
أنواع الحب 
ولغات الحب الخمسة

مستخلص من مبادرة معًا لنبقي 
البرنامج التوعوي للمقبلين علي الزواج 

والمتزوجين حديثا



عام ٢٠١٦ كان بداية فكرة اتولدت جوا لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، فكرة إطالق مبادرة وطنية 
للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، هدفها حماية األسر من التفكك والحد من ظاهرة الطالق اللي 
رئيس  السيد  أعلن    ٢٠١٧ مارس  في  المصرية  المرأة  احتفالية  األخيرة.وخالل  السنوات  في  تنتشر  بدأت 
األسرة  لدعم  مبادرات  تتبني  إنها  الحكومة  ناشد  وكمان  المصرية  للمرأة  عاما   ٢٠١٧ عام  الجمهورية 
أكيد  احنا  يبقى  لو صلحت وتماسكت  اللي  المجتمع   نواة  .. ألن االسرة  هي  . وحماية كيانها  المصرية 
األساسي  وكان هدفه  لنبقى  معا  برنامج  تنفيذ  بدأ  المرأة  عام  هنكون في مجتمع سليم وسوي وفي 
الالختالف  االخر مهما كان مختلف عننا إلن  نتقبل  إزاي  نتعلم  إننا  المجتمعي من خالل  السالم  تعميم 
باالساس هو رحمة، وإزاي نستفيد من اختالفنا ونخليه حاجه إيجابية ونلحقه قبل ما يتحول من اختالف 
لخالف، واننا نتعرف على نفسنا ونفكر إزاي نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب االخر، نتعلم إيه هي حقوقنا 
وإزاي نطالب بيها بلطف وحيادية وواقعية ، وإيه هي التزاماتنا وإزاي نأديها ومنقصرش فيها، والمبادرة 
اتعلمنا فيها برضو يعني إيه حب وإيه هي أنواعه وازاي تحب شريكك وتوصل له الحب دا بالطريقة اللي 
وتربية  مشتركة  مسئولية  الخلفة  وإن  إدينا  في  أمانة  أوالدنا  إن  اتعلمنا  إنت،  بطريقتك  مش  تسعده 
األطفال محتاجه مذاكرة واتعرضنا كمان في المبادرة للمشاكل اللي ممكن تحوم حوالينا وحوالين والدنا 
منها التنمر والتحرش والعنف األسري اللي بنمارسه على بعض من غير ما ناخد بالنا منه وال من نتايجه.



۱ الكتاب دا مش محتاج يبدأ بقصص وال بمقدمات .. الن قصص الحب متأصلة في ثقافتنا و تراثنا..
قصص الحب موجودة جوانا ومرينا بيها او لسه هنمر اكيد .. او مرت حوالينا مع ناس  قريبة مننا كتير من قصص الحب دى 

بتعيش جوا قلوب اصحابها زي ما بدأت بالظبط، مش بتقل وال الحب بيتغير .

لكن في برضو قصص حب كتير ماتت و انتهت بعد ما اتولدت.

   

ليه بتحصل مشاكل ؟؟ 
سمعنا عن قصص حب كتيرة، انتهت بالزواج، وبعد مرور فترة من الزواج السعيد دا نسمع ان الحبيبين اتطلقوا نسمع ان 

الحبيبين اتطلقو. ليه وصلو للطريق دا ؟ واالصعب من الطالق اللي عارفينه، في حاجه اسمها الطالق او االنفصال العاطفي.  

في االنفصال العاطفي او الطالق العاطفي، بنالقي الزوجين عايشين مع بعض وماخدوش اجراءات الطالق الرسمي، وادام الناس 
هم عايشين مع بعض، لكن من جوا قلوبهم هم بعدوا اوي وسابو بعض، عايشين مع بعض لكن الحب والرومانسية مبقوش 

موجودين.  في بعض الحاالت ممكن نالقيهم بيحاولو يرجعو يحبو بعض تاني، وفي حاالت تانية بنالقيهم خالص مش عاوزين حتي 
يحاولو يقربو من جديد ويرجعو الحب اللي فات. 

ايه اللي بيحصل للحب ؟



۲
ناس كتير بتفضل انها تتجوز وخالص ومش الزم تحب اللي هتتجوزه، وفي ناس بتقول جواز العقل احسن من الجواز عن 

حب،  نسبه كبيرة من اللي بيقولوا كدا بتكون ناس مرت بتجربة حب قاسية، سواء هم شخصيا اللي مرو بيها او شافوا حد 
قريب منهم اتعذب بسبب حبه واحنا بنقول الجواز عن حب افضل بكتير، بس مش الحب االعمي اللي بدون عقل يحميه 

ويوزنه، الن الحب االعمي بينتج عنه انماط غريبة من عالقات الحب وبيحصل بسببه خالفات كتير، وبنبدأ نشوف عالقات 
حب غير سوية، بنسميها الحب غير الناضج وهي: 

 

- الحب اللزج

- الحب السادي

- الحب المنقذ

- الحب الغير متكافئ

- الحب الناقد



۳
الحب اللزج

غالبا شوفنا حوالينا قبل كده صورة من قصة حب مروة وهشام ..مروة بنت جميلة ورقيقة
اتعرفت علي حب حياتها هشام .. بعد فترة قصيرة من تعارفهم مروة حبت هشام جدا ..

كل يوم رسائل حب .. ورود .. تستناه تحت بيته علشان تفاجئه وتفرحه .. 
هشام كمان حبها جدا .. من عطاءها الالمحدود .. خطفته من الدنيا بقي دايما مشغول 

بيها وبمفاجئتها.. لما كانوا بيزعلو مكانتش بتقدر ابدا علي زعلة .. ومكانش بيفرق معاها 
مين الغلطان .. وتجرى عليه وتصالحه. ساعات من جواها كانت تقول هو اللي غلطان وهو 

اللى الزم يجي يصالحني الزم يجي يصالحني .. بس مكانتش بتقدر تصبر علي الخصام ..
كانت بتخاف ليتعود علي البعد وميرجعش ..

اتخطبوا واتجوزو وهى متغيرتش ابدا في معاملتها .. واستمرت 
الحياة .. وبعد مرور فترة من الزمن والحب والعطاء الجميل اللي 

شاياله مروة علي كتافها .. هشام بدأ يحس غصب عنه وبدون اي 
سوء نوايا او تخطيط لدا .. انها ملكه .. وعمرها ما هتبعد عنه .. 

مهما غلط او قصر .. وبدأ يركز في اولوياته و نجاحه .. وهي اخر 
اولوياته .. بيقعد معاها لما يكون عنده وقت فاضي .. هى كانت 
بتحس بدا و بتتقهر منه من جواها .. بس عمرها ما عملت عليه 

مشكلة ..

وهنقفل القصة لحد هنا.



٤

وهنا بكون الطرف اللزج كأنه رافع شعار انا مستعد الي حاجه عشان خاطرك " سواء قالها او عبر عنها ضمنيا باالفعال 
وبالفعل بيكون الشخص دا عنده استعداد لعمل أي شيء للحفاظ علي عالقته بالشخص اللي بيحبه حتي لو كانت الحاجات 

اللي هيعملها دى غير متعارف عليها في العالقات او مبالغ فيها او ممكن تمس كرامته .. يعنى ممكن تالقي الزوجة اللي 
بتحب اوي دي بتقبل ان جوزها يتجوز عليها خروجا عن القاعدة العامة وهي غيرة الزوجات .. وممكن تالقي زوج حبها اوي 

لدرجة انه اتنازل لها عن كل مملتكاته وساب لها الحرية الكاملة في التحكم في كل شئ.

دا اسمه الحب اللزج 



٥

انت بتجبر الطرف االخر مهما كان كويس وعنده ضمير.. انه يحطك في مكان مقتنياته ..زيك زي الحاجات اللي مهما 
 Restart أهملها مش هتموت وال هتضيع وال هتهرب انت اللي بتقوله أهملني ساعات البعد بيكون صحي كأننا بنعمل

او Refresh للعالقة ودا مطلوب احيانا عشان يحيي الشوق اللي برد او هدي .. كمان احيانا الطرف التاني ممكن يكون 
محتاجك ترجع خطوتين لورا او حتى تقف مكانك علشان هو يبادر ويقرب منك .. اديله الفرصة دى متحرمهوش منها .. 

و اوعي تخاف من البعد ..
ألن انت بطبيعتك كشخص بتحب اوي، بتكون شخص معطاء جدا، فتاريخ حبك وعطائك مش هينساه بسهولة، 

فمتخافش، دا علي فرض ان حبيبك دا شخص سوى زي هشام، فلو بعدت انت شوية مش هينساك وهيفضل يفتكر 
ذكرياته معاك وضحكتك وحضنك وحنانه وعطائك  اما لو حبيبك استغل حبك وضعفك ادام بعده فاساء اليك 

وضغط عليك اكتر، فا اعرف ان انت السبب الرئيسي  في انه يعتبرك مضمون او ممتلك .. ولو حتي قررت تبعد شوية 
وهو بعد تماما ومحاولش يبادر دا معناه انه فعال زهق من العالقة دى او انه من االصل شخص سئ .. وهتكون كدا 

علي االقل قدرت تحدد موقفك .. ووقتها القرار قرارك وفقا الولوياتك.

رسالة للشخص اللي بيحب بطريقة الحب اللزج 



٦
الحب السادي

قاسم بيحب زوجته مدام نهلة جدا .. حب جنونى .. وحارب الدنيا علشان يتجوزها .. 
جوازهم دام لمدة ٥ سنين لكن لسه مش عندهم اوالد ..

هي كانت مأجلة قرار االنجاب النها مش سعيدة .. ألنة طول الوقت بيوجه لها 
انتقادات  واحيانا و في اتفه المواقف ممكن يهينها .. حتي في وجود ناس حواليهم . 
وفي بعض المرات الموضوع تطور لدرجة انه اتهمها بالخيانة الزوجية لما خرجو في 

عشاء عمل تبع شغله والحظ ان زميله د. اسر شد الكرسي لزوجته نهلة علشان 
تقعد .. وطول الوقت يعزم عليها باالكل او انها تشرب حاجه ..

د. اسر بطبيعته بيتعامل كدا مع كل السيدات .. و قاسم عارف كدا كويس .

وعارف ان كل البنات بترتاح في التعامل مع اسر بسبب انهم 
بيشوفوه شيك و راقي في التعامل مع المرأة .. وبيسمعهم لما 

بتكون عندهم مشكلة ويلجأو ليه ..
مدام نهلة كانت بترد مجامالت د/ اسر .. بشكرا يا دكتور ..

ومكانتش بتعمل اكتر من الذوق في الرد ..



۷

البيت  شغل  خلصت  دخلت  نهلة   .. البيت  روحو  ونهلة  قاسم  لما 
ونامت . قاسم بعد شوية صحى نهلة  من عز نومها في عز الليل وبدأ 
يعبر لها عن شكوكه ويقولها انتي قولتيله شكرا .. انتي ابتسمتي ليه 
انتي قبلتي يشدلك الكرسى وقعدتي ..  هى كانت مصدومة ومش بترد 

وقصاد سكوتها كان قاسم عمال يزود في االتهامات ..
بحاجات حقيقية وحاجات تانية مجرد افتراءات

اتهمها  انه  وصل  ما  لحد   .. انهكو  خالص  االثنين  هم  كان  لحظة  وفي 
انا كل حياتي معاك  .. جالها حالة انهيار وفضلت تصرخ وتقول  بالخيانة 
مرار .. تقليل وتحقير واستهانة ..  بس مش هقبل االتهام بالخيانة .. انا 
مليش اهل اروح لهم .. عشان كدا هولع في نفسي وارتاح من الدنيا كلها

ودخلت تجرى عالمطبخ وجابت جاز ودلقته علي نفسها ورجعت له وفي ايديها كبريت عشان تولع في نفسها .. في اللحظة 
دى هو حس انه مش هيلحق يوقفها عن قرارها .. اصطنع انه اغمي عليه هى جريت عليه تشوفه بتلقائية وجابت له ميه 

وفوقته .. لما فاق فضل يعتذر كتير .. وحاول يقنعها ان دى غيرة الحب ..  وانه ظلمها ومستحيل يعمل كدا تاني .. 
هل القصة هنا خلصت ؟؟ .. هل مش هيكرر عدوانه عليها تاني ؟؟ 

اقرأ فصل العنف االسرى  
دايرة العنف ومرحلة شهر العسل



۸

في الحب السادى: بيكون احد الطرفين بيتمتع 
بانه طول الوقت يأذي شريكه بالكالم او األفعال 
بينهم وبين بعض او قدام الناس .. طب هل دا 

حب ؟ فين الحب في كدة ؟ 
الشخص دا فعال بيحب شريكة .. بدليل انه 

ميقدرش يعيش من غيره وبيستعطفه لما يبعد 
عنه علشان يرجعه ويرجع يأذيه تاني.

النصيحة للزوجة : الزم تقرى كويس عن العنف 
االسرى والموجه نحو المرأة تحديدا علشان 

تقدرى تقررى هتعملي ايه .. ولو حابة تساعديه 
بما انه الطرف المريض .. روحى لمتخصص 

وارجعو مع بعض لنشأته ومراحل النمو النفسي 
االجتماعي .. وممكن يكون جزء من المشكلة 

عندك وتكونى انتي اللي بتشجعيه.



۹

االء بنت ناجحة جدا .. وقوية .. وعنيدة .. وعندها ارادة واصرار ..  بالرغم من ان ظروفها االجتماعية صعبة جدا.. حاربت الدنيا 
كلها ..حربها كانت الحرب من اجل البقاء .. وكان ليها صديق اسمه اسامة اسامة كان فخور بيها جدا وبصداقتهم و كان من 

جواه بيحبها بس مكانش عنده الجراءة انه يفاتحها في اي ارتباط.. النه شايف انها عايشه جوا حرب البقاء .. والنه عارف 
ظروفها الصعبة مقتنع انها لو انشغلت لحظة عن حربها للبقاء .. هتقع .. وهتخسر كل مجهودات السنين ..  وان ملهاش 

حد يسندها في الدنيا .. وانها الزم تفضل واقفه علي رجلها.. ودا مش بس رأيه .. دا كان كالمها ليه .. لما كان بيحاول يلمح 
ويسألها انتي مش ناوية ترتبطي ؟؟ 

مش حاسه انك محتاجه تحبي .. كان دا دايما ردها .. وكمان كانت بتقول انا قربت اعدى مراحل الخطر .. والحب قي المرحلة دى 
رفاهية مش من حقي ..

الحب المنقذ



۱۰
وفي يوم من االيام االء اتعرضت ألزمة كبيرة جدا .. وبرغم كل قوتها اال انها مستحملتش وكانت دى القشه التي قسمت 

ظهر البعير .. جالها انهيار واكتئاب .. وفوجئ اسامة انها بتتعالج في مصحة نفسية .. قررانه يساعدها وميبعدش عنها لحد 
ما ترجع تقف علي رجلها تاني .. وعلشان هي من الشخصيات العملية  باالصل ومفتاحها االنجاز.. فأسامة راح لها 

المستشفي وجاب معاه لوحة ورقية كبيرة .. ورسم لها حجم انجازتها .. وعلم لها باالحمر علي اللي خسرته وباالخضر علي 
الموجود .. ووراها اد ايه هي عندها حاجات ممكن تبني وتكمل عليها .. وانها مش هتبدأ من الصفر .. و ان في مستقبل 

مستنيها .. محتاجة زقة او اى دعم ف هو ممكن يقوم بالدور دا وان دوره مش هيكون قوى وال حاجه دى حاجات بسيطة 
مش هتتعبه .. 



۱۱
من االخضر في ماجستير .. انا هروح اقدم لك عالدكتوراة وانتي ذاكرى بس وهتنجحي .. ومن االخضر .. 

هنصلح عربيتك المركونه تحت البيت ونبيعها وهتعمل لك سيولة وتعملى مشروعك اللي بتحلمي بيه .. 
ومن االخضر ومن االخضر ومن االخضر .. اسامة اداها االمل انها تعيش من اول وجديد .. وخالها تشوف 

المستقبل اللي مستنيها ..

 لما خرجت من المستشفي بدأت تحس بحب رهيب ليه جواها .. وهو كمان .. بس هو عنده حب 
ومسئولية .. فضل دايما يسألها هي بتحب ايه ويجرى يعملة ..  لما كانت في وسط الكالم تقول اي 

كلمة دالة علي حاجه نفسها فيها يجرى يعملها مهما كانت صعبة .. واستمرت الحياة كدا .. بقصد من 
اسامة اومن غير قصد .. اسامة وصل لها حبه بلغة الحب اللي هي بتحسها وهي لغة انجاز المهام .. 

حبته لمرحلة العشق الجنوني .. هو كمان من نوع الحبيب المنقذ اللي بيالقي متعته في انقاذ حبيبته من 
التعاسة او الحزن او حتى القلق .. هو االب الراعي

في العالقة دي هي سعيدة جدا .. وهو كمان سعيد جدا .. طب فين االزمة ؟؟ 
وليه قولتو عالحب دا انه نوع من انواع الحب غير الناضج ؟؟

الصدفة هنا ان الشخصين دول متوافقين بالفطرة ومستمتعين بالعالقة ..

االزمة بتحصل لما حد فيهم يتغير للحظة زى لو مثال اسامة حس انها مش مقدرة مجهوداته او بدأت تستغله فقرر يتغير او انه 
بالفعل انشغل ومقدرش يقوم بدوره كأب ا رعي وحبيب منقذ .. بعد ما االء اتعودت انه بيعملها كل حاجه حتى لو علي حساب 

نفسه وصحته .. ومش هتفهم ان الظروف اتغيرت او في ظروف منعاه .. او انه تعب وقرر يتغير .. ساعتها هتعتبره مش بيحبها 
وممكن ينزل من نظرها كمان. االزمة كمان ممكن تحصل لو االء في لحظة قررت تستعيد امجادها وانها الزم تبنى نفسها بنفسها 

ومتعتمدش علي حد .. هنا هو هيحس بعجزه والعالقة مش هترضى له احتياجاته



۱۲
الحب غير المتكافئ

ودا بنالحظه في حياتنا ساعات .. لما بنالقي بنت جميلة وصغيرة ومتجوزه راجل كبير اد ابوها ..
دا بيحصل ساعات لما بيكون في مطمع معين .. بس بيكون حب غير متكافئ لما نكتشف ان 

البنت ملهاش أي مصالح من من ورا الجوازة دي، يعني مش طمعانه في فلوسه مثال ، دي 
بتكون بجد بتحبه. لما تكون فعال بتحبه من قلبها غالبا لما هتدور جوا البنت دي هتالقيها بتحب 

باباها اوي ومن كتر ارتباطها به او بسبب حرمانها منه او حرمانها من عاطفة االب ..حبت الراجل 
دا .. هي بتحبه فعال النها قررت تدور علي شبه االب.

هل هو هيقدر يديها اللي هي اصال كانت متوقعاه فقط ؟؟
طب هل هيديها توقعاتها ويحافظ ايضا علي ايجاد توقعاته؟؟

طب هل هي هتقدر تلبي توقعاته ؟
وهي دي المشكلة  هي توقعاتها حنان االب واحتوائه فقط، هو توقعاته زوجه جميله وصغيره، هو هيقدم لها ايه ؟ 

هل هيقدم لها حنان االب اصال؟  طب لو هيقدمهولها، هل هيعمل كدا بس ؟ 
وال هيديها حنان االب ويطلب منها حقوقه كزوج.  هل هي متقباله كزوج ؟

 هي دي االسئلة اللي الزم هي وهو يعرفوا اجاباتها 

طبعا فرق السن الطبيعي بين االزواج دا شئ صحي بس المقصود هنا ان يكون فرق السن مضاعف

والمعيار الثاني بيكون جوا البنت نفسها وهي اللي عارفاه .. اللي هو .. توقعاتها ايه من الجواز دا

هى في الحقيقة بتدور علي صورة االب وتوقعاتها كلها في عطاء االبوة .. هو بقي بتكون توقعاته ايه .. 



۱۳

هنا بيكون احد الطرفين (الناقد) شايف ان االخر قدراته محدودة وبالتالي طول الوقت بينتقده و بيسفه من اراءه وبيتحكم فيه 
لدرجه ان ممكن هو اللي يختارله ويقررله حتي ابسط الحاجات زي لبسه واكله وغالبا الطرف (اللي هو الشخص الضعيف او 

المنتقد) بيتصرف بطريقة من ٣ طرق 
اما انه يستسلم للنقد دا ويصدقه .. ويتعايش معاه وهو مقتنع انه اقل او ان فعال قدراته ضعيفة .. وبعد فترة بيجيله 

مشاعر سيئة مثل اإلحساس بالذنب من كتر االنتقاد وتركيز شريكه علي سلبياته .. ومبيقدرش ياخد اى قرار في حياته قبل ما 
يرجع لشريكه خوفا من لومه اومن انه يغلط .. ودا طبعا  راجع النه صدق و انعدمت ثقته في نفسه  بس هل المنتقد 

السلبي هيفضل طول عمره كدا 
او انه ياخد السلوك الدفاعي او الهجومي ويصد النقد دا .. وتحصل المواجهات والخالفات

والطريقة الثالث هو السلوك االنسحابي الرافض ( ارجع فصل التواصل الفعال ) هنالقي ان االنسحابي بيأجل الرد لحد
ما تحصل حاجه معينة زي ان الزوجة مثال تصبر لحد ما تجوز والدها وساعتها تقرر انها تبدأ مرحلة تصفية الحسابات

الحب الناقد



۱٤

لغة الحب الثانيةلغة الحب االولي

لغة الحب الثالثة

لغة الحب الخامسة لغة الحب الرابعة

الكلمات 
اإليجابية المشجعة

 
ٍ

الوقت
الخاص للزوجين

تَلقي الهدايا

تقديم خدمات
التالمس الجسدي للطرف االخر

االنواع اللى ذكرناها في الصفحات السابقة  هي انواع الحب غير الناضج .. والمفروض ان دي حاالت استثنائية .. 
انما الحب الناضج او الراشد  حاجه تانية خالص .. بنكون احنا االثنين اسوياء .. وبنعبر لبعض عن حبنا ..

هنا مهم اوى اننا نعرف ان كل واحد فينا له لغة حب معينة بيستقبل بيها الحب .. ولغات الحب دى خمس لغات هي :



۱٥
في قصة االء واسامة اللي هي قصة الحب المنقذ .. هنالقي ان االء كانت بتحب تستقبل الحب بلغة معينة ، هي ان اسامة 
ان اسامة ينجز لها مهام او يقدم لها خدمات .. كل ما كان اسامة بينجز لها مهام اكتر كانت بتحس اد ايه هو بيحبها .. في 

حين ان اسامة بيستقبل الحب بلغة الكلمات المشجعة ..  هى كانت دايما تشكره وتقوله مش عارفه منغيرك كنت هعيش 
ازاي .. انت اماني وحمايتي وضهري وراجلي وسندى .. وكانت دايما بتجيب له هدايا وورود.

لو قلبنا المشاهد ولقينا االء بتعبر السامة بلغة انجاز المهام تعبيرا منها عن حبها ليه هل هو هيحس بحبها .. 
او هل دا هيرضيه؟؟ طب لو اسامة هو اللي غرق االء بهدايا غالية جدا تعبيرا منه عن حبه ليها هل االء هتكون سعيدة معاه 

؟؟لو قلبنا المشاهد ولقينا االء بتعبر السامة بلغة انجاز المهام تعبيرا منها عن حبها ليه هل هو هيحس بحبها .. 
هو دا المقصود بلغات الحب الخمسة .. كل واحد فينا له لغة بيستقبل بيها والزم لما اعبر عن حبي لحبيبي  اعبر له باللغة 

اللي هو بيحس بيها وبيحبها .. مش اللغة اللي انا بحبها. واللغات دى مافيهاش صح وغلط.



۱٦
خدو بالكم

اللغات دى مافيهاش صح وغلط : يعني مينفعش نقول ان اللي بيحب الهدايا او انجاز المهام انه شخص وصولي او بيحب 
مصلحتة .. وال نقول علي الشخص اللي بيحب الكالم المشجعة انه معندوش ثقة في نفسه عشان كدا محتاج 

تشجيع .. وال الشخص اللي بيحب الوقت .. انه شخص فاضى والزم يملى وقته.

في الغالب نادرا يتحد الزوجين في لغة الحب .. 
كل واحد بيستقبل الحب بطريقته

الزم تكتشف لغة حب شريكك .. والمهمة دى مش 
صعبة ابدا. ولو وصلنا ل دا ونفذناه يبقي احنا وصلنا لسر 

زواج هادئ وناجح ومليان بالحب والعطاء

بعض الشخصيات ممكن تكون بستقبل الحب بأكتر 
من لغة او ممكن بكل اللغات بس بترتيب اولويات

لغات الحب الخمسة لكل العالقات مش بس عالقات 
االرتباط .. ولكل االعمار ( اقرا لغات حب االطفال ) 

الزوجين جايين من بيئتين مختلفتين وطبيعتين مختلفتين فالزم يساعدو بعض في معرفه طباع بعض 
وايه لغه الحب اللى بتبسطهم علشان يقدرو يفهموا بعض بسرعه ونقلل الخالفات اللى ممكن تبقي مزعجه

( ارجع للفصل الخاص باالختالفات بين الجنسين )



۱۷  لغة الحب األولى
الكلمات اإليجابية المشجعة:

 .. النهاردة  حلو  تقوله شكلك  يعنى  عنده  اللي  الجميلة  الحاجات  علي  والتركيز  والمدح  الحلو  الكالم  هنا محتاج منك  شريكك 
فستانك جميل وطبعا اكتر كلمة بتحبها كل البنات "خسيتي" لما الشريك هنا ينجز أي مهمة لنفسه.. حاجه هتضيف له .. او 
بالنسبة له حاجه كبير.. الزم تحسسه بقيمة اللى عمله .. واد ايه دا انجاز .. وحذارى مع النوع دا تقلل من اهتماماته لما الشريك 
دا يسعي انه يساعدك في حاجه ويفشل: الزم تحسسه بتقديرك لمجهوده وان المعني الحقيقي عندك في انه حس بيكي و 
حاول يساعدك ودا بالنسبة ليك اهم من النتيجة نفسها  لو حاول يساعدك ونجح .. انت هنا الزم تعبر له عن مدي سعادتك 
بطريقة مزدوجة .. تعبر له عن سعادتك بمحاوالته وشعوره .. وبسعادتك النه قدر يعمل لك حاجه كانت صعبة اوى عليك .. 

وانك مش مصدق ازاي هو قوى وشاطر ومنجز ..
مثال : والدنا جابو درجات هايلة عشان انت اللي ذاكرت لهم الشهر دا



۱۸ لغة الحب الثانية
الوقت الخاص للزوجين

الشريك هنا بيكون عاوز يحس انك مفضي نفسك مخصوص علشان تكون معاه .. علشان انت بتستمتع معاه .. وعلشانه 
نفسنا  ومفضيين  خارجين  مش  يعني    .. فيه  نستمتع  قاعدين  احنا  اللي  الوقت   .. الخاص  بالوقت  والمقصود   .. كمان  هو 

مخصوص عشان نحل مشكلة .. او علشان نخطط الزمة .. وبرضو مش هو الوقت اللي بعد خناقة ..
على  كالمنا  في  اكتر  ونركز  للدردشة..  وقت   .. مصالح  أي  وبدون  فقط  وعلشانك  علشاني  ليا  وفرته  انت  دا  الخاص  الوقت 
مشاعرنا لبعض .. اللى في االغلب بتوه في زحمه الحياه ومسئوليات االسره . الوقت الخاص يعني .. احنا لوحدنا .. وهنا فكرة 
package مش صح .. يعني زوجتي بتحب الوقت الخاص وبالصدفة ابني كمان بيحب بالوقت الخاص .. لو فكرت اني انفذ فكرة 
الوقت الخاص مع االثنين في نفس الوقت.. يبقي انا غلط وأهلكت الوقت عالفاضي .. ال زوجتى اقتنعت ان دا وقتها الخاص ..
وال ابني كمان وكان االفضل لو قسمت الوقت دا علي اثنين ومن هنا بنقول انه مش مهم اوى الوقت دا اد ايه .. المهم ان 

زوجتي تحس وتتأكد ان دا وقتها .. وتحس وتتأكد اني مستمتع معاها ..عاوز ادردش معاها كتير .. 
توصيل الحب بالوقت الخاص ثغرته ف ان يوصل للشريك االحساس .. مش الوقت ذات نفسه .. فالزم تروح هادى و رايق .. 

ومتشيك .. وحاطط برفان ونايم كويس قبلها.
خلي بالك .. الوقت الخاص مينفعش تبص فيه في الموبايل .. واالفضل لو قفلته تماما .. ومش مهم ايه هي وسيلة التواصل 
او االتصال ما بينكم في الوقت الخاض  االتصال .. يعني لو الزوج مسافر .. يقدر برضو يعبر عن دا .. انه بعد يوم عمل طويل 

وشاق مش بينام قبل الدردشة مع زوجته اللي بتحصل في نهاية كل يوم.



۱۹ لغة الحب الثالثة 
 تَلقي الهدايا 

الهدية احيانا تغنى كتير عن الكلمات .
الن معناها اننا فكرنا في بعض واهتمينا ببعض وبذلنا مجهود ووقت علشان نختار  حاجه مناسبه نهادى بيها بعض ..

وكل ما كانت الهدية بدون مناسبه وفيها مفاجاه كان تاثيرها اقوى واكثر على شريكي ... ومن المهم جدا انكم وانتم بتختاروا 
الهدية الزم تفكرو الطرف التانى بيحب ايه مش انت اللى بتحب ايه . ) فن اختيار الهدايا ...  

( الجملة الشهيرة في فيلم بلبل حيران )
واحلي انواع الهدايا .. ان الحبيب يهادى حبيبة بحاجه هو محتاج لها ..  الهدية دى تحديدا في جواها اكتر من رسالة .. انا مركز معاك  
انه  عرفت  اللي  اشتريت  انا   .. قريبة  او  سهلة  حاجه  مشتريتش  كدا  علشان  اسعدك  مهتم  انا   .. باحتياجاتك  حاسس  انا 

هيبسطك..  كمان الزم نخلي بالنا من طريقة تقديم الهدية ..  والوقت اللي بنقدمها فيه.



۲۰ لغة الحب الرابعة
تقديم خدمات للطرف االخر

اللغه دى في الحب .. اتكلمنا عنها اكتر من مرة في الفصل دا .. وسبب التركيز عليها .. 
الهدايا الن  زى لغة  اللغة دى مظلومة  .. كمان الن  ان دى لغتهم  الناس بس هم مش فاهمين  النها موجودة جوا بعض 
بيحبو  انهم  يتوصموا  ممكن  انهم  قولنا  ..باننا  اليه  االشارة  سبق  ودا   .. بسببها  حقيقية  مش  بصفات  بيتوصمو  اصحابها 
مصلحتهم بس  تقديم الخدمات انك تعبر لشريك حياتك عن حبك من خالل انك تعمل بعض المهام  او الخدمات اللى ممكن 
النفايات،  من  التخلص   ، الدوالب  ترتيب  البيت،  نظافة  في  المساعدة  االطباق،  غسل   ، عشاء  اعمل   ) زى  تبسطه  او  تريحه 

المساعدة في مذاكرة األوالد ،تخليص أوراق رسميه مثال ) ..الخ
اللغة دي تشبه الهدايا في ان تأثيرها علي الشريك بيكون اقوى لو لو انجزت له المهمة او  قدمت له الخدمة علي سبيل المفاجأة 

وبدون ما هو يطلب



۲۱

التالمس الجسدى هو من ابلغ الطرق للتعبير عن الحب .. وغالبا بيكون لغة حب معظم الناس سواء كان لغة اولي او موجود في 
قائمة لغاته .. احنا قولنا من شوية ان ممكن شخص يحب يتحب بأكتر من لغة .. التالمس الجسدى بيكون رقم ١ عند ناس كتير 

..بس كمان هو له ترقيم عند معظم الناس وغالبا بيكون لو مش ١ بيكون ٢ او ثالثة ..  والتالمس الجسدى ممكن يكون زى مسك 
االيد  اوالحضن او الطبطبة او الجلوس بجوار حبيبي

لغة الحب الخامسة
  التالمس الجسدي 



۲۲
والسؤال األول دلوقتي اللي هيجي علي بالنا كلنا هو انا بحب اتحب بأي لغة ؟

هل بحب الهدايا، وال الوقت الخاص، وال انجاز المهام، وال الكلمات المشجعة، وال التالمس ؟ 

والسؤال التاني اللي برضو هيجي علي بالنا كلنا، هو زوجي او ابني بيحب يتحب بأي لغة؟ 

اوال علشان تعرف انت بتحب تستقبل الحب بأي لغة او بتحب شريكك يعبرلك عن حبه بأي لغة، اقعد مع نفسك واعمل االتي

ايه الحاجه اللى انت دايما بتتوقعها وبيبقى نفسك تطلبها من حبيبك ؟ 

اسال نفسك ايه اكتر حاجه بتتبسط بيها لما بيعملها حبيبك وبتحس ساعتها انه بيحبك بجد ؟

ايه الطريقه اللى انت بتعبر بيها لشريك حياتك عن حبك او انبساطك بالحياه معاه وساعتها هتكون هيا دى الطريقه الللى 

غالبا بتبسطك انت.  ( بس متكملش بيها معاه غير لو اتأكدت انها لغته هو كمان )

اما بالنسبة للسؤال التاني، اللي هو حبيبي بيحب اعبرله عن حبي بأي لغه؟  علشان تقدر تحدد اللغة اللي شريكك بيحب 

يستقبل بيها الحب. 

اوال ممكن تجرب معاه ال ٥ لغات وتشوف ردود افعاله بعد كل تجربه وتسجلها جواك  

ثانيا كمان في ملحوظة مهمة جدا، انتي عادي جدا تسأليه اسئلة مباشرة او غير مباشرة  يعني ممكن تقوليله انا قريت كتاب 

عن لغات الحب الخمسة وتشرحيهم له، وتقوليله انت بقي بتحب اي لغة، وممكن تسألها سؤال تاني،  هو انا لما جبتلك 

موبايل هدية فرحتي اكتر وال لما روحت خلصتلك اجراءات رخصة العربية ؟ 

من المالحظة ومن االسئلة االجابات انت ممكن تقدر تحدد لغة حب شريكك.



۲۳

ايه اكتر حاجه ممكن تنغص على الزوجين حياتهم

عدم القبول والمودة

لما بحس ان شريك حياتى مش مرتاح بالعيشه معايا او بيصد مشاعرى او بحس انه مش قابلنى بحاول كتير احل المشكله وبعد 

شويه بستسلم وبعيش وخالص وأهي يالال عيشة والسالم. ......في الغالب بيكون سبب المشكلة ان طرف شايف التانى بطريقه 

سلبية او بطريقه غلط وان دايما شايف انه عايش معاه علشان أسباب تانيه غير انه بيحبه ...ومستنيه يتغير علشان يرجعو 
يتصافو تاني ..

طب ايه الحل ؟؟؟

انك تبص على الحاجات الحلوه اللى في الطرف التانى وتحاول تالقى اعذار ومبررات للتصرفات اللى مش بتعجبك منه وتساعده انه 
يشوفها ويغيرها.

#%!



۲٤

اتكلمنا قبل كدا على اهميه ان الزوجين الزم يالقو لغه حوار ما بينهم والزم يتكلمو عن مشاعرهم ورغباتهم ...ولما بيفشلو 

في دا الزم يدوروا على طريقه تانيه مختلفه تساعدهم في انهم يتعلمو ازاى يتكلمو ....  ومايقولوش الء احنا عمرنا ما 

هنعرف نتكلم مع بعض خالص .

طب الحل ايه ؟؟؟

ان احنا نتعلم نحدد وقت وموضوع نتكلم فيه كل يوم .. بشرط محدش يقاطع التانى ... وال يجرحه ... وال يسيبه ... ويناقش 

اللى بيقوله ولو فشلنا في دا ... الزم نلجا لحد متخصص لمساعدتنا اكتر.

 

#%!

وممكن نرجع لفصل التواصل

ضعف لغة الحوار



۲٥

#%!

#%!

من الضعف وليس من القوة ان الشخص ميقدرش يتحكم في غضبه.. و االصعب انك تدى لنفسك الحق والعذر في اهانة 
االخر بحجه انك غضبان او متقدرش تتحكم في نفسك. 

طب الحل ايه ؟؟؟
الزم الزوجين يعرفو انه الكالم اللى بيتقال وقت الغضب بياثر كتير على العالقة بتاعتهم وبالتالي الزم اتعلم ازاى اتحكم في غضبي 

وفى طرق كتيرة  ممكن تساعدنا على دا زى الرياضة / االسترخاء/ السفر .. الخ وفى اكالت بتساعد على الهدوء زى الخضار 
والسمك  او قراءه الكتب او كورسات انا مهتم بيها او قراءة كتب عن ادارة الغضب ..

سرعة الغضب



۲٦

عدم االنفاق له اسباب كتيرة منها مرض البخل ..  البخل بين األزواج غالبا بيكون سبب رئيسى للمشاكل جوا البيوت وخاصة 
لما يكون األسرة غنيه الى حد ما .. وممكن عدم االنفاق يكون سببه ان احد األطراف طمعان في االخر علشان كدا بنسمع 

ساعات  " اشتري انتي .. هو انتي مش بتشتغلي " .. وممكن سببه هو اختالف ترتيب األولويات ودا بيحصل لما الزوجين 
مش بيتفقوا علي خطة او اهداف مشتركة االنفاق ايا كان بيسبب مشاكل اسرية وبيأثر  كمان على االبناء وثقتهم في 

نفسهم لو حسو انهم اقل من غيرهم دا طبعا باالضافة لتأثرهم بمشاكل البيت.
طب الحل ايه ؟؟؟ 

الزم االول نحدد سبب عدم االنفاق زي ما شرحناه في الفقرة السابقة وفي حالة عدم االنفاق بسبب البخل دا مرض وعالجه 
عند المتخصصين .. انما عدم االنفاق بسبب طمع احد الزوجين في مال االخر ..  هنا كان الزم الزوجين من األول وفي وقت 

الخطوبة يتفقوا احنا هنبني حياتنا ازاي وهنا في اتجاهات كتير مفيهاش صح وغلط وبتفرق من حالة الخرى .. ممكن يتفقوا 
عالمشاركة .. وممكن يتفقوا علي طرق اخرى لالنفاق ..

اما سبب االنفاق بسبب اختالف االولويات .. فدا يتحل بالتواصل والكالم طبعا وتوضيح االوضاع وتقريب وجهات النظر .. 
وما لم يتم االتفاق عليه قبل الجواز .. او تم االتفاق بس الظروف اتغيرت ..  زى مثال لو حصلت ازمةعند احد الزوجين .. ممكن 

يقعدوا قعدة جديدة يجددوا االتفاق حسب المستجدات.

#%!

عدم االنفاق



۲۷

االسره مسئوليه .. والمسئولية محتاجه اختيار صحيح من البداية ... وتحديد مسئوليات كل طرف والتزامه بيها بيسهل علينا 
مشاكل كتير بعد الجواز ....

وبعض األزواج مش بيحددو المسئوليات من األول او في طرف من الطرفين مش بيتحمل المسئوليه بطبعه ..
 او مش بيتحملها النه شايف ان الطرف التانى هيعمل دوره لو هو قصر.. لكن كمان خلينا ناخد بالنا ان ممكن طرف يقوم 

بتنفيذ مسئوليات الطرف التانى في الطوارئ زى المرض او االنشغال بالعمل او مسئوليه اجتماعية طارئه ... وخلو بالكم دا 
مش اسمه عدم تحمل مسئوليه بالعكس دا اسمه تكامل ادوار ودعم وسند.

طب ايه الحلول هنا ؟؟؟
الزم نختار شخص ميكونش اعتمادى يعنى مبيعرفش يعمل حاجه لوحده زى مثال  طرف ميقدرش ياخد قرار بسيط اال لما 

يرجع لحد .... ودا ممكن يوضح في فترة الخطوبة بس لو مظهرش واتضح اثناء الزواج ممكن نحاول معاه بالتدريج من خالل 
تكليفه بمهام بسيطة في االول ..

وممكن نرجع لفصل الشخصيات االنسانية
وندور علي اسباب عدم تحمل المسئولية .. ممكن يكون دا سببه الخوف .. والخوف له عالج طبعا.

عدم تحمل المسئولية



۲۸

العالقة الزوجيه لها خصوصيه والزوجين يقدروا يسامحوا بعض اسهل بكتير لو محدش عرف الحوار اللى بينهم وخصوصا 
االهل لما بيتدخلو غالبا بيساندو ابنهم او بنتهم حتى لو غلطانين .....  ودا بيخلى المشاكل تزيد اكتر وبيخلى التخزين للطرف 

التانى موجوده حتى لو هما اتصلحو . دا مش معناه اننا مندخلش اهالينا او يبقى كبير لكن المهم ازاي يكون في حدود وميبقوش 
اوصياء  او محامين لطرف من األطراف.

طب الحل ايه ؟؟؟
هنرجع تانى نقول الزم نتفق وقت الخطوبة على طريقه دخول االهل امتى وازاى وفين  ومين اللى هنسمحله في الدخول والزم 

اللى نتفق عليه يكون شخص حكيم وواعى وعادل ... والزم الطرفين يوافقو عليه.

تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة



تم إصدار هذا الكتيب تحت مظلة برنامج «القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وإتاحة خدمات 
مع  بالشراكة   ،٢٠١٥ عام  مصر،  فى  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  أطلقته  الذي  الجودة»  عالية  أساسية 
المجلس القومى للمرأة. وهو واحد من البرامج التأسيسية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فى إطار المبادرة 
العالمية حول «منع العنف ضد النساء والفتيات والحصول على الخدمات األساسية إلنهائه ». 
ويساهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: «تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات »، وال سيما الغاية ٥,٢ التي تسعى إلى «القضاء على 
بالبشر  االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أشكال  جميع 

واالستغالل الجنسي». ويتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.



info@ncw.gov.eg  http://ncw.gov.eg

02 23490060 01007525600 للتواصل مع مكتب شكاوي المرأة: 15115

  11 شارع عبد الرزاق السنهورى- متفرع من مكرم عبيد- مدينة نصر.
      القاهرة- مصر        

اعداد المحتوي العلمي

 أ.د محمد السيد رمضان
الصياغة العامية 

أ. والء سليم
باحثة قانونية

 خبيرة التخطيط االستراتيجي وادارة المشروعات
استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة االزهر 


