
 مشورة أسرية
حقيقة أّن هذه الرسالة أرسلتها لقريب أحسن بي الظن فسألني 

مشورة في بعض المشاكل التي تدور في بيته، ثم استحسنت أن 

أنشرها لعّل هللا أن ينفع بها؛ جمعت فيها بعض المشاكل التي 

حاولت بجهدي المقّل أن أجمع بعض األسباب يشتكيها الزوج؛ ثم 

لتلك المشاكل؛ وبعض االقتراحات والحلول] ومن رأى فيها 

غموضا أو قصورا فليعلم أنها رسالة خاصة؛ إال أنني آثرت بثها 

رجاء أن يستفيد منها من يشابهه في الظروف [؛ وأسأل هللا أن 

 يرزقنا الحياة السعيدة، التي ملؤها الطاعة. آمين

 

 التي يعانيها الزوج"صاحب االستشارة". ال: المشكالت الموجودةأو

 

 ـ عدم القدرة في مخالفة األقارب في األخطاء. 4  ـ االختالف في التوجه.         1

 ـ عدم الشعور بالمسؤولية الدينية.5       ـ الضعف في تربية البنات.2

 كر.نالتي يخالطها المـ حضور المناسبات 6                  ـ عدم الصراحة. 3

 .ـ عدم االهتمام بشخصية الزوج7                       

  

 

 :وحمهليا ثانيا: أسباب ىحه اإلشكاليات

؛ حيث اليسكن أف يقف معك أحج وىه اليؤمن ػ اختالؼ القشاعات الجاخمية1
بفكختك، وإف فعل ذلك فديكهف مهقف ىديل ضعيف الثسخة لو؛ فال بّج أوال 

 .، والتفاىم، واالقتشاع قبل الذخوع في أي عسلوالشقاشمن الحهار 



 
 

ػ عجـ الذعهر بأىسية األمهر التي يصمبيا الدوج ويحخص عمييا؛ ]مثاؿ: 2
والسخأة التخى أف ىحا من  ،الدوج حخيز عمى االىتساـ بذؤونو الذخرية

مذاركتيا لو، شأنيا، وأف الدوج يقـه عمى أمهر حياتو دوف اعتشاء الدوجة و 
؛ والحل ىه الحهار والعسل عمى إيراؿ الفكخة بكل فقج يدبب ذلك خالؼ[

 جيج.

ج يؤدي بيا إلى العجد عن الكياـ ػ السدتهى التعميسي الزعيف لمدوجة ق3
بكل مايخغبو الدوج، فيي ليذ عشجىا من القجرة والفيم مايسكشيا أف تعمم 
بشاتيا، أو ليذ عشجىا من العمم ماتدتصيع بو إقشاع اآلخخين، أو ليذ 
عشجىا من العمم واالشالع مايجعميا تتحسل السدؤولية، فاقج الذيء 

اليعصيو، ويشبغي عمى الدوج أف يعخؼ قجرات زوجتو ويتكيف معيا، 
ويصهرىا، ويقجـ ليا الجورات األسخية التي تخشجىا عمى حقهؽ الدوج، 

وحقهؽ األسخة عسهما، وأف يجليا عمى الجورات التثكيفية، وأف اليمهميا عمى 
في ذلك، بل يمـه نفدو عمى ضعف اختياره لمدوجة األندب لو في  ضعفيا
 حياتو.

ػالدوجة في بجاية حياتو تحخص عمى إرضاء الدوج، وخاصة إذا رأتو يسمي 4
التدتصيع أف تبهح سخأة اتو وىكحا، ففي الغالب أف العمييا رغباتو وشمب

بقشاعاتيا، وأف ترخح بأفكارىا التي تخالف الدوج؛ لكن يشبغي أف يكهف 
الدوج فصشا لبقا ذكيا اليقتشع بكل ماتهافقو  الدوجة عميو؛ بل يتيقن أنيا قج 



 
أو أنيا تعمم أف ليذ ىشاؾ من  ،أو شمبا لخضاه مشو، تهافقو مجاممة أو خهفا

استهصها بالشداء خيخا " قال ملسو هيلع هللا ىلصك يقف معيا ويشرخىا ونحه ذلك؛ ولحل
 إنيّن عهاٌف عشجكم ".ف

ػ من أسباب السذاكل أف الدوج قج يصسع في تغييخ أخصاء أو سمهؾ في 5
هؾ والقشاعات من أصعب موقت وجيد ججا، وىحا خصأ، ألف تغييخ الد

وال القخارات، فيشبغي أف يتحمى بالربخ، وأف اليزجخ، وال يعجد، وال يسل، 
يكل، وال يعجل، بل يربخ، ويكخر ويكخر ويكخر، ويعيج، ويثبت، وال يظيخ 
غزبا، وال يظيخ جدعا، ويكابخ عمى اإلعادة فإذا فعل ذلك فديخى يهما 
من األياـ ثسخة صبخه، وسيفخح ويتمحذ بحلك، ويحسج عاقبة الثبات والسجاومة 

 واالستسخار.

ا، والتكن فقط لّهاما، والتكن فقط ػ التمق بالمـه كمو عمى الدوجة، بل شاركي6
 الكالـالتهجيو تهرث البالدة وعجـ السباالة، فال تجعل  ةمذخفا، وثق أف كثخ 

بالتغييخ في  إال كالسمح في الصعاـ، فسثال إذا رأيت تقريخا فجؿ عميو مباشخة
، وإذا أردت تشفيح فكخة فذارؾ فييا بشفدك في أوؿ ، دوف إمالءاتحيشو

 ثم تبقى بعج ذلك لمترهيب والسالحظة. ،ستسخار ييوالسذخوع وستخى اال

ػ كن عمى يقين تااااـ أنك ستخى كل يـه خصأ أو سمهكا غيخ صحيح، فال 7
تحخؽ نفدك، وال تدىق أفكارؾ، وال تقتل يهمك، وإنسا تفاءؿ واستسخ في 
التعجيل والسعالجة، وال تظن أف ىشاؾ بيتا صاييا، أو فكخا خاليا، ولكن 

 لرابخ السكافح.الشاجح ىه ا



 
ػ البج أف يكهف لك في حياتك مذخوع وااااضح ، ، فسشو تشصمق وعميو 8

ترهؿ وتجهؿ، وييو تذغل أىمك وأسختك، وعميو تداـو وييو تدتذيخ 
وتشاقر، وتسهت وتحيى من أجمو، فبيحا تعير مختاحا ألنك عخفت ىجفك 

الجاخمية  ، وبيحا تسأل الفخاغ الحي يحل محل كثيخ من السذاكلفي الحياة
 .والخارجية

ػ التظن أنك تجج زوجة خالية من الدمهؾ التي تخالفك، فالسخأة في الغالب 9
متفخغة لمدوج حتى تشجب ثم تشذغل باألوالد، ثم تجج في نفديا  ؛تكهف ىكحا

فجهة وجهاء ألىميا وأقاربيا، وقج تبكي في داخميا مسا تججه من قدهة الدوج 
فال تكن جحيسا  ؛وال تجج من تبهح لو بحلك ،وشمباتو التي تعجد ىي عشيا

وثق أنو سيكهف لبشاتك أزواجا تتسشى أف يكهنها  عمييا،

فكن ألمين كحلك، وأنا أعمم أنشي دونك في ذلك، ولكن  ؛بينء رحساء رفقا
تحكخ ضعف السخأة، فيي بين أنفٍذ كثيخة، له بقيت أنت بين بشاتك فقط فتخة 
لعجدت عسا تقـه بو ىي، فمين ثياب تغدميا، وتدكت الباكي، وتسخض 

فترهر ماىي  وتصيي الصعاـ، وتخضع الخضيع، وتكشذ وتختب، السخيس،
 لتخفف العتاب. كثيخة ؿمن أعسا ييو

؛ قج يؤثخ كثيخا في عخقمة ةقخب البيهت بين أقارب الدوج :ػ عن تجخبةػ11
التخبية، لهجهد الرهارؼ لمدوجة عن مذخوع الدوج ورغباتو في تخبية أبشاءه 

أف اليكهف ذلك مؤثخا عميو في وبشاتو، ييحخص الدوج بقجر استصاعتو 
 التخبية ومعالجة الدمهؾ.



 
ػ يشبغي لمدوج أف ال يتحمخ في عجـ مرارحة زوجتو لو في كل شيء، 11

فقج يكهف ليا من األعحار مايجعميا تخفي بعس األمهر عشو، وىه كحلك 
فيحا أمخ اليدتجعي عتابا؛ بل الحي يجب عميو الحخص واالحتياط في غيخ 
تجدذ وال تحدذ؛ ألف ىحا يفزي إلى إساءة الظشهف، وفقج الثقة وليا من 

 لسخاشخ واألضخار الذيء الكثيخ الزخيخ. ا

ػ البج أف يرخح الدوج بصمباتو وله بذكل يهمي ييقهؿ أريج كحا وكحا ىحا 12
، وال يقهؿ فعمت مخ  واحجة ولن أعيج، فعشجىا من األشغاؿ الذيء  ةاليـه

.  الكثيخ، الحي يشدي بعزيا بعزا، وال يزجخ من التحكيخ خالؿ اليـه

لكن الحي أخذاه أف لك شمبا معيشا يحتاج  لتعجد؛اأنا لدت ضجؾ في  ػػػ13
؛ ثم تحكخ بأنك دراسة دقيقة، ومع ذلك كمو قج تجج جهانب مخالفة لخغاباتك

تسمك زوجة فييا من الشعم العظيسة الذيء الكثيخ: فكم من زوج يذتكي من 
لداف زوجتو؟ وكم من زوج يذتكي من كثخة ولهجيا وخخوجيا؟ وكم من 

إيساف زوجتو؟ وكم من زوجة كثيخة الصمب؟ بحيئة زوج يذتكي من ضعف 
 المداف؟ سيئة الخمق؟ جخيئة األسمهب؟

زوجتك صاحبة صالح، وصالة، وخمق، وأدب، وعفة، ولداف شيب، وفكخ 
ىادئ، إذا غزبت سكتت، وإذا خاصست لم تجاريك، وإذا نرحت 

أو قمة فيسيا، أو عجـ تجريبيا، أنرتت، وإنسا يخهنيا ضعف معمهماتيا، أو 
ضعف تأسيديا وتخبيتيا، ىحه أمهر تدتصيع بالربخ والتخصيط الرحيح 

 . اليادئ أف تغيخ فييا وأف تصهرىا وتشسييا بذخط أف ال تدتعجل



 
ىحه أفكار وآراء أجعميا بين يجيك؛ إف استحدشتيا فادع لي، وإف أحببت أف 
تشاقر فييا فمك ذلك، وإف رأيت فييا خصأ ييجهز في حقي الخصأ؛ وقج 
أحتاج ىحه الشرائح لشفدي غجا، ولكششي أعمم أف صاحب اإلشكاؿ قج تتهارد 
عميو األخصاء حتى اليخى مجاال لمحل، وال فخصة لمتفكيخ، ييحتاج التحكيخ 

 ..والسذهرة، وأسأؿ هللا لك حياة سعيجة رشيجة
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