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لالختالف  نتيجة طبيعيةوً:الحيكة ًمنًجزءًالمشكككككك   ًألنً-ًأولًا
 األسككك   بانعدام إال األسككك  ة المشككك ال  تنعدم ولن، الناس بين القائم
  .نفسها

 نتسككككك    ..نعمً:غةل ةًاًسكككككل  ً ًالمشككككك   ًمعًتعةملنةًألنً-ًثةنيةًا
 في فنغ ق ،المشككككك  ة هذه إدار  وسكككككائ  نع ف ال ل ننا ،ونتضكككككج  
 ...وأكث  أكث  المش  ة

 طمح  والشابا  الشباب بعض :األمنية ًف ًيغرقًبعضكنةًألنً-ًثةلثةًا
 لم ؛هائ  المشكك ال  من بَ م الزواج بعد يتفاجأف ،نموذجي ببيت الما  ح

 .ا  باحس له  حسب   ن
 

 

 {ُمْ َتِ ِفينَ  َ َزاُلونَ  َواَل }ً:إله ًقةنونًالخت فً:الحقيقةًاألولى (1
 [111:هود]
ًهةمشًتضكككككي ًوالواج ة ًالحقوقًمراعة ً:الحقيقةًالثةنية (2

  .أف ادها س وك  ح م الذي األس   دستور هيف :الخت ف
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ًمعًالتعةملًطريقةًف ًغةل ةًاًالمشكككككك لةً:ةلثالحقيقكةًالثكة (3
 ،هانفس المش  ة من أكب   ون  المش  ة معنا تعام  أحيانا   :المش لة

 .حجمها عن النظ  بغض   المش  ة وبعد أثناء الجارح العميق األث  فيت ك
 ليسككت اكك ا   :السككوءًبذلكًليسكك ًالمشكك   ً:الرابعةالحقيقةً (4

ا َتْ َ ُهوا َأنْ  َوَعسككَ } ،ك ها ْيا  وا َأنْ  َوَعسككَ  َلُ ْم  َخْي    َوُهوَ  اككَ ا ُتِحبُّ ْيا   اككَ
هُ  َلُ ْم  َا    َوُهوَ   .[612 :البق  ] {َتْعَ ُمون اَل  َوَأْنُتْم  َ ْعَ ُم  َوال  
ً:منًإيجةبية ًالمش   و
 رًالمشكك   ً-أولًا  َم الُمسككْ ِ  ُ صككيُب  َما» :ففي الحد ثً:الزلَّ ًت فِّ
، ِمنْ  ب  ، َوالَ  َنصككَ ب  ، َوالَ  َوصككَ ، َوالَ  َهمٍّ ، َوالَ  َحَزن  ، َوالَ  أَذى  وَكُة  َحت   َغمٍّ  الشكك 

 .[متفق ع يه] «َخَطا اهُ  ِمنْ  ِبَها للاُ  َكف  َ  إال   ُ َشاُكَها
 ي جاء فً:وأخطةءًاإلنسةنًلقو ًاإليمةنًبوصلةًالمش لةً-ثةنيةًا

 ع   ال ج  ُ ْبَتَ   فاأَلمث ، اأَلمَث  ثم األنبياء، بالء   الناس أادُّ » :الحد ث
ة  رِ  د نه في كان وإن َباَلُؤُه، ااتد   ُصْ با   د نه في كان فإن د نه، حسب  َّق 
 .[الت مذي] «د نه َّقْدر ع   اْبُتِ يَ 

 ك  م وهو  حبه الذي المؤمن عبده فيؤدب بذنوبهم عباده  عاَّقب َّقدو
 .حذرا   مستيقظا    زال فال هفو ، أَّق   و زلة بأدن  عنده

 وأن، بحقيقة الدنيا   اإلنسككككككانتذك  ً:تن يهة ًالمشكككككك   ً-ثةلثةًا 
 هن  أبو، هنفس حقيقةب ه تذك  كما  اآلخ  ، سعاد  هي الحقيقية السعاد 

 .هب ب   إال   َّقو   وال هل حول ال ضعيف، عبد
 َّقال للا  ت شف المعادن المستور ، :فةضكحة ًشك   المً-رابعةًا

اَرُكْم } :تعكال  أي نمتحن م حت  نظه  أخباركم  [:11 :محمكد] {َوَنْبُ َو َأْخبكَ
 . ون شف حقائق م
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 ب ي ، إال تج ي ال المقاد  ف :العطةيةًمقدمة ًال  يةً-خةمسكككككةًا  
هُ } ِق  َمنْ  ِإن  هَ  َفِإن   َوَ ْصِب ْ  َ ت    [.09 : وسف] {اْلُمْحِسِنينَ  َأْج َ  ُ ِضيعُ  اَل  ال  

 

 مالح فً:الحلًنصفًهوًالمش لةًتشخيصً:الخةمسةلحقيقةًا (5
 إل   ؤدي ل مشكك  ة المغ وط والتصككور ،تصككوره عن ف ع الشككيء ع  
  !تنفع نتيجة إل  تفضي ال التي والمحاوال  الح ول من جم ة
ً:محورينًخ لًمنًالمش لةًلتشخيصًالعملًيجبًلذلك

 حت  ال  ضككككككيع العم  المشكككككك  ة وجود من تأكد -األولًالمحور ،
ال بغ طة، وتسكتنزف طاَّقت  ومشكاع ك وأعصاب  متفاعال  مع ايء غي  

  !وجود له
 وذل  من (الحقيقي ال طأ) بدَّقة المشككك  ة حدد -الثةن ًالمحور ،

  :خالل مع فة

 اجتماعيةنفسية ماد ة  :المش  ة طبيعة .أ
 .ت  ر  وه  ،المش  ة تار خ .ب
 .المش  ة أسباب .ج
 .المش  ة خطور  درجة .د
 .بدَّقة المش  َة  وصف .ه
فيما سبق ال تابة است دم .و
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ً:خيةراتكًوسع (1
 وابت ار أف ار، بتوليدً:للمشكككككك لةًمتعدد ًحلولًاًاقترحً-ًأولًا 

 .، وال تحص  ذهن  وحالت  في ح ، أو اثنينبدائ  واَّقت اح ح ول،
 ك وسكككككك بيا  إ جابيا ب تابة ً:المحتملةًالحلولًقيمً-ًثكةنيكةًا    

  .المش  ة لتجاوز مقتَ َحة وسي ة
 في ا  تو :للمشِ لةًواألسهلًواألنسبًاألفضلًالحلًاخترً-ًثةلثةًا

 .ل جهد وتبسيطا  ل حيا 
 مً-ًرابعةًا  ال أو سك بي، باتجاه  سكي ُ  الح  أن   وجدَ  فإن ً:النتةئجًقيِّ

 .بدأ  حيث من فعد ت جوها، التي النتائج بتحقيق  قوم
ً

ْنَسانَ  َخَ َق } تعال  فال هً:وحةورًونةقشًواجه (6 َمهُ  * اإْلِ  ،{اْلَبَيانَ  َع  
م كم  وق معه ليتعام  اإلنسككككان، أخيه مع ليتواصكككك   عن مت فع م   
 ل ح ، األمث  األس وب هو وهذا، اخت فت ما إذا األخ ى ال ائنا  أساليب
 ذك  غي  من الغضككككب، عن بعيدا   انف اد، ع     ون أن) :بشكككك وط ول ن

 الَّق، (بالحد ث واالستاثار ال الم مصادر  عن وبعيدا   السكابقة، ال الفا 
 هو واالئتمككككار ،[2 :الطالق] {ِبَمْعُ وف   َبْيَنُ ْم  َوْأَتِمُ وا } :تعكككال  للا

 الجميع به فيأتم  بعض أم  بعضككككهم  أخذ المتشككككاور ن ألن التشكككاور؛
  .[    والتنو  التح]
 

 -الزوجا  وكذل - األزواج بعضً:المشككك لةًعندًتجهلًولًتوازن (3
 المشكككك  ة، من اله وب هو به  ف   ما فأول المشكككك  ة وَّقعت ما إذا
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 بالزوجة التهد د أو بالطالق، التهد د او البيت، هج  خالل من وذل 
ح   إل    جأ أو ال الف، في اآلخ  ن ُ دخ  أو الثانية،  وأ والشعوذ ، الس 
 في الطيش من هذا ك  ...زوجه ع    دعو أو نفسككككككه، ع    دعو

 .مس م بإنسان   يق ال وهذا المش ال ، مع التعام 
ً

 دافع، له سكككككك وك   فً:النتةئجًف ًلًاألسكككككك ة ًف ًابحك  (4
 غي  العشكككوائية أو المتضكككاربة السككك وكيا  من مز ج هي والمشككك ال 
 الغوص دون المشكك  ة ظاه  معالجة الشككائعة األخطاء ومن المتناغمة،

 ةب اف ت م بعيد  عين من إليها والنظ  مقدماته، وتح ي  أسككبابها، في
 .أط افها

 

 :ح وف أول ال  ما ً:(ب ى)ًم دأًاستعمل (5
 ى وه   ف  ، كيف لتع ف اآلخ ، بعين المشككك  ة إل  نظ ا :بدِّل   

؟ مشكككككك  ة هذه  الح ول وما وع؟الموضكككككك حول نظ ه وجهة ما فعال 
 ط  قه؟ من المقت حة

 ر   ابوأحب  جي ان بين  اهات ، ب تحي  أكب  مش ال  إل  نظ ت بأن :ك ِّ
 الحقيقي الحجم دركت أن   م ن منها عدد اسككتحضككار عند .. وأصككدَّقائ
 .بها  حي  الذي السالمة هامش دركت أن ،لمش  ت 

 امهم نقطة ك  من القصد و وضح مش ال ،  ط د فاإلفصاح :أفصح 
  وكثي أولو ة، ت ون اآلخ  الط ف عند ف ع ها س يفة، تبدو األمور كانت
 ...(.لنفسي َّق ت وف    ، ظننت،) :دائ   في ت وح ال الفا  من
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 في ال المشكك  ة ح ب ،بإ جابية ،ببسككاطة، بالدمج ،بالمق وب)ً..!ف ر (6
 (المش  ة نفس

ً

مة ًاسككت عد (7  بشكك  - نحنفً:الجةهز ًوالحلولًالخةطئةًالمسككلَّ
ما  من مجموعة عندنا -عام  نسككتحضكك ها المحي ،   سكك ها التي المسكك  
سككة وَّقوالب جاهز  كح ول الح جة ال حظا  في  جدال ال ومعادال  مقد 
 القت ، هو الح  الف اق، هو الح  األَّقوى، بيد الح  :ذل  ومن !فيها
  قتضككي الح  اآلخ ، و  سكك  المت اصككمين أحد  نتصكك  أن  قتضككي الح 
 ..اآلخ  وإذالل المت اصمين أحد ك امة

 

ف (1   :أم  ن  عني وهذا :الوق ًعةملًوظِّ

 .ي  المس بمتابعة كفي ة واأل ام ،الجزئيةًالحلولًتق لًأنًعليكً-أ

 به،انت ل ن الجهد، من كثي ا   ع ي   وف  فالوَّقت الحل،ًتستعجلًلً- 
 .وتمدد  تعفنت ُتِ كت إن المش ال  فبعض

 

 قالءالع تشارك فباالستشار ً:الستخةر ًثمًبةلستشةر ًاستعن (0
  ..ل ن، الغي  ب ب   والوَّقت الجهد وتوف  بعقولهم،

  وعق ه بع مه تثق من تسكككتشكككي  بأن :أصكككولًلهةًالسكككتشكككةر 
 وال  ضيعون  فإنهم والت صص، ال ب   أه  غي  ع   تعتمد وال ود نه،
 . هدون 

  بالمناما  لها عالَّقة ال دعاء، أنها :حقيقةًلهةًوالسككككككتخكةر 
 .واالستشار  التف ي  بعد إال ت ون وال وانقباضه، الصدر وانش اح
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 .الحلًهوًفةلتعةيشًح ًاًتجدًلمًإن (11

 كم ض معها، والتعا ش ع يها، بالصكككب  ح ها   ون األم اض من ف ثي 
 خاصككيا  نفس لها المشكك ال  وبعض ،...والق ب الدم وضككغ  السكك  ي

 .وأَّقوم أس م وإا اله اعوجاجه ع   األم  فدع األم ، هذه

 

  :في التعام  مع المش ال  عش  خيارا   19هذه 

 خيارات  وسع (1
 وحاور وناَّقش واجه (6
 المش  ة عند تجه  وال توازن (1
 النتائج في ال األسباب في ابحث (4
 (ب  ) مبدأ استعم  (5
 ..!ف   (2
ما  استبعد (7  الجاهز  والح ول ال اطاة المس  
ف (1  الوَّقت عام  وظ 
 االست ار  ثم باالستشار  استعن (0

 الح   هو فالتعا ش حال   تجد لم إن (19

ًً:تقولًالت ًالقةعد ً...جيداًاًتذكر

 (ال  ق مع حال  للا ُ ص ح ال الق، مع حال  أص ح)

 


