ما هي أخطر عالقة إنسانية ؟
إن أخطر عالقة إنسانية هي (العالقة الزوجية) وذلك ألنها هي العالقة الوحيدة التيي ؤير ر ع يس مسيت
المجتميي.

ي األميية ه هييا إذا و ي لتح يييم م اهييدها الةييحيحة وألن ويهييا ؤو ي يا ل كثييير م ي

طاقاؤها ال طرية
ولهييا أ يير ه ييير و يي ؤر ييية األجيييا ألن رؤيييتهل ل ييدواج ناجحيية وييي عالق ياؤهل الزوجييية تيييترؤي ع يهييا
ؤوريث هذا النجيا مي األ يوي لي،وفيت ويتح يم التيوافن الن سييت وافتيت رار العياد ي تويزييد ا نتيا
ويكثر العمران المعنوي والمايي س ي نجا العالقة الزوجية
وممييا يرهييد ذلييك وهي

ال يير ن افرؤ يياط الزوجييي الميثيياا الي ييي ؛حيييث لييل يع يير ع ي أي ارؤ يياط خيير

الميثاا الي ي إف ميثاا الن وة
ه ؤع مون لماذا؟
م المرت

أن %86م حافج الطالا ؤ  .وي يئة المث اجتونُ

ع (تيوفان ايان) ناد ية مجييرة

وحييدة التنمييية افجتماعييية وييي تيينياوورة أن (ارؤ يياإ نسييي الطييالا إنمييا هييو س ي ي العمرانتوارؤ يياإ
مستوى التع يل)
ألن الجامعاج والمعاهد ع ّم المرأة هي
لل ؤع مها هي

ؤكون مدرتة ناجحة وط ي ة ماهرة توتكرؤيرة مت نية؛لكنها

ؤكون فوجة تعيدة ور ة ي ناجحة!

وألن الث اويية الئييادعة أقنع ي المييرأة ييتن ؤكييون ذاج االةييية مسييت ة ف ؤال يي .ألحييد ؛أيييا هييان ذلييك
الئالصتحتس وإن هان فوجها
إن نجا المرأة وي إقامة ي مست ر م

أهل م نجا المهندس وي ورايت،توم نجيا الط ييي ويي

عيايؤ،توم نجا العالل وي مالت رهت إن هرفء جميعا ميدينون ويي نجياحهل لت يك الميرأة الناجحية ويي
حياؤها األترية أما هان أو فوجة

لماذا الحديث ع التكي ؟ وماذا يعني التكي ؟
نريد ذلك هي

يكون اليزوا ناجحيا؛ ويالتكي

ؤعترض نجا الحياة الزوجية
اخت ار
س/ماهو التكي
/ي ت ي التكي

وي نظرك
أن:

يعنيي النجيا مي منط يم التعامي واجتيياف العواديم التيي

 أهون هما يحي فوجي وأه ،
 أهون أنا وفوجي ع س اؤ اا وؤ اهل
 ف يالال

أحد الزوجي اآلخر وي رأي أو وكرة

عد اختيارك لإلجا ة الةحيحة تنُذَ ِّ ّه ُر ِّك أن هناك هورؤي ل تكي
 ؤكي -ؤكيييي

م .الحياة الجديدة:

ت ي (ؤناف ع الم ايئ وؤ يي .الح وا)
إيجيييا ي ( ؤنميييية وؤعزييييز الجوانيييي ا يجا يييية ومعالجييية السييي ياج والتي يييي ع يييس المئييياه

واتتيعاب ؤيير المرح ة افجتماعية)
العوادم وي طريم الزوا الناجح
األه الثا

عيرف
وي النةوص الئرعية أن الزوا تك وراحة ووي ،موية ورحمة ولك ين ييي أن يُ ِّ ّ

الم ي ع س الزوا والمتزوجي " يالعوادم التيي ؤعتيري اليزوا النياجح" مي .الترمييي لهيل يالزوا
لكي يحسنوا التعام م .حياؤهل الزوجية ح وها ومرها
وهييذه تيينة

وييي الال ييم والحييياةت وأن الحييياة م نييية ع ييس اف ييتالء والك ييدت وال ييد م ي ؤوقيي .العوادييم

والمئكالج التي ؤعترض حياة اليزوجي ويكونيا متهيئيي ن سييا ليذلك توهميا قيي قيد ؤكيون دايية طرييم
النجا ال ئ ؛ وم لل ي ئ ت ل يعرف هي
التكي

ية إلس النجا ت وم

ذ األت اب وه إلس األ واب

مط وب م: .

-1االةية الزو وط اع:،
وم المرهد أن هناك وروقيا واخيتالف ويي عيل الط ياد .واألمزجية وال ناعياج يي اليزوجي وال يد مي
التي ي والنجا وي ال درة ع س الكسي والتعايشتو د ؤكون المئك ة وي اختالف الط ياد .واألمزجية يي
الطروي وخةوها وي األيام األولس مما يريي إلس هثرة الالالف ينهما
ويكون التكي

اآلؤي:

الحرص ع س ال عد ع أت اب الالالف
عدم ال جر م وجوي اختالف وي العاياج وؤ اي وي الط اإ
الحرص ع س معروة الة اج المتطا ة
العم ع س إيجاي قنواج ل حوار والمحاي ة
الحرص ع س إ راف محات االةية الئريك
عدم اعت ار عم ية التعرف ع س الئالص الم ا ؤحديا؛وإنما ؤرك األمور ؤسير ئك ؤ ادي

اوتراض النجا يادما وعدم ؤوق .ال ئ
-2الظروف واألوضاإ الجديدة:
تواء افجتماعية أو المايية أو المكانية؛ هتن ؤنت
لهذا التييرت وؤسعس ل تكي

إلس يد خيرت ومي المهيل أن ؤكيون الزوجية متهيئية

مع،

أو قييد ؤكييون المئييك ة وييي المسييك الزوجيتوييي عييدم ؤييوور مسييك مناتييي ل ييزوجي وهثييرة التن ي ييي
الئ م والمناف ؛مما يوجد حالة عدم اتت رار ن سي
اخت ار
هوني واقعية واتتلي ن سك:
ا ح اط وال ئ أم تتتي ي ع س ذلك

س:ماذا تت ع ي إذا لل يح م فوجك ؤوقعاؤكته تتئعري

ا مراا وي األحالم الوريية ف ين .ت هثيرا ما ي رتوهيئي ن سك لعدم ؤح م ما ؤتوقعين،
وقد يكون م المناتي أن يتحدث الزوجان معا ع ؤوقعاؤهميا حتيس ف يةيطدما ويي دايية الطرييمتوأن
يتحاورا ويما ينهميا توؤكيون المةيارحة راديدهما ويي حياؤهميا الزوجييةتو ن ذليك تيي

مي الةيدماج

الزوجية عند حدوث األمور مير المتوقعة
-3أه الزو :
ف ييد مي ؤعزيييز العالقيية الطي يية ميي .أهي الييزو  -وأمي ،ئييك خيياصت  -والتي ييي ع ييس ط يياعهل السي ية
واحتوادهل المواق
هي

يكون التكي

الكريمة واألتاليي الذهية
م .مئك ة هعو ة افنسجام؟

يكون الح :
 1ؤح يييم افنسييجام ال كريتوال ييد أن يتح ييس هيي طييرف الييذهاء والييرو ال طي يية المت يية ألي
ن دتوليع ل الزوجان أن ؤرييد الع اراج( :اوهمنيي -ماعروي قةيدي-حياو أن ؤسيتوعي-حياو
أن ؤ همني) مرار لرم ة ه طرف وي ؤح يم افنسيجام والت ياهل تإذن ليسيت د هي منهميا مي
وجوي النية الةاوية ل هل ه طرف لع ية الطرف اآلخر
 2اخيتييار موضييوعاج معينيية ل ن يياج وييي المجييافج الساتيييةتأو افقتةييايية تأو افجتماعييية تأو
التر ويةتوعندما ؤحاور الزوجة فوجها توف ؤكتئ

طري ة ؤ كييره وؤ ويمي ،ل،مورتوؤح ي ي،

ل،حييداث ؛ويتولييد لييديها انط يياإ أو هييورة عاميية ل مسييتوى ال كييري لزوجهاتوت ييدأ هييي معرويية
األمور التي يرمي مناقئتها والتيي ين ير منهيا

ومي الع ياراج التيي ؤينل عي وجيوي انسيجام

وكري( :اؤ م معيك ويي اليرأي –أؤييدك إليس حيد ميا-ف أؤ يم معيك ويي هيذه الن طية ولكي هالميك
هحيح ويما يتع م كذا إلخ)
 3لت ح يم افنسجام ع س المسيتوى العياط ي والن سيي يجيي أن ييت هل هي طيرف مئياعر الطيرف
اآلخر؛تواء هان هذه المئاعر ت ية أو إيجا ية وأن يستوع ها ؤماماتويحترم األت وب اليذي
يتل وي ،التع ير ع افن عافج والمئاعر
ما هو معيار التكي

الناجح وي الحياة الزوجية ؟

إن الم ياس الح ي ي الذي نعني ،وي العالقة الزوجية هو أن يكون النجيا ويي اليدنيا واآلخيرةت أي يكيون
الزوجان نياجحي ويي حياؤهميا الدنيويية ع يس وجي ،ي ييان ي ،رضيا

والجنية ويرجيوان امتيداي ال ياء

والحياة معا وي الجنة
اخت ار
طري ك إلس التكي

(ؤوجيهاج ووهايا)

 -1حديي هدوك
هوني واقعية واتتلي ن سك:
ما هي نظرؤك ل زوا ؟
لماذا ؤزوج ؟
إن تعيك لتح يم هدوك الواضح وي حياؤك الزوجية ي يك هثيرا م المئاه تويجع ك ؤتي ي ع س هثيير
م الةعاب؛ألنك تتنظري إلس هدوك م ووا هذه الظروفتو ؤتالطينها ل وهو إلي،
 2ؤذهري وعد الن ي ل زوجة الةالحة
لو وعد الزو فوجت ،اهطحا ها مع ،وي رح ة م رحالؤ ،إلس د ؤئتاا لرؤيت ،لحره ع س
طاعت،تع س األق ق أن ؤتل الرح ةتحتس ف يحدث خالف ي رر س  ،عدم اهطحا ها مع ،وي الس ر!!
أف ييري الزوجة وعد خير ال ئرية ترتولنا الكريل ه س ع ي ،وت ل لت ك الزوجة الناجحة
المحاوظة ع س وي فوجها تن يدخ ها الجنة؟! أف ييريها ذلك الحرص ع س طاعت ،وإتعايه؟! ع أم
ه س ع ي ،وت ل (إيما امرأة ماؤ وفوجها عنها راض
ت مة رضي عنها قال  :قا رتو
يخ الجنة)
األجر العظيل:
ه رأي ِّ أختي المس مة هل هو ِّع َظ ُل الجزاء الذي ؤنال ،م أرض فوجها حس عئرؤها وه رها؟
نجاة م نار جهنل توووف نعيل الجنة األ دي أف يجع هذا الثواب الك ير طاعة الزو  -المعروف ووي
مير معةية-أمرا هينا يسيرا؟!
 3اعطي حتس ؤتخذي
ع س الزوجة أن ؤتع ل وي حياؤها الزوجية أن ؤعطي حتس ؤتخذ وليك اعار الزوجة- :هي أهس  ،ف
هي أميره -ألنها إذا هس ح  ،و ت ،ؤكون قد حة ع س إهسير النجا وي ؤيييره
ل ؤنس الزوجة ؤ ك النةيحة الذه ية المالتةرة:
 4حاولي أن ؤكس ي ،ق أن ؤييري،

-2ع س م ؤعتمدي ؟
ؤ ارك وؤعالس ت وم ؤوه ع س

يكون افعتماي ع س

وهو حس ،ت وم هان

حسي  ،ؤك ي يتمره

وذل الةعاب أمام ،وجع  ،يتالطس العوادم ويجتاف الةعو اج سهولة ويسر
والئعور معية

ؤعالس أمر مط وبت وهو ما ذهره موتس ع ي ،السالم عندما قا :

"هال إن معي ر ي تيهدي " [62تورة الئعراء] توهان العوادم ؤحيي
أمام ،ت ولك هدا ا يمان معية

ي،؛ والعيدو مي خ ي ،وال حير

ؤعالس وافعتماي ع ي ،والتوه ع ي،ت هان هو ت ي النجياةت وكيي

إذا هان العادم يسيرا ي الزوجي ؟!
 - 3ه ؤعروي ح ،؟
ع أ ي تعيد الالدري رضي
إن ا نتي هذه أ

أن ؤتزو

عن ،قا  :أؤس رج ا نت ،إليس رتيو
و ا لها رتو

هس

هي س

ع يي ،وتي ل و يا :

ع ي ،وتي ل  " :أطيعيي أ ياك" و يا  :واليذي

عثك الحم ف أؤزو حتس ؤال رنيي ميا حيم اليزو ع يس فوجتي،؟ قيا  " :حيم اليزو ع يس فوجتي ،ليو
 ،قرحة و حستهات أو انتثير مناليراه هيديدا أو يميا يل ا ت عتي ،ميا أيج حيم" قالي  :واليذي عثيك

هان

الحم ف أؤزو أ دات و ا الن ي ه س

ع ي ،وت ل  " :ف ؤنكحوه إف ذنه "

هل تيكون ال ارا ه يرا لو قارنا ي هذه ال تاة و ي وتياج هذه األيام ال واؤي ي ي
يح م

ع يس اليزوا وهي

الزو ت وما تيتخذن من ،م حي توما تواهتمامت ورعاية يون أن ؤسيت إحيداه ن سيها مياذا

ع يها ؤجاه ،م ح وا هثيرة !!
ا عداي ق الزوا
و نعم ع يس إعيداي الئي اب وال تيياج إعيدايا هيحيحا ل يزوا ؛ ن ةيرهل ويي ،واج ياؤهل مي .ميا لهيل مي
ح وا عسانا ننجح وي خ ل نسي الطالا المتزايدة عاما عد خر!
وم واج اج ومسرولياج الزوجي ؤجاه ع هما والتي أوضحها ا تالم وي منهج األترة المتكامي ميا
ي ي:
واج اج
أوف:ما يجي ع س الزو م واج اج ومسرولياج لزوجت ،و يت:،
-

واجييي ا ن يياا ع ييس الزوجيية ضييم حييدوي الطاقييةتم مييير إتييراف وف ؤ تييير توييالزو هييو
المسرو األو ع الرعايية الماليي ،أله ي ،مي حييث ؤيتمي الطعيام والسيك واأل ياث والم ي س
والدواءتومير ذلك م الحاجياج األخرى در المستطاإ يون اح أو ؤ ذير

-

واجييي حسي الةييح ة والتكييريل وافحتييرام وعييدم ا هانيية أو ا تيياءةتقا ؤعييالس (وعااييروه
ييالمعروف)( 19النسيياء)تول ول ،ه ي س

ع ييي ،وت ي ل ( :خيييرهل خيييرهل أله يي ،توأنييا خيييرهل

أله ي)
وقول ،ه س
-

ع ي ،وت ل ( :ما أهرم النساء إف هريل وما أهانه إف لئيل)

واجي رعاية الزوجة وي حس أيادها ل تكالي
م التكالي

الئرعية توؤع يمها أحكام يينها توهيذا الواجيي

المنوطة ادد األترة وراعيها ؤن ييذا ألمير

ؤعيالي( :ييا أيهيا اليذي ءامنيوا قيوا

أن سييكل وأه يييكل نييارا وقويهييا النيياس والحجييارة ع يهييا مالدكيية مييال اييداي ف يعةييون

مييا

أمرهل وي ع ون ما يرمرون)(6التحريل)
انيا:ما يجي ع س الزوجة م واج اج ومسرولياج ؤجاه فوجها و يتها:
إذا هان الرج هو الذي ُه ّ

ليمث األترة خارجيا واقتةيايياتو ن الميرأة هيي المسيرولة عي إيارة

األترة ياخ يا وهي هالتالي:
-

أن ؤطيع ،وي ه أمر وي حدوي ما ؤطيم ت ع س أف يكون ذلك مناويا أي مناوياة لكتياب
رتول ،ه س

-

ح

وتينة

ع ي ،وت ل

ي فوجها وي ح وره وميا  ،ت ووي مال ،وأوفيهتوأن ف ؤالر م

ؤدخ  ،أحدا إف رضاهتوؤنظيل المنز

يتي ،إف ذني ،توف

ومير ذلك م الئرون المنزلية ؛وليذلك ويي ،ؤتمتي .كي

ؤ دير م أوراي األترة طالما حاوظ ع س مسرولياؤها الدخ ية
-

ؤعاهد األ ناء التر ية الحسنة ت والمتا عة والسرا ع أحوالهل تومعروة أقيرانهل توالمحاوظية
ع يهل م افنحراوياج الع ديية واألخالقيية توؤحةيينهل مي قيراءة المجيالج الال يعية ت وتيماإ
الموتي س المحرمةتومئاهدة األوالم الماجنة وال نواج ال

ادية وا نترن ؛حيث أه ح ؤع يل

أ ئ .افنحراواج األخالقية والتي قد ؤكون ت ا وي انتكاتاج ال طرة والعياذ اهلل
 6العزم ع س ؤحوي ال ئ إلس نجا والمستحي إلس ممك
أعطي ن سك ورهة أطو وأطو
نجييح محمييد ال يياؤح ييتح ال سييطنطينية (اتييتان و )وعمره مانييية عئيير عامييا رمييل هييعو ة قالعهييا
وجيئها وحةانتها
حاو " هنتاهي " إقناإ ( )1080االةا ال طت ،الالاهة ل دجا ت وهان يُطيري مي هي هياحي مطعيل
حتييس قييا ليي ،أحييدهلت وهييو رقييل ( )1080يعنييا نجييربت وجييرب ونجحي التجر ييةت وويتح عييدها ت سي ة
مطاعم ،المئهورة!
حةاي

وهناك فوجة ه رج ع س ارب فوجها ل المر ميدة عئير تينواجت وهيي ؤحياو ؤييييره وإهيال حالي،
ونجح وي هذه المهمة
وهناك رجال م س ل ،م .فوجت ،حتس اآلن مانية أعوام وهي ؤتؤيها نو اج الةرإ أر عة أاهر م هي
عييامت وميي .ذلييك يرعاهييا ويةي ر ع يهييا وي ييوم كامي أعمالهييا المنزلييية التييي ؤ ييوم هييا ومييافا هييا را
وعنده أم ئ ادها
مث هذه المواق

وميرها ؤ عيث األمي ويي إمكانيية النجيا ويي ؤيييير اليزو و يو الهيدف عنيد ؤكيرار

المحاوفج وؤجديد التجر ة ويتحو عندها ال ئ إلس نجا ت والمستحي إلس ممك إذا هيان عنيد هياحي
الموق

إراية ل أم ت م .ؤوه ع س

واتتعانة ،

 7ؤ همي حاجاج فوجك
هناك خمسة حاجاج ن سية ل رج :
 1أن يكون م وف وي مظهره
 2أن ؤكون تجاياه الرجولية موض .ؤ دير
 3حاجت ،ألن يطمئ إلس أن ،هو ال ادد والعاد والموج ،والحامي ألترؤ،
 4ا حساس تن ،الئالص األهثر أهمية وي حياة فوجت ،وأن يكون موض .ؤ ديرها
 5حاجت ،إلس أن يحظس تعاط

فوجت ،وؤ همهات ومئارهتها الوجدانية

إن هذه الحاجاج الالمس حاجاج مئترهة ي جمي .األفوا ت لك هثير م النساء -لسيوء ال هيل  -يي
ع س وهمه

مكانية ؤئكي أفواجه

إذا اتتطاع الزوجة أن ؤ هل الطري ة التي ي كر ها فوجها وأن ؤراعيي احتياجاؤي ،وؤ يدرهات وؤيذهرج
أن فوجها مث تادر ال ئر لي ،حسيناؤ ،وتييئاؤ ،ولي ،عيو ي ،وو ياد ،ت و نهيا ؤكيون قيد وضيع قيدميها
ع س طريم الحياة األترية الهايدة الناجحة
-6ؤع مي ق ز الحواجز
أن الزوجي وهما يسيران وي حياؤهما الزوجية الناجحة ف يد أن يتعرضيا لعواديم وحيواجزت وهنيا ن يو
ل ييزوجي  :ؤع مييا هي ي

ؤ ييزان الحييواجز وؤتالطيييان ؤ ييك العوادييم وهنيياك عييدة أمييور يمك ي أن ؤسيياعد

الييزوجي ع ييس ذلييكت وؤجع ي حياؤهمييا الزوجييية أهثيير نجاحييا وتعايةتوية ي حان أهثيير ارؤ اطييا ومح ييةت
ألنهما اتتطاعا أن يتي ا ع يها معا
ويمك إجما هذه األمور وي أهمها وأقواها ؤت يرا أف وهي :
 )1معروة ه م الزوجي ح وقهما وواج اؤهما

 )2ؤوقيي .العوادييم التييي يمكيي أن ؤعتييرض حياؤهمييا وؤ اييهمييا المةييارحة ومعالجتهييا ييالحوار
الهايئ
 )3واألخذ األته واأليسر
-9ؤي ي ع س مئك ة الئك والييرة:
واتتلي ن سك عدة أتئ ة:
اخت ار
س/عندما ينةرف فوجك إلس م ط ة عل أه  ،وافهتمام هل:
أ

أور هثيراتوهتنني واحدة منهل

ب أرى أن ذلك أمرا عاييا
ج أاعر الييرة وافنزعا
ث أاعر أنني ُمهم ة
س :1ع يك أن ؤتساءلي ما الذي يجع ك ؤئكي ؟وه م ايء م موس؟
س:2إذا لل يك هناك ايء م موس إذا وهي أوكار ت ية ؤرج .إلس اضطر اج وي االةييتكتوع يك أن
ؤستلي ن سك :
 ه مرج ع يك خ رة ت ية مئا ه ،وي األترة وي مرح ة الط ولة؟
 ه ااهدؤي و ل وي الت اف يروي قةة خيانة؟
 ه قرأؤي قةة خيانة؟
 ه تمعتي م الةدي اج ع الاليانة الزوجية؟
أن األمور السا ة قد ؤولد لديك أوكار ت ية
 األوكار الس ية هي التي ؤولد الئكوك وؤكّون لديك مئاعر ال م
 ومئاعر ال م والئك تتوج ،ت وها ويما عد ويكون ذلك ت وها مدمرا ل،ترة
-10خطواج لت ايي الئكوك وي الحياة الزوجية:
 1محار ة الئك محار ة الوتواس
 2الث ة هي األه توه ما أعتز ا نسان واوتالر الث ة وي حياؤ ،الزوجية ؛وحارب الئك ووجيد
السعاية

 3المةارحة ؤتدو .الئكوك
 4حةر يادرة الالالف الزوجي
 5المواجهة أت وب عالجي راد.
 6اؤرهي أت وب ال وم
 7انظري منظار ميرك
 8اوهمي يواو .الس وك
 9ف ؤجع ي م الماضي مرؤعا ل ئكوك
 10ي ن سك
هي ية ؤ ايي الييرة وي الحياة الزوجية:
 ف د م المةارحة ي الزوجي ت حيث فيكون ينهما حواجز ي
 ع س الزوجة أن ؤكون ع النية ف ؤنحرف خ

عندها هال منهما

عواط هيا توميا يامي عاط تهيا ميير م نيية

ع س أتس ع النية ومنط ية وتي ايء يالطر الها ؤعت ره هحيحا
 إن ل زو يورا ه يرا وي التعامي مي .فوجتي ،الييورةتوذليك يتن يكيون هي ورا وف يحياو
ح المئك ة مئك ة أخرى
 عندما ؤولد مئاعر الييرة ح ذا لو أمك اختيار أنسيي األوقياج مي .ايريك الحيياة والتع يير
ع مئاعرك نحوها يون اؤهام أو ؤح ير أو هراخ
-11ؤع مي مهاراج المةارحة وو الحوار :
أحيانا ي كر أحد الزوجي هثييرا فالية العواديم مي حياؤي ،الزوجييةت وييييي عي ذهني ،أن العيادم اليذي
ي كر وي إفالت ،قد يتعاون مع ،الطرف اآلخر وي ؤجياوفه ليو ج يس معي ،ج سية مةيارحة وحيوار هيايئ
وي :
 مكان مناتي ووق مناتي ون سية متهيئة لالتتماإ وه ماج رقي ة عيدة ع افؤهام والتئهير والتوؤر والعة يةعندها يعتيرف أحيد اليزوجي

ت ةييره ويي هيذا الجيو الميريحت واليذي ؤكسيوه المح ية والميوية تل ا هيا

ولمساؤهاتؤكون النتيجة مال ا الع و والة ح م الطرف اآلخر

ويذهر أحد المستئاري أن ،اؤة

 ،إحدى الزوجاج ؤئتكي م توء معام ة فوجها لهات وط يي منهيا

أن ؤح ر وفوجها إلي ،وح را وج س فوجها ع س يمي المكتي وهي ع س الئيما ت وقيا لهيا ؤ
قولي ما عندك م مالحظاج ت وتك م ر  .تاعة ل الت

المستئار إلس فوجها وقيا لي : ،ؤ

يي

ي ؤك يل

ت وتحدث ر  .تاعة هذلكت يل ؤناق ئيا أمامي ،واؤ يا مي ميير ؤيدخ المستئيار ت يل قاميا و ي هي واحيد
مهما رأس اآلخر واكرا المستئار عندها قا لهما  :لكني ليل أوعي اييئا ت و يا الزوجية  " :أن نةي
الساعة هذه التي ق يناها هنا ت لو أننا هنا نعطيها أن سنا وي ال ي ت لما غ نا األمر إلس هيذه المرح يةت
وإنما هو مئيو عني وأنا مئيولة عن ،وم

ل ف ن ت ي وف نتحاور"

أختي المس مة  :إن هذه المئاه يمك التي ي ع ي ،إذا ع ل الزوجيان هيي

ييديران الحيوار ينهميا إيارة

جيدةت م مير م ي أو ؤوؤر
 12انت هي

إن ،مالت ئ خ

الستار

هان الزوجان يالت ان حو أمر م األمور و دأ الالالف يتطور إلس اجار س ي هميس يسيمع ،اليزو ت
وف يرى هاح  ،ي و ل :،هي ؤيرى هيي
ؤسك ؟ هي

ؤهيي فوجتيك هرامتيك؟ أف ؤالحي أنهيا ؤميس رجولتيك؟ هيي

ؤرضس؟ أؤي ك امرأة؟!

وهان الهمس ينت

إلس الزوجةت وف ؤرى هاح  ،أي ا :ل د ؤمايى فوجك ح مك جع  ،يهينك ويجير

أنو تك!ع يك أن ؤ عي حدا لهذه ا هاناج المتكررة من،تو لس متس السكوج؟
ع ي ،وت ل ( :أن الئيطان لي  .عرا ،ع س المياءت يل ي عيث تيراياه ويي الناستويتقر هل

قا ه س

عنده منزلة أعظمهل عنده وتن ،يجيء أحدهل وي و :ما فل
إ يس:ف و

الن حتس ؤرهتي ،ي يو هيذا وهيذا توي يو

ما هنع ايء؟ ويجيء أحدهل وي و :ما ؤرهت ،حتس ورق

ين ،و ي أه ي ،قا :وي ر ي،

ويدني ،وي تزم ،وي و :نعل أن )
واتتمر الهمس وي ن سيهما ت يئع ويهما الي يت ويرجج جمر ال يلت ويوتوس لك منهما ع س
اآلخر
و ينما الزوجان هيذلك هير هياحي الةيوج اليذي هيان مالت ئيا خ ي
واهتئ ي

السيتارت عد أن ه ي رييح الناويذةت

الزوجييان أن هيياحي الةييوج هييو الييذي أوقيي .ينهمييا ت وأنيي ،هييو الييذي فاي خالوهمييا ااييتعاف

واحتداما وؤتفما واندوعا ي ر ان،ت وانئيال
ي ر ان ،حتس خر م

ر  ،ع خالوهما الذي هدأت و ال وراءه يطارين ،وهميا

اب الدار

وعاي ي حكان عد أن أيرها أن الالالف ما هان لية ينهما إلس ما وه إليي ،مي حيدة وايجار وعني
لوف هذا الذي هان متوارياٍ يهمس وي ن س هالَ منهما ما ف يسمع ،اآلخر
أريج هييذه الحاي يية الرمزييية أن يتن يي ،هييال مي الييزوجي أن هييذا مييا يحييدث وييي هي خييالف حيياي ينهمييات
لكنهما ف يريان هذا الذي يهمس وي ه منهما ليئع الالالف ينهما ووي الحيديث الةيحيح اليذي رواه

عد

مس ل ع جا ر

رضيي

عني ،عي الن يي هي س

ع يي ،وتي ل قيا  " :إن الئييطان لي ي.

عرا ،ع س الماءت ل ي عث تراياه وي الناست وتقر هل عنده منزلة أعظمهل عنيده وتنية يجييئ أحيدهل
الن حتس ؤرهت ،ي و هذا وهذا وي و إ يس :ف و

وي و  :ما فل

وي و  :ما ؤرهت ،حتس ورق

ما هنع

ايئا! ويجيئ أحيدهل

ين ،و ي أه  ،قا  :وي ر  ،ويدين ،وي تزم ،وي ول  :نعل أن "

لذلك ع يس اليزوجي أن يتيذهرا أن الئييطان وق ي ي ،يرونهميا مي حييث ف يروني ،وع يهميا أن يحرهيا أن
يرجعا ه همس يئع ويهما الي ي إلس جندي م جنوي إ يس ي

معهما خ

السيتار وهيال ؤعاونيا

الزوجان وي ضر  ،وطريه هما وع الزوجان وي ال ةة الرمزية؟
-13احذري
قا ال

! المعاهي والذنوب
عياض رحم،

ي

" إني ألعةي

:

ؤعالس وتعرف ذلك وي خ م حماري وخايمي وامرأؤي ووتر يتي"

إن هذا الئعور الذي ين ،ال

ي ي عيياض ي يي أن المعةيية لهيا أ رهيا ع يس الع يدت و معةيية يار

ع ية ون سية وهحية ع س العاهيت
و ما هس

وحتس ار اجتماعيية قيا ؤعيالس " :وميا أهيا كل مي مةيي ة

أيديكل ويع و ع هثير " [ تورة الئورى ]ت ويالظ ل يي اليزوجي معةيية ف يرضياها

ؤعالس والعالقة ي اليزوجي ق ي اليزوا معةييةت والت ةيير ويي الح يوا الزوجيية معةييةت واليزوا
م ي مييير رضييس الوالييدي معةييية وقييد يرؤكييي الزوجييان المحرميياج ويييرى ييار ذلييك ع ييس أوفيهمييا أو
أموالهما أو هحتهمات وذلك م ع و ة الذني وي الدنيا ق اآلخرةت ي أن أ يا اليدرياء رضيي

عني،

ي لنا أن ال يل والكراهية م الناس ؤكون س ي الذنوبت حيث قا :
" إن الع د ليال و معةية

ؤعالست وي ي

ي  ،وي ق وب المرمني م حيث ف يئعر"

وع س الزوجي أن يجديا التو ة يادما ليتح م رضس

ع يهمات وي ارك لهما وي فواجهمات ويتجياوفان

هذا العادم ل زوا الناجح وهو عادم المعةيةت ل أن الزوجي ليو اتيت اما وأهي حا أمرهميا وسييجدان
أ ر ذلك وي حياؤهما الزوجيةت وإن ال ةص والئواهد وي هذا ال اب هثيرة جدا
وإليك هذه الع رة المر رة:
( ورقتنا المعةية)
هنا معا وي أطيي حا ت وأهنت ا ت فوجي تعيدي متعاوني ع يس طاعية

وعنيدنا ال ناعية والرضيات

ط تنا مة ا الدارت هوؤها ي تم الزهورت إنها ريحانة ؤهتيزت وي ذا جي ع ينيا ال يي ونامي الةيييرة
قمي معي ،نسي ح

ت يييرمني ويرؤي ال ير ن ؤييرؤيالت وذاج ييوم أرينيا أن ؤكثيير ال يوست اقترحي ع ييس

فوجي أن نئتري أتهما ر ويةت لتكثر منها األموا ت وندخرها ل عيا ت ووضعنا ويها ه ميا نم يك حتيس

أتهل السوات وأحسسينا اله كية وتهي ح اليدينار و سيا واير نا مي الهميوم

ح ي الئ كةت ل انال

هتتات وهثرج ع ينا الديون والت عاجت وع منا أن

" يمحم الر ا وير ي الةدقاج "

ووي لي ة حزينة خوج ويها الالزينة ؤئاجرج م .فوجيت وط

مني ،الطيالا وةيا  :أني طيالم -أني

طييالم – و كي ي و ك ي الةييييرةت وع يير الييدموإ الجارييية ؤييذهرج جيييدا :يييوم جمعتنييا الطاعيية وورقتنييا
المعةية
 ط تني المعةية:
هن ي مولعيية ح ييالج األعييراست وأنييا امييرأة متحج ييةت وفوجييي متييدي ت وهثيييرا مييا هييان يحييذرني م ي
افختالط وي ح الج العرس
و ي ذا هييان الجمييي .نسيياء نزع ي حجييا يت وايياره وييي الييرقص والينيياءت إنييي جمي يية وأحييي أن أتييم.
النساء وي ؤ ك ال ي ة ي ي  :إنهيا أجمي مي العيروس وتاي  .ميروريت وهيان فوجيي يوهييني هي ميرة
عدم نزإ حجيا ي خيار

ع يي ،وتي ل " :أيميا اميرأة نزعي

يتييت وييذهرني حيديث الرتيو هي س

يا ها وي مير ي فوجها و د هتك ما ينها و ي ر ها م تتر"
وذاج يوم تاور فوجي إلس إحدى يو الال يجت وهنياك ويي إحيدى اليديوانياج ؤجياي ايا ان حيو نياج
يو الال يج أيه أجم ؟ و ام أحدهل وأح ر اري ويديو خاص

ديت ااتراه تيرا يثم

إحدى ح الج العرس وووجئ فوجي إذ ر ني أمني وأرقص وأل ح ئعريت ونة

ياه ت ويي،

هدري عاري

وتخذ الرجا وي الديوانية يئيتهون م ياؤنيت و يل يتماليك إف أن خير مياضي ا وعياي مي تي ره ونئي
يني و ين ،معرهة انته
-14احذري

الطالات وأنا اآلن معذ ة وؤعيسة ؤطاريني الالطيئة وي ه مكان

! عل الوه اج الزوجية ( مير منات ة – ضارة):

ل د ؤورط هثير م الزوجاج وي ا حيياؤه الزوجيية سي ي الوهي اج ال يارة مي

عيل النسياء مثي

قو ع ه  ( :هذا يطمع ،ويك ) (عروي ،حيدويه ) ( هي اييء حاضير ع يس أميرك ) قيد يكيون منط هيا
م عاط تهيا وح هيا وقيد تي
ع مه

هثييراج ويي هيذا العيادم وان يي فواجهي النياجح إليس وئي سي ي عيدم

عاق ة هذه الوه اج

هثير م النساء ؤسمي أم الزو عمة أو خالةت وهذا م
و لك يا عزيزؤي الزوجة إن هذا ف يك ي

اب الت دير لها وهذا ايء طيي

حس معام ة أم الزو ل ،أ ير ه يير ع يس حياؤيك ومسيت ك

م .فوجك وأ نادكت وعندما يرى منيك حسي معام تيك مي .والدؤي،ت حتيس وليو هاني قاتيية معيك أو ذاج
أل ا نا ية أو خئونة وي المعام ة و ن ،تير ر وي ،ؤت يرا اليا ولو لل يةر
إن أم ييي المئيياه ييي الزوجيية وأم الييزو نتيجيية تييوء ؤ يياهل واخييتالف وهييل نتيجيية فخييتالف الث اويية
والس والتجر ة وهون هي منهميا مي جيي مالت ي

عي اآلخير وهي منهميا ؤر يس ع يس طري ية مالت ية

وهنا أهمس وي أذن ه فوجة أن ؤكسي أم فوجها لكي ؤعيش راحة ا وهيدوء ن يس ويال ؤ يي يال وم
والعتي ع س أم فوجها يادما
والزوجة الذهية ؤ ا مواق

أم الزو وه ماؤهيا ا تسيامة نا عية مي ال يي وميداع تها ك مية لطي ية أو

ةم جمي عندها ؤمر هذه المواق

والك ماج مرور الكرامت وم .الزم ؤعتيايي ع يس ذليك وؤعيئيي

وي تعاية ال ح د وف مئاحنة
ؤهايوا ؤحا وا
جر ي ذلك م .أم فوجك وتوف ؤتياضي ع ه واؤها وؤ ا ي ادؤها ي وم ي ها رضيا وع وتيها
ا تسامة وؤ ط

ت ع ما يتن األقيوا أو األعميا التيي ؤةيدر مي أم اليزو ؤجاهيك مال يا ؤكيون نتيجية

ألنها ؤعت رك مث ا نتها ت وهي ؤتمرك ألنها ؤحي لك الاليرت ولك فختالف الط اد .يي ال ئير والتر يية
والتع يلت هما أت

وعدم ؤ

فوجة اف

لذلك ؤحدث المئياه ت ينميا ليو أ هيرج الزوجية مواو ية

األم ع س هالمها والدعاء لها الالير وي وجهها ل

س ع س هثير م الالالواج وي مهدها

هذلك ؤ ديل الهدايا ي وق و خر ل ،أ ر وعا ت قا رتو

ع ي ،وت ل " :ؤهايوا ؤحيا وا"

هس

أم الزو وؤدخالؤها
مئك ة ؤدخ أم الزو :
مال ا ما يكون ؤدخ أم الزو هثيروي هذه المرح ة؛ألن عالقة األم ا نها ما فال قوية
والح
 1ع س الزوجة أن ؤة ر ع س ؤدخ أم الزو وؤت اهل معها هدوء لتة إلس ح مناتي
 2افحترام والحي ينهما يجع الزو تعيدا منا قرير العي
 3لتع ل الزوجة أن م تا ق ي اليزو وح ي ،مال يت ويي ق يي أمي،تو ذا أرايج أن ؤم كي ،و تةي إليس
ق ي أم،
 4عدم إخ ار األه المئاه والالالواج الزوجية الالاهة
-16هي

ؤجع ين ،مهتما ك؟

ه ؤئتكي م فوجك عدم اهتمام ،ك؟
ه ؤع ميي أن هثييراج مي ال يواؤي يئيتكي عيدم اهتميام أفواجهي
افهتمام؟ وأنه يستطع هسي اهتمام أفواجه واتتمالة ق و هل؟

هي

إنميا يم كي هي أتي اب هيذا

حييي ؤ يياير الزوجيية

ييداء اهتمامهييا زوجهييات ولييو ؤك ي هييذا ؤك ييات و نهييا ؤ ييم مويؤيي ،ومح تيي،

واهتمام،ت وهذلك ؤئعره تنها ؤعتمد ع س رأي ،وي األمور المهمة وؤ در نةح،
وع يها أن ؤةن .األاياء التي يح ها فوجها حتس لو لل ؤك ؤح ها:
 -وال ؤرؤدي المال س الم

ة عندها إذا لل ؤك م

ة عنده

 أن ؤدإ فوجها يالير مي .أهيدقاد ،يي وتيرة وأخيرى والزوجية التيي ؤحيي فوجهيا يجيي أن ؤثيم ي،ويجي أن ؤعرف أن ذهاب الرج م .أهدقاد ،ييس الكثير م متاع  ،وهدره
أختي المس مة :إن أهل نتيجة يمكي أن ؤةي إليهيا الزوجية مي إؤ ياإ هيذه التوجيهياج أنهيا تيت وي إليس
عالقة فوجية أو

ؤجع ه م الزوجي يئعر أن الطيرف اآلخير مثياليت وف ؤنسيس هيوني لي ،أمية

يكون لك ع دا
 -17نك الحي
لع ة ( نك الحي) لع ة مس ية وناجحة وي ؤنمية الحي ي الزوجي خاهة واآلخري عاميةت وهيي لع ية
ؤئ  ،ال نك المةروي وي اعتمايها ع س العم ياج المةروية مث (ا يداإتالسحي)تإف أنها ؤالت ي

عنهيا

وي الم مون وال نك المةروي ي وم ع س الما ت ينما نيك الحيي ي يوم ع يس التةيرواج والسي وهياج ويي
العالقيية ييي الزوجي تو التييالي اعت ييار األعمييا والس ي وهياج ا يجا ييية إيييداعاج توجم تهييا أر ييا تأمييا
األعما الس ية م الس وهياج والتةرواج ويمك اعت ارها تحو اج وجم تها خسادر
لماذا نك الحي؟
وي ال نك المةروي ؤح

أموالنا م ال ياإ ويمك تح ها تأما وي نك الحيي ويتح

العالقية الزوجيية

متا عة حسا اؤنا م إييداعاج وتيحو اج تويي ال نيك المةيروي يئيعر ال يري األميان والث ية ويي المكيان
توهذلك وي نك الحي يئعر الزوجان تنهما ينميان ح هما متا عة األعميا ا يجا يية توال نيك المةيروي
يرم لنا اتت رارا مالياتوهذلك نك الحي يرم اتت رارا عاط يا ون سيا واجتماعيا وأتريا
الهدف م لع ة نك الحي
مسيياعدة الييزوجي وييي مالحظيية ت ي وههما ؤجيياه ع ييهما ال ي عل وؤ ويميي ،أوف ييتو وإيراك ا يجييا ي
وافتتزاية من،توؤجني الس ي حتس ف ينكئ

الرهيدتوم اآلن يمكنكميا حسياب رهييديكما التسيجي

أوف تو لجمي .التةرواج؛وسوف ؤالحظان أنكما توف ؤزيدان م ا ييداعاج وؤ يالن مي السيحو اج
تمتمني لكما لع ة مس ية وناجحة وي ؤنمية الحي ينكما
-18احذري

!! ا هما التراهمي :

ؤةرواج ف ؤوليهيا الزوجية اهتمامهيات وف ؤكتيرث هيات وؤحسي ها هينية يسييرةت مي .أنهيا هامية
ؤة ح خطرا ع س تالمة الزوا واتتمراره

إذا اتتمرج وؤراهم

وقيد

م هذه التةرواج:
 -1يتحدث اليزو

اهتميام مي .فوجتي ،وت ت ي إليس الجيوا أو الهياؤ

أو ط هيا اليذي ط يي منهيا اييئا

وؤذهي ح اره ل ،يون أن ؤعتذر لزوجها أو ؤحاو اتتمها ط ها ق يال ريثما يتل الزو ع ارؤ،
 -2يط ييي الييزو هييتس ميياء أو عةييير وتك ي

الزوجيية الالايميية أو أحييد أوفيهييا ت ييية ط يي،ت يون أن

ؤدرك أهمية ؤ ية ط  ،ن سها
 -3ؤ ي .الطعيام لزوجهييا وهتنهيا ؤ ي .طعييام ل طية
التي ويها الطعامت وف ترؤي ها ع س الماددة

ف اهتميام طري يية الت يديل وف اهتيراث الةييحون

ناتية أن العي ؤذوا ق أن يذوا ال ل!!

 -4أوراا الزو وأاياؤه عزيزة ع ي،ت أ ييرة لديي ،ومي .هيذا ؤحئيرها الزوجية ويي الالزانية وهتنهيا
ؤحئر أحذية أط الها ال ديمة

يون اهتراث

 -5ؤستتذن الزوجة ويي فييارة أه هيا تياعة مي الزميان وؤ يي عنيدهل تياعتي أو أهثير مي يون أن
ؤكترث جراء اؤةا هاؤ ي مع ،ؤال ره وي ،اضطرارها ل تتخرت حتس ليو هيان اليزو يتجياوف عي هيذا
التةرف وي دي ل زوجة عدم الت ايمت لك الذي نالئاه هو "ؤراهل األوعا الهينة " هذا التيراهل يتوليد
عنده إحساس تن فوجت ،مهم ة ل،ت ميير م اليية ي،ت وهيذا يدوره يجعي اليزو حيامال ع يهيات ناقميا
منهات هارها لها ين جر ماض ا وجتة
ؤتم ي وي قطرة الماء :ما أخ ها وأضع ها لكنها لو اتتمرج وي النزو ع س هالرة ل تتها
-19ؤجن ي التواو ،الجسيمة:
مئييكالج مييير جوهرييية ؤنييتج عي أتي اب ؤاوهيية ومكييا رة وعنيياي هييي ؤواويي ،وييي الح ي ييةت لكي تييرعة
نموها وادة ؤت يرها وعظيل خطرهيا ؤجع هيا جسييمة وعيالت ؤ يذف الحيي مي الناويذةت وؤنهيي الحيياة
الزوجية عد ذلك
وهذه التواو ،ؤوج ،اتتمرار إلس أهداف إن لل ؤة إليها اآلن توستة إليها مدات وهذه التواو ،ؤئي ،
ه اج الريح المتتالية التي يمك أن ؤزعزإ اجرة األرف ال المة
هما أن الس وك التاو ،هثيرا ما يع ر ع مئاعر أهثر عم ا تويثير -م
ية حدوي افن جار
م هذه التواو:،
-1

ؤحد ك تخطاء فوجك أمام اآلخري

-2

السالرية م عدم قدرؤ ،ع س الكسي

 -3انت اي ت وه،

ل -م

ا يتةاعد ؤيدريجيا حتيس

 -4التع يراج الحاية وي الكالم
 -5ضحكك أمام ،لتذهرك ايئا ؤرو ي إخ اره ،
وأرجو أن ؤالحظي أن جمي .ؤ ك التواو ،متة ة ال سان " واح ظي لسانك

ليح ظك

"

اخت ار
عندما أخت

م .فوجي وأاعر تنني أخطتج:

 أ اير إلس ح النزاإ وافعتذار
 أعترف الطئيتولكنني ف أعتذر
 ف أعتذر ألنني ف أحي أن أ دو ضعي ة أمام فوجي
عويي ن سك:
ف ؤييي امس ذلك اليوم
قا الن ي ه س
م

وأنتما ع س خالف

ع ي ،وتي ل ( نسياؤهل مي أهي الجنية :اليويوي الوليوي العيروي ع يس فوجهيا التيي إذا

جاءج حتس ؤ  .يدها وي يد فوجها ل ؤ و ف أذوا مم ا حتس ؤرضس )

والويوي :المتح ة إلس فوجها ال و الحس وال ع الجمي والمنظر السار
والولوي :الكثيرة الوفية
والعروي :التي ؤعوي فوجها الن  .عموما وم ذلك الن  .األخروي الديني
ف أذوا مم ا :مي هي اؤها الروي ية الكريمية أنهيا ؤيت س ع يس ج نيهيا النيوم حتيس يرضيس عنهيا فوجهيا
خووا م أن ؤ س ر ها وفوجها تاخ ع يها
أخيرا
إذا وقعتي وي محنة يةعي الالالص منهيا و ييس لكيي إف اليدعاء وال جيوء إليس
ع س التو ة م الذنوب

و ذا ؤ

ؤعيالس عيد أن ؤ يدمي

ويعوؤي وليل ؤيري لإلجا ية أ يرا وت يدي أميركت ور ميا هاني التو ية

مير هحيحة وةحيحها ل أيعي وف ؤم ي م الدعاء
إن العادم الذي يعتري الحياة الزوجية الناجحة قد يكون س ي ذني أو ؤ ةيير أحد ي ،أحيد اليزوجي ويي
عالقت ،م .ر ،ت وأراي

ؤعالس أن ي ي انت ياه اليزوجي إليي،ت لييزياي قر يا مني ،وييزو العيادم كثيرة

افتتي ار والدعاءت ألن ،م لزم افتتي ار يجع

ل ،م ه هل ورجا وم ه ضيم مالرجا

وهذلك الدعاء و ن ،م يكثر الدعاء متح ييا ديا ي ،مي إخيالص وطهيارة واتيت ا ل
الن ي ه س

ية والةيالة ع يس

ع ي ،وت لت وعيدم افتيتعجا ؛ و ني ،يسيتجاب لي ،إذا هيان مطعمي ،حيال ومئير  ،حيال

وإذا جيياءك إ يييس وقييا  :هييل ؤييدعو وف ؤييرى إجا يية؟ و ي  :أنييا أؤع ييد الييدعاءت وأنييا مييوق أن الجييواب
حاه مير أن ،ر ما ؤتخر لحكمة ومة حة أرايها

ؤعالس

وهل م عادم وي الحياة الزوجية قد فا س ي الدعاء!

 14وكرة لم اومة الم الزوجي
لي ة الزواف وه م س معها الحي والذهرياج؟

م

قد يمر ع س الزوجي وتراج ؤن ي ويها المح ة والموية إلس ن ور و يلتوقد يعتري الحياة الزوجية الم
وذلك س ي ؤةرواج الزوجي توالم ف يولد م ط يعة الحياة الزوجية ن سهاتوإنما يولد س ي ؤةرواج
الزوجي الناؤجة ع ق ة الوعي توارؤ اإ نس ة ال يوط الن سية وافجتماعية والسياتية
هناك وهايا أتاتية لم اومة ال تور والم وي الحياة الزوجية منها:
1

افحترام المت اي ي الزوجي

2

أهثر ما يكره ،الرج أن ؤكون فوجت ،نكدية أو هثيرة الئكوى وتحي حياؤهل إلس جحيل

3

ال جوء إلس ح المئك ة م

دايتها ع طريم المناقئةتأما إهمالها ويجع الح أهثر هعو ة توف د

أن ؤال و المناقئة م التجريح أو لمس ه رياء اآلخر أو هرامت ،توؤجن ي ن رة السالرية وافتتهزاء
توم السه جدا جر هرامة اآلخر ولك م الةعي عال هذا الجر
4

المةارحة ي الطروي

5

حس ا نةاج توعدم الم اطعة توافهتمام لما ي ول ،الجاني اآلخر

 6ؤييير الحالة الجسمية تاعة الي يتلت ريغ الطاقة العة ية مث المئي أو المج س إذا هان واق ا
7

فيارة األه واألهدقاء

8

اف تعاي الجسدي ل ترة مرقتة ليتل افاتياا؛هذهاب الزوجة عل األيام إلس ي أه ها

9

أ ناء خرو الزوجي وي نزهة م األو

أن ي وم أحدهما طر أحد الموضوعاج التي قرأها وي

هتاب ليتل مناقئتها ئك ايمتوذلك ل ،يور ه ير وي إ راء الج سة
 10النظرة الحانية :و ن لها أ را ه يرا وعندما ؤنظري إلس فوجك أو ينظر هو إليكت وكري أ ناء النظرة
مح ت ،أو ح  ،و ن ،توف ي رأ ذلك م خال عينيك وحرهاؤك يون أن ؤنط ي ك مة واحدة
 11أخ ري ،تنك مافل ؤرين ،وتيما م وق آلخر
 12أخ ري ،تنك ؤح ي،
 13خططا لوج ة ؤةنعانها معا أو أي عم وي المنز لزياية العالقة الحميمة ينكما

 14اجع ي م ن سك أر  .فوجاج !وذلك ع طريم التييير إما وي ال ي أو الن س توالتييير وي الن س
هو األهل وال د أن ؤجيد الزوجة و التنوي .وي الم س أو المكيا أو ؤسريحة الئعرتهذلك ع س
الزو أن ييير م ت وه ،ويجدي الطرا التي يتجم ويها لزوجت ،هما ؤتجم ل،
 15ع س الزو أن يالط
 16المر والمزا

فوجت ،ويداع ها

ي الزوجي ؛والرج يعئم المرأة المرحة التي ؤتمت .رو الدعا ة؟

 17افعتناء اآلخر أ ناء مرض،
 18ه ع س اؤةا يادما ها ته مها وي اليوم أهثر م مرةت ق لها ةدا إنك مئتاا جدا ل عوية إلس
ال ي ورؤيتها تاؤة ها و

لت و إنك هن ؤ كر ويها وأن هذلك

 19قد ؤكون الم اجدج الرومانسية سيطة لكنها لها أ ر جمي ع س م ؤحي :مثا ع س ذلك ؤ اجئي،
عئاء رومانسي
 20الدعاء وذهر

وي جمي .األوقاج توذهر

يريح الن س ويئعرها الطمتنينة

