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الـمـقدمـــــة
ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

احلمد هلل القائل يف كتابه العزيز:
ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني..
�أما بعد:
فهذا كتاب (�سري ..لـه) �ضمن �سل�سلة (بيوت مطمئنة) للدكتور عادل العبداجلبار.
َح َوت هذه ال�سل�سلة خال�صة جتاربه مع برناجمه الأ�سري املتميز (بيوت مطمئنة) والذي
يبث �أ�سبوعي ًا عرب �أثري �إذاعة القر�آن الكرمي� ،إ�ضافة �إىل ذلك ا�ست�شارات وم�شاركات متميزة.
وتتميز هذه ال�سل�سلة بتنوعها ،ففيها ما هو خا�ص باملتزوجني واملتزوجات ،وما يتنا�سب
مع الفتيات ،وما ينا�سب الأ�سرة بعامة ،من ق�ص�ص وعرب ،ون�صائح وتوجيهات ،ودرر وفوائد.
�سائلني اهلل تبارك وتعاىل �أن ينفع بها ،و�أن تكون �سبب ًا يف �سعادة البيوت وا�ستقرارها� ..إنه
ويل ذلك والقادر عليه.
النا�شر
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الزوجة

حزن يغفو على ال�صدور ،وخدود ت�سطع كالبلور ،ومتعة حالل ونبع �إلهام ،قد تنبت
زهورنا يف ال�صخور ،وي�صحو من �أجلها �أو يغفو ال�ضمري !!
املر�أة :وتر م�سكون بالعوا�صف والأنواء ،من �أجلها ننزف ب�سخاء ،من �أجل �أنوثتها  ,من
�أجل حالوتها  ,ال تكون الأمور م�ستحيلة.

الزوجة

في�ضان �ساعة اجلفاف  ,خ�ضراء تنبت على ال�ضفاف ،بهجة ت�ؤكد بالأحداق ،طم�أنينة
ت�سكن بالأعماق ،وهي مع ذلك لغز منقول �إلينا من ع�صر وع�صور ،يحرق �أع�صابنا �أو يهدئها
بالكلمات بالأقوال وب�إحراق �أطيب البخور ،مهما تفعل بنا ف�إنا نحتاج وجودها.
الزوجة

ت�ؤن�س وحدتنا ،تطفىء ب�سمتنا ،ت�شعل فرحتنا ،تلطف ق�سوتنا ،تق�سي لطافتنا ،وتبقى
ب�إرادتنا �أو برغم �إرادتنا� ،ضلعنا الأعوج يتعبنا وال غنى لنا عنه.
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نظرة احلب

عزيزي الزوج! يف البداية �ألفت انتباه زوجتك ب�أي �شيء :ك�أن ت�ضع كفك يف حجرها� ,أو
تقب�ض على يدها  ,ثم بعدها ركز النظر �إىل عينيها مبا�شرةِّ ،
و�صف ذهنك من جميع الأفكار
 ,ثم ابت�سم ن�صف ابت�سامة و�أنت تنظر �إىل عينيها وقل لها� :أحبك� ،أو �أنت �أج ّل النعم التي
بعثها اخلالق �إ ّ
يل ،وما �إىل ذلك.
لهذه النظرة �أثر ف ّعال جدًّا على نف�س الزوجة ,فهي تذيب ما قد يعلق يف نف�سها من
ِّ
وحتطم كل احلواجز بينكما فيعود الود كما كان �أو قد يكون
نفور غري مق�صود �صدر منك،
�أعمق يف �أقل من دقيقة وبعيدًا عن �صرف الأموال...
كل ما حتتاجه يف هذه النظرة هو ال�صدق ،فلو كنت كاذ ًبا يف نظراتك وكلماتك ف�سي�سهل
على زوجتك �أن تك�شف خفايا نف�سك(يعني ال ترهق نف�سك!).

كن قري ًبا منها

�أثناء نومك مع زوجتك يف الفرا�ش ال تنم بعيدًا عنها ،بل كن بجانبها دائ ًما مع �إحاطة
يدك بج�سمها� ،أو �أن جتعل ر�أ�سك على �صدرها ،وت�ستمتع بزوجتك مع عمل بع�ض احلركات
الب�سيطة كتحريك �شعرها و�إمرار �أ�صابعك برقبتها ،وما ت�شتهي �أن تعمل ،و�أن ت�ضع قبلة
على خدِّها مع كلمة رقيقة..
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�أيها الزوج هل تتزين لزوجتك ؟

الزوج قد يطلب من زوجته التجمل والتزين ولب�س �أح�سن الثياب ،واحلر�ص على
فالتجمل والتط ُّيب للزوجة حق �شرعي
النظافة واملظهر احل�سن ،ثم ي�أمرها وين�سى نف�سه!
ُّ
للمر�أة ،فالنف�س جبلت على حب الأف�ضل والأنظف.
تز َّين لها دائ ًما ،واجعلها تقف �أمامك منده�شة ترخي طرفها حيا ًء منك قال تعاىل:
وف{ وقال ر�سول اهلل ﷺ" :اغ�سلوا ثيابكم ،وخذوا من
} َو َله َُّن مِ ْث ُل ا َّلذِ ي َعلَ ْيه َِّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
�شعوركم ،وا�ستاكوا ،وتز َّينوا َّ
وتنظفوا ،ف�إن بني �إ�سرائيل مل يكونوا يفعلون ذلك فزنت
ن�سا�ؤهم" رواه الطرباين.
وقال ابن عبا�س�« :إين لأتز َّين المر�أتي كما تتزين يل».
ومن طريف ما يذكر� ..أن رجلاً حاول �إ�صالح زوجته ؛ لكي تتزين له وتتج َّمل ولكن
دون فائدة فع َّلق لوحة كبرية يف املطبخ وكتب عليها�":إن اهلل جميل يحب اجلمال" ،وعندما
�أتى الليل ودخل غرفة النوم وجدها علقت لوحة كبرية كتبت عليها "�إن اهلل يحب �إذا عمل
�أحدكم عملاً �أن يتقنه"!.
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الإثارة والإغراء

كما �أن الزوجة ت�ستطيع �أن تغري زوجها بلب�سها وحركاتها  ,فالزوج � ً
أي�ضا ي�ستطيع �أن
يقوم بنف�س الدور ،ف�إن اهلل جميل يحب اجلمال ،واجلمال لي�س للمر�أة فقط! فالزوج � ً
أي�ضا
يجب �أن يكون له دور يف عملية الإثارة والإغراء ب�أن يرتدي مالب�س �أنيقة ،ويتطيب ب�أجمل
الطيب ،ف�إن الطيب يف حد ذاته يثري ال�شهوة والرغبة ،و�أن يداعبها ويثني عليها بكالم
احلب اجلميل ،فهذا كله يجعلها تثار ،و�أن يق ّبلها فالقبلة ٌ
ر�سول بني الزوج والزوجة.
مرحا معها ،فللمداعبة
فهذه بع�ض الأ�شياء التي قد تفيد يف هذه العملية ،و�أن يكون ً
دور كبري جدًا يف هذه العملية.

الأغذية املقوية للرجل

مالحظة :ت�أكل ب�شكل دوري وم�ستمر ؛ كي ت�ستمر القوة اجلن�سية ويظهر مفعولها.
 البـهـارات� :إن الدور الرئي�سي للبهارات يتمثل بكونها حمـ ّر�ضة جيدة للدورةالدموية املو�ضعية ،وهذا ي�ساعد على القوة اجلن�سية ،ومن البهارات نذكر :الفلفل،
والزجنبيل ،وجوزة الطيب.
	املك�س ــرات :املك�سرات غنية مبواد تزيد �إنتاج الهرمونات عند الرجل واملر�أة ،ومناملك�سرات :اللوز ،واجلوز ،والكاجو.
	امل�أكوالت البحرية :تعترب امل�أكوالت البحرية بكل �أنواعها ذات ت�أثري فاعل على الطاقةاجلن�سية عند الرجل ب�صورة خا�صة وي�أتي"الكافيار" ،وهو بي�ض �سمك احلف�ش يف املرتبة الأوىل
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على ر�أ�س الئحة املواد البحرية املقوية واملن�شطة للجن�س ،ثم ي�أتي يف الدرجة الثانية"املحار"،
وي�أتي"الروبيان" ليحتل املرتبة الثالثة يف كونه حم ِّر ً�ضا ومه ِّي ًجا جيدًا وف َّع اًال.
َ
لـــك

	اتخذ الزينة يف اللبا�س ف�إن ذلك حم َّبب �إليها. داوم على ق�ص ال�شارب ونتف الإبط وحلق العانة ب�صفة م�ستمرة ،قال ﷺ":خم�سمن الفطرة :اخلتان واال�ستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وق�ص ال�شارب".
 قم باال�ستحمام اليومي �إذا كنت من النوع الذي يعرق با�ستمرار.خ�صو�صا عند اجللو�س مع الزوجة،
تن�س و�ضع مزيل العرق والتعطر با�ستمرار
ً
	ال َ(لعلك من الأزواج الذين ي�ضعون عط ًرا يف ال�سيارة ال�ستخدامه للعمل �أو زيارة �صديق ،فما
�أجمل لو ا�ستخدمته قبل دخول املنزل! فهي كذلك حتب الرائحة اجلميلة).
 ِّنظف �أ�سنانك ،واحر�ص على رائحة الفم ،وابتعد عن الروائح الكريهة ،مثل:
الدخان ،واحر�ص على ا�ستعمال ال�سواك.
 غيرّ مالب�س نومك وليكن ذلك من اختيار الزوجة .كان بع�ض ال�صاحلني يلب�سالثياب النفي�سة ويقول�(:إن يل ن�ساء وجواري ف�أزين نف�سي ؛ كي ال ينظرن لغريي).
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ال تكررها! �أظهر تعبك يزدد حبك

هذه الو�صفة ال ت�ستخدم �إال عند اللزوم� :إذا حدثت م�شكلة بينكما وت�أزم اخلالف فال
ب�أ�س من التظاهر باملر�ض مثلاً بالقلب ،..حياتي  ,حبيبتي! �أي عبارة حبي" احلقيني..
و�ضع يدك على قلبك وام�ش ببطء �إىل �أن ت�صل �إىل ال�سرير ،واطلب منها �أن تعمل لك
ع�صري برتقال ثم �أخربها� ..أن قلبك تعب من حبك لها.

بيني وبينك

	ال تهن زوجتك ،ف�إن �أي �إهانة توجهها �إليها تظل را�سخة يف قلبها وعقلها .و�إن�أخطر الإهانات التي ال ت�ستطيع الزوجة �أن تغفرها لك بقلبها حتى ولو غفرتها بل�سانها
هي �أن تنفعل فت�ضربها �أو ت�شتمها� ،أو تلعن �أباها و�أمها!.
 �أح�سن معاملتك لزوجتك حت�سن �إليك� ،أ�شعرها �أنك تف�ضلها على نف�سك ،و�أنكحري�ص على �إ�سعادها وحمافظ على �صحتها.
 تذ َّكر �أن زوجتك حتب �أن جتل�س ؛ لتتحدَّث معها.	-ال تعد للبيت مقطب الوجه عاب�س املحيا �صام ًتا.
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ال تكن �أنان ًّيا

وهذا يتطلب امل�شاركة يف ال�سعادة ،ولذا قال ﷺ�" :إذا جامع �أحدكم �أهله فلي�صدقها،
ثم �إذا ق�ضى حاجته قبل �أن تق�ضي حاجتها فال يعجلها حتى تق�ضي حاجتها" .رواه عبد
الرزاق يف امل�صنف و�أبو يعلى يف م�سنده.
ويف رواية �أخرى� ":إذا جامع �أحدكم امر�أته فال يتن َّح حتى تق�ضي حاجتها كما يحب �أن
يق�ضي حاجته" رواه ابن عدي مرفو ًعا.
وهذا من �أ�سرار ال�شريعة التي مل يطلع عليها �إال من كان له معرفة بالطب ،واملق�صود
�أن عدم ح�صول الزوجة على لذتها كاملة عند املواقعة ،يكون �سب ًبا يف �أمرا�ض نف�سية وبدنية
كما ي�ؤكد ذلك الأطباء  ,يرى العامل (�شتيكل) �أن الربود اجلن�سي الذي ُت�صاب فيه املر�أة
ريا ما يكون وليد �أنانية الرجل.
كث ً

ال تبد�أ من حيث يجب �أن تنتهي

ال تبد�أ املعا�شرة باجلماع مبا�شرة دون مقدمات ،ولذا كان النهي عن املواقعة قبل
املداعبة ،قال ﷺ" :ال يقع �أحدكم على امر�أته كما تقع البهيمة وليكن بينهما ر�سول ".
قيل :وما الر�سول؟ .قال" :القبلة والكالم".
وقال ﷺ ":من العجز �أن يقارب الرجل زوجته في�صيبها قبل �أن يحدثها وي�ؤان�سها

13

وي�ضاجعها فيق�ضي حاجته منها قبل �أن تق�ضي حاجتها" ،ويف احلديث" :كل �شيء يلهو
به الرجل باطل �إال ت�أديبه فر�سه ،ورميه قو�سه ،ومالعبته �أهله " ،بل كان من و�صيته ﷺ
جلابر ر�ضي اهلل عنه":هال بك ًرا تالعبها وتالعبك " رواه البخاري ،ويف رواية مل�سلم" :هال
بك ًرا تع�ضها وتع�ضك" فهذه الأحاديث كلها ت�شري �إىل معنى �إ�شباع عاطفة املر�أة بالكالم
واملداعبة ،و�صرب الرجل عن املواقعة مبا�شرة ،ومن مل ي�ستطع االلتزام بهذه الأحوال فهو
عاجز.

الرومان�سية الدائمة

رومان�سية كل يوم يعني �أن تكون معظم احلياة رومان�سية ،ومن يجرب هذه الفكرة �سوف
يجدها جميلة جدًا ،فلي�س هناك �أيام �أو �أوقات خا�صة لتطبيق الرومان�سية :فال بد �أن يتعود
الزوجان على الكالم الرقيق يف املناداة مثل :حبيبي/حبيبتي/عيوين/قلبي! حتى ت�ستمر
املودة وال تنطفئ �شمعة احلب والتقدير ،وحتى ال يقرتب اخلجل وتقل الرومان�سية مبرور
الأيام حتى ينادي الزوج زوجته ب(يا هيه!) (يا بنت!) و� ً
أي�ضا حني االلتقاء بعد انقطاع ال
بد من االحت�ضان ،وكذلك التعود على بع�ض الألفاظ وال�سنن املحببة(�صباح اخلري,م�ساء
الورد) يوم ًيا ؛ لأنها ت�ؤلف القلوب ،وحترك امل�شاعر ،واخلروج للتم�شية بال�سيارة و�شراء
بع�ض احللويات وال�شيكوالته وامل�شروبات والآي�س كرمي بني الفينة والأخرى 0
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لفتة

احلياة الزوجية هي �سكن للزوجني وال ت�ستقيم �إال باملودة والرحمة ،ولكن احلياة مبا
فيها من تبعات وهموم ال تخلو من كدر ،ف�إذا ما هبت الريح مبا يعكر �صفو احلياة الزوجية،
فعلى كل من الزوجني �أن يلني مع �صاحبه ؛ حتى ي�صال �إىل �شاطئ النجاة ،وباملحبة
والرحمة واحلوار القائم على االحرتام املتبادل من الطرفني تكون ال�سعادة احلقيقية ،ولن
يكون هناك ما يدعو �إىل ال�شقاق.
وما �أجمل ما ع َّلمنا ر�سول اهلل ﷺ "�إن اهلل تعاىل رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما
ريا ف َّقههم يف الدين ،وو َّقر
ال يعطي على العنف" ويف احلديث�" :إذا �أراد اهلل ب�أهل بيت خ ً
وب�صرهم عيوبهم
ريهم كبريهم ،ورزقهم الرفق يف معي�شتهم ،والق�صد يف نفقاتهمَّ ،
�صغ ُ
فيتوبوا منها .و�إذا �أراد بهم غري ذلك تركهم همال" .وعند الطرباين قال ﷺ ":ما �أعطي
�أهل بيت الرفق �إال نفعهم" ،ويف احلديث�" :إن اهلل �إذا �أحب �أهل بيت �أدخل عليهم الرفق".

ال�شعور بالآخر

التفاعل من الطرفني يف وقت الأزمات بالذات ،ك�أن متر�ض الزوجة� ،أو حتمل فتحتاج
�إىل عناية ح�سية ومعنوية� ،أو يت�ضايق الزوج ل�سبب ما ،فيحتاج �إىل عطف معنوي ،و�إىل من
يقف بجانبه ،فالت�أمل لأمل الآخر له �أكرب الأثر يف بناء املودة بني الزوجني ،وجعلهما �أكرث
قر ًبا وحمبة �أحدهما للآخر.
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كيف تن�صت دون �أن تغ�ضب ؟

 تذ َّكر �أن الغ�ضب قد ي�أتي من عدم فهم وجهة نظر الزوجة وهذا لي�س خط�أها علىالإطالق.
 تذ َّكر �أن امل�شاعر قد ال تكون دائ ًما معقولة يف احلال  ,ولكنها ال تزال م�شروعةوحتتاج �إىل تعاطف.
 تذ َّكر �أن الغ�ضب رمبا ينجم من عدم معرفة ما يجب فعله لتتح�سن الأمور؛ حتىولو مل ت�شعر بتح�سن  ,ف�إن �إن�صاتك وتفهمك يكون خري معني.
 تذ َّكر �أنه ال يلزمك �أن توافق ؛ لكي تفهم وجهة نظر زوجتك� ،أو لكي تقدركم�ستمعاً جيدًا.
 تذ َّكر �أنه لي�س عليك �أن تفهم وجهة نظرها متا ًما؛ لكي تنجح م�ستمعاً جيداً. تذ َّكر �أنك ل�ست م�س� اًؤول عن �شعورها ،رمبا يبدو كما لو �أنها تلومك ,ولكنها حتتاج
ح ًقا �إىل �أن ُتفهم.
 تذ َّكر �أنها �إذا جعلتك ح ًقا غا�ض ًبا ف�إنها رمبا وجدت منك الإهمال وعدم الإن�صاتلها �أو كنت عاب�س الوجه ،فال تغ�ضب حينما ت�شكو لك وتبوح مبا يجول يف خاطرها.

17

افهمها

ريا من الأزواج يفهمون خط�أ طبيعة احلياة الزوجية ،ويعتقدون �أنها تخت�صر
�إن كث ً
بكلمات ثالث وهي:
		
 جن�س. �أوالد. م�س�ؤولية.وال يعرفون بعد هذه الكلمات الثالث �أي �أمر �آخر� .إنهم ال يعرفون �أن احلياة الزوجية
أ�سا�سا على مفهوم امل�شاركة واالحرتام املتبادل بني الطرفني ،و�أنها لي�ست �سج ًنا
�إمنا تقوم � ً
و�س َّجا ُنها زوجها.
ت�سجن فيه املر�أة َ
ومن املفاهيم الع�سكرية املنت�شرة يف كثري من البيوت �أن الزوج هو الذي يحدد املواعيد
لإطالق �صواريخ ال�شهوة على زوجته ،دون تبادل املحادثات ال�سلمية بني الطرفني ،فعندها
تكون ملحمة ،ال مرحمة كما قال تعاىل" :رحمة"! ف�إنها تنقلب �إىل نقمة على البيت،
وبالأخ�ص على املر�أة ؛ لعدم �شعورها ب�شخ�صيتها ،و�أنها �إن�سانة كرمها اهلل تعاىل ،ولعل من
�أ�سباب هذه الظاهرة هو الفهم اخلاطئ لن�صو�ص ال�شارع احلكيم.
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عمل املر�أة

�إذا كانت املر�أة ا�شرتطته على زوجها دائ ًما �أو وق ًتا معي ًنا ف�إن عليه �أن يلتزم بال�شرط كما
اتفقا عليه حني العقد ور�ضيا به ،لقوله ﷺ�" :إن �أحق ال�شروط �أن ُتوفوا به ما ا�ستحللتم به
الفروج" وقوله ﷺ" :امل�سلمون على �شروطهم" و�إن ا�شرتط الزوج على زوجته �أال تعمل� ،أو
مل يكن هناك ٌ
�شرط �سابق لكنه رف�ض عملها ،لزمها �أن تطيع وت�سمع ؛ لأنه َب ْعلها ،وطاعته
واجبة عليها .ولكن على املر�أة �أال تركب ر�أ�سها حني يكون العمل م�ض ًّرا بحياتها الزوجية
مره ًقا للزوج ،بل ينبغي لها �أن تتنازل عن �شرطها وتتخلى عن عملها ؛ لأن الإبقاء على
الزوج ،وتقدير م�صلحة البيت خري لها من لزوم العمل ،وهذا كله �إمنا يتم بطريق املفاهمة
وامل�شاورة ومبادلة الر�أي.

مال الزوجة

بع�ض الأزواج يغلبه الطمع فيت�سلط على مال زوجته بدون ر�ضاها ،وهذا لي�س من
حقه ،بل للمر�أة مالها ولها حق الت�صرف فيه دون غريها .وعلى الزوج �أن يقوم بواجبه يف
النفقة عليها ،و�إن كانت ذات مال.
ومثل هذا اجل�شع من بع�ض الأزواج ميحو املحبة ،ويذيب ال ُو ّد من قلب الزوجة� ،إن مل
ت�صرف م�شني ّ
يحطم ال�سالم يف �أمن البيت.
يحملها على
ٍ
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ومن ذلك ما ن�شرته �إحدى ال�صحف �أن امر�أة �أقدمت على قتل زوجها ،وتقطيعه وتوزيع
قطع اجلثة على مدينتني ،ويف جماري املياه ؛ لأنه كان ي�ضربها ،ويت�سلط على مالها! يقول
اهلل تعاىلَ ( :و�آ ُتوا ال ِّن َ�سا َء َ�ص ُد َقا ِته َِّن ن ِْحلَ ًة َف�إِ ْن طِ نْ َ
ب َل ُك ْم َعنْ َ�ش ْي ٍء مِ ْن ُه َن ْف ً�سا َف ُك ُلو ُه َهنِي ًئا
َمرِي ًئا) (الن�ساء.)4:

ح�سن االختيار

روى �أبو هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -عن ر�سول اهلل ﷺ �أنه قالُ " :ت ْن َك ُح المْ َ ْر�أَ ُة ِ ألَ ْر َب ٍع :لمِ َا ِلهَا
ِّين َت ِر َبتْ َيد َ
َولحِ َ َ�س ِبهَا وَلجِ َ َما ِلهَا َولِدِ ي ِنهَا َف ْ
َاك".
اظ َف ْر ِب َذاتِ الد ِ
�إن م�س�ألة ُح�سن االختيار �أمر ُمهم ال يختلف فيه اثنان ،ولكن الذي يدور عليه االختالف
ريا من النا�س يغلب على اهتماماتهم �ش�أن
هو:كيف يكون االختيار ح�س ًنا؟ حيث جند � ّأن كث ً
اجلمال� ،أو احل�سب� ،أو املال ،وهذا لي�س خط�أ يف حد ذاته ،ولكن اخلط�أ �أن يتنازل الرجل عن
�أه ّم موا�صفات الزوجة ،وهو(الدين)على ح�ساب وجود املوا�صفات الأخرى ك ّلها �أو بع�ضها،
فالدّين ،الدّينَ ،ت ِر َبتْ يداك! وكما �أن الرجل مطالب �أن ُيح�سن اختيار �شريكة حياته و�أ ّم
�أوالده ،يجب على و ّ
زوجا ملوليته.
يل املر�أة �أن ُيح�سِ َن اختيار الرجل املنا�سب ؛ ليكون ً
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الإ�صغاء مفتاح قلبها

من �أهم مفاتيح قلب املر�أة الإ�صغاء ،فهو �أهم جماملة ميكن �أن تعطيها للمر�أة،
فبالإ�صغاء تعطيها الإح�سا�س ب�أنك مهتم بها وب�أدق تفا�صيل حياتها ،فهي حتب �سرد
تفا�صيل املواقف التي تواجهها وانفعاالتها ،ومن خالل جلو�سك معها و�إ�صغائك اجليد لها
يتولد �إح�سا�س عميق من التفاهم والتقارب ،ومن جانبها باالمتنان لك..

ع�شق املر�أة

ريا �أن ت�شعر ب�أن زوجها معجب بها ،ب�أ�سلوب تفكريها مثلاً  ،ب�أناقتها،
تع�شق املر�أة كث ً
بطريقة ت�صفيف �شعرها ،بذوقها يف انتقاء العطور التي ت�ضعها ،ب�شخ�صيتها ،بخفة الظل
التي تتمتع بها ،ب�شجاعتها ،مب�ستواها العلمي �أو الثقايف ،فهي دائ ًما تنتظر من الزوج كلمة
�إعجاب وهم�سة �إطراء..

"ن�صيحة"

يقول ﷺ � ":إن الرجل �إذا نظر �إىل امر�أته ونظرت �إليه نظر اهلل �إليهما نظرة رحمة،
ف�إذا �أخذ بكفها ت�ساقطت ذنوبهما من خالل �أ�صابعهما".
فقد �أ�شار النبي ﷺ �إىل لغتني لي�س فيهما �أي كالم "لغة العيون" و"لغة التقارب
باللم�س".
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وي�ؤكد علماء االجتماع �آثارها ال�سحرية يف �صحة الإن�سان وعافيته ،فاالحت�ضان مثلاً
ي�سحب تعب اجل�سد ،و�إرهاق الأع�صاب ،و�ضيق النف�س ،وقلق الذهن 0

كيف جتعل زوجتك حتب والدتك ؟

عزيزي الزوج!..
�أحيا ًنا تكرث اخلالفات وامل�شكالت بني زوجتك ووالدتك مما يعكر �صفو حياتكما
الزوجية ،ولتجنب هذا كله نقدم لك الو�سائل التي جتعل زوجتك حتب والدتك ،وتنتهي
املنغ�صات �إىل الأبد:
 حاول �أن تك ّون �صداقة بني زوجتك و�أمك وذلك عن طريق ترغيب زوجتك ب�أمكوالعك�س ،ك�أن حت�ضر مثلاً هدية لزوجتك وتطلب من �أمك �أن تقدمها لها على �أنها منها،
�أو عندما تدعوك �أمك �إىل الغداء عندها وحدك ،اطلب من زوجتك �أن ترافقك و�أخربها �أن
�أمك هي التي دعتها وبالطبع ر ِّتب الأمر مع �أمك.
 �أ�شعر زوجتك دائ ًما �أنها هي املر�أة الأ�سا�سية يف حياتك و�أنك ال ت�ستطيع �أن تذهب �إىل�أي منا�سبة عائلية من دونها.
 احر�ص على مدح زوجتك وما تقوم به �أمام �أمك �سواء بوجودها �أو �أثناء غيابها. اقتن�ص الأوقات املنا�سبة لتخرب فيها زوجتك �أن �أمك معجبة بت�صرفاتها �أو ب�أ�سلوبتربيتها لأبنائها �أو حتى بالأطعمة واحللويات التي تعدها.
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و�صفة نبوية حل�سن املعا�شرة الزوجية

قال ر�سول اهلل ﷺ ل�سعد بن �أبي وقا�ص" :و�إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل �إال
�أُجِ رت عليها ،حتى اللقمة التي ت�ضعها فـي ف ّـي امر�أتك" .واملراد منها املداعبة ،ف�إذا مازح
الزوج زوجته يبتغي �إدخال ال�سرور عليها لوجه اهلل كان ذلك ح�سنة تو�ضع يف ميزانه.
وكان ﷺ يجمع ن�ساءه يف كل ليلة فيتب�سط معهن يف احلديث ،ويالطفهن حتى
تن�صرف كل واحدة منهن �إىل م�ضجعها وهي قريرة العني .وكان �أحب زوجات النبي ﷺ
ريا ما ت�س�أله عليه ال�صالة وال�سالم على
�إليه �أم امل�ؤمنني عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -وكث ً
�سبيل املداعبة واملبا�سطة :كيف حبك يل ؟ فيقول " :كعقدة احلبل " ،فكانت تقول له :كيف
العقدة يا ر�سول اهلل ؟ فيقول " :هي على حالها " ،وكان يناديها مدللاً ؛ ليع ِّلمنا الرقة
والدماثة بقوله :يا عائ�ش� .أو يا حمرياء! فهل جرب الأزواج هذي الو�صفة مع زوجاتهم؟

وقدموا لأنف�سكم

 ...ثم ت�أتي الآية املعجزة  -وكل �آيات القر�آن معجزة  -لتو�ضح املوقف ،و�أن ما �أ�سلفناه
من معان وظالل لي�س تع�س ًفا �أو حتميلاً للأمور فوق ما حتتمل  ,ي�أتي الأمر الرباين املبا�شر
الوا�ضح الذي ال لب�س فيه "وقدموا لأنف�سكم"� ،أمر �صريح باملالطفة واملداعبة واملالعبة..
وكل ما يقدم لك ،كل ما تراه ي�صلح ليقربك لزوجتك  ..كل ما ي�صلح �أن يقرب الزوجة
لزوجها ،فالأمر لي�س للرجل دون املر�أة ،فكل منهما مطالب �أن يقدم لنف�سه ،فليجتهد كل
�إن�سان �أن يقدم نف�سه يف �أبهى �صورة � ..أال تريد �أن ترتك انطبا ًعا قو ًّيا يف نف�س زوجتك؟!
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�إذن فقدَّم لنف�سك.
�إن هذه املنظومة القر�آنية الرائعة تر�سم �صورة تليق بالإن�سان وهو ميار�س عالقته
اجلن�سية مع زوجته � ..إنه يتعهده ويرعاه � ..إنه يحتويه كاللبا�س � ..إنه يف�ضي �إليه� ،إنه
يبا�شر باللم�سة والهم�سة والقبلة  ..كل زوجة وزوج له خ�صو�صيته يف حدوث ذلك� ،إنها
املداعبة واملالطفة التي تليق بالزوجني.

�آ�سف !..

ُن�شرت حتقيقات �صحفية �أن بع�ض الرجال ي�سمون زوجاتهم يف هواتفهم اجلوالة
ب�أ�سماء( :ن�شبة – ورطة – �أم  -44غلطة عمري) بينما ي�سمي �آخرون زوجاتهم ب�أ�سماء:
(الأهل – الغالية � -شريكة العمر -القمر) .ف�سبحان من ق�سم الأخالق بني الأزواج كما
ق�سم الأرزاق ،وكان النبي ﷺ يالطف زوجته عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها – ويقول :يا عائ�ش
وقوله ﷺ� ":إِنيِّ �أُ َح ِّر ُج َعلَ ْي ُك ْم َح َّق َّ
ِيم َوالمْ َ ْر�أَ ِة " �إىل غري ذلك من الأحاديث.
ال�ضعِي َفينْ ِ ا ْل َيت ِ
فهل الت�سميات تتوافق مع الع�شرة باملعروف؟
�أم تتوافق مع ع�شرة الر�سول ﷺ لزوجاته وو�صيته بالن�ساء وهو القدوة ﷺ ؟
ت�أ َّملوا هذه الق�صة يف ح�سن املعا�شرة :كان اخلليفة �أبو العبا�س يو ًما م�شر ًفا على �صحن
داره ومعه امر�أته يتحادثان فعبثت بخامتها ،ف�سقط من يدها �إىل �صحن الدار ،ف�ألقى
�أبو العبا�س � ً
أي�ضا خامته! فقالت :يا �أمري امل�ؤمنني ،ما دعاك �إىل هذا؟ قال :خ�شيت �أن
فرحا.
ي�ستوح�ش خامتك ف�آن�سته بخامتي غرية عليه من انفراده! فبكت ً
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�صفة الغ�سل من اجلنابة

�سئل ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن �صفة الغ�سل :ف�أجاب:
�صفة الغ�سل على وجهني:
	الوجه الأول� :صفة واجبة ،وهي �أن يعم بدنه كله باملاء ،ومن ذلك امل�ضم�ضةواال�ستن�شاق ،ف�إذا عمم بدنه على �أي وجه كان ،فقد ارتفع عنه احلدث الأكرب ومتت طهارته،
لقول اهلل تعاىلَ ( :و�إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُج ُن ًبا َف َّ
اط َّه ُروا) املائدة.6/
 الوجه الثاين� :صفة كاملة ،وهي �أن يغت�سل كما اغت�سل النبي ﷺ ،ف�إذا �أراد �أنيغت�سل من اجلنابة ف�إنه يغ�سل ك َّفيه ،ثم يغ�سل فرجه وما تلوث من اجلنابة ،ثم يتو�ض�أ
و�ضو ًءا كاملاً  ،ثم يغ�سل ر�أ�سه باملاء ثال ًثا ،ثم يغ�سل بقية بدنه.
هذه �صفة الغ�سل الكامل" .انتهى" فتاوى �أركان الإ�سالم" (�ص.)248
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ليكن بينكما ر�سول

ال ُقبلة تر�سم لنا لوحة الر�ضا ب�ألوان الت�سامح والت�آلف ,وتع ّمق م�شاعر الأب ّوة والبن ّوة
 ,وتعك�س يف النف�س �أ�شعة الأمل واالرتياح ,فتذيب جليد الرتابة وامللل  ,وتطفئ نريان
الغ�ضب ,وتخفف �أوجاع القلوب و�أمرا�ض الوحدة و�آالم الغربة.
النبي ﷺ ندرك �أنه ما ترك �أم ًرا �إال وبينّ �أهم ّيته ،فهو القدوة
وعندما نتابع �سرية ّ
للأ�سرة ال�سعيدة ،واملع ّلم الذي يرتجم الواقع �إىل قول وعمل .وقد كان ﷺ يقبل ن�ساءه،
وعن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت" :كان ر�سول اهلل ليقبل ب ْع�ض �أزواجه وهو �صائم "،
وكان ﷺ يدعو الرجال �إىل تقبيل ن�سائهم ،وله حديث عظيم يف ذلك ،قال":ال يقعن �أحدكم
على امر�أته كما تقع البهيمة ،وليكن بينهما ر�سول قيل :وما الر�سول يا ر�سول اهلل ؟ قال:
القبلة والكالم".
وقد جاء يف بع�ض الدرا�سات �أن ما ال يقل عن %56من الأزواج يعي�شون بال قبلة
وي�شبعون جن�س ًيا بال قبلة� ،أما املر�أة فتكون تعي�سة حمبطة0
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ال�ضوء الأحمر اخلا�ص

هناك �ضوء �أحمر خا�ص يختلف عن ال�ضوء امل�ستمد من الإنارة �أو ال�شمعة ؛ لأنه مي�س
خ�صو�صا يف الزوجة �أكرث ؛ لأنها متيل �إىل كرثة الكالم
ويحرك م�شاعر الزوجني ،وي�ؤثر
ً
وحتب �سماع اجلميل منه ،ولي�س لديها مانع من �أن يكرر ما قيل لها مرات ومرات� ،أو �أن
ت�ستمع �إىل الرواية نف�سها �أكرث من مرة.
ولهذا ف�إن امل�شكلة التي يقع فيها كثري من الأزواج �أنهم ال يتحدثون مع زوجاتهم يف
غرفة النوم �أو يف �أثناء املعا�شرة الزوجية ،وهذا يرجع �إىل طبيعة الرجل ،وتركيزه على
مو�ضوع معني وا�ست�صعاب �أن ين�شغل مبو�ضوعني بالوقت نف�سه ،ولكن البد �أن يحاول
ويجرب ،فقد ينجح كثري من الرجال يف ذلك ،وال�س�ؤال الآن :ما الكلمات التي حتب الزوجة
�أن ت�سمعها وتزيد فاعليتها وحبها لزوجها و�أ ُن�سها به؟

ابتعد عن املجادلة

�إن املجادلة �أمر ال ميكن الهروب منه عرب احلياة الزوجية بني ال�شريكني �أو حتى
�ضمن العائلة مع الأطفال ،وهي جيدة �إذا كان هنالك جو من التفاهم واحلوار بني �أفراد
الأ�سرة ،ولكنها هدامة �إذا كان هنالك ت�صلب بالآراء وحالة عناد من بع�ض الأطراف !
نن�صح ب�أن يحاول الطرف الأكرث تعقلاً �أن ي�ستوعب الطرف الآخر ،ويعطيه الأ�سباب
التي ت�ساعد على تغيري ر�أيه ،ويف حال عدم النجاح حاول ت�أجيل مناق�شة املو�ضوع لوقت �آخر.
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زوجتي عنيدة ..

ت�س���لط ال���زوج وع���دم ا�ست�ش���ارته للزوج���ة يف �أم���ور املعي�ش���ة وحتق�ي�ر ر�أيه���ا �أحيا ًن���ا
واال�ستهزاء به..
يدفع الزوجة يف طريق العناد .فهناك بع�ض الأزواج لديهم �أفكار خاطئة عن خيبة
وف�ساد ر�أي املر�أة و�أن م�شورتها جتلب خراب البيوت! وهذه الأفكار فوق �أنها حمقاء فهي
بعيدة عن هدي الإ�سالم احلنيف ،وتكفينا هنا الإ�شارة �إىل م�شورة امر�أة م�سلمة كانت �سب ًبا
يف جناة امل�سلمني جمي ًعا.

ن�صائح للأزواج

 تذكر دائ ًما �أن احلياة الزوجية لي�ست لعبة كرة قدم ال بد �أن يكون فيها غالبومغلوب.
 �ضع يف اعتبارك �أن لزوجتك �شخ�صيتها امل�ستقلة التي يجب �أن تتكامل مع�شخ�صيتك ،ال �أن تذوب فيها.
 كن مو�ضوع ًّيا و�صاد ًقا يف التعريف بقدراتك املالية و�أو�ضاعك الوظيفية وحياتكاالجتماعية.
	-ال ت�صدر خالفاتك الزوجية العابرة �إىل �أ�سرتك �أو �أ�سرة زوجتك ،فذلك من �ش�أنه
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�أن يو�سع رقعة اخلالف.
 اكت�شف اهتمامات زوجتك وحاول �أن ت�شاركها ذلك االهتمام. حاول �أن تغري �أجواء املنزل يف �إجازة نهاية الأ�سبوع باخلروج �إىل النزهة �أو زيارةبع�ض الأقارب.
 ا�ضبط انفعالك يف مواجهة الأخطاء ،وحاول �أن تناق�ش الأمر ب�شيء من الهدوءوالت�سامح.
	احر�ص على �إقامة عالقة �إيجابية مع �أ�سرة زوجتك ،فهذا من �ش�أنه �أن يدعمعالقتك بزوجتك.
�أ�شرك زوجتك يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بالأ�سرة وع ّودها على امل�شاركة يف امل�س�ؤولية.

ال�ضحك

كن �سهلاً لي ًنا معك �أهلك واجعل جو البيت ملي ًئا بروح الفكاهة وال�ضحك يروى �أن
مزاحا،
الر�سول ﷺ كان ي�ضحك ويفرح من الأفعال التي تقوم بها بع�ض �أزواجه �أمامه ً
وتروي ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -فتقول�":أتيت بخزيرة طبختها ،فقلت ل�سودة
والنبي ﷺ بيني وبينها ،كلي ،ف�أبت ،فقلت :لت�أكلي �أو لألطخن وجهك ،ف�أبت فو�ضعت يدي
فيها فلطختها وطليت وجهها ف�ضحك النبي ﷺ فم َّر عمر فقال :يا عبد اهلل ..يا عبد اهلل،
فظن النبي ﷺ �أنه �سيدخل ،فقال :قوما فاغ�سال وجهيكما ،تقول عائ�شة :فما زلت �أهاب
عمر لهيبة ر�سول اهلل ﷺ.
ويقول ﷺ ":ما كان الرفق يف �شيء �إال زانه ،وما نزع من �شيء �إال �شانه"
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فتوى

�سمعنا احلديث �أن الرجل �إذا دعا زوجته للفرا�ش فامتنعت لعنتها املالئكة حتى ت�صبح،
وال�س�ؤال هو :ماذا لو دعت املر�أة زوجها للفرا�ش فامتنع؟
اجلواب :ال يجوز للرجل �أن يهجر امر�أته �إ�ضرا ًرا بها �إال �إذا ظهر منها الن�شوز
والع�صيان ،ولكن ال ي�أثم �إذا ترك اال�ضطجاع معها غري ُم�ضا ٍّر بها ؛ لأن احلاجة له وترجع
�إىل �شهوته وال ميلك �إثارة ال�شهوة ،ف�إن هجرها فهو �آثم بذلك ؛ لأنه ال �ضرر وال �ضرار.
واهلل �أعلم( .ال�شيخ ابن جربين رحمه اهلل).

هل يجوز �أن يجامع الرجل زوجته وهي يف مرحلة متقدمة من احلمل ؟

اجلواب :احلمد هلل ،يجوز للإن�سان �أن ُيجامع زوجته احلامل متى �شاء �إال �إذا كان
ذلك ي�ض ّرها ،ف�إنه يحرم عليه �أن يفعل ما ي�ضر بها ،و�إن كان ال ي�ضرها ولكن ي�شق عليها
ف�إن الأوىل عدم جمامعتها ؛ لأن اجتناب ما ي�شق عليها من ح�سن الع�شرة ،وقد قال تعاىل:
وف{ ,ولكن املح ّرم �أن يجامع الرجل زوجته وهي حائ�ض� ،أو يجامعها
} َوعَا�شِ ُروهُ َّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
يف دبرها� ،أو يجامعها وهي نف�ساء ،ف�إن ذلك حمرم وال يجوز ،وعلى املرء �أن يتج ّنب ذلك
�إىل ما �أباحه اهلل .و�إذا كانت ً
حائ�ضا فله �أن ي�ستمتع بها فيما دون الفرج والدبر ،لقول النبي
ﷺ" :ا�صنعوا كل �شيء �إال النكاح " .رواه م�سلم ،فتوى ال�شيخ ابن عثيمني( .فتاوى العلماء
يف ع�شرة الن�ساء �ص)55 /
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�إتيان املر�أة يف املو�ضع الطبيعي

وهو الفرج ،ويجوز له �أن ي�أتيها من �أي جهة �إذا كان يف الفرج ،قال تعاىل} :ن َِ�سا�ؤُ ُك ْم
َح ْر ٌث َل ُك ْم َف�أْ ُتوا َح ْر َث ُك ْم �أَ َّنى �شِ ْئ ُت ْم{.
وعن جابر  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :كانت اليهود تقول� :إذا �أتى الرجل امر�أته من دبرها
يف قبلها كان الولد �أحول! فنزلت":ن�سا�ؤكم حرث لكم ف�أتوا حرثكم �أنى �شئتم" فقال ر�سول
اهلل ﷺ " :مقبلة ومدبرة �إذا كان ذلك يف الفرج".
�أما �إتيان املر�أة يف الدبر فهو حم َّرم ال يجوز ،وخمالف للفطرة التي فطر اهلل النا�س
ً
حائ�ضا �أو امر�أة يف دبرها �أو كاه ًنا ف�صدقه مبا يقول ،فقد
عليها ،قال النبي ﷺ":من �أتى
كفر مبا �أنزل على حممد".

خالفات يف بيت النبوة

حدث خالف بني النبي ﷺ وعائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -فقال لها :من تر�ضني بيني
وبينك ؟ �أتر�ضني بعمر؟ قالت:ال �أر�ضى عم َر قط ،عمر غليظ .قال� :أتر�ضني ب�أبيك بيني
وبينك؟ قالت :نعم ،فبعث ر�سول اهلل اً
ر�سول �إىل �أبي بكر ،فلما جاء قال الر�سول :تتكلمني �أم
�أتكلم؟ قالت :تكلم وال تقل �إال ح ًقا ،فرفع �أبو بكر يده فلطم �أنفها ،فولت عائ�شة هاربة منه
واحتمت بظهر النبي ﷺ  ،حتى قال له ر�سول اهلل� :أق�سمت عليك ملا خرجت ف�إننا مل ندعك
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فتب�سم وقال:لقد كنت من
لهذا .فلما خرج قامت عائ�شة فقال لها الر�سول:ادنِ مني ،ف�أبتَّ ،
قبل �شديدة اللزوق (الل�صوق) بظهري � -إميا ًء �إىل احتمائها بظهره خو ًفا من �ضرب �أبيها
لها  ,وملا عاد �أبو بكر ووجدهما ي�ضحكان قال� :أ�شركاين يف �سالمكما ،كما �أ�شركتماين يف
حربكما" .برغم املكانة العظيمة واملنزلة الرفيعة التي يتمتع بها الر�سول الكرمي ف�إن الرقة
التي كان يتعامل بها مع زوجاته تفوق الو�صف.

وعا�شروهن باملعروف

وح�سنوا �أفعالكم وهي�أتكم بح�سب قدرتكم كما حتب ذلك منها
�أي طيبوا �أقوالكم لهنّ ،
وف{ قال ر�سول اهلل
فافعل �أنت بها مثله كما قال تعاىلَ } :و َله َُّن مِ ْث ُل ا َّلذِ ي َعلَ ْيه َِّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ﷺ" :خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي " .وكان من �أخالقه ﷺ �أنه جميل الع�شرة،
َّ
ويتلطف بهم ،ويو�سعهم نفقة وي�ضاحك ن�ساءه ؛ حتى �إنه كان
دائم الب�شر ،يداعب �أهله،
ي�سابق عائ�شة �أم امل�ؤمنني  -ر�ضي اهلل عنها  -يتودد �إليها بذلك.
قالت� :سابقني ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ف�سبقته وذلك قبل �أن �أحمل
اللحم ،ثم �سابقته بعد ما حملت اللحم ف�سبقني فقال :هذه بتلك.
ويجتمع ن�سا�ؤه كل ليلة يف بيت التي يبيت عندها ر�سول اهلل ﷺ في�أكل معهن الع�شاء
يف بع�ض الأحيان ثم تن�صرف كل واحدة �إىل منزلها ،وكان ينام مع املر�أة من ن�سائه يف �شعار
واحد ي�ضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار ،وكان �إذا �ص َّلى الع�شاء يدخل منزله ي�سمر مع
�أهله قليلاً قبل �أن ينام ي�ؤان�سهم بذلك .
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خواطر متزوج

 ال تكن حاط ًبا يف غري حبلك ،وموقـدا نا ًرا �ضو�ؤها لغريك. وجدت املودة منقطعة ،ما كانت احل�شمة منب�سطة ،ولي�س يزيل �سلطان احل�شمة �إالامل�ؤان�سة ،وال تقع امل�ؤان�سة �إال بالرب واملالطفة.
 لي�س عا ًرا على الإن�سان �أن ي�سقط �أمام الأمل ،ولكن �أن ينهار �أمام اللذة.احلد الفا�صلبني �سعادة الزوج و�شقائه هو �أن تكون زوجته عو ًنا على امل�صائب �أو عو ًنا للم�صائب عليه.
اجلمال الذي ال ف�ضيلة معه كالزهر الذي ال رائحة فيه.
 ال�شهوة الآثمة حالوة �ساعة ثم مرارة العمر ،وال�شهوة املباحة حالوة �ساعة ثم فناءالعمر ،وال�صرب امل�شروع مرارة �ساعة ثم حالوة الأبد.
 �أعظم جناح يف احلياة �أن تنجح يف التوفيق بني رغباتك وبني رغبات زوجتك. لي�س ال�سقوط دائ ًما يعني الف�شل  ,والدليل على ذلك �سقوط املطر. قد �أكون بطي ًئا يف �سريي  ,لكن املهم �أال �أعود �إىل الوراء.� -إن من الكالم ما هو �أ�شد من احلجر  ,و�أنفذ من وخز الإبر.
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اال�ستهزاء وجرح امل�شاعر

اال�ستهزاء وال�سخرية �سواء للمظاهر اجل�سمية �أو االجتماعية تولد الكراهية؛ لأنها
تقلل من �ش�أن الطرف الآخر امل�صاب خا�صة.
و�إن املر�أة تهتم بامل�شاعر  ,ف�إذا كانت امل�شاعر التي حت�صل عليها من زوجها م�شاعر
تولد الكراهية والبغ�ض والإحباط كاال�ستهزاء ؛ ف�إن ذلك بالتايل ي�ستتبع �أن ال يكون هناك
احرتام وال حب وال ميل ،بل دائ ًما نفور وكراهية �أو م�شادات ونزاعات والأمر كذلك �إذا �صدر
من الزوجة لزوجها.
فيجب �أن يكون دور الزوجني هو املحافظة على امل�شاعر اجلميلة بينهما ،وحفظ
الكرامة لكل واحد منهما �سواء معه �أو �أمام الآخرين  ,فمثلاً ال َيع ِْب �أحدهما �سلوك الآخر
�أو مظهره اجل�سمي �أو ت�صر ًفا له قد يكون بدر منه عفو ًيا �أمام الآخرين!

ط ِّيب خاطرها

ام�سح دموع زوجتك بكلمة رقيقة ،وكن قري ًبا منها يف �أوقات حمنتها.
اجعل من كلماتك ما ًء بار ًدا يطفئ نار ثورتها وحزنها ،وكن لها كما كان النبي ﷺ
لزوجته �صفية  -ر�ضي اهلل عنها :-بلغ ال�سيدة �صفية  -ر�ضي اهلل عنها � -أن ال�سيدة حف�صة
بنت عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهما -قالت عنها� :إنها بنت يهودي فبكت .فدخل عليها
النبي ﷺ وهي تبكي ،فقال":ما ُي ْبكِيك"؟
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فقالت:قالت حف�صة� :إين بنت يهودي.
فقال النبي ﷺ يوا�سيها ويط ِّيب خاطرها ويذهب عنها احلزن�":إنك البنة نبي و�إن
عمك لنبي ،و�إنك لتحت نبي ففي َم تفخر عليك؟" .ثم قال حلف�صة ي�ؤنبها":اتقي اهلل يا
حف�صة".

املدح يف العالقة الزوجية

�إن املدح يف العالقة الزوجية يعطي معنى جديدًا للحياة ،ورائحة زكية للعالقة
الزوجية ،و�أما من حرم املدح والثناء فقد حرم اخلري ،وحرم �أن يتذ َّوق معنى احلياة.
والذين ين�ش�ؤون يف بيئة تفتقر �إىل العالقات الإن�سانية يجدون �صعوبة يف التعبري عن
�شكرهم للآخرين.وهذا ما تعي�شه �أكرث البيوت ،فلذلك نرجو �أن يربي الوالدان �أبناءهما
منذ ال�صغر على املدح والثناء يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب ،و�أن يبد�أ الزوجان حياتهما
بتذوق لذة املدح يف حياتهما الزوجية ،فقد مدح احلبيب حممد عليه ال�صالة وال�سالم
زوجاته ،ومنهن زوجته ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها -عندما قالَ " :ف ْ�ض ُل َعائ َِ�ش َة َعلَى
ال ِّن َ�سا ِء َك َف ْ�ضلِ الثرَّ ِيدِ َعلَى َ�سا ِئ ِر َّ
الط َعا ِم".
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الرجل

يف �أوقات املعا�شرة الزوجية و�إن �شق على الزوج التعبري بعبارات عاطفية ،ف�إن ب�إمكانه
ا�ستبدال تلك ال�صيغ ب�صيغ �أخرى رمبا تكون �أكرث �سهولة للرجل من جمل احلب والغرام،
�أال وهي جمل التعبري الرقيق �أو امل�ؤدب ،مثل�( :أنت جميلة� ،أنت رائعة� ،أنت حتركني
م�شاعري�...إلخ) فاملر�أة لي�ست ق�ضيتها فقط �أنها تريد �أن ت�سمع كالم وق�صائد و�أ�شعاراً،
و�إمنا كل الق�ضية لديها �أنها تريد �أن ت�شعر ب�أنها ت�شكل قيمة عاطفية يف حياة زوجها ،و�أنها
حتتل مكانة يف قلبه و�أحا�سي�سه .واجلمل التي ذكرت فيها من التعبري عن احتياجاتها
تلك تفي ب�شيء كبري من الغر�ض ،فالزوجة ال حتب �أن ت�شعر ب�أنها �أداة ي�ستمتع بها الزوج
فح�سب ،و�إمنا �أن تكون ملكة � ً
أي�ضا.

املداعبة

ال متثل املداعبة بعد العالقة احلميمية فقط م�ساحة ال�ستكمال متعة املر�أة ،بل تكون
با ًبا ملتعة �صافية لي�س فيها توقع �أداء جن�سي معني من الرجل بل تلذذ بدون توقعات �أو
انتظار للحظة بعينها ،وال مانع �أن يكون هذا التلذذ والتمتع الرقيق الذي يبث فيه كل
طرف ل�شريكه م�شاعره ويعرب له عن مكنون نف�سه وخال�صة حبه با ًبا ملتعة جديدة مبعاودة
ً
تن�شيطا للعودة ،وبذلك تكون املداعبة
للقاء ثانٍ  ،والتوجيه النبوي فيه للرجل �أن يتو�ض�أ
بعد املعا�شرة الأوىل م�ساحة راحة وت�أهب ملرة ثانية قد ي�شتاق لها �أحدهما �أو كالهما.
واملداعبة قد ت�أخذ �أي �صورة يحبها ويتفق عليها الزوجان وحتقق لهما املتعة وال�سعادة،

36

وال تقت�صر على الفرا�ش ،بل قد تكون يف االغت�سال م ًعا� ،أو غريه من �أ�شكال التلطف واملداعبة
التي يحبها الزوجان ،وهي من �أ�سرارهما ولهما �أن يبدعا فيها كما يحبان ما دامت حتقق
لهما الإح�صان وال�سكن ،وقد تف�ضي �أو ال تف�ضي �إىل معا�شرة تالية.

ال تهجر �إال يف البيت

�إذا ا�شتعلت بك نار الغ�ضب من زوجتك و�أردت هجرها فاجعل ذلك يف البيت كما قال
ِيم ْب ِن ُم َعا ِو َي َة ا ْل ُق َ�شيرْ ِيِّ َقا َلُ :ق ْلتُ َ :يا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َما َح ُّق َز ْو َج ِة �أَ َحدِ َنا َعلَ ْي ِه ؟
ﷺ َ ،عنْ َحك ِ
َقا َل�" :أَ ْن ُت ْط ِع َمهَا �إ َذا َط ِع ْمتُ َ ،و َت ْك ُ�س َوهَا �إ َذا ا ْك َت َ�س ْيتُ َ ،و اَل َت ْ�ضر ِْب ا ْل َو ْج َهَ ،و اَل ُت َق ِّب ْحَ ،و اَل َت ْه ُج ْر
� اَّإل فيِ ا ْل َب ْيتِ ".

قاعدة ال�سعادة

�إ َّن �أمثل قاعدة لل�سعادة والراحة �أن نفهم جيدًا قول احلبيب �صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه و�سلمُ ":ك ُّل َبنِي �آ َد َم َخ َّطاءٌَ ،و َخيرْ ُ الخْ َ َّطا ِئ َ
ني ال َّت َّوا ُبو َن" .وقول �أبي ذر لزوجه� :إذا
ر�أيتني َغ ِ�ض ْبتُ َف َر�ضينِي ،و�إذا ر�أيتك َغ ْ�ض َبى ف�إين َر َّ�ض ْي ُتكِ و�إال مل ن�صطحب.
وقول ال�شاعر:
وعـني الر�ضا عن كل عيب كلي ـلـ ــة ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا
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ن�صائح لل�سعادة الزوجية

 عند العودة للمنزل حاول �أن جتدها قبل �أي �شي وت�ضمها. مترن على الإن�صات وطرح الأ�سئلة ولي�س تقدمي احللول.وخ�صو�صا باملنا�سبات اخلا�صة.
 �أح�ضر لها زهو ًرا كمفاج�أةً
	امتدح مظهرها! ال تعلم كم يهمها �أن تعرف ر�أيك بها وبجمالها. عندما تت�أخر ات�صل بها و�أخربها. قل لها�(:أنا �أحبك)على الأقل مرتني باليوم. قم بالفرار معها �إىل خلوة رومان�سية هادئة(احجز بفندق مثلاً ). -ال تكن �أنان ًيا حلظة العالقة احلميمية واجعلها ت�شعر بحبك وعطائك.

ما ّدة القلوب احلب

احلب مادة حياة القلوب ،و�ضرورة من �ضرورات املعا�شرة الزوجية ،وعندما يقوم يف
كنف املو ّدة تت�ساقط بقيامه ق�شور الزالت والعرثات ..و�أوراق العيوب والأخطاء ..ويجعل
من البيوت �سك ًنا و�أم ًنا ..ومن اللقاء راحة وطم�أنينة.
املتم�سكني بدينهم غري �سعداء ؛ لأنهم مل يبلوروا حياتهم على ت�آلف
كثري من الأزواج
ّ
القلوب ..وتوا ّد العواطف ..ومتا�سك امل�شاعر  ..فف ّرطوا يف التزامهم ومل يعلموا � ّأن من
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النقي بني الأزواج ،ولهم يف ر�سول اهلل ﷺ �أ�سوة ح�سنة .فقد كان يحب زوجته
االلتزام احلب ّ
يحب مداعبتها ومالطفتها.
عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  ،-وكان ّ

الءات التي حتقق ال�سعادة الزوجية

 ال تفرت�ض �أنها تت�صرف كما تت�صرف �أنت ؛ لأنها تختلف عنك.	ال تهملها وامنحها احلب والعطف والأمان ؛ لأنها بطبيعتها حتتاج �إليك. ال ت�ستهن ب�شكواها ،فهي تبحث حتى عن جمرد الت�أييد العاطفي واملعنوي.ني لآخر ،فهي ال حتب الزوج البخيل.
 ال تبخل عليها بالهدايا واخلروج من ح ًٍ
ارتباطا ب�أهلها.
 ال تتذمر من زيارة �أهلها ؛ لأنك بذلك تفقد حبها ،فاملر�أة �أكرثني لآخر ،فهذا ير�ضي �أنوثتها.
 ال تغفل عن �إبراز غريتك عليها من ح ٍ	ال تن�س مالطفتها ومداعبتها يف الفرا�ش و�إ�شباع �أنوثتها.	ال تظهر عيوبها ب�شكلٍ �صريح ،فهي ال حتب النقد.	ال تن�صرف عنها ؛ لأن املر�أة حتب من ي�ستمع لها.	ال ت�ستهزئ بها �أو مب�شاعرها ؛ لأنها كائن رقيق ال يتحمل التجريح.إح�سا�سا لديها ب�أنها ال قيمة لها ،وتذكر حديث
	ال تن�س ما تطلبه منك ،فهذا يولد � ًالر�سول ﷺ َ " :خيرْ ُ ُك ْم َخيرْ ُ ُك ْم لأَهْ ِل ِه َو�أَ َنا َخيرْ ُ ُك ْم لأَهْ لِي".
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هدي النبي ﷺ مع زوجاته

	التطيب يف كل حال :عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها -قالت :ك�أين �أنظر �إىل وبي�صامل�سك يف مفرق ر�سول اهلل ﷺ وهو حمرم .رواه م�سلم.
 ير�ضى لها بالهدايا :عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها -قالت� :إن النا�س كانوا يتحرونبـهداياهم يوم عائ�شة يبتغون بذلك مر�ضاة ر�سول اهلل ﷺ  .رواه م�سلم.
 يعرف م�شاعرها :قال ر�سول اهلل ﷺ�" :إين لأعلم �إذا كنت عني را�ضية ،و�إذا كنت عليورب
غ�ضبي " .قلت :من �أين تعلم ذاك يا ر�سول اهلل ؟ قال� " :إذا كنت عني را�ضية قلت :ال ّ
ورب �إبراهيم" .رواه م�سلم
حممد .و�إذا كنت علي غ�ضبى قلت :ال ّ

ال ُق ْبلة

�إن القبلة �ضرورة ملحة يف كل لقاء بني الزوجني ،فاحلياة الزوجية يجب �أال تخلو من
العواطف .والعالقة الزوجية البد �أن ي�سبقها الكثري من املقدمات ،والقبلة هي �أهم هذه
املقدمات ،وال يخفى عن الأذهان نفور الكثري من الزوجات من العالقة الزوجية ب�سبب
جمودها وخلوها من القبالت ،فغاب عنهن احلمل والإجناب لفرتة طويلة.
واملداعبات التي تتم قبل املعا�شرة الزوجية لها �أهمية خا�صة ال تخفى على لبيب،
لزجا ي�ساعد على �إمتام
فهناك بع�ض الغدد التنا�سلية الظاهرة التي تفرز �سائلاً خماط ًيا ً
اللقاء اجلن�سي بال �أمل برتطيب مهبل الزوجة .ويقول عليه ال�صالة وال�سالم" :ال يقعن
�أحدكم على فرا�شه كما تقع البهيمة وليكن بينهما ر�سول" قيل :وما الر�سول يا ر�سول اهلل؟
قال" :القبلة والكالم" .رواه الديلمي يف م�سند الفردو�س.
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علي
�إين �أحتملها حلقوق لها ّ

روي �أن رجلاً جاء �إىل عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه و�أر�ضاه  -؛ لي�شكو �سوء
خلق زوجته ،فوقف على بابه ينتظر خروجه .ف�سمع هذا الرجل امر�أة عمر ت�ستطيل عليه
بل�سانها وتخا�صمه وعمر �ساكت ال يرد عليها .فان�صرف الرجل راج ًعا وقال� :إن كان هذا
حال عمر مع �شدته و�صالبته وهو �أمري امل�ؤمنني فكيف حايل؟!
وخرج عمر فر�آه مول ًيا عن بابه فناداه وقال :ما حاجتك �أيها الرجل؟ فقال :يا �أمري
علي  ,ف�سمعت زوجتك كذلك
امل�ؤمنني جئت �أ�شكو �إليك �سوء خلق امر�أتي وا�ستطالتها ّ
فرجعت وقلت�:إذا كان هذا حال �أمري امل�ؤمنني مع زوجته فكيف حايل؟ قال عمر :يا �أخي،
علي �إنها لطباخة لطعامي ،خبازة خلبزي ،غ�سالة لثيابي ،مر�ضعة
�إين �أحتملها حلقوق لها ّ
لولدي ولي�س ذلك كله بواجب عليها وي�سكن قلبي بها عن احلرام ف�أنا �أحتملها لذلك ،فقال
الرجل:يا �أمري امل�ؤمنني وكذلك زوجتي .قال عمر:فاحتملها يا �أخي ف�إمنا هي مدة ي�سرية
ريا".
"ف�إن كرهتموهن فع�سى �أن تكرهوا �شي ًئا ويجعل اهلل فيه خريا كث ً

الكهرباء �سوف تنقطع

قال الزوج بغلظة� :سوف �أذهب للع�شاء مع �أ�صدقائي هل تريدين �شي ًئا؟ قالت الزوجة:
ح�س ًنا ولكن ال تت�أخر ؛ لأن الكهرباء �سوف تنقطع .ا�ستدار نحوها يف تعجب وقال :من قال
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لك �إنها �سوف تنقطع؟ �أجابته بقولها� :أنا �أقول لك ذلك ..مبجرد خروجك من البيت يظلم
تب�سم ،وذهب وكله �شوق للعودة
كل �شيء ،ومبجرد دخولك البيت ي�ضيء كل �شيء ..حينها َّ
�إىل البيت!0

من ف�ضلك

�إياك �أن يكون طموحك يف زوجتك مق�صو ًرا على �أن تكون ربة منزل ناجحة فقط،
جتيد الغ�سيل والكي والطبخ والتنظيف.
واعلم �أن جناح الزوجة يف �أداء دورها املجتمعي �إىل جانب دورها الأ�سري مرهون
بت�أييدك وم�ساندتك ،...وكما يقال :وراء كل رجل عظيم امر�أة� ،أقول� :أن وراء كل امر�أة
عظيمة رجل يدفعها وي�ؤيدها ويحثها على النجاح..
وال جتعلها ت�شعر ب�أنها �شخ�ص ثانوي ،و�أن الأوالد هم �أهم �شيء يف حياتك ،و�أن طلباتهم
ال تر ّد وال تهمل ،مما ي�ضطرها �أحيا ًنا �إن �أرادت �شي ًئا �إىل �أن تتو�سط لدى �أوالدها ليكونوا
ر�سولها �إليك ؛ لأن هذا يطعن كربياءها يف ال�صميم ،بل �أ�شعرها بعظيم قدرها و�أهميتها،
فهي � اً
ريا زوجتك و�أم �أوالدك ،و�سعادتك مرهونة ب�سعادتها و�سعادتهم...
أول و�أخ ً
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ال تد ِّمر حياتك الزوجية!!

�أقول لكل زوج� :أنت تدمر حياتك الزوجية حني ت�ؤثر �أ�صدقاءك على زوجتك و�أوالدك.
وحني تنفق ب�سخاء على نف�سك ومتعك وهواياتك ،وتبخل على بيتك و�أهلك.
وحني تب�ش يف وجوه من هم خارج بيتك ،وتعب�س يف وجوه من هم داخله.
�أنت تدمر حياتك الزوجية حني ت�صرخ يف وجه زوجتك ،وتقذفها ب�شتائم مقذعة
حتفظها وال تن�ساها �أبدًا.
و�أنت تدمر حياتك الزوجية حني متد يدك على زوجتك �ضار ًبا لها دون �أن تبد�أ
باملوعظة والهجر.
اً
حماول تغيري طبيعتها التي خلقها
و�أنت تدمر حياتك الزوجية حني تتعامل مع زوجتك
اهلل تعاىل عليها .قال ر�سول اهلل ﷺ ":خريكم خريكم لأهله"؛ فهل �أنت من خيار النا�س؟

الرحمة واملودة

عن عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها  -قالت :كان يوم عيد يلعب ال�صبيان بالدوق واحلراب،
فلما �س�ألت النبي ﷺ فقال":ت�شتهني تنظرين؟" فقلت :نعم .ف�أقامني وراءه خدّي
على خده وهو يقول" :دونكم يا بني �أرفدة" ،حتى �إذا مللت قال":ح�سبك؟!" قلت:نعم.
قال":فاذهبي" .رواه البخاري وم�سلم

43

�إنه موقف نبوي كرمي يتجلى فيه �أ�سمى درجات الرحمة والألفة بني الزوجني ،قال
ﷺ ي�س�أل زوجته عائ�شة ر�ضي اهلل عنها" :هل ترغبني بامل�شاهدة ؟" ك�أنه �أح�س ب�شوقها
فا�ستجاب لها ،ثم �س�ألها مرة �أخرى" :هل مللت " ؟ فلم ي�ستعجلها ،قالت :نعم .فت�أمل �أخي
الزوج هذا املوقف الرائع يف بيت النبوة  ,فلو كل زوج �أخذ هذا املوقف بعني االعتبار وط َّبقه
على نواحي حياته الأ�سرية  ,لعا�ش هو وزوجته يف �سعادة و�سرور.

ما ر�أيك؟

تزوج �أحدهم زوجة �أخرى ت�صغر زوجته الأوىل ...وكانتا تعي�شان م ًعا يف بيت واحد،
ف�صادف �أن جل�ستا مع زوجهما حول النار...
فمرت خنف�ساء فالتقطها الرجل بامللقط و�أعطاها لل�صغرى(الزوجة اجلديدة) طال ًبا
منها �أن ترميها خارج املكان .فما كان من الزوجة الأوىل �إال �أن وجهت اللوم لزوجها �صائحة
به قائلة�( :إيه  ..تعرف من تعطيها!) فرد زوجها عليها على الفور :يا للعجب  ..وهل
�أعطيتها خا ً
متا من الأملا�س؟!

و�صفة عالجية للم�شاكل الزوجية

 تذكر دائ ًما حمـا�سن زوجتك وال تنب�ش يف عيوبها لقوله تعاىل":ولأمة م�ؤمنة خريمن م�شركة ولو �أعجبتكم" .وقول الر�سول ﷺ ":ال يفرك م�ؤمن م�ؤمنة �إن كره منها خل ًقا
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ر�ضي منها �آخر� ،أو قال غريه.
	ال تقل لها� :أنت ال�سبب يف كل �شيء؛ �إذا ما �أتت الأمور على خالف ما تهوى؛ فتكرهالعي�ش معك.
 عدم التجاوز يف العقاب ،و�أن يكون بقدر ما ي�ستحق ،وتذكر قدرة اهلل عليك ؛ لقولهتعاىل" :وعا�شروهن باملعروف" .واعلم �أن ر�سول اهلل ﷺ ما �ضرب �شي ًئا ؛ �إال �أن يجاهد يف
�سبيل اهلل ،وال �ضرب خاد ًما وال امر�أة�.أخرجه م�سلم يف �صحيحه.
 عدم الت�أخر يف العودة �إىل املنزل ،وعدم املبيت خارجه من غري حاجة من عمل �أو�سفر طويل قد ي�سبب ال�ضرر.

االبت�سامة

ال جتعل االبت�سامة تفارق حمياك ،فاالبت�سامة متحو ق�صورك ،وت�سدد نق�ص �أخالقك.
قالت �أعرابية وا�صفة زوجها :واهلل لقد كان �ضحو ًكا �إذا ولج � ,سكي ًتا �إذا خرج� ,آكلاً ما
وجد  ,غري �سائل عما فقد!.
ً
عاب�سا مكفهرا؟
فهل تعجز �أن تظهر وجهك
مرحا ً
ب�شو�شا فيبدو ً
فرحا ال ً
�أتراك تغنم بالتربم درهما �أم �أنت تخ�سر بالب�شا�شة مغنما؟!
وتذكر قول الر�سول ﷺ "تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة" .
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كالمك

يح�سن تعطري الكالم بعبارات الثناء  ,فمن قدَّم �إليك معرو ًفا فكافئه ،وحاول �أن ت�ضع
يف قامو�س الكلمات املنزلية�( :شكرا لك ،طعام لذيذ ،اختيارك رائع ،ت�صرفك جيد ،ذوقك
رفيع).
قالت لزوجها :ذوقك رفيع .قال زوجها مبا�شرة :ولذلك اخرتتك زوجة يل!
الكلمة القا�سية واحلانية مرتجمهما واحد و�أثرهما على قلب امل�ستمع �سلب ًيا و�إيجاب ًيا
فاخرت ما �شئت.
الكلمات مفارغ القلوب ،و�ألفاظك عنوان �أخالقك ،ودو ًما ابحث عن �أف�ضل عبارة و�أزكى
كلمة تبلغ بها مرادك .قال تعاىلَ } :و ُق ْل ِل ِع َبادِي َي ُقو ُلوا ا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن{ .وقال ﷺ :
"والكلمة الطيبة �صدقة".

حركات حتبها املر�أة قد ال يفطن لها الرجال

-

م�سك اليدين مبنا�سبة �أو بدون منا�سبة.
رفع الذقن بطريف الأ�صبع لتنظر �إىل وجهه وعينيه عند الكالم.
�أن يبعد لها خ�صالت �شعرها التي وقعت على وجهها.
تخليل �أ�صابع يده يف �أ�صابع يدها يف ال�سيارة �أو يف �أي مكان.
مداعبة �شعرها قبل النوم.
مل�س مالمح وجهها بطرف يده.
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-

مترير �أ�صابعه بني �شفتيها.
و�ضع يديها على نب�ضات قلبه.
�ضمها من حني لآخر.
م�سح دموعها ب�أطراف �أ�صابعه.

لأنها حتبك

كرثة الكالم داء عند الزوجات ،والإن�صات هو الدواء لدى الرجال!
فيا �أخي الكرمي اجعلها تتكلم وتفي�ض من قلبها ما فيها من هموم كانت موجودة ؛ لأن
ذلك يجعلها حت�س بالراحة.
ريا �إال مع من حتب!! فب�شراك ف�إنها حتبك.
ولتعلم يا �أخي الكرمي �أن املر�أة ال تتحدث كث ً

لكي ت�شعر بال�سعادة الزوجية !

لكي ت�شعر بال�سعادة الزوجية عليك �أن تعرف ما ينتظرك من �أجر وثواب على �إح�سانك
لزوجتك ورفقك بها ،وحمبتك لها؛ بل �إن النبي ﷺ جعل �أج ًرا يف اللقاء بني الزوجني ،فعن
�أبي ذر ر�ضي اهلل عنه عن النبي ﷺ قال" :ويف ب�ضع �أحدكم �صدقة " قالوا :يا ر�سول اهلل!
�أي�أتي �أحدنا �شهوته ويكون له فيها �أجر؟ قال�" :أر�أيتم لو و�ضعها يف حرام �أكان عليه وزر؟
فكذلك �إذا و�ضعها يف احلالل كان له �أجر".
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ال تت�ضايق

يح�س الزوج بجرح كبري حينما تناق�شه زوجته وك�أنها حتا�سبه(�أنت دائ ًما ال تتحدث
معي).
ما ال يعرفه الرجل �أنه يف الوقت الذي يحاول فيه �أن يتحدث فيه عما يراه بالتحديد
 ,ف�إن املر�أة جتهل �أ�سلوبه ومتيل للتعميم ،هي ال تق�صد ما تقول..لكنها تنظر للأمور
بطريقة �إجمالية ينق�صها التحديد ,كما �أنها غال ًبا ال تفكر فيما تريد �أن تقوله �إال بعد �أن
تبد�أ احلديث ،بعك�س الرجل الذي قد ي�صمت كثريا قبل الكالم ..لأنه ال يقول.

انتبه

ال جتعلها تغار من عملك بان�شغالك به �أكرث من الالزم ،وال جتعله ي�ست�أثر بكل وقتك،
وخا�صة يف �إجازة الأ�سبوع ،فال حترمها منك يف وقت الإجازة �سواء كان ذلك يف البيت �أم
خارجه ،حتى ال ت�شعر بامللل وال�س�آمة.
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هم�سة
ا�ستمع �إىل نقد زوجتك ب�صدر رحب ،فقد كان ن�ساء النبي ﷺ

يراجعنه يف الر�أي ،فال

يغ�ضب منهن.

فنون زوجية

 �إلقاء التحية كلما التقيا ،وتنويع هذه التحية لتنقل �أجمل امل�شاعر.	ال�صوت املعتدل واملعبرِّ .	الكلمة املنتقاة واملنا�سبة للحال واملكان والزمان.	النقد غري املبا�شر وغري الالذع واملجدي مما ال ميكن �إ�صالحه. عدم الإكثار من التفاخر والتباهي بالكالم. التعبري عن اال�ستياء دون انفعالٍ  ،وتق ُّبل هذه امل�شاعر ،وفتح جمال للتربير �أوالتف�سري �أمان.
� -إجادة الغزل وا�ستمراره من باب (الكلمة الطيبة �صدقة).
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الع�صبي

الع�صبي يتميز بالع�صبية ال�شديدة و�سرعة الغ�ضب ،وتثار ع�صبيته وغ�ضبه لأتفه
الأ�شياء ،ومن ال�صعب التعامل معه يف فورة غ�ضبه ،ورغم ذلك ف�إنه �إن�سان وا�ضح و�صريح
ومبا�شر ،وبالهدوء والعطف ميكن امت�صا�ص غ�ضبه .وتذكر قوله ﷺ" :لي�س ال�شديد
بال�صرعة ،و�إمنا ال�شديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�ضب".

بع�ض الأزواج ال ينتبه

ري يف مظهر الزوجة ،كق�ص ال�شعر �أو تغيري ت�سريحة،
بع�ض الأزواج ال ينتبه �إىل �أي تغي ٍ
وبع�ضهم �إذا الحظ فر ًقا �سارع �إىل �إبداء �إعجابه وغبطته بالتغيري احلا�صل .وهذا ٌ
غي�ض
في�ضُ ،ير�شد �إىل مراعاة الطرف الآخر و�أخذ ر�أيه ومعرفة ما يف�ضله.
من ٍ
ملح �أو العزوف عن �أكل ٍة معينة� ،أو �إ�ضافة �شي ٍء �إىل فنجان
�أما اختالف الطعام كزياد ِة ٍ
ال�شاي كالكرمية �أو النعناع� ،أو حب البهارات �أو الت�أذي منها ..كل هذا يتم باالتفاق والوفاق.

التقارب بني النف�سني

التقارب بني النف�سني �آي ٌة من �آيات اهلل تك َّفل بها وح َّققها ،ولكن الب�شر ي�ستثمرون هذا
التقارب بتنميته و�إبقاء هذا التوا�صل ح ًّيا ُيرزق ،فما معنى �أن تتحكم عاد ٌة يف نف�س �أحدهما
خالف بني نف�سيهما؟!.
لتكون مثار
ٍ
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يتم عن طريق ٍّ
كل منهماُّ ،
كل واحد يقرتب من نظا ِم الآخر طو ًعا وح ًّبا،
�إن التقارب ُّ
ميا قالوا( :ال�صاحب �ساحب)ٌّ ،
ريا ،والآخر
وقد ً
كل منهما ي�سحب الآخر �إىل ما يراه خ ً
ين�سحب بر�ضاه.

يف مر�ض الزوجة

-

�أهتم بها ،و�أق ّبلها و�أوفر اجلو ال�صحي لها.
�أقوم بالأعمال التي كانت تعملها باملنزل.
�أعطيها هدية بعد �شفائها.
�أ�سهر على راحتها.
�أدعو لها بال�شفاء.
�أقر�أ عليها القر�آن و�أرقيها بالأذكار امل�شروعة.
�أو ِّفر لها الطعام وال �آمرها بالطبخ.

مع �أبنائي وزوجتي

 �أربي �أبنائي على احرتام والدتهم وطاعتها. �أربيهم على تقبيل ر�أ�س �أمهم.� -إذا طلب مني الطفل �شي ًئا � ..أقول له :ماذا قالت �أمك ؟ حتى ال �أعار�ضها.
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 �أعاونها يف تنظيف الأبناء فهي تغ�سلهم مثلاً و�أنا �ألب�سهم مالب�سهم. �أتفق معها على �أ�سلوب لرتبية الأبناء حتى ال نختلف يف ذلك.� -أ�صحبهم معي خارج املنزل �أحيا ًنا لت�سرتيح والدتهم من �إزعاجهم.

عند دخولك وخروجك

�إذا خرجت من البيت فودعها بابت�سامة واطلب الدعاء ,و�إذا دخلت فال تفاجئها حتى
تكون مت�أهبة للقائك ،ولئال تكون على حال ال حتب �أن تراها عليها ،وخا�صة �إن كنت قاد ًما
من ال�سفر.
انظر معها �إىل احلياة من منظار واحد ،وقد �أو�صى ر�سول اهلل ﷺ بالن�ساء بقوله":ارفق
بالقوارير" .رواه �أحمد يف م�سنده .وقوله�":إمنا الن�ساء �شقائق الرجال"رواه �أحمد يف
ريا"رواه البخاري.
م�سنده ،وقوله" :ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً

يف املر�أة قالوا:..

 " املر�أة الفا�ضلة تلهمك ،والذكية تثري اهتمامك ،واجلميلة جتذبك ،والرقيقة تفوزبك " ؛ لأن الفا�ضلة ال ت�أتي �إال باخلري .ولأن الذكية تنق�ص �أنوثتها .ولأن اجلميلة قطعة
حلوى .ولأن الرقيقة عملة نادرة !!
 " -لو جردنا املر�أة من كل �شيء لكفاها �شرف الأمومة !
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 لو بحثنا عن (عر�ش) تطلبه املر�أة لوجدناه الأمومة ! -لو بحثنا عن دور املر�أة يف املجتمع لوجدناه يف الأمومة ! فهل فكرنا ؟!

الرحمة

على الزوجني �أن يدركا �أن �ضمور الرحمة وتدنيها يف قلبيهما ي�أتي نتيجة ا�ستغراق
النفو�س يف الرتف وامللذات واملتع اجل�سدية ،وتناف�س املرتفني يف التفاخر مبا ميلكون من
مظاهر احلياة الدنيا ،وهذا يجعل القلوب قا�سية ال ت�شعر ب�آالم الآخرين ،وعدم ال�شعور
ب�آالم الآخرين والرتاحم معهم قد ي�ؤدي �إىل تدين م�ستوى الرتاحم بني الزوجني.

عال �أو متع ِّلم
مِ

�إن اجلهل �صفة ذميمة يف �أي �إن�سان ،و�إن الزوج اجلاهل بطرق ال�سعادة وقوانينها ال
ميكن �أن يقدم ال�سعادة الزوجية ل�شريكة حياته .قال علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه -
لكميل بن زياد " :احفظ عني ما �أقول لك :النا�س ثالثة :عامل رباين ،ومتعلم على �سبيل
جناة ،وهمج رعاع� ،أتباع كل ناعق ،مييلون مع كل ريح ،مل ي�ست�ضي�ؤوا بنور العلم ،ومل يلج�ؤوا
�إىل ركن وثيق ".
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ال حتتفظ بذكريات الآالم

بع�ض الرجال يجعلون لأخطاء زوجاتهم وهفواتهن و�سوء ت�صرفاتهن خزانة يف
�صدورهم ،ويظلون يجمعون هذه الأخطاء والهنات والكلمات امل�ؤملة خط�أ خط�أ وكلمة كلمة،
حتى �إذا وقع خالف فتحوا تلك اخلزانة و�أخرجوا ما بداخلها من ذكريات الآالم مما يزيد
حجم امل�شكلة ويو�سع رقعة اخلالف.
وال ميكن له�ؤالء �أن ي�سعدوا يف حياتهم الزوجية طاملا �أنهم يحتفظون بهذه الذكريات
امل�ؤملة ،والواجب عليهم �أن يفتحوا تلك اخلزانة ويلقوا ما بداخلها وال يحتفظوا �إال
بالذكريات ال�سعيدة ،والأيام اجلميلة ،والليايل الرائعة التي ق�ضوها مع زوجاتهم ،فاحلر
من راعى وداد حلظة!!

ابتغ الأجر من اهلل

لكي ت�شعر بال�سعادة الزوجية عليك �أن تعرف ما ينتظرك من �أجر وثواب على �إح�سانك
لزوجتك ورفقك بها ،وحمبتك لها.

تخل�ص من الت�صورات اخلاطئة عن الن�ساء

بع�ض الرجال يعاملون زوجاتهم من خالل ت�صورات خاطئة توارثوها عن �آبائهم،
مثل :اعتقاد بع�ض منهم �أن املر�أة ال وفاء لها وال �أمان� ،أو �أنها ت�أخذ وال تعطي� ،أو �أنها تتمتع
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مقيا�سا للتعامل بني
بقدر كبري من احلقد والكراهية ،وت�صور مثل هذه الأمور وجعلها
ً
الزوجني كفيل ب�إف�ساد احلياة الزوجية و�إف�شالها.

انتبه ..

الزواج لي�س منفعة �أو جتارة �أو متعة جن�سية م�ستمرة ،ولكن م�شاركة وم�س�ؤولية
م�شرتكة ،وعندما يتحول الزواج ملنفعة �أو �صفقة يفقد رومان�سيته و�أهدافه الإن�سانية
واملودة والرحمة وال�سكن النف�سي.
يجب احلذر من عداوة الأقارب فالأقارب ،عقارب ال تخلو قلبهم من احلقد واحل�سد
والغرية ! وكم من بيوت هدمها �سوء الظنون وتناقل الكذب واحل�سد من الأقارب ! وتدخل
احلموات يف �أمور الزواج يف�سد العالقة.

�سر عاطفتك
ُّ

امل�شكلة بني الزوجني �أن الرجال يتكلمون و يتعاملون مع الن�ساء بلغة و نف�سية الرجال,
والن�ساء يتكلمن و يتعاملن مع الرجال بلغة ونف�سية الن�ساء .الرجل يحب �أن يثبت نف�سه مبا
ينتج� ،أما املر�أة فتحب �أن تثبت نف�سها باعتمادها على الرجل وب�إخراج عاطفتها.
يف درا�سة �أُ ْجريت على  500امر�أة يف وظيفة مديرة بنك ب�أمريكا� ،سئلن� :إذا �أردتن اتخاذ
قرار يف عملكن من ت�ست�شرن؟
النتيجة %64 :قلن :ن�ست�شري �أزواجنا!.
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املعا�شرة الزوجية

الرجاء منكم هدوء الأع�صاب وحتمل الكلمات الآتية:
لي�س من العيب �أن تطلب املر�أة املعا�شرة من زوجها حني ترغب يف ذلك ،بل طلب املر�أة
ذلك من زوجها بني فرتة و�أخرى هو مما ي�سعد الزوج ويدخل ال�سرور عليه؛ لأنه ي�شعر �أن
املعا�شرة لي�ست خا�صة ب�شخ�صه بل ي�شعر �أن زوجته و�شريكة حياته تريده ،في�شعر هو كذلك
�أنه مطلوب مرغوب فيزداد �سعادة ل�سعادته كما و�صف ر�سول اهلل بقوله" :خري ن�سائكم من
�إذا نظر �إليها زوجها �سرته".

درا�سة علمية

متت درا�سة علمية على �أكرث من  50امر�أة ورج ً
َّ
ال يف الكويت :كم تتكلم املر�أة يف اليوم؟
وكم يتكلم الرجل يف اليوم؟ النتيجة" املر�أة= � 18ألف كلمة ،والرجل= � 8آالف كلمة.

هرمونات القلق

�أثبتت �أن الزواج  -ولو مع وجود خالفات  -يقي الرجال والن�ساء متاعب ال�صداع العار�ض
واملزمن ،حيث ي�ساعد ال�شعور النف�سي بالعالقة امل�ستدمية امل�ستقرة على تخفيف حدة توتر
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اجل�سم ،و�إفراز هرمونات ال�سعادة بك ٍّم �أكرب من هرمونات القلق واخلوف واحلزن..
و�أكدت الدرا�سة �أن العالقات العاطفية غري ال�شرعية واخليانات الزوجية ت�شو�ش العقل
وت�ضعف التفكري وتقلل �ساعات النوم واالرتياح؛ ف�ضلاً عن الأمرا�ض املهلكة ب�سبب االت�صال
اجلن�سي املح َّرم.

خطري وغري قابل للن�شر

الرجل ي�ستخدم اجلانب الأي�سر من خمه� ،أما املر�أة فت�ستخدم اجلانب الأمين من خمها.
 �صفات اجلانب الأي�سر :الأرقام ،التحليل ،الرتتيب ،القرارات ،التخطيط.� -صفات اجلانب الأمين :العاطفة ،اخليال ،الأبعاد ،الإبداع ،التنا�سق ،الأحلان ،الذوق.

افعلوه مع زوجاتكم وما هو عيب

تفهم الزوج لنف�سية زوجه الغالية من �أهم الأمور و�أ�شدها ح�سا�سية  ,فهناك ظروف
ف�سيولوجية ت�ؤ ِّثر �سل ًبا على عقليتها وم�شاعرها واتزانها فتكون �أقرب للمر�ض منها
للعافية ..بح لزوجتك بحبك وخفف عنها فلن ينق�ص قدرك ولن تهدر رجولتك.
"�أحبك يا عائ�شة" قالها �أعظم رجل عرفته الب�شرية ﷺ بل كان ي�شرب من ذات الإناء
الذي �شربت منه ،بل ويتتبع موا�ضع �شفتيها اجلميلتني وهي حــائ�ض.
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ع�صري الرمان

تو�صل الباحثون يف جامعة بو�سطن الأمريكية �إىل �أن ع�صري الرمان قد يفيد يف �إ�شعال
ّ
م�شاعر احلب و�إعادة احلياة العاطفية �إىل رونقها ,بعد �أن تبني �أنه ي�ساعد يف عالج العجز
اجلن�سي عند الرجال.
فقد �أظهرت الدرا�سة اجلديدة التي �أجريت على ذكور الأرانب� ,أن ع�صري الرمان
زاد تدفق الدم �إىل �أع�ضائها الذكرية و�ساعد على انت�صابها ,كما ثبتت فعاليته يف حماربة
اجلزيئات ال�ضارة امل�سببة لل�سرطان والوقاية من �أمرا�ض القلب.

هرمون ال�سعادة

درا�سة حديثة �أ�صدرتها جامعة لوحاذو ال�سوي�سرية تتعلق بالفوائد ال�صحية للزواج..
فقد ثبت �أن الزواج يقي الرجال والن�ساء متاعب ال�صداع العار�ض واملزمن ،حيث ي�ساعد
ال�شعور النف�سي بالعالقة امل�ستدمية امل�ستقرة على تخفيف حدة توتر اجل�سم و�إفراز
هرمونات ال�سعادة بك ٍّم �أكرب من هرمونات القلق واخلوف واحلزن..
و�أكدت الدرا�سة �أن الزواج املبكر ي�ساعد الإن�سان على التخل�ص من غالبية �أ�شكال
ال�ضغوط النف�سية والع�صبية ،ومن توابع م�شكالت العمل واال�صطدام باملجتمع .وي�ساعد
أي�ضا على عالج الأرق وقلة �ساعات النوم ،وعلى التخل�ص من ال�سعرات الزائدة � اً
الزواج � ً
أول
ب�أول مبعدل ال يقل عن (� )200سعرة حرارية.
�أ َّلف اهلل بني قلبيكما و�أدام ال�سعادة بينكما...
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" روعة زوج"

كن رائ ًعا! ف�إن وجدتها نائمة ف�ضع عليها الغطاء .ات�صل بها من العمل لت�سلم عليها
فقط و�أ�شعرها بذلك.
"ح َّتى ال ُّل ْق َم َة تجَ ْ َع ُلهَا فِـي فـ ِِّي ْام َر�أَت َِك"�.إن ذلك جزء من
�أر�أيت كيف قال النبي ﷺ َ :
الذوق� ،إذا تعود املرء عليه؛ ف�إنه ال يحتاج �إىل كبري جهد ملمار�سته .ومن مل يتعود ذلك،
فرمبا �إذا �سمع هذا الكالم ي�شعر باخلجل وبالإحراج ،ويف�ضل بقاء الأمور كما هي عليه اً
بدل
من هذه املحاولة التي رمبا يعتربها مغامرة.
�أنت بحاجة �إىل �أن تدخل عادات و�سلوكيات جديدة يف حياتك ،و�إال �سوف تظل تواجه
امل�شكالت.

دالل!!...

ال ّن�ساء يحبنب الدالل ويحبنب الت�صريح باحلب  ,فال تبخل على زوجتك بذلك ،ف�إن
ونق�صا يف املودة.
بخلت جعلت بينك وبينها حجا ًبا من اجلفوة ً
َ
يكرهن الرجل ال�شدي َد احلازم وي�ستخدمن الرجل ال�ضعيف اللني! فاجعل لكل
ال ّن�ساء
�صفة مكانها ف�إ ّنه �أدعى للحب و�أجلب للطم�أنينة.
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فن العالقات الزوجية

هل �سبق َ
لك �أن قر�أت يف فن العالقات الزوجية ؟ نعم�..إن الثقافة يف هذه الأمور من
مهمات الأمور  ..وكما عودتنا على ر�ؤيتك وبيدك اجلرائد الريا�ضية واالقت�صادية فرنيد
�أن نرى يف يدك كتا ًبا عن و�سائل جناح احلياة الزوجية.

ع�صفورتي

ا�صطاد زو ٌج طائ ًرا فقال لزوجته :ما �أجمل هذا الع�صفور! ف�أجابت� :إنها ع�صفورة.
فقال الزوج:ع�صفور.
فقالت الزوجة :ع�صفورة .وت�شبث كل منهما بر�أيه ،واحتدم اجلدال ،وحتول �إىل
مناق�شة ،فم�شاجرة مل تهد�أ نارها �إال بعد وقت طويل.
وب��ع��د م�����ض��ي ���س��ن��ة ت��ذك��ر ال�����زوج ه���ذه احل���ادث���ة ف��ق��ال ل��زوج��ت��ه ���ض��اح�� ًك��ا� :أت��ذك��ري��ن
الع�صفور؟قالت :نعم �أذكر.
قال ال��زوج :لقد فكرت بالطالق يوم ذاك ،ولكنني �أ�شكر اهلل على النهاية ال�سعيدة،
و�أعرتف لك  -يا عزيزتي � -أنك كنت على خط�أ فهي ع�صفور! فقالت الزوجة :بل ع�صفورة.
واحتدم القتال من جديد!!
كم هناك من ع�صفور وع�صفورة وراء امل�شاجرات!حاول �أال تفر�ض ر�أيك ،و�إذا ر�أيت عدم
ا�ستعداد الطرف الآخر لقبوله فا�سكت ؛ لتو ِّفر على نف�سك متاعب ال حاجة لك بها.
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احلب ال ميوت

الزواج ال يقتل احلب ،بل لعله يزيده عمقا و�أ�صالة ،كل ما يف الأمر �أن احلب ال يعود
بحاجة �إىل التعبري عن نف�سه ما دام الزواج ي�شهد بوجوده ويحميه ،لكن من النا�س من ال
ي�شعر بذاته وبعواطفه فيظل بحاجة �إىل �أن نقول له� :إننا نحبه ،و �أن نكرر ذلك يف كل حني
و�إال �شعر بالأمل والتعا�سة ،وهذا �ش�أن املر�أة والرجل � ً
أي�ضا.
وفى احلياة امل�شرتكة يجد احلب �أ�شكاال جديدة يعرب بها عن وجوده وي�ؤكد بها �أ�صالته
وعمقه ،وبالتايل ت�صبح عبارات احلب بال فائدة وال جدوى ،فالأعمال واملواقف فيها
الكفاية ،بل �إنها هي وحدها التي تثبت وجود احلب وتعرب عنه ح ًّقا.

عاطفة باملخ

الرجل يحتاج �إىل وقت �أكرث حتى يجمع عواطفه ثم يخرجها معلومة افرتا�ضية...:
العاطفة يف اجلانب الأمين من املخ وهو اجلانب الذي ت�ستخدمه املر�أة �أكرث من الرجل0
الرجل يعرب عن عواطفه بالعمل� ،أما املر�أة فتعرب عن عاطفتها بالكالم.

حمى الطف�ش

هناك اعتقاد خاطئ ،وهو �أن ال�سعادة الزوجية ال تدوم �أكرث من �سنة �أو �سنتني ،ثم
ت�صبح احلياة الزوجية بعد ذلك حياة روتينية ،وبخا�صة �إذا وجد الأطفال وازدادت املتطلبات.
وال�صحيح �أن ذلك و�إن كان ي�شعر به كثري من النا�س �إال �أنه ال ي�شكل قاعدة ،فهناك مناذج
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كثرية من الب�شر عا�شوا طوال عمرهم يف �سعادة ،ومل حتدث بينهم تلك ال�س�آمة التي
ينتظرها كثري من النا�س ،لأنهم عرفوا قواعد ال�سعادة وطبقوها يف حياتهم ،وواجهوا كل
العقبات التي تقف يف طريقهم بهدوء وحكمة.

قامو�س احلب

بني كل حبيبني قامو�س خا�ص ال يفهمه غريهما :..حركات ،نظرات ،نكات ،تلميحات.
وكثري من امل�شاكل الزوجية تبد�أ عندما يفقد الطرفان تلك اللغة امل�شرتكة يف حياتهما
اليومية  ,لتحل حملها �أحاديث العمل والأعباء  ,ويعترب الزوجان قامو�سهما القدمي �شي ًئا
مل يعد يف الإمكان الرجوع �إليه .لذلك حاوال �إيجاد تلك اللغة بينكما يف كل مراحل احلياة..
وبجملة واحدة  ,,و�أن تكونا قادرين على االبتكار.

تزوجا مرة �أخرى

ال تتعجبوا من هذا الكالم؟ نعم؛ تزوجا من جديد؟ �أق�صد ابتعدا عن بع�ضكما �شي ًئا
من الوقت � ..أ�سبو ًعا يكون بينكما الكالم العادي وال م�سـا�س ؛ حتى تتحرك املحبة الداخلية
وال�شوق الذي دفن مع الأيام ،ثم تكون بعد ذلك هدية وملكة بال �شهود ومهر  ,ثم الع�شاء يف
�أفخم فندق وحدكما بدون الأوالد ثم تكون ليلة العر�س  ...جربوا ولن تندموا!
ومبارك للعري�س والعرو�س!.
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حب م�ؤمل

واقع احلب تعرب عنه حماوالت الزوجة اجلادة لتحقيق مزيد من التفاهم واالن�سجام،
وكذا الرغبة امل�شرتكة يف �إجناب طفل و�آمالهما امل�شرتكة ،كل هذا �صحيح يف حد ذاته ،لكنه
ال يحول دون �إح�سا�س املر�أة بالأمل ما دام الزوج ال يعرب لها عن حبه ،وال يبدي نحوها مزيدًا
ريا ما تلحظ املر�أة �أن �إقبالها على الزوج وزيادة رقتها جتاهه،
من الرقة واللطافة .وكث ً
تزيده توت ًرا ،فبع�ض الن�ساء ي�شعرن ب�أنهن كلما �أبدين مزيدًا من الرقة واللطف �شعرن
بابتعاد �أزواجهن عنهن.

املر�أة كالوردة

املر�أة كالوردة �إذا مل ي�سقها الرجل ح ًبا اً
ودالل وت�شجي ًعا واهتما ًما ف�إنها ال حتيا..
للمالطفة واملداعبة :بني الزوجني �أثر يف النفو�س ،فالر�سول ﷺ ظل يذكر تلك املرة
التي �سبقته فيها عائ�شة على الرغم من طول العهد بها .فقال":هذه بتلك"!.
ولعل من �أ�ساليب �إيقاظ املحبة يف قلب الزوجني ،تذكر الأيام املا�ضية واملواقف ال�سالفة التي
كان لهم فيها �أحاديث جميلة و�أعمال �سعيدة ،وقد قال اهلل تعاىلَ } :و اَل َت ْن َ�سوُا ا ْل َف ْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم{.
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�ساعد زوجك يف بع�ض �أعمالها املنزلية

لقد بلغ من ح�سن معا�شرة الر�سول ﷺ لن�سائه التربع مب�ساعدتهن يف واجباتهن
املنزلية ،قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها " :كان ﷺ يكون يف مهنة �أهله (يعني خدمة �أهله) ف�إذا
ح�ضرت ال�صالة خرج �إىل ال�صالة " .رواه البخاري.

الرفق
ِّ

على الزوج �أن يالطف زوجته ويداعبها ،وت�أ�س بر�سول اهلل ﷺ يف ذلك" :فهال بك ًرا
تالعبها وتالعبك؟! " رواه البخاري ،وحتى عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه  -وهو القوي
ال�شديد اجلاد يف حكمه  -كان يقول " :ينبغي للرجل �أن يكون يف �أهله كال�صبي ( �أي :يف
الأن�س وال�سهولة ) ف�إن كان يف القوم كان رجلاً .

ال�سماح للزوجة بالتعبري عن ر�أيها

فاحلياة الزوجية م�شاركة بني الزوجني ،والرجل يعطي زوجته الفر�صة لتعرب عن
ر�أيها فيما يدور داخل بيتها ،وهذا مما يجعل احلياة بني الزوجني ي�سرية و�سعيدة .ويجب
على الرجل �أن يحرتم ر�أي زوجته ،ويقدره �إذا كان �صوا ًبا ،و�إن خالف ر�أيه .فذات يوم وقفت
زوجة عمر بن اخلطاب لرتاجعه (�أي تناق�شه) -ر�ضي اهلل عنهما -فلما �أنكر عليها ذلك،
قالت :ولمِ َ تنكر �أن �أراج َعك؟ فو اهلل �إن �أزواج النبي ﷺ لرياجِ ْعنه( .البخاري).
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ال جتعل الغرية تد ِّمر احلب

يعترب ال�شك غري املنطقي يف الزوج �سب ًبا عا ًما يف حدوث الطالق بني الزوجني ،فمن
املمكن �أن ي�ؤدي عدم الثقة والغرية �إىل توترات ال ميكن احتمالها ،وحتى ل�سوء املعاملة
اجل�سدية بني الزوجني ،ولو �أدت الغرية �إىل �إبعاد الزوجني عن بع�ضهما ،فعليهما ا�ست�شارة
�أحد امل�ست�شارين قبل فوات الأوان.

الذي ُيقدَّ م لك

ا�ستمرئ الطعام الذي ُيقدَّم لك يف البيت وال ترفع �صراخك بال�شتم وال�صياح �إذا ما كان
هناك نق�ص يف الطعام ب�أن كان امللح ـ مثلاً ـ قد زاد عن املعتاد �أو نق�ص ،ف�إن الزوجة لي�ست
بقهرمانة.

تنتظر ما هو معرب عن امل�شاعر

يعتقد �أنه قد يزداد ر�صيد تقديره وحمبته لدى زوجته لو قدم لها �أ�شياء غالية وثمينة،
ويتغا�ضى يف نف�س الوقت عن �أ�شياء �صغرية ولكنها قد تكون �أكرث فاعلية و�أكرث �إثارة مل�شاعر
املر�أة ،وهذه الأ�شياء قد تكون كلمة لطيفة �أو ا�ستح�سا ًنا ل�شيء قامت به �أو هدية ب�سيطة
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ومعربة لتذكر منا�سبة �سعيدة مرت بهما .فهذه الأ�شياء لديها �أثر عظيم عند الزوجة.
و�إن كانت الزوجة ال ترف�ض الهدايا املادية الثمينة و�إمنا تتقبلها بلهفة �شديدة �إال �أنه
يظل هناك عن�صر ناق�ص ال ت�صرح به ،ولكنه يعتمل يف دواخلها عن ماهية تقدير زوجها
لها ،و�ستظل تنتظر ما هو معرب عن امل�شاعر والأحا�سي�س ب�أكرب من الهدايا القيمة ،وهو ما
ي�ستطيع �إ�شباع حاجتها للحب.

العالقات الزوجية

هناك �أنواع عدة من العالقات الزوجية ،فبع�ض الأزواج يف حالة جدل وخ�صام م�ستمرين،
ونتيجة لذلك ،ف�إن م�شاعر الود التي بينهما ت�ضعف مبرور الوقت ،وقد تتال�شى ومتوت،
و�أحيا ًنا جند الزوجني بالرغم من وجود �شجارات وخالفات بينهما� ،إال �أنهما يحاوالن
�أن ي�ضغطا على �أع�صابهما ويتظاهرا بالهدوء الدائم ،وك�أن �شي ًئا مل يكن ،ونتيجة لذلك
ال�ضغط �سيفقدان � ً
أي�ضا �شعور املودة واملحبة بينهما ،كال النوعني يعي�ش حالة حرب دائمة.
ال تقارن �أبدًا حياتك املعي�شية بحياة الأ�صدقاء ،والأقرباء الأثرياء ،والذين يتمتعون
بهناء �أكرث منك ،وب�سعادة �أطفح من �سعادتك ،لت�شعر دائ ًما ،ب�أنك تعاين من الفقر وال�شقاء
واجلدب ،و�إمنا قارنها بحياة �أولئك الذين يعانون من ق�سوة امل�شاكل والأزمات التي ال
تعرفها حياتك ،لتلم�س حينذاك ب�أنك تعي�ش حياة الرتف والرفاهة العري�ضني.
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امل�صارحة بني الزوجني

بع�ض.
الأزواج الذين ال يت�صارحون مبا ي�شعرون ي�صبحون يف نهاية الأمر غرباء عن ٍ
فالن�ساء يف حاجة �إىل التحدث �إىل �أزواجهن بدون �أن ت�ست�شيط غ�ض ًبا �أو تنفجر يف البكاء
�أو تكون يف حالة انفعال �شديد .والرجال يحتاجون �إىل مواجهة �شعورهم واقت�سامها مع
ن�سائهم ،وهم يف حاجة �إىل �أن ي�ستمعوا �إىل م�شاكل �شريكات حياتهم و�أن يعرفوهم ب�أنهم
يهتمون بهن ،و�أن يتفهموا ما يقلقهن ،و�أنهم يحبونهن.

ماذا تريد الن�ساء من �أزواجهن ؟

 عندما نختلف يف ر�ؤية الأمور �أرجو �أال ت�ستخف بر�أيي ،لي�س بال�ضرورة �أن يكون�أحدنا م�صي ًبا عندما يكون الآخر خمط ًئا ،كما �أنه ال يتعني علينا �أن نتقاتل ؛ كي ن�صل �إىل
اتفاق� ،إذ �إنه عندما يحدث ذلك تراين �أميل �إىل تقبل ر�أيك ،لكنني �أ�ستاء من ذلك الح ًقا.
 من املهم جدًا �أن تقول ما تعنيه .فال توجه يل التعابري املجحفة التي ت�ؤذيني ثمعلي وعو ًدا كبرية ال تقوم بتنفيذها �أبدًا� .إين
تتوقع مني �أن �أن�ساها على الفور ،وال تغدق َّ
�أتقبل منك عندما ت�أمرين �أو �أدعك و�ش�أنك يف �ساعة غ�ضبك.
	ال تن�سحب وتتهرب :قد تكون اخلالفات الزوجية يف موقف يتطلب املواجهة حتىيتم ح�سمها و�إنها�ؤها يف حلظاتها الأوىل .فيجب على الأزواج �أن يت�صدروا ملثل هذه اخلالفات
و�أال ين�سحبوا ويتهربوا من املواجهة ،حيث �إن االن�سحاب من املواجهة يعني متادي الطرف
الآخر يف ال�سلوك الذي يقود للخالفات ،ومن ثم ا�ستمرارية اخلالفات الزوجية وتطورها،
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مما يعني ت�أزم الو�ضع الذي قد ينفجر يف �أية حلظة ينهي احلياة الزوجية.
 زوجي! ال تلقِ م�س�ؤولية التق�صري علي عندما �أقوم مبا �أوكلتني به� .إذ �إن نقدكاجلارح ي�ؤثر على اعتدادي بنف�سي ويجعلني �أ�شعر �أين عاجزة عن القيام ب�أي �أمر ب�صورة
جيدة .لن تعرف كم �ستكون ثقتي بنف�سي �أكرب و�إنتاجي للعمل �أكرث لو اعرتفنا م ًعا بحقي
يف �إجناز الأمور على طريقتي اخلا�صة .عندما ت�ستعجلني لإجناز �أمر ما ب�سبب زحمة
الأعمال �أو ان�شغايل عنه فال تف�سر ذلك ب�أين راف�ضة القيام مبا �أوكلتني به �أو غري مكرتثة
له.
عندما �أكون مت�ضايقة و�آخذ بالبكاء �أو �أفقد ال�سيطرة على م�شاعري فا�سمح يل
بالتعبري عن هذه امل�شاعر .وحاول �أن تتحمل ذلك .فهذه م�شاعري ال�شخ�صية و�س�أمتكن من
ا�ستيعابها �أكرث لو �أعطيتني الوقت لذلك .كما �أن معاناتي ت�صبح �أقل �إذا �شعرت باحلرية يف
التعبري عن هذه امل�شاعر ب�صورة طبيعية بدل �أن �أكبتها خ�شية �أن �أزعجك �أو �أ�ضايقك" .هذا
ما تريده الزوجة من زوجها".

�س�أتزوج الثانية

زوجي احلبيب! �إن هذه الكلمة كال�صاعقة علي ،ولها �أثر كبري على نف�سي ،وهي جارحة
وم�ؤملة بالن�سبة يل.
زوجي العزيز ..قبل �أن متزح معي بهذه العبارة� ،أمتنى �أن تفكر يف (م�شاعري)� ،إن املزاح
يف مثل هذه الكلمات �أمر ال نحبه نحن الن�ساء  ,وواهلل �إنني �أحمل احلقد عليك والكراهية
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بعد �سماعي لتلك الكلمة.
زوجي الغايل ...لن �أقول لك :طلقني؛ لأن هذا غباء مني ،ولكني �أقول :اتق اهلل فينا!
وتذكر �أنك م�س�ؤول عنا.

تذ َّكر زوجي

ال ت�ضربني! لأن خري الرجال هم الذين ال ي�ضربون زوجاتهم ،وتذكر �أن تتمنى لأخيك
ما تتمناه لنف�سك ( هل تريد �أن ترى �أحدًا ي�ؤذي �أمك ) ؟
 تذكر �أن مايل ملكي و�أن بع�ض مالك (ملكي). قالت العرب� :إن ا�ستقامة املنجل يف اعوجاجه.اعوجاجا ،وهذا ال يعني �أين غبية بقدر ما يعني
 تذكر �أين خلقت من �أكرث �ضلوعكً
�أين خمتلفة عنك  ,ف�أنا �أفكر و�أت�صرف كامر�أة ولي�س كرجل.

الهدية

ريا  ,وهي �سبب من �أ�سباب املحبة
زوجي الكرمي! �إن الهدية ترتك يف القلب �أث ًرا كب ً
واملودة .كيف ال ؟ ونبينا ﷺ يقول ":تهادوا حتابوا" 0لقد �أ�صابني حزن يف قلبي ملا قدمتَ
من �سفرك و�أنت �صفر اليدين من الهدية� ..إن الهدية لي�ست بقيمتها املادية ولكن قيمتها
بالن�سبة يل كزوجة �شي ًء ثمني ال ُيقدر مبال ولو كانت من �أقل القليل .ويف ذلك اليوم ملا
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رزقنا مبولود كنت �أنتظر منك �أن ت�أتي لنا بهدية بهذه املنا�سبة ولكني تفاج�أت ب�أنك مل تلق
لذلك اً
بال...قلت يف نف�سي :لعله ن�سي! ولكنها �أيام بل �شهور مرت ومل �أر �شي ًئا...فلماذا يا
زوجي الغايل؟
�إن �أيام املنا�سبات  ,وحلظات الفرح جميلة يف احلياة ..ولكن الأجمل منها هو تفاعلك
معها و�إهدا�ؤك يل فيها بهدية .الزالت �أمامك فر�صة ،والأيام اجلميلة تنتظرنا � -إن �شاء
اهلل  -ف�أمتنى �أن نرى فيها هدية.

منهن
ُيحبنب من الزوج ما يحب الزوج ّ

�إن الن�ساء ُيحبنب من الزوج ما يحب الزوج منهنّ من طيب الكالم وح�سن املنظر
ونظافة الثياب وطيب الرائحة  ,فكن يف كل �أحوالك كذلك ,وجتنب �أن تقرتب منها تريدها
وقد بلل العرق ج�سدك ،و�أدرن الو�سخ ثيابك ،ف�إ ّنك �إن فعلت جعلت يف قلبها نفو ًرا و�إن
�أطاعتك  ,فقد �أطاعك ج�سدها ونفر منك قل ُبها.

رب الأ�سرة الواقعي

رب الأ�سرة الواقعيَّ ،
ويكن لك كل �أفراد الأ�سرة ح ًبا واحرتا ًما
�إذا �أردت �أن تكون َّ
حقيقيني ،فال تفر�ض �آراءك على زوجتك و�أوالدك ،وال ت�شعرهم ب�أنك تتمتع بقوامة خا�صة
على �ش�ؤونهم ،بحيث ي�شعرون بالت�صاغر ،والتخاذل �أمامك.
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خم�سة �أ�سرار حلياة زوجية �سعيدة!

 عندما يكون احلديث عن اخلطط امل�ستقبلية؛ فعلى الزوج �أو الزوجة ا�ستخدامكلمة نحن اً
بدل عن �أنا.
 على الزوج �أو الزوجة �أن يذكر كل منهما الآخر باخلري ويعطي انطبا ًعا ملن يتحدث�إليه ب�أنه فخور بزوجته� ،أو هي فخورة بزوجها.
 تطابق وجهات النظر ،و�أن ُيعزز كل منهما وجهة نظر الآخر �أثناء احلديث. �أن يكون لكل واحد منهما ذكريات وا�ضحة عن تاريخ �أول لقاء جمعهما ،و�أن يتذكراتفا�صيل اليوم الذي اتفقا فيه على الزواج.
يت�صرف الزوجان ب�سلبية جتاه امل�صاعب التي القتهما يف حياتهما ،و�أن يتذ ّكرا
 � اّأل ّريا يو ًما ما.
�أن كل �سحابة الب ّد �أن متطر خ ً

حياتك الزوجية

كثري من الأزواج يت�شاجرون ب�سبب املال ،لدرجة �أنهم يدعون اخلالفات املالية تدمر
ريا ما ت�شتكي الزوجات من �أن �أزواجهن يبحثون عن املال من �أجل
حياتهم الزوجية ،وكث ً
احتياجاتهم اخلا�صة ،وال ي�شركون ن�ساءهم �أو �أطفالهم معهم يف ذلك .والرجال ي�شتكون

71

من �أن ن�ساءهم يعر�ضون عنهم عندما ت�سوء حاالتهم املالية ،فعمل الزوجني معاً يف ال�ش�ؤون
املالية من �ش�أنه �أن ي�ساعد على �إزالة هذه ال�شكاوى.

يتو�سع
ال ترتك النقا�ش َّ

كل زوجني يحدث بينهما خالفاتَّ ،
ولكن الزوجني اللذين يحوالن كل خالف �إىل حرب
علنية؛ من املحتمل �أن ينتهي بهما الأمر بالطالق ،فتعلم �أن تو�ضح وجهة نظرك بو�ضوح
مرة واحدة ،ثم توقف بعد ذلك .وال تكرر نف�س ال�شكاوى ،وال ت�صرخ يف �شريك حياتك� ،أو
ت�ضايقه با�ستمرار باتهامات غريبة.
من �أ�سباب دوام ال�سعادة  ..التهادي

 التهادي �سنة نبوية تنمي التحاب عمو ًما وبني الأزواج خا�صة ،ويف احلديث" :تهادواحتابوا".
 الإف�صاح عن م�شاعر الود :فكثري من الأزواج  -رجا ًال ون�سا ًء -يئدون احلب بينهمبحجة االن�شغال برتبية الولد� ،أو غري ذلك من الأهداف املادية كبناء امل�سكن �أو تنمية املال،
ويتنبهان بعد ردح من الزمن �أن جذوة احلب قد َخ َبتْ .
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اال�ستمتاع بالزوجة يف وقت و�أي مكان

لك اال�ستمتاع بزوجتك يف �أي مكان� ،إال �إذا �أ�ضر بها ،كما لو كان هناك برد ،بل قال
الفقهاء :ولو على ظهر قتب� ،أي :رحل البعري ،واملعنى �أنه يف �أي مكان ،ويف �أي زمان� ،إال �إذا
�أ�ضر بها� ،أو �شغلها عن فر�ض" .العالمة ابن عثيمني رحمه اهلل".

�أ�شياء يجب � اّأل تفعالها

جتاهلك لها عند عودتك من العمل ،قراءتك للجرائد� ،أو فتح التليفزيون� ،أو االن�شغال
باحلديث يف التليفون لوقت طويل .قد تكون مره ًقا! لكن ترحيبك بها بلطف وق�ضاء ب�ضع
دقائق ل�س�ؤالها عن يومها �سي�شعرها �أنها حمبوبة.

كذبة يقولها الزوج لزوجته

"�أنا لن �أكذب عليك" ال�سبب :العي�ش ب�سعادة �إىل الأبد.
هذه اجلملة رومان�سية جدًا ،وغال ًبا ما يقولها الرجل لأنه ي�شعر ب�أن هناك �أوقا ًتا
حتتاج الزوجة فيها جملة من فيلم رومان�سي .ولكن هل ميكن �أن يكذب؟ هذا يعتمد على
�شخ�صيته ب�شكل �أ�سا�سي ،وميكن �أن يكون ذلك ن�سب ًيا ح�سب حجم احلقيقة التي يريد �أن
عنك .ولكن هل ت�صدقينه؟ �إذا قالها ب�صدق �أعتقد �أنه ي�ستحق �أن ت�صدقيه.
يخفيها ِ
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االبت�سامة

زوجي الغايل! �إن االبت�سامة مع �أ�سرتك لها �أثر كبري يف �صناعة احلب وتنميته� ،إنني
�أمتنى �أن نكون نحن �أحب النا�س �إليك ،و�أول النا�س يف ر�ؤية هذه الأخالق احل�سنة منك� .إن
ابت�سامتك تر�سل يل موجات من احلنان عرب �أجواء احلب ل�سقط يف مطار القلوب ،وحينها
يزداد احلب ،وتزول �سحب الهموم من حياتي..
املر�سلة :زوجتك

النفقة على الزوجة وك�سوتها

من احلقوق الواجبة على الزوج والتي فرط فيها الكثري من النا�س ،وقد قال ﷺ ملن
�س�أله عن حق الزوجة عليه� ":أَ ْن ُت ْط ِع َمهَا ِ�إ َذا َط ِع ْمتَ َ ،و َت ْك ُ�س َوهَا ِ�إ َذا ا ْك َت َ�س ْيتَ �َ ،أ ِو ا ْك َت َ�س ْبتَ َ ،و اَل
َت ْ�ضرِبِ ا ْل َو ْج َهَ ،و اَل ُت َق ِّب ْحَ ،و اَل َت ْه ُج ْر ِ�إ اَّل فيِ ا ْل َب ْيتِ " .وتكون النفقة باملعروف وما هو متعارف
عليه يف البلد،مع احلذر من املال احلرام.
ال�سماح لها باخلروج �إذا احتاجت لذلك

على الزوج �أن ي�سمح لزوجته باخلروج �إذا احتاجت �إليه ،كزيارة �أهلها و�أقاربها وجريانها،
وكذلك �إذا ا�ست�أذنته باخلروج �إىل �صالة اجلماعة ،وكان خروجها �شرع ًيا بحيث ال مت�س
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طي ًبا ،وال تخرج بزينة تفنت بها الرجال ،فمن ال�سنة �أن ي�أذن لها ولكنه ينبغي �أن ين�صحها
ب�أن �صالتها يف بيتها �أف�ضل لها.

الغرية عليها

�أن يغار عليها يف دينها وعر�ضها� ،إن الغرية �أخ�ص �صفات الرجل ال�شهم الكرمي ،و�إن
متكنها منه يدل داللة فعلية على ر�سوخه يف مقام الرجولة احلقة وال�شريفة .وال يعني ذلك
�سوء الظن باملر�أة والتفتي�ش عنها وراء كل جرمية دون ريبة ،فعن جابر بن عتيك قال :قال
ر�سول اهلل ﷺ �" :إن من الغرية غري ًة يبغ�ضها اهلل  ,وهي غرية الرجل على �أهله من غري
ريبة" .رواه �أحمد و�أبو داود.

�إ�شباع رغباتها الفطرية

للمر�أة غرائز و�شهوات يجب على الزوج �إ�شباعها ؛ حتى ال تلج�أ للحرام ،وكثري من
الأزواج ال يهتم �إال بنف�سه ورغبته ،فمتى ارتاح ترك الزوجة وهذا خط�أ ،فيجب �أن ينتظر
حتى تق�ضي نهمتها.
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية:يجب على الرجل �أن يط�أ زوجته باملعروف؛ وهو من
�أوكد حقها عليه � ,أعظم من �إطعامها .والوطء الواجب قيل� :إنه واجب يف كل �أربعة �أ�شهر
مرة .وقيل :بقدر حاجتها وقدرته ؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته.
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ال�سهر خارج املنزل

كثري من الأزواج ال يطيق اجللو�س يف املنزل ،فرتاه دائم ال�سهر واخلروج مما ي�سبب
امل�شاكل الزوجية .الكثري ال يبايل مب�شاعر الزوجة فيرتكها وحيدة بني جدار غرفتها ،وهذا
لي�س من املعا�شرة باملعروف ..وقد قال ﷺ لذلك ال�صحابي الذي يقوم الليل وي�صوم النهار:
"�إن لأهلك عليك ح ًّقا" ..فلتحذر من ال�سهر �ساعات طويلة وترتك زوجتك وحدها.

احذر من الغيبة الطويلة يف ال�سفر

قد ي�سافر الزوج لطلب الرزق �أو �أمور �أخرى ،ولكن عليه �أن يراعي يف �سفره �أن يكون
"ال�س َف ُر ق ِْط َع ٌة مِ َن ا ْل َع َذابِ ،
ق�ص ً
ريا قدر امل�ستطاع ،فمتى ق�ضى �أمره رجع �إىل �أهله ..قال ﷺ َّ :
يمَ ْ َن ُع �أَ َح َد ُك ْم َن ْو َم ُه َو َط َعا َم ُه َو َ�ش َرا َب ُهَ ،ف ِ�إ َذا َق َ�ضى َ �أ َح ُد ُك ْم َن ْه َم َت ُه مِ نْ َو ْج ِه ِه َف ْل ُي َع ِّجلِ ال ُّر ُجو َع
�إِلىَ �أَهْ ِلهِ" .رواه �أحمد و�صححه الألباين.

وقت ا�سرتاحة

عندما حت�س ب�أن هنالك حالة من الرتابة �أو الروتني يف احلياة الزوجية اطلب وق ًتا
م�ستقط ًعا .اذهب خارج املنزل ،قم بزيارة �صديق ،وحتى قم برحلة ولو بعيدة؛ لإعادة جتميع
�أفكارك وجتديد ن�شاطك.
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عدم �ضربها بغري �سبب

�ضرب الزوجة ال يجوز �إال للحاجة مثل:لو ن�شزت وترفعت على زوجها ،ويكون �ضر ًبا
خفي ًفا ،وقد �أباح اهلل تعاىل ال�ضرب فقالَ " :واللاَّ تِي َت َخا ُفو َن ُن ُ�شو َزهُ َّن َفع ُِظوهُ َّن وَاهْ ُج ُروهُ َّن
فيِ المْ َ َ�ضاجِ ِع َو ْ
ريا ".
ا�ض ِر ُبوهُ َّن َف�إِ ْن �أَ َط ْع َن ُك ْم َفال َت ْب ُغوا َعلَ ْيه َِّن َ�س ِبيلاً �إِ َّن اللهَّ َ َكا َن َع ِل ًّيا َك ِب ً
وال يكون ال�ضرب يف الوجه قال ﷺ َ " :و اَل َت ْ�ضرِبِ ا ْل َو ْج َه َو اَل ُت َق ِّب ْح َو اَل َت ْه ُج ْر ِ�إ اَّل فيِ ا ْل َب ْيتِ "
رواه �أبو داود.

االجنذاب احلميمي

�إن االجنذاب اجلن�سي بني الطرفني يعطي دف ًعا قو ًّيا يف ا�ستمرار العالقة الزوجية
ويزيد يف نقاط التقارب املوجودة بني الطرفني  ,كما يغطي على وجوه االختالف ،و�إن كان
هذا العامل ال يكفي وحده لبناء عالقة زوجية قوية و �سعيدة.

معادلة

حني ي�شعر �أحد الطرفني �أنه بذل للآخر �أكرث مما �أخذ منه ي�شعر بالغنب ،ويبد�أ يف
لديك ما ميكن �أن متنحيه
النظر �إليه ب�صورة خمتلفة .ويظل احلب بينكما باق ًيا طاملًا كان ِ
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له ،ولديه ما ميكن �أن مينحه لك ..ف�إذا توقف هذا العطاء املتبادل �أ�صبحت تكلف ُة العالق ِة
رب من عائداتها ،وانقلبت �إىل وظيف ٍة بعد �أن كانت متعة.
�أك َ

حتدث� ..أحبك

�أف�صح عن حبك لزوجتك بالكلمة �أو الهدية �أو ال�سلوك :قال �أحد ال�صحابة لر�سول
اهلل ﷺ � :إين �أحب فال ًنا .ف�س�أله� :أ�أخربته؟ قال :ال ،قال� :إذن ف�أخربه" .وقال ﷺ " :تهادوا
حتابوا" .وكان يقر�أ القر�آن يف حجر عائ�شة ،ويلعق �أ�صابعها بعد الأكل ،ويغت�سالن معاً يف
�إناء واحد ،ويدللها ويناديها :يا ُ
عائ�ش..

ال تبخل عليها بهدية ولو كانت وردة

ف�إن ت�أثري ذلك عجيب يف م�سح ون�سيان كل الزعل ،و �إن �أردت ر�ؤية ال�سحر يف ذلك
فعليك بكالم احلب والتغزل بجمالها ومدح �أعمالها ومداعبتها مقتد ًيا بر�سول اهلل ﷺ
مثال� :أن ت�شرب من نف�س الكوب الذي ت�شرب منه ،و�أن تلقمها بيدك وتالعبها لقول ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه واله و�سلم" :هلاَّ بك ًرا تالعبها وتالعبك".
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�شكاوى متبادلة

�أكرب �شكوى تعرب عنها الن�ساء �أن الرجال ال ي�سمعون ،فالرجل �إما �أن يتجاهلها� ،أو
ريا ،وين�سى �أنها حتتاج �إىل تعاطفه �أكرث
ي�ستمع �إليها لثوانٍ  ،ثم يقدم لها حلاً باعتباره خب ً
من خربته .لأن الرجل يظن �أن املر�أة حني ت�شتكي �إليه تطلب م�ساعدته املعرفية ،بينما هي
تطلب تعاطفه ودعمه .و�أكرب �شكوى للرجال �أن الن�ساء دائ ًما يحاولن تغيريهم .والرجل
�شديد احل�سا�سية لتقدميك الن�صائح له لأنها ت�شعره ب�أنه غري قادر .يحاول الرجل �أن يغري
م�شاعر املر�أة عندما ت�شعر بال�ضيق ب�أن ي�صبح هو ال�سيد اخلبري ويقدم اً
حلول مل�شكالتها.

�أنت وهي � اً
أول ..والبقية ت�أتي

ريا ما يكون تدخل �أهل الزوج �أو الزوجة �سب ًبا يف هدم �أ�سرة كان ميكنها �أن تنمو لو
كث ً
وجدت اجلو املالئم ،ورغم تقدير قيمة كلتا الأ�سرتني� ،إال �أن الأ�سرة ال�صغرية التي انبثقت
منهما ينبغي �أن حتظى مبا يكفي من اال�ستقاللية لتخط لها طريقها اخلا�ص "زيتون ٍة ال
�شرقي ٍة وال غربي ٍة "� ،إذ ي�سقط �أهل الزوج �أو الزوجة جتاربهم اخلا�صة على الواقع اجلديد
الذي يعي�شه الزوجان ،ومهما كانت حكمة الن�صح ف�إن االعتياد على التبعية لن يجعل من
الأ�سرة �أ�سرة ذات خ�صو�صية وقدرة على مواجهة حتديات احلياة ب�صالبة.
تذكر ..وتذكري� :أن كل الأطراف الأخرى هي رقم  10يف الرتتيب ،والأرقام من 9-1
يحتلها طرف العالقة الآخر !!
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(الفياجرا)

هي احلبة الزرقاء التي يعرفها اجلميع الآن ملا �صاحب �إنتاجها من �ضجة �إعالمية،
وكذلك ملا لها من خماطر �إذا مل يتم الفح�ص الالزم للمري�ض قبل تناولها ،فلهذه املادة
�أعرا�ض جانبية خمتلفة ،ولكنها معظمها من النوع املحتمل �إال �إذا كان الرجل من مر�ضى
القلب ويتناول مركبات تعمل على تو�سيع ال�شرايني التاجية ،ففي هذه احلالة مينع من
تناول الفياجرا منعا با ًّتا.

الرتابة� ..سم املتعة القاتل

مهما كانت لذة ال�شيء يف بدايته ف�إن كرثة تكراره دون التجديد فيه ميكن �أن يدفع �إىل
الرتابة وامللل ،وهذا ي�ستدعي �أن يكون التجديد قانو ًنا للحياة الأ�سرية ،والتجديد ي�شمل:
عامل الأ�شياء ،وعامل امل�شاعر ،وعامل الأفكار.

حكمة اخلفاء والتجلي

املتحابان يحتاجان �إىل فرتة من الغياب ،ليكون الو�صل �أل َّذ و�أمتع ،فاعرف متى تكون
�إجازتك (وبعدك عن زوجتك يف �سفر �أو عمل ،وبعدها عنك بزيارة �أهلها) مفيدة يف زيادة
ت�أجج امل�شاعر وارتقاء املحبة.
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�صور الغ�ضب املذموم بني الزوجني

ا�ستخدام العنف اللفظي واجل�سدي الذي يرتك �آثا ًرا غائرة يف نف�س الطرف الآخر
املعتدى عليه:
احلرمان من القوامة املادية..التخلي عن الطرف الآخر يف مواقف حا�سمة كنوع من
ادخار الغ�ضب..مغادرة املنزل لفرتات طويلة..ت�شويه �صورة الأب �أو الأم يف �أعني الأطفال �أو
الأهل والأ�صدقاء.
وهذه ال�صور ال�سلبية التي يت�صور الطرف الآخر �أنه ا�ستطاع بها �أن يث�أر لنف�سه وينتقم
بها لغ�ضبه يكون لها �أبلغ الأثر على العالقة الزوجية ثم على الأبناء بعد ذلك.
فقد �أكدت الدرا�سات العلمية احلديثة يف جمال علم النف�س �أن تعر�ض الأطفال
ل�ضغوط م�ستمرة ممن يعي�شون يف �أ�سر م�ضطربة ي�ساهم يف �إ�صابتهم بالأمرا�ض الع�ضوية
الح ًقا؛حيث ت�ؤثر هذه ال�ضغوط يف �أع�ضاء اجل�سم و�أن�سجته مثل �ضغط الدم والقلب
وال�شرايني ،بل �إن هذه اال�ضطرابات �أو ما يعرف بالعنف الأ�سري ي�ؤثر بال�سلب على ال�صحة
النف�سية له�ؤالء الأطفال ،ويهدد بجنوحهم يف امل�ستقبل عن ال�سلوك ال�سوي.

�أهمية الرومان�سية

ما فائدة لو كنت و�سيماً ومتلك املاليني وال متلك الرومان�سية التي ت�سعد فيها زوجتك
�أو حتى املعاملة احللوة؟
�إننا ال نطلب منك � -أيها الزوج � -أن تغرق زوجتك بالهدايا كل �آخر �شهر ،ولكن يف
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املنا�سبات والأعياد قدم لها هدية تفرحها ،وتقرب �أحدكم من الآخر �أكرث .و�أنت راجع للبيت
�أح�ضر لها معك علبة �شوكوال وقدمها لها بطريقة رومان�سية مع (بو�سة) مثال � ,صدقني
عند املر�أة ت�ساوي كنوز الدنيا .

كيف تعاقب زوجتك بحنان ؟

جال�سا بالقرب من زوجتك وحبيبتك وتت�ضايق من كلمة �أو تعليق منها
عندما تكون ً
حول يديك �إىل �شكل خمالب (ك�أنك حتمل كرة تن�س �أر�ضي �أو كرة يد بيد واحدة) حول
يديك �إىل �شكل خمالب لوح�ش مفرت�س ...وانق�ض عليها بالدغدغة( ...لكن كن لطيفا
نوعا ما ...؛ حتى ال تت�سبب لها بالكدمات والبقع الزرقاء يف ج�سدها ).

الكلمات اجلميلة املحببة

 حبيبتي�...أحبك....وتفنن يف �إخراج هذه الكلمات بقوة و�صدق.خ�صو�صا �إذا كان حديثها عن م�شكلة متر بها ترغب
	ا�ستمع �إليها عندما تتحدثً
منك م�شاركتها الر�أي وامل�شورة ،ا�ستمع �إليها بكل جوارحك.
 تز َّين لها دائ ًما وبالغ يف الزينة.	ال ت�شعر زوجتك ب�أنها مهانة لديك ،بل يجب �أن ت�شعرها �أنها معززة مكرمة ،والتن�س الثناء عليها بني الفينة والأخرى �أمام ذويها وذويك يف ح�ضرتها.
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الزوج مع �أ�صدقائه

الزوجة تت�ساءل :ملاذا يرتك الزوج جنته الوارفة الظالل التي تعبت يف غر�س رياحينها؟
وهو م�شغول عنها ب�أ�صدقائه ي�سيء معاملتها بينما تراه مع �أ�صدقائه على �أرفع خلق و�أ�سمى
معاملة ،ميازحهم وي�ضاحكهم� .أما هي فيعتربها كقطعة �أثاث كمالية يف املنزل ال تفقه
�شي ًئا من �أمور الدين والدنيا ،وحجته يف ذلك �أن الر�سول ﷺ قال" :ما ر�أيت من ناق�صات
عقل ودين �أذهب للب الرجل احلازم من �إحداكن "البخاري.
�إن الر�سول ﷺ حني ذكر يف حديثه �أن الن�ساء ناق�صات عقل ودين مل يق�صد �إهانة
املر�أة بل �أراد تنبيه الرجل �إىل بع�ض خ�صائ�ص الأنوثة ليلتم�س لها االعتذار �إن هي �أخط�أت
يو ًما .لقد غفل الزوج عن �أن الزوجة كائن حي �أكرث ما حتركه امل�شاعر والأحا�سي�س فرتاه
عاب�س الوجه مقطب اجلبني ك�أنه يريد �أن يثبت لها �أنه الأ�سد يف عرينه في�سكن الرعب يف
قلبها .الزوجة يا زوجها تدلك �إىل �أق�صر الطرق �إىل قلبها فتقول :عليك بالكلمة الطيبة
واالبت�سامة الرقيقة واملعاملة احل�سنة و�أوعظ عربة لك يف ذلك قوله ﷺ  ":خريكم خريكم
لأهله و�أنا خريكم لأهلي".

الزوج االتكايل

�إن م�س�ؤولية الزوج يف الأ�سرة ال تقل عن م�س�ؤولية زوجته ،فكل منهما قد هي�أه اهلل
نف�س ًّيا وج�سم ًّيا وعاطف ًّيا؛ ليتواءم مع مهمته ،وك�أننا جند الزوج اليوم يتمل�ص من مهمته
معتذ ًرا بكرثة �أعبائه و�أ�شغاله و�أ�سفاره ،تار ًكا قيادة الأ�سرة لزوجته ي�ساعدها ال�سائق وفريق
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من اخلدم ،فعليها بجانب العناية بالأطفال وتربيتهم �أن حتمل طفلها املري�ض �إىل الطبيب,
و�أن تتابع طفلها يف املدر�سة ،و�أن ت�صحب الأوالد يف نهاية الأ�سبوع �إىل �أماكن الرتفيه،
وعليها توفري احتياجات املنزل�...إلخ .كل ذلك والزوج حمتج بكرثة �أعبائه و�أ�شغاله!
وهنا �أقول لكل زوج� :إن كان عذرك كرثة الأعباء والأ�شغال والأ�سفار ف�إن النبي ﷺ
يق�صر يف �أي جانب من جوانب حياته
قد حمل �أعباء الدعوة للأمم جمي ًعا ومع ذلك مل ِّ
الأخرى  ,فقد �سئلت عنه عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -ما كان ي�صنع ر�سول اهلل يف �أهله؟
فقالت :كان يكون يف مهنة �أهله( يعني يف خدمتهم ) .رواه البخاري.

كيف تك�سب زوجتك؟

 �أن ت�أكل وت�شرب من املكان الذي �أكلت منه و�شربت :عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنهاقالت " :كنت �أ�شرب و�أنا حائ�ض ثم �أناوله النبي ﷺ في�ضع فاه على مو�ضع يف في�شرب،
و�أتعرق العرق و�أنا حائ�ض ثم �أناوله النبي ﷺ في�ضع فاه على مو�ضع َّيف " رواه م�سلم.
 ق ِّبلها �أحيانا عند ان�صرافك من املنزل :عن عائ�شة�(( :أن ر�سول اهلل ﷺ كان يقبلبع�ض ن�سائه ثم يخرج �إىل ال�صالة وال يتو�ض�أ))�( .إ�سناده قوي قاله ابن حجر).
 مراعاتها يف حال التعب خا�صة يف (احلي�ض ،واحلمل ،والنفا�س) ،فاملر�أة تعدمري�ضة كما يقول الأطباء يف مثل هذه احلاالت.
 تطييب خاطرها :فالزوجة متر ب�أزمات �أو م�شكالت وحتتاج �إيل �أي ب�سمة حانيةونرب ٍة �صافية ،مت�سح عنها الآالم ،وجترب اخلاطر املك�سور.
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امدح زوجتك �أمام الأقارب

من �أعظم الأمور عند املر�أة �أن متدحها �أمام �أقاربها ,خا�صة �أمام �أبيها و�أمها ,ك�أن تقول
رغم �أنك تعاين من �سوء طعامها :ابنتكم طباخة ممتازة!
�أو �أن تقول و�أنت تذوق الأم ّرين من �سوء تدبريها املنزيل :فالنة منظمة كال�ساعة!
�أو قولك و�أنت تنام على جمر كرثة نومها� :إنها ن�شيطة كالفرا�شة!
وت�أ ّكد �أنها مبرور الوقت مادمت �أنت مراع ًيا لنف�سيتها �أمام �أهلها �أنها �س ُت�صلح من
نف�سها .هذا على افرتا�ض �أنها ال حت�سن فعل كل ذلك ,فما بالك �إن كانت من املاهرات يف
�ش�ؤون املنزل وتنظيم البيت والطبخ ،و�سالمة ل�سانها من القبائح ،وطاعتها هلل تعاىل ثم
لك قبل كل ذلك!!

ا�سا جتاه توقعات �شريك حياتك
ح�س ً
كن َّ

هناك اختالفات جوهرية بني ما يتوقعه الرجال وبني ما تتوقعه الن�ساء ،كل من
ال�شريك الآخر ،وكن على حذر ،فعلى �سبيل املثال :الن�ساء يحتجن �إىل �إعادة ت�أكيد �أزواجهن
حبهم لهن يف حاالت كثرية بعالمات حب ب�سيطة ،والحظ �أنهن يحتجن �أن يخربهن
�أزواجهن ب�أنهن مرغوب فيهن ،والن�ساء يقدرن اللم�سات الب�سيطة التي تعرب عن حب
�أزواجهن لهن.
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ومن الناحية الأخرى مييل الرجال �إىل االعتقاد ب�أنه طاملا �أنهم قاموا بعمل الأ�شياء
املهمة مثل جلب راتب عال للأ�سرة ،وتوفري منزل جيد للزوجة �أنهم قد �أدوا بذلك كل ما
ي�ؤمن حياة زوجية جيدة ،والقدرة على التحدث عن تلك اخلالفات �سي�ساعد الزوجني على
معرفة بع�ضهما �أحدهما بالآخر ،حياة زوجية �سعيدة.

متى �آخر مرة قدمت يل هدية ؟

عزيزي الزوج! �أ�س�ألك �س� اًؤال واحدًا فقط هو :متى �آخر مرة قدمت يل هدية؟! و�أترك
ل�ضمريك احلي الإجابة..
�أما تذكر عزيزي الزوج!
علي حينما �أخربتك مبقدم �أهلي لزيارتنا..
جتهمك وغ�ضبك َّ
عزيزي! �إن �إكرام �أهلي من �إكرامي ،و�إن �إهانتهم �إهانة يل ..تطالبني دائ ًما ب�أن �أكون
ب�شو�شة عندما يزورنا �أهلك� ..أفال يحق يل �أن �أطالبك �أنا � ً
أي�ضا بذلك..؟!

تخف عيوبك
ال ِ

ال تخفِ عيوبك عمن اخرتتها �أن تكون �شريكة حياتك ،بل �أطلعها على عيوبك كلها:
كحدة الطبع ،و�سرعة الغ�ضب ،و�شدة الغرية التي جتاوز احلد املحمود ،واحلر�ص ال�شديد،
وغري ذلك ،ف�إن ر�ضيت بك على ذلك فهذا �ش�أنها ،ورمبا ا�ستطاعت �أن تغري فيك هذه
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ال�صفات ال�سلبية وجتعل ً
عو�ضا عنها �صفات �إيجابية.
�أما �إذا مل تظهر �سوى �صفاتك احلميدة ،وطباعك الر�شيدة ،وبالغت يف كتمان العيوب،
ف�سرعان ما �سيتك�شف �أمرك بعد الزواج ،و�ستظهر ب�صورة الكاذب املخادع �أمام زوجتك ،وهذا
نذير باخلطر املحدق بحياتكما الزوجية.
ومهما تكن عند امرئ من خليقــة و�إن خالها تخفى على النا�س تعلم

ما ّ
يحل للرجل من زوجته يف فرتة حي�ضها ؟

يحرم على الرجل �أن يجامع زوجته وهي حائ�ض؛ لقوله تعاىلَ } :ف ْاع َت ِز ُلوا ال ِّن َ�سا َء فيِ
ي�ض َو اَل َت ْق َر ُبوهُ َّن َح َّتى َي ْط ُه ْر َن{ البقرة.222 :
المْ َحِ ِ
ويجوز للرجل �أن ي�ستمتع بزوجته فيما دون فرجها .وعن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها� -أن
ً
حائ�ضا �أن ت�أتزر ويبا�شرها فوق الإزار( .م�سلم).
ر�سول اهلل ﷺ كان ي�أمر �إحدانا �إذا كانتْ
ف�إذا جامع الرجل زوجته وهي حائ�ض ،وكان عاملًا بالتحرمي ،فقد ارتكب كبرية من
الكبائر ،عليه �أن يتوب منها ،وعليه �أن يت�صدق بدينار �إن كان الوطء يف �أول احلي�ض،
وبن�صف دينار �إن كان يف �آخره؛ لقوله ﷺ�" :إذا واقع الرجل �أهله ،وهي حائ�ض� ،إن كان
د ًما �أحمر فليت�صد َّْق بدينار ،و�إن كان �أ�صفر فليت�صد َّْق بن�صف دينار" (�أبو داود ،واحلاكم).
ويقا�س النفا�س على احلي�ض.
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احلزم يف الق�ضاء على �أي م�شكلة

احلزم يف الق�ضاء على �أي م�شكلة قد حتدث بني زوجته و�أهله ،وعدم ال�سماح لأي طرف
منهما التدخل يف �ش�ؤون الطرف الآخر ،وال يرتك لهم فر�صة يف ذلك ،و�ضرورة احرتام كل
منهما للطرف الآخر ،وذلك يف بداية احلياة الزوجية ؛ حتى ي�سد با ًبا ال يغلق لو ترك،في�صم
�أذنيه عن ال�سماع لهما ويقف موقف رجل!
ف�إذا �أح�ست الزوجة �إخال�ص الزوج لأهله وعدم ال�سماح لها ب�أي كالم مهما كان ،وكذلك
ريا من امل�شاكل
مع �أهله يقطع عليهم �أي فر�صة للتدخل فيكون بذلك قد �أزاح عن حياته كث ً
 ,كما عليه �أن يفر�ض كل منهما احرتام الطرف الآخر.

ال تظن �أن الكارثة قد وقعت عند �أي خالف

قد تن�ش�أ اخلالفات واملنغ�صات وامل�شكالت يف �أي حلظة ،ولأي �سبب ،وذلك الختالف
رغبات كل من الزوجني ،وعند ذلك عليك �أن تتقبل هذه االختالفات على �أنها �أمر طبيعي
البد منه ،وحتاول عالجها بالنقا�ش الهادئ واحلوار الب ّناء فلكل داء دواء ،ولكل م�شكلة
عالج ،فال تي�أ�س من عالج �أي م�شكلة �إذا كنت تتطلع �إىل ت�أ�سي�س حياة زوجية �سعيدة.
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الدعابة واالبت�سامة

ُت�ش�ي�ر بع�ض الدرا�س���ات�( :أن روح الدعابة و�سيلة ُعظمى للت�صدي لل�ضغوطات والقلق،
كما �أنها ت�شعرك مبزيد من الر�ضا عن حياتك).
ويق���ول بع����ض علم���اء النف�س( :عندما ي�أخذ ال�ش���خ�ص كل الأمور بجدي���ة تتغري حالته
املزاجية و�أ�سلوبه يف الكالم ونربة �صوته ،بل و�إ�شاراته فيكون حا َّد الطباع وقا�س ًيا ،مما يزيد
الفجوة بينه وبني الآخرين).
والدعاب���ة من �أكرب الو�س���ائل للرتويح عن النفو����س ،وتطييب اخلواطر وحتقيق الألفة
وال�س���عادة واملحبة ..ولقد كان لنا يف ر�س���ول اهلل ﷺ �أ�س���وة ح�س���نة ،فقد روى الإمام �أحمد يف
م�سنده �أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت� :إنها كانت مع النبي ﷺ يف �سفرٍ وهي �صغرية ،فقال
لأ�صحابه" :تقدموا" ،ثم قال لها" :تعايل �أ�سابقك" ،ف�سبقته ،ثم ت�ستطرد ر�ضي اهلل عنها:
فلبثنا حتى �إذا �أرهقني اللحم �سابقني ف�سبقني ،فقال" :هذه بتلك" .وعن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل تعاىل عنه قال :قالوا :يا ر�سول اهلل �إنك تداعبنا! قال" :نعم غري �أين ال �أقول �إال ح ًّقا".
(�صحيح خمت�صر ال�شمائل).

ب�صراحة

ت�ستغرب املر�أة حينما تذهب مع زوجها لل�سوق حيث ي�صبح ع�صب ًيا وي�ستعجلها..فيما
ريا ما ينتهي الت�سوق مب�شكلة ..ماال تعرفه املر�أة هو
تريد هي �أن تختار على مهل  ..وكث ً
�أن الت�سوق لي�س م�شكلة عند الرجل ..بل امل�شكلة يف �أن الرجل مييل دائ ًما �إىل الرتكيز
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يف نظراته ..تفكريه ..كلماته ..لذا يتعبه الت�شوي�ش املوجود يف ال�سوق ..كرثة الب�ضائع..
واملحالت ..والبائعون ..فيما ت�ستمتع املر�أة بهذا التنوع ..وهي ال تفهم لمِ َ هو ع�صبي هكذا؟!
(للمعلومية ..ت�ستطيع املر�أة �أن تتحدث بالهاتف وهي حتمل طفلها ..وتراقب طبق الع�شاء
على النار ..بكل ي�سر ..بينما يعترب الرجل مثل هذا تعذي ًبا).

منحها الإح�سا�س بالأمان

إح�سا�سا قو ًيا ب�ضرورة كونها حممية من قبل زوجها ،ف�إذا �صار
املر�أة متتلك �شعو ًرا و� ً
الزوج جال ًدا �صارت الأ�سرة �ضحية.
�إن الق�سوة يف التعاطي لهي بذرة ال�شقاء و ال�شقاق ،كما �أن اللني هو طريق الأماين
والأمان ،فال تكن �أيها الزوج العزيز جال ًدا يرفع �سياط التقريع فوق ر�ؤو�س من َي ُعول
ويحمي ،وامنحها الإح�سا�س بوجودك �إىل جنبها ،ف�إنها ترى فيك الكهف الذي تلج�أ �إليه
يف ال�شدة".

منحها الإح�سا�س بوجودها

�إن املر�أة متتلك كل مقومات الإن�سانية ،فهي �إن�سان كما الرجل ،ولها م�شاعرها اخلا�صة،
وبالتايل ف�إن تهمي�شها يف �ش�ؤون احلياة الزوجية ،يعد قتلاً مل�شاعرها و�أحا�سي�سها ،ولذا
فعليك �أيها الزوج الكرمي �أن ت�ست�شريها فيما تراه من �ش�ؤونها حتى ولو مل يكن من نيتك
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�أن تعمل بر�أيها .كما �أن عليك �أن متنحها وق ًتا للحديث فيما ي�صلح �ش�ؤون الأ�سرة ،ف�إنها
تعترب نف�سها �شري ًكا يف �صنعها .وجت َّنب ما يولد يف نف�سها الإح�سا�س بالتهمي�ش ،كرتكها
وحيدة �أثناء قيامك ب�سهرات طويلة� ،أو رحالت ترفيهية مثلاً .

حفظ �أ�سرار الزوجة

�إن �إف�شاء الزوج لأ�سرار زوجته يولد فيها الإح�سا�س باحلذر وفقدان الثقة والطم�أنينة،
مما ينعك�س �سل ًبا على �أجواء احلياة الزوجية ،هذا ف�ضلاً عن كونه حم َّر ًما �شر ًعا ملا ي�ستبطنه
من خيانة �أمانة ،وغيبة �أو انتقا�ص.

�أ�سباب غياب احلب بني الزوجني

 كرثة غ�ضب وثوران الزوج.	النظر للزوجة على �أنها �إن�سان ناق�ص. كرثه خروج الزوج وغيابه عن البيت. عدم االهتمام باللب�س وال�شكل وخا�صة الزوجة. عدم االحرتام.	الأنانية وحب الذات والتم�سك بالر�أي.	التطلع �إىل احلرام.	-الإهمال العاطفي.
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 والأهم مراقبة اهلل يف كل الأمور.على الرجل �أن يراقب زوجته ،ويعلمها وير�شدها �إىل ما حتتاج �إليه من الفقه ،وي�أمرها
وي�شجعها على �أن تكون عبادتها بامل�ستوى اجليد ،و�أن ت�ستكمل نق�صها يف فهم �أمور دينها،
وعليها �أن تقر�أ القر�آن يوم ًّيا ،و�أن تتعلم الدعاء ،وعليه متابعتها يف �أداء ال�صلوات يف �أوقاتها،
ومراقبة حجابها و�شمول �سرته على ما ن�ص عليه ال�شرع ،وعليها قراءة الكتب الإ�سالمية
خ�صو�صا كتاب ريا�ض ال�صاحلني و�أمثاله.
التي تالئم م�ستواها
ً

هجران املر�أة

�إن هجران املر�أة لذنبٍ اقرتفته يكون �شديدًا عليها جدًّا ،فهو غال ًبا ما يكون �أ�شد وق ًعا
عليها من �ضربها �أو زجرها ،لذا يجب على الزوج �أن ال يلج�أ �إىل ال�ضرب والكلمات النابية
جتاه زوجته ما دام البديل ف َّع اًال دون �أن يثري حفيظة املجتمع.
ً
حقوقا خارجية
�إن عليه

على الرجل �أن يفهم زوجته ب�أن لديه واجبات والتزامات �أخرى خارج البيت ،فهو لي�س
موقو ًفا للزوجة والعيال فقط وال لأمر املعي�شة فح�سب ،بل �إن عليه حقو ًقا خارجية ،و�إن
على زوجته �أن تف�سح املجال له وت�ساعده على ق�ضائها ،وعليها �أن ال ت�سمعه كلمة الت�أفف �أو
الت�ضجر� ،أو �أن حتا�سبه على وقته الذي ق�ضاه خارج البيت ،بل عليها �أن تعينه على ذلك0
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املجامالت

�إن �أق�صر الطرق �إىل قلب الزوجة مير من خالل غرورها ،لذلك حاول �إ�سماعها
كلمات تر�ضي غرورها .مثلاً امتدح الطريقة التي تختار فيها مالب�سها �أو طريقة كالمها،
هذه الأمور جتعل الزوجة منجذبة لك ،وتريد �سماعك والتحدث �إليك �أكرث؛ لأنك تقدرها
وترى الأ�شياء اجلميلة فيك.

�إعجاب املر�أة بزوجها

�إن �إعجاب املر�أة بزوجها ركن �أ�سا�سي يف التوفيق يف احلياة الزوجية ،وعلى هذا ينبغي
للزوج �إعالم زوجته الأخبار التي من �ش�أنها رفع �شخ�صيته يف عينها ،و�أن ال يتطرق �إىل ما فيه
التقليل من �ش�أنه واحلط من �شخ�صيته .فاملر�أة بطبيعتها حتب الرجل الذي هو �أعلى منها
�ش�أ ًنا ،ومن هنا يتبني خط�أ من يتوا�ضع لزوجته للدرجة التي حتط من �شخ�صيته� ،أو �أن يبدي
لها الدنية من نف�سه فيتغا�ضى عن جتاوزاتها عليه وحطها من قدره ،ويظن ذلك توا�ض ًعا.
املحب! �إن ح�سن الع�شرة باملعروف عليك  ...ت�ستلزم تعليم زوجتك التي بني
فيا �أيها الزوج ُّ
يديك  ...فق�صور الزوجات و�إخفاقهن  ..وارتكابهن للمحرمات واقرتافهن  ..البد �أن يكون
معه توجيه و�إر�شاد لهن  ..حتى ال ترجح كفة �أوزارهن وذنوبهن ...فقد قال ر�سول اهلل ﷺ
لهنَ " :يا َم ْع َ�ش َر ال ِّن َ�سا ِء َت َ�ص َّد ْق َنَ ،ف ِ�إنيِّ �أَ َرا ُك َّن �أَكْثرَ َ �أَهْ لِ ال َّنارِ"( .رواه البخاري رحمه اهلل )304
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الإ�شارة والتلميح �أف�ضل من الت�صريح غال ًبا

�إن التدقيق يف كل �شيء � -أخي � -سيتعبك ،ولي�س هذا دعوة ب�أن تهمل بيتك! ال ال ،و�إمنا
ينبغي عليك �أن تتفادى �أمو ًرا وك�أنك مل ترها:
لي�س الغبي �سيد يف قومه  ...لكن �سيد قومه املتغابي
يعني ( كرب ر�أ�سك مرة  ..وفوت مرة  ..وعديها مرة ) !..وال تكن �ضابط �شرطة يف بيتك
حتقق يف الكبرية وال�صغرية  ,ف�إن هناك �أمو ًرا حتل دون تدخل �أ�صلاً ..

�ضع نف�سك مكان املخطئ ،وتفا َد كلمة ولكن

�إن املخطئ دائ ًما � -أخي  -يظن �أنه على �صواب ،ففكر � اً
أول قبل �أن تنطق باحلكم ،وكيف
وح�سا
نف�سا كنف�سكً ..
كنت فاعلاً لو �أنك مكان زوجتك فيما �أخط�أت به ..واعلم �أن لها ً
كح�سك ..فتنبه ،و�إياك ولكن! ف�إن كلمة (ولكن) تف�سد ما قبلها ،فال تقل� :أنت اليوم ما �شاء
اهلل كيت وكيت لكن كذا  ,فلكن �أف�سدت كيت وكيت من الثناء واملدح.
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تتمن وال تكرث من كلمة لو
ال َّ

�إياك � -أخي  -من لو ..لو كنتِ فعلتِ كذا ...لو فعلتِ كذا ...ال يا �أخي ،ال تفعل هذا،
ف�سوف متل منك زوجتك فتنبه ...دعها تعمل ما عملته و�أثن عليها  ,فلو �أنها قلبت حال
البيت وغريت الغرف مثلاً فال تقل :لو كنتِ �أتيت بهذا هنا وبهذا هنا لكان �أف�ضل ..وقتها
�ستتمنى �أنها مل تفعل ...ويكفيها � -أخي � -أنها حاولت �أن ت�سعدك ب�شيء من التغيري ...هذا
مثلاً ف�إياك وكرثة لو!

�إذا �أردت �أن تن�صح �أو تنقد فقدِّ م املدح � اً
أول

�إذا �أخط�أت زوجتك فال ت�أخذ خلق الن�ساء وتكفر الع�شري فهي جمبولة على هذا ،وهذا
هو خلقها  ,ف�إذا �أتيت �أنت بهذا اخللق �صار عي ًبا فيك .ف�إذا ر�أيت يف يوم مثلاً زاد امللح يف
الطعام ال ينبغي لك �أن تقول :ما ذقت طعا ًما ج ِّيدًا قط! ال ال ال ،هنا كفرت الع�شري مثلهن!
قدِّم املدح �أو ًال ...قل :احلمد هلل الذي رزقني بزوجة مثلك� :أدب ..جمال ..طاعةَ ..ن َف ٌ�س
ط ِّيب يف الطعام ،وطعام اليوم جميل وزيادة امللح فيه �أكيد من كرثة م�شاغل املطبخ ...وامزح
معها..ما العيب ؟ �أخي دلعها!
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الزوج املنان

ال تقل� :أنا فعلت� ..أنا جبت� ...أنا حمروق دمي لأجلكم �أنا � ..أنا  ..انتبه � -أخي  -فلقد
طفح كيل الأبناء من الآباء من كرثة املن! ف�إذا �أتيت لزوجتك بهدية؛ هذا �إن كنت تهدي
لها �أ�صلاً  -فال ينبغي لك �أن متن وتتجمل بهذه الهدية كلما ر�أيتها عليها ..بل قد تقول
لك زوجتك بعد �أ�سبوع من �إهدائك هدية لها� :إنك منذ �سنوات مل ت�أت ب�شيء جديد لها..

�أم�سك ل�سانك !

�أمك ل�سانك وال ترد فهي يف الأ�صل تكفر الع�شري ..فقد تكون نا�سية ف�ساحمها وحتمل �أنت.

�إياك و�شدة الأع�صاب

�إن �شدة الأع�صاب يف البيت � -أخي  -من �أوىل �أ�سباب خرابه ..ف�إذا قامت م�شكلة ب�سيطة
�أو قامت الزوجة بفعل �شيء غري مق�صود ..يعالج بكلمة لطيفة� ..أو با�ستف�سار ...لكن �شدة
الأع�صاب املوجودة يف البيوت لأ�شياء ب�سيطة ترج البيوت ،واهلل تعاىل يقول( :وجعل بينهم
مودة ورحمة).
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�سنزيد احلميمية بيننا :كيف؟

بابتعاد �أحدنا عن الآخر ملدة ع�شرة �أيام على الأقل .هذا االبتعاد يتلخ�ص باالنف�صال
الروحي واجل�سدي داخل البيت .فلينم كل منكما يف غرفة منف�صلة ،وين�صرف �إىل �أموره
ال�شخ�صية با�ستقاللية تامة عن الطرف الآخر .ثم تواعدا على لقاء رومان�سي حول مائدة
ع�شاء خفيف حتت �ضوء ال�شموع �أو يف احلديقة ورمبا على البلكونة حتت �ضوء القمر.
التزما بالكالم القليل والنظر الكثري والتعابري احلبيبة املكثفة.

�سنك�سر الروتني

كل املتزوجني يقعون فيه ،وتتحول حياتكما �إىل حركات (روبوتية) .ال�شغل ثم الت�سوق
فزيارة الأهل والطبخ والأوالد �إىل ما هنالك.
غيرِّ هذا الروتني بني وقت و�آخر ،توقف عن الت�سوق لأ�سبوع معني وال جتعل زوجتك
تطبخ بل ا�شرت طعا ًما جاه ًزا �أو �أخرج كل حمتويات الثالجة وخزائن املطبخ (عملية تنظيف
غري مبا�شرة) واعتمد وجبات �سريعة غري مكلفة وخفيفة على املعدة .بدل زيارة الأهل �سافر
بال�سيارة �إىل منطقة جديدة للمزيد من االطالع واملعرفة .خذ يوم �إجازة من العمل ومن
من �أجل الراحة وهكذا!..
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�سنتعاتب بدل �أن نتجادل

رغم �أن اخلرباء يف�ضلونه ويعتربونه فلفل العالقات الناجحة� ،إال �أن اجلدل ال يرحم
العالقة يف بع�ض الأحيان خا�صة عندما يكون الطرفان يف غنى عنه .و�إن كان ال بد منه ،ركز
فقط على عالقتك بها وكيف تريد �أن تغري جمراها �إىل الأف�ضل .ال ت�ضع اللوم عليها يف
كالمك معها �أو تلمح �إىل خطئها ب�شكل غري مبا�شر .بل فكر يف حلول واعر�ضها عليها بدل
�أن تنكد حياتك .اجعل عتاباتك ودية وت�صالح معها بعدها مبا�شرة.

دوام ال�سعادة الزوجية

�إذا �أردت �أن تدوم عليك �سعادتك الزوجية فانظر �إىل من يعاين فقدان هذه ال�سعادة
ب�صورة دائمة ,انظر �إىل من يعي�ش يف نكد دائم وتعا�سة م�ستمرة ,انظر �إىل من ال ي�ستطيع
توفري �ضرورات احلياة لزوجته و�أوالده.

التقارب

ال تتزوج امر�أة على نقي�ضك متاما يف الذوق وامل�شارب واالهتمامات؛ لأن هذه الأ�شياء
هي التي تك ّون حياتكما الزوجية ,ومتعتها .فكلما كانت ال�شقة بينكما بعيدة فقدت حياتكما
الزوجية متعتها .وكلما تزايدت عاداتكما و�صفاتكما واهتماماتكما املت�شابهة قويت �سعادتكما
وازدادت فر�ص جناحكما.
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التبادل

على الزوج �أن يبادل الزوجة امل�شاعر الطيبة والإخال�ص ،ويحاول �أن يثني عليها بني
احلني والآخر؛ لتخيم على البيت الألفة واملحبة وال�سكينة ،وي�ستن�شق الأوالد هذا الرحيق
أ�صحاء �أ�سوياء ،وبذلك تكون الأ�سرة كما �أراد لها احلق تبارك وتعاىل ب�ستا ًنا من
في�ش ُّبوا � َّ
املودة ،وحديقة ثمارها التفاهم ،فينعم يف ظلها الأفراد بالهدوء وال�سكينة.

جدد حبك لزوجتك

فاحلب هو الذي
ال ميكن �أن ت�ستمر �سعادتك الزوجية �إال بتجديد حبك لزوجتك،
ُّ
ي�صنع الزواج ال�سعيد ،بل هو الباعث على كل الت�صرفات احلميدة.

ال تنتظر ال�س�آمة والف�شل

هناك �أنا�س كان ميكنهم �أن يكونوا يف قمة ال�سعادة مع زوجاتهم لوال اعتقاد خاطئ
ميلك عليهم تفكريهم ،وهو �أنه �سي�أتي اليوم الذي �ستتمكن فيه امل�شكالت من الو�صول �إىل
هذه ال�سعادة وتدمريها ،و�ستح�صل يومئذ ال�س�آمة وامللل من هذه احلياة.
واحلقيقة �أنه لي�س حت ًما �أن ي�أتي ذلك اليوم ،فهناك مناذج كثرية من الب�شر ظلت على
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�سعادتها �إىل �أن ف َّر َق بينهما املوت ،ومل ي�سمحوا ل�شيء ذي بال �أن يعك َر عليهم �صفو حياتهم،
�أو يفقدهم بريق �سعادتهم.

�سعادتك يف الزواج

اعلم �أن �أهم ما ينبغي لك �إدراكه هو �أن �سعادتك يف الزواج تتوقف على ما تفعله بعد
�شخ�صا متز ًنا عاقلاً خال ًيا من العقد النف�سية ،م�ستقي ًما على �شرع اهلل،
زواجك .ف�إذا كنت
ً
ففي ا�ستطاعتك �أن حتقق لنف�سك ال�سعادة يف الزواج ،فالزواج رغم م�شكالته وم�صاعبه هو
�أف�ضل طرق احلياة و�أر�ضاها.

االتفاق قبل الزواج

اتفقا على كل �شيء قبل الزواج حتى ال تكرث بينكما اخلالفات بعد الزواج ،ومن الأ�شياء
التي يجب االتفاق ب�ش�أنها:
 طبيعة منزل الزوجية ومكانها و�أثاثها. كيفية الإنفاق. عمل الزوجة. -خروج الزوجة.
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 نظرتكما للمنا�سبات والعادات االجتماعية. وقبل ذلك االتفاق على هدفكما من الزواج ،بل يف احلياة كلهاَ } :و َما َخلَقْتُ الجْ ِ َّنن�س �إِ اَّل ِل َي ْع ُبدُونِ {.
َو ْ إِ
ال َ

�شاركها وجدان ًيا

�شاركها وجدان ًيا فيما حتب �أن ت�شاركك فيه ،فزر �أهلها ،وحافظ على عالقة كلها مودة
واحرتام جتاه �أهلها.

اعلم �أن زوجتك لي�ست �أنت

على الرغم من نقاط االتفاق التي جتمع بينك وبني زوجتك ،فينبغي عليك �أن تقدر
ما تنفرد به عنك زوجتك من نقاط اختالف  ,فال ميكن الثنني يجتمعان يف خلية زوجية
�أن يكونا متطابقني متا ًما تطابق ن�صفي الكرة ،والبد �أن يكون كل منهما متفر ًدا ب�شخ�صية
مميزة وذاتية حمددة ،جتعله بعيدًا عن التماثل مع �صاحبه.
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الزم الهدوء وال تغ�ضب

 فالغ�ضب �أ�سا�س ال�شحناء والتباغ�ض. و�إن �أخط�أت جتاه زوجتك فاعتذر �إليها.	ال تنم ليلتك و�أنت غا�ضب منها وهي حزينة باكية. تذ َّكر �أن ما غ�ض ْبتَ منه يف �أكرث الأحوال �أمر تافه ال ي�ستحق تعكري �صفو حياتكماالزوجية ،وال يحتاج �إىل كل ذلك االنفعال.
	ا�ستعذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،وهدئ ثورتك ،وتذكر �أن ما بينك وبني زوجتكمن روابط وحمبة �أ�سمى بكثري من �أن تدن�سه حلظة غ�ضب عابرة� ،أو ثورة انفعال طارئة.

م�س�ؤولية ال�سعادة الزوجية

ال �شك �أن م�س�ؤولية ال�سعادة الزوجية تقع على الزوجني ،فال بد من وجود املحبة بني
الزوجني .ولي�س املق�صود باملحبة ذلك ال�شعور الأهوج الذي يلتهب فج�أة وينطفئ فج�أة،
�إمنا هو ذلك التوافق الروحي والإح�سا�س العاطفي النبيل بني الزوجني .والبيت ال�سعيد ال
يقوم على املحبة وحدها ،بل ال بد �أن تتبعها روح الت�سامح بني الزوجني.
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-

لإ�سعاد زوجتك

قم با�ست�شارتها يف �أمورك.
ا�ستخدم معها الأ�سلوب الرقيق.
تلطف يف الأوامر وال تقرن �أوامرك بالتعايل والتكرب.
وفر لها ما يلزمها من نفقة وما حتتاجه من �أجهزة منزلية.
مازحها والعبها و�ضاحكها يف بع�ض الأوقات.

الزوجة ال�صاحلة

هي �أ�سا�س البيت! �أمل تقر�أ حديث الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم" :الدُّ ْن َيا َم َتا ٌع َو َخيرْ ُ
ِّين َت ِر َبتْ َيد َ
ال�صالحِ َ ُة" .وقال ب�أبي هو و�أميَ " :ف ْ
َاك".
َم َتا ِع الدُّ ْن َيا المْ َ ْر�أَ ُة َّ
اظ َف ْر ِب َذاتِ الد ِ
�أمل تت�ساءلوا :ملاذا جعل املر�أة ال�صاحلة هي �أجمل �شيء يف الدنيا؟ لأن الزوجة ال�صاحلة
�ستعمل من �أجل ر�ضائك طل ًبا لر�ضى رب العاملني ،ولن تعاندك من �أجل نف�سها وكرامتها؛
لأنها حتت�سب كل ما تفعله من �أجل ر�ضى اهلل وبلوغ اجلنة.

غ�ض الطرف

حاول �أن تغ�ض الطرف عن بع�ض نقائ�ص زوجتك ،وتذكر ما لها من حما�سن ومكارم
تغطي هذا ،ف َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ ﷺ َ " :ال َي ْف َر ْك ُم�ؤْمِ ٌن ُم�ؤْمِ َن ًة �إِ ْن َك ِر َه مِ ْنهَا
ُخ ُل ًقا ر�ضي مِ ْنهَا � َآخر"� .أخرجه م�سلم
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�أعط كل ذي حق حقه

وائم بني حبك لزوجك وحبك لوالديك و�أهلك  ,فال يطغ جانب على جانب ،وال
ي�سيطر حب على ح�ساب حب �آخر .ف�أعط كل ذي حق حقه باحل�سنى ،والق�سطا�س امل�ستقيم.

تذكر

�أن زوجتك حتب �أن جتل�س لتتحدث معها و�إليها يف كل ما يخطر ببالك من �ش�ؤون.
أخر�س ،ف�إن ذلك يثري فيها القلق
ال تعد �إىل بيتك مقطب الوجه عاب�س املحيا� ،صام ًتا � َ
وال�شكوك!.

عدِّ ل �سلوكك من حني لآخر

فلي�س املطلوب فقط �أن تقوم زوجتك بتعديل �سلوكها ،وت�ستمر �أنت مت�شبثا مبا �أنت
مزاحا.
عليه ،وجتنب ما يثري غيظ زوجتك ولو كان ً
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كفيل برعايتها و�إن كانت مي�سورة!

�أ�شعر زوجتك �أنك ٌ
كفيل برعايتها اقت�صاد ًّيا مهما كانت مي�سورة احلال ،فال تطمع يف
مالٍ ورث ْتـ ُه عن �أبيها ،فال ُّ
يحل لك �شر ًعا �أن ت�ستويل على �أموالها .وال تبخل عليها بحجة
�أنها ثرية ،فمهما كانت غنية فهي يف حاجة نف�سية �إىل ال�شعور ب�أنك البديل احلقيقي لأبيها.

�شجع زوجتك
ِّ

حاول �أن توفر لها الإمكانات التي ت�شجعها على املثابرة وحت�صيل العلم .ف�إن كانت
في�س ْر لها ذلك ،طاملا �أنه ال يتعار�ض مع
تبتغي احل�صول على �شهادة يف فرع من فروع املعرفة ِّ
وجتاوب مع ما حترزه زوجتك
مبادئ الدين ،وال ي�شغلها عن التزاماتها الزوجية والبيتية.
ْ
من جناح فيما تقوم به.

�أن�صتْ �إىل زوجتك باهتمام

�أن�صتْ �إىل زوجتك باهتمام ف�إن ذلك يعمل على تخلي�صها مما ران عليها من هموم
َ
وحتا�ش الإثارة والتكذيب! ولكن هناك من الن�ساء من ال ت�ستطيع التوقف عن
ومكبوتات،
ت�صب حديثها على ذم �أهلك �أو �أقربائك ،فعليك حينئذ �أن تتعامل مع الأمر
الكالم� ،أو ُّ
باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
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اقتف ِ �أثر ر�سول اهلل ﷺ

ينبغي للزوج امل�سلم �أن يقتفي �أثر ر�سوله ﷺ يف الع�شرة الزوجية وغريها ،فيميز بني
الإ�ساءات التي وقعت؛ �أهي �إ�ساءات �شخ�صية يف حقه ال تتعداه؟ �أم هي �إ�ساءات دينية يف حق
اهلل ،وحق غريه؟
ف�إن كانت الأوىل حلم و�صرب ،وعفا و�صفح ،و�إن كانت الثانية غ�ضب يف اهلل دون �أن
يتجاوز احلدود.
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت" :ما خري ر�سول اهلل ﷺ بني �أمرين قط �إال �أخذ
�أي�سرهما ،ما مل يكن �إث ًما ،ف�إن كان �إث ًما كان �أبعد النا�س منه ،وما انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه لنف�سه يف �شيء قط� ،إال �أن تنتهك حرمة اهلل ،فينتقم هلل تعاىل".

مفهوم ال�سعادة

مما ينبغي �أن يفهمه الأزواج جيدًا� ،أن �سعادة الزوجة ال تقف عند �إغداق النفقات
عليها ،و�إعطائها الأموال ب�سخاء ،بل هناك �أ�سباب �أخرى مهمة ذات �ش�أن كبري عند الزوجة
ت�سعدها،وجتعلها ت�شعر بالهناء وال�سرور ،وجتاهل الرجل لهذه الأ�سباب� ،أو عدم اكرتاثه بها
�شيء خطري للغاية ،يحدث ب�سببه فجوة بني الرجل وزوجته وهو ال يدري ما ال�سبب؟ من هذه
الأ�سباب املهمة� :إ�شعار الزوجة بالأن�س ،بتبادل الأحاديث ال�شيقة معها ،وجتاذب �أخبار الفكاهة.
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وقع الهدية

من املظاهر الطيبة اجلميلة يف تطييب خاطر الزوجة؛ الهدية وال�سيما �إذا كان قد
�أخط�أ يف حق زوجته� ،أو �أ�ساء �إليها� ،أو جرح م�شاعرها ،و�أهانها .وملاذا ال يتنازل الرجل
عن كربيائه ،ويعتذر بكل رجولة عن خطئه ،ويرجع �إىل احلق� ،أو يخفف من وقع كلماته
القا�سية �أو يده الطائ�شة مما يدخل على قلبها الفرح وال�سرور ،ويجعلها تن�سى ما حدث
وت�صفح عنه؟!

ال جتعلها تغار من عملك

ال جتعلها تغار من عملك بان�شغالك به �أكرث من الالزم ،وال جتعل عملك ي�ست�أثر بكل
وقتك ،وخا�صة يف �إجازة الأ�سبوع ،فال حترمها منك يف وقت الإجازة �سواء كان ذلك يف البيت
�أم خارجه ،حتى ال ت�شعر بامللل وال�س�آمة.

ا�ستمع �إىل نقد زوجتك ب�صدر رحب

ا�ستمع �إىل نقد زوجتك ب�صدر رحب ،فقد كان ن�ساء النبي ﷺ يراجعنه يف الر�أي ،فال
يغ�ضب منهن� .أح�سن �إىل زوجتك و�أوالدك ،ف َعنْ َعائ َِ�ش َة َقا َلتْ َ :قا َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ ﷺَ :
"خيرْ ُ ُك ْم
َخيرْ ُ ُك ْم لأَهْ ِل ِه َو�أَ َنا َخيرْ ُ ُك ْم لأهلي" .رواه الرتمذي.
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اكت�سب من زوجتك!

اكت�سب من �صفات زوجتك احلميدة ،فكم من الرجال ازداد التزا ًما بدينه حني ر�أى
مت�سك زوجته بقيمها الدينية والأخالقية ،وما ي�صدر عنها من ت�صرفات �سامية.

ال تكن �سريع الغ�ضب

�إن التخل�ص من الغ�ضب بالكلية �أمر ع�سري� ،إال �أن العاقل ال يكون �سريع الغ�ضب
بحيث ي�ستفزه �أي ت�صرف ،وكذلك ف�إنه ال ي�سيطر عليه الغ�ضب بحيث ي�صبح من �سماته،
ف�إنه �إذا كان كذلك فقد ال�سعادة ،وامتلأت حياته بالنكد والأحزان ،لأن الغ�ضب �إذا زاد عن
حده خرج عن حدود العدل والرحمة والإن�صاف� ،إىل الظلم والق�سوة والإجحاف.

ق�صة

ُروي �أنه دخل على اخلليفة الفاروق رجل �أ�شعث �أغرب ومعه امر�أته وهي تقول:ال �أنا وال
هذا يا �أمري امل�ؤمنني! فعرف عمر كراهية املر�أة لزوجها.
ف�أر�سل الزوج لي�ستحم ،وي�أخذ من �شعره ،ويقلم �أظافره .فلما ح�ضر �أمره �أن يتقدم من
زوجته ،فا�ستغربت ونفرت منه ،ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها ،فقال عمر":وهكذا،
َّ
يتزين لكم".
فا�صنعوا لهن ،فو اهلل �إنهن ليحبنب �أن تتزينوا لهن كما حتبون �أن
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زوجي!

ٌ
�صديق عزيز �أو ٌ
�ضيف
�إن من دواعي �سروري قيامي بخدمتك وخا�صة عندما ي�أتيك
عابر ،وهذا �شي ٌء �أفتخ ُر به ،ولكني �أراك يف �أحيان قليلة ال تبايل ب�صحتي عندما يقدم عليك
ال�ضيوف  ,فقد �أكون ُمتعبة� ،أو قد �أكون يف �أيامي التي ال �أُ�صلي فيها وتعلم �أنها �أيام حرجة
من الناحية ال�صحية للمر�أة ،فلماذا ال تنظر ل�ضعفي ومر�ضي وتقدر ذلك؟

ال�شك و�سوء الظن بها

من الأزواج من ُيخون زوجته يف ماله ،فرمبا ظن �أنها �أخذت من ورائه بع�ض النقود ،ثم
�شخ�صا ونحو ذلك .وقد يتمادى
يتذكر بعد ذلك �أنه قد ا�شرتى بهذه النقود �شي ًئا �أو �أقر�ض
ً
ويراقب هاتف املنزل ،ورمبا
بع�ضهم في�سيء الظن بزوجته يف �أخالقها وعر�ضها ،فرياقبها
ُ
�سجل لها مكاملات ،ورمبا عاد �إىل البيت يف غري موعده املعروف ؛ ليت�أكد من �أن زوجته مل
ت�سلك �سبيلاً حم َّر ًما ،ونحو ذلك.
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عدم التما�س املعاذير للزوجة

نحن ب�شر نخطئ ون�صيب ،ولي�س من ح�سن ع�شرة الرجل لزوجته امل�سارعة يف م�ؤاخذتها
�إذا �أخط�أت ،بل يرتوى قبل �أن يحكم عليها ،ويلتم�س لها الأعذار ،ويراعي الظروف والأحوال
التي �صدرت فيها الأخطاء ما �أمكن حتى ال تكرب امل�شاكل ويعظم ال�ضرر.

البخل �آفة ذميمة

املر�أة التي �أ�صيبت بزوج بخيل امر�أة م�سكينة كان اهلل يف عونها ،وهدى اهلل لها زوجها.
�إن نفقة الزوجة واجبة بالكتاب وال�سنة ،ويزداد الرجل �سو ًءا �إن كان ُيقترِّ على زوجته وهو
مو�سر� ،أو ُيقترِّ يف الأمور الواجبة يف الوقت الذي رمبا ي�سرف فيه هنا وهناك بال داع
وال�سيما على رفاق ال�سوء .وكم من بيوت يجثم عليها الب�ؤ�س ،وتخيم عليها �سحائب ال�شقاء
والنكد واحلزن ب�سبب تقتري الزوج وتق�صريه يف النفقة!.

اال�ستهانة بالزوجة وعدم احرتامها

فادحا عندما يظن �أنه �سيعي�ش يف �سعادة ووئام مع زوجته وهو
يخطئ الزوج خط�أ ً
ي�ستهني بها �أو يحتقرها وال يحرتمها؛ لأنه رجل ولأن القوامة بيده ،و�أن املر�أة ناق�صة عقل
ودين ،وخلقت من �ضلع �أعوج فال ينا�سبها من املعاملة �إال ما فيه ازدراء �أو �إهانة �أو ذم!
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�إن ال�سعادة الزوجية ترفرف دائ ًما على بيت يحرتم فيه كل من الطرفني الآخر ،ويقدره
ويثني عليه ،ويكرمه وال ي�سيء �إليه.

كرثة العتاب

ليعلم الزوج �أن كرثة العتاب وبخا�صة يف الأمور التافهة تنغ�ص على الزوجة عي�شتها،
فليكن الزوج حكي ًما يف �إنزاله على منازله ،ويف الوقت املنا�سب ،بالأ�سلوب املالئم ...والعتاب
يف الأمور التافهة ي�صيب املر�أة بالتوتر وقلق الأع�صاب؛ لأن �سياط العتاب تالحقها،
وع�صا الت�أنيب �أمام ناظرها ،وهي معاتبة على كال الأمرين؛ �إن �أقدمت ،قال :الإحجام هو
ال�صحيح ،و�إن �أحجمت ،قال :الإقدام هو ال�صحيح .في�صيبها �شلل يف التفكري ،وتخلف يف
تدبري الأمور ،وقتل لطاقات الإبداع .ومن ثم يكون النفور بدل حب القدوم.

�ضرب الزوجة

�إن الزوج الذي قد ق�سا قلبه ،وغلظ طبعه ،و�أ�ساء فهم الن�صو�ص ال�شرعية يف معاملته
الزوجية ،في�ضرب �ضرب احليوانات ،وعند �أتفه الأ�سباب ،قد �أخط�أ الطريق يف عالج م�شاكله
داخل البيت ،وحاد عن الطريق ال�صحيح لتفادي الأخطار.
�إن املر�أة لي�ست هملاً م�ضا ًعا� ،أو حيوا ًنا داخل البيت� ،أو �إن�سا ًنا بال كيان �أو روح �أو �إح�سا�س،
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حتى يكون ال�ضرب هو �أول العالجات وبطريقة تخالف ال�شرع .قال ﷺ �ِ " :إنيِّ �أُ َح ِّر ُج َعلَ ْي ُك ْم
َح َّق َّ
ِيم َوالمْ َ ْر�أَةِ " .وقال � ً
أي�ضا ":اَل َي ْج ِل ُد �أَ َح ُد ُك ُم ْام َر�أَ َت ُه َج ْل َد ا ْل َع ْبدِ ُث َّم ُي َجامِ ُعهَا
ال�ضعِي َفينْ ِ ا ْل َيت ِ
فيِ �آخِ ِر ا ْل َي ْو ِم".

رحابة ال�صدر

�إن على الزوج العاقل �أن يرتفع عن ال�سفا�سف واملحقرات ،و�أن يكون وا�سع ال�صدر،
ي�سعى يف حل م�شاكله بت�ؤدة و�سكينة ونظرة عميقة يف الأمور دومنا تهوين �أو تهويل� .إن
طول مدة اخل�صام بني الزوجني ت�سقط الهيبة ،وتقتل االحرتام ،وتغتال املودة والرحمة،
ورمبا تفاقم الأمر �إىل ما ال حتمد عقباه.
وعلى الزوج العاقل �أال يعطي الأمور �أكرث مما ت�ستحق ،وال�سيما وهو يدرك �أن اخلالفات
ال يخلو منها �أي بيت ،ولكن باحلب وغ�ض الطرف عن الهفوات والأخطاء ،واملبادرة بال�صلح
والإ�صالح تزول ال�شحناء وتقل اخلالفات داخل البيت.

التطلع �إىل غري الزوجة

دائ ًما يكون ب�سبب عدم غ�ض الب�صر وهذا حرام� ،أو التطلع �إىل �صفات كمال من ال�صعب
وجودها كلها يف امر�أة واحدة� ،أو ُ
تعلق قلبه بغري زوجته ملا ي�سمعه عنها من �صفات يحبها
وهي غري موجودة يف زوجته .وعالج هذا كله تقوى اهلل تعاىل؛ فالذي يغ�ض ب�صره عن
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الن�ساء الأجنبيات ،البد �أن يرى زوجته �أجمل امر�أة يف الدنيا بل ويقنع بها� ،أما من يطلق
العنان لب�صره فينظر هنا وهناك فعلى الأقل البد �أن تكون هناك عقوبة لذلك وهي عدم
القناعة بزوجته وعدم الر�ضا مبا هو فيه ،وذلك من �أعظم ما يهدم بنيان احلياة الزوجية.

احللف بالطالق

�سئل ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل فقيل له :يكرث بني النا�س عندنا احللف بالطالق
واحلرام فما حكم ذلك؟
ف�أجاب بقوله�( :أما احللف بالطالق فهو مكروه ال ينبغي فعله لأنه و�سيلة �إىل فراق
الأهل  ،عند بع�ض �أهل العلم  ،ولأن الطالق �أبغ�ض احلالل �إىل اهلل ,فينبغي للم�سلم حفظ
ل�سانه من ذلك �إال عند احلاجة �إىل الطالق والعزم عليه يف غري حال الغ�ضب .والأوىل
االكتفاء باليمني باهلل �سبحانه �إذا �أحب الإن�سان �أن ي�ؤكد على �أحد من �أ�صحابه �أو �ضيوفه
للنزول عنده لل�ضيافة �أو غريها.
�أما يف حالة الغ�ضب فينبغي له �أن يتعوذ باهلل من ال�شيطان ،و�أن يحفظ ل�سانه وجوارحه
عما ال ينبغي.
�أما التحرمي فال يجوز �سواء كان ب�صيغة اليمني �أو غريها لقول اهلل �سبحانه":يا �أيها
النبي مل حترم ما �أحل اهلل لك" .ولأدلة �أخرى معروفة ،ولأنه لي�س للم�سلم �أن يحرم ما
�أحل اهلل له� ،أعاذ اهلل اجلميع من نزغات ال�شيطان")ا.هـ.
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زوجي!

�إنك عندما ُت�صاب ب�سوء من مر�ض �أو هم ونحو ذلك ال تعلم كم �أهت ُم لذلك ،وال تعلم
عيني ؛ حز ًنا على مر�ضك! و�أمتنى �أن املر�ض تخطاك و�أ�صابني 0هذه
كم دمعة ٍذرفت من َّ
م�شاعري ب�صدق ،ولكني ُ�صدمت ملا �أ�صابني ذلك املر�ض فر�أيتك غري مبالٍ بي وال مُكرتثٍ
بحايل ،بل �إنني �سمع ُتك وقد �أطلقت عبارات ال�شكوى �إىل �أهلك ،و ُت�صدر كلمات امللل مما
�أ�صابني ،ومما زادين ً
مر�ضا وه ًما علمي ب�أنك قد عزمت الزواج علي وتطليقي ؛ لأنك ال تريد
امر�أة مري�ضة! ال �إله �إال اهلل ...لقد هدمت الآمال والأماين التي ر�سمتها طوال حياتي.

�أيها الزوج!

املر�أة حتتاج �إىل �إ�شباع بع�ض غرائزها العاطفية عرب الإح�سا�س بوجودها ،والإح�سا�س
بجهودها واحرتام جمهودها .املر�أة حتب �أن تعرف �صورتها وحجمها من �أقرب املحيطني
بها و�أولهم زوجها.
�إن الت�شجيع واملرح يدفع الزوجة �إىل احلما�س يف حت�سني �صورتها ال�شكلية واملعنوية
�أمام زوجها).
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التما�س املعاذير

�إن على الزوج الكرمي� ،صاحب القلب النقي �أن يلتم�س لزوجته املعاذير ويح�سن بها
الظن ،و�إذا وجد ما ي�ستوجب العتاب عليها ،فليعاتب عتاب املحب ،وهو العتاب الرقيق دون
�إ�سفاف �أو بذاءة �أو �سوء معاملة .و�أح�سن من ذلك �أن يتغافل ويتغا�ضى ،و�إال عا�ش حياة كلها
نكد وتعا�سة �إن كان ممن يحا�سب على كل �شيء.
التوتر و�ضيق اخللق �أثناء احلي�ض

�إن �أخالق املر�أة ونف�سيتها يف فرتة احلي�ض ،تختلف عنها يف فرتة الطهر ،ف�ضلاً عما
ي�صيب ً
بع�ضا منهن �أو الكثريات بال�صداع والتعب و�أمل العظام وغري ذلك مما ي�ؤثر على
نف�سية الزوجة وعالقتها داخل البيت ب�أفراد الأ�سرة .لذا على الزوج �أن يتحمل ما ي�صدر
عن زوجته يف هذه الفرتة من هفوات ،ويلتم�س لها الأعذار �إذا تكا�سلت �أو فرتت �أو مل تقم
بواجباتها خري قيام.
التعدد

�إن كنت ترغب يف التعدد فادر�س الأمر ،و�شاور من تثق به من �إخوانك� ،أو ا�ستفت �أهل
تع�ص اهلل يف زوجتك ،وال
العلم ،ثم اتخذ قرارك وتوكل على اهلل� ،أما �إن كنت ال ترغب فال ِ
ت�ؤملها ف�إن ذلك ي�ؤذيها ،و�أذيتها حرام.
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العفو وال�صفح

عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال(( :خدمت ر�سول اهلل ﷺ ع�شر �سنني ،فما قال يل قط� :أف،
وال قال ل�شيء فعل ُتهَ :
مل فعل َته؟ وال ل�شيء مل �أفعله� :أال فعلت كذا)) .يا �أيها الأزواج ،العفو
العفو ،وال�صفح ال�صفح ،و�إال فليلتزم ب�آداب العتاب".
وينبغي للزوج �أال يكرث اخل�صومة مع زوجته وال�سيما �إن كان بدون مربر مقبول� ،أو
يفجر يف خ�صامه بدون �ضوابط �شرعية ولأ�سباب تافهة �أو ب�سبب العند �أو الكرب.

انتبه �أن تكون مثل هذا الزوج

الزوج الذي يكرث من لوم زوجته وانتقادها يف كل �صغرية وكبرية ت�ستحق �أو ال ت�ستحق،
فلي�س ب�صاحب اخللق الكرمي ،الذي يعفو وي�صفح ،بل يزيد من اجلفاء بينه وبني زوجته،
ويورث النفرة والكراهية.

اخللق الطيب

�إن اخللق الطيب وح�سن الع�شرة للزوجة لي�س مثلهما �شيء يف تدعيم �أوا�صر املحبة،
واملودة بني الزوجني ،و�إ�ضفاء املناخ ال�صحي النقي لل�سعادة الزوجية داخل البيت امل�سلم .وينايف
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ذلك تهديد الرجل زوجته بالزواج عليها بال مربر وبال مق�صد �شرعي ،اللهم �إال �إحزانها
واالنتقام منها ؛ لتق�صريها مثلاً يف بع�ض الأمور داخل البيت �سواء كانت م�ستحبة �أو واجبة.

لغة القلوب

�إن لغة امل�شاعر والأحا�سي�س والقلوب والوجدان هي ال�سعادة والهناء ،عندما ترفرف
طيورها اجلميلة على البيت امل�سلم ،ف ُت�سعد كل من فيه ،وكل من حوله .الزوج ينظر �إىل
زوجته ،فيح�س بها �إن كانت �سعيدة �أم حزينة� ،إنه يتجنب ال�س�ؤال املبا�شر ،لكنه يفهم ال�سبب
الذي من �أجله تبدو زوجته كما يراها ،فيتعامل معها على هذا الأ�سا�س ،يحاول �إزالة ما
يغ�ضبها �أو يحزنها� ،أو يزيد مما ي�سعدها ويفرحها� ،إنه ي�شعرها باالهتمام ،ويتذكرها دون
�أن ُتذكره يف املنا�سبات اخلا�صة بالهدايا ،حتى و�إن كانت رمزية ،وهنا يزداد احلب ،وتقوى
العواطف ،وتتعمق الأوا�صر.

ر�سالة عتابة من زوجة

زوجي احلبيب !..بيتنا يخلو من اجلل�سة الإميانية� ،أريدك �أن تقر�أ علينا حدي ًثا من
ريا�ض ال�صاحلني كل يوم� ،أو ن�سمع �صوتك اجلهوري يروي �سرية الر�سول ﷺ من كتب
ال�سرية ،فمتى تبد�أ؟ ال تقل :غدًا ،بل اليوم �س�أهيئ لك الكتاب ،ودعنا ن�سمع �صوتك ،ون�أن�س
بجلو�سك ،ويفرح �أطفالنا جمي ًعا ب�أبوتك".
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و�شاورهم يف الأمر

�إن الت�شاور مع ذوي ال�ش�أن و�أرباب احلجا عامل مه ّم يف كل ما يحدث من خالف بني
الزوجني ،ذلك لأن غريك يعرف من احللول ما ال تعرفه ،وقد يكون ممن وقع يف َحدَثٍ
مماثل َف ُو ِّفق للحل املنا�سب .وعادة ما ي�صاب املرء حني امل�شكلة ب�ضيق يف الر�أي ،وتعكري على
�صفو التفكري ،يحتاج معه اال�ستناد �إىل �آراء الآخرين ،للخال�ص مما هو واقع فيه.

ح�سن الع�شرة

لي�س من ح�سن الع�شرة �أن ُيك ّلف الزوج امر�أته ً
�شططا ،وينهكها يف حتقيق حقوقه تع ًبا،
بل عليه �أن ي�سلك هد ًيا قا�صدًا ،ويتغا�ضى عن بع�ض حقوقه يف �سبيل حتقيق املهم منها ؛
�إح�سا ًنا للع�شرة ،وتخفي ًفا على الزوجة .وكذا حال املر�أة مع زوجها لت�ستدمي حمبته ،وتك�سب
ثقته ومودته.

مال الزوجة

بع�ض الأزواج يغلبه الطمع فيت�سلط على مال زوجته بدون ر�ضاها ،وهذا لي�س من
حقه ،بل للمر�أة مالها .ولها حق الت�صرف فيه دون غريها .وعلى الزوج �أن يقوم بواجبه يف
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النفقة عليها ،و�إن كانت ذات مال .ومثل هذا اجل�شع من بع�ض الأزواج ميحو املحبة ،ويذيب
ت�صرف م�شني ِّ
يحطم ال�سالم يف �أمن البيت.
ال ُو ّد من قلب الزوجة� ،إن مل يحملها على
ٍ

الدين � اً
أول

ريا من النا�س يغلب على اهتماماتهم �ش�أن اجلمال� ،أو احل�سب� ،أو املال،
جند � ّأن كث ً
وهذا لي�س خط�أ يف حد ذاته ،ولكن اخلط�أ �أن يتنازل الرجل عن �أه ّم موا�صفات الزوجة ،وهو
ّين الد َ
(الدِّين) على ح�ساب وجود املوا�صفات الأخرى ك ّلها �أو بع�ضها ،فالد َ
ّين َت ِر َبتْ يداك.

ع ّلم زوجتك �أمور دينها

�أهم من النفقة واملبيت �أن يعلم الزوج زوجته �أمور دينها وبخا�صة �إذا كانت املر�أة مل
ت�أخذ من التعليم ال�شرعي ما يكفيها يف �أمور دينها ودنياها ،وعلى الزوج �أن يتخذ من
الو�سائل ال�شرعية ما ُيك ّمل به هذا اجلانب ،والر�سول ﷺ  ،كان يعلم ن�ساءه �أمور دينهن،
وز ّوج رجلاً من ال�صحابة امر�أة على ما معه من القر�آن.
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�أ�شعر نف�سك بالر�ضا وال�سعادة

ال تكن كه�ؤالء الرجال الذين ال يرون ما عند زوجاتهم من الإيجابيات والف�ضائل ،وال
ينظرون �إليهن �إال بعني التق�صري واالنتقا�ص ،قال ال�شاعر:
وعني الر�ضا عن كل عيب كليلة كما �أن عني ال�سخط تبدي الـم�ساويـا
وقال �آخر:
نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا بعني عداوة لـو �أنهـ ــا عني الر�ضا ال�ستح�سنوا ما ا�ستقبحوا

�إن لأهلك عليك حقًّا

بع�ض الأزواج هداهم اهلل ،تراه يف دنياه اله ًثا� ،أو يدمن ال�سهرات مع الأ�صحاب واخللاَّ ن
وال َي�ؤوب �إال يف �ساعة مت�أخرة من الليل ،قد �أرهقه التعب و�أ�ضناه اللعب ،وا�ستنفد ما يف
جعبته من املرح واللهو مع م�سامريه ،فيدخل بال �سالم وال كالم ،ويرمتي على فرا�شه
كاجليفة ،ولو ُقدّر له �أن يق�ضي َو َط َره منها ق�ضاه على وجه ال ت�شعر معه املر�أة ب�سعادة.

ح�سن االختيار

ح�سن االختيار ال يقت�صر فيه كل من الزوجني على �صاحبه فقط ،بل ينبغي �أن
يتعداهما �إىل ذويهما و�أهلهما ،فقد تكون �أم الزوجة امر�أ َة �سوء ،ت�ؤ ِّثر على ابنتها ب�أخالقها،
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وتزرع ال�شقاق بني ابنتها وزوجها .وقل مثل ذلك فيمن عداها مما يت�صل ببيئة الزوجني،
و�إ ّياكم وخ�ضراء ال ِّد َمنْ !.

ال�سماح للزوجة بالتعبري عن ر�أيها

احلياة الزوجية م�شاركة بني الزوجني ،والرجل يعطي زوجته الفر�صة لتعرب عن ر�أيها
فيما يدور داخل بيتها ،وهذا مما يجعل احلياة بني الزوجني ي�سرية و�سعيدة .ويجب على
الرجل �أن يحرتم ر�أي زوجته ،ويقدره �إذا كان �صوا ًبا ،و�إن خالف ر�أيه ،والأ�سلوب الذي يتبعه
الزوجان يف مواجهة اخلالف �إما �أن يق�ضي عليه �أو ي�ضخمه ويو�سع نطاقه.
وقبل الدخول يف حل اخلالفات يح�سن التنبه �إىل بع�ض ال�ضوابط:
� اً
أول :ال�شك �أن للكلمات احلادة ،والعبارات العنيفة ،والكلمات غري املوزونة واملح�سوبة،
لها �صدى يرتدد با�ستمرار حتى بعد انتهاء اخلالف ،عالوة على ال�صدمات واجلروح
العاطفية التي ترتاكم يف النفو�س ،لهذا ينبغي البعد عن الكالم الفاح�ش ،واحلط من
الن�سب �أو اجلاه �أو املكانة� ،أو �سب الأ�سرة والأهل والأقارب.
ثان ًيا :لزوم ال�صمت وال�سكوت على اخلالف حل �سلبي م�ؤقت للخالف� ،إذ �سرعان ما
يثور الربكان عند دواعيه .وعند �أدنى ا�صطدام.
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القوامة

اعلم �أن قوامة الرجل على زوجته ال تعني البط�ش والتعايل والتكرب .و�إمنا تعني
الرعاية واحلفظ والر�أفة والرحمة ،وو�ضع كل �أمر يف مو�ضعه �شدة ولي ًنا ،وال �شك �أن �سوء
ا�ستخدام الرجل ل�صالحياته ي�ؤدي �إىل نقي�ض ال�سعادة.
تداول الر�أي

ينبغي �أن يكون الت�شاور وتداول الر�أي قائ ًما بني الزوجني فيما يتعلق ب�ش�ؤون البيت،
وتدبري �أمر الأ�سرة ،وم�صري الأوالد ،ولي�س من احلكمة يف �شيء �أن ي�ستبد الرجل بر�أيه وال
يلتفت �إىل م�شورة امر�أته ،ال ل�شيء� ،إال لأنها امر�أة ،وم�شورتها قدح لقوامته عليها يف نظره
ال�سقيم .فكم من امر�أة �أدلت بر�أي �صار له �أكرب الأثر يف ا�ستقامة الأمور و�صالح الأحوال!.

�أ�سا�سيات جناح امل�صارحة الزوجية

	اختيار الوقت واملكان املنا�سبني :ال يعقل �أن تقابل الزوجة زوجها بعد عنائه منالعمل ومبجرد دخوله �إىل املنزل وبدون مقدمات بحديث جاف �أو ب�شكوى من الأطفال
وت�سمي ذلك م�صارحة!!..
 الثقة وال�صدق يف احلديث.	-الت�ضحية والتنازل عن بع�ض الأمور التي قد ال تفيد.
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 املودة �شعور متبادل باحلب يجعل العالقة قائمة على الر�ضا وال�سعادة. -قرب الزوجني �أحدهما من الآخر؛ ي�شعر كل واحد �أنه حماط بالآخر.

�أهدافك وخمططاتك

�إن تو�ضيح �أهدافك لزوجتك؛ يف احلياة على املدى القريب واملدى البعيد ،والو�سائل
امل�ساعدة لتحقيقها من �ش�أنه �أن ي�ساعدك على حتقيق �أهدافك و�أهداف زوجتك � ً
أي�ضا"
بحيث تكون ميثا ًقا بينك وبني زوجتك ت�سعيان جميعا لتحقيق هذا امليثاق0

احلقوق والواجبات

جعل الإ�سالم لكل من الزوجني حقو ًقا كما جعل عليه واجبات ،يجب �أن يعلمها خري
عِ لم ،حتى ي�ؤدي ما عليه من واجب خري �أداء ،ويطلب ما له من حق ب�صورة الئقة ،و�إذا علم
الزوج والزوجة ما له وما عليه ،فقد ملك مفتاح الطم�أنينة وال�سكينة حلياته ،وتلك احلقوق
ِّ
تنظم احلياة الزوجية ،وت�ؤكد ح�سن الع�شرة بني الزوجني.
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ال تفهموا احلب خط�أ

بع�ض الأزواج والزوجات يظنون �أن احلب يف حياتهم الزوجية قد توفاه اهلل ،وي�ست�سلمون
�إىل احلالة التي و�صلوا �إليها� .أما الأزواج والزوجات الأكرث قدرة على فهم نف�سية الإن�سان
فيعلمون �أن احلب فعل �إرادي وقرار يتخذه املُحِ ب.

فنون التعامل مع �أفراد الأ�سرة

التفهم هو االحتواء ،ولكن لي�س معنى االحتواء هو املوافقة على ر�أي الأبناء دائ ًما،
بل تفهم ما يق�صدون وي�شعرون به حتى و�إن اختلفت معهم يف الر�أي يجب �أن ي�شعر �أفراد
�أ�سرتك �أنك ال تتخذ موق ًفا م�ضا ًدا دون تف�سري لذلك.

الأذى واحلب الزوجي

الأذى واحلب الزوجي ال يجتمعان يف القلب �أبدًا ملدة طويلة� ,أو ال يجتمعان �إال ب�صعوبة
كبرية جدًا .فال ي�صلح ب�أحد الزوجني �أن يداوم على �إيذاء الآخر ثم يطلب منه �أن يح َّب ُه.
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الإخال�ص

خ�صو�صا �إذا كان ذلك
القاعدة الأ�سا�سية التي ي�ستند عليها جناح احلياة الزوجية ..
ً
عن قناعة تامة مبا تقوم به جتاه زوجتك ولي�س من �أجل عادات �أو تقاليد فر�ضها املجتمع،
و�سيعطي زوجتك انطبا ًعا عن �أهمية احلياة الزوجية جتعلها تبذل كل ما ت�ستطيع من �أجل
�إ�سعادك.

ال�سند القوي

حتب املر�أة �أن ت�شعر ب�أن زوجها وراءها دائ ًما ،ي�ساندها ويحميها من �أي موقف قد
تتعر�ض له من وجهة نظرها فيعطيها ذلك الإح�سا�س قوة و�صالبة يف مواجهة الأمور.

اجعل من حواء ن�صفك الآخر

روحا ووجدا ًنا،
اجعل من حواء ن�صفك الآخر و�أ�سعدها ف�سعيد �أنت �إن �أ�سعدتها ،واحتوها ً
واجعل منها كائ ًنا ال ي�ستطيع اال�ستغناء عنك حلظة واحدة ،كما ال ي�ستطيع اال�ستغناء عن
املاء والهواء ,كن طي ًفا رقي ًقا ال عب ًئا.
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احذر من جفاف امل�شاعر !

�إذا كانت البيوت تبنى على احلب ف�إن دمارها يبد�أ من جفاف امل�شاعر ،فوفرة املال،
وملك الكثري من متاع الدنيا ال تكفي جللب ال�سعادة بني الزوجني ،فالعالقة التي ت�صبح
ج�سدًا بال روح تو�شك �أن تنق�ضي وتقع وتنهار!.

فن �إدارة الوقت

تعلم فن �إدارة الوقت ور ِّتب �أولوياتك وزياراتك االجتماعية و�أعمالك اليومية؛ حتى
تتخل�ص من الفو�ضى و�ضياع اجلهد يف هوام�ش الأ�شياء دون املحتوى والق�ضايا املهمة،
وحتى تبتعد عن م�شكلة �إهمال بيتك وزوجتك و�أبنائك.

رغبات

حت�س�س رغبات زوجتك ومطالبها ،واحر�ص على االعتناء بها ،ف�إن لكل زوجة رغبات
خا�صة والرجل احل�صيف يدرك �أن حتقيقه لهذه الرغبات �أقرب طريق ملحبة زوجته
و�سعادتها.
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الت�سامح

تعتقد �أن غ�ضبك �سوف يكون كاللعنة الغام�ضة على الآخر ،تريد �أن جتعله ي�شعر بالأمل
وال تعرف �أن م�شاعر الغ�ضب ال�سلبية هذه ميكن �أن ت�سيطر على حياتك كلها ،فتلك الق�سوة
ميكن �أن ت�ؤثر على ذاتك ،وعلى كل م�شاعرك املوجهة لأطفالك ووالديك و�أ�صدقائك.

ال تقارن نف�سك ب�أحد

كن كما �أنت �شكلاً وم�ضمو ًنا ،وال تفكر بتقليد �أحد يف �أ�سلوبه مع زوجته ..ف�أنت ل�ست
�إال �أنت! لك ب�صمتك اخلا�صة التي حتمل جيناتك الوراثية و�صفاتك ال�شخ�صية ،وتق َّبل
ذاتك وحاول معاجلة عيوبها ،فهذا �سيك�سبك الر�ضا والقناعة عن ذاتك.

ال للتحكم

عادة ما تقاطع �شريكك �أثناء حديثه ،لكي تقول ر�أيك� ،أو تغري مو�ضوع احلديث �إذا ما
بد�أت ت�شعر ب�أن �شريكك على حق ،تت�صرف كاملالك �أمام عائلتك و�أ�صدقائك ،وحتكي لهم ما
جتد نف�سك م�ضط ًرا للتعامل معه ،وكيف هي م�ستحيلة احلياة مع �شريكك ،فكل تلك الأ�شياء
بذور مل�شاكل قادمة قد تتفاقم �إىل نزاعات مليئة بالتعليقات التي تظهر �شعورك بالتفوق!
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�أخرب زوجتك كل يوم �أنك حتبها

كل منا يحتاج �إىل جتديد احلب  ,ويحتاج �إىل �أن ي�شعر ب�أنه �إن�سان حمبوب � ,إخبارك
زوجتك ب�أنك حتبها كل يوم ال ي�ستدعي �أن تقول لها كلمة� :أحبك! فثمة طرق كثرية
ت�ستطيع �أن تو�صل لها حبك من خاللها �أو ت�شعرها ب�أنك تع�شقها  ,حلظة ال تكون متوقعة
�أو حتى على الأقل �أن مت�سك بيدها خالل م�شيكما يف الطريق.

الزوجة ال�صاحلة

الزوجة ال�صاحلة حتى لو مل حتبك فلن تع�صيك ولن تق�صر يف حقك طاعة هلل ،وهي
التي �ستجربك على �أن تثق بها وت�ست�أمنها على بيتك وعر�ضك ،فهي تراقب اهلل ،ومن خاف
اهلل فال ُيخاف منه .وهي من �سرت ِّبي �أبناءك؛ ليكونوا بارين بك وقرة عني لك ؛ لأنها
�سرتبيهم على الأخالق الإ�سالمية ال�سامية.

حل امل�شاكل الزوجية

من اخلطوات الأ�سا�سية حلل م�شكالتك الزوجية الرتكيز على م�شكلتك احلالية ،دون
العودة للما�ضي و�أحداثه والتنبي�ش فيها ،وربطها مبا يح�صل معك الآن ؛ حتى ال تكرب م�شكلتك
يف نظرك ،وميتلئ قلبك مب�شاعر الغ�ضب واالنتقام ،وحتى ال جتد يف نف�سك ق�سوة على زوجتك.
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تعرف على �سحر العني !

�إن النظرات املت�صلة لثوان قليلة ميكن �أن حتدث رغم ال�صمت ما تعجز عنه جملدات
كثرية! حيث ميكن �أن تقر�أ الزوجة يف نظراتك الكثري من كلمات احلب واحلنان والعطف،
ميكن �أن تقر�أ �أنها جميلة ،و�أنك معجب بها!

ا�ستمع لهموم لزوجتك

�ضع يف بالك �أنه من املحبط جدًا للمر�أة �أن تف�ضي ل�شريك حياتها مب�شاكلها وهمومها
ثم تكت�شف �أنه مل يكن ي�ستمع ب�شكل جيد ملا كانت تقول ! زوجتك ال تريد منك �أن ت�ستمع
فقط ب�أذنيك بل بقلبك ووعيك �أي�ضا!.

ال تدع نف�سك تنح�صر يف دائرة هدامة

�أيها الزوجان! حاوال �أن تقدِّما �أق�صى ما ت�ستطيعان لكي ت�ستمر عالقتكما ،امل�شاعر
الإيجابية لي�ست كافية ،ال بد �أن تتحول �إىل �أفعال ،لذلك اطلب دائ ًما املزيد من نف�سك � اً
أول
قبل طلبها من �شريك حياتك.
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العطاء الناجح

�إن العطاء الناجح ال يقت�صر على ناحية دون �أخرى ،و�إذا كان العطاء يف ظاهره عند
كثري من النا�س ي�شمل النواحي املادية ،ف�إنه يف احلقيقة ي�شمل النواحي الروحية والعاطفية،
بل �إن العطاء يف هذا اجلانب �أرفع �ش�أنا ،و�أعلى قد ًرا ،و�أكرث �إيجابية.

التعبري عن احلب

ال يقت�صر التعبري عن احلب من خالل لغة اجل�سد فقط ،بل ميكن للمر�أة �أو الرجل
التعبري عن مدى حبهم للآخر عن طريق نظرة العيون ،فالعيون لها دور مهم وفعال يف
�إظهار ما يخفيه املرء بداخله ،فهي تعترب �أحد �أ�سرار اجلاذبية التي يفهم بها الرجل رغبة
املر�أة يف احلب والإعجاب والعك�س .كان فريق من العلماء الربيطانيني والأ�سكتلنديني قد
�أكدوا �أن النظر �إىل العيون مبا�شرة مع ابت�سامة خفيفة هو �أحد �أ�سرار املر�أة اخلفية.

العطاء

على الزوجني �أن ينتبها �إىل �أن النوايا احل�سنة وحدها ال تكفي يف العالقات الزوجية،
فكون الزوجة حتب زوجها� ،أو الزوج يحب زوجته وال يرتجمان ذلك �إىل واقع عملي يتمثل
يف العطاء املتنوع ال ميكن ملثل هذه املحبة الداخلية والنوايا احل�سنة �أن تقيم العالقات
الزوجية على حال جيدة.
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زيارة �أهل الزوجة

ال تغفل زيارة �أهل زوجتك من فرتة لأخرى ،وال تن�س �أن تقدم �شي ًئا من الهدايا
لوالديها ،فهذا يجعل زوجتك تفخر بك �أمام �أهلها ،وال ت�ستثقل طلبها بزيارة �أهلها �أ�سبوع،
مرة �أو مرتني ،واحت�سب الأجر عند اهلل.

من �أبرز حقوق الزوجة وواجبات الزوج

من �أبرز حقوق الزوجة وواجبات الزوج �أن ي�صون كرامتها ويحفظ عِ ْر�ضها ،و َي َغار
عليها .ومن امل�ؤ�سف �أن بع�ض حيوانات الغابة �أكرث غري ًة على زوجاتهن من بع�ض الرجال،
فرتاه يطلق العنان لزوجته تختلط مع الرجال وحتادثهم ،وتذهب للأ�سواق وحدها ،وقد
تركب مع ال�سائق وحده ،و�إذا كان احلمو هو املوت كما �أخرب بذلك امل�صطفى ﷺ فكيف
بغريه؟!

فكرة رائعة !

اهم�س يف �أذن زوجتك قبل نومها خا�صة بعد عمل �شاق قامت به ببع�ض الكلمات
الرائعة ،من ذلك :تعلمني �أنك ت�سيطرين على كل تفكريي ؟! �أتعلمني �أنك الوحيدة التي
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هزت كياين و�أطلقت باحلب ل�ساين ؟! �أتعرفني �أنك املحبوبة التي ع�شقت ؟! �أهو جنون بي
�أم جمال فيك ؟!

انظر �إليها بثقة

عندما تنظر لزوجتك عليك �أن تطرد من خميلتك اخلجل وعدم الثقة والع�صبية
والتفكري ال�سلبي الذي يجعل جبينك مقط ًبا وب�ؤب�ؤ عينيك يت�ضاءل.
روحا واحدة
كونا ً

روحا واحدة يف ج�سدين  ..يبكيان م ًعا ويبت�سمان م ًعا،
�إن على الزوجني �أن يكونا ً
ويتقا�سمان هموم احلياة و�أفراحها .و�إن على الزوج �أن يكون �إخال�صه لزوجه �أ�سمى بكثري
من مظاهر احلياة الفارغة ،كاملال واجلمال ؛ ذلك �أن احلب احلقيقي ال يعرف هذا املنطق.
لي�س من الإن�صاف �أبدًا �أن يحب الرجل زوجته جلمالها مثلاً  ،ف�إذا حدث وت�شوه ذلك اجلمال
لفظها من دائرة حياته! ال�سعادة لي�ست يف املال �أو يف اجلمال� ،إنها وليدة احلب والإخال�ص.
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رتم كل ما يتعلق بزوجتك
اح ِ

احرتِم كل ما يتعلق بزوجتك من �شخ�صية متيزت بها وعادات و�صفات .ال جترح
كربياءها ,وال تهِنها  ,وال ت�ضحك عليها �أمام النا�س  ,وال تن�شر �أ�سرارها مهما كانت تافهة ,
ترغب يف احلدود املعقولة  ,وال َّ
تتدخل يف كل �صغرية وكبرية من �ش�ؤونها اخلا�صة.
واتركها ملا ُ

احرتم �ضعف زوجتك

�إن كانت املر�أة �أ�ضعف من الرجل ,فليكن �ش� ُأن الرجل مع املر�أة-خا�صة الزوج مع
زوجته� -ش�أ َن املعلم مع تلميذه والوالد مع ولده ,واملعل ُم ال ي�ستعب ُد تلمي َذه وال ي�ستذ ُّله ,
وال ُأب ال يحتقر ابنه وال يزدريه.

االحرتام املتبادل

على كل من الزوجني �أن ال يتحدث عن الآخر ب�سوء خا�صة �أمام �أقارب هذا الآخر ,
وعليهما �أن يتجنبا ال�سخرية �أحدهما من الآخر ,لأن ذلك �سيفقدهما االحرتام والتقدير
بينهما  ,وقد ي�ؤدي �إىل �إثارة ال�شحناء والبغ�ضاء بينهما.
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لكل منكما دوره وعمله

يجب �أن يرتك الزوج املر�أة و�ش�ؤونها اخلا�صة بها من ترتيب الدار وتربية الأوالد  ,و�أن
ترتك هي له ما هو له من الإ�شراف والتوجيه.

تفهم �أيها الزوج زوجتك

تفهم �أيها الزوج زوجتك ،وال تبحث دائما عن �سلبياتها .فكما للمر�أة �سيئات فلها
ح�سنات! اذكر دائما ح�سناتها ,و�أما �سيئاتها فتعرف �إليها من �أجل م�ساعدتها على التخل�ص
منها �أو من بع�ضها؛ لأنه ي�ستحيل �أن تتخل�ص منها كلها .وال حتاول دائ ًما �أن تنتقد
ت�صرفاتها وك�أنك موظف مكلف بذلك .واحر�ص �أيها الزوج �أن تتجنب �أ�سباب امل�شاحنة ،و�أن
تتالفى مربرات اخلالف.

فوائد �أخرى للزواج

يقول �أخ�صائيو الطب النف�سي� :إن هناك فوائد �أخرى للزواج مثل :التمتع بحياة �أطول
ً
ترابطا ،وعالقات الزوجني جيدة ،وهناك فوائد
وخا�صة �إذا كانت احلياة الزوجية �أكرث
�صحية وعقلية وج�سمانية للحياة الزوجية ال�سعيدة ،تتمثل يف انخفا�ض حاالت االكتئاب
والقلق واال�ضطرابات العقلية والذهنية ،والعك�س �صحيح!.
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ا�ستعادة الذكريات ال�سعيدة

من املميز ا�ستعادة الذكريات اجلميلة ،بالعودة للحياة ال�سابقة وحتديدًا املواقف
الرومان�سية ال�سابقة وذكريات �أيام امللكة واخلطبة ،ويف�ضل الذهاب �إىل الأماكن التي
تذكرك بذلك ،كاملبيت يف نف�س فندق ليلة زفافكما �أو الأكل من نف�س املطعم� ..إلخ.

�أحتاج �أن �أكون وحدي

من الرائع �أنك كلما احتجت �أن تكون وحدك �أخربها �أنك �ستعود� ،أو �أنك حتتاج �إىل
بع�ض الوقت للتفكري يف بع�ض الأ�شياء ،و�إذا عدت حتدث عما كان يزعجك ب�أ�سلوب حمرتم
من دون لوم حتى ال تتخيل هي الأ�سو�أ.

جرب �أن تكون خاد ًما يف بيتك !

تقول عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� :إن ر�سول اهلل ﷺ "كان يكون يف مهنة �أهله" ،وتقول" :كان
ب�ش ًرا" من الب�شر :يفلي ثوبه ،ويحلب �شاته ،ويخدم نف�سه " فمن الرائع �أن تخ�ص�ص جز ًءا
من وقتك يوم ًيا �أو �أ�سبوع ًيا مل�شاركة زوجتك يف املطبخ!.
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كوين كما يحب

وزوجا� .أهم ما يع�شقه الرجل
يحب الرجل يف املر�أة �أمومتها  ,كوين له �أ ًّما يكن لك �أ ًبا ً
يف املر�أة طيبة قلبها  ,دربي نف�سك على �أن تكوين طيبة .الرجل � ً
أي�ضا يحب املر�أة الواثقة من
نف�سها حتى لو تظاهر بال�ضيق منك ؛ لأنك متثلني له حت ِّد ًيا ي�ستفز كل طاقاته لالنت�صار
عليه.

الواقع

احلياة الزوجية لن تكون كلها ع�سلاً وال �أحال ًما وردية ،و�إمنا هنالك واقع ،وخالفات
وم�شاكل ،و�أخطاء وتق�صري ،و�صدام البد منه ،يحدث نتيجة تباين الطبائع الب�شرية ،وال
عيب يف هذا فهو �إفراز طبيعي حلركة احلياة ..وعدم �إدراكك لهذه الأمور قد يعر�ض الأ�سرة
للهزات وال�شقاق واجلفاء ،ورمبا الطالق!.
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اثنان بواحد

يقوى الزواج عندما ي�شعر طرف �أن احلياة كلها �أ�صبحت ال تقبل الق�سمة على اثنني،
الهناء يقت�سمانه ،وال�شقاء ي�شاركان فيه ،مل تعد لواحد منهما حياة منفردة ..اندجمت
احلياتان يف حياة واحدة.

جارحا بكالمك
ال تكن
ً

�إن طلبك �شي ًئا من زوجتك وملا مي�ض وقت طويل على �إيذائها بكلمة جارحة لي�س
منا�س ًبا ،وعليك �أن تتوقع رف�ضها تلبية طلبك ،مع ت�أثر وبكاء واحتجاج .لهذا يح�سن �أن
تطيب خاطرها ،ومت�سح ما جرحته كلمتك القا�سية بكلمات طيبة �أخرى قبل �أن تطلب منها
�شي ًئا جديدًا.

اخرت زوجتك بعقلك قبل عاطفتك

اخرت زوجتك بعقلك قبل عاطفتك وعلى املر�أة كذلك �أن تفعل مثل ذلك ,حتى ولو كان
عقلها �ضعيفا وكانت عاطفتها قوية ,واعلم �أن الغرام الكاذب العابر ملتهب يف البداية ،ولكنه
قاتل يف النهاية.
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انتبه !

مت�ش �أمامها وال خلفها بل بجانبها ،وخذ ر�أيها فيما
عندما تدخل �أنت و�إياها ال�سوق ال ِ
تريدان �شراءه ،وال تعار�ضها �إذا ا�شرتت �شي ًئا لي�س على ذوقك.

احلزم

ال متنع املحبة والع�شرة باملعروف بني الزوجني من �أن يكونا حازمني يف الرتبية
والتوجيه وخا�صة من ناحيتك �أنت ،فمحارم اهلل عز وجل ال مداهنة فيها ،والتق�صري يف
الأمور ال�شرعية ال ميكن ال�سكوت عنها.

هل تعلم �أن للم�شاكل الزوجية فوائد ؟

�أكد العلماء �أن امل�شاجرات بني الزوجني هي احلل الأمثل لعالج امللل والروتني  ,و�أو�ضحوا
�أن العالقة الزوجية حتتاج من وقت �إىل �آخر �إىل �شيء ما يعرف بال�شحن العاطفي.

التوازن يف الإقبال والتمنع

التوازن يف الإقبال والتمنع و�سيلة مهمة من و�سائل التعامل بني الزوجني ،فال يقبل
على الآخر بدرجة مفرطة ،وال يتمنع وين�صرف عن �صاحبه كل ًّيا ،وقد نهي عن امليل ال�شديد
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يف املودة ،وكرثة الإفراط يف املحبة ،ويحتاج التمنع �إىل فطنة وذكاء ،فال �إفراط وال تفريط،
فالإفراط يف الأمرين �إعدام لل�شوق واملحبة ،وقد ين�ش�أ عن هذا الكثري من امل�شاكل يف احلياة
الزوجية.

احذر �أن تعود �إىل املا�ضي !!

احذر �أن تعود �إىل املا�ضي!! وخا�صة عندما تغ�ضب من زوجتك تبد�أ تذكرها ببع�ض املواقف
التي �صدرت منها قبل �سنوات� ،أو بع�ض املواقف التي مرت بها قبل �أن تتزوج بك ،فهذه من
الأمرا�ض اخلطرية التي تهدد احلياة الزوجية ،فاملا�ضي قد طويت �صفحته ،ولن يعود!! فال
داعي للتنبي�ش فيه !.
كيف حتافظ على ميزانية العائلة؟!

من الأفكار الرائعة للمحافظة على ميزانية العائلة تكليف �أحد الزوجني مبراقبة
امل�صروفات والإيرادات للأ�سرة ،وقد يكون الزوج هو امل�ؤهل للقيام بالدور �أو الزوجة �أو �أي
�شخ�ص �آخر ،املهم �أال تكون امل�س�ألة عائمة و�ضائعة( ،على الربكة!) ،بل ال ت�أتي الربكة �إال
عندما يتح َرى الإن�سان الأ�سباب ويتابعها.
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غيرِّ �أ�سلوبك مع زوجتك

حاول �أن تغري من �أ�سلوب مالطفتك لزوجتك عن املعتاد! فعندما ت�أتي من العمل ابد�أ
دخولك للبيت بكلمة حلوة وجميلة ،مثال :ا�شتقت لك ..حتى ولو كنت متع ًبا ،مل تعتد �أن
تكلمها ،و�أنت يف العمل ات�صل بها ومازحها ،ولو كانت عند �أهلها!

هل تريد اً
حل لع�صبيتك ؟

	امتنع من ال�شكوى امل�ستمرة من احلياة �أمام النا�س. ال تو ِح لنف�سك �أنك �أقل النا�س ًحظا ،و�أقنع نف�سك �أن احلياة ب�سيطة.
 ابتعد عن حتليل �شخ�صيتك و�أفكارك وحياتك ،واترك نف�سك تعي�ش على طبيعتها. -ال تنظر للنا�س بطريقة مت�شككة يف كل �شيء.

احذر من الإفراط يف املزاح

احذر من الإفراط يف املزاح وخا�صة بالألفاظ املبتذلة ال�سوقية التي ال تليق باالحرتام
الواجب بني الزوجني وتقدير كل منهما للآخر ،وما يجب االحتفاظ به من م�شاعر
وعواطف نبيلة.
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الهدف من العتاب

عندما تريد معاتبة زوجتك �أو �أبنائك احذر �أن ي�ؤدي عتابك �إىل �ضرر �أكرب ،ف�إن الق�صد
جراحا �أخطر فال جدوى منه ،ومن الأف�ضل
منه هو عالج الأخطاء وعدم تكرارها ،ف�إذا فتح ً
�أن ي�ؤجل لظروف منا�سبة ،واحذر �أن تتدخل عندما تقوم زوجتك بعتاب الأبناء ،و�أخربها �أال
تتدخل � ً
توجه الأبناء.
أي�ضا عندما ِّ

انظر من هو دونك!

ال تقارن �أبدًا حياتك املعي�شية بحياة الأ�صدقاء ،والأقرباء الأثرياء ،والذين يتمتعون
بهناء �أكرث منك ،وب�سعادة �أطفح من �سعادتك ،لت�شعر ،دائ ًما ،ب�أنك تعاين من الفقر،
وال�شقاء ،واجلدب ،و�إمنا قارنها بحياة �أولئك الذين يعانون من ق�سوة امل�شاكل والأزمات
التي ال تعرفها حياتك ،لتلم�س حينذاك ب�أنك تعي�ش حياة الرتف ،والرفاهة العري�ضتني.

خم�سة �أ�سباب للفوز بحب الزوجة

 تعرف على ما حتبه زوجتك فتجاهد لتحقيقه. وتعرف على ما تكره فابتعد عنه و�أبعدها عنه. التزم عدم �إ�شعار زوجتك ب�أنها مهانة لديك. �أ�شعرها دائماً �أنها معززة مكرمة. -وال تن�س الثناء عليها بني الفينة والأخرى �أمام ذويها وذويك يف ح�ضرتها وغيابها.
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البيت امل�سلم

ال يخلو من الدعابة واملرح ،رغم �أنه بيت جهد وعمل ،ولقد كان ر�سول اهلل ﷺ قدوة يف
ب�سا ًما ،فعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي ﷺ كان من �أ�ضحك النا�س
ذلك ،فكان �ضحا ًكا َّ
نف�سا(.الطرباين)"
و�أطيبهم ً

فاجئها

ما ر�أيك �أن تفاجىء زوجتك ب�سفرة جميلة ملدة ثالثة �أيام مثلاً تق�ضيانها يف �أجواء
�صافية مع ت�أمني الأبناء ب�صورة مطمئنة؛ لأن التغيري يف روتني احلياة الزوجية �ضروري
لتجديدها.

تكرار املا�ضي

من الأ�شياء املنفرة عن الزوج التقريع باملا�ضي الأ�سود ،وخا�صة بعد االعتذار.
فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له .ولكن بع�ض الأزواج ال يكاد ين�سى �أتفه الأمور يف �أبعد
الأزمان ،ف�أين ال�صفح اجلميل الذي ي�ستلزم تنا�سي �أو ن�سيان �أخطاء غريك ،وتذكر �أخطاء
النف�س؟.
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عرب عن حبك من غري نطق!

ريا.
عبرّ عن حبك لزوجتك دون �أن تنطق بذلك؛ بالنظرة احلانية؛ ف�إن لها �أث ًرا كب ً
فعندما تنظر �إىل زوجتك �أو هي تنظر �إليك ،ف ِّكر �أثناء النظرة �أنك حتبها ف�إنها �سوف تقر�أ
ذلك من خالل عينيك وحركاتك دون �أن تنطق بكلمة واحدة.

�أ�سلوب

هناك �أ�ساليب يجب على الزوج التعود على ا�ستخدامها للحديث مع زوجته ،وهذه
الألفاظ يف غاية اللطف ،ون�ضرب اً
مثال على ذلك :ك�أن تود منها �إح�ضار ك�أ�س ماء لك،
فتقول لها� :أح�س �أن املاء له طعم خا�ص من يديك� ،أح�ضري ك�أ�س ماء.

أبد اهتمامك بزوجتك
� ِ

ريا بزوجتك وك�أنها حمور حياتك ،حتى
حاول بقدر ا�ستطاعتك �أن تظهر اهتما ًما كب ً
إح�سا�سا �أكرب بالثقة يف نف�سها،
لو �أ�شغلتك م�شاغل احلياة فذلك ي�سعدها كث ً
ريا ،ويعطيها � ً
وذلك االهتمام قد يت�سع لي�شمل الأ�شياء التي تهتم بها ،فتوجد بذلك اهتمامات م�شرتكة
تقرب م�سافة التفاهم بينكما ،وهذا قط ًعا يحقق لها التوازن النف�سي يف حياتها.
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حتى ال تتطور امل�شكلة

يجب اللجوء �إىل حل امل�شكلة من بدايتها عن طريق املناق�شة� ،أما �إهمالها فيجعل احلل
�أكرث �صعوبة ،والبد �أن تخلو املناق�شة من التجريح �أو مل�س كربياء الآخر �أو كرامته ،وجتنب
نربة ال�سخرية واال�ستهزاء ،فمن ال�سهل جدًا جرح كرامة الآخر ،ولكن من ال�صعب عالج
هذا اجلرح.

اجعل خمافة اهلل �أمام عينيك

اجعل خمافة اهلل �أمام عينيك وكن نعم الزوج الذي ال ي�أمر �إال بامل�ستطاع واحلالل،
وادخل يف عقل زوجتك لتعرف ما تفكر فيه لتبادلها نف�س ال�شعور0

فوائد ال�ضحك

يقول بع�ض الأخ�صائيني يف علم النف�س! دقيقة واحدة من ال�ضحك توفر  45دقيقة
من اال�سرتخاء ..فكم �أنت بحاجة لذلك عند حل امل�شاكل الزوجية؟! فمن الرائع �أن تكون
لكما جل�سة تخيم عليها روح الدعابة واملزاح ،ومتار�سان فيها الألعاب املثرية لل�ضحك.
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قيام الليل

يقول ﷺ " :رحم اهلل رجلاً قام من الليل ف�صلى و�أيقظ امر�أته ف�إن �أبت ن�ضح يف وجهها
املاء .رحم اهلل امر�أة قامت من الليل ف�صلت و�أيقظت زوجها ف�إن �أبى ن�ضحت يف وجهه املاء".

وجوه الإنفاق

من الأمور احل�سا�سة يف احلياة الزوجية الأ�شياء املادية ،فهي ال ت�صلح جز ًءا من لعبة
قوى العالقة الزوجية �سواء من جانب الزوج �أو الزوجة ؛ لذلك يجب االتفاق على �أوجه
الإنفاق وال�ضروريات مهما قلت �أو كرثت وعندما تكون هذه احلدود وا�ضحة للطرفني لن
ترتك اً
جمال لأي �إ�شكاالت جتاهه.

كن معها

حني تخاطبك زوجتك امنحها عينيك متفاعلاً مع حديثها وخطابها لأن ت�صريف
ب�صرك هناك وهناك �أو االن�شغال بجريدة �أو التلفاز عن النظر �إليها �أثناء حديثها ي�شعرها
بالال مباالة وين�سف ج�سور التفاهم بينكما وال ي�شجعها على اال�ستمرار يف حديثها !
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�أهم عنا�صر ال�سعادة الزوجية

الإميان والتفا�ؤل ،والر�ضا عن النف�س ،وحتديد الأهداف يف احلياة ،وت�سخري القدرات
واملواهب لتحقيق الأهداف ،والإقبال على احلياة بنف�س مطمئنة را�ضية.

�سوء التقدير

قد تتلفظ الزوجة بالكلمة ال تلقي لـها اً
بال ،فتكون �سب ًبا يف �إيغار �صدر زوجها عليها
مدة طويلة ،وقد تكون فيها نـهايتها ،كما جاء يف املر�أة التي تزوج بـها الر�سول ﷺ فلما دخل
بها قالت� :أعوذ باهلل منك!! قال :لقد عذت بعظيم ،احلقي ب�أهلك!!

�شجعها

�إذا كانت لزوجتك هواية معينة �شجعها عليها و�شاركها يف �إبداء الر�أي �إن طلبت منك
ذلك وال تقل لها� :أنا ال �أفهم يف الطبخ �أو يف اخلياطة �أو يف الديكور ..واحت�سب الأجر يف
ذلك.
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قوامة الرجل على �أهله

قوامة الرجل على �أهله لي�ست قوامة تع�سف وجترب ؛ بل هي قوامة رحمة وعدالة ,
فمن الواجبات املرتتبة على القوامة رعايتهم وتوجيههم و�إعفافهم وحمايتهم من كل �شر،
و�أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر" :ي�أيها الذين �آمنوا قوا �أنف�سكم و�أهليكم نا ًرا".

املودة واملحبة

يقول ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل�" :إن البيت الذي ت�سوده املودة واملحبة والر�أفة والرتبية
ناجحا يف �أي عمل ي�سعى �إليه".
�سي�ؤثر على الرجل فيكون ب�إذن اهلل موف ًقا يف �أمره ً

احلكمة يف الأحكام

اعط حكمك بحكمتك! وال تطلق الأحكام جزا ًفا دون تفكري( :اذهبي  -ال تذهبي),
فهذا يقلل من احرتامها لك ،وقد يكون حاف ًزا لتجاهل رغباتك.
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التقارب بني الزوجني

ي�ؤكد علماء النف�س �أن التقارب بني الزوجني عن طريق اللم�س له �آثاره ال�سحرية على
الزوجني وعلى �صحتهما ،فاالحت�ضان لكف الزوجة بكف الزوج �أو كفيه معا من �ش�أنه �أن
مي�سح �أثر تعب الزوجة و�إرهاق �أع�صابها وقلق ذهنها.

امنح زوجتك الثقة بنف�سها

�شجعها على �أن يكون
ال جتعلها تابعة تدور يف جم َّرتك ،وخادمة من ِّفذ ًة لأوامرك .بل ِّ
لها كيانها وتفكريها وقرارها .ا�ست�شرها يف كل �أمورك ،وحاورها ولكن بالتي هي �أح�سن ،خذ
بقرارها عندما تعلم �أنه الأ�صوب ،و�أخربها بذلك و�إن خالفتها الر�أي فا�صرفها �إىل ر�أيك
برفق ولباقة ،و�أثن على زوجتك عندما تقوم بعمل ي�ستحق الثناء ،فالر�سول ﷺ يقول ":من
مل ي�شكر النا�س مل ي�شكر اهلل ".

الغرية من املقربني

عادة الرجل هو الذي يغار على املر�أة ،و�إذ بنا ن�سمع عن غرية املر�أة اجلنونية من �أمه
و�أخواته ،ومن �أمور كثرية ال يحق لها الغرية فيها .يا �أختاه! احلكمة تقول� :إذا �أردت �أن
تطاع فاطلب ما ي�ستطاع.

148

م�ضاد حيوي

جميل �أن يدخل الزوج بيته بقبلة ،ويخرج مود ًعا بقبلة ،وي�ستيقظ وينام على ُق ْبلَة،
و�أن ي�أخذ قبلة قبل الأكل ,بل ال مانع �أن ي�أخذ قبلة كل ثماين �ساعات! لقد كان ر�سول اهلل
ُيق ِّبل ن�ساءه وهو �صائم وذاهب لل�صالة� .ألي�س لنا فيه �أ�سوة؟! �إذا لنكرث من القبالت ح�سب
الأنواع واملقا�سات :حارة ومعتدلة وباردة ..طويلة ومتو�سطة وق�صرية ،فتاكة وبعيدة املدى
وعابرة القارات!.

احلكمة من حلق �شعر العانة

املحافظة على �صحة اجل�سم وقوته و�سالمته ،لأن تكاثر ال�شعر يف هذه املناطق ي�سبب
الكثري من االلتهابات اجللدية التي ت�ضر باجل�سم ،واال�ستحداد يف ذاته نظافة وطهارة ،املدة
التي ال ينبغي جتاوزها يف اال�ستحداد يف حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :و َّقت لنا
ر�سول اهلل ﷺ يف ق�ص ال�شارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة �أن ال ترتك �أكرث
من �أربعني ليلة .رواه م�سلم.
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نتف الإبط

ال�سنة نتف الإبط كما يف احلديث ،ومن مل ي�ستطع ومن مل يحتمل نتفه فيجوز له
حلقه .واحلكمة منه �أن الإبطني حمل للرائحة الكريهة التي تنتج عن تكاثر ماليني
البكترييا يف هذه املنطقة غزيرة العرق ،و�إزالة ال�شعر منها ي�سهل تنظيف اجللد وم�سام
العرق .وحكمه�ُ :س َّنة من �سنن الإ�سالم.

ماذا تعرف عن املر�أة؟!

	املر�أة تريد كل �شيء ،و�أال تعمل �أي �شيء! بني �شفتي املر�أة كل ما يف الدنيا من �سم وع�سل. تكافح يف �سن الثالثني لتثبت �أنها مازالت جميلة  ,وت�ضحك متى متكنت ولكنها تبكيمتى �أرادت.
 ت�سع �أع�شار املر�أة دهاء والع�شر الآخر فتنة. اعرف زوجتك من �سالحها ففي الدفاع �سالحها ال�صراخ ،ويف الف�شل �سالحهاال�سكوت ،ويف اجلدال �سالحها االبت�سامة.
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ال حتب املر�أة ..

 امر�أة �أجمل منها. ومن ي�س�ألها عن عمرها. -ومن ي�س�ألها عن ما�ضيها.

يف حياة املر�أة ثالثة رجال

 الأب وهو الرجل الذي حترتمه. والأخ وهو الرجل الذي تخافه. والزوج وهو الرجل الذي تخ�شاه. الدنيا قلب الرجل ،والقلب دنيا املر�أة. املر�أة ترى �أعمق ،بينما يرى الرجل �أبعد. -يف املر�أة دمعة لكل امل�صائب ،و ابت�سامة لكل الأفراح..

العبا م ًعا

اللعب عن�صر من عنا�صر التودد والغزل ،وهو عن�صر ال يوجد خالل �أيام الأ�سبوع
اململوءة بالقلق وال�ضغوط ..ومن طرق ا�ستعادة هذا العن�صر �أن متار�سا م ًعا �أي لعبة بعد
الع�شاء ،ول�ستما م�ضطرين للعب كل ليلة ..بل اختارا يو ًما من �أيام الأ�سبوع (�أيام العمل)
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ثم �إن عن�صر املناف�سة يف اللعب يفتت التوتر الذي قد ين�ش�أ بينكما ل�سبب �أو لآخر  ,وقد كان
ر�سول اهلل ﷺ ي�سابق عائ�شة ف�سبقته ،ويف الثانية �سبقها!.

نواعم

تعود على ا�ستخدام العبارات الإيجابية ،كالدعوات ال�صاحلة� ،أو كلمات الثناء قل
لزوجتك :لو عادت الأيام ما اخرتت زوجة غريك!
�إن الكالم العاطفي يثري املر�أة ،وهو ال�سالح الذي ا�ستطاع به الل�صو�ص اقتحام احل�صون
والقالع ال�شريفة ،و�سرقة حمتوياتها الثمينة.
�إن الكلمة الطيبة تنع�ش قلب املر�أة؛ فقلها �أنت قبل �أن ت�سمعها من غريك.
التعبري املادي عن احلب

التعبري املادي عن احلب من خالل الهدية �سواء كان ذلك مبنا�سبة �أو بغري منا�سبة،
واملفاج�أة لها وقع جميل اخرت هدية معربة ،ولي�س املهم يف الهدية قيمتها املادية عند املر�أة؛
بل مبنا�سبتها ومالءمتها لذوقها وما حتبه ،وتعبريك عن �شعورك بها ،وا�ستذكارك لها،
ومتتع بروح الت�سامح والتغافل عن ال�سلبيات .كرر ال�صفح ون�سيان الأخطاء خا�صة يف �أمور
احلياة الب�سيطة التي ينبغي لكرمي النف�س �أال يتعاهدها بال�س�ؤال.
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�سبب �آالم الظهر

اكت�شف الطب احلديث �أن �سبب �آالم الظهر لدى الأزواج ت�أخرهم بالغ�سل من اجلنابة
وعدم و�ضوئهم بعد االنتهاء من اجلنابة؛ وذلك �أن فقرات الظهر العظمية بينها �سائل املخ
املغلف بغ�ضروف ،وهذا ال�سائل يحتاج لتدفق الدم �إليه ،و�إذا �أجنب الإن�سان ومل يغت�سل
ومل يتو�ض�أ فو ًرا وجل�س فرتة طويلة بدون غ�سل �أو و�ضوء ،ف�إن ذلك ي�ؤدي جلفاف ال�سائل
وبالتايل ت�آكل وتفطر الغ�ضروف املحيط بال�سائل  ,وبالتايل ال�ضغط على فقرات الظهر
العظمية ً
�ضغطا متوا�صلاً م�سب ًبا الأمل ب�أ�سفل الظهر  ,و�إن احلل لذلك هو الغ�سل الفوري
من اجلنابة �أو الو�ضوء ،حيث �إن الغ�سل ي�ؤدي �إىل تتجدد الدورة الدموية وتدفق الدم للمح،
وبالتايل املحافظة على الغ�ضروف �سلي ًما ،وال يت�سبب بذلك بال�ضغط على الفقرات  ,ويظهر
�سر الطب النبوي جل ًّيا يف ذلك ،حيث �إن الر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -ما �أجنب قط
ونام بدون غ�سل �أو و�ضوء ،فقد كان غال ًبا َّ
يتو�ض�أ قبل النوم وبعد اجلنابة.

قلق الزوج

ريا �أن ال يكون ذلك ال�شخ�ص املر�ضي لرغبات الزوجة� ،أو �أن متل من
يقلق الزوج كث ً
معا�شرته ,فح�سب درا�سة لـ  , Harris Interactiveالرجل ال يحتمل �أن تكون زوجته غري
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را�ضية �أو �أن ال يكون جيدًا مبا فيه الكفاية لي�شعرها بالر�ضى ! لذا يحر�ص الرجل �أن يعرف
بال�ضبط ما الذي يعجب املر�أة ،و�أين جتد متعتها ليقوم هو ب�أداء دوره بطريقة �صحيحة.

غدة الربو�ستاتا

هي غدّة ت�شبه يف حجمها اجلوزة وتقع حوايل ثالث بو�صات داخل القناة ال�شرجية،
وتنتفخ هذه الغدة عندما ي�صل الزوج ن�شوة اجلماع ،وعندما حت ّفز غدة الربو�ستاتا ميكن �أن
يز ّود ال�شعور باملتعة  ,وهنا ن�ؤكد على الزوج �أن �أي خلل يف الربو�ستاتا �سيحرمه �أ�شياء كثرية
من متعته الزوجية ،ورمبا خ�سر املبالغ املالية واملواعيد الطبية لعالجها.
لذا يجب على الزوج وب�شكل عاجل جت ُّنب كل ما ي�سبب الك�سل يف �أداء وظائف الربو�ستاتا
�أو العبث فيها مبغامرات طائ�شة حرمها ال�شرع املطهر حماية له ولأ�سرته وزوجته �شريكة
حياته.

رائحة الفم الكريهة

لكي يعرف الإن�سان مدى العفونة يف فمه وهل يعاين من م�شكلة؟! هناك اختبار ب�سيط
كل �شخ�ص ميكنه القيام به ،والطريقة كالآتي :فتح الفم وحل�س ظهر الكف ب�أق�صى م�ؤخرة
الل�سان حل�سة كاملة  ,ثم انتظر مدة دقيقة وبعد ذلك �شم مكان اللح�سة و�سوف تالحظ
رائحة فمك ومقدار العفونة .واذكر �أن نتانة الرائحة موجودة �أ�صلاً  ،وكل �إن�سان قد يكون
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لديه رائحة ولكن تختلف يف درجتها  ,كما �أن النظافة اليومية تزيل الطبيعي منها ولكن هناك
رائحة ن َّفاثة جدًّا لدى بع�ض النا�س ي�شمها الآخرون من م�سافة بعيدة وخا�صة "املدخنون"!
ف�أرجو و�آمل و�أتطلع لتفهم و�ضع الزوجة امل�سكينة مع زوج �صاحب فم ذي رائحة كريهة.

قلة �شعر الزوج

كثافة �شعر اجل�سم الطبيعي وغزارته �أمر حتدده جينات الإن�سان الوراثية ،وهو ال
يعني بتا ًتا وجود خلل داخلي �أو نق�ص ما ،وال يوجد ح�سب علمي عالج طبي ي�ؤدي �إىل
منو �شعر جديد ،ولكن ميكن ا�ستخدام �أدوية تزيد من منو ال�شعر �أو تن�شط الب�صيالت
املوجودة،وميكن �أن ت�ستعمل ً
بخاخا � Regain solutionأو غريه من امل�ستح�ضرات الطبية
التي حتتوي على مادة املينوك�سيدل.

كثافة ال�شعر لدى الرجال

كثافة ال�شعر لدى الرجال طبيعة تختلف من رجل لآخر وف ًقا لن�سبة هرمونات الذكورة
لديه  ,ويبدو يل �أن امل�شكلة متفاقمة لدى بع�ض الأزواج بالقدر الذي يزعج الزوج وزوجته
� ً
أي�ضا ،وخا�صة �إذا كان ال�شعر كثي ًفا وطويلاً وخ�ش ًنا  ,وقبل البدء بالتعامل مع م�شكلة كثافة
ال�شعر-يجب �أن يلج�أ الزوج لطبيب خمت�ص يف الغدد ال�صماء ؛ للت�أكد من �أن م�ستوى
الهرمونات يف امل�ستوى الطبيعي هرمون الذكورة (التي�ستو�ستريون ).
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اعتقاد خاطئ

هناك اعتقاد لدى النا�س �أنه كلما جل�س الزوج يف البيت مع زوجته �أكرث �أحبته وكان
زوجا مثال ًّيا ..وهذا خط�أ ! خري الأمور �أو�سطها ،مبعنى( :ال ت�صري ن�شبة ،خلها ت�شتاق
ً
لك)  ,واملر�أة غال ًبا حتتاج لغياب ق�صري للرجل؛ لرتتيب الأجواء والقيام ببع�ض الأعمال
اليومية ،وال تظن �أن الوقت بعملك يكفي.

التجاهل

�أقوى �أ�سلوب تعاقب فيه زوجتك هو ال�صمت املقنن  ,واحذر ب�أن ت�ضربها �أو تق�سو
بالكالم اجلارح! هذا �سوف ينق�ص من هيبتك ويدفعها للتطاول عليك .ال مانع من الهجر
ح�سب اخلط�أ ؛ حتى تبادر باالعتذار واالعرتاف باخلط�أ ،و�إن بادرت بالعفو فهذا من �شيم
الرجال .ويف حالة زيارة �ضيوف �أو �أقارب حاول ب�أن تكون الأمور طبيعية م�ؤق ًتا ،فال�سرية
التامة لأي خالف بينكم واجبة.
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الأ�شواق احلارة

للأ�شواق احلارة بالقلوب لذة ال يعرفها �إال من ذاقها .جبل وطبع بنو �آدم على حب
املمنوع  ...وامللل من امل�سموح .التمنع والتغنج �سالح املر�أة ،والثقل والتالعب بالأ�شواق �سالح
الرجل ولكن يف حدود الت�ضحية� .أتدرون ما معنى حدود الت�ضحية؟ معناه �أن ال�شريك
ي�ضحي ب�أ�شواقه امللتهبة فيخفيها بع�ض الوقت حتى ت�ستوي على نار هادئة ،فتنفجر لرياها
ال�شريك الآخر رائعة مثل الألعاب النارية.

الزوج ال�صامت

الزوج قد يكون من النوع الذي ال يتكلم �أثناء العالقة احلميمة .هذا ال�صمت املطبق
قد يدفع الزوجة �إىل فقدان الرغبة يف ممار�سة العالقة الزوجية� ،أو قد ي�ؤدي �إىل فقدان
ال�شهوة عند املر�أة ،فهي ت�شعر بال�ضيق �إذا ما قام الزوج ب�إعادة نف�س الكالم �أثناء العالقة
ً
�شريطا يعاد كل مرة �أثناء العالقة احلميمة.
احلميمة ،حتى ي�صبح املو�ضوع بالن�سبة لها
لذلك ين�صح الرجال بتغيري اجلمل امل�ستخدمة من حني لآخر لك�سر امللل له.

دلوع �أمه �أف�ضل الأزواج

�أظهر بحث جديد �أن الرجال املرتبطني ب�أمهاتهم ،والذين غال ًبا ما يعتربون �أ�ضحوكة
يف املجتمع هم �أف�ضل الأزواج و�أنبلهم على الإطالق .و�أو�ضح الباحثون �أن عالقة الرجل
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القوية ب�أمه جتعله �أف�ضل الأزواج والأكرث ميلاً لاللتزام ،والأكرث قدرة على �إ�سعاد زوجته
واحلفاظ على عالقة زواج ناجحة وطويلة .والحظ اخلرباء �أن الرجال الذين يطمحون
لإر�ضاء �أمهاتهم وتفاخرهن بهم ،كانوا �أكرث قدرة على التوا�صل مع �شريكاتهم.

ال تقتل �سعادتك بيدك

امل�شكلة التي تواجهنا ك�أزواج هي الأفكار التي ا�ستبدت يف عقولنا منذ الأزل ،والأعذار
وحرجا !! جرب وغيرِّ روتينك اليومي و�أعلن ميال ًدا جديدًا
التي تعترب بنظر بع�ضنا عي ًبا
ً
عري�سا يف كل ليلة  ,فاحلياة ال تدوم وهي دقائق معدودة..
لزواجك ،واجعل نف�سك ً
قد يقول �شخ�ص :هناك معوقات ومنغ�صات كيف نتجنبها وهي البثة معنا ؟
ف�أقول لك :اعلم �أنك �إذا �أردت التغلب على �شيء ف�سيكون لك ذلك.

�أعد خطة تعاملك مع زوجتك

جاء رجل ل�صديق له فقال :زوجتي فعلت وفعلت�..إلخ  ,فقال �صديقه بهدوء� :س�ألتك باهلل
وحده هل نطق ل�سانك لزوجتك مرة بكلمة� :أحبك؟ قال� :أما وقد ا�ستحلفتني باهلل ،فال ،مل
�أقلها  ,فقال:من املخطئ هي �أم �أنت ؟ قال :كلنا خمطئون  ,فقال ال�صديق ال�صالح�:أعد خطة
تعاملك مع زوجتك ،واجعل القبل ر�سول ال�سالم بني روحيكما ،واللم�سة احلانية من يدك
ليدها عالمة الوئام بني ج�سديكما ،وال تبخل عليها بقولك :زوجتي احلبيبة �إين �أحبك!.
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الكالم العاطفي ال�صريح

�إن ت�ضمني الكالم مبفردات ا ُ
حلب والألفة واالحرتام املتبادل؛ من �أقوى عالمات
اال�ستقرار الأ�سري ،بل ومن دعائم تثبيته ،فقول :حبيبي �أو عيوين �أو مليك قلبي� ،أو �سر
زوجا غريك� ،أو اهلل يجمعنا معك يف الدنيا والآخرة،
�سعادتي� ،أو لو عادت بي الأيام ملا قبلت ً
ونحو ذلك يعطي للحياة الأ�سرية نكهة خا�صة ،ويزيل ما قد يعلق من روا�سب �سلبية ل�سبب
من هنا �أو هناك .ومن ذلك � ً
أي�ضا خماطبة الزوج مبا يحب من ُكنى �أو �ألقاب� ،أو ترقيق ا�سمه
�أو ترخيمه �أو تدليله ؛ فقد كان ﷺ ينادي عائ�شة بقوله( :يا حمرياء) (ال�صحيحة،)3277/
ويا ُح َمرياء؛ ل َغلَبة البيا�ض على َل ْونها .ل�سان العرب (.)431/13

ماذا لو �صافحت املر�أة الرجل

قال علم الت�شريح :هناك خم�سة ماليني خلية يف اجل�سم تغطي ال�سطح ،كل خلية
من هذه اخلاليا تنقل الأحا�سي�س ،ف�إذا الم�س الرجل املر�أة �سرى بينهما ات�صال يثري
ال�شهوة .و�أ�ضاف علم الت�شريح قائ ً
ال :حتى ال�شم قد ركب تركي ًبا يرتبط ب�أجهزة ال�شهوة،
وكذلك �أجهزة ال�سمع .وهذا كالم رجال الت�شريح املادي من الطب يبينونه ويدر�سونه حتت
�أجهزتهم و�آالتهم..
ونحن نقول نبي الرحمة يقول�" :إين ال �أ�صافح الن�ساء"!.
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الدوايل

مر�ض ناجت عن ت�ضخم الأوردة التي حتيط باحلبل املنوي مع زيادة يف انثناءاتها.وتنتج
هذه احلالة �إما لق�صور يف الأوردة ذاتها ,والتي حتدث يف الأغلب الأعم نتيجة لعيب يف
ال�صمامات الداخلية للأوردة� ،أو نتيجة ل�ضغط الكلية على الوريد الذي ي�سحب الدماء من
�أوردة اخل�صية اجتاه القلب .وتعترب الدوايل من الأ�سباب ال�شهرية التي ت�ؤدي �إىل حدوث
العقم عند الرجال� ،إال �أن هناك ن�سبة ال تتخطى  %25ال ت�صاب بالعقم مع وجود دوايل.

�صحح معلومتك
ِّ

الزوج الذي يحكم على زوجته �أنها باردة يف العالقة احلميمية هو خمطئ بن�سبة,%90
فمعظم الزوجات هادئات التفاعل ؛ لأن املر�أة بطبعها تت�صف باحلياء الفطري ..الذي
مينعها يف �أحيان كثرية من العالقة احلميمية ب�شكل خا�ص من �إظهار رغبتها وم�شاعرها،
وبالتايل ال تكون مبادرة ولكن تكون م�ست�سلمــة  ,و�أركز على كلمة :م�ست�سلمة ،ملا يريده
زوجها.
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عطور للزوج

 دهن العود اخلفيف املخلوط مع الورد الطائفي .من �أهم العطور يف�ضل �أن يو�ضعيف �شعر الر�أ�س ويف املناطق الداخلية.
 عطر  DUNHILLبع�ض الرجال ال ي�ست�سيغونه. بودرة برائحة اخلزامى  Lavenderنف�س الكالم فيها خ�شونة ورمبا ال�شباباملتزوجون ال ي�ست�سيغونها.
 -عطر جديد ا�سمه . Ber 20

ال�سر عند املر�أة

من طباع املر�أة �أنها تنظر �إىل ال�سر على �أنه �سر تافه ال ي�ستحق الكتمان� ،أو على �أنه
�سر عظيم يجب �أن يعرفه اجلميع ،وعلى �أية حال فهي ال ت�ستطيع غال ًبا �أن تكتم ال�سر ،و�إن
حدث وكتمت �س ًرا ،ف�إمنا يكون �سرها هي .وقيل :ال تطلعوا الن�ساء على �أ�سراركم ت�صلح لكم
�أموركم.

عقم الرجال

العقم (عدم القدرة على احلمل بعد �سن الزواج) م�شكلة منت�شرة يف كل جمتمعات
العامل .تبلغ ن�سبتها يف العامل العربي  %15مما يعني �أن زوجني من بني كل �ستة �أزواج
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�سيواجهون هذه امل�شكلة .يف �أكرث من ن�صف هذه احلاالت تكون امل�شكلة من الزوج .لذلك
عند وجود م�شكلة العقم يجب ذهاب كال الزوجني �إىل الطبيب ،وال يكفي �أن تذهب الزوجة
وحدها.

الت�أثريات اجلانبية للأدوية

الكثري من الأدوية ت�ؤثر للأ�سف ال�شديد على القدرة اجلن�سية  ,منها الأدوية املهدئة
التي ت�ؤدي �إىل اال�سرتخاء الع�صبي ،وكذا �إىل الهبوط اجلن�سي .وكذلك ف�إن جميع �أدوية
ال�ضغط قد ت�ؤدي �إىل �إيقاف نزول ال�سائل املنوي يف �أول الأمر ،ثم ت�ؤدي بعد ذلك �إىل �ضعف
جن�سي جزئي.
خل التفاح
(مزيل لل�سمنة ،مزيل للكولي�سرتول ،من�شط)

ن�ستطيع �أن نقول� :إن خل التفاح مذيب جيد للدهون وي�ساعدك للتخل�ص من الوزن
الزائد ويف الوقت نف�سه ين�شط عمليات الأي�ض يف اجل�سم ،وحيث يحتوي على ن�سبة عالية
من البوتا�سيوم التي ت�ساعد على نقل املغذيات �إىل اخلاليا و�إزالة املواد ال�سامة ،كما تعمل
البيتا كاروتني املوجودة يف خل التفاح على تخلي�ص اجل�سم من اجلذور احلرة والتي تعمل
بدورها على تدمري الدهون.
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الع�ســل

يف الع�سل تركيبة غذائية خا�صة ،من �ضمنها جمموعة فيتامني � ،Bسهلة االمت�صا�ص،
وهو برتكيبته اخلا�صة يزيد قدرة الرجل اجلن�سية ،ويرفع من م�ستوى الإخ�صاب عنـده،
و�سمي "�شهر الع�سل" بهذا اال�سم لأن العر�سان يف �أوروبا كانوا قبل قرون عديدة ي�شربون
الع�سل طوال ال�شهر الذي ي�سبق الزواج لأجل الإخ�صاب.

بع�ض العالجات الطبيعية

هي عبارة عن �سموم ،فمثلاً " الذبابة الأ�سبانية " وبالتحديد م�سحوق هذه الذبابة،
قتل الكثريين ،كذلك ف�إن ع�شب " ال ُيوهنبني "  Yohimbineالذي يزرع يف غرب �أفريقيا
�أدى �إىل وفاة كثريين ،وهو حال ًيا ي�ستخدم طب ًيا بجرعات وعيارات قليلة وبحذر �شديد.
هناك �أدوية طبيعية كثرية ُتدعى � ً
أي�ضا "البدائل ملعاجلة ال�ضعف اجلن�سي" ،وهي ت�ضم
الأع�شاب واحل�شائ�ش وامل�أكوالت البحرية.

الرجل ال�شجاع

املر�أة حتب الرجل ال�شجاع وتكره الرجل اجلبان؛ لأن يف ال�شجاعة معنى القوة واحلماية
واالعتماد.
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كلمات �صريحة

ا�سمح يل �أيها الزوج بهذه الكلمات ال�صريحة بعيدًا عما تعودت عليه من احلديث عن
العالقات احلميمية!..
يقولون� :إن الزواج �سرتة للبنت  ,لكنه يف احلقيقة �سرتة للرجل �أكرث  ,فحني ميوت
الزوج ي�ستمر البيت قائ ًما ،تظل الزوجة ويظل الأوالد من حولها ،ثم يتفرقون ولكنهم
يروحون ويجي�ؤون ،ولكن �إذا ماتت الزوجة ف�إن البيت ينهار ،والزوج وحده ال ي�ستطيع �أن
يدير بي ًتا وال ي�ستطيع �أن يعمر �سك ًنا .ينطفئ البيت ويتفرق الأبناء �إال �أن يتزوج ثانية!!!

احل ّمامات ال�ساخنة �أو ال�ساونا

احل ّمامات ال�ساخنة �أو ال�ساونا ت�ساهمان يف العقم عند الذكور ،هذا ما قالته درا�سة
حديثة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا� ،سان فران�سي�سكو ،ووجدت الدرا�سة التي
ا�ستمرت ثالث �سنوات ب�أن عدد احليوانات املنوية لدى خم�سة من �أحد ع�شر رجلاً يعانون
من م�شاكل اخل�صوبة  ,قفزت بن�سبة  491باملائة بعد �أن توقفوا عن �أخذ احل ّمامات ال�ساخنة
�أو ا�ستعمال ال�ساونا لب�ضعة �شهور  ,و�أظهرت نتائج فح�ص احليوانات املنوية لدى الرجال
اخلم�س حركة متزايدة.
وتدعم النتائج التو�صيات احلالية ب�أن الرجال الراغبني يف الإجناب يجب �أن يتجنبوا
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" ال�سخونة املفرطة" .هذا وقد وجدت درا�سات �سابقة � ً
أي�ضا ب�أن املالب�س الداخلية ال�ض ّيقة �أو
احلرارة من ا�ستعمال احلا�سوب النقال على احل�ضن ميكن �أن يخف�ض من خ�صوبة الذكور،
لطب امل�سالك البولية ،وهذا ال يعني �أن الزوجات �أكرث �أما ًنا من
وفقا للجمعية الربازيلية ّ
هذه الناحية ،فاحلمامات ال�ساخنة وحمامات البخار ميكن �أن ت�سبب جفاف املهبل وتكاثر
البكترييا.

عندما يخطىء �أحدهما

�إذا �أخط�أ الزوج ف�إنه يندم ،و�إذا �أخط�أت املر�أة ف�إنها تقول� :آ�سف بكل برود.

ال�سيارة �أو الزوجة!

�إذا ر�أيت رجال يفتح باب ال�سيارة لزوجته ،فاعلم �أن �إحداهما جديدة :ال�سيارة �أو
الزوجة.
�إذا كــذب الرجل

�إذا كذب الرجل ف�إن �ألف امر�أة ت�صدقه ،و�إذا كذبت املر�أة فلن جتد من ي�صدقها.
ً
حمظوظا عند الن�ساء فمازح املر�أة كالطفلة والطفلة كاملر�أة.
�إن �أردت �أن تكون
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احلب بني الرجل واملر�أة

�إذا �أحب الزوج زوجته �سقاها من ك ـ�أ�س حنانه ،و�إذا �أحبت الزوجة زوجها �أظم�أته دائ ًما
�إىل �شفتيها  ,و�إذا فقد الزوج حالله التي يهواها ف�إنه ي�صعب عليه �أن يجد غريها ب�سهولة.
بل �إذا �أحب الرجل �أظهر حبه دون �إبطاء� ،أما املر�أة فبعك�سه متا ًما.

الزوج يف حبه

يحب الزوج �أن يعلم ما تفعله املر�أة ،يف حني يحب �أن تن�سى املر�أة كل ما يفعله.
الرجل الذي ال يغفر للمر�أة هفواتها ال يتمتع بف�ضائلها.
الزوج املثقف جدًّا هو الذي �إذا وجد �شي ًئا �أكرث �إثارة لزوجته اهتم به.

الزوج �أرجوحة بني ابت�سامة املر�أة ودموعها

الرجل الذي ال يغتفر عيوب املر�أة ،هيهات �أن ينعم بحبها.
فلماذا الرجال ي�صنعون عظائم الأمور من �أتفه الأ�شياء ؟ هذه هي احلقيقة الغائبة!
الن�ساء ي�صنعن الرجال �أقوياء مميزين ،ووراء كل رجل عظيم امر�أة .هذه حقيقة
نن�ساها دائ ًما.
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�آثار التدخني

�إن �آثار التدخني على الغ�شاء املخاطي تالحظه زوجات املدخنني ب�صورة �شديدة ,
فيحدث يف البداية التهاب الغ�شاء املخاطي ويزداد التقرن  ,و�إن الغدد املخاطية يف اجلزء
اخللفي لقبة احلنك ت�صبح �ضخمة  ,وميكن �أن تن�سد �أقنيتها املفرغة  ,وميكن �أن يحدث
تقرح و�ضمور يف اللحميات املوجودة على الل�سان ،ولي�س هذا مبلغ �ضرر الدخان فح�سب
و�إمنا تلك احلالة من بخر الفم التي ت�شعر بها الزوجة وتتقرف ب�سبب ،ورمبا كرهت القبلة
من زوجها.

رائحة الفم الكريهة

حالة مر�ضية تهم كل �إن�سان ،وطاملا فرقت بني اخلالن ،و�إذا �س�ألت عن الأ�سباب ف�إليك
اجلواب:
تعرف رائحة الفم �أو بخر الفم  halitosisبتلك الرائحة الكريهة غري الطبيعية.
ولي�س للفم النظيف يف احلالة الطبيعية �أية رائحة و�إمنا تن�ش�أ هذه عن تخمر الف�ضالت
الطعامية املتبقية ما بني الأ�سنان ،ويف احلفر النخرة بفعل اجلراثيم  ,فينطلق عن هذا
التخمر غازات كريهة والتي هي �سبب �إك�ساب الفم الروائح.
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قبلة الزوج املدخن

كم هي كريهة تلك القبالت التي ير�سلها الزوج املدخن! وكم تتقرف الزوجة لهذه
الرائحة ال�سيئة مع �أن امل�سكينة جتامل! لكنه ال يقدِّر ! بل كم يزداد الأمر �سو ًءا �إذا قام
بالتدخني �أثناء املعا�شرة احلميمية �أو بعدها مبا�شرة .قمة الإحباط النف�سي لها ! فكلنا
رجاء و�أمل �أن يعيد الزوج املدخن ح�ساباته يف رائحة فمه الكريهة ب�سبب التدخني القاتل،
اً
وعادل مع رغبات زوجته الغالية على قلبه.
و�أن يكون من�ص ًفا

هجر الزوجة

َ
هجرت زوج َتك ملوجب �شرعي  ,فكن �شجا ًعا واترك الهجر ي�أتي بفائدته (وهو زجر
�إذا
املر�أة عما هي فيه من ن�شوز)  ,واحذر �أن تهجرها يو ًما ثم ترجع �أنت �إليها حتت �ضغط
احلاجة للجماع وبلوغ ال�شهوة ؛ لأن املر�أة �إذا عرفت منك هذا ال�ضعف مرة واحدة �سقطت
قيم ُة الهجر وفعالي ُته عندها ,و�أ�صبح غري ذي فائدة كو�سيلة من و�سائل معاقبة الرجل
للمر�أة �أو زجرها.
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�صرب املر�أة على زوجها

ن�ص الفقهاء على �أن �أكرث ما ميكن للمر�أة �أن ت�صربه عن جماع زوجها هو �أربعة �أ�شهر.
وهذا يف غري الأحوال العادية  ,وهو احلد الأدنى ،و�أقل ما ميكن فعله من طرف الزوج حيال
زوجته.
�أما يف الأحوال العادية ف�إن االقت�صار على الواجب ال يعد من ح�سن املعا�شرة ،وال يقوم
بواجب �إعفاف الزوجة كما ينبغي وكما تتطلع هي ,لذا في�ستحب للزوج �أن ال يرتك زوجته
حمرومة حتى يكاد ينفد �صربها ،بل ميتعها ويجامعها كلما ر�آها راغبة يف ذلك.

�إزالة الربو�ستاتا

�إزالة الربو�ستاتا ُتفقد الرجل خ�صوبته� ,أي قدرته على الإجناب ,لكن ال ُتفقده قدرته
اجلن�سية .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن اجلراحة نف�سها ال ت�ؤثر على م�ستوى الهرمونات اجلن�سية،
وال على ال���دورة الدموية بالق�ضيب ،وال على ات�صاالت الأع�����ص��اب ,وه��ي �أ�شياء �أ�سا�سية
لالحتفاظ بالقدرة اجلن�سية.

العالقة بني اجلن�س والإجناب

ال عالقة بني قوة الرجل اجلن�سية وقدرته على الإجناب ,و�إن بدا لبع�ضهم خالف
ذلك�.إن املعروف طب ًّيا �أن الرجل قد يقوم بواجبه اجلن�سي جتاه زوجته على �أح�سن حال

169

ويكون متمت ًعا به متت ًعا كاملاً  ,ولكن عند حتليل �سائله املنوي يجد الطبيب �أنه خال متا ًما
من احليوانات املنوية� ،أو قد يكون عدد احليوانات املنوية قليلاً � ،أو �أن حركة احليوانات
املنوية غري كافية لتخ�صيب البوي�ضة.

غرية الرجل

ا�سمح يل و�أقولها ب�صراحة عن زوجتك الغالية على قلبك ،فهي حتب زوجها الذي يغار
عليها  ,وغرية الرجل على امر�أته من ثمرات الإميان ،ومن دالئل املروءة ،و�أمارات احلب ,
لكن نق�صد الغرية املحمودة ،الغرية املعتدلة � ,أما الغرية املفرطة والتي ال يوجد لها مربر
فهي مذمومة.

الرجال يف الع�شرينات

الرجال يف الع�شرينات يكون تركيزهم من�ص ًّبا ب�شكل رئي�سي على اجلمال اخلارجي
للمر�أة  ,وتكون معظم دوافعهم للتعرف على الن�ساء جن�سية بحتة ،حيث تكون جهودهم
اجلدية من�صبة على �صعيد العمل ،يكون دور املر�أة يف حياتهم جمرد و�سيلة لإ�شباع رغباتهم
اجلن�سية ال �أكرث .كذلك يكون الرجال يف هذه املرحلة العمرية غري مكتملي الن�ضوج على
ال�صعيد العاطفي مما يجعل اهتمامهم من�ص ًّبا على الق�شور من دون االهتمام ب�أ�شياء �أخرى
�أ�سا�سية.
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الرجال يف الثالثينات

ينزع الرجل �إىل اال�ستقرار ب�شكل كبري ،وال تعود الأمور ال�صغرية تثري اهتمامه وخا�صة
يف مو�ضوع عالقاته العاطفية � ,إذ يكون بحثه عقالن ًّيا ب�شكل �أكرب ،وي�صبح تركيزه من�ص ًّبا
على �إيجاد �شريكة حياته دون الرتكيز على اجلمال اخلارجي ك�أ�سا�س باختالف نظرة الرجل
ت�صبح املر�أة الذكية والتي ت�شكل ندًّا فكر ًّيا للرجل هي ما يثري اهتمامه من بني الن�ساء ,
وبهذا ينتقل تفكري الرجل من مرحلة اجلمال اخلارجي �إىل مرحلة ا�ستقرار العاطفة.

الرجال يف الأربعينيات

مبجرد دخول الرجال مرحلة الأربعينيات من العمر تختلف النظرة قليلاً  ,يكون
الرجل بحاجة �إىل امر�أة توفر له الرعاية واحلنان ،حيث �إنه يف هذه ال�سن من املفرت�ض
�أنه حقق النجاح على �صعيد العمل ،وبحاجة �إىل من ي�شاركه �شعوره بال�سعادة بتحقيق هذا
الإجناز.
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�ضيق التنف�س

يالحظ بع�ض الأزواج �ضي ًقا يف التنف�س و�شعو ًرا غري م�سبوق يف االرتياح �أثناء العالقة
احلميمية وخا�صة يف فرتة اجلهد �أو بعد رحلة �أو �سفر .وقد ي�ضطر الزوج �إىل مغادرة غرفة
النوم على وجه ال�سرعة  ,وقد ي�صاب بالتعرق مع وجود املكيف البارد .عالج هذه امل�شكلة
ترك �شرب املاء قبل اجلماع وبعده مبا�شرة ملدة �شهر و�ستتخل�ص من ذلك ب�شكل تدريجي
وخا�صة ملن يحملون ف�صيلة دم oفهم �أكرث الأزواج عر�ضة لذلك.

احلكة املزمنة

ريا وال�سبب يف ذلك �سوء نظافة
يعاين بع�ض الأزواج من هر�ش املنطقة احل�سا�سة كث ً
املالب�س الداخلية وخا�صة القطنية منها .وقد يتطور الأمر للإ�صابة بفطريات وبقع متيل
حرجا للزوج ،فن�صيحتنا له �أن ال يت�أخر يف الك�شف الطبي فرمبا �سبب
للبيا�ض مما ي�سبب ً
العدوى لزوجته.

التقارب يف ال�سن

ريا لأن ذلك عامل من العوامل
الأف�ضل للمر�أة �أن تتزوج مبن ال يكربها يف ال�سن كث ً
املهمة يف حدوث �أو وقوع التوافق بني الزوجني (فكر ًّيا  ,ونف�س ًّيا  ,وجن�س ًّيا) ،واملالحظ يف
الواقع �أنه قلما يقع هذا التوافق بني زوج وزوجة �إذا كان هو �أكرب منها مثلاً بع�شرين �سنة
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�أو �أكرث ,و�أظن �أن خم�س �أو ع�شر �سنوات مقبولة جدًّا .لقد قلت :الأف�ضل ومل �أقل :يجب.
وهذا �أمر وا�ضح بطبيعة احلال.

�صحح معلوماتك
ِّ

عزيزي الزوج! �إن احليوان املنوي منك هو امل�س�ؤول عن حتديد نوع اجلنني ذك ًرا �أو
�أنثى� .إن جميع البوي�ضات عند املر�أة متماثلة متاما � ,أما عند الرجل فيوجد نوعان من
احليوانات املنوية يخت�ص �أحدهما ب�إجناب الذكور ،والآخر ب�إجناب الإناث  ,ويكون �إفراز
هذين النوعني بنف�س العدد تقري ًبا .ومنه ف�إن حتديد نوع اجلن�س يخ�ضع �إىل علم اهلل
وحده.

هجر الرجل زوجته

 � اًأول�:إما هجر امل�ضاجعة� ,أي ترك النوم مع الزوجة يف فرا�ش واحد .و�إما هجر
اجلماع� ,أي النوم معها يف نف�س الفرا�ش بدون جماع عمدًا.
 ثانيا:هجر الكالم � ,أي �إ�ضافة عدم الكالم �إىل عدم اجلماع وامل�ضاجعة �إذا �أحب الزوج�أن يلج�أ �إىل ذلك .لكن ب�شرط �أن ال تتجاوز مدة الهجر � 3أيام.
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فتوى فقهية

الأنوثة �شيء تـ�شعـره ..وال تراه غال ًبا.
يقول الرجل� :أريدها �ضعـيفة معي ،قــوية مع الآخرين ،هذه هي الأنثى احلقـيقـية يف
نظر الرجل .والرجل ي�سـتطيع م�ساعــدة املر�أة عـلى االحـتـفاظ بهذه الأنوثة ب�أن يحـرتم
�ضعـف املر�أة معه ..وال ي�سـتغـله و�أن مينحها القـوة بعـطـفه وحـنانه واحـتـرامه ..و�أن يعـ ّلمها
ال�ضعـف اجلـمـيل ،ولـيـ�س �ضعـف االنزواء وفـقـدان الثقة.

االلتهابات

ت�ؤثر االلتهابات بدرجة كبرية على احليوانات املنوية ،وذلك من ت�أثري ال�سموم التي
ريا من �صفاته
تفرزها اجلراثيم� ،أو لأثر تلك االلتهابات على ال�سائل املنوي الذي يفقد كث ً
ال�ضرورية� ،أو من الأثر املبا�شر على الغدد التنا�سلية مثل الربو�ستاتا �أو احلوي�صلة املنوية
التي قد ال ت�ستطيع من �إفراز العنا�صر املهمة جدًا لتغذية احليوانات املنوية.

ال تتناول �أي دواء دون ا�ست�شارة الطبيب

ال�شك ب�أنه قد �سبب الكثري من املتاعب .فالهرمون املذكر ي�صرف بجرعة حمددة
لبع�ض حاالت ال�ضعف اجلن�سي ولي�س لكل حالة� ،إذ قد ي�س ِّبب تدهو ًرا يف حالة امل�صاب،
وقد ي�ؤثر على الكبد وي�ؤدي �إىل �أ�ضرار بالغة �أخرى .كما �أنه قد ي�سبب م�ضاعفات خطرية
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للم�صابني ب�سرطان الربو�ستاتا وخا�صة تناول الهرمونات املذكرة "الت�ستو�ستريون " �إما
من ال�صيدليات مبا�شرة �أو من م�صادر �أخرى..

املر�أة

رقيقة امل�شاعر ،ومرهفة الإح�سا�س ،جامعة احلب واحلنان  ,متر بلحظات �ضعف واحتياج
للغري  ,كائن خلقه اهلل  ,حنون  ,تتقلبه العواطف ،وت�ؤثر يف كيـانه تعـاريج الزمان ،يبحث
عن املالذ وامل�أوى فال يجد �أكرث حنا ًنا وعط ًفا من �صـدر زوج �صدوق ي�شعر بالتزود من قوته
ملوا�صلة احلياة دون عقد �أو تعقيد� ،أو ه ٍّم وغ ٍّم و�أحزان.
�إن دمعة تنرثها وجنتا تلك املر�أة ال تت�ص َّو ْرها زي ًفا �أو متثيلاً  ،بل هي نقية �أ�صدق من
و�ضوح ال�شم�س ،و�أ�شد حـرارة من �إ�شعاعاتها.

�سالح الدِّ ين

يخطئ بع�ض الرجال حينما يريدون �أن ُيقحموا الدين طر ًفا يف �صاحلهم ؛ ليح�سموا به
نزا ًعا حني يطالبهم النا�س بالوفاء وحفظ احلقوق .ي�شهرون �سالح الدين لكل من يطالبهم
بالعدل واحلق  ,كي ي�شبعوا رغباتهم ويظهروا �سوء نيتهم بدعوى �أن اهلل �سمح لهم بالتعدد،
فالتعدد حق ال ينازع فيه �أحد ولكنه ال ميكن �أن ي�ستغل مطية لأطماع بع�ض منهم ول�سوء
ت�صرفاتهم  ,ولن يكون ال�شرع الإ�سالمي �أبدًا معي ًنا لظامل على ظلم النا�س و�سلب حقوقهم.
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خط �أحمر

�أظهرت درا�سة حديثة �أن الزوجات ال يت�ساحمن ب�ش�أن نظافة الزوج ويعنيهن هذا الأمر
ريا ،خا�صة �إذا كانت املر�أة مت�أنقة ومتعطرة ،ف�إن معايري النظافة بالن�سبة لها تكون عالية,
كث ً
فحاول �أن تكون �أني ًقا ونظي ًفا ،واهتم ب�شكل خا�ص بنظافة ج�سمك و�شعرك و�أظافرك ،و�ضع
قليلاً من العطر  ,وابحث عن الن�صح يف مراكز بيع �أدوات العناية بالب�شرة والتجميل  ,وال
تن�س �أن تهتم بنظافة املنطقة احل�سا�سة ف�إن ذلك من �سنن الفطرة وخا�صة كل �أربعني يو ًما.

زوجا اً
فا�شل؟!
كيف تكون ً

انظر �إليها بربود وهي يف قمة �سخطها. �أهملها يف �شدة حاجتها �إىل م�ساعدتك وم�ساندتك. ا�ضحك ب�أعلى �صوتك بينما هي تغرق يف دوامة احلزن واالكتئاب. �أ�شعرها ب�شدة �ضيقك وانزعاجك كلما حاولت التق ُّرب �إليك . تفنن يف ال�صدود عنها بينما تقف هي �أمامك ملكة جمال . ال ترتدد يف �إهانتها وتوبيخها حتى من دون �أن تخطئ  ..وهكذا فقط تكون قد�أعطيتها الإذن امل�سبق يف التخل�ص منك دون رحمة �أو �شفقة ،وبذلك قطعت كل حبال املودة
واملحبة من قلبها.
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لغز حميرِّ

يقال� :إن املر�أة لغز يحري الرجال ،و�إن التعامل معها �صعب لأن مزاجها متقلب وغري
ثابت ،مما يجعل الرجل يحتار يف كيفية �إر�ضائها ،ولكن هناك بع�ض الن�صائح التي يقدمها
املخت�صون ب�ش�أن العالقات الزوجية قد ت�ساعدك  -عزيزي الزوج  -على فهم مفاتيح �إ�سعاد
املر�أة �ست�أتيك �أربع ر�سائل هذا اليوم:
الر�سالة الأوىل� :س�ألها وال تتهمها

عليك �أن تتعامل مع مزاجية املر�أة على �أنه واقع ثابت ،و�أن تتقبله ،فاملر�أة مثل الرجل
قد متر بها �أيام وحلظات و�شهور �سيئة تعكر مزاجها ،لذلك حاول �أن ت�س�ألها عما ي�ضايقها
اً
بدل من اتهامها باملزاجية وعدم القيام بحقوقك ال�شرعية ،فقد تخ�سر �شخ�صيتك ،ويتهدم
بيتك ب�س�ؤال اتهام ال فائدة منه ،فكن حذ ًرا!.
الر�سالة الثانية :كن اً
مثال لزوجتك

كن �أيها الزوج الكرمي اً
مثال لزوجتك يف العطف واحلنان ورم ًزا للوفاء والإخال�ص ,
تعلم كيف حتتوي م�شاعرها و�أحا�سي�سها الفيا�ضة بكلمات رقيقة �شفافة ت�شعرها بالدفء
والأمان  ,انظر �إليها ب�شوق واهم�س يف �أذنها� :أحبكِ  .فما �أحوجها �إىل تلك النظرة ،وذلك
احلب العفيف! وحاول �أن تع ِّذب زوجتك يف كيفية �إيفائها ح ًبا عظي ًما لك فتك�سب حياتك
وحياتها ،وال حتاول �أن تع ِّذبها با�ستغالل حبها لك فتخ�سر حياتك وحياتها.
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الر�سالة الثالثة :ال تعاملها كرجل

يخطئ بع�ض الرجال عندما يعتقدون �أن امل�ساواة تعني �أن يعامل الرجل املر�أة كما
يعامل الرجال ،فهي تعني �إعطاءها حقوقها و�إف�ساح املجال �أمامها لإثبات ذاتها ،ف�شاركها يف
مهام املنزل كما ت�شاركك يف العمل ،ولكن ال تن�س �أنها امر�أة.
الر�سالة الرابعة اقر�أ ما بني ال�سطور

�إذا ا�ستفزتك زوجتك ،ال تفكر ب�أنها ت�ستفزك ملجرد املتعة ،وحاول �أن تقر�أ ما بني
ال�سطور ،فقد تكون تبحث عن �شيء ج�سدي� ،أو نف�سي ناق�ص بينكما ،ولكنها ال ت�ستطيع �أن
تعرب عن ذلك �أو ال تعرف كيف تنتقي الكلمات املنا�سبة! فكن �أذكى منها ،واللبيب بالإ�شارة
يفهم ،وال ي�أخذك الإنرتنت عنها.

هل تريد زوجتك الغالية عا�شقة لك ؟

ريا
هل تريدها راغبة لك حتى النخاع ؟ اعلم �أن الأ�شياء ال�صغرية معها حتدث تغي ً
ريا ،فلي�س بال�ضرورة �أن تفعل �أ�شياء كبرية لتنال حبها ور�ضاها ،فالأ�شياء ال�صغرية
كب ً
ريا لديها ،رمبا ي�سهل على الرجال القيام ب�أ�شياء مرة �أو مرتني ،ثم
املتتالية حتدث فر ًقا كب ً
يتوقفون ويهملون القيام بالأ�شياء ال�صغرية التي هي �ضرورية لت�شعر زوجتك بحبك لها ,
و�صدقني راحة زوجتك هي راحتك �أنت ،ف�إن غ�ضبت منك فبيتك جحيم ال يطاق.
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جربوت بريد �إلكرتوين

فرحا ال يو�صف ،ثم قرر �أن يعاملها بالرومان�سية
عقد على الزوجة الثانية وفرح بها ً
احلديثة  ,فقام بطبع ن�سخة من عقد الزواج باملا�سح ال�ضوئي «�سكرن»  ,وبدل �أن ير�سلها
لزوجته اجلديدة �أر�سلها لزوجته الأوىل ،وكله فرح و�سعادة و�أن�س ينتظر ردها  ,فلما و�صل
الإمييل لزوجته الأوىل بعد الع�شاء مل تخرج �شم�س اليوم التايل �إال وقد طلق زوجته
الثانية! وال�سبب الرومان�سية املتخلفة.

الزوجة النكدية

ي�شكو الرجل من �أن زوجته نكدية .و�أن بيته قطعة من اجلحيم .يعود �إىل بيته
فتداهمه الك�آبة� ،إذ يطالعه وجه زوجته الغا�ضبة احلاد النافر املتجاهل ال�صامت .بيت
خال من ال�ضحك وال�سرور ،ويغيب عنه التفا�ؤل مثلما تغيب ال�شم�س عن بيته فتلتهمه
الأمرا�ض .يقول :يف بيتي مر�ض ا�سمه النكد.

الزوج �ضعيف

�أمام زوجة تكتم انفعاالتها ،وتخ ِّزن �أ�شجانها ،وحترتق بالغ�ضب  ,وهذه الزوجة تلج�أ
�إىل �أ�سلوب �سلبي يف الرد على زوجها ،وذلك ب�إ�شاعة جو النكد يف البيت ؛ لتحرم زوجها
من نعمة الهدوء واال�ستقرار وال�سالم ونعمة الإح�سا�س بذاته ،وتظل الزوجة ت�ستفز زوجها

179

حتى يثور ،ولكنهما ال يتعلمان �أبدًا بل ي�ستمران يف نف�س �أ�سلوب احلياة الذي يهدد �أمن
وا�ستقرار البيت ،وا�ستمرار حالة اال�ستنفار معناه تراجع املودة والرحمة.

العناد

نوع من �أنواع البغي والتمادي والتحدي ،وهو �أ�سو�أ �سلوك زوجي  ,والتحدي ينتج
عداوة ،والعداوة ت�ؤدي �إىل العدوانية ،وبذلك يحدث ت�صلب وتخ�شب وحتجر ،وتفتقد
املرونة ،وت�ضيع روح الت�سامح والتوا�ضع والت�ساهل والتنازل  ,وا�ستمرار الزوجة يف العناد
معناه عدم الن�ضج �أو معناه �أنها تعاين �أملًا نف�س ًيا حقيق ًيا و�أن الزوج يتجاهل عن عمد �أو عن
غري عمد هذا الأمل الذي يجعلها نكدية ب�سبب زوجها و�أ�سلوبه.

تراكمات

اخلط�أ الأكرب الذي يقع فيه الزوج مع نكد زوجته �أن يجعل امل�شاكل ترتاكم دون
مواجهة  ,دون تو�ضيح  ,دون حوار ب�صوت عال هادئ  ,دون �أن يواجه زوجته ب�أخطائها � اً
أول
ب�أول  ,دون �أن يعرب لها عن قلقه وخماوفه وتوقعاته و�آالمه وهمومه.
يجب �أن يرفع �شكواه �إليها بكلمات وا�ضحة و�صوت م�سموع ونربة ودودة  ,ويجب
اال�ستمرار واملثابرة والإحلاح يف عر�ض ال�شكوى حتى ت�صل �إىل �ضمريها احلي وقلبها
احلنون الذي تراكمت عليه النكدية.
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�آ�سف يا عيوين!

�أر�سلها لزوجتك الغالية وخا�صة �إذا طن�شت ات�صالها كما هو املعتاد�« :آ�سف يا عيوين!
اً
م�شغول جدًّا وال�سبب �أين كنت �أحفر �صورتك بقلبي.
�إذا مل �أر َّد على ات�صالك لأين كنت
ت�سلمني ملحبك وزوجك».

}ن�سا�ؤكم حرث لكم ف�أتوا حرثكم �أنى �شئتم{

تعبريات مهذبة لكنها حمملة باملعاين وامل�شاهد التي رمبا تعجز عنها كتب كبرية
ت�ستفي�ض يف و�صف هذه العالقة ب�ألفاظ �صريحة ومبا�شرة ،تلك العالقة اخلا�صة جدًا،
�شديدة اخل�صو�صية بني الرجل وزوجته ،فالن�ساء حرث لكم ،ويف �آية �أخرى :لبا�س لكم
و�أنتم لبا�س لهن  ,فالعالقة الزوجية �إف�ضاء بع�ضكم �إىل بع�ض.
�ضع هذه ال�صور وتداعياتها بجوار بع�ضها ً
بع�ضا لرتى �صورة متكاملة للعالقة بني
الزوجني ...الزوجة حرث زوجها وهذا يعني حرث الأر�ض الذي ا�ستمدت منه هذه ال�صورة،
يعني تقليب الأر�ض وتهويتها من �أجل تن�شيطها وبعث احلياة فيها � ,إنه يعني تخلي�صها
من كل �شيء �ضار � ,إنه يعني تعهدها بالرعاية بكافة �صورها حتى تنبت وتزدهر  ,ف�إذا حرث
الرجل زوجته فماذا يفعل؟ خا�صة �أن الأمر ي�أتي ب�صدد العالقة احلميمية واللقاء بني
الزوجني ،وحتى تكتمل ال�صورة يقول الأمر القر�آين "ف�أتوا حرثكم �أنى �شئتم"...
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دفء االحتواء} :هن لبا�س لكم و�أنتم لبا�س لهن{

اللبا�س دفء االحتواء� ،إنه الأمان وال�سرت� ،إنه الزينة يف كل �شيء � ,إنه ي�شعرها بالأمان
�إنه يتزين لها� ،إنها تتزين له وحتتويه بعينيها� ،إنها ت�ؤمنه من �أن يقع يف احلرام � ,إنها
ت�سرته بجدائل �شعرها من النظر لغريها  ,فاللبا�س يتداخل يف الزوجني وهما يلتقيان
يف هذه اللحظة باحلالل؛ ليكون ج�سدًا واحدًا ،وال ميكن الف�صل بينهما ،فهل جتاوزنا يف
و�صفنا اللبا�س؟!

الت�ستو�ستريون

�ساعد على انخفا�ض ن�سبة احلميمية عند الرجال كونهم �ضحايا «الت�ستو�ستريون» ,هذا
الهرمون الذكري امل�س�ؤول عن الذقن وال�شنب ،و� ً
أي�ضا دور الرجل احلم�ش ،وقد �ساعد على
هذا �إذكاء قيم التناف�س والعدوانية التي �شجعها جمتمعنا يف الرجال ،و�شجع �إىل جانبها
قيم االحت�ضان واحل�سا�سية عند الزوجات ،ولعل تلخي�ص هذه املتاهة البحثية يف كلمة هي
"زوجات الرجال م�ستفيدون من العالقات احلميمية �أكرث منهم واهبني".
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�أنانية الزوج

دخلنا يف منطقة �أكرث عم ًقا و�أملًا يف بيوتنا وهى الأكرث عم ًقا لأن درجة حب الذات فيها
�أكرث ،وهى �أكرث �أملًا لأن الأناين يدمر العالقة ب�إرادته ومزاجه� ،إنه يخطط وي�ضع تكتيكات
و�إ�سرتاتيجيات لل�سيطرة على الآخر حل�سابه وال يهمه كيف تتطور العالقة �أو تتح�سن
احلميمية ،ولكن ما يهمه هو كيف ي�ستفيد من الطرف الآخر ؟ �إنه كالفريو�س الذي ي�سيطر
على اخللية وي�أمر نواتها ب�أن ت�صنع له الغذاء والكيان واحلياة على ح�ساب وجودها.

اجلوال

 ..ليتك تكون �شجا ًعا وقو ًّيا وتتخذ قرار منع �إدخال جوالك لغرفة النوم �أو ا�ستعرا�ض
الر�سائل �أمام زوجتك يف �أجمل اللحظات بينكما  ,و�صدقني ما عندي كالم �أكتبه �إال بهذه
اللهجة العامية" :ربي يكون بعون زوجتك" منك ومن جوالك ،حتى بع�ض الأزواج من
تعلقه باجلوال يدخل به دورات املياه !!!...

من الرجل ؟؟

الرجل هو �إن�سان يف املقام الأول ،له تفكريه اخلا�ص به ،ومييزه عن اجلن�س الآخر
إح�سا�سا قو ًّيا حادًّا ي�ستطيع به التفكري ال�سليم واتخاذ
 ,الرجل هو الإن�سان الذي ميلك � ً
القرارات املنا�سبة يف الأوقات املختلفة  ,ي�سيطر على نف�سه يف جميع الأوقات  ,ميلك القدرة
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�صحيحا� .إن كل
على حتدي الأفكار اخلاطئة يف جمتمعه و�إن كانت يف �أزمان خمتلفة �شي ًئا
ً
من يحمل هذه ال�صفات ي�ستطيع فعلاً �أن ينال �شرف كلمة رجل.

ح�سن الإدارة

حري�صا على اتخاذ
�أهم �شيء يف الرجل هو الإح�سا�س � ,أي �أنه يح�س مبا حوله ،ويكون
ً
القرار املنا�سب يف املوقف الذي يكون فيه  ,ويكون اختياره مراع ًيا لكل �شيء مبا فيه الدين
وخمافة اهلل عز وجل وفكرته ومبادئه وقيمه التي تر َّبى عليها� ،أو ما يكون قد تر�سخ يف
فكره من �أفكار يرى هو بنف�سه �أنها �صحيحة  ,و�إذا ف َّكرت قليلاً جتد �أن هناك �أ�شياء �أنت ال
ت�ستطيع فعلها بغ�ض النظر �أنها حرام �شر ًعا .يعني حاول تف ِّكر بالأ�شياء املنطقية..

الرجال مواقف

ريا لأنها مكت�شفة �أنواع الرجال ؛ لأن املوقف
لقد ترددت هذه الكلمة على م�سامعنا كث ً
هو الذي يك�شف عن امل�ستور ،وعن تفكري الرجل احلقيقي ،وعن الرجل املزيف! بطريقة
ت�صرفه ،بعدم اندفاعه ،بحزمه ،ب�صربه ،بالتفكري اً
عادل من بعدها.
ريا لي�س بعقله و�إمنا ب�إح�سا�سه  ,وال �أق�صد هنا
قبل اتخاذ القرار يجب �أن يف ِّكر كث ً
امل�شاعر ؛ لأنها تفكر بالعاطفة دائ ًما ولكن �أق�صد ال�ضمري �أو الإن�سان الداخلي ،و�إن مل ت�ؤ ِّنب
نف�سك ف�أنت بال �شك من �أ�شباه الرجال.
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رجال املظاهر

يعتني الرجل مبظهره لي�س مبنطلق اجلمال و�إمنا تقدي ًرا لكونه رجلاً  ...يكون �أني ًقا
نظي ًفا ،وينتقي مالب�سه بعناية ح�سب ما يعجبه ولي�س تقليدًا �أعمى كما يفعل ,فالرجل
يعتمد على نف�سه ،ويقرر ما يريده وال يهمه كالم النا�س  ,وبكل تلك ال�صفات ي�ستحق كلمة
رجل �إال �إذا قالت الزوجة الغالية :الب�س كذا! فهنا ينفذ بكل ترحاب لأنه الآن زوج ولي�س
رجلاً فقط 0

مقا�صد اجلماع

قال ابن القيم« :و�أما اجلماع فكان هديه فيه ﷺ �أكمل هدي ،يحفظ به ال�صحة ،وتتم
به اللذة و�سرور النف�س ،ويح�صل به مقا�صده التي و�ضع لأجلها ،ف�إن اجلماع و�ضع يف الأ�صل
لثالثة �أمور هي مقا�صده الأ�صلية هي :حفظ الن�سل ودوام النوع �إىل �أن تتكامل العدة التي
قدر اهلل بروزها �إىل هذا العامل  ,و�إخراج املاء الذي ي�ضر احتبا�سه واحتقانه بجملة البدن،
وق�ضاء الوطر ونيل اللذة ،والتمتع بالنعمة .وهذه وحدها هي الفائدة.
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ر�سائل لك من الغالية زوجتك

زوجي! امنحني ..هـ ،د ،ي ،ة  ..حتيي رفات املحبة .زوجتك ال�صامتة ....
زوجي !..ال تدمن ...ال تدمن ...ال تدمن ..الإنرتنت  ,ف�إين بحاجة للجلو�س معك....
زوجي  !..انق�ضى الليل ...ورقد النا�س ...و�أن�س كل حبيب بحبيبه ...وحبيبي ما زال
خارج املنزل!!!...

�أخربها بحبك

�إن �إخبار الزوجة باحلب يزيد من احلب وال �شك ,ويعمق من العالقة بني الزوجني وال
حرج من الإعالن عن احلب بني الزوجني يف الواقع املحيط بهما ,ف�إنه حني �س�أل ال�صحابة
ر�سول اهلل ﷺ عن �أحب النا�س �إليه ؟ قال« :عائ�شة» قالوا :من الرجال؟ قال�« :أبوها» .متفق
عليه.

فن التعبري عن احلب

�إن اهلل مل يخلق لنا العواطف �إال لنتبادلها ونتعامل بها ,فافتح كنوز عواطفك و�أعطها
من م�شاعرك ما ي�ؤكد ح َّبك ,وير�ضي قلبها ونف�سها ,فكما �أن املال جعله اهلل ليتداول بني
النا�س ال ليكنزوه ,فكذلك كنوز العواطف التي متلكها يف قلبك لزوجتك وال ي�صل منها
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�إليها ما يكفيها؟! ولهذا ال ُيقنعها ملكك لها وكنزها يف قلبك  ,بل �ست�شكك يف وجودها
عندك ومدى حبك لها.

كل عمر له �أ�سلوب

كل عمر له �أ�سلوب يف التعبري عن احلب والإقبال على احلياة  ,واملر�أة حتتاج يف جميع
�أطوار �سن عمرها املختلفة �إىل مل�سات حانية ،وكلمات عذبة تالم�س م�شاعرها املرهفة
وطبيعتها الأنثوية  ,فال تبخل على زوجتك بتعبريات احلب وم�شاعر القرب .ففي متو�سط
العمر اهتم ب�أ�شيائها ال�صغرية ,وتذ َّكر يف �سن الأربعني �أنكما بحاجة لأن تتزوجا من جديد.

اً
بخيل
ال تكن

اعلم �أن عبارات الثناء الرقيقة وكلمات احلب املرهفة ال�صادقة ,التي قد تظنها غري
مهمة� ،أو تعتقد �أنت �أنه ال داعي لها ,ت�ساوي �شي ًئا ثقيلاً يف ميزان زوجتك ,ومتلأ ً
فراغا
ريا يف نف�سها .فلماذا تبخل بها؟
كب ً
وميكنك �أيها الزوج الفا�ضل �أن تذكر لزوجتك �أنك معجب بابت�سامتها ,طريقة تعاملها
مع الأبناء ,وت�سمعها مثلاً « :ال�سرور ي�شملني لأين معك»�« ,أنا �أ�سعد �إن�سان لأنك زوجتي»,
«�أنت �أجمل امر�أة يف الكون!»...
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حاجة املر�أة للثناء

�إن حاجة زوجتك للثناء والكالم الطيب� ،أكرث �ضرورة من حاجتها �إىل النفقة ،و�إىل
الك�ساء ،و�إىل ما توفره لها مما تراه �أنت �سب ًبا لل�سعادة والوئام .ال�سعادة �شيء نف�سي يحتاج
لغذاء نف�سي لي�ست املادة كافية فيه ،فعبرِّ عن حبك لزوجتك� ،أعطها حقها ،حقها يف الثناء،
تلطف معها ،العبها وداعبها� ،أرها �أنك حتبها ،و�أرها �شوقك لها ،و�أرها حتى تخرج ما عندها،
حتى ال تي�أ�س منك؛ فتن�صرف عنك ،وال �أقول :تن�صرف �إىل غريك.

�أخي الزوج !

تذ َّكر �أن زوجتك حتتاج �أن ت�سمع منك �أنها �أهم امر�أة بالن�سبة لك� ,أنها �أول �أولوياتك,
�أنك فخور بها� ,أنك ال ت�ستطيع �أن تتحمل فراقها� ,أنه ال يوجد امر�أة يف العامل مثلها ,و�أنك
حتبها وال بد �أن تخربها بذلك دائ ًما.

يبكي الرجل

يبكي الرجل عندما متوت �أمه �أو �أبوه �أو زوجته �أو �أبنا�ؤه �أو �أحد �أقاربه �أو �أحد �أ�صدقائه
العزيزين عليه  ,ويبكي عند احلزن ال�شديد الذي ال تطيقه اجلبال  ,ويبكي عند الفرح
ال�شديد واملفاجئ الذي ترق�ص الأر�ض من �شدته ،ويف �أمور �أخرى كثرية يبكي الرجل ,
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ولكن َّ
يف�ضل �أن يبكي الرجل وحده وال يراه �أحد  ,ويف �أوقات كثرية رغ ًما عنه تنزل دموعه
كالإن�سان احل�سا�س الذي ال يتمالك دموعه فيبكي �أمام النا�س �أحيا ًنا.
بع�ض الن�ساء يح�سنب �أن الرجال ال يبكون ،ال واهلل جميع الرجال يبكون! و�أحتدَّى
�أن يكون هناك رجل ال يبكي ،ولكنه يبكي وال يجعل �أحدًا يراه  ,يبكي �إذا �أقفل باب غرفته
وجل�س وحيدًا وكان مهمو ًما حزي ًنا فتذكر �أمه املتوفاة� ،أو �أباه� ،أو �أحد �أ�صدقائه �أو �أحد
�أقاربه  ,يبكي �إذ �ضاقت عليه الأر�ض مبا رحبت.

نوم الزوجة

�أو�ضحت الدرا�سة التي �أجرتها الربوفور�سورة الرنويجية ريدين �أور�سني و�سلمت
قيا�سا بالقدر
نتائجها �إىل م�ؤ�س�سات دولية �أن الن�ساء علم ًّيا يحتجن فرتة �أطول من النوم ً
الذي يحتاجه الرجل ،الفتة �إىل �أن ذلك يعود �إىل طبيعة وتركيبة املر�أة .وبح�سب هذه
الدرا�سة ف�إن املر�أة تنام كل ليلة �أكرث من الرجل مبعدل ال يقل عن  20يو ًما ،م�ضيفة �أن
الن�ساء ينمن � 120ساعة �إ�ضافية عما ينام الرجل يف العام.

من يعتذر؟

ريا من قبل ،قلتَ لزوجتك
جنحتَ يف جرح م�شاعرها ،فعل َتها مرة �أخرى كما فعل َتها كث ً
ما ال ينبغي قوله ،قل َته مع �سبق الإ�صرار والرت�صد ،وقد جنحتَ كالعادة يف �إيذائها وجرح
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م�شاعرها ،مما جعلها تندفع مهرولة �إىل غرفة النوم ؛ هر ًبا من �ألفاظك اجلارحة ،دخلَتْ
و�أغلقت الباب خلفها ب�صوت كالرعد@ �أما �أنت فقد وقفتَ تكلم نف�سك� :إىل اجلحيم فالنة!
�إذا كنت تعتقد �أنك منت�صر ف�أنت واهم  ,فكن رجلاً واعتذر لزوجتك الغالية..

كي تدوم املحبة بينك وبني زوجتك عليك تنفيذ ما ي�أتي:

-

عندما مت�شي مبتعدة  ,احلق بها.
عندما تكون �صامتة  ,ابت�سم لها !
عندما تتجاهلك  ,ا�س�ألها :ما امل�شكلة !
عندما تراها يف �أ�سو�أ حاالتها � ,أعطها اهتمامك الكامل! قل لها� :إنها جميلة.
عندما تراها تبكي خائفة  ,احمها.
عندما ت�أخذ منك �شي ًئا عزي ًزا  ,دعها ت�أخذه فلن يكون �أعز منها.
عندما متازحك  ,مازحها و�أ�ضحكها .
عندما ت�شك بك وتفت�ش بجوالك  ,ان�سحب ؛ لتعطيها وق ًتا للتفكري.
عندما تقول� :إنك تعجبها  ,فهي ُّ
تكن لك م�شاعر �أكرب مما قالت.
عندما مت�سك يديك � ,أم�سك يديها وداعب �أ�صابعها.
عندما تودعك عندك �س ًّرا  ,احتفظ به وال تخرب �أحدًا.
عندما تنظر �إىل عينيك  ,ال تلتفت حتى تلتفت هي.
عندما تفتقدك  ,فهي تت�أمل من الداخل.
عندما ترف�ض ر�أيها  ,فقد َّ
حطمت قلب حبيبة.
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 عندما تقول� :إن العالقة انتهت  ,فهي الزالت تريدك. عندما تر�سل ر�سال ًة  ,فهي تريدك �أن تقر�أها. عندما ت�سكت  ,مازحها ودعها متازحك. عندما تكون مري�ضة  ,ابق معها طوال الليل. عندما حت�س بامللل  ,اخرج معها واجعلها تت�س َّلى .دعها حت�س �أنها مهمة لديك ,ق ِّبلها بدون �سبب .كل هذا لن يكلفكم �شي ًئا يا رجال  ,فهذا هو احلب احلقيقي.

ب�صراحة

حاجتك �إىل قلب زوجة تثق بها وتثق بك ،وترتاح �إليها وترتاح �إليك ،كحاجة ال�سفينة
�إىل مو�ضع ر�سوها اخلا�ص على ال�شاطئ...فرجل بال زوجته الغالية ك�سفينة يف عر�ض
البحر بال مر�ساة....كالهما ميوت ً
عط�شا والبحر كله ماء من حوله  ,فالآن ات�صل بها
وا�سمع �صوتها  ,و�إن كنت عندها فهنيئا لك بها! وربي يدمي ال�سعادة بينكما.

نقطة ائتالف

	امنح زوجتك الثقة بنف�سها  ,ال جتعلها تابعة لك يف كل �شيء فتكون خادمة من ِّفذ ًةلأوامرك.
�شجعها ليكون لها كيانها.
 ِّ	-ا�ست�شرها يف كل �أمورك.
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 حاورها بالتي هي �أح�سن. خذ بقرارها �إذا كان الأ�صوب� .أخربها بذلك وا�شكرها عليه. -و�إن خالفتها الر�أي فا�صرفها �إىل ر�أيك برفق ولباقة.

قوانني احلب

كثري من الرجال يرون يف احلب منق�صة ومذمة  ..و�إهانة ومذلة ،وهذا خط�أ ج�سيم،
وفهم خاطئ .فرتاه ال يتودد �إىل زوجته ..وال يعرف للغزل �سبيلاً  ..وال للمداعبة طري ًقا..
فهذا ر�سول اهلل �أحب عائ�شة والعبها وداعبها والطفها ...ف�شرع قوانني احلب بني الأزواج
و�أنه من �شيم الكمال....ولي�س من �صفات النق�ص.

من �أهم �أ�شكال النكد ..

�إ�صرار الزوج على عدم ذهاب زوجته لأمها و�أ�سرتها والت�ضييق على زيارة الزوجة لهم،
�أو حماوالت الزوجة �إبعاده عن �أمه ،وم�صادرة رغبات زوجها ،ف�إذا كان يف�ضل اجللو�س مع
�أ�صدقائه عملت بكل الو�سائل على �إبعاده عنهم ،و�إذا كان حم ًّبا لهواية نغ�صت عليه؛ لأنها
تت�صور �أن هذه الأ�شياء ت�أخذه منها ،و�أنه ملك خا�ص لها يجب �أن يجل�س �أمامها � 24ساعة
طوال فرتة احلب�س يف بيت الزوجية.
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من �أحب النا�س �إليك ؟

�سئل ر�سول اهلل ﷺ  :من �أحب النا�س �إليك؟ قال" :عائ�شة" فهل �أنت قادر �أن تقول
لزوجتك الغالية�" :أحبك"؟ �أم �أنت مثل من يخ�شى �أن �إظهار كلمات احلب والعطف وال�شوق
�إىل زوجاتهم يظهرهم مبظهر ال�ضعف ؟ الأمر الذي قد يقلل من قوامتهم على زوجاتهم
وطاعتهن لهم ،مع �أن ر�سول اهلل خري الب�شر لأهله  ,وكان القائد الأعلى للمجتمع الإ�سالمي,
ورغم ذلك ال يثنيه �أمر من ذلك عن �أن ُيظهر حبه لزوجاته ,بل ويو�صي �أ�صحابه بذلك.

بدون جماملة

زوجتك حتتاج كلمة مت�سح بها دمعها ,وتخفف بها عناءها وتعبها طوال اليوم يف
خدمتك وخدمة �أبنائك و�أبنائها� ,أفال ت�ستحق هي بعد كل هذا الهم كلمة "�أحبك" تزيل
عنها ذلك كله ولو كنت متع ًبا ؟ �أما �إن كنت تعلم احتياجاتها وما تقا�سيه وتعانيه طوال اليوم
ثم تبخل عليها ,فال �شك �أنك خمطئ ،وينبغي �أن تراجع نف�سك وتقف وقفة تلملم فيها
�شتاتك املتبعثرِ ,قبل �أن تندم حني ال ينفع فيه الندم.
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احلوار الناجح

احلوار الناجح ُي�ساعدك على تفهم وجهات نظر زوجتك �أو زوجاتك ،فما �أجمل
ناجحا  ,فاحلوار
امل�صارحة بينكما ! ولكن ب�أدبٍ وحكمة ،ولي�س يف كل وقت يكون احلوار ً
حلظة جميئك من العمل قد ال يكون منا�س ًبا للإرهاق الذي قد حل بك .احِ ذر من احلوار
�أمام الأبناء فهذا من �أكرب الأخطاء فمهما ر�أيت من خط�أٍ على زوجتك �أو ُمالحظة فاهد�أ
حتى يخرج الأبناء من الغرفة ثم تف�ضل م�شكو ًرا ب�إبداء ما يحتا ُج �إىل �إ�صالح وتغيري واقبل
وجهة نظرها.

هل معني احلب ين�ضب ؟

بالت�أكيد ال ،ولكن قد يتوارى خلف جدران ال�صمت� .إن احلب ميتاز بتنوع روافده
وتعدد ينابيعه وعمق منبعه؛ ف�إذا جف رافد من الروافد ن�ستطيع �أن نبعث فيه احليوية
مرة �أخرى؛ فالكلمات والعواطف اجليا�شة تختفي ،واالبت�سامة تذبل حتى ي�أتيها ماء احلب
فيبعث فيها احلياة من جديد .احلب بني الزوجني يعرتيه فرتات من ال�ضعف والفتور..
و�أحيا ًنا اجلفاف ال�شديد ،وبالتايل فهي بحاجة �إىل جمموعة من املن�شطات لتجديد دورة
احلب والرومان�سية يف احلياة الزوجية ..وجفاف العاطفة ُيتهم به الرجل فهو املُت�س ِّبب فيه
وهو بيده احلل حتى ولو مل يكن هو املُت�س ِّبب.
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اخللوة والإن�صات

ريا ،واحر�ص على �أن يكون بعد نوم
ِّ
خ�ص�ص وقتا يوم ًّيا للجلو�س معها ولو كان ق�ص ً
الأطفال ؛ حتى ت�ست�أثر بك زوجتك وت�شعر �أنك معها بكامل وجدانك وم�شاعرك وال يقطع
ودكما �شيء ,وال تن�س �إغالق جر�س الهاتف! وقم بالإن�صات �إليها ،وا�ستمع مل�شاكلها اليومية،
و�أ�شعرها باهتمام بالغ ملا تقوله حتى ولو كان ما تقوله غري مهم ،و�ساعدها يف �إيجاد حلول لها.

الثناء والإطراء

قم ب�إطرائها ولفت انتباهها �إىل كل كبرية و�صغرية تفعلها ب�شكل دائم  ,مثل �شكلها
الرائع ،ورائحتها الزكية ،وملب�سها الأنيق ،وهنئها على ح�سن اختيار �ألوان مالب�سها ..والفت
انتباهها �إىل �سرورك على �إعادة ترتيب املنزل ب�شكل يجدد فيه احليوية� ،أو ملذاق �أكلها وعدم
ا�ستمتاعك بالأكل من يد غري يدها! فهذا ي�ساعد على دوام املحبة بني الزوجني.

االعتذار

�إن �أخط�أت يف حقها فال ترتدد بالتودد �إليها واالعتذار لها ع َّما فعلته بها ،ف�إن االعرتاف
باحلق ف�ضيلة ،و�إن اعتذارك لها يفرحها جدًّا  ,لي�س لأنها تريد �أن تذلك وتهينك بل لأن
اعتذارك ي�شعرها مبكانتها الغالية يف نف�سك .وتذكر �أنه ال كرامة بني الرجل وزوجته
فالباب مغلق عليكما ولي�س بينكما �إال الرحمة واملودة والرفق واحلنان.
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�إيجابياتها

دائما احر�ص على تذ ُّكر �إيجابيات زوجتك ..ويف اجلوانب احل�سنة يف �شخ�صيتها ..ف�إن
ذلك ي�ساعد على تقوية املحبة والألفة يف قلبك لها ،وهذا م�صداق قول النبي ﷺ "ال يفرك
(�أي ال يكره) م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره منها خلقا ر�ضي منها �آخر"( .متفق عليه).

للزوج الغايل

ال بد �أن تدرك �أن (احلب والتعلق بني الزوجني) ق�ضية تراكمية ولي�ست وقتية ..مبعنى
�أنها ال ت�أتي هكذا فج�أة من �أول نظرة ،بل مع دوام املعاملة احل�سنة لزوجتك ..وا�ستمرار
االحرتام والتقدير لها ..واطالعك كل يوم على �صفاتها و�أخالقها الكرمية وتفانيها يف
خدمتك ..يتولد احلب ..وتنمو �شجرة املودة ..وترتعرع بذرة الع�شق والغرام بينكما!! فال
ت�ستعجل قطف الثمرة.

ريا
وال تغفل عنها كث ً

الطف زوجتك �أثناء وجودك باملنزل وال تغفل عنها كثريا ,ف�أثناء مرورك يف املنزل
بني غرفة و�أخرى �أو من مكان ملكان اذهب �إليها وداعبها �أو اهم�س بكلمة لطيفة يف �أذنها �أو
ابت�سم يف وجهها وداوم على ذلك ..ف�إنها ت�صبح عبادة تنال عليها الأجر  ,فاملالطفة واملداعبة
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من جملة حقوقها ال�شرعية ،والتي تثاب على فعلها وعلى نيتك ال�صاحلة ،وا�ستعمل مع
زوجتك لغة العيون ،ونربات ال�صوت ،وتقا�سيم الوجه وتعبرياته التي تنم وتدل على حبك
لها و�إعجابك بها..

لغة الغرية

على الزوجة ترجمتها ب�أنها املحبة ؛ فهي م�ؤ�شر على توافرها يف القلب ،فالزوج املحب
يغار على حمبوبته ،والزوج الذي يغار ي�شعر املر�أة ب�أنوثتها وهذه الغرية �ضبطها ال�شرع
العظيم ب�ضابط االعتدال؛ فال �إفراط وال تفريط ،فالإفراط قد يتحول �إىل جحيم ال�شك،
والتفريط ي�ؤدي �إىل ذل الدياثة.

زوجي َم ْد َر�سة

منوذجا رائ ًعا
ح ًقا �إنه مدر�سة ،يتعلمُ ،يعلم ،يدير .هكذا هي �صفة الزوج الذي ميثل
ً
يجب االقتداء به  ,فزوجي مثايل يتعلم من �أخطاء غريه ،وي�ستفيد من تعليمه ،فيحذف
هذه الأخطاء من قامو�س حياته ،فتعلمت التجلد والت�صرب.
كان يقدر �أبي ويحرتمه ،وكذلك �إخواين و�أخواتي ،فال �أ�سمع منه �إال جميل الكالم
عنهم .واحلقيقة التي ال ميكن �إخفا�ؤها �أنني �أ�شعر بالراحة النف�سية �إذا ر�أيت كرمي فعاله،
ف�شك ًرا زوجي الغايل!.
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مبد�أ الرقي والتط ُّور

يعتقد بع�ض الأزواج �أن الرقي والتطور يتمحوران حول ترك الغرية على زوجاتهم!..
ف�أحوالهم يف الأ�سواق تقطع نياط القلوب ،فرتى �أحدهم ال ي�أبه مبنظر زوجته وهي
ُتظهر �أجمل ما فيها ،فعيناها مر�سومتان حمددتان بنقاب يزيد جمالهما ،وك�أن النقاب
ال�شرعي هو �إخراج العينني!! ونرى الآخر ال ميتع�ض وجهه ،وزوجته تظهر مفاتنها �أمام
الباعة ،فت�أخذ املالب�س الداخلية وت�ضعها على ج�سدها دون قطرة حياء ،والبائع ينظر �إليها
وغريهما يرى زوجته ت�صول وجتول يف الأ�سواق ،وك�أنها يف ثكنة ع�سكرية تلقت لتوها �أوامر
بالتدريب ،فمنت�صف ال�سوق لها ،و�أج�ساد الرجال حل لها ،و�صوتها بني هذا وذاك.
وبع�ضهم الآخر يرتك زوجته يف ال�سوق مبفردها تواجه �أعا�صري الفنت وذئاب الب�شر،
فكم هُ تِك عر�ض ! وكم �أقيمت عالقات حمرمة ! وك�أن ه�ؤالء لهم �آذان ال ي�سمعون بها،
و�أعني ال يرون بها ،وقلوب ال يفقهون بها .احت�سبوا الأجر من خالل م�صاحبتكم لزوجاتكم,
فكم يفرحن بكم !

مفهوم خاطئ

يعتقد كثري من الأزواج الذين يتعاملون مع زوجاتهم بال�شدة وعدم اللني� ،أنهم بذلك
يثبتون �شخ�صياتهم ،وبالتايل يطوع ِّون املر�أة ملا يريدون ،فال تخالفهم يف ر�أي وال تزعجهم
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مبعار�ضة .وقد �أخط�أ ه�ؤالء وف�شل الكثري منهم ف�شال ذري ًعا ،فو�صل الأمر ببع�ضهم �إىل
الطالق ،وهدمت ب�سبب ذلك �أ�سر كثرية ،وال�سبب هو عدم �إح�سان الرجل فهم املر�أة وكيفية
التعامل معها.

قاعدة احلنان

�إن املدخل ال�صحيح لنجاح احلياة الزوجية هو فهم املر�أة وطبيعة �أنوثتها ،وبالتايل
معرفة �أف�ضل الطرق للتعامل معها .ولي�س هناك من �شك يف �أن من يتعامل مع املر�أة من
منطلق �إ�شعارها باحلنان قد جنح يف فهمها ،وا�ستطاع �أن يخرج منها �أف�ضل �صفاتها ،وهو
بهذا �سينعم بكل ما ت�ستطيع �أن تعطيه املر�أة من اهتمام ورعاية وح�سن معاملة ،وطواعية
مبنية على احلب والوفاق ،ولي�س على اخلوف والرعب ،وفرق كبري بينهما..

احلنان املفقود

�إذا مل جتد الزوجة احلنان يف زوجها ف�إنها لن حتاول لفت نظره من البداية لهذا
االحتياج لديها �أو طرحه ب�شكل مو�ضوعي ،و�أن ما تريده وتتمناه هو �أن ي�شعر هو بهذا
االحتياج بدون �أن تتفوه بكلمة .وللمر�أة �آليات كثرية يف لفت نظر الرجل �إىل م�شاكلها �أو
طريقة معاملته لها ،ف�إذا مل تنجح كل و�سائلها ف�إن طريقهما �سيكون �شائ ًكا ،وقد تت�صاعد
اخلالفات الزوجية �إىل �أن ت�صل �إىل الطالق..
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معاملة الزوجة بق�سوة

�إن من اخلط�أ العظيم �أن يعامل الزوج زوجته بق�سوة ؛ لأنه بذلك يخالف فطرتها
وطبيعة تكوينها ،واهلل جل وعال قد فطر الن�ساء على �صفات ومميزات تخالف الرجال
حلكم كثرية ،و�إذا مل يدرك الرجل هذه احلكم ،ف�إنه يفقد ال�سكن واملودة التي هي من �أعظم
الفوائد املرجوة من النكاح .وكذلك �إن مل يعد النظر يف طريقة تعامله مع زوجته ف�سوف
يكون هو امل�س�ؤول عن انهيار الأ�سرة انهيا ًرا كاملاً .

اخت�صار الرجل وتف�صيل املر�أة

م�شكلة الزوج �أن َن َف َ�س ُه ق�صري ،فيمل �سري ًعا من تفا�صيل حكاياتها� ،أقول :تفا�صيل!
لأن طبيعة املر�أة تف�صيلية  ,فهي تف�صيلية يف كالمها وو�صفها وم�شاعرها ومواقفها ،فال
تكفيها الكلمة والكلمتان اً
قول �أو �سما ًعا ،بعك�س الرجل الذي مييل �إىل الرتكيز واالخت�صار
والدخول ال�سريع باملو�ضوع حتى لو كانت م�شاعر!
بينت �إحدى الدرا�سات �أن املر�أة تنطق يف اليوم  14000كلمة ،يف حني �أن الرجل ينطق
 7000كلمة.
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احلياة م�شاعر ومواقف

الزوجة تطالب ب�شيء من االهتمام من الزوج� ،أقول :ب�شيء من االهتمام ولي�س كل
االهتمام! فاحلياة لي�ست توفري مال للم�أكل وامللب�س فح�سب� ،إمنا هي م�شاعر ومواقف
واحتياجات وجدانية ،وهي بحاجة لأن ي�ستمع �إليها الزوج �سواء للف�ضف�ضة �أو للتحاور �أو
تبادل امل�شاعر ،ولكنها ال جتد �أذ ًنا �صاغية� ،أما الزوج فتلتزم الزوجة ب�أن ت�ستمع له مهما
كانت حكايته.

�شيء من االهتمام

ن�سمع �شكاوى عديدة من الزوجات عن عدم �إ�صغاء الزوج للزوجة ،وعدم معاي�شته
اليومية لها ،فالأيام اجلميلة تنتهي بعد الإجناب وان�شغال الزوجة بالأطفال ،وباملقابل
ان�شغال الزوج بتوفري امل�صروف للأ�سرة  ,ومن الالفت للنظر �أن الزوج يبدو دائم التجهم،
قليل الكالم ،يف حني �أنه مع �أ�صدقائه كثري الكالم دائم االبت�سام ! فالزوجة تطالب ب�شيء
من االهتمام من الزوج� ،أقول :ب�شيء من االهتمام ولي�س كل االهتمام!.

بخيل بالرقة

كثري من الأزواج يتحفظون بل يبخلون على زوجاتهم بكلمة �إطراء واحدة وهم ال
يدركون �أثرها الفعال يف تدعيم �أوا�صر العالقة الزوجية .فمتوقع من الأزواج الت� ِّأ�سي
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بر�سول اهلل ﷺ  ،فقد كان قمة يف الرقة مع �أهل بيته وهو قائد الأمة ,فقليل من مالطفة
الزوج زوجته و�إغداق احلنان والعطف عليها لن تنق�ص من رجولته �شي ًئا و�إمنا تزيد من
�إن�سانيته ،وتظهر رهافة ح�سه وكرم �أخالقه...
�إن املر�أة بطبعها مرهفة احل�س ،تتوق دو ًما �إىل احلنان واالهتمام ،و�إذا فقدت احلنان
ف�إنها جتد نف�سها خاوية قليلة ال�صرب ،كليلة الروح؛ فواجب الزوج هنا هو �أال يبخل عليها
ريا لأن املر�أة ت�شعر وتتمنى لو يفهم زوجها ما بداخلها من عواطف يف
ب�شيء مهما ر�آه �صغ ً
�أ�شد احلاجة �إىل التعبري والتبادل ،فكلمة غزل واحدة قد تزيل عناء يوم كامل لأنها حتول
جمرى الأحا�سي�س فتقلبها من حزن لفرح.

االحتياج العاطفي

كينونة املر�أة ورقتها واحتياجها للعطف واحلنان جعلتها معر�ضة دائ ًما للجهد النف�سي
واجل�سدي  ,هذا بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولياتها املتعددة ومتطلباتها ،ف�إذا �أ�شبع جانب االحتياج
العاطفي ف�سيكون طري ًقا لتذليل كل م�صاعب الواجبات وامل�س�ؤوليات الأخرى  ,فقليل من
امل�شاعر اجلميلة واملالطفات التي يغدقها الزوج على زوجته تزيد احلب واملودة بينهما،
وتكلل حياتهما بالتجديد الذي ي�ؤجر عليه.
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م�ساعدة فقط !

جمرد عر�ض امل�ساعدة يكون �أحيا ًنا كاف ًيا لإظهار الرحمة بالزوجة  ,و %90من الزوجات
ي�شفقن على الزوج العائد من يوم عمل مرهق (حتى لو كانت الزوجة تعمل).
قم �أنت بتغيري ثيابك �إىل حني االنتهاء من الطعام ،والعب �أطفالك� ،أو ر ِّتب البيت
واملجال�س  ..و�صدقني �ستكون ردة الفعل �إيجابية  ,فال تبخل حتى بالعر�ض ولي�س الفعل ,
وتذكر �أن ر�سول اهلل ﷺ كان ي ُق ُّم بيته ،ويرقع ثوبه بيده.

عزيزي الزوج

�أح�سن اختيار الوقت ملناق�شة �أمور حياتك مع زوجتك ،ففي زحمة متابعة الأوالد
للمذاكرة واالنتهاء من عمل املنزل ال يكون الوقت منا�س ًبا ،فادع زوجتك بعد يوم مرهق
للجلو�س معك يف غرفة اجللو�س بعد نوم الأطفال ولو ملدة خم�س دقائق وافتح املو�ضوع
الذي تراه مه ًما يف هذا اليوم  ,واحر�ص على الهدوء ،وال ترفع �صوتك ،فالرجولة موقف
وم�س�ؤولية ،ولي�ست �سلطة.

الإن�صات

�إذا كنت جتيد الإن�صات للزمالء فالأوىل �أن تن�صت لزوجتك ،فا�سمع وجهة نظرها،
و�أظهر احرتامك لها ،واطلب مهلة للتفكري ،فال داعي للمبادرة بح�سم كل الأمور يف جل�سة
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واحدة و�إظهار خمالفتك لها وهي يف جوارك ويدك يف يدها  ,وعندما ي�أتي امل�ساء تبقى
املودة والرحمة هي البل�سم وال�شفاء ،فكن لها خري زوج �صالح ومعني على هموم احلياة
وم�صاعبها.

ملل احلب واالهتمام الزائد

لي�س الأزواج وحدهم من يعانون من خنق زوجاتهم لهم باحلب واالهتمام ،بل الأمر
متبادل بينهما  ,فال ي�ستطيع �أحد �أن يحتمل خنق الآخر له باهتمامه وعواطفه وم�شاعره
الزائدة عن حدها الطبيعي وحتى حدها غري العادي .احلب يجب �أن يكون باتزان دون
�إ�سراف �أو مبالغة ت�ستطيع معه االحتفاظ بحب زوجها وبحاجته �إليها و�إىل حبها �إال �أنها
تعي�ش جتربة مغايرة غري ما تريده ،فزوجها يخنقنها بحبه واهتمامه املبالغ.
حما�صرة الزوجة

ريا؛
الزوجة �إذا ما حا�صرها زوجها مبحبته وخوفه �ستكون املعاناة والأمل يف قلبها كب ً
لأنه ال �أحد ي�ستطيع �أن يحتمل عمليات املحا�صرة واخلنق حتى لو كانت مب�شاعر جميلة
ولأهداف �سامية تنطوي على احلفاظ على �سعادة الأ�سرة .وكم هو جميل �أن يفاجئ الزوج
زوجته بني احلني والآخر بالتعبري عن وده وحبه لها بهدية رمزية �أو اخلروج يف نزهة
ق�صرية يعيد ذكريات �أيام الزواج الأوىل فتطمئن �أن حبها مرتبع على عر�ش قلبه!..
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للق�ضاء على الكر�ش

�أكل اخليار بني الوجبات من �أف�ضل الو�سائل التي ت�ساعد على امتالء املعدة والإح�سا�س
بال�شبع  ,ويف�ضل تقطيع اخليار �إىل �شرائح ،وتناول تلك ال�شرائح كلما �أح�س اجلائع بالرغبة
يف التهام الطعام.

زوجتي عنيدة

عناد الزوجة ،وت�صلب ر�أيها ،وخمالفتها الزوج ..تدفع الزوج �إىل طريق �شائك قد ينتهي
مبا ال ت�شتهيه النفو�س ،والعناد هو من �أكرب امل�شاكل الزوجيةُ ..ترى :ملاذا تلج�أ الزوجة �إىل
العناد ؟!!
عناد الزوجة قد يكون طب ًعا فيها ي�ضرب بجذوره �إىل مراحل حياتها الأوىل ،نتيجة
تربية خاطئة يف الطفولة ،ومهما ذكرنا من �أ�سباب العناد فعالج العناد بتجنب الأ�سباب
املن�شئة لهذا العناد  ,و�إذا كان هذا العناد طب ًعا يف املر�أة فلي�صرب الزوج وليحت�سب وليحاول
قدر امل�ستطاع جتنب مواطن النزاع ؛ حتى تتخل�ص الزوجة �شي ًئا ف�شي ًئا من هذه ال�صفة،
فالزمن هنا جزء كبري من العالج �إن مل يكن هو اجلزء الأكرب ،ومع حب الزوج زوجته
وعطفه عليها واحرتامها وعدم �إهانتها ب�أي كلمة �أو �إ�شارة ،ف�إنه يك�سب قلبها وي�ساعدها يف
م�شوار الألف ميل.
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ال متدحها

يكرث بع�ض الأزواج من مدح بع�ض الن�ساء �أمام زوجته كزوجة �أخيه �أو �أخته �أو عمته �أو
خالته من باب حت�سني و�ضعها يف املنزل �أو لدفع الزوجة لتقليد املمدوحة �أو للو�صول بها
ملرحلة يحبها وير�ضاها  ,ويف ر�أيي �أن الأمر خالف ذلك لأن عقول الن�ساء تختلف ،فالغالبية
العظمى من الن�ساء يقفن من املر�أة املمدوحة موقف العداء �أو الغرية� ،أو االنتقا�ص ،فيحدث
ما ال حتمد عقباه.

كن متفه ًما

قدّر غريتها عليك وكرثة �س�ؤالها عنك ومالحقتها �إياك ،فهذا وال �شك عنوان حمبتها
لك ،كل ما عليك فقط هو تهذيب هذه الغرية وو�ضعها يف �إطارها ال�شرعي؛ حتى ال تنزلق
�إىل ال�شك والتل�ص�ص والتج�س�س.

تفهم نف�سية زوجتك الغالية

تفهم نف�سية زوجتك الغالية خا�صة وهي متر بظروف ف�سيولوجية ت�ؤثر على عقليتها
وم�شاعرها واتزانها فتكون �أقرب للمر�ض منها للعافية ..وت�أمل �أيها الزوج الكرمي كيف
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كان ﷺ ي�شرب من ذات الإناء الذي �شربت منه عائ�شة ،بل يتتبع موا�ضع �شفتها  -ر�ضي اهلل
عنها  -وهي حائ�ض.

كن زوجا اً
عدل

�أقنعها مبا تريد باملفتاح الذي ينا�سبها ،ومع ذلك �ضع يف اعتبارك �أنها كيان م�ستقل
ولي�ست تابعة لك ،وذلك ب�أن حترتم ر�أيها ،وال ت�سفهه و�إن �صادم ر�أيك وتفكريك.

ا�ستمع لها  ..وقال �أقول :ا�سمع !

عندما تتحدث �إليك خا�صة �إذا كانت يف �أزمة كن �صدي ًقا حمي ًما لها ،وت�أكد �أنها تريد
دع ًما عاطف ًيا وتفه ًما �أكرث من كونها تبحث عن خمرج مل�شكلتها  ,فغ�ض طرفك عن �أخطائها
وتق�صريها فهي �أم �أوالدك ،ومدبرة بيتك ،والقائمة ب�ش�ؤونك ،فكم من بيوت �ص ُلحت
بالتغا�ضي!!

الزوجة

الزوجة هي اجلمال الذي لي�س له حدود ،وينبوع احلنان الذي ال ين�ضب ،فاملر�أة متلك
�أكرب عاطفة يف الوجود.
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املر�أة تلك التي جتد بجوارها الأمان ،وتعينك على م�صائب هذا الزمان ،وت�شاطرك
الأحزان.
ه��ي الغنية بكربيائها ،املعتزة بنف�سها ،ه��ي املتعلمة؛ لتخدم بلدها ،املحافظة على
تقاليدها.
ومن خالل هذه النقطة �أمتنى من الرجل �أال تقت�صر نظرته للمر�أة كج�سد فقط ،و�أن
يهتم مبواطن اجلمال الباقية ،و�أن تعرف عن قرب �أنها خري �سند لك.

�سالح الزواج من �أخرى

�سالحا ت�شهره يف وجه زوجتك كلما عنّ لك
ال جتعل من حقك يف الزواج من �أخرى
ً
ذلك ،فلي�س هذا من �أخالق الرجال .وت�أكد �أنه مل توجد بعد املر�أة التي تر�ضى بزواج زوجها
عليها ،فبعد �سنوات من الزواج ال تعتمد على ر�صيد احلب الأول ون�شوة االمتالك �إذ البد
من �إثارة اهتمامها بك ،فال تكن �أنان ًيا ،ففي الوقت الذي ُتطالبها ب�أن تراعيك وتقوم بحقك
ُتف ّرط �أنت يف حقوقها.

تذ ّكر

تذكر �أن زوجتك الغالية على قلبك دا�ست على ذاتها �إكرا ًما لك ..وخ ّب�أت �أحالمها
حتت ب�ساط قدميك ..و�ألقت بنف�سها يف بحر حبك دون طوق جناة ..ال تعرف منق ًذا لها من
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الغرق �سواك..
تلك املر�أة ..باعت قلبها ،ودفعت م�شاعرها و�أحا�سي�سها ثم ًنا لنيل حبك و�إخال�صك..
�إنها تفعل كل ذلك ..من �أجلك �أنت ..نعم �أنت فقط ..فلماذا تبخل عليها بكلمة حب
ومل�سة حنان ونظرة عطف ؟!!...

الزوجة

هي امر�أة كائن �ضعيف ُخ ِلقْتَ �أنت لتكون �سندها وم�صدر قوتها ،ففي احلديث
ريا" ،وحديث" :خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي" �أفال
"ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
يجدر بك �أن تكون اً
مثال للعطف واحلنان ورم ًزا للوفاء والإخال�ص ؟!! تعلم كيف حتتوي
م�شاعرها و�أحا�سي�سها الفيا�ضة بكلمات رقيقة �شفافة ت�شعرها بالدفء والأمان ،انظر �إليها
أحبك .فما �أحوجها �إىل تلك النظرة وذلك احلب !
ب�شوق ،اهم�س يف �أذنهاِ � :

فوائد املعا�شرة

للمعا�شرة الزوجية فائدة جمة للجن�سني �صح ًيا ونف�س ًيا وخا�صة "للرجال" ،فهي
ت�شفي � ً
أمرا�ضا متنوعة ،منها ال�صداع والأمرا�ض النف�سية ،ويزول ال�ضيق والهم من
النفو�س ،وكذلك تخفف الكول�سرتول يف الدم ،وحترق ال�سعرات احلرارية الزائدة ،وتقوي
جهاز املناعة .فما �أجمل احلالل !...
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تزوج مرة �أخرى ..وال يهمك �أحد!!!!..

وذلك ب�أن ت�سافر مع زوجتك الغالية؛ �سافِرا �إىل �أي مكان حتبانه ؛ لتعي�شا الرومان�سية
العذبة املدعومة باخلربة ،فهنا �ستبد�أ حياتكما من جديد وتطردان الغبار املرتاكم على
حياتكما وتتال�شى امل�شكالت...
بال�ش �سفر وخ�سائر! جرب لو ليلة واحدة يف فندق ،و�صدقني �ستتغري حياتكم للأف�ضل.

اخل�صو�صية لها فقط !

لدى الزوجات رغبة جاحمة يف التفتي�ش وراء الزوج ،يعني يف متاعه و�أوراقه وجيوب
مالب�سه �إلخ ،والغر�ض معروف ،فهناك دائ ًما ن�ساء حمتمالت ،والرجل عينه زائغة وطماع!
ويف مقابل هذا ف�إن املر�أة املعا�صرة ال تقبل بحال من الأحوال �أن يعاملها زوجها باملثل
،ولو حدث ف�إنه يف �أح�سن الأحوال �سيظفر مبحا�ضرة من النوع الثقيل حول اخل�صو�صية
واحرتامها ،وحول حقوقه وواجباته ،وحول �أن للإن�سان م�ساحات ينفرد بها  ..لعلك
ياعزيزي فهمت ق�صدي!
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ماذا تخ�سر يا زوجي ؟

ماذا تخ�سر يا زوجي الغايل لو حتدثت ب�أي �شي �آخر غري م�شاكل الدوام واملوظفني وفالن
عمل وفالن ..ف�إنك �إن مل تتحدث عن الدوام تتحدث عن الأق�ساط والر�سوم والدفعات التي
عليك ،وكيف �ست�ؤمن متطلبات البيت كل يوم...نف�س الكالم ونف�س ال�شخ�صيات ،وتبقى يف
ه ٍّم وغ ٍّم �إىل �أن تنام ! ملاذا ال جتعل من يومك املكون من � 24ساعة �ساعة واحدة فقط متحو
فيها تعب � 23ساعة ،وذلك بالكالم اجلميل ...زوجتك املحبة.

عج ًبا !

�إين لأتعجب و�أنبهر كلما فكرت يف ت�صرف الر�سول ﷺ عندما نزل فز ًعا خائ ًفا من غار
حراء بعد نزول الوحي لأول مرة ،ف�أين ذهب ؟ مل يذهب �إىل �أعز �أ�صدقائه �أبي بكر ،ومل
يذهب �إىل عمه الذي رباه �أبو طالب ،ولكنه ذهب وارمتى يف �أح�ضان زوجته خديجة ر�ضي
اهلل عنه !! �أي زوج هذا؟ �أي عالقة زوجية هذه ؟ �أي مكانة وثقة يف املر�أة �أح�سها وطبقها
الر�سول مع زوجته خديجة ؟...

مفتاح القلوب

الهدية مفتاح القلوبُ ،ت�ستجلب بها املحبة ،و ُتعزز بها املودة ،وتدر�أ بها ال�ضغينة ،ولقد
�أو�صانا ﷺ بالهدية ،بل وجعلها �سب ًبا للمحبة ،فقال( :تهادوا حتابوا) (�أخرجه البخاري).
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�إن باقة ورد� ،أو بطاقة ُكتبت عليها كلمة جميلة ،لها �أثر فاعل لدى �شريك احلياة،
و�سيجد املُهدي يف مقابل ذلك ،ابت�سامة م�شرقة ،وبهجة يف �أرجاء ع�ش الزوجية.....

االعتذار للمر�أة

�إن �أمر الرجل غريب وعجيب يف مبد�أ االعتذار للمر�أة .فهناك الرجل الذي يعتقد ب�أن
االعتذار من املر�أة عبارة عن انتقا�ص لرجولته وكربيائه وعزة نف�سه .فهو ال يتنازل �أبدًا
لالعتذار لها مهما كان خمط ًئا مع �أنه يعرتف داخل نف�سه ب�أنه خمطئ ،ولكنه قد يلج�أ
لطرق غري مبا�شرة لالعتذار ك�أن يحاول حمادثتها بطريقة مهذبة� ،أو �أن يح�ضر لها �شي ًئا
حتبه .قد تتفهم الزوجة موقفه ونف�سيته وحتاول �أن تت�أقلم مع طبيعته وتقدر له �أعذاره.

ماذا تريد الن�ساء؟؟

املر�أة  ..هذه املفردة العميقة يف دواخلها ،واملت�شعبة يف تراكيبها؛ عبارة قد جتمع الن�ساء
جمي ًعا يف وحدة اجلن�س مع اختالف املطامح .هذا الكائن الذي يحمل الكثري الكثري من
اخلبايا ويتقنع بالغمو�ض ،ويت�سرت بالأحالم ماذا يريد؟؟ واىل �أي �شيء يطمح؟؟
�س�ؤال قد تطرحه املر�أة على نف�سها قبل �أن يختلج يف فكر الرجل!! �إن ما تبحث عنه هو
املثالية وال�شعور بالأمان والإحاطة بالطم�أنينة ،ولكن قد تتهم املر�أة بالت�شتت ،وهذا احلكم
غري �صح�صح ؛ لأن املر�أة عادة تكون مت�سل�سلة الأفكار ولكن مغطاة بالتعقيد ..لذلك حتتاج
�إىل من يفهمها ،وي�أخذ بيدها �إىل موانئ ال�سعادة والو�صول..
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حر�ص وال تخ ِّون
ِّ

نعم نحتاج لقليل من ال�شك وكثري من الريبة حتى ال نك�سر" ..ح ِّر�ص وال تخ ِّون"
�إحدى �أجمل حكم امل�صريني التي عرفتها ...عندما تبد�أ الثقة العمياء ثق ب�أنك بد�أت تدخل
يف املناطق املحظورة ....مل نلدغ يو ًما من �أعدائنا ..كل الطعنات التي تكون يف ال�صميم ت�أتي
ممن منحناهم ثقتنا العمياء� ..إال زوجاتنا فيجب منحهم الثقة بحدودها ..و�أحيا ًنا كثرية..
مطلقة!!

العالقات الطويلة

العالقات الطويلة بني الزوجني مهددة دائ ًما باالنتهاء ..وخميفة كذلك ..ال�شيء
يعذب الروح �أكرث من الذكريات ..جفت م�شاعرك ..وتريد التغيري� ..أو �أتى من �سلب قلبك
بدون �إرادة منك ..ولكن ال ت�ستطيع �أن تن�ساه ..مدمر ذلك ال�شعور الذي ي�أبى الرحيل ..وهو
تفكريك املتوا�صل بالزوجة الثانية ..و�إعادة �أيامك اجلميلة معها� ..صدقني �أقف عاج ًزا عن
نهايتك لو فعلتها ..وتزوجت غري الغالية !!! ....ربي يكون بعونها!
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الثقة بالأنثى

الثقة بالأنثى ت�شبه ال�سري و�سط حقل �ألغام! هي ال تثق بالأنثى! فكيف يثق بها الرجل
؟! معادلة غريبة ! �أرجوك ت�أملها جيدًا ،واقر�أ الر�سالة مرات.

عندما قال لزوجته :ال �أحبك!

قطع حبل املودة حلظة �أن �أعلن يل �أنه مل يحبني قط ،تزوجته من �أجل احلب ،عا�شرته
باحلب ،حفزته باحلب ،ومن �أجل احلب �ساحمته ،ف�إذا به يعرتف ب�أنه مل يحبني يو ًما .فهل
ميكن �أن تظل ينابيعي متدفقة �إذا كان ح ًبا من طرف واحد وهو طرفها منذ البداية ؟
ف�أعتقد �أن هذه لي�ست مفاج�أة ،هي حلظة انبالج احلقيقة ور�ؤيتها بو�ضوح كال�شم�س .يعني
بالعامي�( :إذا كنت ما حتبها ،فيا ليتك ما �صارحتها بعد هذه ال�سنوات )..

احلب

القلب هو م�صدر �سعادتك ،ولي�س البنك وال املعدة.
�إن الكوخ الذي ت�ضحك فيه املر�أة خري من الق�صر الذي تبكي فيه.
املر�أة ال�سعيدة هي من جتد رجلاً حتبه ويحبها.
خري ما يك�سب الرجل بعد تقوى اهلل امر�أة جميلة ،وفية م�صونة �صبورة عا�شقة ذات
ل�سان حلو.
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ت�ستطيع املر�أة �أن تنقل لزوجها و�أبنائها ال�صفة املهمة التي يقل وجودها يف اجلن�س
اخل�شن� ،إنها �صفة الرحمة التي متلك املر�أة منها ما ال ميلكه الرجل.

االختالف الدائم يف الر�أي

االختالف الدائم يف الر�أي ي�ؤدي غال ًبا �إىل اختالف القلوب ،فوافق زوجتك �أحيا ًنا
حتى و�إن كنت غري مقتنع .واعلم �أن الطاعة يف غري مع�صية اهلل ،و�أنها يف املعروف ،وتذكر
�أن �أبناءك نعمة كربى فال جتعلهم نقمة للخالف مع �أمهم و�أنت قادر على التنازل بكل قدر
وكرامة...
من اجلدير بالذكر �أن الرجال يحبون �أن يكونوا مثاليني �أمام زوجاتهم ،وعندما
يكت�شفون بع�ض النواق�ص ف�إنهم يحاولون �إخفاء م�شاعرهم ؛ لكيال تكت�شف الن�ساء.
فن�صيحتي لك �أن تتذكر ب�أن الغياب الق�صري عن الزوجة قد يق ِّوي الرابطة الزوجية،
ولكن الغياب الطويل قد يكون معول هدم لها.

ماذا نريد من بع�ضنا ؟

الرجل يريد من املر�أة �أن تكون زوجة مثالية حت�سن الت�صرف يف كل �شيء ،ومتده
باحلب والرعاية واحلنان ،واملر�أة تريد من زوجها �أن يكون ال�شخ�صية القوية التي ميكن
االعتماد عليها ،والذي يقدر على �سد احتياجاتها ،و�أن توقن ب�أنها �آخر امر�أة يف حياته،
فالتحفيز هو حتريك النا�س ذات ًّيا نحو الهدف.
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قد�سية الرابطة الزوجية

اهتم ب�شريك حياتك كما تهتم بنف�سك ،و�أحب له ما حتب لنف�سك ،وال تكن �أنان ًّيا تريد
�أن ت�أخذ �أكرث مما تعطي� ،أو ت�أخذ كل �شيء وال تعطي �شي ًئا .وعليك �أن تفهم قد�سية الرابطة
الزوجية و�أنها ميثاق غليظ ،ففكر �ألف مرة قبل �أن تتخذ خطوة بعدها ال ينفع الندم.

احلياة الروتينية

احلياة الروتينية ت�ساهم بدرجة كبرية يف فتور العالقة الزوجية وعدم تنظيم الوقت
بني العمل والراحة والتمتع بالإجازات ،وال�سري على وترية واحدة ي�ؤدي �إىل ال�صمت
الزوجي وامللل ،فما بقي من عمرك يكفي لتدارك ما فرطت فيه يف ال�سابق .فقط ال تنظر
�إىل اخللف!

الإهانة

الإهانة جرح عميق الأثر يف النف�س ي�صعب عالجه ؛ قد تكون متفو ًقا على زوجتك
يف نواح عديدة ؛ قد تكون ثر ًيا مثلاً � ،أو حا�صلاً على �شهادة علمية رفيعة ؛ ولكن كل ذلك
ال يربر �أبدًا ا�ستعالءك على زوجتك و�شريك حياتك� .إن �إهانة زوجتك �أو الإدالل بف�ضلك
عليها �سوف يجعلها ت�شعر بال�صغار واحلقارة مما يرتك �آثاره ال�سلبية يف نف�سها.
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احلب احلقيقي عطاء بال حدود

كثري من الزوجات ي�شتكني من �أن �أزواجهن ال ي�سمعونهن كلمة احلب �إال �إذا �أرادوا
�شي ًئا ،ويهملونهن وقت اال�ستغناء �أو عدم الرغبة فيهن .وهذا من �أكرث الأ�شياء التي تزعزع
مفهوم احلب لدى العديد من الأزواج والزوجات .فاحلب امل�شروط هو تبادل منافع �أكرث
منه ح ًبا ،واحلب احلقيقي عطاء بال حدود ولي�س �صفقة فيها طرف كا�سب و�آخر خا�سر.

�أحت لزوجتك الفر�صة

�أحت لزوجتك الفر�صة بكل حرية للتعبري عن نف�سها والعمل على تنمية مواهبها وال
ت�سخر من قدراتها ،ومن الآن قرر �أن ال عالقة لك بالبيت نهائ ًّيا ،و�إذا �أردت �أن تفعل �شي ًئا
داخل البيت فا�ست�شر امللكة الغالية "زوجتك" ف�إن رف�ضت فا�سمع و�أطع ،و�أب�شر ببيت مطمئن!.

تهرب الزوج

كثري من الأزواج يتهربون من احلديث مع زوجاتهم عن حال العالقة الزوجية ؛
لأن ذلك من �ش�أنه �أن ي�ضعهم يف موقف حرج� ،أو يجربهم على االعرتاف �أو البوح ب�شيء
ُيخيب �آمال الزوجة ،ويجعلها تندم على ال�ساعة التي فتحت فيها احلديث معه عن العالقة
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الزوجية ،بل �أول ما يخطر على بال الزوج عند اال�ستلقاء �أو اال�سرتخاء مع الزوجة؛ هو
املعا�شرة ،ومن ثم النوم دون �أي حديث رومان�سي م�سبق �أو الحق.

ال�ضياع وال ال�س�ؤال

الرجل ال ُيظهر لزوجته �أنه ال يعرف الطريق �إىل عنوان ما ،ويلف ويدور بال�سيارة� ،أو
م�ش ًيا على الأقدام ل�ساعات ،لأنه يحب �أن ال ي�س�أل �أحدًا عن العنوان الذي يجهله ،هذا �شيء
معروف يف كثري من البلدان .فالرجل يف�ضل �أن ي�ض ِّيع �ساعات وال ي�س�أل �أحدًا ،فكيف ي�س�أل
ربا ؟
ربا �ش ً
وهو الذي يعرف املدينة �ش ً

فيتامني "  " Tخا�ص بالأزواج

ت�سامح :يوجد يف حلظات �صفاء ،تتعاتبان فيها برقة وب�صوت هادئ ميل�ؤه الود واحلب
للآخر ،وي�صارحه بكل ما يجي�ش يف �صدره.
�أهميته :يحمي احلياة الزوجية من تراكم الهموم وال�ضيق الذي ي�ؤدي �إىل انفجار
�شرايني احلياة الزوجية.
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فيتامني " ..."Hالهدية

يوجد يف هدية رمزية غري مكلفة يقدمها كل منكما للآخر �أو على الأقل ر�سالة معربة
يعرب فيها كل منكما عن م�شاعره الطيبة جتاه الآخر.
�أهميته :يقي من نزلة الربد العاطفية ،والروتني وامللل الذي ي�صيب احلياة الزوجية،
كما �أنه يجدد دماء احلب.

فيتامني (ح) حب

 .....يوجد يف كل نظرة ومل�سة �أو لفتة وهم�سة� ،أو كل قول وفعل يعرب عن حب كل منكما
للآخر ولبيته ولأوالده.
�أهميته :يك�سب البيت م�ضادات حيوية �ضد عدوى الهم ،وي�شيع ج ًّوا من ال�صفاء والود
يف البيت.

الرجل يجعل زوجته كقطعة من العجني يف يده وبر�ضاها

الندم يحا�صر الأزواج ؛ جلهلهم بطرق التعامل مع الن�صف احللو .الذكي هو من
ي�ستطيع �أن يفهمها ويك�سب ر�ضاها ،فاملر�أة ت�ستطيع �أن تعي�ش �شهرين كاملني على كلمه
�إطراء واحدة.
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ال�شد واجلذب

هناك بع�ض الرجال يف�شلون يف معاملة زوجاتهم وبالتايل ينعك�س هذا الأم��ر على
ا�ستقرار احلياة بني ال�شد واجلذب مع تقلبات حواء التي ال ترحم ،بعك�س �آخرين ينجحون
يف �إدارة احل��ي��اة ب�سال�سة وي�����س��ر ،وك�ل�ا ال��ط��رف�ين ي��ك��ون را���ض��ي��ا ع��ن ال��ع�لاق��ة ب�����ش��يء من
الدبلوما�سية.

هذا لي�س من طبيعتها

طعن املر�أة يف �أمومتها وعدم فعالية عواطفها من �أ�شد الأمور ق�سوة عليها ،فالزوجة
قد متر بظروف قا�سية و�أعباء قاهرة جتعلها تبدو قا�سية على فلذات �أكبادها وهذا لي�س
من طبيعتها ،فعلى الزوج مراعاة ذلك ،و�أن ال يعايرها بالق�سوة �أو اجلفاف العاطفي وهي
الأم احلنون.

احلب واملعا�شرة هما الأ�سا�س

كثري من الرجال يعتقدون �أن العالقة احلميمية هي �أهم �شيء يف احلياة الزوجية،
بل العك�س! فما هي �إال حلظات وينتهي ويبقى احلب واملعا�شرة ،فهما الأ�سا�س كال�شجرة
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الرا�سخة ,فلذلك �أرى �أن العالقة احلميمية مه َّمة ولكن ي�أتي بعد االحرتام والتقدير ،فهما
ركنان �أ�سا�سيان يف احلياة الزوجية ،وراحة و�أمان من االنحراف واخللل.

فن ال يتقنه �إال الأزواج الأذكياء

الرجل �إذا �أهدى زوجته بح ًرا من احلب وقليلاً من العالقة احلميمية وجب عليه �أن
يجعل القليل هذا قليلاً كاملاً وباحرتاف ،و�أن تطول فرتة املعا�شرة الزوجية ،وهذا فن ال
يتقنه �إال الأزواج الأذكياء الذين يبنون بيو ًتا و�أ�سرة وكيا ًنا يكون فيه ويل الأمر و�صاحب
القوامة.

معاملة املر�أة

يجب على الرجل �أن يعامل املر�أة كاجلوهرة الثمينة ،و�أن ال يتخذ القرارات امل�صريية بني
ع�شية و�ضحاها ؛ لأن احلياة الزوجية لي�ست لعبة ب�أيدينا بل ميثاق غليظ .وو�سعوا �صدوركم
يا �أيها الرجال على زوجاتكم.
(و�إذا رقى �إبلي�س فوق ر�أ�سك اطلع من البيت وارجع بعد �ساعة بتح�صل كل �شيء انتهى،
و�إذا زعلت ال تنام يف ال�صالة وال تخليها تنام يف ال�صالة ،خلك معها على ال�سرير ال تفارقها،
و�إذا ال بد جتافيها يعني �أعطها ظهرك!).
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�أمان لها واطمئنان

ي�ؤ�سفني موقف الأزواج الذين ال مي�شون مع ن�سائهم يف الأ�سواق والأماكن العامة .وقد
كان الر�سول ﷺ مي�شي مع عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،و�أجاب دعوة يهودي وكانت معه عائ�شة،
وحزن على وفاة زوجته الأوىل خديجة ،و�س َّمى العام الذي توفيت فيه بعام احلزن .بل كونك
معها يف الأ�سواق �أمان لها واطمئنان.

طرق التعبري عن احلب

للرجال طرق غريبة يف التعبري عن حبهم لزوجاتهم بطرق غري تقليدية وغري مبا�شرة,
فقد تكون بحركات معينة يقوم بها الرجل �أو بكلمة لطيفة �أو غري ذلك من الأ�ساليب التي
قد ال تكونني منتبهة �إليها .يا ليت كل زوج يحاول تو�ضيح بع�ض هذه احلركات التي يعرب
بها الرجال عن حبهم بطريقة دبلوما�سية لزوجته وال يرتكها حمتارة فيما يريده.
حتويل ال�شجار �إىل مزاح

ما �أكرثها تلك اللحظات التي يت�شاجر فيها الرجل مع زوجته! وما �أكرثها تلك
اللحظات حني يغ�ضب الزوج لدرجة �أن يتمنى عقاب زوجته وردعها! وقد يزداد غ�ضب
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الرجل على زوجته فيتلفظ ب�ألفاظ قد ت�ؤذي م�شاعرها وتو�سع الفجوة بينهما مع �أن الرجل
قادر على حتويل ال�شجار �إىل مزاح ولعبة تطفئ بها غ�ضبه عليها.

زوجي العزيز الغايل

�أت�سم ُح يل ب�إبداء بع�ض املُالحظات التي ر�أيتها عليك وهي قليلة يف بحار ح�سناتك
َّعي الع�صمة
علي؟! ولكن دفعني حبي لك �أن �أُخربك بها ف�أرجو �أن تقبلها بقبولٍ ح�سن وال �أد ِ
لنف�سي ،ولكن هذا ما تعلمناه من نبينا عليه ال�صال ُة وال�سالم ملا قال" :الدين الن�صيحة"
رواه ُم�سلم.
�ستجدها يا حبيبي يف الر�سالة التالية مع �شكري وتقديري لك بقبول ن�صيحتي
مقدما ...حمبتك �أم عيالك......
زوجي الغايل :ت�ضايقت عندما ر�أيتك نائ ًما عن �صالة الفجر والنا�س ي�صلون يف
ُ
نظرت �إىل النافذة فر�أيت ذاك الرجل الذي بلغ � 60سنة مي�شي متوك ًئا على
امل�سجد ،وملا
ع�صاه يف الظالم ،و�إذا بي �ألتفتُ �إليك ف�أراك نائ ًما َفدم َعتْ عيناي ؛ حز ًنا عليك وخو ًفا من
والنا�س يت�سابقون �إىل �أبواب املغفرة ؟! وتعجبتُ
عذاب اهلل تعاىل ! فلماذا يا زوجي هذا النوم
ُ
ُ
ت�ستيقظ فز ًعا خو ًفا من �أن تكون مت�أخ ًرا عن دوامك !
�أكرث ملا ر�أي ُتك بعد حلظات و�إذا بك
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�إحم �إحم

�إىل الزوج الغايل �صاحب القرار يف احلياة الزوجية  ..تريد الراحة والهدوء واال�ستقرار..
ا�ست�شر زوجتك ودعها متن َّف ً�سا لك يف �أمورك ب�شرط �أن تكون �أهلاً لل�شورى �أو ا�سكت وابك
على نف�سك ،و�أح�سن اهلل عزاءك يف م�صيبتك! وهني ًئا لزوج م�ست�شارته زوجته احلبيبة على
قلبه.

تريد �أن ترتاح ؟! تعلم هذه القاعدة.

 ..يجب �أن نفرق بني اخلط�أ وبني ال�شخ�ص الذي �أخط�أ :هناك قاعدة تقول' :فرق
بني الفعل والفاعل ،فالفاعل زوجتي الغالية وحبيبة قلبي ،والفعل ت�صرف خاطئ ،وهذه
القاعدة اجلليلة هي �إحدى طرق ال�سعادة والتغيري الفعال وح�سن االت�صال.

املبادر دائما هو الزوج الكرمي

احلفاظ على امل�شاعر والعالقة العاطفية غ�ضة طرية ندية لي�س معناه �أن ال يختلف
الرجل مع زوجه �أبدًا ،ومن هو الذي خال من الأخطاء والعيوب؟! ولكن هناك فرق بني
العتاب وت�صحيح اخلط�أ ،وبني الق�سوة وجفاف امل�شاعر ،وكلنا ذوو خط�أ ،ولكن يبقى احلب
وتبقى امل�شاعر ،واملبادر دائ ًما هو الزوج الكرمي.

224

�إنها �إن�سانة وبحاجة للراحة

يا زوج ،يا عزيز ،يا غايل! يجب عليك وبدون �أمر �أن تتعلم الت�سامح والإغ�ضاء عن
الأخطاء والتق�صري واخللل ،فالزوجة لي�ست مال ًكا  ،%100ولي�ست ممثلة �إثارة طوال 24
�ساعة ،ولي�ست خادمة مطيعة  %100لكنها �إن�سانة ت�شعر بالتعب وامللل والإرهاق وبحاجة
للراحة ،مثلها مثلك! فقد حتتاج راحة وحنا ًنا واهتما ًما منك ،فال تبخل عليها ،ف�أنت كرمي،
وهي ت�ستاهل.

رف ًقا بالقوارير!

هذه و�صية خري الب�شر عليه ال�صالة وال�سالم فهال ت�أملت يف لفظة (القوارير) هذه
والتي نطق بها �أبلغ ل�سان ب�شر وجد على وجه الأر�ض ..ملاذا اختار القوارير بالذات ؟..
القارورة من الزجاج ..فما �صفات الزجاج ؟؟ ناعم� ..شفاف ..جميل ..بحرارة ب�سيطة ي�صبح
بني يديك �ألني من العجني ،ت�شكله كيف ت�شاء ،ولكن انتبه ففيه �صفة يف منتهى اخلطورة،
وهي �أنه �سهل الك�سر!
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لي�س اً
رجل واهلل

من يتقوى على زوجته ويلذعها بل�سانه الالذع �أو يتع َّمد �إهانتها والإقالل من �ش�أنها
!! لي�س رجال واهلل ،من ال يرى �سوى يف تلك ال�ضعيفة م�سرحا ال�ستعرا�ض قوته وع�ضالته
ب�أيِّ نوع من الظلم �أو القهر !!

حنان املر�أة

خ�صو�صا �إذا كان هذا احلنان من زوجها ..ما �أ�شد
ما �أ�ضعف املر�أة �أمام احلنان!..
ً
خ�صو�صا �إذا كانت من رجل تعرف �أن �أهم ما لديه عزة
عاطفية املر�أة �أمام كلمة� :أنا �آ�سف!..
ً
نف�سه وكرامته ..وال�شجاع والكرمي ومن لديه عزة نف�س هو من يعرتف بخطئه ولو كان
ريا..
�صغ ً

معاملة الند للند

�إياك �أن تعامل املر�أة مبعاملة الند للند �أبدًا ،ف�أنت من حباك اهلل احلكمة ،و�سلمك
القيادة ،وجعل لك القوامة ،وف�ضلك بالنفقة وب�أ�شياء �أخرى ..ف�أنت القائد.
�أما املر�أة ذلك الكيان الزجاجي الرقيق ،فا�سمع ما يقول عنه خري الربية عليه ال�صالة
وال�سالم " َو ْا�س َت ْو ُ�صوا ِبال ِّن َ�سا ِء َخيرْ ً ا َف ِ�إ َّنه َُّن ُخ ِل ْق َن مِ نْ ِ�ضلَ ٍعَ ،و ِ�إ َّن �أَ ْع َو َج َ�ش ْي ٍء فيِ ِّ
ال�ضلَ ِع
ا�س َت ْو ُ�صوا ِبال ِّن َ�سا ِء َخيرْ ً ا ".
�أَ ْعلاَ هَُ ،ف�إِ ْن َذ َه ْبتَ ُتقِي ُم ُه َك َ�س ْر َت ُهَ ،و�إِ ْن َت َر ْك َت ُه لمَ ْ َي َز ْل َ�أ ْع َو َجَ ،ف ْ
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حيا�ؤها مينعها من املبادرة

الزوجة تنتظر منك الكثري فال حترمها هذه امل�شاعر ،فهي رمبا مينعها حيا�ؤها من
املبادرة يف الكالم �أو النظرات �أو االبت�سامة �أو املزاح الرقيق �أو حتى اللم�سة اللطيفة والبعيدة
كل البعد عن اخل�شونة والعنف.
�أعط نف�سك وزوجك حقهما من هذه الأمور ،وحاول تقدير الزمن والوقت املنا�سبني
لفعل هذه الأ�شياء ،وتذكر �أنه ال يلزم �أن تكون هذه الأ�شياء .جميعها منها ،فلتكن منك
�أحيا ًنا �أخرى.

ريا!!..
ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً

فما هو اخلري ؟ هو املعروف ..هو الكلمة الطيبة ..هو كل عمل �صالح تفعله لزوجتك..
هو اللقمة ت�ضعها يف فم زوجتك ..كل هذا �ستجده كاملاً غري منقو�ص يف موازين ح�سناتك
يوم تبحث عن احل�سنة وت�صبح �أغلى من ماليني الرياالت ،فاخلري كلمة �شاملة ..خذ منها
ما �شئت ،وتذكر دائ ًما �أن :الأقربني �أوىل باملعروف.
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امليل للتعميم

يح�س الزوج بجرح كبري حينما تناق�شه زوجته وك�أنها حتا�سبه� :أنت دائ ًما ال تتحدث
معي ,نحن مل جنل�س مع بع�ضنا �أبدًا� ،أنت ال تقدرين على الإطالق!
ما ال يعرفه الرجل �أنه يف الوقت الذي يحاول فيه �أن يتحدث فيه عما يراه بالتحديد
ف�إن املر�أة جتهل �أ�سلوب التحديد والدقة هذا ومتيل للتعميم ،هي ال تق�صد ما تقول ،لكنها
تنظر للأمور بطريقة �إجمالية ينق�صها التحديد...

زوجتك �أوىل باملعروف

َ
َ
ر�ضاك والبحث عن
راحتك ،وجعل ه َّمه
ومن �أقرب لك من قلبٍ �أح َّب َك و�سهر على
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الفتداك بروحه بدون
حلزنك ،ولو بيده
لفرحك ..وحزن
همومك ..فرح
�شاركك
�سعادتك..
تر ّدد� ..أجنب َ
لك �أغلى ما متلك ..حت َّمل يف �سبيل ذلك الآالم الهائلة والتعب الذي  -واهلل -
ال تطيقه �أيها الرجل القوي وال حتى طلقة من طلقاته ،رعى لك � َ
أبناءك ور َّباهم لك �أح�سن
تربية ،وجعلك تفخر بهم �أمام اجلميع� ،إنهم تربية �أم الأوالد جزاها اهلل كل خري!.

تق َّبلها كما هي و�ستعطيك الكثري

زوجتك ال تف ِّكر فيما تريد �أن تقوله �إال بعد �أن تبد�أ احلديث ،بعك�س الرجل الذي
ريا قبل الكالم؛ لأنه ال يقول �إال ما جهز له (حتى ال ُي ْ�ض َبط كاذ ًبا يف بع�ض
قد ي�صمت كث ً
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الأوقات!!) .لذا نقول للرجل :ال تت�ضايق ،فامل�س�ألة عادية ،وتقبل طريقتها يف الكالم ،فهذه
طبيعتها ؛ لتخترب �صربك وحلمك ،ولو حا�صرتها يف زاوية �ضيقة من النقا�ش ف�ستعرتف
لك ب�أنها ال تق�صد دائ ًما �إطال ًقا.

ما ال يعرفه الرجل

ريا من الن�ساء ..تع َّودت على احلب ولديها خوف جمهول
ما ال يعرفه الرجل �أن كث ً
مبطن من النبذ وعدم القبول ،وهي مت ُّر بفرتات �صعود عاطفي تعلو بها موجة القبول
واحلب ،و�أحيا ًنا تغو�ص بها موجة اخلوف وال�شعور بالي�أ�س �إىل قاع البئر فت�صبح كئيبة
منعزلة.
ريا من الت�صريح للرجل بهذه املخاوف ،وتلوذ بال�صمت مما يطحن
تخجل املر�أة كث ً
ريا ،ويعطيها
معدة الرجل .عليه يف هذه الفرتة �أن يراعي مزاجها املحرتم� ،أن يدللها كث ً
من احلب الكبري.

التغيرُّ املفاجىء

ريا ،فهي �شاردة الفكر دائ ًما..
يحدث بعد فرتة �أن يالحظ الرجل �أن زوجته تغيرَّ ت كث ً
حتب العزلة� ..صامتة ..على غري العادة ،وقد يلج�أ بع�ضهم للم�صارحة ..لكن املر�أة متعن
يف ال�صمت� ،أو ت�صرخ يف وجه الرجل� :أنت ال حتبني ..عندها ي�ست�شيط امل�سكني غ�ض ًبا على
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ناكرة اجلميل ..ويخرج.
عزيزي الرجل ،هذه احلالة طبيعية جدًّا ،هي دورة طبيعية عاطفية �شبه �شهرية متر
بها الكثري من الن�ساء فال داعي للقلق.

�سر التك�شرية

حت�س املر�أة ب�أنها م�ستن َزفة ..م�ست َغ ّلة من قبل اجلميع وغري مقدِّرة العطاء ..فت�ستمر
يف العطاء ..وبداخلها م�شاعر غيظ مكبوتة وهذا �سر التك�شرية..
يبادر الرجل عند ر�ؤية هذه الأعرا�ض بتجنب امل�صارحة واخلروج من املنزل .وما ال
يعرفه الرجل هو �أنه ال ينبغي عليه امل�صارحة يف مثل هذه احلالة ،عليه �أن يحاول �إراحة
زوجته ..م�ساعدتها يف بع�ض �أعمال املنزل ،وهذه الأخرية �صابون مطهر مل�شاعر الغيظ،
و�ستعود له رقيقة كما كانت..

فطرت على العطاء

احلقيقة التي ال يعلمها الرجل عن املر�أة هي �أنها تعطي بال مقابل بابت�سامة عذبة
� اً
أول..ثم �صفراء ..ثم �سوداء ..ثم تك�شرية!
وال�سبب �أنها فطرت على العطاء التلقائي ولي�ست كالرجل يكتفي ب�إعطاء ما يظنه
مه ًّما �أو م�س� اً
ؤول عنه فقط...

230

املر�أة هذه الوردة اجلميلة وهذا الكائن الرقيق الذي ال ميكن لأي رجل �أن يعي�ش من
دونه ..كيف ت�سكن هذا القلب احلنون الذي هو �أغلى ما لديها ؟ وكيف تفهم �أحا�سي�سها
وم�شاعرها التي هي نهر من العطاء واحلب واملعاين اجلميلة ؟

من �أ�سرار الن�سـاء

ريا �أن تت�صرف املر�أة ب�شكل ال يفهمه الرجل لي�س فقط يف جمال العالقات
يحدث كث ً
الزوجية بل حتى يف عالقة الأخ مع �أخواته� ..أو الفتى مع �أمه.
ريا من بع�ض مواقف املر�أة ولكن لو عرف ال�سبب لبطل العجب!
يحبط الرجل كث ً
ريا عن الرجل.
فاملر�أة تت�صرف بناء على ما ميليه عليه قامو�س طباعها الذي يختلف كث ً
هما يتفقان �أحيا ًنا في�صبحان ك�أنهما خملوق واحد ،ويختلفان حتى تظن �أن كل واحد منهما
قادم من كوكب �آخر.

�أنواع الرجال

الرجال ثالثة �أنواع :رجل يدَعي �أنه على حق وهو العنيد ،و رجل يعرتف �أنه على خط�أ
و هو العاقل ،ورجل ي�ؤكد �أنه على خط�أ حني يكون على �صواب و هذا هو املتزوج!.
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الزوج املثايل بعني زوجته

	الرجل املثايل هو الذي يهتم باملر�أة عاطف ًّيا وروح ًّيا ،حتى عندما ال تكون املر�أةبحاجة لهذا االهتمام� ،أو حتى �إذا مل تطلبه .فهو على جانب عالٍ جدًّا من الرومان�سية
بحيث ميلأ املنزل باحلب ،ويا للفتاة اجلميلة وال�شاعرية !
ً
مفروغا منه ،بل يعمل دائ ًما على �أن
	الزوج املثايل ي�أخذ حب املر�أة وحياته معها �أم ًراي�شعر املر�أة بحبه وبتقديره لها ولأهمية وجودها يف حياته.
 الرجل املثايل يكون قاد ًرا على التوا�صل مع زوجته وال يقوم بكبت �أية �أفكار عن�شريكة حياته ،بل يجعل املر�أة ت�شعر ب�أنها �أهم �شخ�ص بالن�سبة له ،و�أن ال يكون هذا �شعوره
يف مرحلة اخلطبة فقط.
 الرجل املثايل ي�ستطيع �أن ي�ستمع للمر�أة و�أن يتفهَّم همومها دون �أن يتهمهابال�سخف وال�سطحية ،فهو يدرك متا ًما �أنه �أ�سعد �إن�سان على وجه الب�سيطة ؛ لأنه يحظى
بحب �شريكة حياته ،و�شك ًرا لرحابة �صدور الأزواج الكرام!
دوام ال�شكر

�إن �أقل ال�شكر الذي ميكن �أن يقدِّمه الزوج للزوجة املح�سنة هو �أن يعمل بكل ما عنده
يف �سبيل �أن يحرتم �آالم زوجته ،و�أحا�سي�سها ،وتعبها ،وجهدها ،ونقاط �ضعفها.
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كيف تعاقب زوجتك بحنان؟

ما �أكرثها تلك اللحظات التي يت�شاجر فيها الرجل مع زوجته! وما �أكرثها تلك
اللحظات حني يغ�ضب الزوج لدرجة �أن يتمنى عقاب زوجته وردعها! لكنّ �إخوتي مع�شر
الرجال ( امل�ساكني ) حمدودو الإبداع وقليلو احليلة  ..وكيد الن�ساء غلبهم.

امنحها الإح�سا�س بوجودها

�إن املر�أة متتلك كل مقومات الإن�سانية ،فهي �إن�سان كما الرجل ،ولها م�شاعرها
اخلا�صة ،وبالتايل ف�إن تهمي�شها يف �ش�ؤون احلياة الزوجية يعد قتلاً مل�شاعرها و�أحا�سي�سها،
ولذا فعليك � -أيها الزوج الكرمي � -أن ت�ست�شريها فيما تراه من �ش�ؤونها حتى ولو مل يكن من
نيتك �أن تعمل بر�أيها ،فهذا هو ُبعد العبارة التي تقول�" :شاوروهن وخالفوهن".

امنحها الإح�سا�س بالأمان

إح�سا�سا قو ًيا ب�ضرورة كونها حممية من قبل زوجها ،ف�إذا �صار
�إن املر�أة متتلك �شعو ًرا و� ً
الزوج جلاَّ ًدا �صارت الأ�سرة �ضحية ،فالق�سوة يف التعاطي هي بذرة ال�شقاء وال�شقاق ،كما �أن
اللني هو طريق الأماين والأمان.
فال تكن �أيها الزوج العزيز جلاَّ ًدا يرفع �سياط التقريع ،فوق ر�ؤو�س من َي ُعول ويحمي،
وامنحها الإح�سا�س بوجودك �إىل جنبها ،ف�إنها ترى فيك الكهف الذي تلج�أ �إليه يف ال�شدة..
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امنحها التقدير املخل�ص

�إن الزوجة هي ال�صديق الأقرب للزوج ولي�ست جمرد و�سيلة للمتعة فقط ،كما �أنها
لي�ست جمرد خادمة تطبخ وتغ�سل وتكن�س وتنظف وغري ذلك ،وك�أنها �آلة ال متل وال تكل!
فال تكن الزوج الذي يبخل بكلمة تقدير �أو ت�شجيع على ما تقوم به الزوجة من �إجنازات
تقع حتت م�س�ؤوليتها ،وك�أنك تنتظر �أن ي�أتي �أحد من خارج املنزل ليقدِّر جهودها اخلفية
التي ال يطلع عليها �أحد غريك.

تن�س ال�شكر
ال َ

يحكى �أن امر�أة قروية كانت ت�صنع الطعام لرجال ع�شريتها مدة ع�شرين عا ًما دون
�أن ت�سمع منهم كلمة تقدير واحدة ،وذات يوم �أبدلت الطعام بعلف للما�شية ،و�إذا ب�صرخات
الغ�ضب ترتفع يف وجهها ،فقابلت تلك ال�صرخات بقولها :ما كنت �أح�سب �أنكم متيزون بني
الطعام والعلف! ف�إين مل �أ�سمع منكم طوال ع�شرين عا ًما كلمة �شكر تدل على �إن�سانيتكم.
فاعترب �أيها الزوج الغايل! فال تغ�ض الطرف عن اجلهود العظيمة وتنتقد �أدنى خط�أ �أو
تق�صري.
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للزوج فقط

الدافع �إىل امتالك الزوج لِزوجته وال َّت َف ُّرد ِبها وحده داف ٌع قويٌّ جدًا ،بل هو �أ�شدُّ الغرائ ِز
ريا على م�شاعر الرجل و�أحا�سي�سِ ه ،وهنا تظهر الغرية يف �أقوى معانيها ،ولهذا يظن
ت�أث ً
النا�س �أن العالقة احلميمة هي احلب ك ُّله ،يف حني �أ َّنها ما هي �إال جزء مهم و �أ�سا�سي من
احلب كله �أبدا ،فال تبخل على زوجتك بالكلمات احللوة واالهتمام.
احلياة الزوجية ولي�س َّ

الفوائد ال�صحية للزواج

معظم الرجال يعرفون ب� ّأن الزواج هو حالوة احلياة .لكنهم ال يعرفون ب�أنه �صحي
�أكرث من باقي ال�سكاكر!
يف احلقيقة �أثبتت الدرا�سات � ّأن الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بحياة زوجية ن�شيطة
يتعر�ضون لأمرا�ض �أقل يف �أغلب الأحيان ،كما يت�شافون ب�سرعة .وعندما يدخل الزواج
�ضمن �أ�سلوب حياتك ف�ست�صبح �أكرث جاذبية و�صحة .فما قمت به ليلة �أم�س و�أنت متزوج
�سينعك�س ب�شكل �إيجابي على �صحتك ونظرتك للحياة يف اليوم التايل وهو خري من عام
و�أنت �أعزب.
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ذهبيات ال�سعادة الزوجية

هل �أغم�ضت عينيك يو ًما ،وو�ضعت ك َّفيك خلف ر�أ�سك ،و�سرحت يف عامل اخليال ،وقلت
لنف�سك :هل �أنا �سعيد بزواجي من فالنة؟
هل قلتها و�أنت حتلم ب�أق�صى درجات ال�سعادة الزوجية ،ووجدت نف�سك ت�ستبعد حتقيق
ً
مفرو�ضا عليك ؟ وخا�صة من تزوج من
احللم ،فاكتفيت به وع�شته بديلاً عن واقع اعتربته
بنت عمه �أو قريبته �إر�ضاء لوالديه �أو عادات قبيلته ...مهما كانت الإجابة فال�سعادة ممكنة!.

احرتم خ�صو�صيتها

�إذا وجدتها تريد وق ًتا حلالها ف�ساعدها على ذلك ،وال تتابعها ،فحالتها النف�سية
تختلف من يوم لآخر ،ورمبا حتتاج �ساعة �أو �أكرث تدرد�ش مع �صديقتها �أو �أختها بعيدًا عنك،
فاتركها وال حترجها باجللو�س واال�ستماع ملكاملاتها الهاتفية معهم� ،أو ا�ستعرا�ض جوالها
اخلا�ص بدون �إذنها.

اعتذر منها

م��ع ق���دوم رم�����ض��ان ال ت�ت�ردد يف االع��ت��ذار �إىل زوج��ت��ك الغالية وال تقل ه��ذا ينق�ص
من مهابتي .ف���إذا �أخط�أت فال ب�أ�س من االعتذار ،وامل�شكلة الإ�صرار على الق�سوة والكلمة
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اجلارحة ،،فكلمة االعتذار تغلق الباب �أمام �إبلي�س اللعني ،واهلل �سبحانه يقول} :ا ْد َف ْع ِبا َّلتِي
هِ َي �أَ ْح َ�س ُن َف�إِ َذا ا َّلذِ ي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َوليِ ٌّ َحمِ ي ٌم{.
فرم�ضان فر�صة لإغالق �صفحات �سوداء من حياتكم...

قلل من اللوم

قال �أن�س بن مالكَ :
"خد َْمتُ َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َع ْ�ش َر �سِ ِن َ
ني واهلل َما َقا َل ليِ � :أُ ًّفَ ،ق ُّطَ ،و اَل
َقا َل ليِ ل َِ�ش ْي ٍء لمِ َ َف َع ْلتَ َك َذاَ ،و َهلاَّ َف َع ْلتَ َك َذا" ،فزوجتك �أوىل من اخلادم يف تقليل اللوم لها
َ
ريا ال تن�س
فتغافل
وتغا�ضَ " :ما ا ِْ�س َت ْق َ�صى َكرِمي َق ّط" ،فال حتاول �أن تعرف كل �شيء .و�أخ ً
�أن تدعو لزوجتك لين�شرح �صدرها.

انتبه !

لقد اكت�شفوا يف الغرب �أن  % 70من حاالت الطالق تتم �أيام حي�ض الزوجة يف �ستة
الأيام الأوىل ،فتهي�أ لأيام دورة زوجتك ،وا�ستعد حلالة غري طبيعية منها ،وا�صرب عليها،
فلقد �أعفاها اهلل من ال�صالة �أيام الدورة ،ف�أعفها �أنت من طلباتك وجداالتك ،وتذكر نهيه
ﷺ عن الطالق يف �أيام احلي�ض وخا�صة يف رم�ضان فهي معذورة والفطر جائز بحقها.
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تفهم الزوج لنف�سية زوجته الغالية

تفهَّم الزوج نف�سية زوجته الغالية من �أهم الأمور و�أ�شدها ح�سا�سية ،فهناك ظروف
ف�سيولوجية ت�ؤ ِّثر �سل ًبا على عقليتها وم�شاعرها واتزانها فتكون �أقرب للمر�ض منها
للعافية ،فاعرتف لزوجتك بحبك ،وخفف عنها ،فلن ينق�ص قدرك ،ولن تهدر رجولتك.

�أحب زوجتي

دخلت فاطمة على ر�سول اهلل ﷺ وهو م�ضطجع مع عائ�شة يف مرط لها فقالت� :إن
�أزواجك ي�س�ألنك العدل .فقال لها�" :أل�ست حتبني ما �أحب؟" قالت :بلى !! قال" :ف�أحبي
هذه" و�أ�شار �إىل عائ�شة ،يا اهلل !..كم هم الأزواج الذين يخربون بحبهم لزوجاتهم �أمام
الوالدين والأوالد! بل هل �صارحت زوجتك بحبك و�شوقك  ..وعاطفتك نحوها من غري �أن
تكونا على الفرا�ش؟!...

�أح�سن الرجال

هناك الرجل ذو القلب احلنون الطيب ،جيا�ش امل�شاعر ،فا�ضل الأخالق يعرتف بخطئه
وال يخجل من االعرتاف لزوجته به ،يعتذر لها من قلبه ،يقول لها� :آ�سف ب�صدق وحب وكله
�أمل �أن تقبل عذره وت�ساحمه.
فهذا الرجل تع�شقه زوجته وال ت�ستطيع �إال �أن تقبل �أ�سفه وت�ساحمه على الفور ،وت�شعر
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بحبه وبحنانه وتتفانى يف �إ�سعاده ؛ لأنه رجل طيب وفا�ضل .هذا �أح�سن الرجال يف االعرتاف
باخلط�أ واالعتذار للمر�أة.

املر�أة كالورد اجلوري

وردة حمراء ملم�سها خمملي ،وعبريها �أمريي ،ريحها عطر ،ومنظرها ي�س ُّر القلب
ويفرح الف�ؤاد.
هذه الوردة ال ي�صلح معها �إال احلنان والعطف ،لنا �أن ن�شاهدها باحلالل� ،أن نق ِّبلها
باحلالل ،لكننا ال نريد قطف هذه الوردة ،فطاملا �أنها يف �أر�ضها الطيبة ف�إنها �ستعي�ش مدة
�أطول� .أما قطف هذه الوردة ب�إهانة املر�أة والتقليل من احرتامها فهذا وباله و�ضرره �سيعود
علينا ؛ لأنها �ستذبل و�ستموت للأبد.

بنك ال�سعادة!

زوجتك الغالية هي بنك ال�سعادة! ا�ستثمر فيه كل �أنواع احلب والعطاء� ..أعطها من
كيانك كل ما جتود به نف�سك ..ال تكابر عن م�ساعدتها ..فدخولك املطبخ يثبت حبها لك..
على عك�س ما يعتقده بع�ضهم ب�أن م�ساعدة الزوجة تخد�ش �صورة الرجولة ..فلنا يف ر�سول
اهلل ﷺ �أ�سوة ح�سنة.
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ال تناما غا�ضبني

ال تناما غا�ضبني بعد �أي حوار �أو مناق�شة مع زوجتك حتى لو كنت �أنت املحق �أو �صاحب
احلق �أو املت�ضرر  ..جميل يف امل�ساء �أن تر�ضيها و�أنت رجل البيت ولن ينق�ص من قيمتك
�شيء� ...صدقني يا �أخي ،حاول وبنجاح ال تنم زوجتك يو ًما وهي منكدة ،وعندما تالحظ
زوجتك هذا ف�إنها بالتايل �ستقتدي بك وتعمل املثل!

الزوجة

الزوجة وردة جميلة يف منظرها� ،ساحرة يف لونهاّ � ،أخاذة يف عطرها ،ت�شدك �إليها يف
�صمت ،ت�أخذ لباب عقلك بحياء ،حلظات معها هي الأجمل ،تتمنى دوام وردتك ؛ لتدوم هذه
النظرة وت�ستمر هذه ال�سعادة ،لكن� ..أ ّنى لها كل هذا العطاء �إن مل ي�سق باملعروف واحلنان ؟
الإ�سالم واحلب

ال يطارد الإ�سالم املحبني ،وال يطارد بواعث احلب والغرام ،وال يجفف منابع الود
واال�شتياق ،ولكن يهذب ال�شيء املباح حتى ال يقع املرء يف احلرام ،فال مكان للحب يف
الإ�سالم� ..إال يف واحـة الزوجية ،واحلب فيها يختلف عن �أي حب فهو حب ال مثيل له.
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الزوج املثايل

كان ر�سول اهلل ﷺ :
 يغت�سل مع زوجته من �إناء واحد فتقول له :د ْع يل ،ويقول لها :دعي يل. كان يخدم �أهله.يقم بيته.
 كان ُّ كان يالطف زوجاته ويالعبهن. كان ي�ضاحكهن وميازحهن. كان ي�سافر بهن وي�ست�شريهن .فما �أعظم ر�سول اهلل وهو ير�سم لنا منهج احلبالذي متتزج فيها الأج�ساد والأرواح !

قلب زوجتك

كي تتملك قلب الغالية افعل ما يلي:
 �أكرث من الكلمات اجلميلة املحببة �إىل نف�سها ،وتفننَّ يف �إخراج هذه الكلمات بقوةو�صدق.
	ال ت�شعر زوجتك ب�أنها مهانة لديك ،بل يجب �أن ت�شعرها �أنها معززة مك َّرمة.	-ا�ستمع �إليها عندما تتحدث وكن ُم ْن ِ�ص ًتا لها.
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 َتز َّين لها دائ ًما وبالغ يف الزينة.	-ال تن�س الثناء عليها بني الفينة والأخرى �أمام �أهلها و�أهلك يف ح�ضرتها وغيابها.

الت�س ُّلط الفكري

احذر من التم�سك ب�آرائك واقرتاحاتك واعتبارها هي الأفكار ال�صحيحة والآراء
ال�سديدة التي يجب الأخذ بها دون �إعارة االهتمام لر�أي الزوجة �أو اقرتاحاتها ،وحماولة
التقليل من �ش�أنها.
واجعل التفاهم املتبادل والنقا�ش الودي هو �سيد املوقف ،لتخرجا بالر�أي ال�سديد
املنا�سب مبا يحقق اخلري لكما يف حياتكما امل�شرتكة.
�صدِّقني زوجتك خري م�ست�شار لك وال تن�س موقف خديجة ر�ضي اهلل عنها مع ر�سول
اهلل ﷺ.

زوجي الغايل

رغم كل حماوالتي لإ�سعادك و�إر�ضائك �إال �أين �أعلم يقي ًنا �أين مل �أوفك حتى الآن ولو
قدر �أمنل ٍة من حقك الكبري وف�ضلك علي�..إال �أين �أطمع �أن ت�سدل �ستار �سماحتك وحلمك
الكبريين كما عودتني على تق�صريي وخطئي وتقبل مني جهد املقل ،الكثري احلب والود
والطاعة على �أن ال �آلو جهدًا لطاعتك و�إر�ضائك ما ا�ستطعت ..ولك مني كل ما حتب....
"حمبتك ..زوجتك."..
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لال�ستفزاز فقط

هناك منوذج من الرجال ي�ستعجلون االعتذار حتى لو مل ُيطلب منهم ،ال لأنهم
مقتنعون بذلك� ،أي :ي�شعرون بوجوب االعتذار عن �أخطاء وقعوا فيها ،بل لكي ينهوا ال�شجار
واجلدال ب�أ�سرع ما ميكن ،وميكن اعتبار ه�ؤالء على درجة كبرية من احل�صافة واحلكمة لو
�أنهم ا�ستطاعوا �إخفاء هذا ال�سبب� ،إال �أن ما يدعو للأ�سف والأ�سى �أنهم يحر�صون على
�إظهار �سبب االعتذار ب�أن الزوجة تر�ضى ب�أ�سف وال داعي �أن �أ�شو�ش ذهني معها.

لعالج امل�شاكل الزوجية

تذكر �أن  ..بني القليل والكثري  ..وبني احلب والبغ�ض  ..وبني اخلالف والتفاهم...
وب�ي�ن ال��ق��وة وال�����س��م��اح��ة؛ ي��ق��ول ﷺ "ال ي��ف��رك م���ؤم��ن م���ؤم��ن��ة �إن ك���ره منها خ��ل�� ًق��ا ر�ضي
منها �آخر".

االقرتان بزوجة ثانية

االق�ت�ران بزوجة ثانية رمب��ا يكون �سر احلياة الزوجية التعي�سة ،وذل��ك حني تكون
امل�شكالت �صعبة احللول� ...أنا ال �أ�شجع على التعدد بل قد يكون حال يف حاالت جدًّا �صعبة،
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وخا�صة حينما تغادر الزوجة الأوىل الغالية البيت لأتفه �سبب ولوقت طويل ! باهلل عليكم،
ماذا يفعل الرجل يف ظل عناد �أهل زوجته وطلباتهم القاتلة له؟! وي�ؤ�سفني �أن زوجته ال
حول لها وال قوة وتتم َّنى الرجوع لكن !!!...الرجل يحتاج زوجة ولو كانت ثانية.

�أيها الزوج قد تكون فاقدً ا للكنز وهو بني يديك

كلمات ب�سيطة�..أخرجها ب�صدق ..وغ ّلفها بغالف احلب� ..ضعها يف قلبها بيدك..
فزوجتك يف �أم�س احلاجة لها حتى و�إن مل تنطق لك ..زوجتك خجولة ..وم�ستحيل �أن
تعرب لك بذلك ..ال تخ�سر الكنوز التي يف زوجتك ب�إعرا�ضك عن ال�شيء ..هذا ما �أمرنا به
ديننا ..فر�سول اهلل كان ينادي زوجاته ب�أكرث من ا�سم ...كان ميازحهن ..يالعبهن وي�صرب
على زالتهن.

ا�سمح يل

يا زوج ،يا غايل! ما ر�أيك �أن تدعو زوجتك و�أوالدك ملنا�سبة حلوة يف مطعم عائلي
حمافظ وما �أكرثها وخا�صة وجبة ال�سحور! �صدِّقني �سيكون لها طعم خا�ص� ،أو على �أقل
تقدير رحلة للرب وم�شويات على كيفهم� ،أو على البحر م�شاوي �سمك يجنن ...ي�ؤ�سفني ك�أن
رم�ضان ما فيه رحلة ولو ليلة واحدة ،ومببادرة من الزوج العزيز ر ًدا جلميل الزوجة الغالية
التي تطبخ كل ليلة  30يو ًما.
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و�سع �صدرك علينا
ِّ

من �أجمل متع احلياة الزوجية االهتمام بالريا�ضة ،ففيها حمافظة على ال�صحة
واال�ستقرار النف�سي بعيدًا عن الك�آبة ،وجتدد �شبابك وتعطي �س ًّنا بيولوج ًّيا �أ�صغر من ال�سن
را�ض عن �شكل ج�سمك و�أنت مت�شي ولك كر�شة ك�أنك حامل
الزمني .ف�أرجوك هل �أنت ٍ
بال�شهر التا�سع ؟!

عزيزي الزوج

لي�ست ن�صائحنا و�إر�شاداتنا نوجهها للزوجة فقط وك�أنها املخطئة دائ ًما ،وهي من يجب
�أن يتعلم ويتدرب ؛ لكي جتلب لك ال�سعادة ،فال�سعادة الزوجية تبد�أ منك �أنت ،و�شهر رم�ضان
فر�صة منا�سبة ،فاملر�أة �إذا �أح�ست بحنان وحب زوجها واحرتامه لها وهبته كل ما متلك،
ووفرت له كل �سبل ال�سعادة ،واعلم �أنها لي�ست �أداة متعة فقط ،و�إمنا هي �إن�سانة لها م�شاعر
و�أحا�سي�س ورغبات وميول ..ا�ستمع لها وحاورها ،وخذ بر�أيها ولن تخ�سر بل �ستك�سب.
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عري�سا
كن كل يوم
ً

كثري من الأزواج يردد عبارات احلب واحلنان يف الأيام الأوىل من الزواج ،ثم تبد�أ
هذه العبارات بالتال�شي بني رتابة الأيام وروتني احلياة .تعامل معها وك�أنك تراها لأول
مرة ،وجدد احلب بينك وبينها ،وردد كلمة� :أحبك! فكلمة "�أحبك" لها وقع ال�سحر يف �أذن
الزوجة ،ويف�ضل �أن تقولها و�أنت تعرب عن حبك باالبت�سامة والنظرة احلنونة ،فكلمات
الغزل ب�سيطة ولن تكلفك �أي �شيء ،لكن تطرب لها زوجتك وتغنيها عن �أجمل الهدايا..

�أقرب الن�ساء �إليك

تذكر �أيها الزوج ب�أن زوجتك هي �أقرب الن�ساء �إليك ،ولن تكون هناك امر�أة �أخرى يتعلق قلبها
بك مثل زوجتك الغالية على قلبك ،فحافظ عليها كما حتافظ على نف�سك .ولي�ست هناك زوجة
خالية من العيوب ،كما �أنه ال يوجد زوج خالٍ من العيوب ،لكن الرجل الذكي هو الذي يتمتع مبزايا
جتعله يحاول التعديل يف هذه العيوب وبطريقة غري مبا�شرة؛ لكيال يجرح م�شاعر زوجته.

ال ت�سفِّه �آراء زوجتك

ال ت�س ّفه �آراء زوجتك وال حتتقرها فهي �إن�سانة مثلك حت�س وت�شعر .امتدحها دائ ًما وكن
لطي ًفا معها ،وا�شكرها على كل عمل تقدِّمه لك ،و�ستجد �أنها تغمرك بحبها وعطفها وحنانها،
وتخدمك بكل قناعة ور�ضا ،فكلمة :اهلل يعطيك العافية! لي�ست �صعبة عليك عزيزي.
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تغزّ ل يف زوجتك

�أيها الزوج! تغ ّزل يف زوجتك ،فهي حتتاج يف جميع �أطوار �سني عمرها املختلفة �إىل
مل�سات حانية وكلمات عذبة تالم�س م�شاعرها املرهفة وطبيعتها الأنثوية .وبع�ض من تخلو
بيوتهم من تلك الإ�شراقات املتميزة يكون لل�شقاء فيها ن�صيب ،وقد تكون قنطرة يعرب عليها
من �أراد الف�ساد �إذا قل دين املر�أة ونزع حيا�ؤها و�سقط عفافها ..فكم من بيوت هدمت لأن
ذئ ًبا ب�شر ًّيا قال لها�( :صوتك جميل) فال تتهاون بخطورة الأمر.

تلم�س احلاجات العاطفية

ت�أمل ر�سول اهلل قدوة الأزواج جمي ًعا ،كم كان له ال�سهم الوافر وق�صب ال�سبق يف تلم�س
احلاجات العاطفية لدى زوجاته! فقد كانت �سريته معهن اً
مثال يف ح�سن تبعل وتدليل
وممازحة ومالطفة وح�سن �إن�صات .فقد �س�أله عمرو بن العا�ص� :أي النا�س �أحب �إليك ؟
فقال عليه ال�صالة وال�سالم " :عائ�شة " التي تقول ق ّبل ر�سول اهلل امر�أة من ن�سائه ثم خرج
�إىل ال�صالة ومل يتو�ض�أ .فدعوة لكل زوج :راجع ح�ساباتك!.
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املر�أة تكره الرجل الغيور ،وتكره �أكرث من ال يغار عليها

� ...إذا �أحبت املر�أة الرجل مل تذل رجولته �أبدًا ...يف احلب تن�سى املر�أة كرامتها ...ويف
الغرية تن�سى حبها ..النار احلارقة لك �أيها الزوج �أن حتبك امر�أة غيورة..واجلحيم �أن
حتبها �أنت.

املر�أة ال تولد �شريرة

املر�أة ال تولد �شريرة و�إمنا ت�صبح كذلك عندما تغار ؛ لأنها قلعة كبرية �إذا �سقط قلبها
�سقطت ..كيف ال ..وقلبها وردة ال يفتحها �إال احلب .وكما قيل� :أق�سى عذاب المر�أة هو �أن
تخل�ص لرجل ال حتبه ..لكنها تخاف اهلل يف زوجها ..ترجو بذلك ر�ضى اهلل عنها.

حالة حب ولي�ست كراهية

حينما تقول املر�أة� :أكرهك جدًّا ،ال �أطيق ر�ؤيتك� ..أود �أن �أطلق عليك الر�صا�ص..
�أمتنى لقاء املوت وال لقاءك ..حينما مت ِّزق �شعرها من البغ�ض ..وتع�ضع�ض �أظافرها من
الغيظ ،وتتمتم يف وجه حبيبها وتقول� :أ�شوف العمى وال �أ�شوفك...حينها تكون يف حالة
حب ولي�ست كراهية! فال تعجب �أيها الزوج الغايل.
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املر�أة كالبحر

مطيعة ملن يقوى عليها ،جبارة على من يخ�شاها ،وحقيق ًة بيت بال امر�أة ...كج�سد بال
روح ..ف�سبحان اخلالق الباري امل�ص ِّور يف الأرحام كيف ي�شاء ! فهي مل تخلق من ر�أ�س الرجل
؛ لئال تتعاىل عليه ،وال من رجله ؛ لئال يحتقرها ،بل ا�ستلها من �ضلعه ؛ لتكون حتت
جناحه فيحميها ،وقريبة �إىل قلبه فيحبها وحتبه وتدوم احلياة الزوجية.

من الرجل الذي حتبه املر�أة ؟

احل�سن فيه ح�سن فهمها له ،و�أول القوة فيه قوة
�إن املر�أة ال حتب �إال رجلاً يكون �أول
ِ
�إعجابها به ،و�أول الكربياء فيه كربيا�ؤها هي بح ِّبه ،وكربيا�ؤها ب�أنه رجل .هذا هو الذي
يجتمع فيه للمر�أة اثنان� :إن�سا ُنها اللطيف ،ووح�شها الظريف.

الإ�صغاء

الإ�صغاء �أهم جماملة ميكن �أن تعطيها للمر�أة ،فبالإ�صغاء تعطيها الإح�سا�س ب�أنك
مهتم بها وب�أدق تفا�صيل حياتها ،فهي حتب �سرد تفا�صيل املواقف التي تواجهها وانفعاالتها
من خالل جلو�سك معها و�إ�صغائك اجليد لها يتولد �إح�سا�س عميق من التفاهم والتقارب،
ومن جانبها االمتنان لك.
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احلب عند املر�أة

�إن املر�أة متلك ينابيع مملوءة باحلب ،وحب الرجل كالقمر يذهب وي�أتي� .أما حب املر�أة
ً
حب
ف�إنه كموج البحر �صعو ًدا
وهبوطا ،واملر�أة �إذا �أح َّبت �أخل�صت َّ
و�ضحت ..وال ينزع ح َّبها �إال ٌّ
جديد ..بفراق زوجها مبوت �أو طالق.

ارتفاع وانخفا�ض م�شاعر املر�أة

عندما ترتفع م�شاعر املر�أة وتعظم ثقتها بنف�سها ،ف�إنها تكون م�صد ًرا ال ين�ضب للحب
والت�ضحية والعطف واحلنان للآخرين وخا�صة زوجها ،ولكن عندما تنخف�ض �أمواجها
وت�شعر ببع�ض االكتئاب ف�إنها حت�س بفراغ كبري يف داخلها ،وب�أنها حتتاج �إىل احلب والرعاية
من قبل الآخرين ،وخا�صة زوجها فال تبخل عليها.

خذ ر�أيها

�إن املر�أة ت�شعر بقيمتها و�أهميتها عندما ت�أخذ ر�أيها ،مثلاً  :عندما ت�شرتي �شي ًئا لك مثل
املالب�س خذ ر�أيها (ما ر�أيك عزيزتي؟ هل يعجبك هذا الثوب؟ �أيهما �أف�ضل هذا اللون �أم ذاك؟) ؛
ح�س�سها دائ ًما �أنك حمتاج �أن ت�شاركك الر�أي ولن تخ�سر �شي ًئا.
حتى لو كنت تعرف �أنه �سيعجبها ِّ
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الرجال كاجلبال !

الرجال كاجلبال! ولكن من اجلبال ما يتفجر من حجارتها الأنهار ،وبع�ض اجلبال ال
ي�ؤثر فيها عوامل تعرية وال عوامـل جتويف .الرجل حينما ميد يده لي�ضرب زوجته بدون
�سبب �شرعي لن ترى هي فوق الأر�ض �أحقر منه ،وحينما ميد يديه ليم�سح دمعتها لن ترى
يف الوجود �أغلى منه.
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