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 المستخلص:

 في الحياة الزوجية. عن دور المرأة في إدارة فن الحوار :يتحدث البحث

: إلىىت ترسىىيه مفاىىوم الحىىوارأ ليبىىبا أسىىلوع حيىىاةأ والتعىىرو علىىت م اجيىىة الحىىوارأ البحدد ٌهددد  

ومقدماتهأ مع بيان غايته وآدابهأ كما يسعي لتوضيا أبول الحوارأ وأ واعهأ وإظاىار ماىارات وف ىون 

 الزوجة في إدارة الحوار.

المى ا  االسىتقرابي الوبىفيأ وذلى  مىن تىبلل تتبىع موضىو، الحىوارأ  المنهج المتبع فً البح :

 وال بوص المتعلقة به من مبادرهاأ ووبفاا ودراستاا دراسة موضوعية.

أن الحىوار لةىة الحيىاةأ وأن فىن التتايىع فىي الحىوار يكىون باللةىة وتعبيىرات  وأهم نتائج البح :

واالعتىىىذار والعفىىىو والتسىىىاماأ ومىىىن الجسىىىدأ وأن مىىىن أهىىىم آداع حىىىوار الىىىزو  الرفىىى  واللىىىينأ 

محظوراتهأ استياء الزوجةأ وحديثاا ببوت مرتفع في الحوارأ ومن أهم ماىارات حىوار الىزو أ 

 الذكاء الحياتيأ والذكاء الوجدا يأ وماارات التفكير العلياأ ولةة الجسد.

لحىىل  بىىع للىىرأ أاسىىتتدام الحىىوار العقبل ىىي والعىىايفي بىىين الىىزوجين والبعىىد عىىن التعأهددم التواددٌا : 

من الادوء واليمؤ ي ةأ مع األتذ في االعتبار أن اتتبلو الرأ  ال يفسىد  جميع مشاكل األسرةأ في جوء

 للود قضية.

 

 : آداعأ الحوارأ مااراتأ أ وا،أ  ماذ .تاحٌةتفإلالكلما  ا
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 المقدمة

أ فسى اأ وسىيبات أعمال ىاأ مىن ياىده    حمدهأ و ستعي هأ و ستاديهأ و عوذ به من شرور الحمد هلل 

مضل لهأ ومن يضىلل فىبل هىاد  لىهأ وأشىاد أن ال إلىه إال   وحىده ال شىري  لىهأ وأن محمىدا  فبل

 عبده ورسولهأ أما بعد.

لىذل  أتىت  اتتبلو التل  في أفكارهم كاتتبلفام فىي ألىوا ام وألسى تامأ اقتضت حكمة   ومشيبته

ير عن األفكارأ الذ  يعكس الرقي اإل سا يأ ويادو إلت االرتقاء بمستوى جة إلت الحوار للتعبالحا

تى عم  أ وبه تحل المودة والتساما بي امأ وهو سىبيل للتوابىل وب ىاء حيىاة أسىريةبين ال اس التعامل

رسالتااأ  باألمانأ ويعم تيرها علت المجتمعأ وهو مفتاح السعادة وضمان استقرار األسرة في أداء

فدً  رادور المدرأة فدً إدارة فدن الحدو)  : اأ في هذه الدراسة  قو وقفة ل تحدث عنوحل مشكبلتا

 (. الحٌاة الزوجٌة

تعلقاىا بىالحوار ومالىه مىن دور فعىال فىي تبىحيا  ت بىع أهميىة هىذه الدراسىة فىي الدراسدة: أهمٌدة

 المفاهيم وتقارع وجاات ال ظر في الحياة الزوجيةأ وحل مشكبلتاا األسرية.

 الدراسة:أهدا  

 ترسيه مفاوم الحوارأ ليببا أسلوع حياة.-1

 التعرو علت م اجية الحوارأ ومقدماته.-2

 بيان غاية الحوار وآدابه.-3

 توضيا أبول الحوار وأ واعه.-4

 الحوار. إظاار ماارات وف ون الزوجة في إدارة-5

  تتمثل في أسبلة الحث: مشكلة الدراسة:

 ما هو مفاوم الحوار؟ -1

 ؟غاية الحوار وأبوله ما -2

 ؟حظوراتهمما هي أساسيات الحوار و -3

 ؟ما هي ماارات الحوارات الزوجية -4

 ؟ما هي أ وا، الحوارات الزوجية -5

 ؟ماهي  ماذ  الحوارات الزوجية -6

 سبب اختٌار موضوع الدراسة:

  عدم فام كثير من ال اس لةة الحوار. -1

 بلت الزوجية.جال أهمية الحوار ودوره في حل المشك -2

 في دور الزوجة في إدارة الحوار. توفير مرجع-3

المى ا  االسىتقرابي الوبىفيأ وذلى  مىن تىبلل  الم ا  المتبع في هذه الدراسة هىو منهج الدراسة:

أ ووبىىىفاا ودراسىىىتاا دراسىىىة مىىىن مبىىىادرها تتبىىىع موضىىىو، الحىىىوارأ وال بىىىوص المتعلقىىىة بىىىه

 موضوعية.

أ بعض عن الموضو، وما وجدته يتحدث ا  في حدود إيبل، الباحثةأ لم تجد بحث الدراسا  السابقة:

المقاالت والم تديات التي تحدثت عن جزيبات بةيرة عن الموضو، وبيريقة سىيحيةأ أو بعىض 

 :الدراسات التي ت اولت موضو، الحوار في القرآن الكريم وببفة عامة وم اا
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الىدكتور عبىد ، )خاائاه اإلعجازٌة وأسراره النفسٌة(: أسلوب الحوار فً القرآن الكرٌم دراسة

   الجيوسي/ كلية الشريعة والدراسات اإلسبلميةأ جامعة اليرمو .

 جد أن الدراسة السابقة تحدثت عن أسلوع الحوار في القىرآن الكىريمأ وتحىدثت عىن الموضىو،    

الحوار بين المكي  اتتبلو بشيء من التفبيل أ ت اولت موضو، الحوار في القرآن الكريمأ وبي ت

فىي الىردأ كمىا أكىدت علىت  والمد يأ وكشفت الفر  بين أسلوع الرسل في الحوار وأسلوع الكفىار

 شمولية الحوار القرآ ي لجميع م احي الحياة.

 اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الباحثة في عرض قضية الحوار في القرآن الكريم.

 وتمٌز  دارسة الباحثة باآلتً:

تفىىردت الدارسىىة باسىىتتدام الماىىارات الحديثىىة فىىي حىىوار الىىزو  مثىىل اسىىتتدام الىىذكاء الحيىىاتيأ  -1

 والوجدا يأ وماارات التفكير العليا ولةة الجسد.

 شملت الدراسة: تعريو الحوارأ واأللفاظ التي لاا عبلقة بالحوار. -2

 بي ت الدراسة غاية الحوار وأبولهأ وآدابه أ وم اجيتهأ ومقوماته. -3

 حوت الدراسة أهم الف ون التي تإد  إلت  جاح حوار الزو أ وهي إجادة فن اليلع وال قد. -4

أ تيرقىىت الدراسىىة إلىىت أ ىىوا، الحىىواراتأ العاديىىةأ والسىىلبيةأ مىىع ذكىىر  مىىاذ  للحىىوار ال ىىاجا  -5

 بؤساليع مت وعة وم تقاة من الشر، الشريو.

 .مباحث وتاتمة وفاارس وأربعة تتكون الدراسة من مقدمة خطة الدراسة:

 .واأللفاظ التً لها عالقة به المبح  األول: تعرٌ  الحوار ومشروعٌته

 المطلب األول: تعرٌ  الحوار.

 المطلب الثانً: مشروعٌة الحوار.

 المطلب الثال : األلفاظ التً لها عالقة بالحوار.

 .ومقدماته نً: غاٌة وأاول الحوار، وآدابهالمبح  الثا

 .وأاوله : غاٌة الحوارالمطلب األول

 .المطلب الثانً: آداب الحوار

 لحوار.المطلب الثال : مقوما  ا

 : أساسٌا  الحوار وآدابه ومحظوراته.المبح  الثال 

 ساسٌا  حوار الزوج.أالمطلب األول: 

 .آداب وفنون حوار الزوجالمطلب الثانً: 

 المطلب الثال : محظورا  حوار الزوج.

 .نواع الحوارا  الزوجٌة ونماذج منهاوأ مهارا : الرابعالمبح  

 ج الساحر مع الزو مهارا  الحوارالمطلب األول: 

 المطلب الثانً: أنواع الحوارا  الزوجٌة.

 .نماذج الحوارا  الزوجٌة المطلب الثال :

 الخاتمة: وبها أهم النتائج والتواٌا 

 فهرس الماادر والمراجع.

 فهرس الموضوعا .
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القىىدير التوفيىى  والسىىدادأ وبىىلت   وسىىلم وبىىار  علىىت  بي ىىا محمىىدأ وعلىىت آلىىة  سىىؤل   العلىىي 

 وبحبه وسلم.

 
 تعرٌ  الحوار ومشروعٌته واأللفاظ التً لها عالقة به. المبح  األول:

 المطلب األول: تعرٌ  الحوار

 :معان منهاب الحوار فً اللغة اللغة: ٌأتًالحوار فً 

 .مراجعة الكالم فً المخاطبة 

وهىي  بكلمةأ واالسم مىن المحىاورة:وأجرت له جوابا وما أحار جوابه: ردهأ  عليهأحار : المحاورة

ىىورة ( 1)المتايبىىةمراجعىىة الم يىى  والكىىبلم فىىي  ة:والمحىىاورة والمحر الجىىواع ومراجعىىة  والمُحىىور:

 .(2)بي اموتحاورا: تراجعوا الكبلم ال ي أ 

ىىار يحىىور حىىورا  إذا رجىىعأ  ىىبلح إلىىت والحىىور: الُرُجىىو، مىىن مبىىدر ح: إلىىت فسىىاد أو مىىن زيىىادة ب:

 . (3) قبان

 . (4)التحاوروم ه الكبلمأ  في والحوار: المراُدةالمحاورة  تجاذع الكبلم: -2

والتجىاوعأ والمحىاورة: مراجعىة الم يى أ التحاور : المجاوبةأ : المحاورةالمجاوبة علت الكبلم -3

 .  (5)المتايبةوالكبلم في 

 ااطالحاً:الحوار 

أو واإليمىاءةأ بتعبيرات الجسد عن يري  اإلشارة أ يتم لةويا  أو التتايعفن من الف ون الحوار -1

 .(6) والتجاهلحتت بالبمت 

أ ودفىع وإثبىات حُجىةأ كىبلمأ وإظاىار أو أيىراوأ يقبىد باىا تبىحيا م اقشة بىين يىرفين -2 حى ،

 .(7) والرأ شباة،أ وردُّ الفساد من القول 

الكبلم بين شتبين سواء أكا ا متفقين أم متتلفين حول موضو، واحد بضوابي محددة  تجاذع -3

 . (8) من أجل الوبول إلت غاية محددة

 لها الة بالحوار:بعض األلفاظ التً المطلب الثانً: 

 .(9) الح به إلظاار ويلع المةالبة بالجدل في الحديث الجدل علت البايلأ المراد  :الجدال فً اللغة أوالً:

هىو قابىر عىن إدرا  والةىرض م ىه إلىزام التبىم وإفحىام مىن أ  أ وم ىه أُتذىذ الجىدُل الم يقىيُّ التبىومة اللدد في  :والجدل

 .(10) البرهان

 له عدة تعرٌفا  منها:الجدال ااطالحاً. 
                                                           

 (.4/217لسان العرعأ ابن م ظور )( 1)
 (.2/23القاموس المحييأ فيروز آباد  ) (2)
 (.1/525جمارة اللةةأ ابن دريد ) (3)
 (.262المفردات في غريع القرآنأ الراغع األبفاا ي )ص (4)
 (.4/218لسان العرعأ مرجع ساب  )( 5)

 (.4)ص 6/2007أ 89مجلة أحمد سبلمةأ العدد:( 6)
 (.2)صأبول الحوار وآدابه في اإلسبلمأ د. بالا بن حميد ( 7)
 (.10الحوار وآداع التبلوأ د. محمد سيد شحاتة )ص( 8)
 (.1/248ال ااية في غريع الحديث واالثرأ ابن األثير )( 9)
 (.28/194تا  العروسأ مرتضي الزبيد  ) (10)
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 .(1)المجادلوللدفا، عما يريده وتقديماا إلثبات المرادأ هي البحث عن حج  وبراهينأ  :المجادلة  -1     

 عىن إدرا إلىزام التبىمأ وإفحىام مىن هىو قابىر والمسلماتأ والةرض م ىه القياس المإلو من المشاورات الجدل: هو  -2

 . (2)البرهان

ا لتحقي  ح أ  ازعين متتعارض يجر  بين  -3  . (3)بايلإبيال أو تةليع ظنأ أو فباعدا إمَّ

فىي دالالت يةلىع علياىا اللىدد والتبىومةأ فىي تسىعة وعشىرين موضىعا  فىي القىرآن الكىريم فىي القىرآن وردت كلمة الجىدال 

 كلمة الجدل في عدة مواضع م اا:اشتا   أ وورد (4)والتمس  بهوالتعبع للرأ  

﴾ ] ﴿الرح: ُّ : قال تعالت ال: فذي الرح: ِّ ال: جذد: ال: فُُسو : و: ف:ث: و: نَّ الرح: َّ ف:بل: ر: ض: فذياذ ن ف:ر: اٌت ف:م: لُوم: عر ُاٌر مَّ  .[197سورة البقرة:أ:شر

الحى أ إ اىم أبىحاع المبيلىين فىي معاملىة عىن أسىلوع غافرأ كاشىفة الةيىاء وكلمة الجدال تكررت تمس مرات في سورة 

 . (5)ع اد

 .ال ظيرأ ومن ساب إليه فؤعجب  أو  ما  ظرت ال ظر بالببيرةأ والم ظر والم ظرة: :لغة ثانٌاً: المناظرة:

أمىر يتتابىمان فيىه  فيىا  وإيجابىا أ بةيىة الوبىول وتقوم الم اظرة علت وجود التضاد بين المت اظرينأ لبلستدالل علت إثبات 

 . (6)تحاورين ع د وجود التبومة بي اماالمإلت البواعأ وأما الحوار فإ ه يقوم علت وجود التضاد بين اليرفين 

لرٌم ﴾ أ قال تعالت:وقد وردت في القرآن الكريم المحاجة: - ا ل:ُكم بذهذ عذ ُتمر فذيم: جر اج: ءذ ح: ُإال: ـٰ  ُتمر ه:
ا أ:  [.66]آل عمران:  ﴿ه:

 . (7) ي الحساع حتت ال يتر  م ه شيءتؤتي بمع ت االستقباء ف  المناقشة: -

 . (8)تياء وإحبابااالتحاور بين شتبين أو يرفينأ ولك اا تقوم علت أساس استقباء الحساعأ وتعرية األوهي  و، من 

. 

 . (9)وار ال يقوم علت بيان األتياءفالفر  بين الحوار والم اقشةأ أن الم اقشة تقوم علت المحاسبةأ وبيان األتياءأ أما الح

نبوٌددة فددً كثٌددر مددن نجددد أن الحددوار ورد فددً القددرآن الكددرٌم والسددنة ال :مشددروعٌة الحددوارالمطلددب الثالدد : 

 المواق  منها:

ىةذ إذ ِّىي ﴿الحوار بين   عز وجل ومبلبكته فىي موضىو، تلى  آدمأ قىال تعىالت:  -1 بل:بذك: ى : لذلرم: بُّ  ق:ىال: ر:
إذذر و:

ُد  سذ ن ُيفر ا م: ُل فذيا: ع: جر لذيف:ة  ق:الُوار أ:ت: ضذ ت: ٌل فذي األ:رر اعذ ُس ل:ى : ج: ىدِّ ُ ق: ىدذ : و: مر ىبُِّا بذح: ىُن ُ س: حر اء و: : م: ىفذُ  الىدِّ سر ي: ا و: فذيا:

ل:ُمون:  عر ا ال: ت: ل:ُم م:  . [30سورة البقرة:  ] ﴾ق:ال: إذ ِّي أ:عر

ل ىا أن القىرآن الكىريم يعتمىد اعتمىادا  كبيىرا  علىت أسىلوع  أ يإكىدومن ايلع علت هىذه ال مىاذ  وغيرهىا   

الحىوار فىىي توضىيا المواقىىوأ وجىبلء الحقىىاب . وهدايىىة العقىل وتحريىى  الوجىدانأ واستجاشىىة الضىىميرأ 

                                                           
 (.203الحكمة الميلقةأ عد ان الرفاعي )ص (1)
 (.102التعريفاتأ للجرجا يأ )ص (2)
 (.76دود والرسومأ للسيويي )صمعجم مقاليد العلوم في الح  (3)
 (.129الحكمة والحوار عبلقة تبادليةأ عباس محجوع )ص  (4)
 (.364 حو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمأ محمد الةزالي )ص (5)
 (.11قواعد ومبادئ الحوار الفعالأ عبد   بن عمر البقاانأ ومحمد بن عبد  الشويعر)ص (6)

 (.11الشويعر)ص
 (.6/244  )لسان العرعأ مرجع ساب (7)
 (.22الحوار اإلسبلمي المسيحيأ بسام عج  )ص (8)
 (.12قواعد ومبادئ الحوار الفعالأ مرجع ساب  )ص (9)
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وفتا المسال  التي تإد  إلت حسن التلقي واالستجابةأ والتدر  بالحجة احتراما  لكرامة اإل سان وإعىبلء 

 (1 )أن يقت ع علت بي ة و ور لشؤن عقله الذ  ي بةي

 الحوار فً السنة النبوٌة:

له يا ابن أتيأ إ   م ا حيث قد علمت من  فقال يروى أن عتبة بن ربيعة جلس إلت رسول   

السلية في العشيرةأ والمكان في ال سىعأ وإ ى  قىد أتيىت قومى  بىؤمر عظىيمأ فرقىت جمىاعتامأ وسىفات 

 ابامأ فاسمع م ي أعرض علي  بعضاا.أحبلمامأ وعبت آلاتامأ وكفرت به فيما مضت من آب

قىد  مىا قىالأ حتىت إذا فىرل قىال لىه: أو قىل يىا أبىا الوليىدأ أسىمعأ فقىال لىه عتبىة فقال رسىول   

 فرغت يا أبا الوليد؟ قال  عم.

يتلو عليىه مىن سىورة فبىلت حتىت إذا ا تاىت إلىت  قال فاسمع م يأ قال: افعلأ فؤتذ رسول   

اآليىىة موضىىع السىىجدة فياىىاأ سىىجدأ ثىىم قىىال لعتبىىة: قىىد سىىمعت يىىا أبىىا الوليىىدأ فؤ ىىت وذلىى أ فقىىام عتبىىة إلىىت 

:  حلو باهلل لقد جىاءكم أبىو الوليىد بوجىه غيىر الوجىه الىذ  ذهىع بىهأ ويلىع عتبىة أبحابه فقال بعضام

 وشؤ هأ فؤبوا وقالوا له: سحر  يا أبا الوليد بلسا ه. إليام أن يدعوا الرسول 

االسىىتما،  يحسىىن الوقىىوو ع ىىدهاأ فالرسىىول الكىىريم أحسىىنه القبىىة أكثىىر مىىن درسأ يتبىىل بىىالحوار وففىىي هىىذ

إلضىافة  الفربىة له قل يا أبا الوليدأ أسمعأ فلما قىال عتبىة مىا ع ىده أعيىاه الرسىول  واإل بات لعتبةأ وقال

شىىيء قىىد يىىود أن يقولىىهأ ربمىىا  سىىيه أو غفىىل ع ىىهأ وسىىؤله أوقىىد فرغىىت يىىا أبىىا الوليىىد؟ ومع ىىت ذلىى  أ ىىه أحسىىن 

االستما، تماما أ وأعيت محدثه الفربة ليقول من جديد دون أن يعاجلهأ فلما سؤله ليتؤكد من فراغىه ممىا لديىهأ 

للسىما،أ مسىتعدا  للتلقىيأ لىذل  ال غرابىة  ي بىتر الذو أ مما يجعل اليرو اآلتى بدأ التبلوة وهذه قمة األدعأ

  (2 )أن قال له قومه بعد إذ عاد إليام: سحر  يا أبا الوليد بلسا ه

 .مقوماتهغاٌة وأاول الحوار، وآدابه و المبح  الثانً:

 :اولهأ  وغاٌة الحوار المطلب األول: 

الةاية من الحوار إقامُة الحجةأ ودفُع الشباة من القول والرأ . فاو تعاون من الُمت اظرين غاٌة الحوار: 

ىىل إلياىىاعلىىت  أ والسىىير بيىىر  بىىاحبه م اىىا أ ليكشىىو كىىل يىىرو مىىا تفىىي علىىتمعرفىىة الحقيقىىة والتَّوبُّ

 للوبول إلت الح .الستدالل البحيا ا

ة بيِّ ة مَّت غهذه هي الةاية األبليةأ وهي جليَّ  :أو ُمماِّدة لاذا الةاية م اا ايات وأهداو فرعيةأ وث:

 .إيجاد حلٍّ وسي ُيرضي األيراو -

و علت وج -  .اات  ظر اليرو أو األيراو األترىالتعرُّ

إى والتبىورات المتاحىةاالسىتقراء فىي  أ من أجلالبحث والت قيع - أ مىن أجىل الوبىول إلىت ت ويىع الىرُّ

 . (3 ) تاب 

بىوله ويركىز وعلىت مىن يريىد الحىوار أن يكىون علىت درايىة بؤأ بىوال  أحىوار لل نُ  جد أ: أاول الحوار

 علت ما يلي:

 فام  فسية الحاضرين ومعرفة مستواهم العلميأ وقدراتام الفكرية. -1

 .  يستؤثر بالحديث وحدهأ في فرد بهأال -2

                                                           

 (.16(  أبول الحوارأ ال دوة العالمية للشباع اإلسبلمي )ص: 1)

 (.1/313( السيرة ال بويةأ ابن هشام )2)

 (.3أبول الحوار وآدابه في اإلسبلمأ مرجع ساب  )ص (3) 
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 .أهلية المحاور: فمن الح  أال يعيت هذا الح  لمن ال يستحقه. -3

 يعتقد أن الح  حكر عليه وحدهأ وأن غيره بعيد عن الح . أال -4

 أن تكون غايته الوبول إلت الح . -5

 أن يكون كبلمه في حدود الموضو، الميروح. -6

بىوته أكثىر ممىا يحتىا   أ وأن يكىون كبلمىه واضىحا  مإيىدا  بىالحج أ وأال يرفىعن يبتعد عن الجىدالأ -7

 .اليه

ن أحبِّكم إليَّ وأقىربذُكم م ِّىي  :)ملسو هيلع هللا ىلصقال ال يتكلو ال ي  أ أبلمهيكون بعيدا عن الت يع في كأن  -8 إنَّ مذ

أ  ىىا يىىوم: القيامىىةذ الثَّرثىىارون: ىىي مجلس  كم م ِّ ىىكم إلىىيَّ وأبعىىد: ض: ىىُ كم أتبلق ىىاأ وإنَّ أبة: ىىا يىىوم: القيامىىةذ أحاسذ مجلس 

قون:  قون والمتف:ياذ  .(1 ) (والمتشدِّ

 يعيي أولوية الحديث لؤلعلم في المجلسأ إن كان عالما  فقياا . أن -9

 يتروى قبل التبد  للكبلم. أن -10

 . (2)جوا به من إجمالأ وبيان لما يكون في و، الذ  سيحاور فيهأن يكون في حديثه إ ماء للموض -11

 العلمية والتزاماا.سلو  الير   -12

و فرعىون لموسىىت عليىىه السىىبلم بقولىىه: وبىىذلىى   أمثلىىة ومىىنأ مىىن الت ىاقض كىىبلمذ الم ىىاظرسىبلمة  -13

ُ وٌن﴾ ]الذريات: جر احذٌر أ:ور م: ق:ال: س:  .[39﴿و:

الىذكاءأ أمىا المج ىون فىبل في الساحر العقل والفي ىة وأ ألن الشؤن لوبفان السحر والج ون ال يجتمعانوهذان ا

 .عقل له

لَّمة: مثل م يلقات ثا االتفا  علت -14 قال تعالت:  :المرأة محسوم بجملة  بوص حجاعبتة وقضايا ُمس:

﴾ ]األح نَّ بذيبذاذ بل: ن ج: نَّ مذ اذ ل:ير مذ ذين: ُيدر ذين: ع: اءذ الرُمإر اتذ : و: ذس: ب: : اجذ : و: و: زر
: بذيُّ قُل ألِّ ا ال َّ ا: يُّ

 .[59زاع:﴿أ:

دأ وقبد الح  -15  ر.أ وااللتزام بآداع الحواعأ والبعد عن التعبالتجرُّ

 (3 )م الجاُد باا أ وبما يترتع عليااوالقبول بال تاب  التي يتوبل إلياا المتحاورون أ وااللتزا الرضا -16

. 

 آداب الحوار:المطلب الثانً: 

﴾الحرص علت البد أ قال تعالت: -1 قين: ع: الُبادذ كو وا م: ه: و: قُوا اللَـّ ُ وا اتَّ ا الَّذين: آم: ا: [ 119التوبىة: ]﴿يا أ:يُّ

ةذ إنَّ : )ملسو هيلع هللا ىلصوقال  دذ  إلت الج: َّ ار أ وإنَّ البذرَّ ي: دذ  إلت البذرِّ ار در : ي:  . (4 )(البِّ

لٌم﴾-2 قُو ما ل:يس: ل: : بذهذ عذ ال ت: أن ال يتكلم إال بعلم: قال تعالت: ﴿و:
 [.36]اإلسراء: 

 ال يتكلم اإل سان بما يتالو مبدأ  شرعيا .أن -3

:  وإنَّ : )ملسو هيلع هللا ىلصفيما بين المتحاورين قال  ضعالتوا -4 ت  َّ ح: ُعوا أ:نر  إل:يَّ  أ:ور اض: و: ىت ت: ىر:  ال حتَّ ت: فر ىدٌ  ي:  عل:ىت أ:ح:

د،   . (5 ).(أ:ح:

ق:ةٌ : )ملسو هيلع هللا ىلصاالعتداء علت اآلترين بالكبلم السيا قال عدم -5 د: ُة ب: ب: يِّ ُة اليَّ لذم:  . (1 )(والرك:
                                                           

 (.4/193أترجه أحمد في مس ده ) (1)

 (.93( أدع الحوار في اإلسبلمأ سيو الدين شاهين )ص2) 

 (.7( أبول الحوار وآدابه في اإلسبلم أ مرجع ساب  )ص3)

 (.6094( أترجه البتار  )4)

 (2865( أترجه مسلم )5)
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﴾ ]ال حل قال تعالت: ﴿إذنَّ لتزم جا ع العدل أن ي-6 اإلذحسانذ دلذ و: ؤُمُر بذالع: ه: ي:  [.90: اللَـّ

ىىت تإمذ ىىواأ وال تإمذ ىىوا ): ملسو هيلع هللا ىلصأن يلتىىزم المتحىىاوران المحبىىة بي امىىاأ قىىال ال بىىي  -7 ىىة: حتَّ ال تىىدُتلوا الج َّ

 (2 ) (حتَّت تحابُّوا

 (3 )واأل اة( في  تبلتين يحباما   الحلم إنَّ  القيس عبد ألش : ملسو هيلع هللا ىلصالحلم فكل م اما يحلم علت قال -8

. 

 .ام بي ا  واضحا  أن يكون كبلم-9

 . (4 )أن يتثبت اإل سان في كبلمه-10

  (5 )ما،.حسن االست-11

 وهي: أساسيةالب اء البد أن تسبقه مقدمات  الحوار الحوار:المطلب الثال : مقدما  

 . (6 )لقضاياه عادلة م اقشةقرار بحقه في واإل أاآلتر  قبول أ باآلتر:عتراو اال-1

البىد مىن ترسىيه مفاىوم  اآلتىرقبل الحوار مىع  اإل سا ية: الحضارةفي ب ع  بالشراكة اإلقرار -2

 إلىتيإد   وهذا المفاوم اإل سا يةأ الحضارةشاركوا في ب ع  البشر جميعا  أ فالحضارة( )الشراكة

 . (7 )اآلتراحترام 

 ) دابىمفىي تيىور  البشىرية فمسيرةوليدة اليوم أو القرن الحاليأ وليست الحضارة اإل سا ية عملية تراكمية 

8) . 

ذل  لى أألحىد ملكىاليسىت  الميلقىة الحقيقىة بىؤنتسليم ال أ  البادقة في الوبول للحقيقة: الرغبة -3

ىاعذ إذالَّ  :قال تعالتأ أحسنبالتي هي  إال الجدالمن  اإلسبلم ر احذ ت: ل: الركذ هر
لُوا أ: ادذ ال: ُتج: ىي: ﴿و: بذىالَّتذي هذ

ُن﴾ ] س:  .[46 :الع كبوت سورةأ:حر

  بلت    قال رسول :رضي   ع ه قال مامهأُ  أبي عنف أوالمتابمة راء: المذ  عن اا ا  اإلسبلم

راء: و إن كان محُق اوسلم )عليه   . (9 ).(...أ ا زعيُم بيت، في ربضذ الج ةذ لمن تر  المذ

أو  رأ حفىظ  إلىتفىي االسىتدالل التىي يتوبىل باىا  واآلداع بالقواعىد المعرفةع د علماء المسلمين هو  والجدل

 . (10 )هدمة

                                                           
 

 (.2707( أترجه البتار  )1)

 (.54( أترجه مسلم )2)

 (.17( أترجه مسلم )3)

 (.16ع الحوارأ د. سعد بن  ابر الشثر  )ص( أد4)

 (.18( كيو تحاور أيار  الحبيع )ص5)

 (.492(  العولمة الثقافيةأ جيرارليكر أ ترجمة جور  )ص6)

 (.19( الحوار فريضة شرعيةأ محمد تايرأ مرجع ساب  )ص7)

 (.14( بدام المبالا وحوار الحضاراتأ حسن إبراهيمأ مرجع ساب  )ص8)

 قال الشيه االلبا يأ حديث حسن. 4796داودأ ( اترجه ابو 9)

( الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهع واالحزاع المعابرةأ اشراو ما ع بن حماد 10)

 (.1055الجا ي)ص
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تف  علياا ي مشتركة أموري يل  من  أنالبد  اآلترالحوار مع : فللحوار مشتركة أرضيةوجود  -4

 . (1 )اليرفان

وأهىداو  قضىية عىرو و حىدد  أنالبىد   اجحىا  لكي يكون الحوار  الحوار: قضية وأهداو تحديد -5

 :في الحوار الاامة األمورمن  فإنولذل   أالحوار

 .للحوار الميروحة القضيةتحديد  :أوال  

علىت مىاذا  مثىل: األسىبلةبعىض  علىت اإلجابىةتىبلل الحىوار مىن  ألهداووضع تبور معين ثا يا : 

  (2 )؟ولماذا  تحاور؟  تحاور

التىي  والقضىية أالىذ  يحىاور فيىه الموضىو،أن يكىون علىت بي ىه مىن للحىوار  يتبدىمن  علتومن الواجع 

 . (3 )فياايجر  ال قاش 

 وآدابه ومحظوراته.أساسٌا  الحوار المبح  الثال : 

 ساسٌا  الحوار وهً:البد للمرأة من معرفة أ ساسٌا  الحوار الزوجً:أالمطلب األول: 

 إرضاء   تعالت.-1

 م اسبة الزمان والمكان.-2

 االبتعاد عن غرفة ال وم.-3

 اللباقة والتايإ للحوارأ ويكون باآلتي:-4

 التركيز علت اإليجابيات.-أ

 التركيز علت  قاي القوة.-ع

 التركيز علت المشاعر الجميلة. - 

 ماما كان حجم المشكلة.مشاعر اآلترأ والوضوحأ  أ بمراعاةيز علت الجاذبيةالترك -د

 البراحة في الحوار.-5

 .واللين واالبتعاد عن الةضع الليو -6

 . (4 )لةة وهيبة الحوارأ التي توفر فام مشاعر وكبلم اليرو اآلتر -7

 حوار الزوج وفنون آدابالمطلب الثانً: 

 ماضىيهها تىه وتجريحىه بسىبع إعىدم حوارها مع الزو  في  المرأةعلت  :عدم إٌذاء الطر  اآلخر

 . (5 ) بي ام يإد  التبلون ع د سوء األوضا، أل المسإولية تحميلهعدم و أحاضره أو

سىام فىي ت ييبىة آثىارمىن لاىا  لمىاالحىوار إيجابيىة تستتدم  أن المرأةعلت  :إٌجابٌة الحوار استخدام

 . (6 )الكبلموال تياول في تشدد  وال وال تعبعوال ع اد  غلو في غير أقبولهو أ جاح الحوار

 ألن ذلى في حوار زوجاىاأ أليو العبارات وألي اا  استتدامالمرأة  علت :الحوار بالتً هً أحسن

أ  قلبهأ ويجعل محاوره سالة حتىت ي بىا، وهىو أ ويريإ س فإاده فعىن عابشىة رضىي    راض،

                                                           

 (.267(  حوار الحضارات إشكالية التبادم وآفا  الحوارأ عيية فتحي الويشي)ص1)

 (.166( المسيحية واإلسبلمأ محمد السما  )ص2)

 (.57لحوار الذات واآلترأ عبد الستار الايتي )ص( ا3)

 (.19( الحوار الزوجيأ جمال ماضي)ص4)

 (.46( ي ظر الحوار فريضة شرعية وضرورة بشريةأ مرجع ساب  )ص5)

 (.98(  حوار الحضارات في القرن الحاد  والعشرينأ عبد   علي العليان )ص6)
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ىن ) عن ال بي بىلت   عليىه وسىلم قىال:ع اا  ُ، مذ ىز: ىُهأ وال ُي ر كىوُن فىي شىيء، إالَّ زا : ى : ال ي: فر إنَّ الرِّ

هُ   . (1 )(شيء، إالَّ شا :

يدل علت في تاا وذكاباىاأ حسن سما، الزوجة لزوجاا واإل بات لهأ  :واإلناا  االستماعحسن 

ويكون مايؤ ليسىمع وجاىة  ظرهىاأ أ ويشعر الزو  بالثقة ليعبر عما بداتلهأ ويجلع المحبة واأللفة

 (2 ) تحاورهدون مقايعة وفي ذل  دليل علت درجة وعياا وفاماا في تحديد كيو 

 وتبتعىىد عىىن أالحىىوار الم اسىىع بىىيةةعلىىت الزوجىىة أن تتتىىار  :الخطدداب المالئددم للحددوار اختٌددار

 .الزو  مااجمة

 ذل :ومن أن تلتزم ضوابي  للزوجةي بةي لتزام بالضوابط الموضوع للحوار: اال

 . (3 )للحوارالموضو، المحدد  أ وزمن الحوار

 . (4 )الراء والفاء والقاو أبل واحد يدل علت موافقة ومقاربة ببل ع و لغة:الرفق: 

 . (5 ): هو لين الجا ع بالقول والفعل واألتذ باألسال وهو ضد الع وابيبلحا   الرف 

) إن   رفي  يحع  الزو  قال بلت   عليه وسلم البد للزوجة أن تستتدم الرف  في الحوار مع  

الىىىت أكثىىىر المشىىىاكل الزوجىىىة الرفىىى  مىىىع زوجاىىىاأ لز إذا اسىىىتتدمت (6 )الرفىىى  فىىىي األمىىىر كلىىىه(

  (7 )والتبومات بادوء

أ قال سفيان الثىور : لحوار الجارحة البادرة من الزو تتةافل الزوجة عن بعض ألفاظ ا التغافل:

 مازال التةافل من فعل الكبلم(أ ماما كان كبلما جارحا  حربا  م اا علت سبلمة البيت واستقراره)

8) ). 

 البشاشة واالبتسامة:

لر  الوجه ييع أ أ  ي: شٌّ ب:شٌّ أ ورجل ه: ة  اش: شرت بهأ أ:ب:شُّ ب:ش: اش:ة: هي يبلقة الوجهأ وقد ب:شذ الب:ش:
) 9(  

) 9 

 :معنى الَبَشاَشة ااطالًحا

ة اش: مأ وحسن اإلقبالأ واللُّيو في المسؤلة. لةة الب:ش: بسُّ  هي: يبلقة الوجهأ مع الفرحأ والتَّ

اأ ولىو أن تلقىت أتىا  بوجىه )  أ قال: قال لي ال َّبي ذرٍّ عن أبي  ال تحقرنَّ من المعىروو شىيب 

لر (  .(10 )ي:

رأ فإنر عدمت شكرهأ لم تعدم عذره( قال بعض الحكماء: )الر : باحع الحاجة بالبذشر
)1(  

                                                           

 (.6554( أترجه مسلم باع فضل الرف  )1)

 (.29ر كيو  تحاورأ يار  بن علي الحبيعأ مرجع ساب  )ص ( ي ظ2)

 (102( ي ظر حوار الحضارات في القرن الحاد  والعشرونأ مرجع ساب  )ص 3)

 .(2/418( مقاييس اللةةأ ابن فارس )4)

 .(8( الرف  واللين وأثرهما في توجيه ال اسأ إبراهيم بن علت السلمي )ص5)

 (.10/6024)( أترجه البتار  في األدع 6)

 (.174( استمتع بحيات أ د. محمد بن عبدالرحمن العريفي )ص7)

 (.45( الزوجة المستسلمةأ لورا دويل )ص8)

 (.1/44( البحاحأ للجوهر  )9)

 (.2626( أترجه مسلم )10)
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أ وهي اللةة المشتركة الروابي االجتماعية بين الزوجين واإلبتسامة هي أول وسيلة إلقامة  و، من

 . )2 (التي تحق   وعا  من الود والتفاهم بي ام

التىي تكىون قريبىة مىن  : تعبيىر وجاىي يتشىكل مىن تىبلل ث ىي العضىبلت األكثىر وضىوحا  االبتسامة

 .عادة للتعبير عن السعادة تعمل تسيرفي الفم 

من تبلل االبتسامة يمك   أن توبل المعلومة بساولة لآلتىرينأ ألن الكلمىات المحملىة بابتسىامة و

بىالر ين المة ييسىي أن تىؤثير العبىارة  :علت الدمال حيىث بي ىت أجاىزة المسىايكون لاا تؤثير أكبر 

ترافى   و، االبتسىامة التىي  :الدمال تتتلو حسع وم اي يتتلو كثيرا  إذا كا ت محملة بابتسامة. 

 . )3 (هذه المعلومة أو هذه العبارة

 . )4 (إذا استتدمت الزوجة يبلقة الوجه تبشر بالتيرأ ألن الوجه العبوس سبع ال فرة

ىم  فىي وجىه أتيى  لى  بىدق) :عن أبي ذر رضي   ع هأ قال: قال رسول   بلت   عليه وسلم    )5(ة(تبسُّ

ر من آثار أ وار القلعأ م والبذشر ةٌ  ﴿التبسُّ ىر: شذ بر ت: سر ٌة مُّ احذك: ةٌ ض: فذر: سر بذذ، مُّ م: ور ابىن عيي ىة:  قىال[ 39-38عىبس: ﴾ ]ُوُجوهٌ ي:

ةأ و البذرُّ شيء هيِّنأ وجه يلي أ وكبلم ة مبيدة المودَّ اش: ش:   )6(.ليِّن والب:

  في من قلع أتي  الحقد والبةضاء.أ ي في م   شعور الكبرياءأ ويأدع اجتماعي في التعاملالعتذار: ا

تج ع ما يجعل  مضيرا  لبلعتذارأ فقد جاء في وبية ال بي ولكن األحسن أن ت ومع أن االعتذار حسنأ

 . )7 ((غدا   م ه تعتذر بكبلم تكلم وال:)ع ه   رضت األ بار  أيوع ألبي ملسو هيلع هللا ىلص

 لتىؤبير ضىرورة ال أ ىه يظىن كىان لما ملسو هيلع هللا ىلصأ وهذا رسول   بتيب  ولن ي قص من م زلت  أن تعترو

 فىىبل ظ ىىا أ ظ  ىىت فىىإ ي فليبىى عوهأ ذلىى  يىى فعام كىىان إن: )ذلىى  بعىىد قىىال ثىىم تؤبيرهىىا بعىىم أشىىار ال تىىلأ

 . )8 ((بالظن تإاتذو ي

 . )9(لموقو أو غيره توضيحا   االعتذارويمكن أن يكون 

 . )10 (: )سما( السين والميم والحاء أبل يدل علت سبلسة وساولةلغة التسامح:

ابيبلحا : الساولة المحمودة فيمىا يظىن ال ىاس التشىديد فيىهأ ومع ىت كو اىا محمىودة أ اىا ال تقضىي إلىت 

 ضر أو فساد.

 .  )11 (اإلحسانأ وكظم الةيظأ الببرأ البفا أ والعفو والتساما درجات هي:

                                                           
 

 (.1/239( أدع الد يا والدينأ للماورد  )1)

 (.156( الشتبية المة ييسيةأ د. أحمد توفي  حجاز  )ص2)

 /https://mawdoo3.com ا ظر موضو، كومأ( 3)

 (.1/197علو  بن عبد القادر السقاو ) :( موسوعة األتبل أ إشراو4)

 (.1956( أترجه الترمذ  )5)

 (.3/226( فيض القديرأ محمد عبد الرإوو الم او  )6)

 (.5/412( أترجه أحمد )7)

 (.2361) 38الفضابلأ باع  ( أترجه مسلمأ كتاع8)

 (.443( هذه أتبلق اأ محمود محمد التز دار  ) ص9)

 (.3/99( معجم مقاييس اللةةأ مرجع ساب  )10)

 (.60( مقابد الشريعة اإلسبلميةأ ابن عاشور )ص11)

https://mawdoo3.com/9
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وهذا ما  دعو إليه الزوجة في تعاملاا مع زوجاا بتساما في حوارها معهأ للوبول إلت اإلحسانأ 

 . )1(وهي عملية راقيةأ فياا تقبل اإلساءة والمسيءأ بمودة ومحبه ودعا له

 والافح: العفو

ُو هو ا:لغةً العفو  فر اأ أ والع: و  فر فُو ع: عر ف:ا ي:   )2 (.العقاع عليهلتجاوز عن الذ ع وتر  العفو مبدر ع:

ا: )هو التجاوز عن الذ ع وتر  العقاع(  . العفو ابيبلح 

ا: :الافح لغةً  ح  فر ف:ا ب: ف:ا: ع ه ي:بر  (.أ:عرض عن ذ بهالبفا مبدر )ب:

 . : إزالة أثر الذ ع من ال فسالافح ااطالًحا

 وله فوائد منها:

 .  )3 (ألمىىىر  فىىىي العفىىىو رحمىىىة بالمسىىىيءأ وتقىىىدير لجا ىىىع ضىىىعفه البشىىىر أ وامتثىىىال  -

ام إلىت التي تتعرض إلت الىوهن واال فبىام بسىبع إسىاءة بعضى للروابي األسريةفي العفو توثي   -

 . بعض

 أ سىىبيل إلىىت األلفىىة والمىىودةأ واليمؤ ي ىىة.يعفىىو ويبىىفا عىىن ال ىىاس يشىىعر بالراحىىة ال فسىىية مىىن -

ا: )ال العزةأ قال ُت  بالعفو - ا وما زاد   عبد   .  )4 ((بعفو إال عُز 

 . )5 (بالعفو تكتسع الرفعة والمحبة ع د   وع د ال اس -

 زوج:لاأهم فنون حوار 

 ا تقاد الزو  لتقويم األتياءأ وتكون باآلتي: مهارة : أن تمتل  الزوجةفن النقد -1

 ديم االحترام أوال  قبل اال تقادأو البدء بذكر الحس ات والمدح الباد  .تق -

 في اال تقاد. أ واالتاامالبلذ، عدم استتدام الاجوم -

 . تقادأ إذا الرسالة لم تبل كاملةي بةي العلم ع د اال -

 . (6 )كثار من الشكوى ع د وقت ال قدعدم اإليه ال قدأ ومراعاة الوقت والظرو الذ  يتم ف -

 :ويكون باآلتي: علت الزوجة إجادة فن اليلعأ فن الطلب -2

 .الم اسعالتوقيت  فام من ذل  عدم تقدير المرأة لهأوتتتاريكون اليلع ببفة األمرأ في أال -1

  . (7 )اليلع بؤسلوع مباشر وواضا -3

 .ستفعل(أ مثل: )هل تفعلأ أو هل سلوع المباشرأ واإليجاز األأن تستعمل  -4

 . (8 )سلوع غير المباشرأ مثل: )هل تستييعأ أو هل بإمكا  (األتستعمل  أال-5

 :الزوج حوارمحظورا  المطلب الثال : 

 استياء أو ا زعا  الزوجةأ يشعر الرجل برفضهأ فتكون ردة فعله ع يفة.-1

                                                           

 (.214( حقيقة التساما في اإلسبلمأ د. سليمان الدريع )ص1)

 .(15/72( لسان العرعأ مرجع ساب  )2)

 . (1/408تبل  اإلسبلميةأ لعبد الرحمن الميدا ي )( األ3)

 (.2588( أترجه مسلم  )4)

 (.3/7( موسوعة األتبل أ مرجع ساب  )5)

 (.20( فن الحوارات الزوجيةأ محمد تالد )ص6)

 (.122( لعبة الحياة الزوجيةأ د. فايمة الكتا ي ) ص7)

 (.371( الرجال من المريه وال ساء من الزهرةأ د. جون غرا  )ص8)
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 .عجاعع ي التقبل والشكر واالعتراو واإلعدم تقدير الزوجة لؤلشياء التي يقوم باا: والتقدير ي-2

يولىىد الياقىىة مىىا هىىذا والشىىكوى المسىىتمرة مىىن قبىىل الزوجىىة: تعكىىس تلىىبل  فىىي العبلقىىة الزوجيىىةأ -3

 لبية.الس

ر بالضةيأ أو بحاجة إلت عدم تفام الزوجة ا سحاع الزو : قد ي سحع عن الحوار إما أل ه يشع-4

 االبتعاد.

 إعياء ال بابا للزو  دون أن ييلع م اا.-5

أ ليشىعر محاولة الزوجة تحسين الزو  أو تةييره: يحتا  الزو  إلىت أن تتقبلىه الزوجىة كمىا هىو-6

 باالحترام.

 . (1 )حديثاا ببوت مرتفعبراخ الزوجة أو -7

 . (2 )استتدام األ ا في الحوار -8

 . : وهذا مما يدتل الحزن علت قلبهوجه الزو في إظاار العبوس والةم -9

الشىىكوى والسىىتي والتىىذمر مىىن العىىيش  (: كثىىرةكثىىرة الشىىكوى وعىىدم الرضىىا )كفىىران العشىىير -10

 مور التي تبرو عن الحمد والشكر.األُ والرز  من 

  (3 ) يذاء المشاعر والتعبير ع ااأ والشا في إال فس: ويكون بالتقبير عن رغبات الزو  شا -11
3)  

 الزوجٌة ونماذج منها. الحوارا المبح  الرابع: مهارا  وأنواع 

 الزوج.الساحر مع حوار مهارا  الالمطلب األول: 

ربا يىةأ مب ىىي علىىت الحىىع والتضىىحيةأ الىىزوا  السىعيد مىىن أفضىىل الىى عم ال :مهدارة الحٌدداة الزوجٌددة

كاء الدذامتلكىت إذا  فىي حلاىا وللزوجة دور كبير أوتحمل المسإولياتأ ومع ذل  قد تحدث تبلفات

 :الحٌاتً عبر اآلتً

 البراحة أ  أن تقول ما تريدأ وكذل  الزو  بكل براحة. -1

عن المرأة في يريقة و علت الزوجة فام سيكولوجيه الرجل أ  يبيعتهأ ألن عقل الرجل يتتل -2

 تقل كثير من المشكبلت. ه بفامالتفكيرأ و

 احترام الزوجة لزوجاا وحباا له تجعل الحوار  اجا. والحعأ ألناالحترام  -3

شبا،: البد أن يتبع كبل اليرفين اآلترأ من الجا ع ال فسىي والج سىي واالجتمىاعيأ والتقبىل اإل -4

 .وأحدوالتقديرأ واال دما  كروحين في جسد 

 .الكرم المع و : بالث اء علت اليرو اآلتر بالكلمات الييبة -5

 .تؤدية الحقو  والواجبات -6

 . (4 )يكون له أثره الييع علت الحوار االعت اء بال ظافة الشتبية مما -7

 وهي من أهم ماارات كسع الزو أ وإحداث تؤثير فيهأ ويكون باآلتي: مهارا  اإلناا :

 البدن. واإل بات بجميعأ  الببر الحفاظ علت التوابل -1

                                                           

 (.115( لعبة الحياة الزوجية أ مرجع ساب  )ص1)

 (.160( ي ظر فن التعامل مع ال اسأ ديل كاري جيأ ترجمة إبراهيم جبلل )ص2)

 (.38( ي ظر حياة زوجية ببل مشاكل أبثي ة السيد العراقي )ص3)

 (.107( الذكاء الحياتيأ عبد الرحمن بدر الشيي )ص4)
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 فام ما يريده الزو .االبتسامة في وقتااأ و -2

 .عدم مقايعة الكبلم -3

 . (1 ))أحيا ا   المجاملةلئليماءاتأ و  تباهاال -4

 .عاالت بماارة وفي ة: هو القدرة علت إدرا  وفام وت اول اال فًالذكاء الوجدان

 الذكاء الوجدا ي مع زوجاا في الحوارأ لكي يكون أكثر قبوال . علت المرأة أن تمتل  ماارة

 الطرق الفعالة فً تنمٌة مهارا  الذكاء الوجدانً:ومن 

 القبص وسير الحياة.-1

 .الم اقشة الجماعيةأ أل اا تولد حلوال  -2

 إعادة السرد )لعع الدور(أ وت مي الثقة والمعرفة.-3

 الوعي بالذات وت ظيم الذات.-4

 .لتعلم التعاو ي أو في جماعة بةيرةا-5

 الكتابة عن الوجدان.-6

 التؤمل الذاتي وتحديد األهداو.-7

 .أن تسما لوجدا   بالظاور والتفكر فيه -8

كىان  أ سىوىالمبىاحبة الشىعور باألحاسىيسو استرجا، بورة الموقو المرادأتوليد الوجدان: ب-9

 . (2 )ا  أو إيجابي ا  سلبي

 :لتفكٌر العلٌامهارا  ا

 . (3 ) التفكير: هو استكشاو قدر ما من التبرة من أجل الوبول إلت الادو

بمعرفة ماارات التفكير العليا تستييع المرأة التعرو علت المواقىو والمشىكبلت المتوقعىةأ وت مىي 

 تاا.مفاوم الذاتأ وتقو  مشاعر اال تماء واإلحساس بالمسإولية  حو األسرةأ وحل مشكبل

 التفكٌر:هارا  سالٌب تعلٌم مومن أ

 التعليم المثير للتفكير: بإيجاد البيبة الم اسبة.-1

 تعليم التفكير بشكل مباشر: أ  من تبلل برام  أو مقررات متببة.-2

 . (4 )التعليم المعتمد علت التفكير: أ  المدم  المتكامل-3

 االستتدامات غير اإلرادية في لةة الجسد: تتمثل في لغة الجسد:

لوجىه أو أقىدامام أو أو تعبيىرات ا ياديامأهي تل  الحركات التي يقوم باا بعض األفراد مستتدمين 

المعلومة التي يريىد أن تبىل  أفضلو هز الكتو أو الرأسأ ليفام المتايع بشكل  برات بوتام أ

 اليه.

: فقي من االتبال يكون 7اكتشو أن  لبيرت ميارابينةأ قام باا عالم ال فس االمريكي أوفي دراس

 : فاماا أهماا مرأةعلت ال: بلةة الجسدأ و55: ب برة البوتأ و38بالكلماتأ و

                                                           

 (.113( المرجع الساب  )ص1)

 (.63ي ظر الذكاء الوجدا يأ أ. فيبل م بور الدوسر  )ص( 2)

 (.13( ماارات التفكير العلياأ د. معيوو يل  السبيعي )ص3)

 (.23)ص ( المرجع الساب 4)
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العىين وبىدأ  وهي من أكبر مفاتيا الشتبية التي تدل علىت عقىل مىن أمامى  فىإذا أتسىعت العين:-1

اه أ:كثىر أو فركامىا العيانأ فإن ذل  دليل علت أ ه سمع م   شىيبا  أسىعدهأ وبىالعكس إذا ضىاقت عي ى

 ال يبدقه. بشيء   حدثتيه ربما يدل علت أ: 

الحواجع: إذا رفع حاجع وأحدا  فإن ذل  يدل علت أ   قلت له شيبا  ال يبدقه أو يراه مستحيبل أ -2

 ذل  يدل علت المفاجؤة. أما رفع كبل الحاجبين فإن

 .ما تريدهاألذان: فإذا ح  أ فه أو مرر يداه علت أذ يهأ يع ي أ ه يفام -3

رض في عبوسأ فذل  يع ي أ ه متحير أو مرتب أ أو أ ه ظر إلت األالجبين: فإذا قيع جبي ه و -4

 ال يجع سما، ما قلتيهأ أما إذا قيع ورفعه يدل علت الدهشة.

 ببعه علت المقعد أو غيره يشير إلت العببيةأ أو  فاذ الببر.األبابع: إذا  قر بؤ-5

 ع دما يلمس أ فه وهو يتحدثأ يدل علت الكذع. األ و:-6

 . (1 )أ يدل علت عدم رغبته في الحديثشفتيه الفم:ع دما يعض-7

 .أنواع الحوارا  الزوجٌةالمطلب الثانً: 

 أوال : الحوارات العادية:

م ىىزل كجلىىع احتياجىىات ال الروتي يىىةوهىىو م اقشىىة األمىىور الحياتيىىة العاديىىة و :الحددوار الروتٌنددً -1

 (2 ) وغيرها
.  

تبوبىا  فىي  أكثر األساليع التي يتُم من تبللاا الحوار بين يرفينأ التتايع هو: الحوار عبر الكلما -2

 األمور الجدية .

يجد اإل سان مجاال  أكبر في التعبير عبىر الكتابىةأ تبوبىا  فىي بدايىة الحيىاة  :الحوار عند الكتابة -3

ذ شكل أ وهي تؤتعض األمور مباشرةالزوجيةأ فقد يبعع علت أحد اليرفين أو كبلهماأ عرض ب

 . (3 )أ أو من مبلحظة مكتوبة علت ورقةرسالة  بية عبر الجوال

 ثانٌاً: الحوارا  الزوجٌة السلبٌة:

وهىذا  أوهو حي ما يفُسر أحد الشريكين كىبلم اليىرو اآلتىر قبىل البىدء بىالكبلم  :الحوار المبرم -1

 .ُيفشل الحوار ويتل  جُوا  استفزازيا  بي اما

 عبىارات وهو المشحون باال فعاالت السىلبية وعىادة مىا تبىاحع هىذا الحىوار :الحوار العدوانً -2

 .سيزيد ال فور بي اماتضمن شتابمأ ما يزيد األمر سوءا أ وت استفزازية

وهو الحوار المتباعد ببورة سلبيةأ حيث يبدأ من حالىة الاىدوء ليتبىاعد  :الحوار التدرٌجً -3

 .التباملت مرحلة درجة العببية لي تاي إ إلت

 . (4 ) واحد دون أن يستمع أحدهما لآلتر ع دما يتكلم كبل الزوجين في وقت :الحوار األامخ -4

سىويةأ إال السىلبيات واألتيىاء : فيه ال يىرى أحىُد يرف:ىي الحىوارأ أو كبلهمىا الحوار التعجٌزي -5

 ."والعقباتأ وي تاي الحوار بتبلبة: "ال فابدة

                                                           

 (. 41( لةة الجسدأ حمزة عكاشة )ص1)

 /https://www.nawa3em.com( موقع  واعم أ 2)

 /https://www.aljamila.comالجميلة  ( موقع3)

 /https://www.nawa3em.com( موقع  واعم 4)

https://www.nawa3em.com/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/50100/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.nawa3em.com/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/50333/8-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84...-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%83%D9%90
https://www.nawa3em.com/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/50333/8-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84...-%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%83%D9%90
https://www.nawa3em.com/
https://www.aljamila.com/
https://www.nawa3em.com/
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حيث ي شةل الزوجان )أو أحدهما( بالتفُو  اللفظي في الم اقشىةأ  :حوار المناورة )الكّر والفّر( -6

 .ببرو ال ظر عن الثمرة الحقيقية أ وهو  و، من إثبات الذات بشكل سيحي

يعيي ظاهر الكبلم مع  ت غير ما يعييه باي هأ وذل  لكثرة ما يحتو  من ه ا الحوار المبَطن:  -7

 .التورية واأللفاظ المبامةأ وهذا يادو إلت إربا  اليرو اآلتر

هذا الحوار هو  و، شديد من العدوانأ حيث يلةي اليىرو :الحوار التسلّطً )اسمع واستِجب( -8

ن أن يحاور مع االستجابة دون م اقشة أو اإلحساس وعليه هأ األول اليرو اآلترأ ويعتبره أد ت مذ

 .بالضجر

 . (1 ) حن لن  تف  أبدا  علت أ  شيء"عبارة "ال داعي للحوارأ ف ب يبدأ :الحوار المغلق -9

عات الجديىىة تفاديىىا وتج ىىع الموضىىوالموضىىوعات السىىيحية ل وهىىو تبىىاد الحددوار السددطحً: -10

 . (2 )للبدام 

                                                           

 //https://www.aljamila.com/node( موقع الجميلة 1)

 /https://gate.ahram.org.eg( موقع األهرم 2)

https://www.aljamila.com/node/
https://gate.ahram.org.eg/
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 الزوجٌة.المطلب الثال : نماذج الحوارا   

  فسىىيا   ملسو هيلع هللا ىلصزوجاىىا لعم الىىدين تديجىىة ب ىىت تويلىىد المثىىال اولقىىد كا ىىت أم المىىإم :الحددوار الزوجددً الددداعم- 

دره ) اللحمىىة بىىين بىىوا ترجىىو مضىىربا أ فزعىىا   الىىوحي عليىىه  ىىزل يىىوم ملسو هيلع هللا ىلصأ إذ جاءهىىا الرسىىول الكىىريم وماديىىا  

لىو يالم كع والع  ( لىو ي زم: وهىو يقىول زم:
ىع:  أ   )1 ( ج: سىولُ باىا ف:ر: ذ  ر: ىلَّت  َّ ُجىُو فُىإاُدهُأ   ُ  ب: رر عليىه وسىلَّم: ي:

ىي:  ضذ لذد، ر: ير تذ ُتو: ة: ب ر يج: دذ ل: عل:ت ت: ت: ُ  ف:د: ُ،أ فقىال:   َّ ور ىه الىرَّ ىع: ع ر ه: لُىوهُ حتَّىت ذ: مَّ لُىو ذي ف:ز: مِّ لُىو ذي ز: مِّ : ز: اىاأ فقىال: ع: ر

يُت عل:ت  شذ : لق:در ت: ر: ب: ها الت: ر: ب: ة: وأ:تر يج: دذ ةُ لذت: يج: دذ ي فقال:تر ت: فرسذ بُل  : : ذ  ك: يى :  مىا و َّ زذ ُ  ُيتر ا  َّ ىد  أ أب: حذم: ىُل الىرَّ ى : ل:ت:بذ أ إ َّ

ىُة حتَّىت يج: دذ ل:ق:ىتر بىه ت: ي: أ فا ر ى ِّ وابذىعذ الح: ىيُن عل:ىت  : أ وُتعذ و: ىير قررذ  الضَّ أ وت: ُدوم: عر ُع الم: سذ كر لَّأ وت: ُل الك: مذ حر ىتر بىه  وت: أت:

ف:لذ بنذ  ور ق:ة: بن:  : ة:  ور: يج: دذ مِّ ت: ن: ع: ى ابر دذ بنذ عبدذ الُعزَّ أ  لىه أ فقال:تر ...أس: ىنذ أتذيى : ىن: ابر عر مذ ىم: ىمِّأ اسر ىن: ع: ىُة: يىا ابر يج: دذ ت:

سولُ  له فقال:  هُ ر: ر: ب: ى؟ فؤتر ر: ن: أتذي ماذا ت: ق:ُة: يا ابر ذ  ور: لَّت  َّ ر:   ُ  ب: ب: أ:ىأ فقال:  ما عليه وسلَّم: ت: ىُة: هىذا  لىه ر: ق: ور:

ىىى ل: ال َّ ىىىزَّ ُ  اُموُس الىىىذ   : أ فقىىىال:   َّ ُمىىى : ُجىىى : ق:ور رذ  ُيتر
ىىىا إذر ُي  ت: ذىىىي أُكىىىوُن ح: اأ ل:ير ع  ىىىذ: ت: ذىىىي فياىىىا ج: ىىىتأ يىىىا ل:ير عل:ىىىت ُموس:

سولُ  ذ  ر: َّ  أ ق جذيَّ ُهمر رذ ُجىل : أو: ُمتر ىؤرتذ ر: أ ل:ىمر ي: مر ع: :  : ىلذ ال: ثر كر ذي  مىا ق:ىيُّ بمذ رذ أ وإنر ُيىدر ىت: بىه إالَّ ُعىودذ : ُمى : جذبر ور ي:

ا ر  زَّ ا ُمإ: ر  ُبرر :  :بر أ ر
( 2) . 

كان ع د أبي يالعأ فاستؤذ ه أن يتوجه إلىت تديجىة   ملسو هيلع هللا ىلصأن ال بي  عن أ س  مكة روى الفاكاي في كتاع

ا ظر  ما تقول له تديجة . قالت  بعة : فرأيىت عجبىا أ أ فؤذن لهأ وبعث بعده جارية يقال لاا  بعةأ فقال لاا : 

أ فضمتاا إلت بىدرها و حرهىا أ ثىم قالىت : أ فترجت إلت الباع أ فؤتذت بيده ما هو إال أن سمعت به تديجة

بؤبي وأمي أ و  ما أفعل هذا لشيء أ ولك ي أرجو أن تكون ال بي الىذ  سىيبعثأ فىإن تكىن هىو فىاعرو حقىي 

إلله الذ  يبعث  لي . قالت : فقىال لاىا : ) و  لىبن ك ىت أ ىا هىوأ قىد ابىي عت ع ىد  مىا ال وم زلتي أ واد، ا

 أرسىلوا: )يقىول الشىاة ذبىا إذا ملسو هيلع هللا ىلص وكىان وفاتاىاأ بعىد حتي لتديجة ملسو هيلع هللا ىلصأ فكان وفاء ال بي  )3 ((أضيعه أبدا

 . )4 (فضيلة حبلت حباا أن إلت إشارة فيه( حباا رزقت قد إ ي: ) يقول وكان أ(تديجة أبدقاء إلت باا

المواقو والظىرووأ ليجىد فىي حىديثاا راحىة الى فس  أبععفي  ويلجؤ إليااسكن إلياا الزو أ هذه المرأة التي ي

 ااأ وتبقت كؤ اا جزء م ه.ا فارقوهدوء البالأ وييمؤن باا قلبهأ وتحتل عقلهأ وال يستييع  سيا ااأ حتت إذ

 فىي حىديثااأ ملسو هيلع هللا ىلصوهىذه أمُّ ىا سىودة ب ىت زمعىة فقىد اشىتار ع اىا أ اىا كا ىت تضىح  ال بىي  :الحوار الترفٌهً

أمسىكت بىؤ في متافىة فركعىت بىي حتىت  أبىليت تلفى  البارحىة :ملسو هيلع هللا ىلصلرسول    قالت: قلت رضي   ع اا

 . )5 (بالشيءوكا ت تضحكه األحيان  أن يقير الدمأ  قال فضح :

 . (6 )بالملل رُ ال ثقيلة  وال ُتشعذ  ومزاح باد أ أ باحبة فكاهة، والُظلُ  تفيفة الروح فقد كا ت رضي   ع ااأ

                                                           

 (.187( شتبية المرأة المسلمةأ د. محمد علت الااشمي )ص 1)

 (.1/112( موسوعة حياة محمدأ د. عبد الم عم الحف ي )2)

 (.7/134( فتا البار أ ابن حجر العسقبل ي )3)

 (.89زيد بن عبد الكريم الُزيد )ص ( فقه السيرةأ أ. د.4)

 (.37أ محمد برهان )صملسو هيلع هللا ىلص(  ساء حول الرسول 5)

 (.55أ محمد علت القيعأ وآترون )صملسو هيلع هللا ىلص(  ساء حول الرسول 6)

https://www.masress.com/city/%D9%85%D9%83%D8%A9
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ع السى ة شىيبا مىن هىذا مسىتمعا إلىت أحىاديثان أ وحفظىت ل ىا كتى يسمر مع زوجاتىه  ملسو هيلع هللا ىلص كان:  حوار السمر

: لاىا بعىده  بي أم زر، أ وقول ال عن ملسو هيلع هللا ىلصإلت ال بي السيدة عابشة  السمر الجميل أ فا ظر مثبل إلت حديث 

  .ك ت ل  كؤبي زر، ألم زر، أ إال أ ه يلقاا وإ ي ال أيلق  ( )

امرأة تعاهدن علت أال يكتمن شيبا مىن أتبىار أزواجاىن ولمىا جىاء  ة: أن إحدى عشر وملخص حدٌ  أبً زرع

أم زر، مدحت زوجاا أبا زر، مدحا فا  كل ما سبقه ولما يلقاا أبو زر، وتزوجىت آتىر  ةدور الحادية عشر

  كلىه مىا مىؤل أبىةر وعىاء : لو جمع ذلىلم ت س الث اء علت أبي زر، فقالتمحاس ه وكرم أتبلقه وكريم عدت 

ذ بلَّت  ُ عليه وسلَّم. ألبي زر، سوُل  َّ ُة: قال: ر: ابذش: تُ ) :قال:تر ع: بذي ل: ذ  ُك ر
ؤ: ،،  ك: رر ُمِّ  ز: ،( ألذ رر  (1 )ز:

. 

ذكاءها وفي تاا مع زوجاىا بؤسىلوع القبىة والسىمرأ  وفي هذا الحوار استتدمت السيدة عابشة رضي   ع اا

 إلت استقرار حياتاا الزوجية.إليه من ود وحع وتقديرأ مما أُدى  للوبول إلت هدفاا وما ترمي

 ملسو هيلع هللا ىلصال بىي تريىد أن تتعىرو علىت مكا تاىا فىي قلىع  السيدة عابشىة رضىت   ع اىا وها هي :الحوار العاطفً

سىىىىىول: فتقىىىىىول لىىىىىه:  ىىىىىل: قُلىىىىىُت: يىىىىىا ر: ةٌ قىىىىىدر أُكذ ر: ىىىىىج: ىىىىىا وفيىىىىىهذ ش: ي  ىىىىىت: وادذ لر ز: ىىىىىت: لىىىىىو  : أ:ير ذأ أر: ت:   َّ ىىىىىدر ج: م اىىىىىاأ وو:

ا ر  ج: لر  ل:مر  ش: ك: ؟ قال:  في م ااأ ُيإر ير: : عذ تذُع ب: ت: ُترر ا ُك ر ا: ىعر  ل:ىمر  الذ  في): أيِّ ت: ذ بىلَّت  ُ  (.م اىا ُيرر سىول:  َّ عر ذىي أنَّ ر: ت:

ا ل:مر  عليه وسلَّم ه: ر: ير ا غ: ر  وَّ ر بذكر ز: ت:  اآلتىرة فىي ملسو هيلع هللا ىلصأ بل تريد أن تيمبن علت جوارهىا لل بىي يكفيااال وهذا  )2( ي:

ن قُلُت: يا رسول:  ذأ: فتسؤله أيضا ىه لىم  في أزواجذ :  م: ىل: إل:ىيَّ أنَّ ذا  أل َّ : فُتيِّ . قالىتر ا إ َّ ذ م انَّ ةذ؟ قال: أم: الج َّ

ير  ا غ: تزوَّ ر بذكر  ي:
) 3( . 

 ن تعىىرو الزوجىىة مكا تاىىا ع ىىد زوجاىىاأ وتوضىىا لىىه قىىدرها بؤسىىلوع ضىىرع األمثىىالتىىود أ وفىىي هىىذا الحىىوار

 .ج ة التلد كذل وتيما مرافقته في 

 :والرضا الحوار فً حالة الغضب

:  : )عن عابشة قالت: قىال لىي رسىول    ىب:تأ قال:ىتر ضر ل:ىيَّ غ: ىتذ ع: أ وإذا ُك ر ة  ىي: ىتذ ع: ِّىي راضذ ل:ىُم إذا ُك ر :عر إ ِّىي أل:

قُىىولذين:  ىى ذ ت: أ فإ َّ ة  ىىي: ىىي راضذ ىىتذ ع: ِّ ىىا إذا ُك ر : أمَّ ؟ فقىىال: ُو ذلىى : ىىرذ عر ىىن: ت: ىىن أير ىىتذ  ال: ف:قُلىىُت: مذ أ وإذا ُك ر ىىد، مَّ عِّ ُمح: ل:ىىيَّ ور: ع:

ب:تأ قُلرتذ  ضر ذ  ال: غ: أ و َّ لر : قُلُت: أج: أ قال:تر يم: راهذ عِّ إبر ذ -ور: سول:  َّ ُجرُ  ما -يا ر: م: :  إالَّ  أهر اسر
)4(  

 وقاىاوذ أشتبىيتاا رقىي فىي ملسو هيلع هللا ىلصويظار جمال الحوار ه ىا فىي حىديث عابشىة رضىي   ع اىا مىع زوجاىا 

وبةير عبىبيهأ كحالاىا معىه فىي حالىة الرضىت  باعتدالوحديثاا معه  يع بتبرفاا الرشيد في حالة الةضعالرف

 .وال تتر  إال ذكر اسمه فقي

ير، ق:ال: عن ال عمان بن بشير قال :الخالفا  العائلٌة لحوار فً حالةا. شذ نذ ب: انذ بر م: عر نذ ال ُّ ل:ىت : ع: ىر، ع: كر ُبىو ب:
ن: أ: ؤرذ: ىت: اسر

أ  لَّم: س: هذ و: ل:ير لَّت  ُ ع: بذيِّ ب: ىاأال َّ الذي  ىة: ع: ابذش: ت: ع: ىور ع: ب: ىمذ قُىولُ  ف:س: ىي: ت: هذ ىنر : »و: ى ذ مذ ىعُّ إذل:ير ح:
ىا أ: ُ لذي  ىُت أ:نَّ ع: لذمر ىدر ع: و: ذ ق:

ا ا: م: لريذ ر، لذي: كر ُبو ب:
ا أ: ا: ى إذل:ير و: هر

ؤ: بذيأ ف:
ة: « أ: ة: فبُل: : ا ابر : : ي: ق:ال: ىلَّت  ُ » و: ُسىولذ  ذ ب: ل:ىت ر: ت: ذ ع: ور ين: ب: ف:عذ رر ا ذ ت: ىهذ أ:ر: ل:ير  ع:

ا ب  ض: ر، ُمةر كر ُبو ب:
ر: : أ: ت: أ و: لَّم: س: هذ و: ل:ير لَّت  ُ ع: ُسوُل  ذ ب: ُه ر: ك: س: ؤ:مر لَّم: ف: س: : « و: ىلَّم: س: ىهذ و: ل:ير ىلَّت  ُ ع: ُسىوُل  ذ ب: ف:ق:ىال: ر:

                                                           

 (.5189( أترجة البتار  ) 1)

 (.5077( أترجة البتار  )2)

 (.2/145( سير أعبلم ال ببلءأ الذهبي )3)

 (.5228( أترجة البتار  ) 4)
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ةُ  ابذش: ا ع: ؟» ي: ُجلذ ن: الرَّ ُت ذ مذ ق:ذر تذ ذي أ: ر أ:ير و: ر: ير ن: أ: « ك: ؤرذ: ت: أُثمَّ اسر لذى : د: ذ: عر ر، ب: كر ُسىوُل  ذ  ُبو ب: ل:ا: ر: ىي: ىدذ ابر ق: ىُة  و: ابذش: ع: و:

عذ : »ف:ق:ال:  رر ا ذي فذي الرح: لرُتم: ت: ا أ:در م: مذ ك:
لر تذبل: ذي فذي السِّ ُسوُل  ذ « أ:در ا(  »ف:ق:ال: ر: لر : ق:در ف:ع:

) 1( . 

فعىن عابشىة رضىي   ع اىا زو  عابشة تةير عليه من فىري حباىا لىهأ  كا ت السيدة :الحوار فً حالة الغٌرة 

ثتأ أنَّ رسىول    ملسو هيلع هللا ىلصال بىي  رت عليىهأ فجىاء فىرأى مىا أبى ع. تىر  مىن ع ىدها لىيبل. قالىت: فةى ملسو هيلع هللا ىلصحىدَّ

: أقىد جىاء  ملسو هيلع هللا ىلصما لى ؟ يىا عابشىةغ أغىرت؟ فقلىت: ومىالي ال يةىار مثلىي علىت مثلى ؟ فقىال رسىول    فقال:

شييا  ؟ قالت: يا رسول  غ أو معي شىييان؟ قىال:  عىم. قلىت: ومىع كىل إ سىان؟ قىال:  عىم. قلىت: ومعى ؟ يىا 

 .(2)رسول  غ قال:  عمأ ولكن ربي أعا  ي عليه حتت أسلم( 

 أظاىىرت الزوجىىة غيرتاىىا اإليجابيىىة المعتدلىىىة وهىىي واثقىىه مىىن  فسىىااأ مىىىع إعيىىاء الىىزو  قىىدره واحترامىىىه.

 العبىر مىن ا بىرو إذا وكىان والحلواءأ العسل يحع ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول     وع اا رضي   ع ااأ قالت:- 

أ مىن فيىد و  سىابهأ علىت دتل  فةىرتأ يحتىبسأ كىان مىا أكثىر فىاحتبس عمىرأ ب ىت حفبىة علىت فىدتل إحىداهنَّ

ةأ فقلىت: أمىا شرب م ه ملسو هيلع هللا ىلص ال بي فسقت عسلأ من عكة قوماا من امرأة لاا أهدت: لي فقيل ذل أ عن فسؤلت

ىه سىيقول لى :  و  ل حتالنَّ لهأ فقلت لسودة ب ت زمعة: إ َّه سيد و م  أ فإذا د ىا م ى  فقىولي: أكلىت مةىافيرأ فإ َّ

ىه سىيقول لى : سىقت ي حفبىة شىربة عسىلأ فقىولي لىه: جرسىت  الأ فقولي له: ما هذه الىريا التىي أجىد م ى أ فإ َّ

دار إلىىت حفبىة قالىىت: يىا رسىىول  أ أال أسىىقي   ...ة ذا أ  حلىه العىىرفيأ وسىؤقول ذلىى أ وقىولي أ ىىت يىىا بىفي

 . )3 ((م ه؟ قال: ال حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: و  لقد حرم اهأ قلت لاا: اسكتي

اتسمت غيرة الزوجات ه ا بالكيد المعقول الذ  لم يمتد إلت الةيبة وال ميمةأ ولم يإد  إلىت الفت ىةأ بىل تبىرفن 

 للتوبل إلت ما يردن.بذكاء وفي ه 

ىا عذ ىدذ أ عن عابشة قالت :  الحوار الاادق: ىلَّم: فذيا: س: ُ عليىه و: ىلَّت  َّ ل:تىي الَّتىي كىان: ال بىيُّ ب: ىتر ل:ير ا : ىا ك: : ل:مَّ قال:ىتر

هذ  ارذ و: إز: ر: ي: ي: س: ب: هذأ و: ل:ير جر د: رذ ُاما عذ ر ع: ض: هذأ ف:و: ل:ير عر ل:ع:  : ت: هُأ و: اء: د: ع: رذ ض: ل:ع: ف:و: ق: ىثر ا ر لرب: ل:ىمر ي: أ ف: ع: ج: ي: هذأ ف:اضر اشذ عل:ت فذر:

أ ُثىمَّ أ:  ىر: : ىاع: ف:ت: ا: الب: ىت: ف: اأ و: ىد  ير ىل: ُرو: ع: ت: ا ر اأ و: ىد  ير هُ ُرو: اء: د: ىذ: رذ ُتأ فؤت: ىدر ق: نر قدر ر:
نَّ أ: ما ظ: ث: ير لرىُت إالَّ ر: ع: اأ ف:ج: ىد  ير ىُه ُرو: اف: ج:

ارذ  ُت إز: ق: َّعر ت: ُتأ و: رر م: ت: اتر يأ و: سذ
أر ي في ر: عذ رر أ ُثىمَّ دذ ىام: ىال: القذي: أ فؤي: ىام: ق: قذيىع: ف: ىاء: الب: هذأ حتَّىت ج: ىرذ

ىُت عل:ىت إثر ل:قر ي:  أ ُثمَّ ا ر

ى ض: ىر: فؤحر ض: لرىُتأ فؤحر و: رر ل: ف:ا: و: ىرر ُتأ ف:ا: عر ر: ،: فؤسر ر: ُتأ فؤسر فر ر: ح: و: ف:ا ر ر: ح: أ ُثمَّ ا ر ات، رَّ ث: م: بل: هذ ث: ير د: ف:ع: ي: ُتُه ر: قر ىب: ُتأ ف:س: رر

لرُتأ فلىىيس: إالَّ  ت: ىىد: ؟ف: : مىىا ل:ىى ذ أ ف:قىىال: ل: ت: ىىد: ُت ف: عر ج: ىىي: نذ اضر
ىىابذُشأ يىىا  أ: ا ع: ىىي: شر ىىة   ح: ابذي: :  ر: أ قىىال: : قُلىىُت: ال شىىيء: قال:ىىتر

: قُلتُ  بذيُر قال:تر يُو الت: بذر: ِّي اللَّيذ ور ل:ُيتر
ي ذيأ أ: بذرذ ا يا: ل:ُتتر ىو: ىتذ السَّ : فؤ ر ُتىُهأ قىال: رر ب: ىيأ فؤتر أُمِّ ت: و: بذي أ: ر

سول:  ذأ بؤ: ُد ر:

 ُ حذيو:  َّ تذ أ:نر ي: : أ:ظ: : ر تر ذيأ ُثمَّ قال: ع: ج: ة  أ:ور د: رذ  ل:ار در د: ذي في ب: ل:ا: أ ف: مر ع: ي؟ قُلُت:  : امذ م:
ُت أ: أ:ير سىولُُه؟ الذ  ر: ر: ى ذ و: ل:ير  ع:

أ:  ىىين: ر: ىىا ذي حذ يىىل: أ:ت: رذ : فىىإنَّ جذبر أ قىىال: ىىمر ع: ُأ  :
ىىُه  َّ ل:مر عر ىىاُس ي: ىىُتمذ ال َّ

كر مىىا ي: ار : م: ُتىىُهأ قال:ىىتر بر أ فؤج: ىى ذ ىىاهُ مذ ر ف: ا ذيأ فؤتر ىىاد: أ ف: : ىىتذ ير

ىُت أ:نر  هر رذ أ ف:ك: تذ ق:ىدر نر قىدر ر:
ُت أ: ظ: : ر أ و: اب: ذ تذ ثذي: عر ض: ق:در و: ل:ير ذ و: ُتُل ع: در ُكنر ي: ل:مر ي: أ و: ُتُه مذ ر ذ ير ف: ىيُت أ:نر  فؤتر شذ ت: أ و: ى ذ أُوقذظ:

ي حذشذ ور ت: سر   )4 (....(ت:

 وتسىاما. وتقبل الزو  تيؤ زوجته ببىفا أظار بد  الزوجة مع زوجااأ وفي هذا الحوار الذ  دار بي اماأ

ه د ب ت أمية )أم سلمة( :كا ت باحبة رأ  بىابعأ وقىد أتىذ الرسىول   بىلت   عليىه  الحوار التشاوري:

وسىىلم بمشىىورتااأ ع ىىدما حىىدث بىىلا الحديبيىىة بىىين المسىىلمين والكفىىارأ وكىىان مىىن شىىروي الكفىىار أال يىىدتل 
                                                           

 (.8441( )7/448ال سابيأ كتاع التبابص )( أترجة 1)

 (.2815( أترجه مسلم )2)

 (.5268( أترجة البتار  )3)

 (. 974( اترجة مسلم )4)
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قىال: ويعودوا العام القىادمأ وبعىدما فرغىوا مىن كتابىة وثيقىة البىلا يلىع في هذه المرة لزيارة الكعبة المسلمون 

ذ  سوُل  َّ ُجىلٌ  ر: ذ ما ق:ام: مى امر ر: : ف:و:  َّ لذقُواأ قال: ُروا ُثمَّ احر ح: ابذهذ: قُوُموا ف:ا ر ح: أ  حتَّىت ألبر ات، ىرَّ ث: م: ىبل: قىال: ذلى : ث:

قُمر  ا ل:مر ي: ل:مَّ ذأ ف: بذىيَّ  َّ : يىا  : ة: ىل:م: أ ف:قال:ىتر أُمُّ س: ىاسذ ىن: ال َّ ا ما ل:قذي: مذ ر: ل:ا: ك: أ ف:ذ: ة: ل:م: ل: عل:ت أُمِّ س: ت: ٌد د: أ م امر أح: أُتحذىعُّ ذلى :

ُر ر ُثمَّ ال لِّمر  اتر ا ُتك: د  أ أح: ة  لذم: ر:  حتَّت م امر ك: ح: ر: : ُبدر : :  ت: ر أ ف:ت: لذق: : حر الذق: : ف:ي: ُعو: ح: در لِّمر  أ وت: ل:مر ُيك: ا ف: د  ىل:  حتَّىت مى امر  أح: ف:ع:

عر  لذىُ  ب: حر ُضىُامر ي: عر ل: ب: ع: ُروا وج: ح: ا ذل : ق:اُمواأ ف: : أ:ور ا ر: ل:مَّ ل:ق:ُهأ ف: الذق:ُه ف:ح: ا ح: ع: ُهأ ود: ر: ُبدر : ح: ىاذل :  : ُضىُامر  حتَّىت ض  عر ىاد: ب: ك:

ا ُم  ا غ: ض  عر ُتُل ب: قر ي:
) 1( . 

ت وقىىو، الفت ىىة فىىي الىىدينأ ودل علىىت  ضىى  وعمىى  تفكيرهىىاأ و الىىت ثقىىة وباىىذا الىىرأ  حلىىت المشىىكلة وم عىى 

 زوجاا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

والبىىبلة والسىىبلم علىىت رسىىول    الىىذ  علىىم بىىالقلمأ علىىم اإل سىىان مىىا لىىم يعلىىمأ الحمىىد هلل

 .وبعد أملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 (.2731( أترجة البتار  )1)
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أ وتوبلت إلت  تىاب  تحدثت هذه الدراسة عن دور المرأة في إدارة فن الحوار في الحياة الزوجية 

 وتوبيات.

 :نتائج البح أوالً:  

 .لةة الحياةأ وأساساا أن الحوار -1

 قوى بتعبيرات الجسد.أأن الحوار يكون باللةةأ ويكون  -2

 .حل كثير من القضايا المتتلفةأسلوع الحوار في  مأن القرآن الكريم والس ة ال بويةأ استتد -3

 أن الةاية من الحوار هي إقامة الحجةأ ودفع الشباةأ وتقارع وجاات ال ظر. -4

 أن من أبول الحوار ال اجا البعد عن الجدالأ والتكلو. -5

 أن الحوار ال اجا هو الذ  يتبو بالبد  والتواضع. -6

ارأ والبعد عن غرفة ال ىومأ أن من أساسيات حوار الزو أ اتتيار الزمان والمكان الم اسع للحو -7

 واأليفال.

 .أن من أ جع آداع حوار الزو أ الرف  واللينأ واالعتذار والتساما -8

 أن من أرو، ف ون التعامل مع الزو أ إجادة فن ال قدأ واليلع. -9

 من محظورات الحوار: الشكوى المستمرة من قبل الزوجةأ وحديثاا ببوت مرتفع. -10

ماىىارات الحىىوار مىىع زوجاىىا عبىىر الىىذكاء الحيىىاتيأ والىىذكاء أن المىىرأة الفي ىىة هىىي التىىي تجيىىد  -11

 الوجدا يأ وتتقن ماارات التفكير العلياأ وإجادة لةة الجسد.

مىىن ذكىىاء المىىرأةأ أن تتتىىار ع ىىد الحىىوار مىىع زوجاىىا ال ىىو، الم اسىىع مىىن أ ىىوا، الحىىواراتأ  -12

 للوبول إلت ما ترمي إليه.

 التواٌا : ثانٌاً:

وأحيا ا  العايفة في الحوار مع زوجااأ والبعد عن التعبع لىرأ   علت المرأة أن تستتدم العقلأ -1

أ مىع األتىذ فىي االعتبىار أن اتىتبلو مىن الاىدوء واليمؤ ي ىة جومعينأ لحل مشاكل األسرةأ في 

 الرأ  ال يفسد للود قضية.

فتا ق وات الحوار مع األيفال م ذ البىةرأ وتىدريبام عليىه وثقىل ماىاراتام فيىهأ وإتاحىة فربىة  -2

التعبيىر عىن آراباىىمأ لقيىع اليريى  علىىت أ  ق ىوات أتىر  تسىىعي لجلىبام أو اسىتقيابامأ فيكىىون 

 الحوار لةة حياتام.

 .؟أ والدعاءعلت الزوجة ع د تحول الحوار إلت جدال أن تلتزم البمت -3

 علت الزوجة عدم تر  التبلو في بيتاا ولو ليلة واحدة. -4

 
 
 
 
 

 والمراجع الماادرقائمة 

   م.1999 -ه1420أ  أ دمش : دار القلم5ي عبد الرحمن.الميدا يأ  .اإلسبلميةاألتبل 

 م.1993 –ه 1414أ  دار األف أ الرياض: 1ي شاهين. أدع الحوار اإلسبلمي. سيو الدينأ 
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 دار ك ىوز  أ1ي الشيه عبىد العزيىز آل الشىيهأ :تعلي  ابر.  د. سعد بن أدع الحوار. الشثر أ
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 ه 1403أ أ بيىروت: دار الكتىع العالميىة1ي .ن علىيعلي بىن محمىد بىالتعريفات. الجرجىا يأ– 

 م.1983

 ه 1407دار الشىىععأ أ القىىاهرة:1. ين إسىىماعيلأبىىي عبىىد   محمىىد بىىالبتىىار أ  .الجىىامع البىىحيا- 

 م.1987

 أ  بىن مسىلم . د.يأ بيىروت: دار الجيىل أبي الحسىين مسىلم بىن الحجىا  أ. ال يسابور الجامع البحيا

 د.ت.

 دار العلمأ  أبيروت:1ي تحقي : رمز  م ير بعلبكيأ .محمد بن الحسن ابن دريدأ .جمارة اللةة

 م.1987

 ه 1430أمكتبىىىة ابىىىن كثيىىىرأ الكويىىىت: 1ة التسىىىاما فىىىي اإلسىىىبلم.الدريعأ د.سىىىليمان.يحقيقىىى– 

 م.2009

 م.1999. د. يأ دمش : دار الفكرأعد ان الحكمة الميلقة. الرفاعيأ 

 م.2006أ  عالم الكتعأ األردن: 1. محجوعأ عباس. يالحكمة والحوار عبلقة تبادلية 

 ه.1418أ  دار قتيبة حوار اإلسبلمي المسيحي. عج أ بسام. د. يأ دمش :ال 

 مكتبىة  أ الكويىت:1ي .عييىة فتحىي تبادم وآفا  الحوار. الويشىيأحوار الحضارات إشكالية ال

 م.2001 -ه 1422الم ار اإلسبلميةأ 

 أبيىروت: المإسسىة1الحاد  والعشرين. العليىانأ عبىد   علىي. ين حوار الحضارات في القر 

 م.2004 ألعربية للدراسات وال شرا

 .وزارة األوقىاو والشىإون اإلسىبلمية: قيىرأ العىددأ  الحوار الذات واآلتر. الايتي أعبد الستار

 ه.1425أ 1أ ي99

 .ه 1429الف ىارأ  دار أ اإلسىك درية:1. يجمىالماضيأ  الحوار الزوجي كيو يتحاور الزوجان

 م.2008 –

 .دار بىن الجىوز أ القىاهرة:  إبىراهيم.محمىد تىايرأ  الحوار فريضىة شىرعية وضىرورة بشىرية

 م.2012 -ه 1433

 ه.1434أ الفالحين لل شرالرياض:  سيد أحمد. د. محمدشحاتهأ  .الحوار وآداع التبلو 
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  ه 1427يويى  لل شىرأ دار أ الريىاض: 1. يبثي ىة السىيدحيىاة زوجيىة بىبل مشىاكل. العراقىيأ– 

 م.2006

 م.2012 -ه1433الم ار اإلسبلميةأ أ الكويت: 1بدر. ي عبدالرحمنالشييأ  .الذكاء الحياتي 

 ه 1433دار المسىىيلة لل شىىرأ الكويىىت:  د.يأ.فيبىىل م بىىورالدوسىىر أ  .الىىذكاء الوجىىدا ي– 

 م.2012

 ه 1442ة جريرأ مكتب الرياض: أ1. يجونغرا أ  .الرجال من المريه وال ساء من الزهرة– 

 م.2020
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 م.2012 –ه 1433فاد الوي ية أ 
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 ه.1388
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 ه.

 تحقيىى : شىىعيع األر ىىإوي وآتىىرونأ .ه(748شىىمس الىىدين )ت:الىىذهبيأ  .سىىيرة أعىىبلم ال ىىببلء 

 م.1996 -ه1417 أ مإسسة الرسالة أ11ي

 أ2ي تحقيىى : مبىىيفي السىىقا وآتىىرونأ .ه(213عبىىدالمل  )ت: ابىىن هشىىامأ  .السىىيرة ال بويىىة 

 م.1955 –ه 1375مكتبة مبيفي البابيأ مبر: 

 دار البشىىابر اإلسىىبلميةأ الريىىاض:  أ3. يمحمىىد علىىتالااشىىميأ د.  .شتبىىية المىىرأة المسىىلمة

 م.1996 –ه 1416

 ه1437ك ىىىوز المعرفىىىةأ  أ عمىىىان:1. يأحمىىىد توفيىىى د. حجىىىاز أ  .الشتبىىىية المة ييسىىىية-

 م.2016

 تحقيى : أحمىد  .(393إسىماعيل بىن حمىاد )ت:الجىوهر أ  .البحاح تا  اللةة وبحاح العربية
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 م.1937 –ه 1356المكتبة التجارية الكبرىأ 

 أ8ي تحقيىى : التىىراث فىىي مإسسىىة الرسىىالةأ .ه(817فيىىروز )ت: آبىىاد أ  .القىىاموس المحىىيي 

 م.2005 –ه 1426مإسسة الرسالةأ بيروت: 

 محمىىد بىىن عبىىد   أ  -عبىىد   بىىن عمىىر البىىقاان و الشىىويعرأ  .قواعىد ومبىىادئ الحىىوار الفعىىال

 م.2009 –ه 1430مركز المل  عبد العزيز للحوار الوي يأ أ الرياض: 1ي

 م.2006 –ه 1427ميبعة سفيرأ أ الرياض: 15. ييار الحبيعأ  .كيو  تحاور 

 م.1955 –ه 1374دار بادرأ أ بيروت: 1يابن م ظورأ  .لسان العرع 

 ه 1432لعلىىومأ الىىدار العربيىىة ل أ الريىىاض:1. يد. فايمىىةالكتىىا يأ  .لعبىىة الحيىىاة الزوجيىىة– 

 م.2011

 م.2016 -ه1437دار ك وز المعرفةأ  أ عمان:1. يحمزةعكاشةأ  .لةة الجسد 

 1421مإسسىة الرسىالةأ  أ بيىروت:1ي تحقي : مجموعىة مىن البىاحثينأ .مس د اإلمام أحمد ابن ح بل 

 ه.

 م.2003قير لئلعبلمأ  . د. يأمحمدالسما أ  .المسيحية واإلسبلم 

 ت:  الىدين عبد الرحمن بن أبي بكىر جىبللالسيوييأ  .الحدود والرسوم معجم مقاليد العلوم في(

 م.2004 –ه 1424مكتبة اآلداعأ أ القاهرة: 1يتحقي : أ. د. محمد إبراهيمأ  .ه(911

 بفوان عد ان داوود أ . تحقي :ه(502الراغع )ت: األبفاا يأ  .مفردات في غريع القرآن 

 م.2009 –ه 1430دار القلمأ  أ دمش :4ي

 د. يأ تحقي : محمد الحبيع بىن توجىةأ  .ه(1393ابن عاشور )ت: .ابد الشريعة اإلسبلميةمق

 م.2004 –ه 1425وزارة األوقاو والشإون اإلسبلميةأ قير: 

 د. يأ  تحقي : عبىد السىبلم محمىد هىارونأ .ه(395أحمد بن فارس )ت:الراز أ  .مقاييس اللةة

 م. 1979 -ـه1399أ دار الفكر

  ه 1431دار المسىىىيلة لل شىىىرأ  أ الكويىىىت:1السىىىبيعيأ د. معيىىىوو يلىىى . ي .العليىىىاماىىىارات التفكيىىىر– 

 م.2010

  مإسسة الدرر الس يه  أ السعودية:3السقاوأ إشراو علو  بن عبدالقادر. ي .موسوعة األتبل

 م.2018 – ـه1439لل شرأ 

 بىىن  إشىىراو مىىا عالجا ىىيأ  .الموسىىوعة الميسىىرة فىىي األديىىان والمىىذاهع واألحىىزاع المعابىىرة

 م.2003 -ه 1424دار ال دوة العالميةأ بيروت:  أ5. يحماد

 ه1430مكتبىىة مىىدبولي لل شىىرأ  أ القىىاهرة:1. يد. عبىىدالم عمالحف ىىيأ  .موسىىوعة حيىىاة محمىىد- 

 م.2009

 أ القىاهرة:3. ي(ـهى1417محمىد )ت: الةزالىيأ  . حو تفسىير موضىوعي لبىور القىرآن الكىريم 

 م.1996 –ه 1417دار الشرو أ 

   م.2005 -ه1425دار الجيلأ أ بيروت: 1ي .محمد. برهانأ ملسو هيلع هللا ىلص ساء حول الرسول 

  اليبعىىة العبىىريةأ  . د. يأ بيىىروت:محمىىد علىىي وآتىىرونقيىىعأ  .ملسو هيلع هللا ىلص سىىاء حىىول الرسىىول

 م.2015 -ه1436
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 تحقي : يىاهر  .ه(606مجد  الدين المبار  )ت: . ابن األثيرأال ااية في غريع الحديث واألثر

 م.1979 –ه 1399المكتبة العالميةأ د. يأ بيروت: محمد الي احيأ  محمود –أحمد الزاو  

 م.2002 –ه 1423ل شرأ دار ييبة لالرياض:  أ7ي .محمود محمدالتذ دارأ  .هذه أتبلق ا 

  موقع الجميلةhttps://www.aljamila.com 

  موقع الارم https://gate.ahram.org.eg/  

 3  موقع  واعمem.comhttps://www.nawa  
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Abstract: 
The research reviews the role of women in the art of dialogue under 
the conjugal life. 
The research aims : to consolidate the concept of dialogue, so that it 
becomes a style of life, and to identify the dialogue’s methodology 
and its introductions, with an indication of its purpose and etiquette. 
It also seeks to clarify the origins and types of dialogue, and to show 
the  wife’s skills in managing dialogue. 
The method followed in the research : the descriptive inductive 
method, by tracing the topic of dialogue, the texts related to it from 
its sources, describing it and studying it objectively. 
The most important results of the research : that dialogue is the 
language of life, and that the art of communication in dialogue is in  
language and body expressions, and that one of the most important 
etiquettes of a husband’s dialogue is kindness, apology, forgiveness 
and tolerance, and among the forbidden is the wife’s resentment,  
her high voice in dialogue. Among the most important skills of the 
husband’s dialogue are life intelligence, emotional intelligence, 
higher-order thinking skills, and body language.   
The most important advice is : to use rational and emotional 
dialogue between spouses and avoid intolerance of opinion, to solve 
all family problems, in an atmosphere of calm and tranquility, 
bearing in mind that the  difference of opinion need not spoil 
friendship. 
 
Keywords : Dialogue etiquette, skills, types, models. 

 


