
 خالفات زوجیة ناجحة

 أمرية أمحد باهميم . أ  /بقلم 
 

 لإلس  تراتیجیة ،وطبق  ًاوكأنھ  ا معرك  ة الخالف  ات الزوجی  ة  م  عال  بعض  یتعام  ل
العس  كریة ألي معرك  ة یس  عى الطرف  ان المتن  احران إللح  اق أكب  ر ق  در م  ن الخس  ائر    

ف الطاقات االنفعالیة اآلخر،وال یتحقق النصر إال باستنزابصاحبھ والمعنویة  المادیة
،فإذا ما حمي ال وطیس فل یس ھن اك غضاض ة م ن ش ن       لصاحبھ والعقلیة  والعاطفیة

 ).خاسر –رابح(ومحاولة كسب األطراف المحایدة للخروج بنتیجة  حرب إعالمیة
المتوقعة من مثل ھ ذه التن احرات ھ ي أن تتح ول الخالف ات الزوجی ة        والنتیجة

وضغینة وتزیل معاني الم ودة والرحم ة    ألفئدة حقدًاا  معقدة تمأل البسیطة إلى طوام
 .ھي ،وتبقى الخالفات كما

السعي لحل الخالفات الزوجیة بطریقة ناجحة ینبغي أن یبنى على  والحقیقة أن
بطریقة ال تشعر إي منھما بأنھ قد خسر أو غلب  الزوجین ىلكل)رابح -رابح(سیاسة 

یسعى ك ال ال زوجین إل ى إتق ان بع ض       ،وحتى یتم ذلك البد أن- وإن كان -على أمره 
الس  لوكیات وممارس  ة أخ  رى م  ن ش  أنھا أن تس  اھم ف  ي   المھ  ارات ،وتجن  ب بع  ض

 ).رابح  -رابح(التغلب على الخالفات بطریقة 
قل أحد الخالفات الزوجیة دعونا ننتقل إلى بیت النبوة لنن وحتى تتضح الصورة

ی ھ وس لم التغل ب علیھ ا ھ و      نبي الرحمة ص لى اهللا عل  ،ونبین كیف استطاعالعارضة
عنھا، روى البخاري عن عائشة زوج النب ي   وزوجھ أم المؤمنین عائشة رضي اهللا

ُنمرق ة فیھ ا تص اویر ، فلم ا رآھ ا       أنھ ا اش ترت  :( صلى اهللا علیھ وسلم أنھا أخبرت 
ی  دخل ، فعرف  ت ف  ي وجھ  ھ   رس  ول اهللا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ق  ام عل  ى الب  اب فل  م   

م اذا أذنب ت ؟ فق ال     ا رس ول اهللا أت وب إل ى اهللا وإل ى رس ولھ ،     ی  : الكراھی ة ، فقل ت   
فقل ت اش تریتھا ل ك    :م ا ب ال ھ ذه النمرق ة ؟ قال ت     : رسول اهللا صلى اهللا علی ھ وس لم   

أص  حاب ھ  ذه  إن: لتقع  د علیھ  ا وتوس  دھا فق  ال رس  ول اهللا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم   
الذي فی ھ   إن البیت: ال الصور یعذبون یوم القیامة ، ویقال لھم أحیوا ما خلقتم ، وق

 ). الصور ال تدخلھ المالئكة



دم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من سفر ، وق د س ترت   ق(وفي موقف مشابھ
تماثیل ، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھتك ھ ،   بقرام لي على سھوة فیھا

فجعلن اه  : ل ت  ی وم القیام ة ال ذین یض اھون بخل ق اهللا ، قا      أش د الن اس ع ذاباً   : وق ال  
  ) .وسادة أو وسادتین

 
 :السابق یرى أن إدارة الخالف تمت وفقا للخطوات التالیة والمتأمل للحدیث

 :معالجة الغضب:أوال
الزوجان  الغضب ھو االنفعال المرادف للخالفات ،وفي ذات الوقت لن یتمكن      

 الخروج من في وجود الغضب ؛بالتالي فالخطوة األولى تكمن في من حل إي مشكلة
 :ویتم ذلك من خالل الزوجینانفعال الغضب أو تخفیفھ لدى 

وذلك بأن یسعى أحد طرفي الن زاع للس یطرة عل ى غض بھ بإتب اع       :تھدئة النفس. ١
 :أرشدنا لھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ،ومنھا األسالیب النبویة التي

ا رواه اب  ن م  ا اتبع  ھ نب  ي الرحم  ة ف  ي الح  دیث الس  ابق،وم   وھ  و :الس  كوت-
إذا غض ب  : " ص لى اهللا علی ھ وس لم ق ال      عب اس رض ي اهللا عنھم ا أن النب ي    

  "أح                                      دكم فلیس                                      كت 
بالسكوت أسلوب بلیغ ،فھو في المق ام األول كظ م    ویعتبر التعبیر عن الغضب

إخراجھ في صورة مسیئة ،كما أنھ  للغیظ،وسعي للسیطرة على االنفعال وعدم
 .خطأ خر لما وقع فیھ منأسلوب راقي لجذب انتباه الطرف األ

 فالخالف ات والمنازع ات الزوجی ة لھ ا    :ب اهللا م ن الش یطان ال رجیم     االس تعاذة -
ج  ابر   خصوص  یتھا ل  دى ع  دو اهللا ،فھ  ي م  ن س  بل رف  ع المكان  ة لدی  ھ ،روى   

یضع عرشھ   النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال إن الشیطان رضي اهللا عنھ عن
قربھم عنده منزلة أعظمھم عنده فتنة الناس فأ على الماء ثم یبعث سرایاه في

وھ  و یق ول ك  ذا وك ذا فیق  ول    یج ىء أح دھم فیق  ول مازل ت بف  الن حت ى تركت  ھ    
حتى فرقت بینھ  إبلیس ال واهللا ما صنعت شیئا ویجىء أحدھم فیقول ما تركتھ

 . رواه مسلم) وبین أھلھ قال فیقربھ ویدنیھ ویقول نعم أنت

الشیطان حال الغضب ، عن سلمان  لرحمة على االستعاذة منا لذلك حث نبي
استب رجالن عن د النب ي ص لى اهللا علی ھ وس لم       : بن سرد رضي اهللا عنھ قال



فق ال النب ي ص لى اهللا علی ھ      . وأحدھما یسب صاحبھ مغض بًا ق د احم ر وجھ ھ    
أعوذ باهللا م ن   : إني ألعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ ما یجد لو قال: " وسلم 

  .لبخاري ومسلمرواه ا" الشیطان الرجیم 

إن الغضب من الشیطان وإن الشیطان " علیھ وسلم  قال صلى اهللا:الوضوء-
  رواه داود" خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فلیتوضأ 

اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ  عن أبي ذر الغفاري رضي:غییر الوضعیة ت-
ذھ ب عن ھ الغض ب     ائم فل یجلس ، ف إن  إذا غضب أحدكم وھو ق  : " وسلم قال 

 .رواه أحمد وأبي داود"وإال فلیضطجع 

 .التي من شأنھا أن تقلل من انفعال الغضب فھذه بعض الخطوات
إذا ما نجح أحد ال زوجین ف ي تھدئ ة غض بھ ؛فإن ھ       :الطرف اآلخر السعي لتھدئة. ٢

ین أیا ما كانت ،وذلك ألن الحالة االنفعالیة لآلخرصاحبھ  التقلیل من غضب  یستطیع
المتبادل ،فإذا كان الغضب ھو المسیطر تصبح التھ دءة ص عبة    تتأثر بنوعیة الحوار

 .صاحبھمدعاة للتقلیل من غضب  بھدوئھ الزوجینأحد  المنال ،في حین أن احتفاظ
عل  ى مالم  ح الوج  ھ    التھ  دءة ،ب  أن ی  نعكس ش  عور الھ  دوء وال  تفھم   وتب  دأ مراح  ل

ب  التعبیر الش  فھي ع  ن تفھ  م المش  كلة وس  بب     الص  وت،ثم وحرك  ات الجس  د ونب  رة 
،ث  م " أق  در س  بب انفعال  ك"، " أفھ  م ش  عورك" :االنفع  ال ،م  ن خ  الل عب  ارات مث  ل

الرغبة في مناقش ة المش كلة والوص ول     بطمأنة الطرف اآلخر من خالل التأكید على
 .لحل
 إدارة الحوار :ثانیًا

أن یخوضا  لزوجینا ىیمكن لكل -بقدر معقول–عال الغضب بعد التغلب على انف

 :والحوار من خالل ضأجواء التفاو

وھو أولى خطوات فتح الب اب للح وار   : لوجود خالف أو أزمة التقبل الواضح .١

االعتراف بحقیقة الوضع والسعي لبذل الجھ د   ،فالقبول بوجود الخالف یعني

للوص ول لح ل للمش كلة وتخط ي      وتحریك الطاقات ،والعمل بس رعة وفاعلی ة  

اهللا ص لى   لمسناه في ح وار أم الم ؤمنین عائش ة م ع رس ول      األزمة ،وھو ما

رس ول  ی ا  : فعرف ت ف ي وجھ ھ الكراھی ة ، فقل ت     " :اهللا علیھ وسلم حین قالت

 "وإلى رسولھ ،ماذا أذنبت؟اهللا أتوب إلى اهللا 



وتأجیل الحوار ،وتجنب الصراع أو  ونقیض التقبل یتمثل في أسلوب التجاھل

المش كلة ح ین یش عر     فو العالق ة ،ویف اقم  نكرانھ، ومن شأن ذل ك أن یعك ر ص    

 .اھتمام أحد طرفي الخالف أن شخصھ وانفعاالتھ محل تجاھل وعدم

المستمع ،فیبدأ احد األطراف  -من خالل تبادل أدوار المتحدث : الفاعل االستماع. ٢

المشكلة وشرح وجھة نظره ویفسر مواقفھ وتوجھاتھ ،ویستمع اآلخر  بالحدیث عن

،كم ا ف ي موق ف رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وس لم م ع         األدوار بادلوینصت ،ثم یتم ت

والرس ول یس  تمع لھ ا ویجی  ب ،ث  م   )تتح  دث(تس  أل  عائش ة رض  ي اهللا عنھا،فعائش ة  

  .عائشة رضوان اهللا علیھا تستمع وتجیب)ثیتحد(صلوات اهللا وسالمھ علیھ یسأل 

ر عن المش كلة  الخطوة أنھا قد تساھم في توضیح فكرة الطرف األخ وأھم نتائج ھذه

الزوجی ة ھ ي ف ي جوھرھ ا عج ز ع ن إیص ال األفك ار بطریق ة           ،فكثی ر م ن الخالف ات   

الس  بیل األمث  ل ألس تبانة الحق  ائق وإزال  ة الغم  وض   مناسبة،واالس تماع الفاع  ل ھ  و 

جیدة لتحقیق التواصل العقلي والوجداني بین  وااللتباس،وھو في ذات الوقت فرصة

 .جیدة رةإذا ما تم استثماره بصو الزوجین
 : الجید ویتطلب االستماع

  .اآلخر  النظر للطرف -
 .عدم المقاطعة –
 .بعض عبارات وإیماءات التشجیع -
التأكد من وصول الفكرة للطرف اآلخر بشكل واضح وخالي من اللبس،من خالل  -

 .والسؤال عما یمكن أن یشكل علیھ تلخیص األفكار
في أن یستمع كل طرف إلى فكرة الطرف فال یك :نظر الطرف اآلخر األخذ بوجھة .٣

البد أن تأخذ ھذه الفكرة باالعتبار ،ویتم تمثلھ ا والتفكی ر ف ي     اآلخر عن المشكلة،بل
 وخلفیاتھا،والبح ث ع ن إیجابیاتھ ا وس لبیاتھا،وإظھار االھتم ام بالرغب ات        أبعادھ ا 

واالحتیاجات،كم  ا فع  ل رس  ول اهللا م  ع عائش  ة رض  ي اهللا عنھ  ا ح  ین عب  رت ع  ن           
اش  تریتھا ل  ك لتقع  د علیھ  ا   :"تص  اویر بقولھ  ا   النم  ارق الت  ي بھ  ا   ح  ول  تھ  انظر

ص لى اهللا علی ھ وس لم وجھ ة نظرھ ا وأخ ذھا باالعتب ار         وفھم رسول اهللا" وتوسدھا
شرح لھا سبب عدم رضاه فقال ص لى اهللا علی ھ    فلم یوجھ أي نقد شخصي لھا وإنما



ویقال لھم أحیوا ما خلق تم ،  القیامة ،  إن أصحاب ھذه الصور یعذبون یوم: "وسلم 
،وأخ ذت عائش ة رض وان اهللا    "المالئك ة   إن البیت الذي فیھ الصور ال تدخلھ: وقال 

 .القرام علیھا بنصح رسول اهللا فأنزلت
ام أسلوب الھجوم على الطرف والمتمثلة في استخد األسالیب العدوانیة البعد عن .٤

 س         تھزاء،المقاطعة،والوعی         د،األمر ،اإلھان         ة،إثارة الغ         یظ، االاآلخر
 إل  ى غی  ر ذل  ك مم  ا یمك  ن أن یزی  د المش  كلة  ...النس  حاب،المبالغة،اللمز،المعایرة،ا

،وقدوتنا في ذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس لم تق ول أم الم ؤمنین عائش ة رض ي      
لم یكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فاحش ًا وال متفحش ًا وال ص خابًا    : ( عنھا اهللا
 .الترمذي رواه) یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح األسواق وال  في
بمعن   ى البع   د ع   ن التحی   ز لل   ذات أو للمواق   ف والتوجھ   ات      :الموض   وعیة .٥

على أنھا كائن بشري لھ أخطاء كما لآلخ رین   الشخصیة،وإنما ینظر كل طرف لذاتھ
یج دوا ھ م ف ي بع ض مواقف ھ وفیم ا        أخطاءھم ،وكما یلمس ھو أخطاء اآلخ رین فق د  

 . یراه صوابا أخطاء یجب تصحیحھا
وعي باالحتمال الخطأ ،كما فعلت أم المؤمنین رضي اهللا  الزوجین فیكون لدى

فف ي  " یا رسول اهللا أتوب إلى اهللا وإلى رسولھ ،ماذا أذنبت؟" عنھا في استفسارھا
 . منھا وحسن تدبر رضي اهللا عنھا ذلك حكمة ورجاحة عقل

إال ینظر أحد الزوجین للمشكلة باعتبارھا تخص  بمعنى :المشكلة لمركزیة "ال." ٦
یتوجب علیھ ھو فقط أن یتولى عالجھا ،وینظر في أسبابھا  الطرف اآلخر ،وبالتالي

تظل أمر مشترك بین طرفین ،ولن یجدي كثی را تحدی د    ونتائجھا ،فالمشكلة الزوجیة
كلة مس ؤولیة ك ل ط رف ،ف األھم ھ و دراس ة المش         من المتسبب األساسي ،أو مقدار

 .صعوباتھا والتغلب على
ال زوجین للمش كلة عل ى أنھ ا أزم ة تھ دد اس تقرار األس رة ،وتعك ر ص فو            فینظر ك ال 

للوم الطرف اآلخر وتحمیلھ مس ؤولیة وتبع ات المش كلة ،ویطل ب      سعادتھا ،فال یلجأ
للمش  اركة بجھ  ده وفك  ره وعواطف  ھ لتج  اوز األزم  ة     من  ھ حلھ  ا وح  ده،إنما یس  عى  

  .ريوتدعیم التماسك األس



حوار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مع عائشة ،لم یحم ل أح د    وكما رأینا في
،ویطالب  ھ بالح  ل وإنم  ا اعتب  رت المش  كلة مج  رد موق  ف   منھم  ا األخ  ر س  بب الت  وتر

 .مشتركة بحاجة لمعالجة
فال یتم استخدام أسلوب التعمیم،وإصدار األحكام النھائیة بشكل : للتعمیمات "ال. "٧

،فمث ل ھ ذا التص رف بمثاب ة     "أنت أبدا لن تتغیر "،"ھكذا دائما أنت:"عشوائي،نحو
التواصل ،واستعداء للطرف اآلخ ر ،وتھم یش لمح اوالت اإلص الح الت ي       سد لقنوات

 .ولكن غیر ظاھرة یمكن أن تكون موجودة
فیح  رص ك  ال ال  زوجین عن  د التعبی  ر ع  ن   : "أن  ت"لـ  ـ " ال" "أن  ا" لـ  ـ" نع  م. "٨

،ألن ھ  " أن ا "تفسیر المواقف عل ى اس تخدام الض میر    و المشكلة وشرح وجھة النظر
یحم ل  " أن ت "ح ین أن اس تخدام الض میر     ببساطة یتح دث عم ا ی راه ویش عر ب ھ،في     

 .اآلخر تبعات المشكلة معنى االتھام واللوم ،واإلسقاط ،وتحمیل الطرف
أجواء التفاوض وحل المشكلة الزوجین فال یخوض أحد  :المسبقة تجنب األفكار. ٩

فك رة مس بقة ح ول حتمی ة ف رض ال رأي واثب ات ال ذات          ل خط ة مح ددة أو  وھ و یحم   
على اس تغالل نق اط ض عف الط رف اآلخ ر       ،والنتیجة التي یجب الوصول لھا،والعمل

م ن التواص ل والح وار بطریق ة      ،فمثل ھذه األفكار من شأنھا أن تمنع الطرف اآلخ ر 
 .إیجابیة فاعلة

رًا أكب ر م ن الص بر وق وة التحم ل أم ام       قد الزوجینفیبدي كال  :والتحمل الصبر .١٠
األجر، ویساعد كال منھما اآلخر على التحكم والضبط االنفعالي،كما  اآلخر،واحتساب

وتش جیع وإب داء االستحس ان والتقب ل لم ا یقدم ھ اآلخ ر م ن          یس عى ك ل ط رف ل دعم    
   .المشكلة ممارسات فعالة لتجاوز

َأیَُّم ا اْم َرَأٍة   " :( علی ھ وس لم  عینیھا حدیث المصطفى صلى اهللا  فتضع الزوجة نصب
 .رواه الترمذي) َوَزْوُجَھا َعْنَھا َراٍض َدَخَلْت اْلَجنََّة َماَتْت

عینیھ سنة المص طفى وحس ن معاش رتھ لزوجات ھ وقول ھ ص لى        ویضع الزوج نصب
 ، َواْسَتْوُص وا ُی ْؤِمُن ِباللَّ ِھ َواْلَی ْوِم اْل آِخِر َفَل ا ُی ْؤِذي َج اَرهُ        َمْن َكاَن: (اهللا علیھ وسلم 

ِفي الضَِّلِع َأْعَلاُه ،َفِإْن َذَھْبَت  ِبالنَِّساِء َخْیًرا ؛َفِإنَُّھنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلٍع ،َوِإنَّ َأْعَوَج َشْيٍء
 .البخاري رواه)َلْم َیَزْل َأْعَوَج ،َفاْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْیًرا ُتِقیُمُھ َكَسْرَتُھ،َوِإْن َتَرْكَتُھ

 : عینیھ قول الشافعي ھما نصبویضع كال



 والعیش عیشان ذا صفو وذا كدر        أمن وذا خطـر الدھر یومان ذا           
 :تحدید االتفاق :ثالثًا

وجھات النظر ،یمكن  بعد أن یأخذ الحوار حقھ من النقاش وتبادل اآلراء وتوضیح
 : الوصول التفاق الزوجین ىلكل
أن  ال زوجین س تطیع أح د   سیالمناقشة والح وار الس ابقین   خالل  من: أطرح فكرة. ١

كالھما ،فیقوم بطرح ھذه الفكرة ،لیست كح ل للمش كلة    یصل لفكرة یمكن أن ترضي
أبعادھ  ا ،والتع  رف عل  ى م  دى مالءمتھ  ا      ولك  ن كفك  رة یمك  ن مناقش  تھا ودراس  ة   

 .للطرفین
بادر أنت بتقدیم  ال تنتظر من الطرف اآلخر أن یقدم تنازالت ،ولكن : قدم تنازالت.٢

یشجع الطرف اآلخر على عرض تنازالت ،ولكن تأكد قبل ذلك من  تنازل فإن ذلك قد
ض من نط اق م ا یمك ن تحمل ھ وتحم ل تبعات ھ،حتى ال         أن ما تعرض من تنازالت ھ ي 

 .ذاتھ یصبح االتفاق على حل الخالف خالف في
خ الل تنفی ذ ھ ذه    تحدث عن النتائج التي یمك ن أن تتحق ق م ن     :النتائج ركز على. ٤

بالموافقة الجزئیة ،ثم أعرض المزی د م ن النت ائج المتوقع ة للحص ول       الفكرة ،وأقبل
 .التأیید على المزید من

إذا ما تم االتفاق عل ى ح ل للخ الف ،فالواج ب أن یس عى ك ال       :آلخرا كافئ الطرف .٥
اف بعض ھما ،ألن الموافق ة عل ى االتف اق تمث ل ل دى أح د األط ر         إلى مكافئةالزوجین 

الطرف اآلخر ،فیصبح من حقھ الحصول على تعزیز بمثابة  تقدیم تنازل قد ال یدركھ
وتقبل الحلول والبعد عن الخالف،وھي في ذات الوقت  تشجیع لالستمرار في التفاھم

 .المشكلة بمثابة استثمار لنتائج حل
ون لھ ا  تكون المكافئة مادیة ،فاللفتات المعنویة البسیطة كثیرا م ا یك    وال یشترط أن

،مثل اس تخدام عب ارات الثن اء والح ب والتق دیر،أو القی ام بش يء یحب ھ          تأثیر السحر
للخروج للنزھة أو زیارة األھل ،أو القیام بعمل یظھر االھتمام  الطرف اآلخر كدعوة

 أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا حین جعلت من الق رام  بالطرف اآلخر كما فعلت
 .دتینوسا وسادة أو) سبب الخالف(



الخ  الف بطریق  ة ناجح  ة تض  من الخ  روج م  ن ج  و المش  احنة         وب  ذلك ی  تم معالج  ة  
،وی  دیم الس  عادة   ال  زوجینح  ل ی  رض   والبغض،والحص  ول ف  ي ذات الوق  ت عل  ى   

  .األسریة
 


