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حتــى نأتي في ختــام العام الئقين بتهادي التهاني بعاٍم ســعيد، علينا 

أن نؤســس لهذه السعادة في محضنها األول والدائم على مدار اليوم 

ومدار العام، إنه البيت الزوجي، مسكن »السكن والسكينة«، ليكون 

الذي منه تنبعث نسائم االستقامة وحيوية السالم بأفياء كل األرجاء.

»فاإلســالم« وثيق الصلة من حيث االشــتقاق بالســالم، السالم مع اهلل 

ومــع النفس ومع الناس جميعا، ويبزغ فجرُ ســالمك متى ســطع على 

بقعة تواجدك األولى، حيث يشــاطرك هذا التواجد أقربُ األقربين إليك، 

شركاؤك في الحياة.
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الدينُ يعتمد على اإليمان، واإليماُن على اإلرادة الحرّة إذ )ال إكراه في الدين(

 وبدونها لن يوجد معنى الختياٍر إراديّ فإيمانٍ فتدين، بل فقط للطغيان في 
الفكر وفي العالقات، عندها تستطيع القوّة أن تنتصر حينًا، لكنها ال تستطيع 

إجبار أحدٍ على اعتناقها كدين هلل.

فالقراءة لالّطالع والتثّقف هي أساس توفير الخيارات الصالحة،
ّ َُ



January

www.tajdeed.org
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الدينُ يعتمد على اإليمان، واإليماُن على اإلرادة الحرة إذ )ال إكراه في الدين(، 
فالق��راءة لالّطالع والتثّقف هي أس��اس توفير الخيارات الصالحة، وبدونها لن 
يوج��د معنى الختياٍر إراديّ فإيمانٍ فتدين، بل فقط للطغيان في الفكر وفي 
العالقات، عندها تس��تطيع القوّة أن تنتصر حينًا، لكنها ال تستطيع إجبار أحدٍ 

على اعتناقها كدين هلل.

Sunday األحد Monday اإلثنين Tuesday الثالثاء Wednesday األربعاء Thursday الخميس Friday الجمعة Saturday السبت

ّ

ّ َُ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣

٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩

رأس السنة الميالدية
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على اآلبــاء أْن يتحّلوا باللباقــة واللياقة والصبر، وبإجــراءات وقائية تأتي في 

تقديم المشورة ألبنائهم المقبلين على الحياة الزوجية، وتعليمهم وإعدادهم 

لتحمل مسؤولياتهم، ذكورًا وإناثا، بل أْن تكون لهم العزيمة على

رفض عقد أيّ زواج ما لمْ يقمْ للسكينة والودّ والتناغم 
بين شريكين يصنعان السالم.

ّ
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عل��ى اآلب��اء أْن يتحّل��وا باللباق��ة واللياقة والصب��ر، وبإج��راءات وقائية تأتي 
في تقديم المش��ورة ألبنائه��م المقبلين على الحي��اة الزوجية، وتعليمهم 
وإعدادهم لتحمل مس��ؤولياتهم، ذكورًا وإناثا، ب��ل أْن تكون لهم العزيمة 
عل��ى رفض عقد أيّ زواج ما لمْ يقمْ أساس��ا للس��كينة والودّ والتناغم بين 

شريكين يصنعان السالم.
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قبل زواجهم وأثناءه، بل سبب فشلهم فيه، 

والجزء الكبير من المشــكالت التي يتعرّض 

لهــا المتزوّجــون يرجــع لنقــص إعدادهم 

للــزواج  النفســيّ والعقلــيّ واألخالقــيّ 

الناجح، وعدم معرفــة كّل منهما الحاجات 

األساســية للطرف اآلخر لينذر نفسه لتلبيتها، 

فينتهي الحال بكثيرهم للســقوط في فخّ 

اإلحباط واليأس نتيجة آلالم الزواج السيـئ.

إّن سوء الفهم المتبادل 
هو مأساة الكثيرين،

ّ
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إّن س��وء الفهم المتبادل هو مأس��اة الكثيرين، قبل زواجهم وأثناءه، بل س��بب 
فش��لهم فيه، والجزء الكبير من المشكالت التي يتعرّض لها المتزوّجون يرجع 
لنقص إعدادهم النفس��يّ والعقليّ واألخالقيّ لل��زواج الناجح، وعدم معرفة 
كّل منهما الحاجات األساس��ية للطرف اآلخر لينذر نفس��ه لتلبيتها، فينتهي الحال 

بكثيرهم للسقوط في فخّ اإلحباط واليأس نتيجة آلالم الزواج السيئ.
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بداية شهر جمادى األولى
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فمــنْ يظــنّ أّن بالزواج ســيأخذ أو ينال الســعادة والمــال أو أنه األولى بأْن يحظــى باالهتمام 
والعناية وتوفير الراحة...، فهو واهمٌ، وبالتالي فاشــل، الزواج مسئولية، ومسئوليتك العطاء 
وليس األخذ، الزوج والزوجة سواء، في هذه الشركة ليس فيها أحدٌ مسئواًل عن سعادة نفسه، 
وإنما عن ســعادة شــريكه، إّن التحايل على الزواج لجعل شــريكك فيه يطابق رغباتك وطلباتك 
وخياالتك يمثل خطأ أخالقيًا يحرمك من تعّلم دروس الحياة بحيث لن تفهم أبدًا ما هي األسباب 

الحقيقية لتعاستك ومعاناتك المزمنة.

إّن العقــد الذي بيــن زوجين هو عقد عطــاٍء وعطاء، 
مكمٌل كّل لآلخر، ليس فيه أخذ، 

ْ
ّ

ُ
ُ ِ
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إّن العقد الذي بين زوجين هو عقد عطاٍء وعطاء، مكمٌل كّل لآلخر، ليس فيه أخذ، فمنْ 
يظ��نّ أّن بالزواج س��يأخذ أو ينال الس��عادة والم��ال أو أنه األولى ب��أْن يحظى باالهتمام 
والعناية وتوفير الراحة...، فهو واهمٌ، وبالتالي فاش��ل، الزواج مسئولية، ومسئوليتك 
العطاء وليس األخذ، الزوج والزوجة س��واء، في هذه الش��ركة ليس فيها أحدٌ مسئواًل 
عن س��عادة نفسه، وإنما عن سعادة شريكه، إّن التحايل على الزواج لجعل شريكك فيه 
يطابق رغباتك وطلباتك وخياالتك يمثل خطأ أخالقيًا يحرمك من تعّلم دروس الحياة بحيث 

لن تفهم أبدًا ما هي األسباب الحقيقية لتعاستك ومعاناتك المزمنة.
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فــي حيــاة العزوبيــة، كنت )أنــتَ وأنــتِ( تبحث عن 

سعادتك وحدك، فهذا خطأ في طريقة تفكيرك، 

حياة العــازب: بحٌث عمن يهتمّ به، من يســنده، من 

يبوح له بهمومه، 

حياة العازب: ال يتحمل مســؤولية، ال يغسل، ال يطبخ، 

ال يكنس..الخ، 

حياة العازب: أصدقاء، عالقات، رحالت، جوالت، سهر..، 

فإذا دخل االثنان بهــذه العقلية ال يلبثان كثيرًا حتى 

تبدأ المشــاكل، ويفاجآن بالغربة واالختالف بينهما، 

لم يتســنّ لهمــا معرفة بعضهما بعــض، وتعّلم ما 

يلزمهمــا وما ال يلزمهما، أو ما يجب تركه وما يجب 

أخذه معهما لرحلة الحياة المشتركة األبدية.

عاَلمُ الزواج مختلف 
تمامًا عن عالم العزوبية،

ّ

ّ

ُ
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عاَل��مُ ال��زواج مختلف تمامًا عن عال��م العزوبية، في حياة العزوبية، كن��ت )أنتَ وأنتِ( 
تبح��ث عن س��عادتك وح��دك، فهذا خطأ في طريق��ة تفكيرك، حياة الع��ازب: بحٌث عمن 
يهتمّ به، من يسنده، من يبوح له بهمومه، حياة العازب: ال يتحمل مسؤولية، ال يغسل، 
ال يطبخ، ال يكنس..الخ، حياة العازب: أصدقاء، عالقات، رحالت، جوالت، سهر..، فإذا دخل 
االثن��ان به��ذه العقلية ال يلبثان كثيرًا حتى تبدأ المش��اكل، ويُفاج��آن بالغربة واالختالف 
بينهما، لم يتس��نّ لهما معرفة بعضهما بعض، وتعّلم ما يلزمهما وما ال يلزمهما، أو 

ما يجب تركه وما يجب أخذه معهما لرحلة الحياة المشتركة األبدية.
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الــزواج ليس ملكيــة والزوجــة فيه ليســت أمة 

وجارية تشترى، وإنما هو كفالة، وشركة تنقسم 

المسؤولية فيها على الطرفين، مسؤولية بكامل 

إدراكهمــا وإمكانياتهما أمــام األهل واألقارب 

واألصدقاء والمجتمع والقانون واهلل، كإمكانية 

جديدة للحياة، فالذي ال نية له بتحمل المسؤولية 

األجدر به أن ال يتزوّج!

وكل مــا يحصــل فيــه همــا المســئوالن عنــه، 

وسيحاسبان عليه، إن خيرًا وإن شرًّا.

إذ البيــت أمانــة، إمــا أن يصبــح 
مجمعَ رحمة أو مكبَّ الشــرور، 
وإمــا أن يخرِّجــا مــن بابــه أبناًء 

عبادًا هلل أو شياطين مستنفرة، 

َ
ُ

ّّ

ُّ
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الزواج ليس ملكية والزوجة فيه ليس��ت أمة وجارية تش��ترى، وإنما هو كفالة، 
وش��ركة تنقسم المسؤولية فيها على الطرفين، مس��ؤولية بكامل إدراكهما 
وإمكانياتهم��ا أمام األه��ل واألقارب واألصدق��اء والمجتم��ع والقانون واهلل، 
كإمكاني��ة جدي��دة للحياة، فالذي ال ني��ة له بتحمّل المس��ؤولية األجدر به أن ال 
يت��زوّج! إذ البيت أمان��ة، إمّا أن يصبح مجمعَ رحمة أو مكبَّ الش��رور، وإما أن 
يخرِّج��ا من بابه أبناًء عبادًا هلل أو ش��ياطين مس��تنفرة، وكل ما يحصل فيه هما 

المسئوالن عنه، وسيحاسبان عليه، إن خيرًا وإن شرًّا.
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أغلــب األزواج غافلون عن الثقافة الزوجية الصحيحة التي تعنيهم وتعينهم على االســتقرار 

كأزواج، حيــن يدخل كلٌّ منهما على اآلخر بعقلية وســلوك وأفكار مــا قبل الزواج، والمعبئة 

من مصادر خاطئة، كعالقات األهل واألصدقاء، واألفالم والمسلسالت والدعايات، ومن األعراف 

الخاطئــة وآثار دينية ســقيمة المبنية على الوهم أو المغالطات، وقّلــة من األزواج من يّثقف 

نفســه معنى الزواج وقدسيته، وأقّل منهم منْ يطبق ما ثقف، ومن هذا القليل كثيرٌ محبٌط 

بسبب جهل أو تجاهل الشريك، فلوضع حدّ لهذا األرق والشقاق الذي يعانيان منه، 

ليفرحا فرح األتقياء وال يحزنا حزن األشقياء، فعلى عاتقهما صناعة 
ذلك باإلذعان لإليمان، إيمان بقيم الشراكة واالحترام واالنسجام.
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أغل��ب األزواج غافل��ون ع��ن الثقافة الزوجي��ة الصحيحة الت��ي تعنيه��م وتعينهم على 
االس��تقرار كأزواج، حي��ن يدخ��ل كلٌّ منهما عل��ى اآلخر بعقلية وس��لوك وأفكار ما قبل 
الزواج، والمعبئة من مصادر خاطئة، كعالقات األهل واألصدقاء، واألفالم والمسلس��الت 
والدعايات، ومن األعراف الخاطئة وآثار دينية سقيمة المبنية على الوهم أو المغالطات، 
وقّلة من األزواج من يّثقف نفس��ه معنى الزواج وقدس��يته، وأق��ّل منهم منْ يطبق ما 
ثق��ف، وم��ن هذا القليل كثيرٌ محبٌط بس��بب جهل أو تجاهل الش��ريك، فلوضع حدّ لهذا 
األرق والش��قاق الذي يعاني��ان منه، ليفرحا فرح األتقياء وال يحزنا حزن األش��قياء، فعلى 

عاتقهما صناعة ذلك باإلذعان لإليمان، إيمان بقيم الشراكة واالحترام واالنسجام.
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٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣

بداية شهر رمضان المبارك



فهي مســتعدّة أن تهجر قصرًا حين ال تشــعر فيه باألمان والطمأنينة، لتعيش حياتها في عشةٍ مع 

من تظنّ أنه يوّفره لها، المرأة تزدهر بشكل كامل في بيئة عامرة بالتوقير، ولكنها تذبل في حضور 

الخصومة والصمت المســتمر أو النقد الدائم، فذاك ســيملؤها شعورًا بعدم األمان وبالمرارة، والبدّ 

أن يظهر الزوج أمانته واســتقامته مع نفســه وعمله ومن حوله، بذلك يبّث الثقة واألمان في نفس 

زوجتــه، فمثاًل بعض الرجال غيــر مخلصين ألقواتهم، فقد يكذبون ويتحايلون للحصول على إجازةٍ ما 

أو يختلســون مااًل ما، على مرأى ومســمع الزوجة التي ترى هذا مخالًّ بأمانها وتهديدًا لمســتقبلها، 

فيبقى في الالشعور يتراكم لديها، أمـا الزوجة ناقصة الثقافة ممن يفرحها ماٌل أو إجازاتٌ من هذا 

النوع للتبضع أو للسفر، فتمسخ طبيعتها حين تمضي خطأه على حساب مصداقيته!

األمــان هو االحتياج األساسي األعظم للمرأة،
ّ

َُ

ّّ

ّ

ُ

ُ
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رمضان / شوال 1434هـ 2013أغسطس

األمان هو االحتياج األساس��ي األعظم للمرأة، فهي مس��تعدّة أن تهجر قصرًا حين ال تش��عر فيه باألمان 
والطمأنينة، لتعيش حياتها في عش��ةٍ مع من تظنّ أنه يوّفره لها. المرأة تزدهر بش��كل كامل في بيئة 
عام��رة بالتوقي��ر، ولكنها تذبل في حضور الخصومة والصمت المس��تمر أو النقد الدائم، فذاك س��يملؤها 
شعورًا بعدم األمان وبالمرارة، والبدّ أن يظهر الزوج أمانته واستقامته مع نفسه وعمله ومن حوله، بذلك 
يب��ّث الثقة واألمان في نفس زوجته، فمثاًل بعض الرج��ال غير مخلصين ألقواتهم، فقد يكذبون ويتحايلون 
للحص��ول عل��ى إجازةٍ ما أو يختلس��ون مااًل ما، على مرأى ومس��مع الزوج��ة التي ترى هذا مخ��الًّ بأمانها 
وتهديدًا لمس��تقبلها، فيبقى في الالش��عور يتراكم لديها، أمّا الزوجة ناقصة الثقافة ممن يفرحها ماٌل 

أو إجازاتٌ من هذا النوع للتبضع أو للسفر، فتمسخ طبيعتها حين تمضي خطأه على حساب مصداقيته!
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ُ
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ّ
ّ

٢٤ ٢٥ ٢٦

٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧

١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤

عيد الفطر المبارك
وبداية شهر شوال



وذلك يكــون كنتيجــة بقــاء الطرفين 
كوحــدة واحــدة ذات وعــي مشــترك 
مرتبط بالحفاظ علــى روحانيـة الزواج، 
أمـا استخفاف كّل منهما باآلخر، فهو 
آفــٌة تصيب الحوار بينهما بمقتل، وداٌء 

يعصف بإمكاناتهم على التفاهم.

التفاهم واالنسجام يؤّكدان 
االحـترام، ويعززان المـودة،

ُ
ّّ

ّ
ّ
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شوال / ذي القعدة 1434هـ 2013سبتمبر

 التفاه��م واالنس��جام يؤّكدان االحت��رام، ويع��زّزان الم��ودّة، وذلك يكون 
كنتيجة بقاء الطرفين كوحدة واحدة ذات وعي مشترك مرتبط بالحفاظ على 
روحاني��ة ال��زواج، أم�ا اس��تخفاف كّل منهما باآلخر، فهو آف��ٌة تصيب الحوار 

بينهما بمقتل، وداٌء يعصف بإمكاناتهم على التفاهم.
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١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢

٢٣ ٢٤

بداية شهر ذي القعدة



وبتوكيد حبـك لهذا الشخص،فأيّ زواج 
ليس فيه تــوازٌن بين )الحــقّ( و )الحبّ(

هــو زواجٌ ســقيم، أو جيفة في مكبّ 
النفايــات، توشــك رائحتهــا أن تفــوح، 
وليس بيتًا ينعم الزوجان فيه بالســكينة 
والســالم، كلما زاد التــوازن بين هاتين 

الفضيلتين كّلما قويت العالقة.

نحــو  الســير  )الحــبّ( هــو 
شــخص، ووضـع يــدك عليه، 
والتحدث )بالحقّ( إليه برأفة 

وباهتمام قلبيٍّ صادق، 

ُ
ْ

ّ

ُّ
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ذي القعدة / ذي الحجة 1434هـ 2013أكتوبر

»الحبّ« هو الس��ير نحو ش��خص، ووضع يدك عليه، والتح��دّث »بالحقّ« إليه 
برأفةٍ وباهتمام قلبيٍّ صادق، وبتوكيد حب�ك لهذا الشخص، فأيّ زواج ليس 
في��ه توازٌن بين »الح��قّ« و«الحبّ« ه��و زواجٌ س��قيم، أو جيفة في مكبّ 
النفايات، توش��ك رائحته��ا أن تفوح، وليس بيتًا ينعم الزوجان فيه بالس��كينة 

والسالم، كلما زاد التوازن بين هاتين الفضيلتين كّلما قويت العالقة.
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٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦

بداية شهر ذي الحجة

يوم عرفة عيد األضحى المبارك



وتفكيك العالقة المقدّسة والحبّ 
األوهام واألضغان،  بزرع  واالحترام 
لتنتج مشــاعرُ وأفكارٌ غير صحية، 
التزما بالتحدث في األمور بطريقةٍ 

ممتلئة بالحقّ والحبّ معا.

كّلما طال انتظارك للتحدث 
بصدق عمــا بداخلك وعما 
منحــت  كّلمــا  يضايقــك، 
المناسبة  الفرصة  الشيطان 

ليفتن كاّل منكما،

ّ
ّّ

ّ
ّ
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ذي الحجة 1434هـ / محرم 143٥هـ 2012نوفمبر

كّلما ط��ال انتظارك للتحدّث بصدق عما بداخلك وعم��ا يضايقك، كّلما منحت 
الش��يطان الفرصة المناس��بة ليفتن كاّل منكما، وتفكيك العالقة المقدّس��ة 
والحبّ واالحترام بزرع األوهام واألضغان، لتنتج مشاعرُ وأفكارٌ غير صح�ية، 

التزما بالتحدّث في األمور بطريقةٍ ممتلئة بالحقّ والحبّ معا.
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غرة محرم الحرام بداية 
السنة الهجرية

يوم عاشوراء



فهــي قــدرة معكوســة! تمتلــئ بها 
حياتــك بمناخ من اإلحبــاط وخيبة األمل، 
حيــن ال تجــد العطــاء! وتوّقعاتــك غير 
الواقعيــة من اآلخرين تخلق جوا ســلبيـا 
مشحونـا بالتوتـر في عالقاتك تلك، هذا 
لو لم تخلق قوّة طــاردة تدفع اآلخرين 

لالبتعاد عنك.

علــى  قدرتــك  تجعــل  ال 
العطاء تعتمد على قدرتك 

على األخذ من اآلخرين،

ّ
ّ

ّ ً
ً

ً
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محرم / صفر 143٥هـ 2012ديسمبر

ال تجع��ل قدرت��ك على العط��اء تعتمد عل��ى قدرتك على األخذ م��ن اآلخرين، 
فهي قدرة معكوس��ة! تمتل��ئ بها حياتك بمناخ من اإلحب��اط وخيبة األمل، 
حي��ن ال تجد العط��اء! وتوّقعاتك غير الواقعية من اآلخرين تخلق جوا س��لبي�ا 
مش��حون�ا بالتوت��ر ف��ي عالقاتك تل��ك، هذا لو ل��م تخلق قوّة ط��اردة تدفع 

اآلخرين لالبتعاد عنك.
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بداية شهر صفر 

عيد الكريسماس 
وميالد المسيح
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