�ساجر �أو �أت�سرف بخ�سة مع �لآخرين.38
 �أحب �أن يظهر يل �أ�سدقائي كثري� من �ملودة و�حلب.39
 �أمتنى لو كنت �أحرتم نف�سي �أكرث من ذلك.40
 �أ�سعر بعدم كفاءتي يف كثري مما �أحاول فعله.41
 �أجتنب �إقامة عالقات وثيقة بالآخرين.42

 �أ�ستطيع �أن �أحتفظ بهدوئي حني �أتعر�س لتوتر 43
ع�سبي ب�سيط.

 �أعتقد �أن �لعامل مكان قلق ل يوؤمن �لعي�س فيه.44
 �أنتقم لنف�سي �إذ� �أهانني �أحد �أو جرح �سعوري.45
 �لعقبات �لب�سيطة جتعلني �أ�سطرب كثري�.46
 ي�ستد غ�سبي لدرجة �أين �أقذف و�أحطم بع�س �لأ�سياء.47

 �أنا ر��س متاما عن قدرتي على مو�جهة ما يطر�أ 48
من �أمور يومية.

 ميكنني حتمل �لكثري من �لإحباط دون �أن �أثور �أو �أنزعج.49
 �أرى �لدنيا مكانا �آمنا وبهيجا نحيا فيه.50


