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بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد 

 وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد:
في البداية حقيقة أشكر اإلخوة القائمين على هذا اللقاء وعلى هذه الديوانية المباركة 

 األجر . هوعلى أبناء المرحوم الشيخ عبدهللا العقيل أسأل هللا العظيم أن ال يحرم

اء م وكان يتكلم عن سيرة هذا اللقحقيقة كنا نتحدث قبل اللقاء مع أبناء الشيخ إبراهي
سنة وهذا اللقاء دائم ولم يتوقف إال في  54حقيقة صدمت لما أخبرن أنه أكثر من 

عزاء الشيخ رحمة هللا عليه وهذا إن دل دل على البركة وعلى الفضل من هللا جل 

ذه هوعال وما اكثر البيوت وما أكثر األسر وما أكثر من أيسر هللا عليهم إال لما تجد ل
البيوت أي بركة وأي خير وأي نشر للفضيلة فهذه نعمة من هللا جل وعال أن نجتمع 

هذه  الوجوه المباركة ليس فقط في مدينة الرياض وليس فقط في هذا المجلس المبارك 

هناك  بث   مباشر هناك أيضا إخوان وأخوات لنا يستمعون هذا اللقاء فكم من األجر 
 وأسأل هللا سبحانه وتعالى أن ينير عليه قبره وأت يفسح وكم من العطاء ينال بإذن هللا

 له وأن يتجاوز عنا وعنه وأن يجمعنا أن شاء هللا به في مستقر رحمته .

 أيضا أيها اإلخوة :
حقيقة قلنا لقاء تدريبي فالمدرب ال يحصر في كرسي وأيضا يكون متحرك ويتنقل هنا 

سماء ودعوا عنا قضية دورة وهناك وأيضا ورش عمل لكن دعنا نتجاوز في األ

تدريبية ولقاء تدريبي هو ماذا  نستفيد من اللقاء حتى ولو كان حكمة واحدة والشيء 
يذكر مررت ببعض رسائل الواتساب فهي أحيانا تأتي بالشيء الجميل وتأتي بأشياء 

مختصرة ومفيدة أحد الشيبان قال أعطنا خبرتك في التعامل مع المراهقين فأعطى 

 طةحكمة بسي
قال: كأنك تطبخ جريش قصر عليه بس ال تبعد عنه يعني الشاب المراهق كأنك تطبخ 

 جريش سهل طبخه ماهو صعب ولكن يحتاج إلى نار هادئة جدا جدا .

بس قصر عليه ال تبعد عنه لو ابتعدت عنه احترق فكذلك التعامل مع المراهق 
 ة ويحتاج إلى صبر .والتعامل مع األبناء والتعامل مع الناس يحتاج إلى مراقب

بها سريعا وأتمنى من اإلخوان الحاضرين أن  لم يكن  حقيقة هذه المهارات سآتي 

معك قلم معك جوال أما تسجل أو تكتب ألنك فعال قد تسمع بها وقد  مررت بها وقد 
تحتاج لها فهذه المهارات تأتي تباعا ليس فقط لكل  زوجين بل األب وأيضا األم  معنا 

ن لعل ندو ءون وأيضا للبنات وأيضا للشباب فأتمنى من خالل هذا اللقاإخوان يستمع

هللا  سبحانه وتعالى أن ينفع  ألن الحكمة أحيانا قد تسمع والحكمة قد تكون في أحرف 
بسيطة فتكون لك بإذن هللا الهداية ويكون لك النور وكما قال النبي صلى هللا عليه 

  سبحانه وتعالى قل ال إله إال هللا .عم قل كلمة أحاج بك عند هللا وسلم : يا

كلمة واحدة يستهين بها اإلنسان ولكن تنقذك من نار جهنم فكيف بمهارات وكيف 
 بمعلومات وكيف أيضا بأفكار ؟
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تناقش بالعكس أنا  أسعد أسمع منكم وتسمعون مني ألن هذا إن شاء هللا سوف تنقل 

 وتعدل وتوضح وتنقل إلى غيرنا .
 

بطرف بسيطة  حتى تكسر الجمود أحد الدورات التي أقمتها  كانت  دوما وأبدا أبدأ

كثير فيها  من النساء والرجال يعني مشتركة  تتكلم عن بعض المهارات ومن ضمنها 
 رومنسيات الحب .

فكانت الدورة رومنسيات الحب  ، فيه مداخلة نسائية أخذت األخت أو البنت قلت لها 

 تفضلي يابنتي .
بير شوي في السن تعدى الستين سنة قالت يا اخي وينك من فتفاجأت بالصوت ك

أربعين سنة حرام عليك أربعين سنة متزوجة ضاعت من عمري هي متزوجة لكن 

 فعال ال تملك  مهارات  وينبغي لإلنسان أن يتعلم هذا الشيء ....
 

 

لألسف بعضنا يعتقد أن الحياة الزوجية سهلة جدا أغلب الرجال وأغلب من عاشرناهم 
وجلسنا معهم يعتقد أن الحياة الزوجية سهلة جدا باألمر وبالنهي واكتفى وبالقوة 

 وأحيانا يصل إلى الضرب أحيانا إلى التسلط مافي يا أبيض يا أسود عنده في تعامله

 
فهذه ليست حياة زوجية أيضا من هذه المهارات سوف نطعمها ببعض ماورد عن 

أحيانا نتهم نحن العرب وأيضا نحن العرب النبي صلى هللا عليه وسلم  من مهارات و

 وأيضا  نحن في جزيرة العرب وخاصة  المسلمين وخاصة المملكة العربية السعودية
أن ليس عندنا رومنسيات وال عندنا تعامل وأيضا دوما نحبط من هذه االتهامات هذه 

 سلمينمحقيقة بالعكس وهذه دراسة واقعية الغربيات يفضلن االرتباط بالشرق يعني بال

وهذه دراسة واقعية وليست كالم لما فيهممن الوفاء وفيهم من الطيبة وفيهم من 
الرجولة وفيهم من الغيرة ال ينظر للمرآة كما ينظر بعض الناس من صور ومن 

 جوانب متعددة .

هذه المهارات التي سوف أن شاء هللا سوف نتطرق لها سوف تكون  إن شاء هللا 
ورة تقريبا أربع ساعات أجملت في أربعين دقيقة نسأل هللا سريعة حتى نمر عليها الد

المستعان وأن يطرح فيها البركة وأنا على يقين أتعاون معكم أن شاء هللا وهذا 
 الحضور المبارك إن شاء هللا أن يطرح فيها البركة .

تعالوا على بركة هللا نتعرف على هذه المهارات مهارات كثيرة نأخذها بإذن هللا 

 واحدة حتى تكون  جدا مفيدة لنا .واحدة 
 أولى هذه المهارات :

 الصريح:الكالم العاطفي  -1

أنا لن أتحفظ في هذا المجال بإذن هللا معي  من سنة النبي صلى هللا  عليه وسلم ما 
 يدعمني في هذا المجال .

 يعني أغلب الناس اآلن سمعنا طالق حصل في مدينة الرياض في مطار الرياض

 رومنسية من أحد البنات ألحد أزواجهن في بداية الزواجبسبب حركة 
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هل يستدعي امرأة  صغيرة في السن  طبعا ما نعرف هذه الحركة  لكن –عيب -

أرادت أن تداعب زوجها  أو تتعامل معه  هل يستدعي ذلك مصيبة فأنا أقول فعال 
 لعل هللا  اختار لها خيرا بالطالق هذا ال يقدر التعامل والحياة  الزوجية .

إذن أول مهارة عندنا الكالم العاطفي الصريح بعض الشيبان أمثالنا  لما يدخل 

ه وال شيء يقول لها   يا  حبيبتي يا عمري  ويكون أحد البزران على زوجت
 –كبرنا  –استح  –عيب  –موجود وال أحد أعضاء الهيئة  الموجودين في البيت 

خل عنا هذا األمر فتجد أحيانا  افتقار لهذا المجال بالرغم أن حبيبي وحبيبك  النبي 

ساءه  حتى في أصرح صلى هللا عليه وسلم أمرنا بهذا األمر وكان يالطف ن
العبارات  ولما سئل النبي صلى هللا عليه وسلم من أحب الناس إليك قال : عائشة  

 الصحابي الذي يسأل قال : ال يعني هو يبغاه يقول انت

 قال : يارسول هللا لسنا من النساء نسألك بل من الرجال ، قال : أبوها
قحافة ويعرف أنه الصديق ويعرف أن أبوها أبو بكر ، ويعرف أنه عبد هللا بن 

ويعرف أنه صديق النبي صلى هللا عليه وسلم ومع ذلك قال : أبوها الجواب كان 

 يرجع إلى من ؟ إلى عائشة رضي هللا عنها .
إذن من هذه المهارة من حكم  عملنا في االستشارات  األسرية  تقول أتمنى أنا 

شيخ أني أتزين له متزوجة من عشرين سنة  أني أسمع كالم عاطفي  وهللا يا

وأتلبس له واضع ماتضعه النساء من األصباغ واأللوان  والروائح  أتمنى  منه 
كلمة جميلة  أتمنى  منه عبارة جميلة  أتمنى  منه كالم  عاطفي  جميل  من 

 العبارات  التي نسمعها قد يأتي  اتصال  ألحد  أزواجها قالت :

 ي  لمن يتصل عليهأنا أذكر  لك  العبارات   التي يقولها زوج
: لبيه ، وغال ، ومرحبا  وياهال واسفرت وأنورت  وهللا ما حسيت  بالراحة إال  بس 

في  خالل  أقل  من دقيقة  بس في خالل أقل من دقيقة جاب أكثر من عشرين دقيقة  

 كلمة عاطفية  تقول  وهللا  أني أتمنى  ولو واحدة  منها  أتمنى   كلمة واحدة
حضور  وأنا أولكم كم الكلمات العاطفية التي تنطلق منا ألزواجنا من منا اآلن بال

ويكون صريح  اللي عنده عيال هللا المستعان واللي عنده أبناء كبار هللا المستعان ومع 

ذلك نقول حضور األبناء  ال يمنع  ألنه سوف  يتربى  وينقل  تجربته اإليجابية منك 
 في إلى التعامل مع زوجته في المستقبل .

وأحيانا  لما يجينا  مشاكل زوجة مع وزجها نسألها كيف  كانت عالقة أبوه مع أمه 
قالت :  مطلقها ومبهذلها ومدخلته محاكم  ماذا تتوقع من هذا الزوج أن ينقل  إلى بيته 

 سينقل التجربة الفاشلة .

اآلن ال تقول ما ابغى أسمع منك سجل اآلن عبارات ماشاء هللا معاكم أوراق سجل 
 ارات أنت تقولها باستمرار وأيضا سجل عبارات تتمنى زوجتك تسمعها منك .عب

وارجع إلى البيت اليوم أربعاء وأول كنا نقول إجازة ليلة خميس خربوا علينا اآلن 

دوام وارجع الليلة وافعل هذه الكلمات  وانظر وانظر ماذا ستفعل بها الكالم العاطفي 
هذا علم يجب نتعلم ويجب ان نقول وأننا  الصريح لألسف لن يكون هناك أي نوع .

أعرف أغلبنا  ال رجال وال نساء يتمنى أن يكتسب هذه المهارات بعضنا ال يجيد هذه 
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المهارة وال الكالم العاطفي الصريح إال في مترين في مترين الفراش فق لو ينزل 

 رجل واحدة   انتهى ماعاد يتكلم خالص  يلبس مالبسه وانتهينا .
يه  عمى ليش وكالم و أنِت أصال ما جيتي إال  جبتي الشر معك كيف بعدين ماف

تستمع لهذا األمر أحد األخوات تقول  وقعت في أمور ال يحمد عقباها بسبب أن 

زوجي  ال يسمعني  الكالم العاطفي  ولكن أجد  الكالم في العاطفي من الذئاب  سواء 
لعامة ،  سواء ف العمل  أجد في االتصاالت  سواء أصحاب المحالت سواء األماكن ا

هذه العبارات موجودة ،  فإن لم  أنا كزوج أشبعها سيأتي أحد ويشبعها ،  فإن أصبح 

لديها من الدين ومن مخافة هللا  سبحانه وتعالى سينتهي  هذا األمر سيأتي يوم من 
األيام سوف تستسلم  لهذا  لذلك  أنا أسألكم  اآلن  هل يوجد  مرسوم ملكي  صريح 

ب مستحيل  هل سوف تعاق -منع أنك تتكلم  بكالم عاطفي صريح يا إخواني أجيبوا  ي

 من هللا  جل وعال لما تقول لزوجتك كلمة صريحة ؟!
يا عمري يا قلبي يا حياتي  أيا كانت هذه العبارة بل هذه الكلمات  ترفعك  عند هللا 

مة ؟ أليست الكلسبحانه وتعالى بعضهم يقول كيف ؟!  أليس الكلمة الطيبة صدقة 

الجميلة  تخرج منك  وتسمعها زوجتك ترفعك عند هللا سبحانه وتعالى ؟ إن أحدنا 
ليتكلم بالكلمة من سخط  ماذا؟ وتهوي به وين ؟ نار جهنم سبيعين كلمة واحدة فكيف 

بإنسان لذلك أغلب النساء  اآلن وهللا   خذوها مني كتجربة وعمل ال تحتاج من  

 وقت ليجلس عندها  بل تحتاج إلى الكالم العاطفي الصريح . زوجها  ال وما ل وال
وهذا ما فعله النبي صلى هللا عليه وسلم مع أزواجه  في عدة مواقف سوف تأتي 

وأذكرها لكم  ويكفي  من ذلك  أن النبي صلى هللا عليه وسلم في يوم عيد من األعياد 

عائشة تنظر لألحباش ، كان بفناء المسجد  واألحباش يلعبون  في فناء المسجد 
يلعبون ونظرها  معناته أن لها رغبة في النظر وإشباع ما لديها   تريد أن تنظر إلى 

 اللعب  وتفرح مع المسلمين فأذن لها النبي صلى هللا عليه  وسلم .

 قال لها : تريدين قالت : نعم .

 
عليه وفجاءت خلف النبي صلى هللا عليه وسلم وألصقت خدها بخد النبي صلى هللا 

 وسلم اتحدى واحد تمشي جنبه زوجته  على طول حساسات  تبعدها هذا إذا ما دزيتها

 بعد وال خليتها تمشي وراك أمتار وهللا المستعان .

فأنا أرى في هذه مهارة يجب أن يجيدها اإلنسان  ولكن برضو نحافظ  على الذوق 
يأخذون عنك فكرة  العام ، ما يكون قدام الناس قد تكون  ناس محرومة شباب  ناس

سيئة  ومع ذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم يجيد هذا الفن  وهو الكالم العاطفي 

 الصريح بل  تعامل عائشة مع النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا المستوى .
 فإذا كانت راضية من النبي صلى هللا عليه وسلم كيف يكون الحلف ؟

 بس إذا زعلت وش تقول؟ ولم يعبها النبي صلى هللا عليه وسلم ورب محمد ،

 المرآة إذا امتألت عاطفيا لن تسمع لها أي مشاكل .
 ما يثير النساء اليوم في البيت قلة الكالم العاطفي الصريح  وهذا موجود ومجرب
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وأغلب من ننصحهم اليوم نقوله / تعال امألها عاطفيا وانظر أصلح ما بينك وبين 

 تك ليس فقط الزوجة كالم أسري وال ال؟ مع ابنك مع بنتك مع والدك مع أمكزوج
 ترى هم بحاجة لكالم عاطفي موب عاطفة خالص  وننهي الموضوع

أمس باألمس أتعامل مع ولدي كل يوم أبوديك لجدك أمش معي بالقوة  امش معي 

: وين لالستراحة قلت خلوني أجرب يمكن أنا اآلن أعلم الناس خليني أجرب قال
بتروح قلت اللي تبي ياعمري  قال : أحرجتني كنت منتظر تقول ابوديك أبطلب 

العكس على طول قلت اللي تبغى  تبغى البيت تبغى جدك تبغى  جدتك الللي تبغى أنا 

 مستعد  .
يا إخوان يا أخوات : هذه المهارة األولى ال نريد  أن اقف عندها وضعتها باألمام 

 عامل خاصة مع الزوجة .ألنها مهمة جدا في الت

كم تشحن بالجوال ؟ عشرة يوميا  كم فاتورتك متوسط أبسمع منكم ميتين ثالث مية 
 من يزود أربع مية  خمس مية ست مية  تدفع كل شهر كالم فاضي

 وينك وهللا جاي لف يمين ترى عند المخرج الفالني وينكم تراكم تأخرتوا

 وال انقطع عليك الجوال وأخر الشهر تدفع الفلوس غصب ومن ورا خشمك
 إذن ماهو المقدار من الجوال لزوجتك ؟

 كالم عاطفي صريح كم رسالة ؟

أغلب الناس اآلن مقل في التعامل خاصة مع الزوجة خاصة أيضا استغالل شبكات 
 التواصل االجتماعية

لألسف أغلب ما يجينا اليوم في حل هذه المشاكل وجدته على محادثة غير الئقة  

القة محادثة أرقام  صور  خيانات زوجية لكن نصيب الزوجة قد يكون وجدت له ع
 قليل جدا إن لم يكن صفر .

وهذا من األشياء المهمة أحيانا رسالة جوال تصلح ما بينك وبين زوجتك  رسالة 

جوال عاطفية أعطيك مثال لها :أحد األخوات أرسلت لي رسالة صراحة مضمونها 
 قلت وش ترسل لي رسالة عاطفية ؟جيد عاطفيا صراحة شكيت  بنفسي 

 من باب التأكد  حطيت استفهام يمكن غلطانه يمكن كذا

قالت : اصبر مي هي بلك  قلت وش معنى  قالت :   الكلمات الرسالة أرسلتها 
لزوجي وهذه األجواء الجميلة الممطره ومع قطرات  المطر  ومع الرياح  ومع 

ل المرآة   أرسلت للزوج تنتظر منه الزهرات ومع تالعب األغصان  كالم جدا جمي
 كالم عاطفي صريح قالت  : لحظة أرسل لك وش أرسلي  وأرسلت رسالته :

 قال تبين فطور تميس وال فول ؟

قالت : تصور ياشيخ أنجن أشقق مالبسي كيف أتعامل مع شخص فقط همه فطور 
، تشكرين  جهزي نفسك نظلع  وأنا مرسلة له هذه الرسالة بدل ياعمري ، ياحياتي

للبر جهزي نفسك نطلع مكان جميل حديقة على طول تبغين فطور فول وال شكشوكة 

 تراها موجودة عندنا  هللا المستعان .
وهذه من األشياء المهمة جدا  أن نربي أنفسنا عليها ونربي أبناءنا على الكالم 

عض اإلخوان من األقطار العاطفي الجميل وأحيانا نجد بعض إخواننا المسلمين وب

العربية الشقيقة نجد في هذه التربية الجميلة جدا ونجد الكلمات الجميلة أما نحن نجد 
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نوع من الجالفة ومن الغلظة أتمنى من هذا اللقاء الحاضرين أن نغير وسوف أعطيكم 

 جوالي وكلموني وش صار معكم بكرة ان شاء هللا .
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 المهارة الثانية: الدعابة واالبتسامة الحانية :

 

 هذه المهارة في البيت قلت أنا بديت بأشياء قليلة في البيت يعني تجد 
تجد الواحد منا أحد الشيبان قال :  ادخل على زوجتك هذي وصية له يوم جيت 

 أتزوج عض  على ليمونه وادخل تخيل شكلك كيف شكلك وأنت عاض على ليمونة

قلت ليه قال : عشان تعرف  إنك شديد تعرف إنك إنسان عينك حمرا ، وتعرفك 
 صاحب اتخاذ قرارات قوية .

 يعني هذي باهلل  وصايا تقال ترى بعض الناس تمشي معه هذه الوصايا

 لكن المهارة الثانية التي معنا الدعابة واالبتسامة الحانية
 ليه وسلموهذي ما نأخذها  إال من حديث النبي صلى هللا ع

 وسوف تأتينا  أال بكرا تالعبها وتالعبك وتداعبها وتداعبك

ليس فقط في قضية قضاء الوطر أو الشهوة أو الفراش تكون مداعبة في كل وقت 
 كلمة جميله بضحكة  تداعبها بلمسة حانية  بلمسة تالطف

 لكن لألسف بعضنا ال يجيد هذا الفن أغلب البيوت األن تفتقر يعني  خلونا نكون

واقعيين اللي عنده بوابه وعنده ريموت أو عنده فحمات ما صلحها  يعرفون أهله أنه 
 جا  كيف وضع األم مع األبناء قبل ما يجي ؟

 خالص اسكتوا ادخلوا ال تتكلمون .

 كانه داخل عليهم جالد وليس داخل عليهم أب ليه مرعبهم إرعاب ؟
 هللإذا اتصل عليهم قال أنا في انتداب قالوا : الحمد 

فلوها العيال واألم ،هذي مصيبة ، يا إخوان يا أخوات اللي يسمعونا : يجب أن تكون 
هذه المهارة بينا المداعبة ، المالطفة ، المالعبة ،  المزاح الخفيف ، كما كان النبي 

 صلى هللا عليه وسلم يفعل .

في  مبل قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة ، طيب الزوجة ؟  أعظم  يعني يكون التبس
 األجر أعظم لألسف بعضنا ال يرى تبسمه نهائيا .

 بل ما تعرف أسنانه طاحت وال ماطاحت !

 حتى ال يجي يحب ما يقدر .
 كنت اسولف مع الشيخ إبراهيم قبل قليل كوريا ورد عنها أنهم يعلمون االبتسامة

 يضعون في المدارس  يضع العلم ساعة وساعة نص كذا .
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على االبتسامة الحظ  حقين شرق أسيا والفلبين أغلبهم حتى تتعود األعصاب والفك 

 مبتسم صح وال ال ؟
 يا يا أخي ديننا أفضل وهللا مستحيل  إنك تجده غير مبتسم ألنه متعود على االبتسامة 

إخوان يا أخوات ما احوجنا إلى  االبتسامة وأعظم شيء لما زوجتك وال  ابنك وال 

 سم .أخوك يقول لك : يا أخي  ال تعصب ابت
 اضحك ودنا نشوف أسنانك كان النبي صلى هللا عليه وسلم وال يرى إال مبتسما

 االبتسامة الخفيفة الجميلة بل ال يزيد الوجه جماال  إال باالبتسامة

 مهما كان الشخص وسيم ومهما كان الشخص أقل وسامة
ا قال يا أخي  فالن وهللا ونعم م  تجد الشخص االبتسامة تضفي لها بريقا بل  ويعرف

رأيته إال متبسم  تراها نعمة فكيف مع الزوج  ومع الزوجة يا أخي أحيانا األم واألب 

أو البنت أو األبن أو الزوج أو الزوجة بحاجة إلى هذه االبتسامة جاي تعبان مهموم 
سامة مفصول مخصوم عليه ساهر أيا كان غرامات  لما يدخل البيت  يجد هذه االبت

 وهللا كأنها غسيل بلسم لذلك تبسمك في وجه اخيك أيش؟

 احفظها اليوم تبسمك في وجه أيش ؟ زوجتك  صدقة فتصدقوا عباد هللا .
أيضا االبتسامة الحانية تكون هذه االبتسامة خلونا نكون أكثر صراحة يا أخي ابتسامة 

 .يصير خير فيها حب بعضنا يبتسم ابتسامة توعد وابتسامة تهديد او ابتسامة

لكن أنا أريد ابتسامة حب تنطلق منك االبتسامة  وتعلم أن هذه ابتسامة حب وهللا تجد 
لها أثرا في دعوتك في عملك في بيتك وفي منزلك وفي أي مكان  وكم من ابتسامة 

 فتحت األفاق وفتحت القلوب ، فابتسم .....

طريقة سوف تكون من اذا عندك معاملة ابتسم ، إذا  عندك مشكلة ابتسم وبهذه ال
أفضل التعامالت االبتسامة إياك أن يعرف  عنك  بين قوسين: من زوجتك  من أبنائك 

أنك ال تبتسم فهذه  مصيبة  ألنك إذا ابتسمت يصورونك ويحطونك في سنا ب شات 

أبوي ابتسم ابوي ضحك ويوزعونها على الناس كلها فلذلك حاول أن تتعود على 
 االبتسامة داخل البيت .
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 المهارة الثالثة /  الغزل والعالقة الحميمة :

 
 

أحيانا بعضنا هللا المستعان أخر تعزل شهر العسل إذا كان فيه شهر عسل ،أحد 

األخوات اتصلت علي أتكلم معها متى أخر مرة تغزلتي مع أبو العيال قالت : منذ أن 
ومستشفيات تزوجنا ، هذه أخر مرة تغزل ، بعدها  مافيه إال طرق وال العجرة 

 ومشاكل ، طيب ليه ؟ لماذا نحرم أنفسنا ؟

إخواني أخواتي  هذه طبيعة البشر  وهللا سبحانه وتعالى جبلنا على هذا األمر مافي 
 أنسان حاضر هنا إال ويحب التغزل ، وال ال ؟

 إال ويحب  أحد يتغزل فيه . –اضحكوا الشيبان  –مافي إنسان 

 في أنسه في هذه األمور .يتغزل في عيونه في شكله في مشيته 
تغزل في العينين في الشعر في الطول في العرض في أي شيء تريده وما يعجبك في 

 الطرف األخر تغزل به هذه المهارة .

أحيانا البعض منا يقول : األمر سهل مافي داعي  للتغزل خالص أنا كذا أنا طبيعتي 
 كذا  أنا وضعي كذا  هللا جبلني كذا.

 سبحانه وتعالى قال: م ومن أياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليه بالعكس بل هللا

 وجعل بينكم مودة ورحمة  ( لن تكون مودة ورحمة إال بالتغزل .
 إياك أن تكون مجحفا بهذا األمر إياك أن تكون مقصرا في هذا األمر .

 

 
 

 العالقة الحميمة :

 
 قة الفراش .خلونا نقول عالقة الجماع أو عال طبعا هذا تعبير جديد

موجودة ترى في القرآن لحد يزعل علي أنا ماقلت شيء غلط هذا األمر يجب على 

اإلنسان أن يجيد هذه العالقة بل أنه ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن ال يأتي 
 أحد كما تأتي البهيمة صح وال ال؟

 في مقدمة حتى ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم : مقدمة
قدمة ، الصالة مقدمة ،  كل  هذه فعلها النبي صلى هللا عليه وسلم أيضا الدعاء م

االغتسال العود بعد الجماع األول ،  كل هذه تراها أحاديث امرأة  جاءت للنبي صلى 

 هللا عليه وسلم ما استحت بل تسأله في العلم إنما الماء من الماء .
 أيضا العزل ال يجوز إال باستئذان الطرف اآلخر .

أيضا القضية إشباع هذا األمر ، لألسف بعضنا قد يكون أناني أنا أتكلم عن بعض 

 الشباب قد يكون أناني في تعامله .
أناني في  هذه المهارة  متى  ما أراد ، متى هو ما اشتهى  متى ما يريد بالوضع الذي 

اني يريد خالص انتهى أما الطرف اآلخر فهو مثل الجماد ال رجل وال امرأة  يا إخو

قضية  ىيا أخواتي إذا أردنا أن تحل  مشكلة أنا أتكلم كمستشار حقيقة نرجعها إل
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الفراش  إذا كان األمر مضبوط والمهارة جيدة  كما ورد في بعض القصص وبعض 

الحكم أحيانا يقول أحد األبناء واألوالد  آلمه وأبوه  أول  تتزاعلون  وتصلحون قال : 
 مات الذي يصلح بيننا .

يفهمها  إال  المتزوجين  ، قال : مات الذي يصلح بيننا فهذه قضية أحيانا بعضنا ال 

لألسف فيه  ولكن  أميت بهذا األمر وبهذا الوضع  وهذه األشياء التي ينبغي أن نهتم 
 بهذا  من هذا اللقاء .
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 المهارة الرابعة : احترام األفكار والتوجهات والمشاعر :

 ى تفصيل شوي هذي ...تحتاج إل

مامعنى احترام األفكار والتوجهات والمشاعر  مهمة جدا في العالقات األسرية ترى 
هذ خالصة سنين في العمل في االستشارات إياك أن تلغي الطرف األخر في أفكاره 

في توجهاته في مشاعره بعضنا لألسف ال يرى للمرأة شيء ، ال يرى لألم ال يرى 

ال يرى للبنت نتكلم بالعموم للطرف االخر حتى تكون أشمل  لألب ال يرى لالبن
 وأفضل .

 ال يحترم  أفكاره وال يحترم توجهاته  وال يحترم مشاعره .

 بعضكم يقول أعطنا مثال :  حتى يتضح ما معنى األفكار ؟
يعني المرآة تجي تعطيك فكرة أصال ما نشاور حريم  اللي يشاور حرمه موب رجال 

 معها صح وال ال؟ترى إلى اآلن نس

على طول تحطيم أصال غلطان  اللي ويدق صدره اللي يسمع كالم حرمه أعدمها 
 إعدام .

 النبي صلى هللا عليه وسلم يحترم المشاعر واألفكار واألراء والتوجهات .

أخذ برأي النساء وأخذ برأي زوجاته بل أخذ بأحكام  لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 
 رجال حرمه ، لقد أجرنا هذا توجه هذا فكر . ، ماهوب

أم سلمة في الحج يبيهم يحلقون ما  حلقوا احلق ما حلقوا، قالت له : احلق  أقل من 

 ثواني عطته  الرأي السديد .
خديجة  رضي هللا عنها  وسوف تأتي لما  جاء الوحي ونزل النبي صلى هللا عليه 

أفكار عندنا حريم لو رحنا وال تعطلنا   وسلم مسرعا فزعا خائفا يحتاج إلى احترام

وال رحنا زي الرياض وال رحنا أي مكان خربت سيارتنا أحسن وش خالك تروح 
في ذا الليالي  وش خالك تروح وش خالك تطلع وتخلي أهلك وبزرانك وعيالك هل 

 خديجة قالت هذا الكالم ؟!

ا اء قالت : وهللا ماحترمت فكرة النبي صلى هللا عليه وسلم أنه يتعبد في غار حر
يخزيك هذه أول كلمة قالتها ألست تصل ؟ ألست كذا ألست كذا بدت تعدد مناقب النبي 

صلى هللا عليه وسلم احترمت مشاعره سوف يأتينا أن النبي صلى هللا عليه وسلم قدر 

 هذه األفكار بعدين بعد وفاتها سوف يأتي ذلك .
 شرايكم فيها  مشاعر وال مو مشاعر ؟ أيضا من المشاعر واألفكار والتوجهات الغيرة

لما جيء  بطعام لعائشة وهي في يوممها وفي نوبتها ماذا فعلت كسرت واندلق 

الطعام  وانكسر اإلناء لو يسوى عندنا  يا إخوان بدون مجاملة أقل واحد بيعصب 
ويهدد بعدين في البيت بس خليهم يروحون ، أقل واحد ممكن يطلق  أقل واحد ممكن 

تهينيني قدام الناس ومع ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم احترم المشاعر قال: يضرب  

 غارت امكم برر الموقف  واألمر قال: غارت أمكم .
بل وضع النبي صلى هللا عليه وسلم مبرر أعظم من ذلك ألن فيه حضور وفيه ناس 

 حاضرين قال: أمكم لكن نقلت من باب التعليم ومن باب المعرفة .
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راها امكم وعذرها النبي صلى هللا عليه وسلم في أفكارها ومشاعرها  ومع انتبهوا ت

ذلك قال : غارت أمكم غارت أمكم بدل الطعام طعام وبدل اإلناء  إناء وفي مرة  
رواية قال :  خرجت عائشة أخر الليل تتبع أيش؟رجع النبي صلى  هللا عليه وسلم  

نفس فضحها .قال النبي صلى ورطت   ورجعت مسرعة  ففضحها أيش؟ ماقدرت  ال

هللا عليه وسلم أجاءك شيطانك ؟أجاءك الشيطان حتى تتبعيني كلنا ال قمنا الصبح نلقى 
محاوالت الجوال انتهت صح وال ال ؟ تبي تعرف تبي تفتح الجوال . ومع ذلك تبعت 

النبي صلى هللا عليه وسلم خايفه لكن لما جاء احترم النبي صلى هللا عليه وسلم 

ها قال: أجاءك شيطانك قالت  : يارسول هللا شف التبرير أليس لمثلي أن تغار مشاعر
على مثلك مدحت نفسها قبل أليس لمثلي أن  تغار  على مثلك أن بكر صغيرة من 

حقي أغار  عليك خاصة وأنا صغيرة وأنا بكر أنا إنسانة جميلة صغيرة  فأغار عليك 

اعرها هذا جزء من التعامل االحترام  .يا ألنك النبي صلى هللا عليه وسلم .فاحترم مش
إخوان يا أخوت بعضنا اآلن قد يكون فكر زوجك  أنا أتكلم ألن في نساء يسمعونا قد 

يكون حب الخير قد يكون الصدقة قد يكون اإلحسان إلى اآلخرين  محاضرات 

دورات  إلقاء فاحترمي هذه المشاعر  احترمي هذه األفكار قد يكون الرجل يحبك 
درك ويحترمك ويجلك قدريها وهذه جدا مهارة  جرب في يوم من األيام .أحد ويق

األخوات اتصلت أيام األسهم قالت أحد الزوجات :حاولي  كيف تتعاملين كيف األسهم 

 كيف  والنسبة وش األسهم الموصي عليها قامت تسولف معه .
شاعره عشر دقايق حظ الجهاز  على  جنب  وقال : كذا خالص ألنها احترمت م

وأحاسيسه كما يفعل النبي صلى هللا عليه وسلم بل إن النبي صلى هللا عليه وسلم 

تعامل مع الصغير والكبير بالمشاعر لما  أراد أن يأكل تمره صدقة  قال ايش ؟ قال 
كخ نزل إلى مستواه  بالعبارة  احترم لو جلس يحدث عليه لبكره بيفهم الصغير ؟ 

ل النغير تعامل معه بنفس الفكر األعرابي الذي بال في ماراح يفهم يا أبا عمير مافع

المسجد  دعوه كل هذه احترم المشاعر واألفكار أنك سوف تأتي قوم أهل كتاب احترم 
ت وضع مشاعرهم احترم دياناتهم احترم أفكارهم ينبغي أيضا تعاملنا مع اآلخرين .

أنت احترم المفتاح إذا أردت أن تكسب اآلخرين تكسب احترامهم فاحترمهم 

مشاعرهم إياك قاعدة : أبرد ماعندك أحر ماعندهم  في التعامل مع األزواج تجي 
تتكلم معك زوجتك عادي  خير هذي طعنة أو أنت تجي تتكلم معها في موضوع مهم 

عادي خل يفصلونك تستاهل تغيب وترقد أيضا هذه احترام وهذه من المهارات التي 
 يجب أن تعامل بها .
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 الهداية المناسبة :  لخامسة:االمهارة 

بعضنا يفكر أن الهدية أم عشرين ألف ثالثين ألف هي المناسبة جبلي هدية يعتقد أنها 

هي المناسبة ال إذا أردت أن تعمل مهارة في تعاملك مع زوجتك فاختر الهدية 
الحاضرين الموجودين لو قعد كل واحد منا نذكر وش الهدية   المناسبة لها  ترى

 المناسبة للزوج أو لزوجته تحدها أشياء تختلف .

أحيانا قد تأتي لزوجتك سفرة أو مجلس أو طقم ذهب أو عقد ألماس وال يغير  أي 
شيء أحد األزواج جاءني باألمس يشكتي قال : جبت لها  وأقول  لها جبت لك قالت: 

ك خذها  العن أبو أبليسك ثالثين ألف وين قراشيع ذي ثالثين ألف ما تبي قراشيع

أثرت لها ليست الهدية المناسبة  وأحيانا تكون هدية ال تكلف لاير واحج وردة عندنا 
بالخرج بريالين مدري بالرياض كم واحيانا من المسجد وأحيانا من الحديقة اقطفها 

أحيانا هذه الهدية قد تحدث الوردة في وقل هذي  وردة ببالش اللي ببالش ربحه بين 

 درجة . 180العالقة تغيير 
أحد الدورات كانت في منتجع بالخرج وكنت أتكلم ومن طبعي اعذروني ما جبت 

ورد وال أحد ينقد علي وكنت جايب معي ورد  وباقات ورد وفي البداية وزعتها على 

ل المحاضرة واللقاء الحضور وال في واحد شايب قد خالط الشيب وجهه ولحيته  طو
وهو يضحك سمين شوي ويرتج  شوي والورد يرتج معه أنا أحسبه يستهزئ بي 

المهم ماصدقت انتهيت قلت له تعال من بديت وانت تضحك قال تبي الصراحة قلت 

ايه قال كنا عند إشارة العزيزية في الرياض هم يبون الثمامة وأنا أقول مالكم إال 
لخرج تقول ابي الثمامة وأنا أقول الخرج واحد يبيع ورد الخرج .. طبعا لقاءنا في ا

 عند اإلشارة قالت اشتري لي ورد من يوم عرفت ماشريت لي وردة قال انِت كفو؟

يقول بكل صراحة أنا تعجبت  إن كان نصيبي باقة ورد  كانت تبي وردة وصار 
خوان إذا نا يا إعندي باقة ورد يعلم هللا ياشيخ أثرت فيني هذه الهدية أيما تأثير بعض

 أردت  أن  تكسب اآلخرين اعرف ماذا تهديه.

ترى بعض الناس لو تعطيه قلم بريالين ثالثة لاير أربع لاير عليه اسمه كأنك أعطيته 
األالف مؤلفة بعض الناس لما تشتري  له كوب كذا دلوع  خلونا نتكلم عن بعض 

ناس فيها أفاعيل بعض ال النساء  عليه ورد وعليه قلب وعليه كذا بنوتي يسمى يفعل

لاير  100الجوال أول ما جا الجوال  ما يسوى شيء رخيص اخر مرة كان مقابل كم 
الشريحة  كانت ممنوعة على زوجتي اشتري لها جوال فجيت وجبت لها الجوال 

وحطيته بالغرفة وبدى الجوال الكشاف بدى يأشر الكشاف قال وهللا تصور ياشيخ أذن 

ترى قيمته كم ؟ صح كالمي وال ال ؟ أحيانا تعطي المرآة الكثير الفجر ما نمنا بسيط 
لكن ما ينفع  طبعا  ما نتجه للمرأة كذلك الرجال  أيضا النساء يجب أن تتعامل مع 

الزوج أحيانا تصلح له أكل وتصلح له مفطح لكن ما صلحت له األكلة اللي يحبها 

 حت هذا انبسط منها .يحب المهلبية مرقة البامية الخاثرة  مب موية فلو صل
فينبغي أنا أقوله بإسلوب محبب تقبله النفوس فكلما كانت الهدية مناسبه بعضنا لألسف 

 يدخل لزوجته اخذي ثالثين ألف لاير وال ينطلها نطل هذي هدية ؟
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 وال قومي اخذيها تراها  عند الباب  ازعجتيني  هذي هدية ؟ ياشيخ ليتك ما جبتها .

 إن أردت أن أفرع على هذه المهارة :فننتبه في الوقت طبعا 
 نكتب:

 الوقت

 األسلوب
طبعا أسلوب تقديم الهدية ونوع الهدية ترى موب أي وقت تقدم هدية موب أي وقت 

إياك إذا أردت أن تستثمر اختر الوقت المناسب والطريقة المناسبة  والهدية المناسبة 

 تفقل األفاعيل  ال في الرجل وال في المرأة .
 جدا في التعامل في العالقات الزوجية . وهذا مهم
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ولكن من صفتها هذه مهارة بعض األزواج لألسف شفتوا المهارة السادسة : الغيرة 
اللي يطوفون بالحرم المسؤولين حرس من قدام حرس من ورا بعضنا  إذا دخل 

 بزوجته  وال دخل بمكان مثل هالحرس  ابعد اقرب ارجعي ورا مرا قدام .

 أنا ما ألومك على  الغيرة  لكن هل هذي غيرة مقبولة أو غيرة مبالغ فيها ؟!
أو العكس من المرأة قد تكون غيره مبالغ فيها تدخل على  الحساب وتشوف اللي 

عندك  والمضافين ماذا تقصد بالتغريدة الفالنية  وماذا تقصد بكذا  والصورة هذي 

ن النبي صلى هللا عليه وسلم يغار وش تقصد فيها ما صارت هذه غيرة فلذلك  كا
وكانت زوجاته يغرن عليه ولكن غيرة محمودة كما فعل النبي صلى هللا عليه وسلم  

وكما فعلت زوجاته رضوان هللا عليهن والغيرة هذه مهمة جدا  وتراها مثل الشعرة 

 تحت افراط فوق ايش تفريط ......
غار علي تتمنى أمنية زوجها ترى بعض الناس ما يغار بعضهن تقول أتمنى زوجي ي

يغار عليها وبعضها تقول فكني منه ومن غيرته بل كوالين الحمامات أعزكم هللا 

مشيولة من كثرة  الشك والغيرة والعياذ باهلل فالغيرة المحمودة ترى  المرأة تحبها  
تحب الرجل يغار عليها أيضا الرجل يحب المرأة تغار عليه ولكن بصفته المحمودة 

 ه مهارة إني أعار ولكن بالصفة المحمودة .ترى هذ
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 المهارة السابعة  : االهتمامات المشتركة :

 
هذه من المهارات ما معنى االهتمامات المشتركة يجب أنا كرجل أهتم بالطرف 

 اآلخر ، االهتمام ايش؟ االهتمام المشترك .

أسأل هللا أن يشفيها أحد الزوجات حجزت من المدينة إلى الرياض مصابة بالسرطان  
 ماعاد اتصلت فيني لكن أسأل هللا أن يشفيها ويعافيها وأن يبرئ مابها من مرض .

قالت : اتصلت على زوجي قالت أن سأصل الرياض استقبلني وصلت الرياض تتلفت 

يمين ويسار ما وجدت الزوج اتصلت عليه قال: أنا مشغول اركبي لموزين وروحي 
ارة أشد علي من مرض السرطان نسيت أني  مريضة أصال المستشفى قالت: هذه العب

كيف اآلن جاية من سفر  لوحدي بدل ما يستقبلني بالورود  هل هذه اهتمامات 

مشتركة بعضنا يطلع من البيت وزجته تعبانة مريضة تشتكي حرارة يروح ويرجع 
أيام يسأل اوه المرة مريضة  شلونك وش صار  3ويهاوش على الغدا وينام وبعد 

معك  هل هذا اهتمام مشترك أنا سافرت دورة ومحاضرة ولقاء  أيا كان ورجعت 

مافي سؤال  وش صار معك بشر كيف كان الحضور  كيف استقبلوك هاه كيف 
 حضرت مجرد السؤال  هذا معناته في ايش ؟  اهتمام مشترك

 

ويت وا سانتبهوا  انتبهوا  أحد اإلخوان عنده ابن سوى له عملية  كان مسافر قال تخيل
العملية  ودخلت ولدي  معلش أن أنا تكلم عن عموم األسرة وليس فقط تركيز على 

األزواج   وطلع ورجعت ابوي ما اتصل علي بعد ست أيام اتصل علي  أيا كان قال : 

أنا ما استطعت أتمالك نفسي فأغلقت الجوال وبكيت  المفروض أنك أول المتصلين  
ت تراني بديت تراني رجعت تراني بديت هذا اهتمام سهل جدا  تراني وصل

 المحاضرة لو ايش لو رسالة اشتراك واهتمام  .
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ما معنى هذه المهارة يا اخوان مهارة فن التغافل إذا المهارة الثامنة  : فن التغافل :  

أردنا أن نسعد كلنا هذي خدوها من اآلن  لو عملت فيها مستقبال  مع الناس عموما 
 بالسعادة  أبشر بالهدوء والراحة  واالطمئنان . أبشر أبشر

 

لألسف ما نملك مهارة فن التغافل النبي صلى هللا عليه وسلم  مسك وطلب وكان عمر 
أن يقتله  صح وال ال  الذي يمسكه ماذا قال النبي صلى  هللا عليه وسلم  ماذا قال ؟ 

أزِف بحسن عطاء  موب هالطريقة  المفروض أنك أمرت أن يطلب وأنا –قال ياعمر 

شف التغافل  من النبي صلى هللا عليه  وسلم  ما قال مسكني وال قال للناس شتمني  
 وال ضربني وال أهانني .

بعضنا يا إخوان اذا صارت له مشكلة  سواء مع زوجته وال مع غيرها ما ينوم ويعد 

يأذن وفتحات الحبس  وش اللي انكسر منها وش اللي كذا والشلوخ اللي في البيت  
األذان األول  كانه يذن األذان األول  ويفكر وليا قام يتوعد في الحمام  أعزكم هللا 

حرمته تسمعه طيب ليه يا أخي تغافل إذا اردت أن تعيش بل قيل تسعة أعشار الراحة 

في التغافل بل قيل العشرة كلها  في التغافل وهللا قصرت ما جابت  ما طبخت  ما 
تغافل وهكذا كان هدي نبيك صلى هللا عليه وسلم يا اخي   أعطت ما ربت  ما تطيبت

تغافل وال توقف عند كل شيء .اخوانا المصريين علمونا ال تعمل من الحبة قبة حبة 

صغيرة تحطها أد كدا لذلك نتعلم يعني فعال ينبغي لإلنسان إن أيش؟ أن يتغافل .رفعت 
 لفتك  بقوة  يعني خالص صوتها عليك يعني خالص قامت القيامة !قالت قابلني كذا

 وقفه ولما وقفت لك شيء تانجرحت كرامتك عشرين سنة وأنت تعفط فيها  ما قال

بوجهك خالص انتهت  الدنيا ! فلذلك تغافل بكلمة  لألسف بعضنا تمرضه يا اخوان   
صدقوني أن الكلمة والتركيز في الكلمة التي قيلت تمرض الشخص بل يعني تغير في 

ه بسبب هذه الكلمة  لذلك  تغافل ال تصير  مغفل في فرق بين المغفل حياته  من نفسيت

والتغافل تغافل اكبر   ضعها اطمر طمرة  حصان هذه أغلب العبارات التي يقولونها  
 فأغلب الناس إذا أردت الحياة السعيدة  فتغافل  في حياتك .
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ا باقي أشياء كثيرة هذه الحواس ايش طبعالمهارة التاسعة : العين واألذن واألنف  

اللسان واللمس من منا  يتعامل بتعامالته بهذه الحواس؟  يوصل الرسالة للطرف 
اآلخر   من هذه الحواس بعض الناس  يسمون الطالق الصامت والطالق العاطفي 

والرجل اللي على الصامت  طيب عرف يا اخي اطرب هذه األذن  بالكلمة الطيبة  

عليه وسلم أن يتزين وأن يكد لحيته  ويمشط شعره  حتى  بعضنا حتى النبي صلى هللا 
أمرنا أن النأتي أهلنا بليل  صح وال ال ؟   كل هذا من أجل ماذا ؟ أن ال ترى العين 

وال تسمع األذن وال ترى  وال تلمس اليد إال ما يناسب  الحديث في صحيح البخاري 

 :م ويضع الكف بالكف ليعلم البث(
أخطر البث البث عن  طريق اليد واللمس بل النبي صلى هللا  ترى بثه مباشر ترى من

عليه وسلم  تعامل بها لما  جاء الشاب  إئذن لي بالزنا بعد الكالم والمقدمة وانتهى 

وضع يده على صدره  شوف كيف اللمس يؤثر والحديث طبعا هذي توصي بحديث 
دو ال شيء كنها عأبو زرعه وتضع الكف بالكف ليعلم البث  بعضنا ال جلس جنبها و

له وبعضنا أيام  القير العادي  حط شغله بالقير العادي يمين يسار أول مافي ساهر 

 انبته فيبغي هذه المهارة  مهارة اللمس والتعامل للزوج والطفل والبنت واألم  المس
ستجد أثر ما بعده أثر العين انظر بنظرة حانية نظرة حب مب  توعد  او انتقام  أو 

دخل البيت تعطر تنظف العين ترى واألنف يشم فهذه مهارات نتعامل غيره قبل ت

معها مهارات في مهارة واحدة أحد الزوجات وبكل صراحة اتصلت علي اصلح 
بينهم  يافالنة عيب عليك زوجك فيه خير  قالت عندك ؟ قلت ايه ، قالت باهلل شف 

 عال الناس أجناس فيشكله وشم ريحته أنا أكون معكم صريح قالت وهللا ال أرجع له ف

التعامل  فعال  إهمال وعدم نظافة  واتساخ ورائحة عفنة كيف تعيش معك زوجتك  
 هذا التعامل  بالمهارات  اللمس والعين واألنف واألذن .
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 المهارة العاشرة :  التودد  لشريك الحياة :

وتنتهي الشهوة  ولكن يبقى التودد ويبقى الصفاء  ويبقى الوفاء بين  يكبر  العمر
 الزوجين  وهذه نقطة مهمة جدا أيها األخوة :

التودد ما معناه؟   من منا   فعال ما معنى الودود .  ما معنى الودود؟ ما معنى الولود؟

 كله أمر ونهي  وزجر مافيه  .؟يتودد 
شريك الحياة ال يريد منك  شيء سواء رجل أو  والتودد يقرب العالقة بين الزوجين 

 امرأة بل يريد منك الكلمة ايش؟

بل هللا جل وعال  في كتابه م من أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ( إذا البيت مافيه مودة وال رحمه حط عليه انذار البلدية  

مهمة جدا إذا فقد التودد في البيت  انتهت العالقة شطب عليه باألحمر  وهذه نقطه 

 الزوجية وانتهت  العالقة مع  شريك الحياة .
 ما يخص الزوج لزوجته تعلم ماذا تريد منك الطرف اآلخر  هذه نقطة مهمة جدا

 أحيانا  بعض الموظفين لو يغيب عنك مثال مسؤول وعاب عنك  موظف واحد

أعماله  وأسراره عنده  ألنه يعرف ماذا يريد انهبل انجن  ماعاد عرف  اختبص كل 
منه المدير ولو بغى إجازة يعطيه وال ما يعطيه وانتدابات وروحات وجيات فالها ألنه 

يلمس احتياجات المدير وأنا أقول من هذا اللقاء  مهارة  إلمس احتياجات الطرف 

 الزوجة . اآلخر  الزوجة تتلمس احتياجات زوجها  والزوج يتلمس احتياجات ايش ؟
بعض الحريم وهللا ماقصرت اطبخ وانظف واحط وازين   لكن فيه فيوز بريال 

تشوفون الفيوز اللي بالسيارة فيوز بريال إذا ما حطيته ما اشتغلت السيارة  ام خمس 

يوصل كهرب  مية ألف  تعرف على هذا الفيوز  تعرف على ايصاله ألن هذا الفيوز
بينك وبين الطرف اآلخر وهذه نقطة مهمة جدا تعرف على  الطرف وماذا يريد منك 

 الطرف اآلخر ما يخص الزوجة لزوجها  وأيضا  عندنا ما يخص الزوج لزوجته .

هذه المهارات أتركها لكم تعرف احتياجات زوجتي تختلف عن احتياجات زوجتك 
كل واحج أعرف وماذا يريد من الطرف وأنا أيضا تختلف احتياجاتي من زوجتي ف

اآلخر  طبعا هذي ما يخص الزوج لزوجته أشياء كثيرة اكتبوها  وتعرفوا عليها في 

األصل يكون فيه حلقة نقاش لكن لضيق الوقت  أمور مشتركة يعني كثيرة جدا  
التعليم الطبخ التربية هذه مهارة بعض الناس يقول تربية حريم  ليتهم المرأة  أو ولد 

امه أو هي تقول البيت بيتي  طبعا هذه مهارات مشتركة سوف تأتي  يجب على 
اإلنسان أن يجيد  وكان النبي صلى هللا عليه وسلم أصال يفعل ما يخدم به البيت 

 المصلحة العامة للبيت فكان يخيط  ثوبه وكان في خدمة أهله .
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لصالة والسالم  مصاريف بل قال : خيركم خيركم الهله وأنا خيركم ألهلي عليه ا

البيت وكيفية تيسيرها  هذه من المهارات  ما أودع كثير من الناس وجاب له الهم 
والغم إال قضية المصاريف عندي قاعدة ودورة كاملة قال تعالى م والذين إذا أنفقوا لم 

يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما  كل واحد منا شف نفسك وشف دخلك وشف 

 وأنفق بالقوام واالعتدال ......مصروفاتك 
إياك أن تفتح وإياك أن تضيق  ألن بعض النساء تكره الرجل البخيل وبعض النساء 

إذا شافت الرجل يعطي تدلعت  وأصبح كل شيء مجاب لبيك لبيك الخادم بين ايديك 

هذه مصيبة في التعامل لكن إدارة مصاريف البيت يا  إخوان ترى مهمة جدا هذه 
قله كيف  أدير عالقتي كيف أدير مالي  كيف أدير نفقاتي  يا أخي عندي دورة  مست

 عيال عندي بنات عندي أوالد  عندي مستلزمات أخرى  عندي كذا عندي كذا

هذه المهارات فعال كان النبي صلى هللا عليه  وسلم يجيدها في التعامل بل النبي صلى 
ما نمنع ولكن من كإيمان النبي هللا عليه وسلم ما يبيت شيء في يديه من اإلنفاق  

صلى هللا عليه وسلم  ولكن ينبغي لإلنسان  أن يهتم  الدنيا كأنك  وأكمل  الحديث ليس 

معناه خالص أنفق كل ما عندي  اآلن بعضنا يستشهد أنفق ما في الجيب يأتيك  مافي 
الغيب  وراح السجن أخرها في شهر رمضان صكوك إعسار كله يقول أنفق مافي 

يأتيك مافي الغيب فيه أيضا القرش األبيض لليوم األسود هذي قاعدة مهمة جدا  الجيب

. 
هذه  من األمور المهمة جدا في التعامل والمهارات تحتاج إلى  الديون وكيفية تسديدها

لقاء وتحتاج أيضا إلى تعليم االسرة العاملة تحديات التربية هذه مهارة إذا زوجته 

ل او  سوف ترتبط برجل يعمل كيف أنا أدير هذه تعمل أو سوف يترك زوجته تعم
المهارة بكل اقتدار  والتعامل مع الزوجة والتعامل أيضا مع الزوج الذي يمنع أو 

 يمانع عمل المرأة أو يأخذ راتب المرأة .

 
 

 

يجب أن يكون بكل هدوء وبكل تلطف  بالعكس أيضا الحوار والخطاب داخل البيت 
د سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى هللا قال هللا سبحانه وتعالى م ق

وهللا يسمع تحاوركما (  تقول عائشة : أنا خلف الباب ولم أسمع قالت بعضنا  تسمع 
السوالف والحوار يدور ويخرج عن الطريق وهللا إني أخشى على بعض الناس اليوم 

. 

قد تصاب بالعين  قد أكلنا شربنا  المسبح تعرفون هذا حوار لفظي حوار الصورة  
تصاب بأمور أخرى بالحسد  كل صاحب نعمة محسود وأيضا  الناس ال يملكون ما 

 تملك  حافظ  خلي البيت هذه خصوصية من األشياء المهمة جدا داخل البيت .

الصداقة بين األباء واألبناء مهمة جدا يعجبوني أخوانا  المصريين يعني أنا أشيد بهم 
وفي كل النقاط أن يتعامل مع األبناء تعامل  جدا يعني يتكلم معه حقيقة في هذه النقطة 

يتحدث معه كأنه رجل ليس كأنه طفل أو صغير يسولف وياخذ معه ويعطي معه 

تقول ذا من تلقى ولده الصغير جنبه  هذه من المهارات المهمة جدا  كما فعل النبي 



 مهارات أسرية ناجحة

22 

 

وجيهه  للصغار صلى هللا عليه وسلم في قضية ارداف العباس وأيضا معاذ وت

 واألطفال .
 

وهذا التحاور من النبي صلى هللا عليه وسلم  أن يصادقهم بل سر النبي صلى هللا عليه 

وسلم   عند أنس وعمره كم  كان عمر أنس ؟عشر سنوات ويحمل سر النبي صلى هللا 
 عليه وسلم مع ذلك ما أنف في هذا الموضوع .

 

 
 عي :وسائل االتصال وشبكات التواصل االجتما

من المهارات وكم أحدثت  خالفا وانشقاقا في األخالق  وفي التعامل وفي العالقات  

وكم إنسان طلق زوجته بسبب متصلة  دخل  عليها البيت وهي تشخر يوم شاف 
االتصال قبل دقيقة  حصل  هذا لذلك ننتبه  في التعامل القضية سرقت منا البيوت 

ه كثير من المشاكل التي تمر بنا  وهذه مهمة سرقت منا األبناء سرقت منا األباء في

 جدا وهذه مهارة يجيدها من يحسن التعامل .
تحتاج إلى دورة هللا المستعان لكن أيضا كان النبي أسباب عالج العنف عند األطفال 

صلى هللا عليه وسلم لما يرى واضرب مثال رأى في بيته يأكل طعام  هو  عمرو بن 

عندنا  لما تشوف بزرها يأكل وال طفلتها تاكل وتلعب وش سلمة   فكانت يده الجريم 
تسوي تقبصه وال تطقه النبي صلى هللا عليه وسلم وش قال ؟ يا غالم سم هللا وكل 

 بيمينك وكل مما يليك انتهى التوجيه عدل السلوك .

يا  أبا عمير ما فعل النغير يصيح طفل يبكي يا أبا عمير خاله رجل كبير لقبه وأنهى 
 وع النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع العنف  مع األطفال والصغار .الموض

 

 نكتفي اذن بالقدر هذا ونسأل هللا سبحانه  وتعالى أن نكون قدمنا لكم مافيه الفائدة
وبعض هذه المهارات لكن نصيحة الذي ال يطبق فهو راسب وكذا يمين واألول 

خالص سقنا الحين ترى أسهل شرح سواقة الطيارة لكن تعال      mو    Dوالثاني و 

على العملي تجيب العيد في الناس لذلك أنا أتمنى يا إخوان ان نأخذ هذه المهارات بجد 
وتعامل ولعل اإلخوان ينزلونها في اليوتيوب وترجع أنت ومن تحب  من أهلك 

 وتستمع لها
 ظ وبعض العباراتطرحناها باسلوب مبسط وبسيط فاعذروني بعض األلفا

أسأل هللا سبحانه  وتعالى في هذه الساعة المباركة وهذه الدقائق المباركة أن يغفر 

لوالدنا الشيخ عبد هللا العقيل وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك في ماله وولده 
 وأهله وأن يتجاوز عنا وعنه......

 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد ...
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