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الـمقدمــــة

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   العزيز:  كتابه  القائل يف  احلمد هلل 
گ  گ  گ رب ، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني ..
البي���ت املث���ايل .. جمموعة ر�صائل منتق���اة .. جمعتها اأثناء ت�صفحي ومتابعتي لكل ما 

يهم الأ�صرة يف عاملها اجلميل .. 
اأهديه لكل زوجني كتب اهلل لهما اللقاء يف بيت واحٍد بني بنني وبنات واأحفاد وحفيدات 

ليكونوا اآباء واأمهات يف بيوتنا املطمئنة.
عـادل العبدالـجبار
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 الزوجة  
 وردة جميلة يف منظرها، �صاحرة يف لونها، اأّخاذة يف عطرها، ت�صدك اإليها يف �صمت، 
تاأخذ بلباب عقلك يف حياء حلظات معها هي الأجمل، تتمنى ب�صغف دوام وردتك لتدوم 
هذه النظرة وت�صتمر هذه ال�صعادة... لكن.. اأّنى لها كل هذه العطاء.. اإن مل ي�صق باملاء 

واحلنان!! . 

الإ�سالم واحلب
ل يطارد الإ�صالم املحبني، ول يطارد بواعث احلب والغرام، ول يجفف منابع الود 
للحب يف  املرء يف احلرام فال مكان  يقع  ؛ حتى ل  املباح  ال�صيء  وال�صتياق ولكن يهذب 

الإ�صالم.. اإل يف واح�ة الزوجية، واحلب فيه يختلف عن اأي حب فهو حب ل مثيل له. 

معقولة...!! 
اذة والذات الرائعة   من حقك األ حتب املظهر اجلميل ولكن يجب اأن حتب الروح الأخَّ
اخلالبة اجلذابة، فمن الأزواج من لديه زوجة مليحة جميلة و�صيئة، خفيفة ر�صيقة لكنها 
خاوية امل�صاعر جامدة العواطف غليظة الكالم، ع�صبية بغي�صة ل تفهم لغة القلوب ول 

تفقه عامل الوجدان.  
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قوانني احلب  
 كثري من الرجال يرون يف احلب منق�صة ومذمة..واإهانة ومذلة وهذا خطاأ ج�صيم، 
للمداعبة طريًقا،  للغزل �صبياًل، ول  اإىل زوجته، ول يعرف  يتودد  وفهم خاطئ. فرتاه ل 
فهذا ر�صول اهلل اأحب عائ�صة ولعبها وداعبها ولطفها، ف�صرع قوانني احلب بني الأزواج 

واأنه �صيم الكمال، ولي�ص من �صفات النق�ص .

ملكة البيوت 
الهم،  مزيلة  الوحدة،  اأني�صة  احلياة،  �صريكة  الدرب،  رفيقة  غري،  ل  الزوجة  هي   
خلقت لي�صكن الرجل اإليها، خملوق وديع، وجن�ص لطيف حتبه النف�ص وتتعلق به وتاأن�ص اإليه 
وته�ص له، �صخ�صية راقية ونف�ص عزيزة، حتمل من امل�صاعر الدافقة والعواطف الكامنة 
والأحا�صي�ص الدافئة والعطاء املتجدد الذي ل نهاية له مما يجعل الكون جمياًل بوجودها 

ولطيًفا معها يف اأجوائه واآفاقه.  

حروف ال�سلة 
 ال�صلة بني الزوجني �صلة مودة ورحمة ولي�صت عالقة ع�صق وهيام و�صبابة وغرام، 
فهي �صلة مودة وحمبة هادئة و�صلة رحمة متبادلة، ل اأوهام ع�صقية، ل تثبت على اأر�ص 

الواقع، مل يقم عليها اأي زواج ناجح. .
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 قواعد البيت 
جميل اأن يتعلم الزوجان قاعدتني مهمتني للبيوت املطمئنة،اأن البيوت ُتبنى على املودة 
والرحمة، واأن دمار البيوت يبداأ من جفاف امل�صاعر، فيجب املحافظة على اأجواء البيوت 

هادئة وم�صتقرة ومعني متجدد للمودة واحلب والدفء واحلنان .

 عنا�سر احلب  
ال�صتعداد  ا  اأي�صً ولكنها  فقط..  والعاطفة  احلب  م�صاعر  لي�صت  الزوجني  عالقة   
للت�صحية..اأو الت�صرف مل�صلحة الطرف الآخر على ح�صاب امل�صلحة ال�صخ�صية.. ويجب 
اأن منيز بني م�صاعر احلب واأعمال احلب.. فامل�صاعر هامة واأ�صا�صية اإل اأن اأعمال احلب 

من الت�صحية والبذل لالآخر من �صاأنها اأن حتافظ على العالقة ال�صعيدة والدافئة.

�سجرة احلب
 احلب بذرة زرعت يف اأر�ص خ�صبة، ُت�صقى مباء امل�صاعر الفيا�صة، وتتفرع باأعمال 
احلب ال�صادقة، حتى ت�صتقر �صجرة كبرية، فارهة الطول،عظيمة الأغ�صان، تتجاوز كل 
زغردة  مع  الباهر  بجمالها  وينعما  الوارف  ظلها  الزوجني  لي�صتظل  وال�صعوبات  املحن 

ع�صافريها وتنغيمات بالبلها.  
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لغة العيون 
يتم  ل  الزوجني  بني  فامل�صاعر  والإعجاب،  احلب  عن  تنم  التي  النظرات  نتجاهل   
تبادلهما عن طريق اأداء الواجبات الر�صمية اأو حتى عن طريق تبادل كلمات املودة فقط، 
ال�صوت،  ونربة  الوجه،  تعبرية  خالل  من  لفظية  غري  اإ�صارات  عرب  يتم  منها  كثري  بل 
ونظرات العيون،فكل هذه من و�صائل الإ�صباع العاطفي والنف�صي،فهل يتعلم الزوجان فهم 
لغة العيون؟ وفهم لغة نربات ال�صوت ؟ وفهم تعبريات الوجه ؟ فكم للغة العيون مثاًل من 

�صحر على القلوب !

 موقف ل ين�سى 
 م�صهد يف مركز للتموين عند املحا�صب، رجل وزوجته ملا انتهى من ح�صاب اأغرا�صه 
اإليها نظر امل�صتزري ؛ لختيارها  اإليه زوجته بقطعة )�صيكولته( تريدها... فنظر  مّدت 
فاأخذها من يدها بقوة وو�صعها يف كي�ص الأغرا�ص ب�صكل انفعايل مما اأحرج زوجته اأمام 
النا�ص !  اأين هذا واأمثاله.. من ر�صول اهلل حينما كان يرخي لعائ�صة ر�صي اهلل عنها كتفيه 
وت�صعر بربده يف  لي�صعر بربدها  لها كتفيه  اإىل لعب احلب�صة ؟ يرخي  وتنظر  به  لتلت�صق 

منظر زوجي بديع لطيف.  
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اإك�سري احلياة 
 لكل زوجني  ت�صلل اإليهم الفتور اأو متلملوا من طول الع�صرة فاختلفوا وتخا�صموا. لن 
قال:  العا�ص  بن  واإك�صري احلياة. عن عمرو  الأمان  اإل باحلب�صمام  الع�صرة وحتلو  تدوم 
�صاألت ر�صول اهلل... من اأحب النا�ص اإليك ؟ قال :وما تريد ؟ قلت :اأحب اأن اأعلم !! قال 

:عائ�صة !!  

 ذاك هو احلب 
بني  عميق  روحي  ارتباط  وجود  يعني  فهو  تلفظ.  كلمات  فقط  ولي�ص  �صلوك  احلب   
�صعور  اهتماماتهما.اإنه  تفكريهما،وعلى  وعلى  �صلوكهما،  على  ينعك�ص  ارتباط  الزوجني، 
يتغلغل يف كل خاليا اجل�صد،ويلتف حول الروح، وينفذ يف كل وجوده، فما تفعله الزوجة 
لزوجها من خدمتها لعياله، اأو اإعداد �صنف من الطعام يحبه، اأو تنميق باقة من الزهور 
ت�صعها له على مائدة اإفطاره،  اأو تدعو له دعوة �صادقة ترفعها من اأعماقها له وهي على 

�صجادتها يف �صجدة لها يف جوف الليل.. اإمنا هي �صور لهذه العالقة ال�صامية. 
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مكا�سفة زوجية  
 احلياة الزوجية..دوحة غّناء اأر�صها احلب..وماوؤها الوفاء وظلها العطاء.. وزهرها 
مودة ورحمة وحتى ل تذوي الزهور - اأيها الزوجان - اأجريا يف الأر�ص ماءها.. وا�صقيا 
العذوق  وجتّف  الأغ�صان!  تذوي  اأن  قبل  من  وجددا  تاأّلقا.واأبدعا..  ِرواَءها..  زهرها 
والعروق.. ويقال كانت هنا دوحة.! كانت وارفة الظل عذبة التغريد والأنغام رطبة الأر�ص 
القفار  بني  وتال�صى  بالبلها..  وترّحلت  زهورها..!!  وذوت  ترابها  جّف  بالها  فما  ندّية.. 

تغريدها !!  

ن�سيحة مطلقة 
طلقني ثالًثا وبدون رجعة ؛ لأين كثرًيا ما اأكرر على م�صمعه عبارة الأمر : )افعل( 
والنهي : )ل تفعل(، وب�ص�راحة... الرجال مييلون اإىل الإجناز واملبادرة بينما نحن الن�صاء 
نحب البحث والتدقيق. ن�صيحتي اخلا�صة لك..  )كوين له م�صدًرا للحنان واحلب(، ل 

تف�صي له �صًرا ول تهتكي له �صرًتا ول تظهري له عيًبا.. .
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الزوج املثايل
كان ر�صول اهلل – �صلى اهلل عليه و�صلم - يغت�صل مع زوجته من اإناء واحد فتقول له 
: دْع يل، ويقول لها : دعي يل ، كان يخدم اأهله..   كان يقم بيته..  كان يالطف زوجاته 
ويالعبهن.. كان ي�صاحكهن وميازحهن.. كان ي�صافر بهن وي�صت�صريهن. فما اأعظمك يا 

ر�صول اهلل واأنت تر�صم لنا منهج احلب الذي متتزج فيها الأج�صاد والأرواح !. 

اأ�سول الإتكيت  بقلم زوجة دبلوما�سية
اطهي له اأ�صهى الطعام، وجهزي له ال�صرير بعدها لينام، كوين له الطاهية، ول جتعلي 
الود  له  واأظهري  الطعام،  اأ�صناف  من  يحب  ماذا  ا�صاأليه  الناهية.  الآمرة  هي  اخلادمة 
والحرتام، فاإذا مل يعجبه ذلك اليوم طبخ الطعام، فال ترتكيه غ�صبان لينام، وهنا قد 
يتلفظ بال�صتائم ويكون يومك هو اليوم الغائم، فا�صربي على ذلك لتنايل الأجر الدائم، 
وتذكري قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: 'األ اأخربكم بن�صائكم من اأهل اجلنة: الودود 

ا حتى تر�صى'.   الولود، العوؤود، التي اإذا ظلمت قالت: هذه يدي يف يدك، ل اأذوق غم�صً
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 وزير.. ووزيرة  
حلياة الزوجية كاأي دولة فيها وزارتان : الداخلية بخططها الأمنية ومتثلها الزوجة، 
واخلارجية بدبلوما�صيتها وميثلها الزوج، وعمل كٍل منهما مكمل لالآخر، وبينهما تن�صيق 
تام وعاجل وطارئ. فكم من ا�صطراب داخلي �صببه تخبط خارجي، فكم من �صروري غري 

طارئ وكم طارئ وغري �صروري، والكثري من ال�صطرابات غري �صرورية وغري طارئة.

كي تكوين اأنيقة  بقلم زوجة دبلوما�سية 
اظهري لزوجك باأجمل الثياب، وتزيني وتطيبي له باأطيب الأطياب، فاإن الرجل يحب 
عي له اللبا�ص  اأن يرى زوجته جميلة املظهر، بهية الطلعة. ارتدي له الألوان الزاهية، ونوِّ
كل يوم، اأن�صحك بالتزين داخل املنزل لزوجك، كوين كالفرا�صة حوله، اختاري الألوان 

التي يحبها، جتملي له وليني له الكالم، بذا يزيد ال�صوق لك والهيام.

 منظار واحد 
اإىل احلياة من منظار واحد..  الغالية  اأن ينظر مع زوجته  العزيز  جميل من الزوج 
تنفيًذا لو�صية ر�صول اهلل يف قوله :  رفًقا بالقوارير   اإمنا الن�صاء �صقائق الرجال  ا�صتو�صوا 

بالن�صاء خرًيا  فهو امللك وهي الوزير ول ت�صلح مملكة اإذا اختلفا. 
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ل تغ�سب يا زوجي
جتاه  اأخطاأت  واإن  والتباغ�ص  ال�صحناء  اأ�صا�ص  فالغ�صب  تغ�صب..  ول  الهدوء  الزم 
ر اأن ما غ�صْبَت منه قد  زوجتك فاعتذر اإليها، ل تنم ليلتك غا�صًبا وهي حزينة باكية، تذكَّ
ل ي�صتحق تعكري �صفو حياتكما الزوجية ول يحتاج اإىل كل ذلك النفعال، ا�صتعذ باهلل من 
ال�صيطان الرجيم وهدئ ثورتك وتو�صاأ باملاء البارد، وتذكر اأن بينكما روابط وحمبة اأ�صمى 

بكثري من اأن تدن�صه حلظة غ�صب عابرة اأو ثورة انفعال طارئة. 

املفاتيح الع�سرة بني الزوجني 
مفتاح  القبول،  التذكرة  مفتاح  الودود،  البت�صامة  مفتاح  احلوار،  ال�صمت  مفتاح 
الإ�صالح ال�صراحة، مفتاح الثقة التغافل، مفتاح الهيبة التوا�صع، مفتاح الحرتام التقبل، 

مفتاح اللتما�ص العتذار، مفتاح اجلاذبية املجاملة، مفتاح الإن�صات الهتمام.

طلب با�سم زوجتك الغالية 
مثلك  فاأنا  النهاية..  حتى  وا�صمعني  باهتمام..  اإيلَّ  اأن�صْت  الغايل،  العزيز  زوجي   
مهمومة مكبوتة عندي م�صاكل ومتاعب. خويف منك يبعدين عنك، اأ�صعرين بحنانك وحبك 
يل ؛ كي اأف�صف�ص لك عّما يف نف�صي، ا�صتمع اإىل نقدي ب�صدر رحب، فقد كان ن�صاء ر�صول 

اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - يراجعنه يف الراأي فال يغ�صب منهن ! 
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 غرية ل حدود لها
 ل جتعل زوجتك تغار عليك من عملك..من اأ�صدقائك من �صفرك..من �صهرك من 
جوالك... من حا�صوبك، ل جتعلهم ي�صتاأثرون بكل وقتك وخا�صة يف اإجازة الأ�صبوع، فال 

حترم زوجتك الغالية منك �صواء كان ذلك يف البيت اأم خارجه فاإن لأهلك عليك حًقا. 

اأم الزوج 
بي من اأمه واأكرميها فبهذا تنالني ر�صاه، ور�صاه من ر�صا اهلل تعاىل..ل تناف�صي  تقرَّ
اأمه على قلبه، ول تدخلي معها يف �صراع ؛ لأجل ال�صتفراد به فهي اأمه على كل حال فلن 
لي نف�صِك للحظة مكانها فكيف حتبني اأن تعاملك زوجة ابنك؟!   تقدمي له ما قدمت.. وتخيِّ

نقطة ائتالف 
ذًة  منفِّ خامة  فتكون  �صيء  كل  يف  لك  تابعة  جتعلها  ل  بنف�صها  الثقة  زوجتك  امنح 
عها ليكون لها كيانها وتفكريها وقرارها ا�صت�صرها يف كل اأمورك.. حاورها  لأوامرك، �صجِّ
بالتي هي اأح�صن.. خذ بقرارها عندما تعلم اأنه الأ�صوب، اأخربها بذلك واأ�صكرها عليه، 

واإن خالفتها الراأي فا�صرفها اإىل راأيك برفق ولباقة.
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مثلَّث ال�سعادة 
اأنِت ريحانة بيتك فاأ�صعري زوجك بعطرك حلظة دخوله البيت، تفقدي مواطن راحته 
بدبلوما�صية وا�صعي اإليها بروح جميلة متفاعلة،ل ترفعي �صوتك يف وجوده. وكوين كل ليلة 

له عرو�ًصا. 

مفاهيم خاطئة
اآبائهم،   بع�ص الرجال يعاملون زوجاتهم من خالل ت�صورات خاطئة توارثوها عن 
مثل : اعتقاد  بع�صهم اأن املراأة ل وفاء لها ول اأمان، اأو اأنها تاأخذ ول تعطي، اأو اأنها تتمتع 
بني  للتعامل  مقيا�ًصا  وجعلها  الأمور  هذه  مثل  وت�صوُّر  والكراهية.  احلقد  من  كبري  بقدر 

الزوجني كفيل باإف�صاد احلياة الزوجية واإف�صالها.  

 الأ�سرة الدميقراطية 
 هي التي تتحلى بني الزوجني بال�صفات الآتية: 

-  توفري الراحة.
-  جتنب ذكر العيوب.

-  تبادل الهدايا.
-  فهم النف�صيات.
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امل�صاركة يف �صنع القرار.  -
-  احلوار وتقبل النقد.

-  رفع م�صتوى الثقة.
احرتام خ�صو�صية الأ�صرة.  -

-  عدم التدخل يف �صوؤون الآخر.
-  اللتزام بالنظام ال�صرعي.

ل باأ�س زوجتي الغالية
حني متر�ص ملكة املنزل و�صم�ص الأ�صرة وقمرها يتفانى الزوج بخدمتها ومتري�صها، 
فيهتم بها ويخفف عليها، ي�صهر على راحتها، يدعو كثرًيا ب�صفائها، يتفقد طلباتها ويلبيها، 
ف معها ول ياأمرها،  اأو يطبخ لها، يرقيها بالقراآن لتطمئن نف�صه، يتلطَّ يوفر لها الطعام 

م لها هدية بعافيتها.  يقدِّ

هدوء الأع�ساب
الرجاء منكم التزام هدوء الأع�صاب وحتمل الكلمات الآتية: لي�ص من العيب اأن تطلب 
املراأة املعا�صرة من زوجها حني ترغب يف ذلك، بل طلب املراأة ذلك من زوجها بني فرتة 
واأخرى هو مما ي�صعد الزوج ويدخل ال�صرور عليه ؛ لأنه ي�صعر اأن املعا�صرة لي�صت خا�صة 
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ب�صخ�صه بل ي�صعر اأن زوجته و�صريكة حياته تريده في�صعر هو كذلك اأنه مطلوب مرغوب 
فيزداد �صعادة ل�صعادته كما و�صف ر�صول اهلل بقوله:خري ن�صائكم من اإذا نظر اإليها زوجها 

�صرته.  

تزوجا من جديد 
ل تتعجبوا من هذا الكالم ! نعم تزوجا من جديد ! اأق�صد لتبتعدا عن بع�صكما �صيًئا 
من الوقت اأ�صبوًعا، يكون بينكم الكالم العادي ول م�ص�ا�ص ؛ حتى تتحرك املحبة الداخلية 
وال�صوق الذي دفن مع الأيام، ثم تكون بعد ذلك هدية وملكة بال �صهود ومهر، ثم الع�صاء 
بوا ولن تندموا ومبارك  يف اأفخم فندق لوحدكما بدون الأولد، ثم تكون ليلة العر�ص. جرِّ

للعري�صني.

ت�سخيم التوافه
 اإن الأبله وحده هو الذي ي�صخر من املاآ�صي، ولكن الأحمق هو الذي يجعل من التوافه 
ماآ�صي، وكثريات هن الزوجات اللواتي ي�صخمن التوافه، ويعلقن عليها اهتماًما كبرًيا، كاأن 
ت�صر الزوجة مثاًل على اأن ين�صر الزوج من�صفته بعد ال�صتحمام، وجتعل من هذا م�صكلة!  
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تعامال كال�سغار ل الكبار
وليكونا  اخلالف،  حال  عنادها  عن  واملراأة  كربيائه  عن  يتنازل  الرجل  اأن  جميل   
كالأطفال ما اأ�صرع اأن يختلفوا، وما اأجمل اأن ي�صطلحوا ! اإذا غ�صبت زوجتك يوًما عليك 
زعالنة،  واأنِت  رائعة  اإنك  ت�صدقني   : لها  وقل  اإليها  �صوطها..فانظر  ل  �صوتها  ورفعت 

وامنحها ب�صمة و�صحكة.

 عدم التوافق احلميمي بني الزوجني
اأن  الجتماعية  ال�صحة  ملكتب  العامة  ال�صكرترية  ديفيز(  الدكتورة )كاترين  اأعلنت 
اأهم اأ�صباب الطالق يف اأمريكا هو عدم التوافق احلميمي بني الأزواج. وقد بحث الدكتور 
بول بوبينو مدير معهد ال�صالت العائلية يف لو�ص اأجنلو�ص يف اآلٍف من الزيجات، وخرج 

من بحثه الوا�صع باأربعة اأ�صباب رئي�صية لالإخفاق يف الزواج، وهي على هذا الرتتيب:  
عدم التوافق احلميمي. اأ - 

ب -  ت�صارب الآراء وامل�صارب. 
ج- امل�صكالت املادية.

 د- ال�صذوذ العقلي، اأو العاطفي، اأو اجلثماين. 
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غ�سل الأطباق 
ك�صفت درا�صة حديثة اأن غ�صل الأطباق واأدوات املطبخ يق�صي على القلق عند الزوجة، 
ويعمل على حت�صني حالتها النف�صية ب�صكل كبري. طبقت الدرا�صة على700 امراأة، وجد 90 % 
منهن �صعرت مبزاج عال وحالة معنوية مرتفعة بعد اأداء الواجب املنزيل، واأكدت الدرا�صة 
اأن العالقة بني العمل املنزيل وال�صرتخاء النف�صي للن�صاء تكمن يف حماولة اخلروج من 
الدائرة املغلقة التي يدخلن فيها ؛ نتيجة تولد �صعور القلق لديهن، وبالتايل يتم ك�صر هذه 
الدائرة بعمل اإيجابي، وعلى الرغم من اأن عملية غ�صل الأطباق عملية اآلية اإل اأنها مفيدة.  

الزوجة العاقلة 
التعامل،  يف  احلكمة  هنا:  به  فاملراد  للجنون،  امل�صادة  ال�صفة  هو  لي�ص  هنا  العقل 
والإملام  والت�صرفات،  الأمور  ب�صتى  النافذ  والب�صر  الأ�صياء،  على  احلكم  قبل  والرتيث 
باعث  وراء  الندفاع  يرف�ص  الذي  واحللم  ال�صيئة،  الأفعال  وراء  تقف  التي  بالدوافع 
الغ�صب، والإن�صاف الذي ياأبى الظلم وينفر من احليف، والنظرة املتوازنة ل�صتى اجلوانب 

الإن�صانية، اإن رجاًل هذه �صفاته جلدير باأن يكون زوًجا لك.  
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 اأجر كبري 
لكي ت�صعر بال�صعادة الزوجية �صواء كنت زوًجا اأو زوجة عليك اأن تعرف ما ينتظرك 
من اأجر وثواب على اإح�صانكما لبع�ص بالرفق واملحبة ؛ بل اإن ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه 
و�صلم - جعل اأجًرا يف اللقاء بني الزوجني، فعن اأبي ذر ر�صي اهلل عنه عن النبي - �صلى 
اهلل عليه و�صلم - قال: ويف ب�صع اأحدكم �صدقة قالوا: يا ر�صول اهلل، اأياأتي اأحدنا �صهوته 
ويكون له فيها اأجر؟ قال: اأراأيتم لو و�صعها يف حرام اأكان عليه وزر؟ فكذلك اإذا و�صعها يف 
احلالل كان له اأجر!! وقال ر�صول اهلل ل�صعد بن اأبي وقا�ص: ...ول�صت تنفق نفقة تبتغي بها 

وجه اهلل اإل اأجرت عليها، حتى اللقمة جتعلها يف يّف امراأتك.

تغيِّب قليال 
يرى  دائًما  فهو  دائمة،  ب�صورة  البيت  يف  الرجل  وجود  ب�صبب  امل�صكالت  حتدث  قد 
امراأته وتراه، ويخالطها وتخالطه، مما ينتج يف بع�ص الأحيان امللل وال�صاآمة، فتفقد احلياة 
الزوجية  حياته  اإىل  ال�صعادة  اإعادة  يف  الزوج  ينجح  ولكي  ذلك،  نتيجة  بريقها  الزوجية 
ميكنه اأن يتغيب عن زوجته ولو لعدة اأيام، ي�صافر خاللها لأمور جتارية، اأو يذهب اإىل مكة 
لأداء العمرة، اأو يرتك زوجته عند اأهلها يومني اأو ثالثة فهذا الغياب - بال �صك - �صوف 
ا اإليه، وعندئذ �صيكون اللقاء بينهما  ي�صعره بال�صتياق اإىل زوجته، و�صوف ت�صتاق هي اأي�صً

متجدًدا، كاأنه اأول لقاء بينهما! 
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ع�سرة يف ع�سرة 
األفاًظا  ترددي  ل  مرتفع،  ب�صوت  زوجك  حتدثي  ل  واأناقتك،  جمالك  على  حافظي 
لي لزوجك كثرًيا، الب�صي  هابطة، ل تنطقي مبا ل يحب، ل تتج�صئي بطريقة منفرة، جتمَّ
قبله  تنامي  ل  العبارات،  باأحلى  ناديه  يحب،  ما  العطور  من  ا�صتعملي  لئًقا،  نظيًفا  ثوًبا 

نهائًيا.

ال�ساآمة
هناك اعتقاد خاطئ وهو اأن ال�صعادة الزوجية ل تدوم اأكرث من �صنة اأو �صنتني، ثم 
وازدادت  الأطفال  وجد  اإذا  وبخا�صة  روتينية،  حياة  ذلك  بعد  الزوجية  احلياة  ت�صبح 
املتطلبات. وال�صحيح اأن ذلك واإن كان ي�صعر به كثري من النا�ص اإل اأنه ل ي�صكل قاعدة، 
فهناك مناذج كثرية من الب�صر عا�صوا طوال عمرهم يف �صعادة يتبع، فهناك مناذج كثرية 
من الب�صر عا�صوا طوال عمرهم يف �صعادة، ومل حتدث بينهم تلك ال�صاآمة التي ينتظرها 
كثري من النا�ص ؛ لأنهم عرفوا قواعد ال�صعادة وطبقوها يف حياتهم، وواجهوا كل العقبات 

التي تقف يف طريقهم بهدوء وحكمة.  
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ل�سِت رجال
الأنوثة،  بعقدة  ي�صمى  ما  ب�صبب  الزوجية  حياتهن  يف  يف�صلن  الزوجات  من  كثري 
و�صاحبة هذه العقدة ل تعتز باأنوثتها، ول تعرتف لزوجها بقوامته وحقه الطبيعي يف قيادة 
الأ�صرة، وهي دائًما ت�صعر اأنه ي�صت�صعفها وميار�ص عليها رجولته، فتحاول بدورها اإثبات 
نديتها له، فينتج عن ذلك امل�صكالت التي حتول حياتهما اإىل جحيم م�صتمر، والواجب على 
هذه املراأة اأن تعرف اأن املراأة والرجل يكمل اأحدهما الآخر، فعند الرجل مميزات لي�صت 
عند املراأة، وعند املراأة مميزات لي�صت عند الرجل، واأن قوامة الرجل على املراأة لي�صت 
قوامة اإذلل وا�صتبداد، واإمنا هي قوامة قيادة وتدبري وحكمة و�صفقة ورحمة ومودة، وبهذه 

القوامة ت�صل �صفينة احلياة الزوجية اإىل ع�ص ال�صعادة وبر الأمان. 

ذكريات الآلم 
يف  خزانة  ت�صرفاتهن  و�صوء  وهفواتهن  زوجاتهم  لأخطاء  يجعلون  الرجال  بع�ص 
�صدورهم، ويظلون يجمعون هذه الأخطاء والهنات والكلمات املوؤملة خطاأ خطاأ وكلمة كلمة، 
حتى اإذا وقع خالف ما فتحوا تلك اخلزانة واأخرجوا ما بداخلها من ذكريات الآلم مما 
يزيد حجم امل�صكلة ويو�صع رقعة اخلالف. ول ميكن لهوؤلء اأن ي�صعدوا يف حياتهم الزوجية 
اخلزانة،  تلك  يفتحوا  اأن  عليهم  والواجب  املوؤملة،  الذكريات  بهذه  يحتفظون  اأنهم  طاملا 
ويلقوا ما بداخلها ول يحتفظوا اإل بالذكريات ال�صعيدة، والأيام اجلميلة، والليايل الرائعة 

التي ق�صوها مع زوجاتهم، فاحلر من راعى وداد حلظة!! 
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امراأة ورجل
املراأة هي اأ�صرة ووطن، الرجل الأمان والقوة، املراأة رقيقة وهي اأنثى، الرجل عظيم 
وهو رجل، املراأة دفء وحنان، �صكن الرجل اأمان وقوة، وعطف املراأة �صر �صعادة املنزل، 
الرجل �صر �صعادة الكون، املراأة ت�صون عندما ل تخون، الرجل يخون عندما ل ي�صان، 
الرجل  للرجل،  اليمنى  اليد  املراأة  ابت�صامتها،  الرجل من ير�صم  ابت�صامة م�صرقة،  املراأة 
اأ�صابع تلك اليد اليمنى، املراأة اأقوى من الرجل باأنوثتها، الرجل اأقوى من املراأة برجولته.

ل تع�س لنف�سك فقط 
 لكي تن�صج عالقة الزواج وت�صتمر لبد األ يكون جناح اأحد الطرفني على ح�صاب حياة 
الطرف الآخر. اأي : لبد اأن ي�صاعد كل منكما الآخر ؛ لي�صبح اأف�صل ويحقق مزيًدا من 
النجاح. هذه بع�ص من اأ�صرار الزواج ال�صعيد، وكيفية احلفاظ على تلك الكمية العجيبة 

التي ربطت بني الزوجني.

حافظا على اللغة ال�سرية بينكما 
 بني كل حبيبني قامو�ص خا�ص ل يفهمه غريهما : حركات، نظرات، نكات، تلميحات. 
حياتهما  يف  امل�صرتكة  اللغة  تلك  الطرفان  يفقد  عندما  تبداأ  الزوجية  امل�صاكل  من  كثري 
اليومية، لتحل حملها اأحاديث العمل والأعباء... اإلخ،  ويعترب الزوجان قامو�صهما القدمي 
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�صيًئا مل يعد يف الإمكان الرجوع اإليه، لذلك حاول اإيجاد تلك اللغة بينكما يف كل مراحل 
احلياة..وبجملة واحدة : اأن تكونا قادرين على البتكار.  

احتفظي بخ�سو�سياتك 
اأنه ي�صتطيع اأن  لكي تظلي يف عينيه تلك املراأة اجلميلة اجلذابة التي اأحبها واأح�ص 
ا. اأي  مي�صي باقي حياته معها، ل تك�صفي اأمامه خ�صو�صياتك واحرتمي خ�صو�صياته اأي�صً
: ل تتجويل يف البيت طوال النهار مبالب�ص النوم و�صعرك امللفوف، ا�صتعداًدا للخروج يف 
امل�صاء اأو الذهاب للعمل يف ال�صباح، بل اجعلي من مكان تغيري مالب�صك وجتميلك مكاًنا 
ا جًدا بعيًدا عنه، اأما هو فال يرى غري �صورتك اجلميلة وامل�صاألة م�صاألة تعود ومعرفة  خا�صً

اأن احلياة الزوجية هي حياة ل�صخ�صني بينهما م�صاحات م�صرتكة.

اخليانة الزوجية 
ي�صعر  �صيء  اأكرث  لأنه  الطرفني  اإخال�ص  هو  الزواج  ا�صتمرار  يف  ال�صبب  اأن  ل�صك 
لنزوة  الأيام  يوم من  فري�صة يف  نف�صك  اإذا وجدت  ما  ولكن يف حالة  وال�صكينة،  بالأمان 
وتغلبت عليها فال ت�صرعي اإىل زوجك لتعرتيف فوًرا بدافع الأمانة، يكفي �صعورك بالندم 
ال�صم  لأن هذا العرتاف �صيولد ال�صك يف قلبه رغم حبك احلقيقي له، و�صيكون مبثابة 

البطيء الذي ينتهي دائًما مبوت العالقة.
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ل ت�سارحيه بكل �سيء
اأذان  كله  الآخر  الطرف  اأن  تعتقدي  اأن  هي  العالقة  لف�صل  طريقة  واأ�صهل  اأ�صرع 
اكت�صبته  الذي  الزائد  الوزن   : خماوفك  ي�صغلك  ما  بكل  فيها  تلقي  اأن  ميكنك  �صاغية، 
دي  موؤخًرا، اأحالمك، اأزمات الغرية التي مترين بها اأحياًنا. احرت�صي فهذا خطاأ فادح، عوِّ
نف�صك على األ تقويل �صوى الأ�صياء املهمة، تعلمي كيف تتكلمني بحر�ص ولباقة ول تعرتيف 
باأن �صورته  ي�صعره  اأو  يوؤثر على �صورتك عنده  اأن  �صيء ميكن  باأي  ل�صريك حياتك  اأبًدا 

اهتزت عندك، اكتفي فقط باحلديث عما يرتك لديه �صورة ح�صنة لعالقتكما.

غرفة الأ�سرار
ا�صمحا يل اأن اأتكلم عن مو�صوع اأكاد اأذوب فيه خجاًل وحياء ولكن لبد يل اأن اأتكلم، 
الأ�صرار!  غرفة  اإنها  الدار  يف  غرفة  اأجمل  عن  �صاأتكلم  احلق.  من  ي�صتحيي  ل  اهلل  فاإن 
تاأ�صي�ص احلياة  العبادة وال�صدقات، غرفة  الفرح واملرح، غرفة  النوم، غرفة  اإنها غرفة 
الزوجية، غرفة الجتماعات العائلية، غرفة الهدوء والراحة النف�صية، غرفة نواة الأ�صرة 
واأ�صلها، غرفة اأروع واأجمل ذكرى، من حق غرفة الأ�صرار اأن حترتم وت�صان ول تذل ول 

تهان ؛ لتبقى مكانتها القلبية، فلنحافظ على هيبتها القد�صية. 



28

ثقي بزوجك
ال�صك  نف�صك  يف  وتبعث  �صعادتك،  عليك  تف�صد  زوجك  حتركات  لكل  متابعتك  اإن 
والريبة، وهي كذلك توؤذي نف�صية زوجك وتدفعه اإىل عنادك وال�صرت�صال يف م�صايقتك، 

وعليك اأن تثقي يف زوجك وترتكيه على �صجيته فذلك اأح�صن لكما يف كل الأحوال. 

الزوجة وفن احلديث 
ل تثقلي عليه باحلديث وكرثة الت�صكي �صواء من القريب اأم البعيد، وخا�صة يف بع�ص 
الأوقات واحلالت، فالإن�صان ل يحب الرثثار ل جمال�صة ول حمادثة، فكيف يكون احلال 
مع رفيق احلياة كالزوجة ؟ ! ولهذا جند العامل باأ�صره اتفق على اأن من ال�صفات اجلميلة 
يف الزوجة قلة احلديث ويقابل ذلك الزوجة الرثثارة. ومن ذلك اإ�صماعه كالًما ل ير�صيه، 

به كثرًيا ويعكر �صفو مزاجه.   �صواًء كان يف نف�صه  اأو اأهله ؛ فاإن هذا يوؤنِّ

الالءات الزوجية  
ر مثلك، ل تفر�صي اآراءك عليه، ل   ل تقارين نف�صك بزوجك، ل تتوقعي منه اأن يفكِّ
ي ظن  اأي خطاأ، ل تكرري الوقوع يف اخلطاأ، ل تظنِّ ليه م�صوؤولية  تقتحمي عزلته، ل حتمِّ
ال�صوء يف زوجك، ل تن�صري اأ�صراركما حلوها ومرها، ل تهتمي باأولدك ونف�صك دونه، ل 

يكرهك اأثناء املعا�صرة، ل تكرثي عليه طلباتك.
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طبيعة الإن�سان الأ�سلية 
الأ�صل فيمن  البخل، اجلزع.  الكنود،  الإعرا�ص،  ، اجلهل، اجلدل،  التكربُّ اجلحود، 
ت�صيع  وقد  والتزكية،  الرتبية  ح�صب  وتتفاوت  تتغري  لكن  ال�صفات،  هذه  معها  تتعامل 

فا�صطحبها عند التعامل.

نف�سيات زوجة 
قد تكون املراأة حاماًل، اأو يف فرتة الدورة ال�صهرية ؛ وحتتاج من زوجها اإىل الوقوف 
ا ؛ وذلك بتقدير حالتها النف�صية وو�صعها العام فقد قال اأهل الطب:اإن معظم  معها معنويًّ
الن�صاء يف حالة احلمل اأو احلي�ص اأو النفا�ص يعانني من توتر نف�صي ت�صطرب معه بع�ص 
ت�صرفاتها. ومن هنا حتتاج املراأة اإىل موؤازرة عاطفية ت�صعرها بحاجة الزوج لها وعدم 

ا�صتغنائه عنها خا�صة يف مثل هذه احلالة، فانتبه لزوجتك احلبيبة فهي بانتظارك.  

لن يعرتف زوجك 

اأن  يفهم  ؛لأنه  عليك   يخطئ  عندما  احلار  العتذار  اأو  العرتاف،  منه  تنتظري  ل 
اأخرى غري  يتبع طرًقا  فاإنه  اأراد  واإن  نوع تنق�ص، فلهذا ل يحب العتذار،  العتذار فيه 
مبا�صرة، فاأي ت�صرف يظهر منه �صواًء كان قوًل اأم فعاًل فيه ولو بالإ�صارة اإىل العرتاف، 
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اأو العتذار، فا�صتثمريه ل�صاحلك وعزي نف�صك فيه، فاملرء يكفيه من القالدة ما اأحاط 
بالعنق، وعلى هذا ل تنتظري منه اأن يقول لك : اآ�صف.  

حقوقك يا زوجي
اإن للزوج حقوًقا، واأنا الذي فعلت  اأ�صمعك تدندن وتقول :   زوجي العزيز، كثرًيا ما 
ا يل حقوق، فلماذا تطالبني بحقوقك علّي وتن�صى حقوقي  اأي�صً وفعلت، فاأقول لك : واأنا 
عليك ؟! اإن احلقوق الزوجية من ال�صروريات التي يجب على الطرفني مراعاتها. فلماذا 
زوجي  ؟!  ي�صتطيع  مبا  فيقوم  الآخر  يريده  ما  على  يتعرف  اأن  منا  واحٍد  كل  يحاول  ل 
الغايل:هذه ورقة وقلم اكتب فيها كل ما حتب اأن اأعمله من اأجل ر�صاك علي، نعم اأنا اأريد 
ر�صاك فاكتب يف هذه الورقة ما حتب و�صوف اأبذل ما بو�صعي لكي اأقوم بذلك. عفًوا يا 

زوجي و�صوف اآخذ القلم لكي اأكتب ما اأريده منك، واأرجو منك اأن توؤدي ما اأحبه منك.  

العمل املنزيل بقلم اأم عبد اهلل
وهذا  القلب  يف  عما  للتعبري  اأداة  الل�صان  هذا  اأن  عليك  يخفى  ل  العزيز،  زوجي 
اأبنائك بكالٍم جارح  اأتذُكُر عندما حتدثت عني وعن  الل�صان �صغرٌي حجمه عظيٌم اأمره، 
وال�صتائم  ال�صب  هل  ولكن  خطاأ.  تق�صريي  اأن  املنزل.�صحيح  اأعمال  يف  رُت  ق�صَّ عندما 
وجرح امل�صاعر هو احلل ؟! اإنك ب�صوء كالمك جتعل بيني وبينك حاجًزا منيًعا مينع احلب 

والتقدير والحرتام املتبادل.
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 الزوج الرائع 
كن رائًعا فاإن وجدتها نائمة ؛ ف�صع عليها الغطاء. ات�صل بها من العمل لت�صلم عليها 
َعُلَها يِف  فقط واأ�صعرها بذلك. اأراأيت كيف قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم:َحتَّى اللُّْقَمَة جَتْ
يِفِّ اْمَراأَِتَك. اإن ذلك جزء من الذوق، اإذا تعود املرء عليه ؛ فاإنه ل يحتاج اإىل كبري جهد 
ملمار�صته. ومن مل يتعود ذلك، رمبا اإذا �صمع هذا الكالم ي�صعر باخلجل وبالإحراج ويف�صل 
بقاء الأمور كما هي عليه، بدًل من هذه املحاولة، التي رمبا يعتربها مغامرة. اأنت بحاجة 

اإىل اأن ُتدِخل عادات و�صلوكيات جديدة يف حياتك، واإل �صوف تظل تواجه امل�صكالت. 

ا�سرتاحة طبيَّة ونف�سية 
درا�صة حديثة اأ�صدرتها جامعة لوحاذو ال�صوي�صرية تتعلق بالفوائد ال�صحية للزواج، 
فقد ثبت اأن الزواج يقي الرجال والن�صاء متاعب ال�صداع العار�ص واملزمن، حيث ي�صاعد 
واإفراز  اجل�صم  توتر  حدة  تخفيف  على  امل�صتقرة  امل�صتدمية  بالعالقة  النف�صي  ال�صعور 
اأكدت الدرا�صة  اأكرب من هرمونات القلق واخلوف واحلزن، كما  هرمونات ال�صعادة بكم 
النف�صية  ال�صغوط  اأ�صكال  غالبية  من  التخل�ص  على  الإن�صان  ي�صاعد  املبكر  الزواج  اأن 
ا على  اأي�صً الزواج  وي�صاعد  باملجتمع،  وال�صطدام  العمل  توابع م�صكالت  والع�صبية ومن 
عالج الأرق وقلة �صاعات النوم، وعلى التخل�ص من ال�صعرات الزائدة اأوًل باأول ومبعدل ل 

يقل عن )200( �صعرة حرارية.  
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امل�سائب ل تاأتي مبفردها 
ل ت�صتطيع اللعب يف الوحل دون اأن تت�صخ، النجار الفا�صل دائًما يلوم اأدواته، الغ�صب 
ل يفيدك �صيًئا، ما اأتى ب�صهولة يذهب ب�صهولة، ال�صقر اخلبري يخفي خمالبه، اخلطاط 

يخطئ يف اخلط، الل�صان م�صدر امل�صائب.

حمطة ا�سرتاحة 
جزء من �صرائع الدين يتنازل بها من اأجل اإ�صالح الأفراد قال : �صلى اهلل عليه و�صلم 
ا�صتو�صوا بالن�صاء خرًيا، فاإن املراأة خلقت من �صلع، واإن اأعوج ما يف ال�صلع اأعاله، فاإن 

ذهبت تقيمه ك�صرته، واإن تركته فال يزال به عوج، فا�صتو�صوا بالن�صاء ومع ذلك :  
َ اأَلََّف َبْيَنُهْم} )الأنفال:  ْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اهللَّ {َلْو اأَْنَفْقَت َما يِف اْلأَْر�ِص َجِميًعا َما اأَلَّ

٦٣( اإًذا:تاأليف قلوب النا�ص ومنهم الزوجة ل تفي به اأر�صدة الدنيا.

خروج الزوج 
 ل تلحي عليه يف ال�صوؤال عند خروجه، وكذا الطلب منه بعدم اخلروج ؛ فهو يرغب 
يف اأن يكون كالطائر احلر، واأ�صدقاوؤه كرث، فالذين �صيذهب معهم اليوم مل يذهب معهم 
بالأم�ص، وبدل من ذلك فالأف�صل اأن تر�صديه باأ�صلوب غري مبا�صر اأن يجاهد نف�صه بالتقليل 
من اخلروج، واأن يرتِّب وقته، واأن يرتبط معك واأولدك اأكرث، فال تقللي من قيمة ما يقوم 

به من اأجلك ومن اأجل اأولدكما، ولو كان قلياًل حتى ل تفقديه بالكلية.
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لي�س م�ستحيالاً 
ال�صعادة الزوجية اأ�صبه بقر�ص من الع�صل تبنيه نحلتان، وكلما زاد اجلهد فيه زادت 
حالوة ال�صهد فيه، وكثريون ي�صاألون : كيف ي�صنعون ال�صعادة يف بيوتهم ؟ وملاذا يف�صلون 
يف حتقيق هناءة الأ�صرة؟ اإذن لبد من وجود املحبة بني الزوجني. ولي�ص املق�صود باملحبة 
الروحي  التوافق  ذلك  هو  اإمنا  فجاأة،  وينطفئ  فجاأة  يلتهب  الذي  الأهوج  ال�صعور  ذلك 
والإح�صا�ص العاطفي النبيل بني الزوجني، والبيت ال�صعيد ل يقف على املحبة وحدها، بل ل 
بد اأن تتبعها روح الت�صامح بني الزوجني، والت�صامح ل يتاأتى بغري تبادل ح�صن الظن والثقة 
ال�صعيد، وبغريه ت�صعف قيم املحبة  البيت  بني الطرفني.والتعاون عامل رئي�صي يف تهيئة 

والت�صامح.

قنبلة نووية 
 ل ُتهْن زوجتك، فاإن اأي اإهانة توجهها اإليها تظل را�صخة يف قلبها وعقلها. واأخطر 
بل�صانها،  ولو غفرتها لك  بقلبها، حتى  اأن تغفرها لك  ت�صتطيع زوجتك  التي ل  الإهانات 
هي اأن تنفعل فت�صربها، اأو ت�صتمها اأو تلعن اأباها اأو اأمها، اأو تتهمها يف عر�صها. فاأح�ِصْن 
واأنك حري�ص على  نف�صك،  على  تف�صلها  اأنك  اأ�صعرها  اإليك،  حُت�صْن  لزوجتك  معاملتك 

اإ�صعادها، وحمافظ على �صحتها، وم�صحٍّ من اأجلها، فهي كحل العني ونب�ص الفوؤاد.
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الزوج 
اأنوثتها، حياوؤها، ثقتها بنف�صها، خفة دمها، �صرعة   : اأهمها   يحب الكثري لكن هذه 
غريتها  اإخال�صها،  دبلوما�صيتها،   ت�صلطها،  �صخ�صيتها،عدم  هدووؤها،  تفهمها،  بديتها، 
بل  الرجل،  اإعجاب  تنايل  اأن  اأجل  تفعلي ذلك من  ل   : العزيزة  اأختي  نظافتها.  بحدود، 
ومتزنة  بو�صعك  ومرتاحة  بنف�صك  مقتنعة  كنت  اإذا  لأنه  ؛  اأنت  اأجلك  من  بذلك  قومي 
اأن  اإًذا لبد  اأن تعطيه ما ينتظره منك وهذا ما ي�صمى باحلب،  و�صعيدة، ميكنك عندها 

يحب املرء نف�صه ليحب الآخرين.

ثالثة يف ثالثة    
ببالك  يخطر  ما  كل  يف  واإليها  معها  لتتحدث  جتل�ص  اأن  حتب  زوجتك  اأن  تذكر   -
من �صوؤون فال تعد اإىل بيتك مقطب الوجه عاب�ص املحيا، �صامًتا اأخر�ص، فاإن ذلك يثري 
فيها القلق وال�صكوك، ل تفر�ص على زوجتك اهتماماتك ال�صخ�صية املتعلقة بثقافتك اأو 
تخ�ص�صك، فاإن كنت اأ�صتاًذا يف الفلك مثاًل فال تتوقع اأن يكون لها نف�ص اهتمامك بالنجوم 

والأفالك!
-  كن م�صتقيًما يف حياتك، تكن هي كذلك. ففي الأثر:عفوا تعف ن�صاوؤكموحذار من 

اأن متدن عينيك اإىل ما ل يحل لك، �صواء كان ذلك يف طريق اأو اأمام �صا�صة التلفاز. 
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ل ترث غرية زوجتك  
رها من حني لآخر اأنك مقدم على الزواج من اأخرى، اأو تبدي اإعجابك باإحدى  باأن تذكِّ
الن�صاء، فاإن ذلك يطعن يف قلبها، ويقلب مودتها اإىل موج من القلق وال�صكوك والظنون.
وكثرًيا ما تتظاهر تلك امل�صاعر باأعرا�ص ج�صدية خمتلفة من �صداع اإىل اأمل هنا وهناك، 

فاإذا بالزوج ياأخذ زوجته من طبيب اإىل طبيب !

للذكيات فقط 
الفتاة  الرجل يحب  والنقا�ص،  الكالم  ناحية  اأذكى من زوجك من  اأن تكوين  حاويل 
اأو فرن�صية يف الكالم  املثقفة حيث يزيد احرتامه لها، ا�صتخدمي م�صطلحات اجنليزية 
بع�ص الأحيان اأو الر�صائل، وحتى اإذا مل تعريف ابحثي عنها اأو ا�صاأيل اإحدى �صديقاتك اأو 
حتى مواقع الرتجمة مثاًل : بليز، �صوري، اآي كانت ما اأقدر، اآي م�ص يو وح�صتنياأو م�صج 
املهم حاويل و�صرتين عالمات التعجب على وجهه وناق�صيه يف م�صاهده الأخبار، اأو متابعته 
للمباريات و اأخربيه عن املعلومات الغريبة التي قراأتها، احملي كتاًبا و اعملي نف�صك مثقفة 
ال�صفحة  من  اأنتهي  دقيقة   : له  قويل  للنوم،  هيا   : لك  يقول  وعندما  بقراءته،  ومنفعلة 
واآتي اإليك، واأجمل من ذلك حافظي على ال�صنن الرواتب، واأذكار ال�صباح وامل�صاء، وتالوة 

القراآن، و�صماع اإذاعة القراآن يف املطبخ.
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املراأة الثالثية  
-  متتاز املراأة بثالثة : الفطنة..الغرية.. الذوق.

-  وجتيد املراأة ثالثة : البكاء..الإغراء..الدهاء.
-  وتكره املراأة ثالثة : ال�صمت..الوحدة..احل�صاب.

-  ومتيل املراأة لثالثة : النقد..الدعاية..الرثثرة.
-  وت�صلح املراأة لثالثة : املنزل..الرتبية..التمري�ص.

-  وتتقن املراأة ثالثة : الزينة..ال�صجار..التمثيل.  

هكذا ا�ستقبل زوجي 
بالتهليل  اأ�صتقبله  الوالد،  ا�صتقبال  كيفية  الأطفال  اأعّلم  الثياب،  اأجمل  له  األب�ص 
والرتحيب وبث الأ�صواق، اأقّبله عند دخول املنزل، اأ�صحبه اإىل اأن يجل�ص اأو يغريِّ مالب�صه، 
اإن كان عط�صان،  اأو الع�صري  اأح�صر له كاأ�ًصا من املاء  اأ�صاأل عن حاله وظروفه اليومية، 

اأحر�ص على األ ي�صتم مني اإل رائحة طيبة.
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اأم زوجي 
 اأ�صاعدها يف اأعمال املنزل وبالأخ�ص اإن كان عندها وليمة، اأختار منا�صبات لإهدائها، 
اأح�صر لها اأطباًقا �صهية بني فرتة واأخرى، ل اأحتدث بال�صيء الذي تكرهه، اأذكر مزايا 
ابنها احل�صنة اأمامها ول اأذكر عيوبه، اأحث زوجي على كرثة زيارة والدته وبرها، اأحر�ص 
اأولدي بقربي ؛ حتى ل اأزعجها، اأطلب من زوجي اأحياًنا �صراء  عند زيارتها على حفظ 

الع�صاء وتناوله يف منزل والدته، اأكرم �صديقاتها.

اأنواع الدموع 
الدموع العظيمة.   -
دموع النت�صار.  -
-  الدموع الربيئة.
-  دموع الأطفال.
-  الدموع املوؤثرة.

-  دموع التوبة.
-  الدموع الرقيقة.

-  دموع املراأة.
-  الدموع اجلميلة.
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-  دموع الوفاء.
الدموع احلزينة.  -

-  دموع العزاء.
الدموع ال�صعيدة.  -

-  دموع النجاح.
-  الدموع القا�صية.

-  دموع الأمل.
-  الدموع املعربة.

-  دموع الندم.
-  الدموع املخادعة.

-  دموع التما�صيح.
-  واأروع الدمع الناجت عن عني بكت من خ�صية اهلل.

مع اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يقول : هاجرت من زهران اإىل ر�صول اهلل عليه ال�صالة وال�صالم، فلما نزلت يف البيت 
اإليه وقلُت: يا ر�صول  اأمي اأخذت ت�صب ر�صول اهلل وت�صتمه، قال: فغ�صبت، وذهبت  ومعي 
اهلل، اأمي ت�صبك، اأ�صمعتني فيك ما اأكره، فادُع اهلل لها، فرفع ر�صول اهلل يديه وقال:  اللهم 
،اللهم اهد اأم اأبي ِهرٍّ  قال اأبو هريرة : يا ر�صول اهلل، وادُع اهلل اأن يحببني  اهد اأم اأبي ِهرٍّ
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واإياها اإىل �صالح امل�صلمني قال:  وحببهما اإىل �صالح عبادك  وعاد فوجدها تغت�صل، وطرق 
عليها، واإذا بها تقول: اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�صهد اأن حممًدا ر�صول اهلل، وعادت مهتدية 

اإىل اهلل، ملا كان ابنها باًرا بها.

رائحة ال�سم 
فالرائحة  وفاعاًل  ا  مهمًّ دوًرا  يلعب  فال�صم  اأنفه،  زوجك  لقلب  للو�صول  الطرق  من   
الطيبة تقوى اجلاذبية وعك�صها يعدمها..فقد دلت الأبحاث اأن ال�صم ذو اأثر حموري يف 
الغدد  من  املفرزة  الطبيعية  الرائحة  تعجبه  التي  الروائح  بزوجته.واأكرث  الزوج  عالقة 
املخلطات  تن�صي  )ل  اليوم..  وحتى  ال�صحيقة  الع�صور  يف  اأ�صرتهم  التي  للمراأة  اجللدية 

والبخور اجلميل(.

ن�سائح الأخرىات
على  والزميالت  ال�صديقات  لها  توجهها  التي  الن�صائح  جميع  اإىل  الزوجة  ا�صتماع 
يف  والتخبط  الت�صوي�ص  اإىل  بها  يوؤدى  الن�صيحة  يف  و�صدقهن  ثقافتهن  وتفاوت  اختالف 
الأفكار،  فكل زوج له طباع واأفكار تختلف عن زوج ال�صديقة اأو الزميلة، لذلك حاويل اأن 
تتفهمي زوجك بنف�صك، فالعالقة بينكما خا�صة ول ت�صبهها اأي عالقة بني اثنني اآخرىن، 
فاهتمي بحفظ اأ�صرارك وخ�صو�صياتك ول تطلبي امل�صورة اإل من اأهل التخ�ص�ص والثقة.



40

الت�سلط والديكتاتورية  
تعتقد بع�ص الزوجات اأن امتالكها للقرارات يف احلياة الزوجية �صيحقق لها الكثري 
من الأمان وراحة البال، ولكن احلق كله اأنها اإذا تفهمت راأي زوجها واحرتمته فاإن ذلك 
الزوجية م�صاركة بني طرفني  الأكرب كزوجة وربة منزل، فاحلياة  بالنجاح  �صيعود عليها 
اأحكامها  وينفذ  الزوجة  حتكمها  الديكتاتورية  ولي�صت  واحلقوق  الواجبات  يف  مت�صاويني 
اأهلها يف كل �صغرية  لإقحام  ال�صديد -  الأ�صف  الزوجات - مع  بع�ص  تلجاأ  الزوج،ولهذا 

وكبرية وتهديد الزوج بهم وجهة نظر اآمل تقبلها ب�ص��در رحب!!    

املراأة ال�ساحلة 
ومكان  الرجل يف كل زمان  يبحث عنه  الذي  الثاين  القطب  ال�صاحلة  املراأة  تعترب   
دون هوادة ؛ بهدف ال�صتقرار ومواجهة متاعب احلياة، فاملراأة العاقلة واملتعلمة ميكنها 
اأن تخلق جًوا من ال�صعادة والر�صا لزوجها واأولدها، اإ�صافة ل�صلوكها الأنثوي املليء بالرقة 
ومرارة  مرارة  اإىل  قادرة على حتويل حلو احلياة  فهي  املتفهمة  املراأة غري  اأما  والدلل، 

احلياة اإىل علقم.  
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اللباقة وال�سكل اخلارجي 
 املراأة الذكية يف عني زوجها التي تتمتع باللباقة و�صرعة البديهية وح�صن الت�صرف 
وخا�صة عندما تعرت�صها م�صكلة ما وحتولها اإىل �صاحلها، اإ�صافة للذكاء واللباقة. اأمتنى 
اأن تكون جميلة ال�صكل اخلارجي، �صحيح اأن امل�صمون هو الأ�صا�ص، ولكن ال�صكل اخلارجي 
له تاأثري كبري على احلياة الزوجية، فاملراأة اجلميلة قادرة على النفوذ اإىل اأعماق الرجل 
يف  جمددة  حمادثتها  يف  ودودة  تكون  اأن  بد  ل  ذلك  ولتحقيق  طباعه،  الكثري  وتغيري 
موا�صيعها، فمن �صاأن ذلك اأن ي�صد انتباه الرجل ويجعله يعي�ص بتجدد م�صتمر مما يولد 

البهجة وال�صعادة.  

الإخال�س قبل كل �سيء 
 اإن اجلمال اخلارجي للمراأة لي�ص مهًما بقدر جمالها الداخلي، فجمال املنظر ل يعد 
اأ�صا�ًصا جلعل احلياة الزوجية م�صرقة، لأن اجلمال يزول مع الأيام والذي يبقى هو ح�صن 
التعامل، ول بد اأن تكون املراأة خمل�صة ت�صارك زوجها حياته بحلوها ومرها بر�صا وقناعة 
وتقا�صمه همومه دون تذمر اأو اعرتا�ص، وبذلك يتحقق الن�صجام بني الطرفني، فاملراأة 
من خالل �صفاتها احلميدة حتافظ على بيتها عامًرا وتن�صئ اأطفالها يف ظروف نف�صية 

جيدة، وبذلك تكون اأكرث جاذبية يف عيني زوجها واملحيطني بها.
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 القناعة  
 املراأة يف اأول حياتها الزوجية تعمل جاهدة لإر�صاء زوجها وحتقيق كل ما يريد، ولكن 
له  ي�صمح  الزوج  واإذا كان و�صع  ينتهي،  الذي ل  �صيل طلباتها  يبداأ  الزمن  بعد فرتة من 
بتلبية هذه الرغبات فلي�ص هناك م�صكلة، اأما اإذا كان من ذوي الدخل املحدود فعلى املراأة 
اأن ل تتذمر حتى ل ينحرف الزوج ويعمل على حتقيق رغبات زوجته بطرق ملتوية. وبراأيي 
املتوا�صع يجب على املراأة اأن تكون عوًنا لزوجها، واأن ل ترهقه مبطالبها اأو نزواتها لأن 

ذلك �صيوؤدي اإىل امل�صاحنات وتدمري احلياة الزوجية وخراب البيت ! 

 ال�سكوى امل�ستمرة 
 اإذا ا�صت�صعر الزوج اأن زوجته دائمة ال�صكوى وتكرث احلديث عن امل�صكالت التي مل 
جتد لها حاًل فقد ميل من التحدث معها، ورمبا يلجاأ اإىل)ال�صمت الزوجي( طلًبا لل�صالمة 
وراحة البال، فالزوج ي�صعر بالر�صا عن اختياره لزوجته حينما يلم�ص فيها التعقل والذكاء 
والقدرة على اتخاذ قرارات حكيمة يف مواجهة امل�صاكل املنزلية الب�صيطة، ويثق يف اأن لديه 

من يعاونه ويوؤازره يف احلياة ل من ي�صيف اإىل اأعبائه حماًل جديًدا بالزواج.
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عنا�سر احلب  
ال�صتعداد  ا  اأي�صً ولكنها  فقط،  والعاطفة  احلب  م�صاعر  لي�صت  الزوجني  عالقة   
للت�صحية، اأو الت�صرف مل�صلحة الطرف الآخر على ح�صاب امل�صلحة ال�صخ�صية، ويجب 
اأن منيز بني م�صاعر احلب واأعمال احلب، فامل�صاعر هامة واأ�صا�صية اإل اأن اأعمال احلب 

من الت�صحية والبذل لالآخر من �صاأنها اأن حتافظ على العالقة ال�صعيدة والدافئة..

الحرتام 
لت احلياة الزوجية اإىل جحيم، واملراأة  يجب اأن حترتم املراأة رغبات زوجها واإل حتوَّ
التي ل حترتم اأفكار ورغبات زوجها لبد من ا�صتبعادها عن املنزل بطالقها ؛ لأن الحرتام 
هو اأ�صا�ص احلياة ال�صعيدة، فمن ال�صروري جًدا اأن حت�صن املراأة فن الإ�صغاء اإىل زوجها 
وت�صعره باأنها مهتمة به ؛ كي يجلو ما بداخله من هموم واإل جلاأ لغريها لي�صكو همومه، 

فاملراأة املنا�صبة لتكون �صريكة احلياة هي املراأة املتفهمة القنوعة التي تقبل بالواقع.

هي حتتاج الحرتام وهو يحتاج التقدير 
اأفكارها  ويراعي  وحاجاتها  رغباتها  لها  ويلبي  حقوقها  املراأة  الرجل  يعطي  عندما 
وم�صاعرها، فهذا يح�ص�صها باأنها امراأة حمرتمة من قبل الرجل... ما هي ردة فعلها؟ اإذا 
اأح�صت املراأة اأنها حمرتمة من قبل الرجل فاإنها �صوف متنحه التقدير، والتقدير حاجة 
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اإياها املراأة فهذا يجعله يحرتمها وي�صجعها لأن يعطيها  اإذا منحته  اأ�صا�صية لدى الرجل 
مزيًدا من الحرتام.

هي حتتاج الإخال�س وهو يحتاج الإعجاب 
عندما يجعل الرجل الأف�صلية حلاجات املراأة ويح�ص�صها اأن حاجاتها وم�صاعرها اأكرث 
اهتماماته، واأنها حتتل املرتبة الأوىل من حياته فهذا �صوف يح�ص�صها باإخال�صه..فما ردة 

فعلها ؟ 
�صوف متنحه الإعجاب والذي هو حاجة عاطفية اأ�صا�صية لدى الرجل، وهو اأن تظهر 
�صرورها بخ�صائ�صه ومواهبه ومميزاته من الأمانة والإ�صرار والذكاء وحبه ولطفه معها، 

وهذا يجعل الرجل ل يفكر اإل فيها وينذر حياته من اأجلها .

هي حتتاج الت�سديق وهو يحتاج ال�ستح�سان
باأنه ي�صدقها... املراأة وم�صاعرها فهذا يجعلها حت�ص  الرجل رغبات  يتقبل  عندما 
اأ�صا�صية  عاطفية  حاجة  وهو  ال�صتح�صان  متنحه  يجعلها  فعلها؟هذا  ردة  �صتكون  ماذا 
اأن تعرتف املراأة بطيبته وتكون را�صية عليه، واإذا منحت املراأة الرجل  لدى الرجل وهو 

ال�صتح�صان فاأنه �صوف ي�صعى اإىل ت�صديق اأحا�صي�صها وم�صاعرها.  
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هي حتتاج التفهم وهو يحتاج التقبل
عندما تاأتي اإليك املراأة ت�صكي همومها فاأنها ل تريد منك حلوًل، كل ما تريده منك 
الإن�صات والتفهم مل�صاعرها وت�صديقها، واحذر اأن تهون من هذه امل�صاعر اأو اأن ت�صفهها 
اأو ت�صغر م�صاعرها، فاملراأة تريد اأن تكون م�صموعة ومفهومة من قبل الرجل... ما ردة 
فعلها ؟ �صوف يجعلها هذا اأكرث تقباًل للرجل ولن حتاول اأن تغريه، بل �صوف حتبه على ما 
هو عليه وهذا يجعل الرجل ي�صعى اإىل تفهم م�صاعرها واأحا�صي�صها وم�صاكلها وهمومها.
والتقبل هو حاجة عاطفية اأ�صا�صية لدى الرجل اإذا منحته املراأة هذه احلاجة العاطفية 
ف�صوف مينحها التفهم والإن�صات الذي حتتاج اإليه و�صوف ي�صعى اإىل التغيري نحو الأف�صل 

من اأجل اأن تبقى متقبلة له.

هي حتتاج الرعاية وهو يحتاج الثقة 
 املراأة حتتاج اأن يهتم الرجل بها ويعتني مب�صاعرها وهذا يجعلها حت�ص بحبه ورعايتها 
لها وحت�ص باأنها عزيزة لديه.... ما ردة فعلها ؟هذا يجعلها تثق بالرجل وتكون اأكرث تقباًل 
له.والثقة التي متنحها املراأة للرجل هي حاجة عاطفية اأ�صا�صية لديه فاإذا اأرادت املراأة اأن 
جتد الرعاية من زوجها فعليها اأن متنحه الثقة وذلك باأن تكون اأكرث انفتاًحا معه واعتماًدا 

عليه يف كل �صيء.  
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ماذا لو �سافحت املراأة الرجل ؟
 قال علم الت�صريح: هناك خم�صة ماليني خلية يف اجل�صم تغطي ال�صطح، كل خلية من 
هذه اخلاليا تنقل الأحا�صي�ص، فاإذا لم�ص الرجل املراأة �صرى بينهما ات�صال يثري ال�صهوة. 
واأ�صاف قائاًل:  حتى ال�صم قد ركب تركيًبا يرتبط باأجهزة ال�صهوة وكذلك ال�صماع واأجهزة 
اأجهزتهم  ويدر�صونه حتت  يبينونه  الطب  من  املادي  الت�صريح  رجال  وهذا كالم  ال�صمع، 
املوؤمنني واملوؤمنات فاأغلق عليهم  واآلتهم.. ونحن نقول �صبحان اهلل احلكيم الذي �صان 
اِرِهْم َوَيْحَفُظوا  وا ِمْن اأَْب�صَ ِمِننَي َيُغ�صُّ منافذ ال�صيطان وطرقه وف�صاده.قال تعاىل: {ُقْل ِلْلُموؤْ

َنُعوَن} )النور: ٣0(. ا َي�صْ َ َخِبرٌي مِبَ ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى َلُهْم اإِنَّ اهللَّ

عالقة تكامل
املعلومة  بالأعمال  للقيام  مهياأة  املراأة  بينما  امل�صاكل  حل  يف  للتفكري  اأ  مهيَّ الرجل 
الفرتا�صية. العالقة بني املراأة والرجل لي�صت عالقة تفا�صل واإمنا عالقة تكامل، فالزوج 

يجب عليه اأن يفرق بني الكالم والزوجة: هل هو م�صكلة تريد لها حل، اأم اإخبار فقط ؟
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اأ�سرار امل�سكلة بني الزوجني 
 اإن الرجال يتكلمون و يتعاملون مع الن�صاء بلغة  ونف�صية الرجال، والن�صاء يتكلمون و 
يتعاملون مع الرجال بلغة ونف�صية الن�صاء. الرجل يحب اأن يثبت نف�صه مبا ينتج، اأما املراأة 
فتحب اأن تثبت نف�صها باعتمادها على الرجل و باإخراج عاطفتها. يف درا�صة اأجريت على 
خم�صمائة امراأة يف وظيفة مديرة بنك باأمريكا، و�صئلوا:اإذا اأردمت اتخاذ قرار يف عملكم 

من ت�صت�صريون؟ النتيجة: ٦4% قالوا : ن�صت�صري اأزواجنا !؟  

احلزم  
ل متنع املحبة والع�صرة باملعروف بني الزوجني من اأن يكونا حازمني مع بع�صهما يف 
الرتبية والتوجيه وخا�صة من ناحية الزوج، فمحارم اهلل - عز وجل - ل مداهنة فيها، 

والتق�صري يف الأمور ال�صرعية ل ميكن ال�صكوت عنه.  

 الن�ساء 
 الّن�صاء يحبنب الدلل ويحبنب الت�صريح باحلب، فال تبخل على زوجتك بذلك فاإن 
الرجل  يكرهَن  الّن�صاء  املودة.  يف  ا  ونق�صً اجلفوة  من  حجاًبا  وبينها  بينك  جعلت  بخلت 
ال�صديَد احلازم وي�صتخدمن الرجل ال�صعيف اللني، فاجعل لكل �صفة مكانها فاإّنه اأدعى 

للحب واأجلب للطماأنينة.



48

الزوجة ال�سعيفة
 قد ينجرف الرجل يف الزواج من املراأة ال�صعيفة التي ي�صهل طيها بني جنبات حائط 
باأنه رجل له  اأوامره، والتي ت�صلح لئن ير�صي بها غروره وي�صعر  املنزل والتي ل تعار�ص 
اأكرث من  اعرتاف  والدليل  ال�صخ�صية،  قوية  ويقدر  اأنه يحرتم اجلريئة  اإل  العليا  الكلمة 
ولكنهم يحبون ويحرتمون  وال�صعيفة  الطيبة  املراأة  ي�صتغلون  قد  باأنهم  الرجال  90% من 
املراأة اجلريئة. هذا ما اأكدته درا�صة اأمريكية حديثة، واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن الرجال 
ينفرون من امل�صتفزة التي تك�صب العداء منذ لقائها الأول، ويف�صلون املراأة ال�صل�صة القوية 
الناعمة، واحلازمة، والطيبة غري ال�صاذجة، والتي ل ت�صمح لأحد اأن يلعب مب�صاعرها اأو 

ي�صتغلها لأنها تعرف ماذا تريد.

اأهل الزوجة
 اإّن املراأة حتب اأن تك�صب زوجها ول تخ�صر اأهلها، فاإّياك اأن جتعل نف�صك مع اأهلها يف 
ميزان واحد، فاإّما اأنت واإّما اأهلها فهي واإن اختارتك على اأهلها فاإّنها �صتبقى يف كمٍد ُتنقل 

َعْدواه اإىل حياتك اليومية.
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م�سالح م�سرتكة 
الن�صاء ُيحبنب من الزوج ما يحب الزوج منهّن من طيب الكالم وح�صن املنظر ونظافة 
الثياب وطيب الرائحة، فكن يف كل اأحوالك كذلك، وجتنب اأن تقرتب من زوجتك تريدها 
نف�صك و قد بلل العرق ج�صدك واأدرن الو�صخ ثيابك فاإّنك اإن فعلت جعلت يف قلبها نفوًرا 

واإن اأطاعتك، فقد اأطاعك ج�صدها ونفر منك قلُبها. 

 تنبيه
 : اأكرث حتى يجمع عواطفه ثم يخرجها. معلومة افرتا�صية  اإىل وقت  الرجل يحتاج 
العاطفة يف اجلانب الأمين من املخ وهو اجلانب الذي ت�صتخدمه املراأة اأكرث من الرجل. 

الرجل يعرب عن عواطفه بالعمل، اأما املراأة فتعرب عن عاطفتها بالكالم.

 اململكة
فاإّياك  واأنها �صيدة فيه،  اأّنها مرتبعة على عر�صها  ت�صعر  الزوجة وفيه  البيت مملكة 
اأيها الزوج اأن تهدم هذه اململكة التي تعي�صها واإياك اأن حتاول اأن تزيحها عن عر�صها هذا، 
فاإّنك اإن فعلت نازعتها ملكها ولي�ص مللٍك اأ�صّد عداوًة ممن ينازعه ملكه واإن اأظهر له غري 

ذلك.
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 قاعدة غائبة  
اأي:اأن  تفا�صيلها  اإىل  تنظر  املراأة  بينما  كامل  ب�صكل  ال�صورة  اإىل  ينظر  الرجل   ...
املراأة حتب التفا�صيل بينما الرجل تكفيه النظرة العامة معلومة :... الرجل ل يهّمه ماذا 

ن م�صتقبل البيت.   يوجد داخل البيت بقدر ما يهّمه اأن يوؤمِّ

املراأة الطيبة
اإذا كانت املراأة الطيبة تعطي بال مقابل عند اأول كلمة حب، فاملراأة القوية تعطي اأو 
متنع دائًما يف الوقت املنا�صب وبقدر ما تاأخذ، ورغم اأن  بع�صهم يف�صلونها زوجة، اإل اأن 
اإذا كانت ذا مركز مرموق يف عملها. باخت�صار  الكثريين يرف�صون الرتباط بها خا�صة 
العنو�صة  ن�صبة  ارتفاع  يف  ملمو�ص  لرجولتهم.والدليل  حتدًيا  �صخ�صيتها  قوة  يعتربون 
ال�صهادات  زادت  فكلما  العمل،  يف  املرموقات  املتعلمات  الذكيات  �صفوف  بني  الوا�صحة 

املعلقة على احلائط كلما قل عدد اخلاطبني الذين يدقون الباب.   

ال�سرية التامة 
 امل�صكالت والعيوب والنقائ�ص تبقى بني الزوجني فال يطلع عليها الأهل والأقارب ؛ 
لأن هذه احلياة حياة �صرية ول بد اأن تبقى بني الزوجني، فالغالب على هذه امل�صاكل اأنها 

اإذا خرجت عن نطاق الزوجني فاإنها تتطور وتتعقد.
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دموع الفتيات
ون�صيت �صرخاتها  املت�صاقطة،  اأهملت دموعها  فقد  الفتاة يف زحمة احلياة،  تاهت   
املتكررة، واأغفلت اأحزانها املكبوتة، فتزاحم الهم يف �صدرها، وكرب الأمل يف ج�صمها حتى 
وعقل  لهمومها،  يت�صع  �صدر  و  اأملها،  يتفقد  ح�صن  عن  تبحث  امل�صكينة  فذهبت  مّزقها، 
اأرادت  اأن  ال�صكاية، ف�صقطت برمتها يوم  اإىل من ل ي�صتحق  ير�صدها يف حريتها ف�صكت 
وتاأملت  دمعتها،  يوًما  اأملها  يتح�ص�ص  اأرادت من  اأن  يوم  دهًرا  وتاأملت  دمعتها  ت�صقط  ل  اأن 
دهًرا يوم اأن اأرادت من يتح�ص�ص اأملها يوًما. فلماذا هذا ال�صقوط ؟ وملاذا هذا النحراف 

والجنراف ؟ اإنه فقدان احلنان، والتباعد بني الوالدين والفتيات. 

زوجك طفلك الأول  
بعد الزواج حت�صر كل امراأة كل اهتمامها يف رعاية الأولد وتربيتهم اأح�صن تربية، 
وتكر�ص حياتها وحياة الأ�صرة لتحقيق هذا الهدف، لكنها تن�صى - لالأ�صف - هدفها الآخر: 
اأجل  اأنه مثلها ين�صى نف�صه من  اإمنا ظًنا منها  ! بالطبع ل تفعل ذلك عن ق�صد،  زوجها 
الأولد، بعدها  تكت�صف متاأخرة اأنها ا�صتطاعت اأن تك�صب اأولدها، لكنها خ�صرت حياتها 
اخلا�صة مع زوجها مل تعد تفهمُه اأو يفهمها، الفتور غزا عالقتهما، والفجوة بينهما  حتتاج 
اإىل ترقيع.. وتتمنى لو يعود الزمن اإىل الوراء لت�صكل عالقتها مع زوجها كما �صكلت �صلوك 

اأولدها.  



52

 بيت اآل الدرداء
 اأن يكونا لبع�صهما كما كان اأبو الدرداء واأم الدرداء

�صكت  غ�صبت  واإذا  وا�صرت�صته،  �صكتت  غ�صب  اإذا  كانت  عنهما-  اهلل  ر�صي   -  
وا�صرت�صاها، وكان هذا منهًجا انتهجاه من يوم زواجهما، ويا له من منهج حكيم! فكم من 
البيوت هدمت، وكم من الأ�صر انهارت ب�صبب غ�صب الزوجني مًعا وعدم حتمل اأحدهما 

لالآخر.  

كفران الع�سري 
 الّن�صاء ُجبلن على ُكفر الع�صري وُجحدان املعروف، فاإن اأح�صنت لإحداهّن دهًرا ثم 
اأ�صاأت اإليها مرة قالت:ما وجدت منك خرًيا قط، فال يحملّنك هذا اخللق على اأن تكرهها 
اأ�صرية عندك  اإن كرهت منها هذا اخللق ر�صيت منها غريه، فاملراأة  وتنفر منها، فاإّنك 

فارحم اأ�صرها وجتاوز عن �صعفها تكن لك خري متاع وخري �صريك.



53

ا�ستقبال الزوج 
العمل،  من  عودته  عند  لزوجها  الزوجة  ا�صتقبال  اأهمية  الزوجات  من  كثري  يغفل   
فنجد منهن من ياأتي وهي يف املطبخ اأو يف غرفتها اأو رمبا نائمة، ورغم �صماعها ل�صوته 
فاإنها ل تهب ل�صتقباله بل جندها توا�صل ما كانت تقوم به وكاأن �صيًئا مل يحدث، بينما 
لو جاءت اإحدى �صديقاتها فاإنها تهب من مكانها ويف احلال، ولكن األي�ص من الواجب اأن 
تهب ل�صتقبال زوجها وت�صعره عند عودته من دوامة العمل باأهميته وبفرحتها لروؤيته وقد 
عاد اإليها فت�صتقبله باأجمل منظر و باأحلى ابت�صامة، فتغ�صل بابت�صامتها عناء يوم وُتغطي 

بكلماتها العذبة على كل تعب �صعر به األي�ص من حقه ذلك؟؟ 

التخطيط
 جميل اأن يتفق الزوجان على تو�صيح اأهدافهم يف احلياة على املدى البعيد والقريب 
م�صرتكة  اأهداف  لهما  فيكون  الأهداف،  هذه  اإىل  للو�صول  ي�صتخدمانها  التي  والو�صائل 
يتعاونان عليها، كما يكون لكل منهما اأهداف خا�صة به، ول باأ�ص من اأن يطلع زوجه عليها 

لكي ي�صاعده عليها ؛ ول يقف حائاًل بينه وبني حتقيقها.  
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�سر خطري  
�صفات اجلانب الأي�صر:الأرقام، التحليل، الرتتيب، القرارات، التخطيط 

�صفات اجلانب الأمين : العاطفة، اخليال، الأبعاد،الإبداع، التنا�صق، الأحلان، الذوق. 
ويف درا�صة علمية متت على اأكرث من خم�صني امراأة و رجل يف الكويت. كم تتكلم املراأة يف 

اليوم؟وكم يتكلم الرجل يف اليوم؟ النتيجة املراأة=18األف كلمة الرجل=8 اآلف كلمة.

طبائع 
 الزوجان ب�صر ومن طبيعة الب�صر اخلطاأ والنق�ص، فاإن وقع اخلطاأ والتق�صري من اأحد 
الزوجني يف حق الطرف الآخر اإذا كان من الأمور الدنيوية فعلى الطرف الآخر ال�صفح 
الهفوات  الطرف عن  يغ�صا  اأن  وعليهما  يوم،  زلة  اأمام  ين�صى ح�صنات دهر  والعفو، فال 

ال�صغرية مع التنبيه باأ�صلوب لطيف لي�ص فيه جرح للكرامة اأو اإهانة.

الزوج املتفهم
 املراأة متر بحالت من ال�صعف اجل�صدي والتعب النف�صي حتى اإّن اهلل �صبحانه وتعاىل 
اأ�صقط عنها  فقد  افرت�صها يف هذه احلالت،  التي  الفرائ�ص  اأ�صقط عنها جمموعًة من 
تعود  ال�صيام خاللهما حتى  لها  واأن�صاأ  النفا�ص،  نهائًيا يف حالة احلي�ص وفرتة  ال�صالة 
�صحتها ويعتدل مزاُجها، فكن معها يف هذه الأحوال ربانًيا، كما خفف اهلل �صبحانه وتعاىل 

عنها فرائ�صه اأن تخفف عنها طلباتك واأوامرك.  



55

�سيا�سة ال�سحر احلالل بقلم  زوجة دبلوما�سية 
ا�صتقبليه بابت�صامة وودعيه بابت�صامة، وا�صاأيل عن حاله واأحواله ول تتدخلي باأعماله، 
طيًبا  كالًما  اأ�صمعيه  اخلبيث،  باجلانب  منه  ريه  تذكِّ ول  احلديث  اأطراف  معه  جتاذبي 
واأظهري له جانًبا ليًنا، فاإذا اأخطاأ فال تلوميه وقويل له كالًما ير�صيه، واإذا طلبِت منه 
ه فال تعانديه بالقول الفظيع فينفر منك، ويدب بينكما النزاع واخل�صام،  يلبِّ �صيًئا فلم 
وقد يدوم �صاعات واأياًما، اأطيعيه مبا ير�صي اهلل ومبا يريد، ول تكوين قا�صية كاحلديد، 
وقت  يف  البني  ذات  اإ�صالح  بعدها  ينفع  فال  والوعيد،  بالتهديد  غ�صبه  بُّ  �صي�صُ عندها 

�صديد.

عالمات حب الزوج لزوجته 
الكالم  كثري  عليها،  يخاف  عليها،  يغار  لها،  ي�صتاق  دائًما،  بها  يفكر  ا�صمها،   يحب 
معها، يدللها، ين�صت لكالمها وتفا�صيل حياتها، يكرث النظر لعينيها، يبت�صم لها، يثق بها، 
يخدمها ويت�صامح معها، يكرمها ويحرتمها، يطيعها يف كثري من الأمور، رقيق معها مهما 

كانت قوة �صخ�صيته.
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 نادرات  
 عبا�صة بنت الف�صل زوجة اأحمد بن حنبل ملا ماتت قال عنها : اأقامت اأم �صالح معي 
نكلم  : ما كنا  امل�صّيب  امراأة �صعيد بن  اأنا وهي يف كلمة. وقالت  ثالثني �صنة ما اختلفت 
اأزواجنا اإل كما تكلمون اأمراءكم..اأ�صلحك اهلل.. عافاك اهلل.!! وعندما بكى عبد اهلل بن 
رواحة بكت امراأته فقال: ما يبكيك؟ قالت : بكيت لبكائك ! قال: اإين قد علمت اأين وارد 
النار وما اأدري، اأناج منها اأم ل؟!! ودخل طلحة على زوجته وهو خاثر النف�ص فقالت: ما 
لك ؟ لعلك رابك مني �صيء؟ قال: ل واهلل، ونعم حليلة املرء امل�صلم اأنت. هذه هي الأمثلة 
احلقيقية والنماذج الواقعية التي يجب اأن ل ين�صاها ويغتبط بلقياها.وحتى يبقى الرجل 
على ثنايا عِطرها وجميل ذِكرهُا قبيل فقدها فعليه اأن ل يزدري �صعفها ويدمي لوعتها، 
بل يعده دافًعا لإ�صفاء حبه وحنانه و�صوقه وامتنانه، وهيهات فقد وطاأتهن اأقدام الغانيات، 

وحمتهن �صور احل�صناوات، و�صوهتهّن اأيدي العابثات فاأ�صبحن نادرات. 

�سر جمال املراأة
لٍع اأعوج وهذا �صّر اجلمال فيها و�صرُّ اجلذب اإليها ولي�ص هذا عيًبا   املراأة ُخِلقت ِمن �صِ
فيها  فاحلاجب زّينه الِعَوُج ، فال حتمل عليه اإن هي اأخطاأت حملًة ل هوادة فيها حتاول 
تقييم املعوج فتك�صرها وك�صرها طالقها، ول ترتكها اإن هي اأخطاأت حتى يزداد اعوجاجها 
وتتقوقع على نف�صها فال تلني لك بعد ذلك ول ت�صمع اإليك، ولكن كن دائًما معها بني بني. 
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املراأة التي ل ين�ساها الرجل 
هي اللوؤلوؤة الروحانية التي تنفذ اإىل الرجل بعواطفها واأنوثتها. جمالها لي�ص باجلمال 
ف، لي�صت م�صاعرها ُمتكلفة...اأو ابت�صامِتها ُمت�صّنعة. الذي نِعرف، ودللها لي�ص بالذي َن�صِ
حديثها هم�صات..وملُ�صها ن�صمات. فاأما جمالها فتميزه الإ�صراقة التي متالأ وجهها والنورانية 
التي غذت قلبها.. واحلكمة التي زينت عقلها.. هي التي جعلت �صيد الب�صرية يدمي ذكِرها، 
وياأن�ص بذكِرها..ويهم�ُص با�صمها،اإنها الفا�صلة خديجة الأوىل يف حياته، وزوجه بعد مماته. 
ومل  وغناها..  مالها  يغريها  والمتنان. مل  بالقوة  واأ�صعرته  واحلنان،  باحلب  مالأت حياته 
يلهها ح�صنها وبهاوؤها، و�صادت نف�صها بالف�صائل.. ل بالن�صب والقبائل!! واأخل�صت يف منح 

قلبها ووجدانها وفكرها لزوجها ورفيق دربها!!واأ�صبغت عليه �صيماء املهابة والرفعة.

اأمل احلب
 واقع احلب تعرب عنه حماولت الزوجة اجلادة لتحقيق مزيد من التفاهم والن�صجام، 
وكذا الرغبة امل�صرتكة يف اإجناب طفل واآمالهما امل�صرتكة، كل هذا �صحيح يف حد ذاته، 
لكنه ل يحول دون اإح�صا�ص املراأة بالأمل ما دام الزوج ل يعرب لها عن حبه ول يبدي نحوها 
رقتها  وزيادة  الزوج  على  اإقبالها  اأن  املراأة  تلحظ  ما  وكثرًيا  واللطافة،  الرقة  مزيًدا من 
جتاهه، كثرًيا ما تزيده توتًرا،، فبع�ص الن�صاء ت�صعرن باأنهن كلما اأبدين مزيًدا من الرقة 

واللطف �صعرن بابتعاد اأزواجهن عنهن.
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ب�سراحة 
املراأة  ت�صتطيع  حني  يف  املراأة،  لرتوي�ص  �صنوات  ع�صر  القا�صي  العنيد  الرجل  يلزم 
فاجعلها  امراأة  جتنن  اأن  اأردت  اإذا  �صراحة  بكل  بابت�صامة...  الرجل  ترو�ص  اأن  العادية 

تعي�ص يوًما  كاماًل بال مراآة.

ي�ستطيع املال 
اأن ي�صرتي املنزل لكن ل ي�صتطيع �صراء الدافئ.. ي�صتطيع املال اأن ي�صرتي ال�صرير لكن 
ل ي�صتطيع �صراء النوم.. ي�صتطيع املال اأن ي�صرتي ال�صاعة لكن ل ي�صتطيع �صراء الزمن.. 
ي�صتطيع املال اأن ي�صرتي الكتاب لكن ل ي�صتطيع �صراء املعرفة.. ي�صتطيع املال اأن ي�صرتي 
املن�صب لكن ل ي�صتطيع �صراء الحرتام.. ي�صتطيع املال اأن ي�صرتي الدواء لكن ل ي�صتطيع 

�صراء ال�صحة.. ي�صتطيع املال اأن ي�صرتي الدم لكن ل ي�صتطيع �صراء احلياة.

ال�سعور بالفتور 
 ل ي�صتطيع الزوجان يف احلقيقة اأن يتجنبا حلظات الفتور التي تنتاب حياتهما من 
اآن لآخر، وخري لهما اأن يعرتفا بالواقع واأن يواجهاه يف هدوء و�صجاعة وهما واثقان باأن 
ال�صحب ل تلبث اأن تزول، فتوتر اأحدهما وغ�صبه لي�ص حتًما اأن يكون تابًعا لهدوء الآخر 
وابت�صامته، بل قد يزداد التوتر كلما بالغ الآخر يف ا�صطناع الهدوء واملرح الزائف.عادة 
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املحبان يتباهيان باأنهما وحدة متكاملة ل فرق بينهما ول تكليف وهذا خطاأ، فمهما كانت 
الروابط بينهما قوية وثيقة، ومهما كان الن�صجام بينهما كاماًل ف�صوف تظل لكل منهما 

ذاته ومزاجه وميوله وقدراته وطباعه واأفكاره.

املراأة كالنحلة
تهبك الع�صل ولكنها تل�صعك، فعندما ت�صمع املراأة عبارات الغزل تغم�ص عينها لكي 
ت�صتمتع مبعناها، فاإذا �صمعت بع�ص الن�صائح اأغم�صت عينها لتنام، فاأروع ما يف الرجل 

اأن يراعي يف املراأة كربياءها مهما توا�صعت بني ذراعيه.

تذكري
 اإذا كانت املراأة نا�صبة احلنان، قا�صية الفوؤاد، قوية ال�صعور مباآربها، بليدة الإح�صا�ص 
مبطالب غريها فخري لها اأن تظل وحيدة، فلن ت�صلح ربة بيت. اإن الزوج قد مير�ص، وقد 
تربح به العّلة فت�صيق به املمر�صة امل�صتاأجرة.املفرو�ص اأن تكون زوجته اأ�صرب من غريها 
واأظهر ب�صا�صة واأماًل ودعاء له..ولن نفهم اأطراف هذه الق�صية اإل اإذا علمنا باأن البيوت 

} البقرة: 187. تبنى على احلب املتبادل: {ُهنَّ ِلَبا�ٌص َلُكْم َواأَْنُتْم ِلَبا�ٌص َلُهنَّ
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فريو�س العنف 
وعدم  الآخر  ال�صريك  �صعف  ال�صتفزازي،  واجلدال  والتحدي  العناد  اأ�صبابه:   -

التكافوؤ، بع�ص الفريو�صات يف هذا املو�صوع. 
يف  واحلميمة  العطف  القناعة،  الت�صامح،  امل�صايرة،  ال�صرب،   : العالج  طريقة   -

العالقة الزوجية، ال�صدق وال�صراحة يف كل الأحوال ت�صنيفه : خطري جًدا.

فريو�س امللل  
-  ت�صنيفه : خطري. 

اأ�صبابه: روتني احلياة، الفتقار اإىل التجديد يف الأمور اليومية، الفراغ.   -
طريقة العالج: ال�صعي اإىل التجديد حتى يف اأب�صط الأمور، قليل من التغري وخلع   -

ثوب املثالية. قد يفيد مالأ الفراغ باأ�صياء مفيدة واأفكار متجددة.

فريو�س الغرية  
 ت�صنيفه : فتاك. 

اأ�صبابه :  الرغبة بالمتالك، ال�صك بال�صريك الآخر، الفتقاد اإىل ال�صراحة. طريقة 
الهادئة  واملناق�صة  التامة  ال�صراحة  الآخر،  ال�صريك  وخ�صو�صية  حرية  احرتام  العالج: 

املو�صوعية، البتعاد عن الختالط قدر الإمكان.
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�سور مقلوبة 
 عندما تفتقدنا يومًيا موائدنا ونكتفي بوجبات خفيفة داخل الغرف لوحدنا فاعلموا 
اأن ال�صورة مقلوبة، عندما يكتظ املنزل باأكرث من ثمانية اأفراد ول يرى كل منهما الآخر اإل 
يف نهاية الأ�صبوع اأو يف اآخر اليوم لتتحول منازلنا العامرة اإىل فنادق األف جنمة فاعلموا 

اأن ال�صورة ما زالت ت�صر على اأن تبقى مقلوبة.

اأنثى 
كلمة اأنثى مركبة من اجلمال واجلاذبية وال�صحر والغمو�ص والقوة واأحيانا ال�صعف 
فتاة ما..يف مكان ما وهبها اهلل ذلك  تكون  القوي، فالأنثى قد  اأخرى..ال�صعف  وبعبارة 
!!اإن الأنثى لها ذلك احل�صور القوي للمثل  ال�صحر اخلفي الذي يفرق بني املراأة والأنثى 
الورد الطبيعي وال�صناعي، كالهما  الفارق بني  ا  اأي�صً ي�صبه  اإنه  الكبري وللنجمة الالمعة 
ورد ولكن لالأول عبري وا�صح ولالآخر �صمت الرائحة. اإذا فتعبري الأنوثة : �صيء يف امراأة 
ما يجعلها مميزة ويجعلها ملكة عاملها واأحياًنا ماأ�صاة وكارثة وم�صيبة راح �صحيتها رجل 

كان يبحث عن اأنثى.
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�سنوات العمر 
 املراأة يف �صن 18 تتزوج ويف٣0 تتاأكد من احتفاظها بجاذبيتها وعندما ت�صل40 حتب 
زوجها بزيادة لتن�صى ال�صيخوخة مع اأنها كانت اإذا تقدم رجل ليخطبها وكانت يف20 من 
عمرها �صاألت يف هدوء: كيف هو ؟ واإذا كانت يف ٣0 ت�صاءلت باهتمام : من هو ؟ اأما اإذا 
كانت يف40 فاإنها ت�صرخ : اأين هو ؟ ت�صغي املراأة لزوجها عندما يتحدث اأثناء النوم فقط.

املراأة 
عطر،  ريحها  اأمريي،  وعبريها  خمملي،  ملم�صها  حمراء،  وردة  اجلوري،  كالورد   
ومنظرها ي�صر القلب ويفرح الفوؤاد، هذه الوردة ل ي�صلح معها اإل احلنان والعطف، لنا 
اأن ن�صاهدها باحلالل، اأن نقبلها باحلالل، لكننا ل نريد قطف هذه الوردة. فطاملا اأنها 
يف اأر�صها الطيبة فاإنها �صتعي�ص مدة اأطول، اأما قطف هذه الوردة باإهانة املراأة والتقليل 
من احرتامها فهذا وابله يعود علينا وكذلك �صرره ؛ لأنها �صتذبل و�صتبخل علينا باأريجها 

وريحها ومنظرها.
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معلومات خا�سة 
 املخ + العينان ي�صتهلكون وحدهم نحو ٦0% من الأك�صجني الذي ن�صتن�صقه. الأ�صخا�ص 
الذين يعتادون حل الكلمات املتقاطعة تقل لديهم فر�ص الإ�صابة مبر�ص الزهامير. درا�صة 
ل  الع�صبية  واخلاليا  املخ  خاليا  الرجل.  مخ  ثلثي  ي�صاوي  املراأة  مخ  اأن  اأثبتت  اأمريكية 

تتجدد.

ا معها  كن عملياً
قم  الزوجة،  هذه  رزقك  اأن  اأمامها  اهلل  واحمد  لوجودها،  امتنانك  اأخربها مبدى   
بني  اأعطها  والطماأنينة،  بال�صعادة  ينعم  اهلل  بطاعة  ينعم  الذي  البيت  فاإن  معها،  و�صلِّ 
احلني واحلني هدية، اأكرم اأهلها، واإذا بكت لأمر اأحزنها احت�صنها وقبل يدها، كن رجاًل 
يعجبها،  عّما  ا�صاألها  كالبهيمة،  تنق�ص على زوجك  ل  الغ�صب،  نف�صك عند  تتمالك  باأن 
عّما تريد، عّما حتب، اأخربها بجمال ف�صتانها اجلديد، اأظهر لها ده�صتك لنعومة جلدها 

وجمال ب�صرتها ونقاوتها.

 وجهة نظر  
 اإذا خف�صت املراأة �صوتها فهي تريد منك �صيًئا واإذا رفعت �صوتها فهي مل تاأخذ هذا 

ال�صيء. كثريون هم الرجال  اإذا اأحبوا �صيًئا يف وجه املراأة اأخطوؤوا فتزوجوا املراأة كلها.
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فريو�س البخل  
-  اأ�صبابه: طبع �صيء و�صفة منفرة. 

طريقة العالج : احلمد وال�صكر على عطاء اهلل والتمتع بالرزق احلالل واليقني   -
باأن املوت قريب دائًما. ت�صنيفه : خطري.

فريو�س تدخل الأهل  
اأ�صبابه: ت�صرب امل�صاكل ال�صخ�صية خارج املنزل، كرثة الزيارات لالأهل واطالعهم   -

على تفا�صيل خا�صة وبدون مربر. 
طريقة العالج: املحافظة على ال�صرية واخل�صو�صية يف العالقة الزوجية، العتدال   -

يف الزيارات، الهتمام يف �صوؤون املنزل والعائلة اأوًل. ت�صنيفه : خطري.

حقوق وواجبات
 هناك رجال يح�صبون اأن لهم حقوًقا ولي�ص عليهم واجبات، فهو يعي�ص يف قوقعة من 
اأنانيته وماآربه وحده غري �صاعر بالطرف الآخر وما ينبغي له، والبيت امل�صلم يقوم على 
َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة} البقرة: 228   قاعدة عادلة : {َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ
وهي درجة القوامة اأو ريا�صة هذه ال�صركة احلّية وما ت�صلح �صركة بدون رئي�ص، وبديهي 
األ تكون هذه الريا�صة ملغية لراأي الزوجة وم�صاحلها امل�صروعة اأدبية كانت اأو مادية. اإن 
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معنى  فال  وجودها  َعزَّ  فاإذا  معينة،  موؤهالت  تتطلب  امل�صلم  للبيت  الجتماعية  الوظيفة 
بالعجز  املراأة مًعا، فمن �صعر  الرجل وعلى  املوؤهالت مفرو�صة على  الزواج، وهذه  لعقد 

عنها فالحقَّ له يف الزواج.

وجود الكلفة بني الزوجني 
اأنهما غري  يكت�صفا  ال�صدمة حني  يتجنبا  الزوجني حتى  بني  الكلفة  وجود   لبد من 
متفقني يف كل �صيء بعك�ص ما كانا يتوهمان، ثم اإن كل منهما قد يخ�صى على حريته من 
طغيان احلب، ل �صك اأنه  يناأى عن املحبوب كلما اقرتب هذا منه، اإن طغيان احلب يخيف 
بالفعل  اإنك حتبني ما دمت   : تعني  قل يل  اإنك حتبني  قد   : اإن عبارة  قل يل  اأحياًنا. 
رد  .اإن  نحوي  عواطفك  حقيقة  عن  النظر  ب�صرف  حتبني  فعاًل  اإنك   : يل  قل  حتبني.. 
الفعل التلقائي قد تكون ال�صمت اأو اإجابة ق�صرية مثل :طبعا اأحبك كما تعلمينواحلقيقة 
اأن احلب ل يقتله الزواج، وتكفي الت�صرفات والأفعال للدللة على احلب وقوته، ولي�صت 
ا نف�ص  ا ي�صتبد به اأي�صً املراأة وحدها هي التي تود اأن يعرب لها زوجها عن حبه، فالرجل اأي�صً
الإح�صا�ص، واحلقيقة اأن احلب ل يقتله الزواج اإمنا يتم التعبري عنه باأ�صياء اأخرى تلحظها  
وت�صعر بها املراأة الذكية، ويدركه ويلم�ص حرارته الزوج النبيه، وكل يعرب عن حبه باأ�صلوب 

اأو باآخر. 
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جوري2 
فيه...لونها  الدم  جريان  ج�صدك  يف  يجري  اأحمر..فحبها  اجلورية..لونها  الوردة   
العينني  اأحمر..كحمرة  الوردة  هذه  احلياء..لون  ي�صربهما  حينما  خديها  اأحمر...كلون 
تبكيان على فراق احلبيب للحبيبة. املراأة هي بنك ال�صعادة..ا�صتثمر فيه كل اأنواع احلب 
م�صاعدتها...فدخولك  عن  تكابر  ل  نف�صك  به  جتود  ما  كل  كيانك  من  والعطاء..اأعطها 
املطبخ يثبت حبها لك... على عك�ص ما يراه  بع�صهم باأن م�صاعدة الزوجة تخد�ص �صورة 

الرجولة.

ال�سرب على البالء
ا   زوجة اأ�صيب زوجها مبر�ص ال�صل القاتل فاعتربت مر�ص زوجها ابتالء ومتحي�صً
فعكفت على خدمته متفائلة بعودته اإىل البيت ذات يوم معافى غري اأن اهلل عز وجل اختار 
للزوج نهاية اأخرى فقد توفاه اهلل وهو را�ٍص عنها، بعد �صنة تزوجت من رجل ثري غني 
عقيم لكن تعر�صت حلادثة اأدت اإىل قطع رجلها واإ�صابتها ب�صلل ن�صفي اأقعدها بالفرا�ص، 
والأخ  والزوج  الأب  نعم  لها  يكون  اأن  على  الزوج  وعزم  و�صرب  هلل  ذلك  الزوج  فاحت�صب 
؛ كان  ُي�صاأل عن ذلك  البيت. وعندما  اأغرا�ص  بكل  و�صمر عن �صاعد اجلد و�صار قائما 
الزوج البار يرد عن فوره: اإن يل يف ر�صول اهلل العربة واملثل، فقد كان يخ�صف نعله، ويرقع 
ثوبه، ويحلب �صاته، وكان يف خدمة اأهل بيته... وظل وفًيا لزوجته املقعدة؛ اإىل اأن �صاء اهلل 
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اأن تت�صافى بعد عر�صها على اأطباء يف فرن�صا، وقد ابتاع كل ما ميلك من اأجل �صفائها، 
لي�صرب لنا بذلك اأروع املثل، ويعزف لنا حلن الوفاء.

 احلب والزواج 
الزواج ل يقتل احلب بل لعله يزيده عمًقا واأ�صالة. كل ما يف الأمر اأن احلب ل يعود 
النا�ص من  التعبري عن نف�صه مادام الزواج ي�صهد بوجوده ويحميه، لكن من  اإىل  بحاجة 
يف  ذلك  نكرر  واأن  نحبه  اإننا   : له  نقول  اأن  اإىل  بحاجة  فيظل  وبعواطفه  بذاته  ي�صعر  ل 
ا، ويف احلياة امل�صرتكة  اأي�صً كل حني واإل �صعر بالأمل والتعا�صة وهذا �صاأن املراأة والرجل 
يجد احلب اأ�صكال جديدة يعرب بها عن وجوده ويوؤكد بها اأ�صالته وعمقه وبالتايل ت�صبح 
اإنها هي وحدها  عبارات احلب بال فائدة ول جدوى فالأعمال واملواقف فيها الكفاية بل 

التي تثبت وجود احلب وتعرب عنه حقا.

فريو�س الأنانية 
حاجات  احرتام   : العالج  طريقة  بامل�صوؤولية.  ال�صعور  عدم  الذات،  حب  اأ�صبابه:   

ورغبات الطرف الآخر، امل�صاركة بني الطرفني يف ال�صراء وال�صراء. ت�صنيفه : خطري.
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يقولون 
كل اأنثى امراأة... لكن لي�ص كل امراأة اأنثى حقيقة منطقية ل جدال فيها. الأنثى امراأة 
بال مقايي�ص فهي لي�صت ملكة جمال !! فملكة جمال العامل قد تكون اأجمل واأكمل ج�صًما يف 
العامل لكنها لي�صت اأنثى، فاملوا�صفات العاملية للجمال تتم بال�صنتمرت والبو�صة والكيلوغرام 
وهذا كّله ي�صلح لبناء منزل و�صنع �صيارة ولكنه ل ي�صلح ل�صناعة اأنثى، الأنثى ل ُت�صنع 
اأنثى.. اإن الأنوثة موهبة و�صر...  ملالب�ص ول مبتكرات ول حتى عطر يجعل من امراأة ما 
يولد مع امراأة ما فيجعلها كاملغناطي�ص ت�صد اإليها الرجال متاًما مثل ملكة النحل عندما 
تطري وتطلق عطرها الأنثوي فيت�صابق اإليها ذكور النحل ويطريون خلفها حتى ي�صقطون 
اأن ي�صل  الواحد ميوت بعد  اإل واحد منهم، وحتى هذا  التعب ول يح�صل عليها  �صرعى 

اإليها.

ر الدماغ   ع�سرة تدمِّ
عدم تناول وجبة الإفطار.  -
-  الإفراط يف تناول الأكل.

-  التدخني.
-   كرثة تناول ال�صكريات 

. تلوث الهواء.  -
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-  الأرق )قلة النوم(.
-  تغطية الراأ�ص اأثناء النوم.

-  القيام باأعمال اأثناء املر�ص.
-  قلة حتفيز الدماغ على التفكري.

-  ندرة احلديث مع الآخرين.

الرحمة 
 نبع اأودعه اهلل تعاىل يف قلوب الآباء لريحموا بها اأبناءهم كلهم دون بع�صهم. فاإىل 
كل والد كرمي نقول : هل اأجلُّ واأجمل واأحلى واأبهى من عدل الوالدين ؟! ن�صع اأمام اأعينكم 
حديًثا من اأحاديث ر�صول اهلل يبني فيه وجوب اإقامة العدل بني الأبناء ذكوًرا واإناًثا. فعن 
النعمان بن  ب�صري ر�صي اهلل عنه قال: اأعطيت اأحد اأبنائي عطية فقالت زوجته : واهلل ل 
اأر�صى حتى ن�صتفتي ر�صول اهلل، فجاءه فذكر ذلك له، فقال : اأاأعطيت �صائر اأولدك مثله؟ 
فقال: ل، فقال ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم -: ردَّ العطية ؛ اتقوا اهلل واعدلوا بني 

اأبنائكم .
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ال�ستهزاء وجرح امل�ساعر 
 ال�صخرية من املظاهر اجل�صمية اأو الجتماعية  تولد الكراهية يف النف�ص ؛ لأنها تقلل 
من �صاأن الطرف الآخر، وبالتايل ينعدم الحرتام ويحل حمله النزاعات وامل�صادات، فمن 
اأهم اأدوار الزوجة يف حياة زوجها حفظ كرامته يف ح�صوره وغيابه واإ�صعاره الدائم بالثقة 
بالنف�ص ودفعه اإىل النجاح، وذلك ل يتاأتي باملوؤاخذة الدائمة والتعليق ال�صلبي على �صلوكه 

ومظهره بطريقة موؤذية.

الو�سايا الثالث 
ف�صاعديه  وعيوب  حما�صن  له  اإن�صان  فكل  عيوبه.  قبل  زوجك  حما�صن  اإىل  انظري 
للتخل�ص من عيوبه، اإذا اأردت �صيًئا من زوجك فا�صتخدمي رقتك وحنانك واأنوثتك وعقلك، 
فالرجل يذوب باأنوثة املراأة. اإذا غ�صبت من زوجك فا�صمتي واأغلقي فمك، واحرت�صي من 
ل�صانك، واذكري اهلل، فاملراأة حني تغ�صب تلدغ زوجها وتطعنه يف مواطن �صعفه و�صوف 

يحقد عليها. 
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عدم التقدير 
 قد يكون لزوجك طموحات واأحالم حتتاج اإىل م�صاندة وم�صاعدة ولكن عدم تفهمك 
م�صاركتك  ويعترب عدم  كما يجب،  تقدرينه  ل  اأنك  الزوج  قد يرتجمها  الطموحات  لهذه 
فيها  تقع  التي  الأخطاء  اأكرب  ويعد ذلك من  الإحباط  نوًعا من  الت�صجيع  بعبارات  ولو  له 

الزوجات وقد تدمر حياتهن الزوجية، ثم يت�صاءلن بعد ذلك عن ال�صبب !! 

عندما يحبك زوجك 
 اجعلي زوجك يحبك فاإن اأحبك زوجك كنت له ملكة جمال العامل ولو كنت يف العني 
عادية، وذلك باأن تغريي دائًما من مظهرك، فالأناقة املتجددة للزوجة تخلب الزوج وتبدو 
له امراأته وكاأنها مائة امراأة، اأن�صتي اإىل زوجك مبحبة واإعجاب حتى لو تفاخر بنف�صه 
ري الراحة لزوجك يف بيته وكوين اأني�صة وحدته واأن�صيه متاعبه وهمومه.  كطفل �صغري وفِّ
هناك كلمة مهمة و�صهلة ورائعة ت�صعد املراأة وزوجها وهي كلمة ال�صكر، فهي متلك قلب 

زوجها.
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كوين له وردة 
 الرجل ل يعرف كيف يلب�ص يف الغالب ول كيف يقول حلو الكالم، فغردي يف حياته 
فيبحث عنك، واهتمي مبظهره وذكريه باأوقات راحته وكوين له كالزهر والورود، وعلِّميه 
اأن يف الدنيا ما هو اأهم من الأعمال واأحلى من الأموال.ل تخلعي برقع احلياء من زوجك 
القدم واجعلي احلياء  الراأ�ص حتى  اأنت من  به، ول ترتجلي وكوين  لأن زواجك قد طال 

ي�صبغ خديك باحلمرة، وانظري اإىل زوجك كغريب اأحياًنا.

م�سحف ال�سائق اأو اخلادمة 
اأن نوفر للخادمة وال�صائق يف املنزل م�صحًفا مرتجًما بلغته كي يفهم معاين  جميل 
كالم اهلل ب�صكل �صحيح مع بع�ص الكتيبات والأ�صرطة املرتجمة التي يتعلم منها ال�صائق 
واخلادمة اأمور دينهم، فمن املوؤ�صف اأن يعود لبالده بعد اأن مكث يف بلد التوحيد �صنتني 
اإىل خم�ص �صنوات دون اأن يزداد معرفة بدينه وحمبة لربه، ومثل هذه الكتيبات والأ�صرطة 
مكان  كل  يف  املنت�صرة  والإر�صاد  الدعوة  ومكاتب  اجلاليات  مكتب  يف  ب�صهولة  موجودة 

وجماًنا.
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لغة العيون 
يتم  ل  الزوجني  بني  فامل�صاعر  والإعجاب،  احلب  عن  تنم  التي  النظرات  نتجاهل   
تبادلهما عن طريق اأداء الواجبات الر�صمية اأو حتى عن طريق تبادل كلمات املودة فقط، 
ال�صوت،  ونربة  الوجه،  تعابري  خالل  من  لفظية  غري  اإ�صارات  عرب  يتم  منها  كثري  بل 
ونظرات العيون، فكل هذه من و�صائل الإ�صباع العاطفي والنف�صي، فهل يتعلم الزوجان فهم 
لغة العيون، وفهم لغة نربات ال�صوت، وفهم تعبريات الوجه ؟ فكم للغة العيون مثاًل من 

�صحر على القلوب؟!

الرجل يكره دموعك 
كم يتعب الرجل نف�صًيا ويتاأمل لو اأ�صعرته املراأة باأنه ال�صبب يف تعا�صتها وحزنها ودموعها 
قد تكون دللة على ذلك. الرجل يرى دموع املراأة �صعف و�صذاجة وخا�صة يف بع�ص املواقف 
التي يرى الرجل اأنها حتتاج اإىل حل ونقا�ص عقلي ولي�ص دموع.الرجل يدرك اأن دموع املراأة 
�صالح لإ�صعافه وقد تكون ق�صوته ردة فعل لبداية اإح�صا�صه بال�صعف والر�صوخ.الرجل يحب 

املراأة الرقيقة والتي تنزل دموعها غزيرة اأي باملنا�صبات التي حتتم الدموع.
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كوين له خادمة 
زوجك الغايل يريدك له خادمة نعم خادمة، يريدك اأن تعدي له الطعام بيديك حتى 
واإن كان لديك خادمة، يريدك اأن ترتبي اأغرا�صه بنف�صك، يريد اأن يرى مل�صاتك اأنت يف 

اأركان البيت، يريدك اأن تعتني مبالب�صه ومظهره و مظهرك ومظهر اأولده.  

هل تبيعني زوجك؟ 
بقلم مقهورة من زوجها : 

رجل  وهو  اأ�صدقائه  اأحد  اإىل  اأف�صل..فذهب  بيت  اإىل  لينتقل  بيته  يبيع  اأن  رجل  اأراد 
اأعمال وخبري يف اأعمال الت�صويق...وطلب منه اأن ي�صاعده يف كتابه اإعالن لبيع البيت، وكان 
وامل�صاحة  اجلميل  باملوقع  فيه  اأ�صاد  له،  مف�صاًل  و�صًفا  فكتب  جيًدا  البيت  يعرف  اخلبري 
الكبرية وو�صف الت�صميم الهند�صي الرائع، ثم حتدث عن احلديقة وحمام ال�صباحة.....
 : وقال  �صديد  باهتمام  اإليه  اأ�صغى  الذي  املنزل  �صاحب  على  الإعالن  كلمات  وقراأ  اإلخ.. 
اأرجوك اأعد قراءة الإعالن، وحينما اأعاد الكاتب القراءة �صاح الرجل يا له من بيت رائع..! 
لقد ظللت طول عمري اأحلم باقتناء مثل هذا البيت ومل اأكن اأعلم اأنني اأعي�ص فيه اإىل اأن 
�صمعتك ت�صفه، ثم ابت�صم قائاًل : من ف�صلك ل تن�صر الإعالن، فبيتي غري معرو�ص للبيع. 
املهم اأخواتي من هذا : اأنت اأيتها الزوجة عندك زوج فحاويل اأن متتلكيه وتعددي حما�صنه 
اأم تنتظرين حتى ياأتي الآخرون ليعدوا حما�صن �صركائنا ؟  تاأملت كثرًيا عندما وجدت نف�صي 

حايف القدمني... ولكني �صكرت اهلل اأكرث حينما وجدت اآخر لي�ص له قدمني.  
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يريدك حبيبته
 زوجك يريدك احلبيبة العا�صقة التي تتفنن يف �صرقة قلبه ويف اإثارة رجولته.. يريد 
امراأة لعوب تبهره بقوامها و عطرها كما تبهره باأنوثتها   و�صحرها، يريد على فرا�صه اأنثى 
تثريه ومتتعه مبنظرها وعطرها ولني ج�صمها و كلماتها، يريدها اأن تذوب بني يديه ع�صًقا 

و�صوًقا وهياًما.

يريدك �سديقته!!
اأموره، يريد �صديقة  اإليها همومه وي�صت�صريها يف   زوجك يريد ال�صديقة التي يبث 
حتفظ �صره وت�صرت عيبه ل زوجة تف�صي �صره وتف�صح عيبه بني جاراتها و�صديقاتها واأهلها، 
يريد عقلك وحكمتك وم�صورتك ل ل�صانك وثرثرتك فيما ل يهمه، يريد اأن يتكلم فتح�صني 
ال�صتماع ل اأن تتكلمي فتكرثي ال�صكوى من اأعباء املنزل وم�صاكل الأولد فيلجاأ اإىل ال�صمت 

املنزيل اأو اإىل ترك البيت وق�صاء معظم الوقت مع اأ�صدقائه الذين يفهموه وي�صمعوه.

ا  كوين له اأمًّ
ا. الأم يف حنانها، يف عطائها الال حمدود،   اإن زوجك الغايل يحب اأن تكوين له اأمًّ
ا يف �صعة �صدرها معه ويف ت�صاحمها  عطائها ال�صامت الذي ل يتبعه منٌّ ول اأذى، يريد اأمًّ
وعفوها اإن هو اأخطاأ ويف قبلتها وت�صجيعها اإن هو اأ�صاب، يف ت�صليتها له والأخذ بيديه يف 
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ال�صراء والفرحة والبهجة، يف ال�صراء، يف �صهرها بجواره عند مر�صه اأو اأثناء عمله، ويف 
ب�صا�صتها و�صعادتها عند ح�صوره، وقلقها ولهفتها عند غيابه، اإنه يريد اأمه التي فقدها بعد 

زواجه  ويظل يحنُّ اإليها كلما اأح�ص بحاجته لها.

تاأملي  
 اإذا كنِت اأيتها الزوجة الطيبة العفيفة تعانني من ندرة كلمات احلب والعطف واحلنان 
من زوجك ؛ فذلك لأن اأغلب الأزواج يحاول اإخفاء هذه امل�صاعر وعدم اإظهارها للزوجة 
امل�صكينة ؛ظًنا منه اأن هذا الت�صرف يوؤثر على رجولته وجديته معها!!فت�صقط هيبته ويقل 
تعانني من هذه  اأو مبظهرك..اإذا كنت  بك  مبال  اأنه غري  وت�صعرين  نظره!!  احرتامه يف 

امل�صكلة، عليك بال�صرب والتحمل حتى تقطفي ثمرة النجاح وذلك بتفهمك ملا ذكرته.

من حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل كل زوجة م�سلمة  
اإذا ظلمها  التي  العوؤود،  الولود،  الودود،  اأهل اجلنة؟  اأخربكم بن�صائكم من  األ     -

ا حتى تر�صى .  قالت: هذه يدي يف يدك، ل اأذوق غم�صً
نت فرجها، واأطاعت زوجها،  -   اإذا �صلت املراأة خم�صها، و�صامت �صهرها، وح�صَّ

قيل لها: ادخلي من اأي اأبواب اجلنة �صئت.
-   الدنيا متاع، وخري متاعها املراأة ال�صاحلة . 
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-  ل يحل للمراأة اأن ت�صوم وزوجها �صاهد اإل باإذنه .
-    اإذا دعا الرجل امراأته اإىل فرا�صه فلم تاأته، فبات غ�صبان عليها، لعنتها املالئكة 

حتى ت�صبح .
-   ثالثة ل ترفع �صالتهم فوق روؤو�صهم �صرًبا: رجل اأمَّ قومه وهم كارهون، وامراأة 

باتت وزوجها �صاخط، واأخوات مت�صادمات .
-   ل ينظر اهلل تبارك وتعاىل اإىل امراأة ل ت�صكر زوجها، وهي ل ت�صتغني عنه .

-  اأميا امراأة �صاألت زوجها الطالق من غري ما باأ�ص، فحرام عليها رائحة اجلنة .

ا  كن رجالاً رومان�سيًّ
 حتتاج املراأة يف جميع اأطوار �صني عمرها املختلفة اإىل مل�صات حانية وكلمات عذبة 
فرتة  بني  زوجها  يفاجئها  اأن  املراأة  حتب  الأنثوية!  وطبيعتها  املرهفة  م�صاعرها  تالم�ص 
واأخرى بحركة ت�صلب قلبها وتاأكد اأنها �صتعتربها منك �صيًئا كبرًيا، لذلك ل تتهاون بهذا 

ال�صيء، وكما ت�صعى هي لإ�صعادك واإزالة امللل اأ�صعدها بتجاوبك ومببادرتك.
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حتى ل تذبل الوردة 
 احلياُة الزوجيُة ِرباٌط ُمقد�ص.. َعالقٌة بني رجل وامراأة.. كتب اهلل اأن يكوَن كلٌّ منهما 
ُد كل منهما لالآخر.. يبنيان حياَتهما  لالآخر..! يبداآن العي�َص كع�صفورين يف قف�ص.. يغرِّ
باأريج احلب.. وعبق الود..يبادُل كل منهما الآخَر الحرتاَم والوفاء..تدور الأيام ب�صرعة.. 
وُيرزقان اأحلى هدية من اإله ال�صماوات والأر�ص.. طفل يتغنى البيت ب�صحكاته.. وترانيم 
بكائه..!!ميالأ عليهما حياَتهما.. ويزيد �صْهدها �صهًدا ومع فرحتهما بهذا الطفل.. ين�صى 
كلٌّ منهما الآخَر.. تلّهى الزوجة عن زوجها دون اأن ت�صعر.. وهو بدوره يكرث اخلروج َهَرًبا اأو 
جتاهاًل ب�صبب هذا الو�صع.. فيذبل حيَنها ورُد احلب.. وي�صيخ جمال الُود.. تغرق الزوجة 
يف الهتمام بطفلها وِفْلذة كبدها.. وتلّهى عن زوجها.. فينقلب قف�ُص احلب اإىل �صاحة 

عراك.. ي�صيع فيها كالهما.  

لك وحدك 
 ميكنك اأختي الزوجة العاقلة احلكيمة الذكية اأن تثني على كرم زوجك، وتبالغي يف 
قد  ورعايتك..اأنت  بف�صلك  قد غمرتني  اأنت   : تقويل  ؛كاأن  مديحه واحلديث عن عطفه 
اأكرمتني بعطاياك وهداياك. اأنت مل ترتك يف نف�صي حاجة اإل وقد جلبتها يل..ل اأعرف 
وما  تريدين  ما  كل  على  لتح�صلي  ؛  اإلخ  احلنان..  وهذا  الكرم  هذا  على  اأ�صكرك  كيف 
ت�صتهني طبًعا يف حدود املعقول ويف مقدور الزوج، وزوجك را�ص وم�صت�صلم وفرحان. بدًل 
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من الكلمات التي تثري غ�صبه، وحت�ص�صه بتق�صريه، واملقارنة بينه وبني اأزواج �صديقاتك اأو 
اأخواتك، فاإن ذلك �صوف يجلب امل�صاكل ويزداد عناًدا وكرها لك، وتزداد امل�صاكل.. ولِك 
التي �صتح�صلني عليها عن طريق ر�صا زوجك  ال�صعادة  الزوجة مدى  اأيتها  تت�صوري  اأن 

عنك وحمبته ووده، كيف ؟ بقليل من الذكاء واللباقة يف الل�صان والكلمات الرقيقة.  

زحمة الأيام
مع زحمة الأيام وت�صارع وترية الهموم ل بد اأن جتف امل�صاعُر بينكما ؛ فاإن البيوت 
واإن كانت تبنى على احلب فاإن دمارها يبداأ من جفاف امل�صاعر..حينها ت�صبح العالقة 
اأبنائكما، وعلى حياتهم  الزوجية ج�صًدا بال روح! وهذا بال �صك �صيوؤثر �صلًبا على تربية 
ا فاحلب ينتج اأ�صًرا قوية.. قوية ل تهّدها الريُح.. ول ت�صتتها العوا�صف،  امل�صتقبلية. اأي�صً
فيا كل زوج وزوجة.. ل جتعال هموَم الأبناء تن�صيكما نف�صيكما، نعم! هم اأمانة يف اأعناقنا 
ول بد اأن نربيهم اأح�صَن تربية.. لكن حاول قدَر امل�صتطاع اأن حتافظا على م�صاعر احلب 
م بكما العمُر.. فلي�ص عيًبا اأن يعي�ص الإن�صان  بينكما، وجتديدها من حني لآخر، واإن تقدَّ
ا مع من وهبها له اهلل لتكون �صكًنا له ويكون �صكًنا لها..حني يتم ذلك �صيح�صُل اأبناوؤكما  حبًّ

على اأح�صن تربية..اأدام اهلل احلب! و�صع�صع الوّد بكل بيت جعل هدَفه بناَء اأ�صرة �صعيدة.
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الأفكار الرومان�سية 
 لعل عقارب ال�صاعة تتجه اإىل بدء ف�صول جديدة يف حياة الأ�صرة، و يبدو اأن بو�صلة 

التغيري اتخذت منًحا جديًدا هذه املرة، 
الروايات  غزو  ن�صكو  كنا  اأن  فبعد  املراأة،  وهي  بدقة  املحدد  الهدف  لنف�ص  ولكنه 
الرومان�صية  موجة  ن�صكو  فاليوم  الزواج،  قبل  والفتيات  الفتيان  لعقول  الفاتنة  الغرامية 
املبالغ فيها، اأ�صدد واأكرر على املبالغ فيها لعقول املتزوجني من الأزواج والزوجات لعقول 
املتزوجني من الأزواج والزوجات، فدخلت معهم يف قف�صهم الذهبي وجعلته اأغالًل من 

حديد، وركاًما من خراب.

 ال�سعادة والتعا�سة 
 اإن املتمعن يف احلياة ب�صكل عام، يعلم اأن فيها ال�صعادة و التعا�صة، واأن وتريتها ل 
اأو جنده عرب الكتابات قد ي�صلح  اأن ما نقروؤه  اأن نعلم  ت�صري على ن�صق واحد، لذا يجب 
اليوم ول ي�صلح لغد، اأو ي�صتح�صن يف زمن  ويجب اأن نتجنبه يف زمن اآخر، لذا فاإن اختيار 
لتقبلها  و�صروري  مهم  �صيء  هو  الرومان�صية  ال�صور  تلك  مع  للتجاوب  املنا�صبة  الأوقات 

والتجاوب معها من الطرفني.
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بالف�سل ل بالعدل 
 ما اأروع اأن يتعامل الزوجان بالف�صل ل بالعدل ! اأن يت�صابق كل منهما يف اإكرام الآخر 
يبتغون  والتق�صري،  الزلل  لالآخر  منهما  كل  ويغفر  ويزيد،  بل  حقوق  من  له  ما  واإعطائه 
بذلك الأجر والثواب من اهلل عز  وجل، فهذا من ال�صمو والرقي يف احلياة الزوجية، فكوين 

لزوجك اأمة يكن لك عبًدا، و كن لها عبًدا تكن لك اأمة، و �صاحب الف�صل هو الذي يبداأ.

�سري له ولها 
 اإن احلياة الرومان�صية احلديثة تتطلب كرثة الطالع والبحث عن كل جديد، ولكن 
كيف التعامل مع الطرف الآخر الذي لي�ص لديه رغبة البحث ؟ اأو غري قادر على البحث؟ اأو 
اأن اأحد الطرفني ممن ل يحبون القراءة؟ هذه م�صكلة اأخرى جتعل هذا الطرف ي�صتغرب 
املجتهد  الطرف  يجعل  و  ال�صور،  تلك  تطبيق  يحاول  الذي  ال�صخ�ص  بت�صرفات  التغري 
اأجل الو�صول لتلك ال�صعادة  ي�صاب باإحباط عندما يح�ص بعدم التجاوب مع جهوده من 

املكتوب عنها. وهذا الإحباط كفيل باإحباط الع�ص الهادئ احلامل.



82

مودة الزوجني 
ال�صرائر،  مثابة  اإىل  النفو�ص  وحنني  الأرواح،  وائتالف  القلوب،  تعاطف  املودة 
وال�صرتواح بامل�صتكنات يف الغرائز، ووح�صة الأ�صخا�ص عند تباين اللقاء، وظاهر ال�صرور 
بكرثة التزاور، وعلى ح�صب م�صاكلة اجلواهر يكون اتفاق اخل�صال. ما اأجمل اأن ت�صيع هذه 
املودة بني الزوجني، واأن ي�صعرا  وكاأنهما روحان يف ج�صد واحد، واأن يكون كل منهما مدعاة 
�صرور الآخر، في�صطحبا باملعروف، بالقول الطيب، والفعل احل�صن والهيئة احل�صنة، فال 
فظاظة، ول غلظة، ول ق�صوة، و ل عبو�ص يف الوجه، فاإن هذا اأهداأ للنف�ص،   واأهناأ للعي�ص، 

وبهذا تكون ال�صكينة والتي هي من نعم اهلل العظمى على الزوجني.

حقيقة ال�سعادة
اأن  اأجده  والذي  بتكاملها،  اإل  تقوم خيمتها  واأطناب ل  واأعمدة  ركائز  لها  ال�صعادة   
فقط،  واحًدا  ركًنا  تعالج  هي  اإمنا  الن�صر  اأماكن  من  كثري  يف  جندها  التي  الرومان�صية 
ولالأ�صف قد غفلت عن اأركان اأخرى، اأو اأهملت مقومات اأخرى لل�صعادة، فعالقة العبد مع 
ربه، وعالقته مع اأهله اأمه واأبيه، وعالقته مع اإخوته وجريانه واأهل حيه هي ركائز اأخرى 
لل�صعادة، لذا يجب اأن يكون لدينا قناعة اأن ال�صعادة تكاملية بني عدة مواهب للعالقات 

ا موهبة التعرف على ما يحب ال�صخ�صية ملن حولك من النا�ص، وهي اأي�صً
 ويع�صق النا�ص، وكيف التوا�صل معهم ؟ وكيف التعرف على طباعهم ؟ ومن ثم التعامل 
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معها. فعندما نتكلم على اأن كل ال�صعادة هي يف تطبيق الرومان�صيات فحتًما اأن هذا خلل 
عظيم واإق�صاء لعوامل اأخرى مهمة اأو تكاد تكون هي اأكرث منها اأهمية.  

عاطفية املراأة 
معظم الن�صاء عاطفيات، و هذا بعك�ص الرجال وهم من مييل للجانب العقلي الواقعي، 
اأن زوجها عاطفي ومييل  املراأة  القاعدة على اجلميع فقد جتد  تنطبق هذه  ل  قد  ولكن 
للحياة العاطفية، لذا فعليها اأن تعطيه ما ينا�صبه و بقدره. وكذلك قد تكون املراأة متيل 
قد  هي  الرومان�صية  والعرو�ص  احللول  اأغلب  فاإن  فلذا  العاطفية،  عن  وبعيدة  للواقعية 
�صيغت ب�صكل ينا�صب املراأة العاطفية والتي توافق طبيعتها، فهنا يجدر بالزوج اأن يحورها 

مبا ينا�صب زوجته التي تختلف عن الفتيات الأخرىات داخل تلك احللول.  

خم�سة يف خم�سة : خم�س خ�سال حتبِّب زوجك بك 
-  اأن تكوين مهتمة باأنوثتك. 

اأن تكوين مهتمة به هو قبل اهتمامك بنف�صك.   -
كن  واإن  زوجاتهم  يهجرون  الأزواج  من  فكثريون  �صفوه  يكدر  ما  له  تختلقي  ل   -

ا من جو النكد.  جميالت تخل�صً
تبحثني عن عيوبك فت�صلحينها ول تبحثني عن عيوبه.   -

تر�صني مبا ق�صم اهلل لك..  -
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الهتمام
جميل اأن ت�صعر الزوجة زوجها باأنه مهم لديها، واأنها يف حاجة اإليه واأن مكانته عندها 
توازي املاء والطعام، فمتى �صعر الرجل باأن زوجته حمتاجة اإليه زاد قرًبا منها، ومتى �صعر 
باأنها تتجاهله واأنها يف غنى عنه  �صواء الغنى املايل اأو الفكري فاإن نف�صه متلها. كما يجب 
الذكريات  ا�صرتجاع  اإىل  دائًما  ت�صعى  بل  وهفواته،  باأخطائه  الزوج  تذكري  تبتعد عن  اأن 

اجلميلة التي مرت بهما والتي لها وقع ح�صن يف نف�صيهما. 

 �سفر وهدية
رائع من الزوجة اإذا �صافر زوجها لأي �صبب من الأ�صباب اأن تدعو له باخلري وال�صالمة، 
واأن حتفظه يف غيابه، واإذا قام بالت�صال معها عرب الهاتف ل تنكد عليه مبا يقلق باله، كاأن 
تقول له خرًبا �صيًئا، اإمنا املطلوب منها اأن ت�صرع اإىل طماأنته ومداعبته وبث ال�صرور على 
م لها هدية بعد  م�صامعه، واأن تختار الكلمات اجلميلة التي حتثه على �صرعة اللقاء. واإذا قدَّ
العودة من ال�صفر ت�صكره، وتظهر حبها وفرحها لهذه الهدية حتى واإن كانت لي�صت بالهدية 
الثمينة اأو املنا�صبة مليولها ورغبتها ؛ لأن ذلك الفرح يثبت حمبتها لدى الزوج، واإذا ردت 

الهدية اأو تذمرت منها فاإن ذلك ي�صرع بالفرقة واحلقد والبغ�ص بني الزوجني.
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كوين منطقية 
كوين منطقية يف طلباتك فال تكوين تلك املراأة التي ل تريد اإل الزوج، واإذا ح�صلت 
عليه اأرادت كل �صيء. واإنني اأحذرك من اأن ترهقي زوجك بتكاليف مادية ل يطيقها فيبقى 
اأبد الدهر جوازه مرهوًنا لدى البنوك. اإن املراأة العاقلة تتزوج الرجل ول تتزوج املال اأو 
املظاهر مثل : ال�صيارة الفاخرة اأو جولت يف اأوروبا كل عام، وقد قيل:اإن الفتاة العاقلة هي 

التي تتزوج رجاًل ل ر�صيد له يف البنك بدل من اأن تتزوج ر�صيًدا بال رجل.

 الكلمة احللوة 
 الكلمة احللوة هي مفتاح القلب، والزوج يزيد حًبا لزوجته كلما قالت له كلمة حلوة 
منبعثة  اجلميلة  الكلمة  باأن هذه  الزوج  يعلم  عندما  ومغزى عاطفي، خا�صة  معنى  ذات 
ب�صدق من قلب حمب، وجميل اأن جتتهد يف معرفة نف�صية زوجها ومزاجيته : متى يفرح، 
ومتى يحزن، ومتى يغ�صب ومتى ي�صحك، ومتى يبكي ؛ لأن ذلك يجنبها الكثري والكثري 

من امل�صاكل الزوجية. 

اأهل الزوج 
اأن تظهر حبها ومدى احرتامها وتقديرها لأهل زوجها، وت�صعره  جميل من الزوجة 
بذلك، وتدعو لهم اأمامه ويف غيابه، وت�صعر زوجها كم هي �صعيدة مبعرفتها لأهله ؛ لأن 

جفاءها لأهله يولد بينها وبني زوجها العديد من امل�صاكل التي تهدد احلياة الزوجية.  
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�ساأتعلم ما تعلمه
 فلم يولد اأحد عاملًا ول خبرًيا.. وهذا يختلف عن املواهب..فاأنا اأتكلم عما يكت�صب 
كالعلم.. ولي�ص ما ي�صتورث كاملالحموالأ�صكال والأذواق والغرور. باخت�صار �صديد... اأن 

تكون كالقّمة. ترى النا�ص �صغاًرا.. ويرونها �صغرية.  

عمياء بكماء �سماء 
 يروى اأن اأحد امل�صايخ زوج ابنته لأحد طلبته ثم ليلة الدخول اأخربه باأن ابنته عمياء 
بكماء �صماء، فكاد الرجل اأن يغمى عليه، لكنه ر�صي مبا ق�صم اهلل له ول �صيما اأن ال�صيخ 
مل يطالبه بدرهم، فلما دخل عليها وك�صف عنها وجدها من اأجمل الن�صاء وجًها وعيوًنا 
و�صمًعا فتعجب، وعندما اأخربها مبا قاله اأبوها قالت : لقد �صدق اأبي. اإنني عمياء بكماء 
�صماء عن احلرام، فال اأنظر اإل اإليك، ول اأ�صمع اإل كالمك، ول اأتكلم اإل معك، فحمد اهلل 

ل راأ�صها. عز وجل وقبَّ

 ال�سعور بالنق�س 
من  لها  الأ�صرية  املعاملة  نتيجة  الزواج  قبل  املراأة  لدى  بالنق�ص  ال�صعور  يكون  قد   
اأهلها، والتي ل تت�صم بالحرتام والتقدير وبعث الثقة يف النف�ص، وقد تكون وليدة ظروف 
الزواج، فمعاملة الزوج زوجته معاملة قا�صية وعدم و�صعها يف مكان التقدير والحرتام 
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كاإن�صانة لها حاجات نف�صية واجتماعية يجب اأن تلبى، وقد يكون ذلك من اأ�صباب ال�صعور 
بالذات  ولل�صعور  الإح�صا�ص،  هذا  على  للتغلب  العناد  لو�صيلة  فتلجاأ  املراأة  عند  بالنق�ص 

وبالأنا.

الكذب يف حديث الزوج زوجته والزوجة زوجها 
احلياة  م�صكالت  عنهما  ويدفع  الزوجني  بني  احلب  رابطة  يقوي  الذي  الكذب  هو   
ورقتها  ولطفها  وجمالها  ويذكر من ح�صنها  زوجته  الزوج  كاأن ميتدح  العارمة،  الزوجية 
وعذوبتها.. وقد تكون على غري ذلك لكنه بهذه الكلمات يك�صب قلبها ويلنّي خلقها، ويزيد 
اأن  نحب  ما  فكثرًيا  مطلوبة،  وهي  جماملة  ذلك  ون�صمي  بينهما،  والتفاهم  الود  م�صاحة 
ن�صمع كلمات املديح والثناء ممن نحبهم فن�صعر عندها بالر�صا والثقة يف النف�ص، وهذا 
ما يحدث للزوجة بالفعل.كذلك فاإن الزوجة ميكن بل يجب اأحياًنا اأن متدح زوجها وتذكر 
من ح�صن خلقه و�صعة �صدره واإخال�صه وح�صن رعايته بيته واأولده، فهي بذلك تك�صب قلبه 
ا وت�صعره بر�صاها عن عي�صتها معه، فتمالأ قلبه باحلب لها والتقدير والحرتام ويكون  اأي�صً

ذلك درًءا لكثري من امل�صكالت.
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الغرية احلمقاء
 ل تعذب نف�صك ول تعذبها معك..وقد تدفع املراأة اأحياًنا زوجها للغرية بغري ق�صد، 
الزوج  في�صعر  واأخالقه..  �صفاته  من  وتذكر  ما،  �صخ�ص  عن  اأمامه  تتحدث  حني  وذلك 
اأنها تف�صله عليه من حيث ال�صلوك  باإعجابها بذلك ال�صخ�ص كما ي�صعر يف الوقت ذاته 
ال�صخ�صي اأو طريقة التعامل، فيندفع نحو الغرية من ذلك ال�صخ�ص ويغ�صب من زوجته 
اأو م�صتهرتة تدمر حياتها  قليلة اخلربة  ؛ زوجة  تفعل هذا  التي  والزوجة  غ�صًبا �صديًدا، 
ا عن جتاربها ال�صابقة، عن خطيبها  اأو م�صتهرتة تدمر حياتها بنف�صها.وقد تتحدث اأي�صً
ال�صابق مثاًل، اأو عن زوجها ال�صابق اإن كانت مطلقة اأو اأرملة، وكل هذا يدفع زوجها نحو 

الغرية دفًعا.

الغرية 
 الغرية املعتدلة �صيء مطلوب ومهم، ومن ل يغار على اأهله فهو ديوث ومطرود من 
يخلون مع غري ذي  اأو  اهلل  ما حرم  ياأتني  اأن  اأهله  على  الرجل  تعاىل، فغرية  رحمة اهلل 
حمرم، اأو يتحدثن مع اأحد بخ�صوع يف القول.. كل هذه غرية حممودة، بل واجبة حلماية 
�صرفه و�صيانة عر�صه، والغرية تختلف من �صخ�ص لآخر، فهي درجات متفاوتة عند الب�صر 
كل ح�صب �صخ�صيته و�صفاته النف�صية وطريقة تربيته، لكن الهو�ص يف الغرية والت�صكك من 
كل �صيء والنظر ل�صريك احلياة بعني الريب.. هذا ما ميثل لهيًبا يحرق احلياة الزوجية 

ويجعل منها جحيًما ل يطاق. من يزرع بذور ال�صك يجني ثمار ال�صوك. 
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زوجتي عنيدة 
عناد الزوجة وت�صلب راأيها وخمالفتها الزوج.. كل هذه الأمور تدفع الزوج اإىل طريق 
�صائك قد ينتهي مبا ل ت�صتهيه النفو�ص، والعناد هو من اأكرب امل�صاكل الزوجية.. ُترى : ملاذا 
تلجاأ الزوجة اإىل العناد ؟!! عناد الزوجة قد يكون طبًعا فيها ي�صرب بجذوره اإىل مراحل 
العناد فعالج  اأ�صباب  نتيجة تربية خاطئة يف الطفولة ومهما ذكرنا من  ؛  الأوىل  حياتها 
العناد بتجنب الأ�صباب املن�صاأة لهذا العناد واإذا كان هذا العناد طبًعا يف املراأة فلي�صرب 
الزوج وليحت�صب وليحاول قدر امل�صتطاع جتنب مواطن النزاع ؛ حتى تتخل�ص الزوجة �صيًئا 
ف�صيًئا من هذه ال�صفة،فالزمن هنا جزء كبري من العالج اإن مل يكن هو اجلزء الأكرب، ومع 
حب الزوج زوجته وعطفه عليها واحرتامها وعدم اإهانتها باأي كلمة اأو اإ�صارة، فاإنه يك�صب 

قلبها وي�صاعدها يف م�صوار الألف ميل.

غريتي �سديدة 
 الغرية ال�صديدة بهذه ال�صورة اأ�صا�صها ال�صك و�صوء الظن، ومن يزرع هذا ال�صك يف 
�صريكه يف احلياة اإمنا يجني من وراء ذلك اخلراب للبيت، )فاإن الثقة ل تولد اإل الثقة، 
اإل الريبة(. والزوج الذي يت�صكك يف كل �صيء يخ�ص زوجته اإمنا يعذب  والريبة ل تولد 
اأ�صا�ص لها من ال�صحة، وفوق هذا وذاك فاإنه بهذه  ر له خيالته اأوهاًما ل  نف�صه، وُت�صوِّ
الغرية ال�صديدة والت�صكك امل�صتمر قد يغري زوجته اإن كانت �صعيفة الإميان اإىل ارتكاب 
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الإثم، فاأنت اأيها الزوج امل�صلم قد اخرتت زوجتك على اأ�صا�ص الدين كما اأمر ال�صرع فهي 
باإذن اهلل م�صلمة موؤمنة عفيفة، ومل يرد منها ما ي�صتدعي ذلك ال�صك.

عدم التكيف مع الزوج
 العناد ياأتي ؛ نتيجة لعدم التكيف مع الزوج وال�صعور باختالف الطباع وتقلبها وعدم 
�صورة  العناد  فيكون  �صحيحة،  غري  بعادات  ومت�صكه  زوجته  يعجب  ل  عّما  الزوج  تنازل 
من �صور التعبري عن رف�ص الزوجة �صلوك زوجها جملة وتف�صياًل، وكذا تعبرًيا عن عدم 
ان�صجامها معه يف حياتهما الزوجية، ويف درا�صة حديثة ياأتي العناد من قبل الزوجة تقليًدا 
ل�صلوك اأمها مع اأبيها، فاملراأة التي ن�صاأت وترعرعت يف بيت تتحكم فيه الأم وت�صرّي دفته، 
حتاول اأن حتذو نف�ص احلذو يف بيتها ومع زوجها، بل ورمبا تختار الزوج حني تختاره بحيث 

يكون �صعيف ال�صخ�صية، حتى ي�صهل لها ما تريد.

 الت�سلط 
 ت�صلط الزوج وعدم ا�صت�صارته للزوجة يف اأمور املعي�صة وحتقري راأيها اأحياًنا وال�صتهزاء 
به.. يدفع الزوجة يف طريق العناد، فهناك بع�ص الأزواج لديهم اأفكار خاطئة عن خيبة 
وف�صاد راأي املراأة واأن م�صورتها جتلب خراب البيوت، وهذه الأفكار فوق اأنها حمقاء فهي 
كانت  م�صلمة  امراأة  م�صورة  اإىل  الإ�صارة  هنا  احلنيف.وتكفينا  الإ�صالم  بعيدة عن هدي 
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�صبًبا يف جناة امل�صلمني جميًعا من فتنة مع�صية اهلل ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم باحللق 
اأحد بعد  ا.. فال يدعي  امل�صلمون وجعل بع�صهم يحلق بع�صً والذبح.. فلما فعل ذلك قام 

ذلك بف�صاد راأي املراأة فذلك �صفه منكر.

غرية الن�ساء 
 ل�صنا بحاجة اإىل �صرب الأمثلة على غرية الن�صاء، فهي يف غنى عن البيان،فاملراأة 
ذهابه  واأماكن  خروجه  عن  لزوجها  اأ�صئلتها  بكرثة  الزوجية  احلياة  �صفو  تعكر  الغيورة 
ت�صرّي  الظنون  تدع  ول  بزوجها  تثق  اأن  اقتناع  تزوجت عن  التي  املراأة  على  يجب  واإيابه. 
حياتها، فاحلياة مليئة بامل�صاكل وامل�صاغل فلتكن حمامية عن زوجها ل قا�صية حتاكمه، 
الزوجة حال غريتها ويتعامل معها بهدوء حتى متر تلك  اأن يرتفق مع تلك  الزوج  وعلى 

احلادثة.

عالج الغرية   
1- ل يتبع الزوج ظنونه و�صكوكه فيدفعه ال�صك تلو الآخر اإىل عواقب وخيمة، واإمنا 
عليه اأن يطرد تلك الأفكار ال�صيطانية واأن يعلم زوجته ويطمئن اإىل �صلوكها وليطرد ال�صك 

اإىل اليقني. 
اجل�صد  ف�صرت  به،  ملتزمة  تكن  مل  اإن  احلجاب  بالتزام  زوجته  الزوج  يقنع  اأن   -  2
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فري�صة اإ�صالمية وهي تقي املجتمع من �صرور الت�صول اجلن�صي، ول�صت اأدري كيف ل يغار 
الزوج على زوجته وهو يرتكها ت�صري هكذا تلب�ص لبا�ص الكا�صيات العاريات !فالأوىل له اأن 

يلزمها بحجاب ربها بدًل من النظر اإىل من ينظر اإليها بعني الغرية والريبة. 

هذه زوجتي بقلم ا�ست�ساري جراحة 
اإن زوجتي من اأكرث النا�ص تقديًرا يل، فدائًما ما تخربين مبدى حبها يل، ومدى ح�صن 
حظها اأنها تزوجتني، واأنا دائًما اأفعل نف�ص ال�صيء معها ؛ لأن ذلك ما اأ�صعر به بالفعل، 
هل تدري ما يحدث؟ يف كل مرة تعرب يل عن تقديرها جتاهي اأ�صعر بحب عميق جتاهها، 
ا، عندما  بع�صً ببع�صنا  اإننا فعاًل حمظوظان  ال�صيء، و�صدقني..  نف�ص  توؤكد يل  واأجدها 
اأذهب لإلقاء حما�صرة فاإنني اأجدها ترتك يل ر�صالة تقول : اإنها فخورة بي لأنني اأعمل 
بجد من اأجل اأ�صرتنا، ويف نف�ص الوقت اأترك لها ر�صالة اأعربِّ فيها عن مدى امتناين لها 
لأنها ت�صتطيع اجللو�ص يف البيت مع الأطفال ؛ لتمنحهم احلب الذي يحتاجونه وي�صتحقونه 
بينما اأكون اأنا بعيًدا عن البيت، لقد ع�صت اأنا وزوجتي اأكرث من خم�ص ع�صرة �صنة ول يزال 

احلب متوهًجا بيننا لأنني اأقول لها دائًما..: اأنا اأحبك.
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اأحبكم 
 كم مرة يف اليوم تخربين اأبناءك اأنك حتبينهم؟! وعندما ي�صاك�صونك فهل تبادلينهم 
بعبارات احلّب بدًل من الدعاء عليهم؟ اإّن اإح�صا�صهم بحبك القويل والفعلي لهم �صيتولد 
�صعورهم  فاإن  النقي�ص  وعلى  والطاعة،  وال�صمع  العطاء  ورغبة عميقة يف  اأكرب  عنه حبٌّ 
بتجاهلك حلبهم �صيمنحهم عدائية ون�صوًزا. ت�صريحنا باحلّب لي�ص �صعًفا اأو عيًبا، فاهلل 
املوؤمنني، وقال: )يحبهم ويحبونه(و�صرية  لبع�ص  الكرمي عن حبه  تعاىل �صّرح يف كتابه 
ر�صولنا الكرمي عليه ال�صالم حافلة مبواقف احلب وبّثه، اأو مل يكن اأ�صامة ِحّب ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم؟! اإف�صاحنا باحلّب يعني اأن نف�صي ال�صالم، اأن نعمق الروابط القلبية 
بالهدايا )تهادوا حتابوا( وبقولنا الل�صاين : )اإين اأحبك(. دعونا ن�صرع اأبواب قلوبنا املغلقة 
ونن�صر احلب قبل اأن تواأد امل�صاعر، لن�صخر من عنادنا وخجلنا ونخرب املقربني اإلينا باأننا 

نحبهم.  

 ملاذا تكذب الزوجة ؟ 
اإن الزوج الذي يقلل من قيمة كل �صيء ت�صرتيه الزوجة ويبخ�ص ثمنه، اأو يوهمها باأنها 
قد ُخدعت يف �صرائه، كثرًيا ما ي�صطر هذا الزوج زوجته اإىل الكذب عليه واإخفاء احلقيقة 
؛ حتى ل ت�صمع �صخريته اأو تتجنب تهكماته، كذلك الزوج الذي يتعمد �صوؤال زوجته بع�ص 
الأ�صئلة املحرجة بالن�صبة لها، فهو يدفعها دفًعا نحو الكذب عليه واإخفاء احلقيقة، والزوج 
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الذكي هو الذي ل ي�صطر زوجته للكذب، وهو الذي ي�صتطيع اأن يتعرف على مدى �صدق 
زوجته وعلى املواطن التي ل ينبغي القرتاب منها، وهي تختلف من امراأة لأخرى ح�صب 
اهتمامات كل واحدة مع اأن املراأة قد تكذب يف مواطن كثرية ول تعترب ما تفعله كذًبا، ولكن 
درًءا للح�صد وذًرا للرماد يف العيون، مع اأن كل من حولها يدركون متاًما حقيقته ويعرفون 

اأنه كذب، خا�صة فيما يخ�ص الأولد واأكلهم و�صربهم.. اإنها طبيعة يف كل الن�صاء !!  

زوجتي ل حترتم اأهلي 
فاعتربيها  حماتك  من  تعجبك  ل  التي  ال�صلوكيات  بع�ص  الزوجة  اأيتها  جتدين  قد   
مثل والدتك، وارحمي فيها الكرب، وا�صربي على اأخالقها و�صفاتها وغريتها اأحيانا منك، 
ونقدها لك اأحياًنا اأخرى، ول جتعلي ذلك �صبًبا للم�صكالت، ولكن ب�صربك وح�صن خلقك 
واإح�صانك اإليها حتى واإن اأ�صاءت اإليك، قدمي لها كوًبا من املاء..ا�صهري على راحتها حني 
لها هدية..  لها حجرتها.. قدمي  واملطبخ.. نظفي  املنزل  اأعمال  �صاعديها يف  مر�صها.. 
لي يديها وراأ�صها كل �صبح، بل يف كل مرة تريدين اخلروج مع زوجك، وا�صاأليها اإن كان  قبِّ
لها ثمة حاجة ت�صرتينها لها..اإلخ، �صتكونني اإن �صاء اهلل من الفائزين بر�صا الزوج ور�صا 
اهلل عز وجل وهو املرجتى، األ حتبني اأن ير�صى اهلل عنك ؟! كوين ح�صنة الظن بها، ودعك 
من الأقوال التي تو�صف بها احلموات، فكثري منهن طيبات القلب على عك�ص ما يرتدد على 
الأل�صن، واعلمي اأن �صوء الظن من اأعظم اأ�صباب امل�صكالت، ف�صوء الظن يجعلك توؤولني 
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غالًبا  فالإن�صان  �صحيحة،  غري  اأ�صياء  ت�صمعني  يجعلك  ورمبا  خاطئة،  بطريقة  الأحداث 
ي�صمع ما يفكر فيه، فقد تقول لك كلمة عادية ومع توفر �صوء الظن عندك رمبا ت�صمعيها 
نِّ  ِذيَن اآََمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا ِمَن الظَّ خطاأ ويحدث اخلالف، وقد قال اهلل تعاىل:  {َيا اأَيَُّها الَّ
فال  الوالدين  بر  بواجب  يقوم  ل  زوجك  كان  واإذا   12 احلجرات:  اإِْثٌم}  نِّ  الظَّ َبْع�َص  اإِنَّ 
تفرحي لذلك، بل يجب عليك اأن تن�صحيه برب والديه وال�صعي نحو ر�صاهما، فاإن ر�صى 
الوالدين من ر�صى اهلل عز وجل، ول تكوين كمن ت�صعى لإف�صاد العالقة بني الزوج ووالديه، 
اأكرب  الوالدين من  فاإن عقوق  وتعاىل،  �صبحانه  واأمه، واحذري غ�صب اهلل  الزوج  اأو بني 

ا.   الكبائر، وعقوبتها ل توؤخر لالآخرة فح�صب، بل تعجل يف الدنيا اأي�صً

زوجتي متمار�سة كثرية ال�سكوى
الزوجة املتمار�صة هي يف الغالب ع�صبية  ومدللة اأحياًنا، وهي غالًبا الأخت الكربى يف 
اأ�صرتها، حتملت الكثري، وقا�صت يف احلياة، فالزمها ال�صعور بالتعب، حتى وهي م�صرتيحة، 
وكثري من الن�صاء ي�صتكني التعب واملر�ص، وب�صهادة الكثري من الأطباء فاإن اأغلب الن�صاء 
الالتي يعر�صن عليهم ل يت�صفن باأي مر�ص �صحي، ولكن �صحتهم النف�صية على غري ما 
يرام. واإذا نظرنا اإىل املراأة نظرة من�صفة �صنجدها يف كثري من اأطوار حياتها ي�صيبها 
واآلمها، وهي متزوجة وحامل ي�صيبها  الدورة  والإرهاق، وهي بنت ي�صيبها تعب  التعب 
ال�صهر والإر�صاع وخدمة الأطفال..  اأمل احلمل والو�صع عند الولدة.. وبعد الولدة تعب 
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اإلخ. وهذا يختلف من امراأة لأخرى، فهناك ال�صديدة القوية ال�صابرة، وهناك ال�صعيفة 
القليلة العزمية اخلائرة.. والزوج الذكي هو من يخفف عن زوجته ول يتاأفف من كالمها 
اآخر  مو�صوع  يف  الن�صغال  اأو  بالفكاهة  هذه  اآلمها  من  يخرجها  اأن  ويحاول  وطريقتها، 
حمبب اإىل نف�صها.وهذا احلبيب �صلى اهلل عليه و�صلم رجع ذات يوم من جنازة من البقيع، 
فوجد عائ�صة ر�صي اهلل عنها ت�صكو �صداًعا يف راأ�صها وتقول : واراأ�صاه ! فقال علية ال�صالة 
وال�صالم : وقد بداأ يح�ص اأمل املر�ص، بل اأنا واهلل يا عائ�صة واراأ�صاه ! فلما كررت ال�صكوى 
؟!  ودفنتك  و�صليت عليك  وكفنتك  قبلي فقمت عليك  لو مت  ما �صرك    : بقوله  داعبها 
ف�صاحت عائ�صة وقد هاجت غريتها : ليكن حظ غريي ! واهلل لكاأيّن بك لو فعلت ذلك، لقد 
رجعت اإىل بيتي فاأعر�صت فيه ببع�ص ن�صائك ! فتب�صم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.. 
امل�صند )٦ / 228(. فبالرغم من اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان ي�صكو الأمل واملر�ص، 
اإل اأنه عليه ال�صالة وال�صالم يداعب عائ�صة بقوله ذاك ؛ حتى يخفف عنها، ومل يزجرها 

اأو يعنفها. 
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 اأجمل العيون 
وروعة  �صر  ويكمن  املها،  اإىل حد ما عيون  ت�صبه  التي  بتلك  العيون..  اأجمل  تو�صف   
جمال العيون يف ات�صاع احلدقة، وتاأثري ذلك على عيني ال�صريك الآخر، وقد اأكدت درا�صات 
علمية متعددة اأن املحبني عادة ينظرون اإىل عيون بع�صهم اأثناء احلديث، ول ينظرون اإىل 
اأنوفهم اأو �صفاههم اأو األ�صنتهم، رغم اأن العيون ل تتحدث، اإل اأن لها لغة �صحرية وتاأثرًيا 
نف�صًيا على الآخر وت�صل لغة العيون قمة �صحرها و�صفافيتها بني الزوجني املحبني، فزيادة 

الت�صال بني العينني يوحي بعمق العالقة واحلب املتاأجج مب�صاعر املودة والرحمة.  

حتى )املخدة( 
 قالت اإحدى الزوجات:اإذا �صافر زوجي فاإين ل اأعرف اأن اأنام اإل على و�صادته)املخدة( 
؛ حتى اأ�صم رائحتها واأ�صكن واأ�صتقر، فالرائحة لها اأثر نف�صي بني الزوجني، كما اأن لها 
اأثًرا نف�صًيا بني الأم وابنها والولد واأبيه، فال ينبغي اأن يهمل هذا اجلانب اأبًدا اأو اأن ي�صتهزاأ 
به، واإمنا لبد اأن يحرتم ُويقدر من قبل الطرفني، بل وقد يكون من نتائج ا�صتمام الرائحة 

بني اأفراد الأ�صرة ما يجعل الأعمى مب�صًرا واملري�ص �صليًما.
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رائحة ال�سرير 
يق�صي الزوجان يومًيا اأكرث من ٦ �صاعات يف غرفة النوم.. لذا كان ل بد من احلديث 
عنها، فغرفة النوم لها برناجمها اخلا�ص الذي ي�صاهم يف زيادة املحبة الزوجية وكمال 
ال�صتقرار النف�صي والأ�صري، وقد يحدث العك�ص، فمن الأمور امل�صاعدة على دوام ال�صعادة 
بني الزوجني وزيادة املحبة بينهما اأن يتفق الزوجان يف عادات النوم واأنواعه ووقته. اإن لكل 
ج�صٍد رائحة خا�صة به، فعندما يتزوج الزوجان ويتعودان على النوم مًعا على �صرير واحد 
رائحة  و�صم  فاإن الحت�صان  الزواج  الأوىل من  ال�صنوات  الآخر خالل  اأحدهما  ويحت�صن 
الزوج  اأن  ولهذا يالحظ  ا�صتقرارها،  وت�صاعد على  النف�ص  تريح  التي  الأمور  اجل�صد من 
امل�صافر عند نومه يتقلب كثرًيا، وزوجته يف بلده تتقلب كثرًيا قبل النوم، وذلك لأنهما فقدا 
�صيًئا اأ�صا�صًيا كانا قد اعتادا عليه وهو ظاهرًيا الحت�صان واللم�صات، والرائحة هي ال�صيء 

اخلفي.
كما اأن غرفة النوم هي رمز للراحة وال�صتجمام، حيث يلقي الزوجان اأعباء يومهما 
غرفة  فهي  والعناء..  الهموم  عن  بع�صهما  مع  فيتحاوران  ويلتقيان  الفرا�ص  و�صادة  على 
الراحة، �صواء كانت هذه الراحة نف�صية اأو ج�صدية.. فلهذا ينبغي اأن يحر�ص الزوجان على 

مواقع نظرهما ورائحتها و�صكلها ؛ حتى تكون مريحة بجميع جوانبها.  
- منافع غرفة النوم ل تعد ول حت�صى، لكن هناك من ي�صتغل غرفة النوم لل�صجار 
وال�صراخ وال�صرب، فهذا مل يفهم حقيقة غرفة النوم، فتنقلب غرفته اإىل ملجاأ لالأ�صى 
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عليها،  جمرب  كاأنه  النوم  غرفة  دخل  فاإذا  والقلق،  للكاآبة  رمًزا  غرفته  وتكون  والأحزان 
ويف�صل بع�ص الأزواج النوم يف غرفة ال�صالة على نومه يف غرفة النوم. ل �صك اأن هذا 
�صلوك غري �صوي وحياة كئيبة.. فالبد من التعامل مع غرفة النوم باأ�صلوب �صحيح وتعامل 

فّعال.  
- غرفة النوم ينبغي اأن تكون لها �صفة غرفة الجتماعات، فاإن الأحاديث التي تكون 
بني الزوجني يف غرفة النوم عندما يتحدثان عن معي�صتهما واأبنائهما وم�صتقبل حياتهما 
فيتفقان على القرارات التي �صتطبق ل�صالح الأ�صرة، فغرفة النوم هي م�صدر القرارات 

الزوجية املهمة. 
كما  معها  يتعاملون  فال  الأطفال  يحرتمها  اأن  ينبغي  معينة  قد�صية  النوم  لغرفة  اإن 
يتعاملون مع اأي غرفة يف املنزل، فهناك اأوقات معينة لالأطفال ميكنهم الدخول فيها اإىل 
من  وهذه  فيها  لال�صتئذان  اأوقات  هناك  واأن  كما  ممنوعة،  اأوقات  وهناك  النوم،  غرفة 

الآداب التي علمنا اإياها الإ�صالم وف�صل اهلل تعاىل فيها �صورة النور.  
من  لها  ملا  وذلك  الزوجني،  بني  واللعب  واملرح  الفرح  رمز  النوم  غرفة  كذلك 
خ�صو�صية.. فاملعا�صرة الزوجية واملداعبة بني الزوجني مكانها غرفة النوم وهو حق من 
احلقوق الزوجية. فهذه هي �صفات غرفة النوم وهذه منافعها، وكاأنها م�صنع اأو حم�صن 
ا لالأيام القادمة ثم يعودان اإىل  يجتمع فيه الزوجان مبفردهما فيتزودان من بع�صهما بع�صً

املح�صن ليتزودا ثانية.. وهكذا.  



100

 الغرية  
 هذا ال�صعور الغريب الذي ي�صتعمر قلوبنا من فينة لأخرى يحرقنا فن�صعر بوجودنا 
اأمام من نغار عليهم، ولكنه قد يتحول اإىل جحيم يحرق اأفئدتنا !!ونكويهم بغريتنا عليهم 
في�صعدوا لأنهم �صعروا بنارها التي اأدفاأت قلوبهم التي �صكنها ال�صقيع.يقال : عندما تغار 
املراأة.. تهجرها العربات وتبكي اأما عندما يغار الرجل.. فقد ي�صكنه ال�صمت، عندما تغار 
املراأة فاإنها تكره الرجل اأما عندما يغار الرجل فاإنه يكره نف�صه !! يقال : باأن هناك فرًقا 
كبرًيا بني احلب والغرية، فيقال : باأن احلب الكبري يوّلد الغرية والغرية ال�صديدة قد تقتل 

احلب.

ق�سة
كان الزوجان يتناولن طعام الع�صاء مًعا، وما اإن حمدت الزوجة ربها على ما اأكلته 
من طعام بعد اأن �صبعت، حتى مد الزوج يده اإىل فطرية وناولها زوجته قائاًل: ا�صتهيت لك 

هذه!
ردت الزوجة بلطف: �صكًرا لك، لقد �صبعت.

األح الزوج قائاًل: هذه فقط. 
ردت الزوجة: واهلل ل اأ�صتطيع. 

قال الزوج: انظري اإليها ما اأجملها ! لو راآها جائع للتهمها التهاًما.
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ردت الزوجة ب�صيء من ال�صيق: لو راآها جائع ! نعم! لكني الآن ل�صت جائعة اأنا �صبعانة 
بل اأنا متخمة.

 قال الزوج:اأمل تكوين جائعة  قبل ربع �صاعة ؟! 
قالت الزوجة : بلى، ولو طلبت مني اأكلها قبل ربع �صاعة لأكلتها.

 قال الزوج:والآن األ ت�صتطيعني؟ حاويل من اأجل خاطري.
ردت الزوجة والغ�صب بداأ ي�صتعل فيها: وما �صاأن خاطرك يف هذا؟

قال الزوج:�صاأعطيك األف ريال اإن اأكلتها. 
�صاألها  ومر�صت؟  معدتي  ت�صايقت  اإذا  ريال  باألف  اأفعل  اأ�صد:وما  غ�صب  يف  ردت 

الزوج:اإذن اأنت م�صرة على عدم اأكلها ؟
ردت الزوجة يف ح�صم: اأجل. 

قال الزوج مبت�صًما: جزاِك اهلل خرًيا فلقد اأ�صعدتني اأ�صعدك اهلل.
مالأت الده�صة وجه الزوجة وهي تقول: اأ�صعدتك؟

رد الزوج: اأجل لقد اأردت اأن اأ�صرب لك بهذا مثاًل، اأن الزوج الذي تعفه زوجته حني 
ت�صتجيب له اإذا دعاها فال متتنع منه ي�صل اإىل احلال التي اأنت عليها الآن، ل ت�صتهني اأي 
طعام ول تقبلينه، فال ي�صتهي الزوج اأي امراأة اأخرى ول مييل اإليها، اأما اإذا امتنعت منه 

فاإنها جتعله يخرج من بيته وهو عر�صة لالإغراء والفتنة. 
فعلى الزوجات اأن ي�صتجنب لأزواجهن اإذا طلبوا منهن حاجاتهن مهما كن م�صغولت 

ويف جميع الأوقات اإعفافًا لأزواجهن من الفتنة.
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ال�سعادة الزوجية �سمانة ل�سحتك
لالإ�صابة  عر�صة  اأقل  املتزوجات  اأن  عاًما   1٣ مدى  على  جرت  حديثة  درا�صة  بينت 
باأمرا�ص القلب من العازبات. ولكن هذا ل ينطبق على كل الزوجات، حيث وحده الزواج 
دييغو  و�صان  بت�صربغ  جامعتي  من  باحثون  يوؤكد  كما  النافعة،  الآثار  تلك  يحمل  ال�صعيد 
الأمريكيتني يف درا�صة ن�صرت يف جملة ال�صحة النف�صية ال�صادرة عن اجلمعية الأمريكية 
اأقل حدوًثا لدى املتزوجات  اأن الكتئاب والقلق والإجهاد  لعلماء النف�ص، وبينت الدرا�صة 
ال�صعيدات بزواجهن منه لدى العازبات واملطلقات والأرامل اأو اللواتي يع�صن عالقة زوجية 
�صعبة. وقالت كارين ماثيوز: الزواج ال�صعيد اأف�صل يف النهاية، لي�ص هذا بالأمر املفاجئ. 
اأن  ا  اأي�صً الدرا�صة  اأثر مفيد على ال�صحة وبينت  الأمر هو ما لذلك من  لكن الالفت يف 
الذي  البدانة  موؤ�صر  وكذلك  والكول�صرتول  الدم  �صغط  معدلت  يخف�ص  ال�صعيد  الزواج 

يحت�صب بق�صمة الوزن على الطول بالأمتار.  

التق�سيط اململ
واأخرى، كذلك  ليلة  تغيري عادات زوجته بني  باإمكانه  اأن  يعتقد  الذي  الزوج  يخطئ 
ت�صكيل  اإعادة  ت�صتطيع  ال�صديدين  واإحلاحها  ب�صغطها  اأنها  تعتقد  التي  الزوجة  تخطىء 
الزوج وتغيري عاداته التي تراها �صلبية يف وقت ق�صري، فالعالقة الزوجية تفاعل حر طويل 
الأمد قائم على التاأثري والتاأثر، واإذا كنت ت�صكني من عادات زوجك ال�صيئة فلي�ص اأمامك 
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اإل اإتباع مهاراتك وذكائك وحكمتك لتغيري طباعه و�صتنجحني حتًما ولكن بالتق�صيط اململ. 
ويقول معدو الدرا�صة : اإن الزواج يجنب املراأة - على الأرجح - العزلة الجتماعية، وهي 
اتباع  اإىل  وت�صجيعهم لزوجاتهم يدفعهن  الأزواج  اأن دور  ال�صحة. كما  عامل خطر على 
منط حياة �صحي. ومل يكن الباحثون قادرين على القول اإذا ما كان الزواج بحد ذاته يجعل 
الزوجية.  عالقاتهن  يف  ينجحن  اللواتي  هن  ال�صعيدات  الن�صاء  اأن  اأم  �صعيدات،  الن�صاء 

وتدعم الدرا�صة نتائج درا�صات �صابقة اأكدت الأثر اجليد للزواج على �صحة الرجال.  

فن التغافل
التغافل وغ�ص الطرف عن بع�ص الهفوات اللفظية اأو الفعلية ل�صريك احلياة مطلب 
اأ�صا�ص يف ا�صتقرار الأ�صرة، فاحلياة الزوجية مبنية على التلقائية وعدم التكلف، واملرء 
املنا�صبة  غري  الت�صرفات  ببع�ص  بيته  يف  يت�صرف  يجعله  ما  احلياة  هموم  من  يعرت�صه 
اأحياًنا، الأمر الذي يتطلب احتواء الطرف الآخر له، بل ومنحه �صيء من احلميمية التي 

تعينه على جتاوز تلك ال�صغوط اأو الت�صرفات.
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الهدايا املنا�سبة 
 الهدية  مفتاح القلوب  ُت�صتجلب بها املحبة، وُتعزز بها املودة، وتدراأ بها ال�صغينة، ولقد 
اأو�صانا �صلى اهلل عليه و�صلم بالهدية، بل وجعلها �صبًبا للمحبة، فقال: )تهادوا حتابوا( 
اأخرجه البخاري. هدايا الن�ا�ص بع�صهم لبع�ص تولد ف�ي قلوبهم الو�صال وتزرع يف ال�صمري 
هوى ووًدا وتلب�صهم اإذا ح�صروا جماًل. اإن باقة ورد اأو بطاقة ُكتبت عليها كلمة جميلة، لها 
اأثر فاعل لدى �صريك احلياة، و�صيجد املُهدي يف مقابل ذلك ابت�صامة م�صرقة، وبهجة يف 

اأرجاء ع�ص الزوجية.  

الكالم العاطفي ال�سريح 
اأقوى عالمات  من  املتبادل؛  والحرتام  والألفة  احُلب  الكالم مبفردات  ت�صمني  اإن   
ال�صتقرار الأ�صري، بل ومن دعائم تثبيته، فقول : حبيبي اأو عيوين اأو مليك قلبي اأو �صر 
�صعادتي اأو لو عادت بي الأيام ملا قبلت زوًجا غريك اأو اهلل يجمعنا معك يف الدنيا والآخرة 
ونحو ذلك يعطي للحياة الأ�صرية نكهة خا�صة، ويزيل ما قد يعلق من روا�صب �صلبية ل�صبب 

من هنا اأو هناك. 
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احرتام الأفكار
ل �صك اأنه ينبغي حني اختيار �صريك احلياة اأن تكون الأفكار والتوجهات متوافقة، اأما 
وقد تباينت الأفكار والتوجهات ؛ فيجب اأن يحرتم كل طرف ما لدى الآخر، وعدم اإلزامه 
بالتغيري، مع اإمكانية تبادل الأفكار والنقا�صات ب�صاأن هذه امل�صاألة اأو تلك، وهذا خالف ما 
اأو الجتماعية.. كما ينبغي احرتام  لو كانت هذه الأفكار تتعار�ص والتوجيهات ال�صرعية 
ا اإن كان هذا الأمر بني    اأو يكدر �صفوها، وخ�صو�صً امل�صاعر، والبعد عن كل ما يجرحها 

اآخرين.  

التوا�سل العاطفي

 التوا�صل العاطفي بني الزوجني يف مطلع احلياة الزوجية يكون قوًيا متدفًقا يتميز 
بدفئه وحميميته، ثم يبداأ يف الرتاجع حتى ل يكاد ُي�صعر به، وال�صبب ح�صب املراقبني يف 
مطلع احلياة الزوجية اأن نظرات العني، ومل�ص الكفني، وامل�صح على ال�صعر، والطعام الذي 
يقدمه اأحد الزوجني لالآخر، واأثاث املنزل، وكل ت�صرف واإن كان ي�صرًيا ينظر له الطرف 
الآخر ب�صورته الإيجابية، ويعتربه تعبرًيا عن احلب من �صريِك حياته. اأما مع مرور الوقت 
فال ُيحت�صب اإل ما كان لفظًيا، وهو بح�صب ما جاء يف كالم الباحثني )٣0%( فقط، وما 
فال   )%70( والبالغة:  اللفظية،  غري  وت�صرفاتنا  توا�صلنا  من  الأكرب  اجلانب  وهو  عداه 
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حُتت�صب من احلب.. فاأثاث املنزل، والرحالت، وتاأمني الحتياجات، وامل�صروفات اليومية، 
العائلية، واإجناز الأعمال، ونحو ذلك كله يتحول اإىل م�صمى واجبات، ول  بل والزيارات 
ميكن اعتباره تعبرًيا عن احلب. ومن هنا.. هي دعوة لكل زوجني لتفعيل التوا�صل، وللنظر 

اإىل كل جهد اإيجابي باأنه تعبري عن احلب، واحلب فقط. 

الدعابة والبت�سامة احلانية
 ُت�صري بع�ص الدرا�صات: )اأن روح الدعابة و�صيلة ُعظمى للت�صدي لل�صغوطات والقلق، 
النف�ص:)عندما  علماء  بع�ص  حياتك(،ويقول  عن  الر�صا  من  مبزيد  ت�صعرك  اأنها  كما 
الكالم ونربة �صوته  واأ�صلوبه يف  املزاجية  تتغري حالته  الأمور بجدية  ال�صخ�ص كل  ياأخذ 
الآخرين(.  بينه وبني  الفجوة  الطباع، وقا�صًيا،  مما يزيد  واإ�صاراته مما يجعله حادَّ  بل 
والدعابة من اأكرب الو�صائل للرتويح عن النفو�ص، وتطييب اخلواطر، وحتقيق الألفة ولقد 
كان لنا يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صوة ح�صنة، فقد روى الأمام اأحمد يف م�صنده 
اأن عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت: اإنها كانت مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف �صفٍر وهي 
�صغرية، فقال لأ�صحابه: تقدموا، ثم قال لها: تعايل اأ�صابقك، ف�صبقته، ثم ت�صتطرد ر�صي 
اأبي  بتلك.وعن  فقال: هذه  ف�صبقني،  �صابقني  اللحم  اأرهقني  اإذا  فلبثنا حتى  اهلل عنها: 
هريرة ر�صي اهلل تعاىل عنه قال: قالوا: يا ر�صول اهلل، اإنك تداعبنا. قال: )نعم غري اأين 

ل اأقول اإل حًقا( )�صحيح خمت�صر ال�صمائل(. 
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امل�سكن الوا�سع 
�صلى  اهلل  ر�صول  اأن  ال�صابق-  عنه  اهلل  ر�صي  وقا�ص  اأبي  بن  �صعد  حديث  يف  ثبت 
اهلل عليه و�صلم قال: )اأربع من ال�صعادة( وذكر منها: )امل�صكن الوا�صع( فال�صعة والو�صع 
ن�صبي! مبعنى  اأمر  ال�صكن  ال�صريعة دون جماوزة احلّد.والو�صع يف  اأمر مباح يف  والتو�صع 
�صفة  تبقى  لكن  حياتهم.  واأمناط  وطبائعهم  نفو�صهم  يف  النا�ص  باختالف  يختلف  اأنه 
ال�صعة �صفة حممودة جتلب ال�صعادة لأهلها، وبقدر ما يوجد الو�صع بقدر ما تزيد ال�صعادة. 
والنف�ص مفطورة على حب ال�صعة والتو�صع، فمن جوانب ال�صعادة يف امل�صكن الوا�صع اأنه: 
�صرورة تربوية ففي املنزل الوا�صع باإمكان الوالدين اأن يحققا الأمر بالتفريق يف امل�صاجع 
بني الأبناء- على �صبيل املثال- ثم اإن امل�صكن الوا�صع ي�صاعد على تهذيب وت�صكيل نف�صية 

الأطفال تربوًيا كعامل م�صاعد.

اآ�سف 
لل�صراحة يق�صي الزوجان يومًيا اأكرث من �صت �صاعات يف غرفة النوم.. لذا كان ل 
بد من تخ�صي�ص زاوية للحديث عنها.. نعم اإن اجلن�ص قليل يف احلياة الزوجية، وقد ل 
ي�صكل اأكرث من ٣ % من وقت الزوجني يف حياتهما اإل اأنه بالتاأكيد ق�صية اأ�صا�صية وجوهرية 
فاإن  العك�ص،  على  بل  ثانوًيا،  اأمًرا  نعدها  اأن  اأو  قيمته  من  التقليل  ينبغي  ل  حياتهما  يف 
اأ�صبابه كثرية، فالزوجة حتب اأن  اأن ن�صب الطالق  اأثبتت  كل الدرا�صات املحلية والعاملية 
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ا،  اأي�صً تتفاعل معه هي  اأن  والزوج يحب من زوجته  املعا�صرة،  يتفاعل معها زوجها عند 
والذي يقتل املعا�صرة الزوجية ويحطمها �صعور اأحد الزوجني اأن الطرف الآخر ميثل عليه 

من اأجل ق�صاء وقت اأو اإجناز مهمة.  

البيت ال�سعيد 
 ال�صكن هو ثاين اأركان البيت ال�صعيد، ولقد امنت اهلل تعاىل على عباده بنعمة ال�صكن، 
بل  ال�صكر  و�صكرها حق  نغفل حًقا عن قدرها  التي  العظيمة  نعم اهلل  نعمة من  فال�صكن 
اإن بع�صهم ا�صتخدم هذه النعمة فيما يبغ�ص اهلل تعاىل باأن اأدخل فيها ما يف�صد اأخالق 
اأهلها ودينهم وعقيدتهم، ومن امل�صلمني من جعل بيته قرًبا، ومنهم من جعله بيًتا للجن 
الواقع عظيم جهلنا  نلم�ص يف  وكربياء..وهكذا  فخًرا  به  تطاول  ومنهم من  وال�صياطني، 

بنعمة ال�صكن وغفلتنا عن ال�صكر احلقيقي لهذه النعمة اجلليلة. 

ت�سخيم امل�سكلة 
 جتنب اإطالة فرتة اخلالف حتى ل يزيد التباعد بينكما من ت�صخيم امل�صكلة مهما 
اأوًل  كانت �صغرية، واحر�صا دائًما على حل م�صكالتكما والق�صاء على ما يعكر �صفوكما 
ا على م�صاعركما، وعالقتكما، فال�صلح  باأول، ول تدع اليوم مير دون حل اخلالف، حر�صً

والغفران هما �صمان جناح حياتكما، فاأنتما �صريكان يف احلياة بكل اأحزانها واأفراحها. 
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قبول النف�س و قبول �سريك احلياة 
 يقي من الوقوع يف دائرة اخلالف اأو اخل�صام، فاأنت من البداية تعرف عيوب الطرف 

الآخر وتعرف كيف تتعامل معها.  فاأنتما �صريكان يف احلياة بكل اأحزانها واأفراحها.   

 اإميانيات 
 �صعي دائًما عزيزتي الزوجة ن�صب عينيك حديث الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم فيما 
يروى عنه  لو اأين اأمرت اأحًدا اأن ي�صجد لب�صر، لأمرت الزوجة اأن ت�صجد لزوجها من عظم 
حقه عليها . و�صع يا عزيزي الزوج ن�صب عينيك حديث الر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه 
و�صلم: خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم لأهله وليكن هذا د�صتور حياتكما دائًما، وهذا 
كفيل بحل اأي خالف فوًرا. ويا حبذا من ق�صاء �صالة ركعتي حاجة وطلًبا ودعاء ليفتح 
اهلل بينكما باحلق عند كل خالف، فاتباع القراآن وال�صنة خري منقذ من عوا�صف احلياة.  

مقربة احلب
اإن اأقالًما دن�صة رخي�صة واأجهزة خبيثة لئيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قلياًل 
بينما  رباطا مقد�ًصا!  ارتباطها بخدينها هذا   وي�صمون  اإىل خدين  ت�صارع  اأن  عن زوجها 
الأ�صرة  لبناء  نظرتنا  ن�صحح  اأن  لبد  للج�صد!  بيع  عقد  الزوج   بذلك  ارتباطها  ي�صمون 
امل�صلمة، لبد اأن يكون الرباط متيًنا قائًما على اأوامر اهلل تعاىل، ل على رباطات غربية، 
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هي اأوهن من بيت العنكبوت. اإن من ينظر اإىل الأ�صرة على اأنها جن�ص فح�صب، اأو هيام 
فح�صب، اأو ع�صق فح�صب، اإمنا هو ي�صكن يف بيت العنكبوت، لهذا حدثونا عن بناء الأ�صرة 

القوية املتينة قبل اأن حتدثونا عن مقربة احلب!  

احرتام متبادل 
متبادل،  احرتام  اإنها  بل  فح�صب،  وهياًما  وحًبا  ع�صًقا  لي�صت  الزوجية  احلياة  اإن   
اإ�صافة اإىل عامل ال�صكن واملودة، لهذا قد ي�صطر  ومراعاة للم�صلحة، وتربية لالأجيال، 
اأطفال  اأو لوجود  اإىل البقاء مع زوجة ل يحبها تلك املحبة، وذلك حل�صن خلقها،  الزوج 
اإما حل�صن  البقاء مع زوج ل حتبه ذلك احلب،  اإىل  الزوجة  ت�صطر  قد  وكذلك  بينهما، 
خلقه، اأو لوجود اأطفال بينهما، فاحلياة الزوجية هي )مودة ورحمة( ويف املقابل ت�صور 
اأعلى موا�صفات  فيها  امراأة ل جتتمع  البقاء مع  له  باأنه ل ميكن  الرجل  الإعالم  و�صائل 
اجلمال مع اأرقى موا�صفات الأدب، مع غاية موا�صفات الأنوثة، اإ�صافة اإىل متلكها لقلب 
زوجها.. كيف تعي�ص يا حبيبي مع امراأة ل تع�صقها كع�صق قي�ص لليلى؟! اإما اأن متلك قلبك 

حتى الثمالة، اأو الن�صاء غريها كثريات!!  
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�سناعة احلوار الأ�سري 
 عدم تفهم الوالدين لالأبناء اأثناء مرحلة املراهقة، فالأبناء يف هذه املرحلة اخلطرية 
ميرون بتغريات ف�صيولوجية خطرية، وبع�ص الآباء ل يتفهم ذلك ويظل ي�صغط على اأبنائه 
ويعاملهم كاأطفال مما يوجد لديهم عقًدا نف�صية خمتلفة وبع�صهم الآخر يرتك لهم احلبل 
على الغارب، وكاًل الطريقتني خاطئة متاًما اإ�صافة لأ�صلوب احلوار داخل الأ�صرة الواحدة، 
يوجد بدوره تبايًنا يف وجهات النظر اإزاء ما متر به الأ�صرة من ظروف خمتلفة، فيتخذ 
كل واحد منهم طريًقا غري الآخر وينعزل بنف�صه وتفكريه متاًما عن الآخرين. لقد اأثبتت 
بدوره  ويقوم  واجباته  فيها  فرد  كل  ُتفهم  التي  الأ�صر  هي  الناجحة  الأ�صر  اأن  التجارب 
يف  الأ�صرة  جنحت  معني.فاإذا  خري  لها  ويكون  بالأم  فيها  فرد  كل  ويح�ص  منه،  املطلوب 

القيام بدورها، جنح املجتمع ونه�صت الأمة وقامت بدورها خري قيام.  

اأح�سن الرجال 
يعرتف  الأخالق  فا�صل  امل�صاعر،  جيا�ص  الطيب،  احلنون  القلب  ذو  الرجل  هناك 
بخطئه ول يخجل من العرتاف لزوجته به، يعتذر لها من قلبه، يقول لها : اآ�صف ب�صدق 
اأن  اإل  ت�صتطيع  ول  زوجته  تع�صقه  الرجل  وت�صاحمه.وهذا  تقبل عذره  اأن  اأمل  وكله  وحب 
تقبل اأ�صفه وت�صاحمه على الفور وت�صعر بحبه وبحنانه وتتفانى يف اإ�صعاده ؛ لأنه رجل طيب 

وفا�صل. هذه اأنواع الرجال يف العرتاف باخلطاأ والعتذار للمراأة.
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اجلمال  دليل املرح 
اإن املرح وروح الدعابة �صرورة للنف�ص والبدن، فمنذ اأقدم الع�صور عرفت الب�صرية 
الدائم  والإن�صان  كاملة  نف�صية  �صحة  على  واحلفاظ  احلياة  اإبهاج  يف  البت�صامة  قيمة 
البت�صام يكون اأكرث جاذبية واإ�صراًقا واأعظم ثقة بنف�صه، واأقدر على اإقناع الآخرين والذي 
وينتابه �صداع  ي�صكو من قلق دائم  يبت�صم مطلًقا  اأو ل  وتقدير(.  قلياًل )بح�صاب  يبت�صم 
واأرق وت�صاوؤم ولعله يكره الآخرين يف اأعماق نف�صه. اإن ال�صعور باملرح والبت�صام يعمل على 
تقليل �صغط الدم ويدفع هذا الدم دفًعا ن�صيًطا يف الأوعية، فيوؤثر جيًدا يف القلب واملخ 

ويتيح للمخ قدًرا اأكرب من الأك�صجني، ويزيد ن�صرة الب�صرة وميحو من الوجه التجاعيد.  

ما حكم اإزالة العنكبوت من زوايا البيوت ؟

اإزالة العنكبوت من زوايا البيوت ل باأ�ص بها ؛ وذلك لأن العنكبوت توؤذي  اجلواب : 
وتلوث احليطان ورمبا تع�ص�ص على الكتب وعلى املالب�ص فهي من احل�صرات املوؤذية واإن 
باإزالة ما بنته  اأذية فاإنه ل باأ�ص  اأذيتها خفيفة بالن�صبة لغريها، فاإذا ح�صل منها  كانت 
ا ، والقاعدة ال�صرعية اأن  اأي�صً من الع�ص واإذا مل يندفع اأذاها اإل بقتلها فال باأ�ص بقتلها 
هذه احل�صرات اإما اأن تكون موؤذية بطبيعتها فهذه ي�صن قتلها : كالعقرب والفاأرة واحلية 
ونحوها، واإما اأن تكون موؤذية ل�صبب عار�ص فهذه ل ي�صن قتلها مطلًقا، ولكن تقتل يف حال 
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اأذيتها ول تقتل اإذا كانت يف حال ل توؤذي فيها ؛ لأن قتلها يف حال ل توؤذي فيه قد يكون 
�صبًبا لتعود النف�ص على العدوان على خملوقات اهلل ولكن لي�ص هذا على �صبيل التحرمي اأو 

الكراهة.
من كالم ال�صيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل-.

اإين اآ�سف 
 وقوع بني اآدم يف اخلطاأ وارد ل حمالة لأنه من �صفاته  فكل ابن اآدم خطاء وخري 
املبداأ وهو العتذار عما بدر منه  الرجل بهذا  التوابون  ولكن ملاذا ل يعرتف  اخلطائني 
من خطاأ وبالذات يف حق املراأة ؟ اإن اأمر الرجل غريب وعجيب يف مبداأ العتذار للمراأة. 
فهناك الرجل الذي يعتقد باأن العتذار من املراأة عبارة عن انتقا�ص لرجولته وكربيائه 
وعزة نف�صه. فهو ل يتنازل اأبًدا لالعتذار لها مهما كان خمطًئا على الرغم من اأنه يعرتف 
داخل نف�صه باأنه خمطئ ولكنه قد يلجاأ لطرق غري مبا�صرة لالعتذار كاأن يحاول حمادثتها 
بطريقة مهذبة اأو اأن يح�صر لها �صيًئا حتبه. قد تتفهم الزوجة موقفه ونف�صيته وحتاول اأن 
تتاأقلم مع طبيعته وتقدر له اعتذاره ولو بطريقته غري املبا�صرة لت�صتمر احلياة بينهما ولكن 

برتابة وملل.  
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حوار اخلالف 
ل  وحتى  �صريكك  غ�صب  تثري  ل  حتى  تناق�صتما  كلما  اإجاباتك  اأو  ردودك  تكرر  ل   
بداأ  الآخر  اأن  اأنه يالحظ  اأن يحتفظ بهدوئه طاملا  اأحدكما  الأمر �صوًءا، وليحاول  يزداد 
يفقد هدوء اأع�صابه. جتنب الردود القاطعة اأو التي تدل على اأنه ل اأمل هناك، مثل: لقد 
ولدت هكذا، لقد اعتدت هذا، ل فائدة! لن تتغري اأبًدا، اأنت دائما ت�صيء فهمي.فكل هذه 
اإثارة  اأو يحد من  ينهي  اأن  الو�صول حلل ميكن  لديكما يف  الأمل  تفقد  العبارات وغريها 
امل�صكالت، بل وتو�صل يف الغالب اإىل طريق م�صدود وت�صعر الطرف الآخر بالإحباط وعدم 

الفائدة من ال�صلح اأو حت�صني العالقة.  

اأنواع الرجال 

وهناك الرجل الذي ل يعرتف اأبًدا بخطئه �صواء لزوجته اأو حتى لنف�صه، فهو يعتقد 
اأنه دائًما على حق ومبا اأنه رجل فهو مع�صوم من اخلطاأ متعال ل ت�صمح له كرامته اأبدا 
وتعي�ص  زوجته،  قلب  ك�صب  يف  اأبًدا  ينجح  ولن  الع�صرة،  ع�صري  وهذا  للمراأة،  بالعتذار 
زوجته معه على اأع�صابها ويحول حياته وحياة اأولدهما اإىل ثكنة ع�صكرية خالية من كل 
معاين احلب.وهناك رجل ل يعرتف بخطئه.. من اأول الأمر يكابر اإىل اأن حتا�صره زوجته 
بحقيقة خطئه من كل اجلهات في�صطر لالعتذار، فيعتذر ولكن بتعال، فريمي كلمة اآ�صف 
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اأو كلمة خال�ص معلي�ص من طرف ل�صانه وبحاجبني مقطبني ووجه حمتقن، هذا الرجل 
يخلق حاجًزا كبرًيا بينه وبني زوجته.. قد تقبل اعتذاره ولكن يف قرارة نف�صها تكره ذلك 

العتذار.  

اأبناوؤنا والكذب
يف اأبحاث اأجريت يف اجنلرتا على عدد من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني الثالثة 
الأطفال  عن  ذكائهم  ن�صبة  تزيد  للكذب  يلجوؤون  الذين  الأطفال  اأن  ك�صفت  وال�صاد�صة، 
ال�صادقني.واأن احلالة النف�صية التي تت�صكل عند الطفل هي امتداد حلالة الأم النف�صية 
جاء  متعكر،  مزاج  ويف  م�صتقرة،  حالة غري  الأم يف  كانت  فاإن  والر�صاعة.  احلمل  اأثناء 
اأهم الأخطاء التي يرتكبها  طفلها ع�صبي املزاج وكثري الكالم، متوتر غري م�صتقر.ومن 
بالعنف وال�صرب وهذا بدوره يجعل الطفل م�صتمًرا على حاله بل  اأبنائهم  الآباء معاتبة 
اأحد  يطورها حتى ي�صبح الكذب عادة �صيئة ل ميكن ال�صتغناء عنها، وقد يكون العنف 
العقاب.وقد  من  ليهرب  بالكذب  نف�صه  التهم عن  يبعد  فهو  الأطفال،  الأ�صباب يف كذب 
الراأي، فيقوم  له يف  الأ�صر، لعدم م�صاركتهم  اأو �صخ�صية يف بع�ص  للطفل كيان  ل يكون 
اأ�صدقائه  بني  بها  يقتدي  �صخ�صية  منه  جتعل  التي  الق�ص�ص  واختالق  بالكذب  الطفل 
اأبويه.ونالحظ  عند  املفقودة  تلك  بدل  �صخ�صية  له  ي�صنع  بهذا  وهو  وجريانه،  وزمالئه 
ا اأن احلالة القت�صادية عند بع�ص الأ�صر اأي : الفقر وكرثة امل�صاكل الأ�صرية الناجتة  اأي�صً
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؛  بالكذب  الأر�ص  الغيور بطبعه ميتلك كل �صيء على وجه  الفقر، جتعل الطفل وهو  عن 
ليكمل النق�ص الذي يعي�صه يف البيت. ويف راأيي اأن الكذب ل يولد مع الطفل بالوراثة اإمنا 

هو يتعلمه من الو�صط الذي يعي�ص فيه وهو البيت واملدر�صة.

ا  املراأة اأكرث نوماً
 اأظهرت درا�صة علمية نرويجية �صدرت حديًثا اأن الن�صاء يف الو�صع الطبيعي ينمن اأكرث 
من الرجال، واأن املراأة ال�صليمة تطلب النوم اأكرث من الرجل ال�صليم.واأو�صحت الدرا�صة 
التي اأجرتها الربوفي�صورة الرنويجية ريدين اأور�صني و�صلمت نتائجها اإىل موؤ�ص�صات دولية 
اأن الن�صاء علمًيا يحتجن لفرتة اأطول من النوم قيا�ًصا بالقدرة التي يحتاجها الرجل، لفتة 
اإىل اأن ذلك يعود اإىل طبيعة وتركيبة املراأة. وبح�صب هذه الدرا�صة فاإن املراأة تنام كل ليلة 
اأن الن�صاء ينمن 120 �صاعة  اأكرث من الرجل مبعدل ل يقل عن 20 دقيقة يوًما، م�صيفة 
اإ�صافية عما ينام الرجل يف العام، وقالت الباحثة الرنويجية املتخ�ص�صة يف جمال متابعة 

ور�صد النوم لدى الإن�صان
 واآثاره على النمو واحلالة الذهبية واملعنوية والعقلية : اإنها اأجرت درا�صتها هذه على 
اأكرث من 88٦0 رجاًل وامراأة ترتاوح اأعمارهم بني 40و 45 عاًما، وقد اأجاب من خ�صعوا 
للدرا�صة ب�صورة يومية وعلى مدار عامني على اأ�صئلة اأهمها : متى وكم �صاعة تنام ؟ و�صجلت 
الدرا�صة متو�صط معدل للنوم لدى الن�صاء مقداره �صبع �صاعات وع�صر دقائق يف الليلة، يف 
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حني �صجل معدل النوم عند الرجال �صت �صاعات وخم�ص دقائق فقط. وخل�صت الدرا�صة 
اإىل اأنه من غري املعلوم حتى الآن ال�صبب وراء حاجة املراأة لهذا النوم الزائد عن الرجل، 
موؤكدة اأنه على الرغم من اأن املراأة تنام اأكرث من الرجل فاإن هذا ل يعني بال�صرورة اأنها 

ت�صعر بالراحة اأو ال�صرتخاء اأكرث من الرجل، فقد يكون العك�ص هو ال�صحيح.

الطرف الثالث 
�صعف  نقاط  اأو  عيوب  ترديد  فكرثة  بينكما،  ليتدخل  ثالث  لطرف  ال�صكوى  جتنَّب   
الغالب حني  لل�صلح، ويف  الو�صول  با�صتحالة  وتوحي  وت�صخمها،  الآخر جت�صمها  الطرف 
يتدخل طرف ثالث بينكما يزيد امل�صكلة تعقيًدا، كما اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم قد 
نهى عن اإف�صاء الأ�صرار الزوجية، كما اأن الطرف الآخر ي�صتاء كثرًيا حني حتال امل�صكلة 

امل�صرتكة بينكما اإىل طرف ثالث، ورمبا يوؤدي ذلك لفقد الثقة بينكما.  

اختالف ال�سخ�سيتني 
قد يكون كال الزوجني من النوع الذي ل يجيد فن اإلقاء النكات ول خلق جو الدعابة، 
اأو اإ�صفاء املفاجاآت ال�صارة على احلياة الزوجية، رمبا يكون اأحد الزوجني من النوع الذي 
يحمل دائًما الأمور على حممل اجلد، اأو حتى قد ميتع�ص اأحد الزوجني من الطريقة التي 
يجد فيها زوجان اآخران املتعة واملرح. فما احلل يف هذه احلالة ؟! اإن كثرًيا من النا�ص مل 
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يولدوا بطبعهم مرحني، ومع هذا فاإنهم يجدون متعة ومرًحا كبرًيا ويطلقون ال�صحكات 
اأو  اأو يذهبون يف عطلة  اأو ي�صاهدون فيلًما كوميدًيا  عندما يجل�صون يف جو مرح �صاحك 

يلعبون اأي لعبة.  

ثالوث ال�سعادة
احلب والتفاهم والحرتام هو ثالوث ال�صعادة الزوجية وهم قالعه املتينة التي حتفظ 
�صفينة الزواج من الغرق عندما يثور بحر امل�صاكل واخلالفات، ولكن ما من بيت يخلو من 
م�صاكل مهما �صغرت اأو كربت خا�صة مع تبعات احلياة الزوجية وم�صوؤولياتها، وغالًبا ما 
يرتك ذلك نوًعا من الفتور والربود الذي قد يهدد ا�صتقرار الأ�صرة و لذا على الزوجني 
م�صوؤولية م�صرتكة للحفاظ على دفء العواطف واحلب بينهما ل�صمان ا�صتمرار وا�صتقرار 

احلياة الزوجية.

حتى ل يطري احلب بقلم زوج 
 اأنا زوج منذ اأربع ع�صرة �صنة تقريًبا، واحلياة الزوجية ل بد واأن متر بلحظات فتور 
وبرود ب�صبب امل�صاكل واخلالفات التي قد تن�صاأ بني الزوجني ولكن عليهما م�صوؤولية الق�صاء 
على هذه اخلالفات، واأنا كزوج م�صلم علّي اأن اأراعي زوجتي واأحرتمها واأقدر م�صاعرها، 
فهي لي�صت باآلة.. بل هي ب�صر، فال ميكن اأن اأتركها طوال اليوم بدون مربر، ولكن زوجة 
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ت�صتقل  اأن  تبداأ طلباتها، فهي تطلب  تتزوج حتى  اأن  اأمهاتنا فما  اليوم تغريت كثريَا عن 
يف بيت لوحدها بعيًدا عن بيت العائلة وناهيك عن الغرية من ال�صديقات، فهذه زوجها 
اأح�صر لها كذا وكذا وتلك زوجها �صوف ي�صافر معها اإىل اأوروبا اأو اأمريكا.. هذا كله من 

�صاأنه اأن ي�صبب امل�صاكل.

التفكك الأ�سري 
داخل  ال�صلوكي  وانحرافهم  الأبناء  �صياع  عوامل  اأهم  اأحد  الأ�صري  التفكك  يعترب   
الوقوع  لالأبناء حاجًزا مينعهم من  ي�صكل  الذي  املنيع  ال�صياج  الأ�صرة هي  لأن  ؛  املجتمع 
يف دائرة اخلطر. ويبداأ من تق�صري اأحد الوالدين يف واجباته جتاه من يعول، فاإذا كان 
الأب من�صغاًل دائًما باأعماله خارج املنزل ول يعطي لأ�صرته اإل ف�صل وقته ؛ بحجة البحث 
عن م�صادر الرزق، اأو كانت الأم ل ي�صغل تفكريها اإل اللتقاء ب�صديقاتها، اأو البحث عن 
اآخر ما اأنتجته بيوت الأزياء، عندها يدق ناقو�ص اخلطر وي�صعر الأنباء بعدم وجود القدوة 
احل�صنة اأمامهم في�صت�صلمون لرفقاء ال�صوء الذين ياأخذون باأيديهم اإىل طريق ال�صيطان.  
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ر�سا الزوج 
 حتري ر�صا زوجك لقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  اأميا امراأة ماتت و زوجها 
عنها را�ص دخلت اجلنة  رواه الرتمذي، وخا�صة قبل نومك لقوله عليه ال�صالة وال�صالم 
:  اإذا دعا الرجل امراأته اإىل الفرا�ص فلم تاأته فبات غ�صبان عليها، لعنتها املالئكة حتى 

ال�صبح  متفق عليه. 

طلب الطالق 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  لقوله  الأمور  اأتفه  على  الطالق  تطلبي  ول  اهلل  غ�صب  اتقي 
:  اأميا امراأة �ص�األت زوجها ط�الًقا من غري باأ�ص ؛ فحرام عليه�ا رائحة اجلنة  اأبو داود 

والرتمذي وغريهم.  

اأ�سرار ل يجوز ن�سرها 
 ل تف�صي �صًرا لزوجك، ول ت�صربي خالفاتكم الزوجية، ول تبوحي باأ�صرار الفرا�ص 
فتكوين من �صر النا�ص عند اهلل يوم القيامة، و قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم :  فال 

تفعلوا ؛ فاإمنا ذلك مثل ال�صيطان لقي �صيطانًة يف طريق، فغ�صيها والنا�ص ينظرون . 
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فن ال�سلح 
ا  ر قبل اأن ترد على هجوم اأو ا�صتياء زوجتك )زوجك(، فقد يكون متعًبا اأو مري�صً  فكِّ
هذا اليوم، بخا�صة- مما ميثل �صغًطا على اأع�صابه، فقد ميكن تفادي م�صادة اأو خ�صام 
ر يف اإجابة اأو رد لطيف يهدئ اجلو، وين�صي الآخر ما كان ينوي اإ�صافته  قبل اأن يبداأ، ثم فكِّ
من عبارات قا�صية، فاملبادرة لتلطيف اخلالف اأمر حمبوب وي�صعر الطرف الآخر مبقدار 
احلب الذي تكنه له، فاأنت ت�صعى دائًما لحتواء اأي خالف. فالتعامل مع الزوج اأو الزوجة 

يتطلب ذكاء.

الحرتام هو الأ�سا�س
التي  واملراأة  جحيم  اإىل  الزوجية  احلياة  حتولت  واإل  زوجها  رغبات  املراأة  حترتم 
؛ لأن  ا�صتبعادها عن املنزل )وذلك بطالقها(  اأفكار ورغبات زوجها لبد من  ل حترتم 
زوجها  اإىل  الإ�صغاء  فن  املراأة  اأن حت�صن  يجب  بل  ال�صعيدة  احلياة  اأ�صا�ص  هو  الحرتام 
وت�صعره باأنها مهتمة به ؛ كي يجلو ما بداخله من هموم واإل جلاأ لغريها لي�صكو همومه، 
ولذلك اأنا اأرى اأن املراأة املنا�صبة لتكون �صريكة حلياة زوجها هي املراأة املتفهمة القنوعة 

التي تقبل بالواقع، اأما املراأة الغيورة من اأي �صيء فهي ل تنا�صب. 
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ف�سل العتذار
اعتذري لزوجك واإن كان هو املت�صبب باخلطاأ، وتذكري قول الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم : األ اأخربكم بن�صائكم من اأهل اجلنة:الودود، الولود، العوؤود على زوجها، التي اإذا 
حتى  ا  غم�صً اأذوق  ل  يدك  يف  يدي  هذه   : قالت  زوجها  يد  يف  يدها  ت�صع  جاءت  ظلمت 
تر�صى، اأبهجي قلبه حينما يعود من العمل مبظهرك اجلميل، وابت�صامتك العذبة، ومنزلك 
من  ي�صايقه  ما  كل  واأّجلي  النظيف،  بامللب�ص  واأطفاله  اجلاهز،  وطعامه  املرتب،  املعطر 

طلبات واأخبار اإىل وقت غري هذا الوقت، هو مفتاح �صعادة يومك.

الطفل الكبري 
هذا  على  فعامليه  ت�صعده  حلوة  كلمة  اأقل  كبري  طفل  حقيقته  يف  زوجك  اأن  اعلمي   
باأن تختاري له ا�صًما مثل :)حبيبي - روحي( واأن متدحيه وت�صكريه وتبيني له  الأ�صا�ص 
اجلو  له  تهيئي  واأن  لك،  زوًجا  جعله  اهلل  باأن  �صعيدة  واأنك  الرجولية  ومواقفه  ح�صناته 
ري له كل ما يحتاج، وعليك  اإذا ما طلبك، ووفِّ العاطفي والرومان�صي، ول حتاويل �صده 
وقت خروجه اأن تلبي�صه وتعطريه وتبخريه لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها :  كنت اأطيب ر�صول 
ني لزوجك باأنك ت�صتاقني له خالل اللحظات التي يغيب  اهلل لإهالله باأطيب ما اأجد . و بيِّ

فيها عن البيت ؛ لينجذب لك وتقوى عالقتكما. 
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رفع ال�سوت 

 ل ترفعي �صوتك يف وجه زوجك فذلك اأكره ما يكون لنف�ص الزوج، ول تكرثي ول تلحي 
على الطلبات التي فوق قدرته، ول يكن حبك للمال كما قال ال�صاعر فيها : 

            اإذا راأت اأهل الكي�ص ممتلًئا      تب�صمت ودنت مني متازحن��ي 
            واإن راأته خالية من دراهمه     جتهمت وانثنت عني تقابحني

اإمنا يجب اأن تقفي بجانبه يف املواقف ال�صعبة والظروف احلرجة، واعتربي من قول 
اللحوق  اأردت  اإذا  عائ�صة،  يا   : لها  قال  حني  عنها  اهلل  ر�صي  عائ�صة  لزوجه  اهلل  ر�صول 
بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب، واإياك وجمال�صة الأغنياء، ول ت�صتخلعي ثوًبا حتى 

ترقعيه ، فكوين بارك اهلل فيك �صابرة را�صية، حمت�صبة عند ربك. 

م�سيبة 
 اأغلب الرجال يقاومون العتذار ول يحبون العرتاف باخلطاأ، اإنهم يعتربون اأن حلظة 
العتذار هي اأ�صعب اللحظات يف حياتهم. وهذا ما يوؤكده الدكتور كود وول املتخ�ص�ص يف 
عالج الأزواج الع�صبيني بقوله : اإن كثريين من الرجال ي�صعرون باأن قدًرا كبرًيا من هيبتهم 
�صي�صيع اإذا قدموا اعتذاًرا اأو اعرتفوا بخطاأ.. واحلقيقة والكالم للدكتور كود اأن الرجال 
اأن يكون هو اخلا�صر، والرجال  اأو ال�صعور، فاملخطئ لبد من  منطقيون يف هذا الت�صور 
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يكرهون اخل�صارة، هذه م�صلَّمة اأ�صا�صية عند الرجال تظهر يف ت�صرفاتهم با�صتمرار ولكن 
زاد  كلما  العتذار  �صعوبة  عندهم  تزداد  الأزواج  فبع�ص  ال�صبب  لهذا  �صور خمتلفة.  يف 

حجم اخلطاأ الذي اقرتفوه.

احذري 
 ل تلعني اأو ت�صبي زوجك اأو �صغارك. قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : يا مع�صر 
تكرثن  قال:  ؟  ر�صول اهلل  يا  : ومب  فقلن  النار  اأهل  اأكرث  راأيتكن  فاإين  الن�صاء، ت�صدقن  

اللعن، وتكفرن الع�صري البخاري.

 اتقي غ�سب اهلل 
 ول تطلبي الطالق على اأتفه الأمور لقوله عليه ال�صالة وال�صالم :)اأميا امراأة �ص�األت 

زوجها ط�الًقا من غري باأ�ص ؛ فحرام عليه�ا رائحة اجلنة اأبو داود والرتمذي.

هل زوجي يحبني ؟
تقف العديد من الن�صاء اأمام �صوؤال خطري، األ وهو هل ما يزال زوجي يحبني ؟ وخا�صة 
عندما تفرت العالقة بني الزوجني.ففي بداية احلياة الزوجية، يكون الزوجان �صمًنا على 
ع�صل ثم تتغري اأحولهما فجاأة، وتتقطع الأو�صال، فال هي تتحدث معه برقة وحنان و�صعف 
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اأنثوي ول هو يغدق عليها عذب الكالم ول ميدح اهتمامها به ول جاذبيتها، ويف مقابل ذلك 
اأثناء النوم  اإىل ال�صخرية من الوزن الزائد وال�صخري  كله ينقلب الأمر من كال الطرفني 
الأمور  الزوجة عندما متتدح زوجها يف كل  اإن  بالكالم اجلارح.  واملطاولة على بع�صهما 
بدًءا من �صكله وطلعته اإىل طريقة كالمه وتعامالته، حتفز يف الزوج رد اجلميل لها باملثل.

ول ننكر اأن الزوجة اإن�صان من دم وروح ولها م�صاعرها واأحا�صي�صها. 

يف على طبعه  تعرَّ
عي بطبع زوجك واأطيعيه يف كل �صيء ول تخالفيه اإل يف مع�صية اهلل ور�صوله،   تطبَّ
وافعلي ما يريد ولو كان ما ل حتبني، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:  حق الزوج 
على زوجته ؛ لو كانت به قرحة، اأو انترث منخراه �صديًدا اأو دًما، ثم بلعته ؛ ما اأدت حقه 
ا :  ل�و كن�ت اآمًرا اأحًدا اأن ي�صجد لغري اهلل لأمرت املراأة اأن ت�صجد لزوجها   . وقوله اأي�صً
وتذكري قول ال�صيدة احلكيمة التي تن�صح ابنتها العرو�ص قائلة :  يا بنية، اإنك خرجت 
من الع�ص الذي فيه درجت، ف�صرت اإىل فرا�ص ل تعرفينه، وقرين ل تاألفينه، فكوين له 
ا يكن لك �صماء، وكوين له مه��اًدا يكن لك عماًدا، وكوين له اأم�ة يكن لك عبًدا، ل  اأر�صً
تلحفي به فيقالك )يبغ�صك(، ول تباعدي عنه فين�صاك، اإن دنا منك فاقربي منه، و اإن 
ناأى )ابتعد( فابعدي عنه، واحفظي اأنفه و�صمعه وعينه، فال ي�صمن منك اإل ريًحا طيًبا، 

ول ي�صمع اإل ح�صًنا، ول ينظر اإل جمياًل .
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ي�سعرون بوجوب العتذار
ُيطلب  مل  لو  حتى  العتذار  ي�صتعجلون  رجال  الرجال،  من  اآخر  منوذج  هناك  فقط 
منهم، ل لأنهم مقتنعون بذلك. اأي : ي�صعرون بوجوب العتذار عن اأخطاء وقعوا فيها، بل 
لكي ينهوا ال�صجار واجلدال باأ�صرع ما ميكن، وكان ميكن اعتبار هوؤلء على درجة كبرية 
لالأ�صف  يدعو  ما  اأن  ال�صبب..اإل  اإخفاء هذا  ا�صتطاعوا  اأنهم  لو  واحلكمة  من احل�صافة 
اإظهار �صبب العتذار هذا، وهذا نوع من �صب الزيت على  اأنهم يحر�صون على  والأ�صى 

النار، وزيادة ا�صتعال املوقف.  

طرق بديلة لالعتذار لكل زوج فا�سل 
 اإن كنت مِمن يخجل من العتذار عن خطئك بطريقة مبا�صرة، فهناك طرق اأخرى 

تعرب بها عن اأ�صفك لزوجتك وتعترب اأخف ال�صررين: 
اإذا تركت البيت واأنت غا�صب ل ترجع اإل وبيدك هدية ولو كانت ب�صيطة جًدا.   -

ميكن اأن تدعوها للع�صاء خارج املنزل اأو لنزهة بني اأح�صان الطبيعة.  -
-  اإن كان لبد من العتاب فاأن�صت لها ودعها تقول كل ما يزعجها وتعرب عن وجهة 

نظرها، ول باأ�ص اإن طيَّبت خاطرها بكلمة معك حق. 
مبوقف  ذّكرها  اإ�صحاكها..  حاول  املرح..  من  جو  اإىل  التوتر  جو  تغري  اأن  ميكن   -
م�صحك اأو حمرج قامت به وعلق عليه، مازحها ولو بغمزة خفيفة من عينيك اأو تربيتة على 

�صعرها اأو كتفها.
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الزوجة املثالية 
 تعترب املراأة ال�صاحلة القطب الثاين الذي يبحث عنه الرجل يف كل زمان ومكان دون 
هوادة بهدف ال�صتقرار ومواجهة متاعب احلياة، فاملراأة العاقلة واملتعلمة ميكنها اأن تخلق 
جًوا من ال�صعادة والر�صا لزوجها واأولدها اإ�صافة ل�صلوكها الأنثوي املليء بالرقة والدلل، 
اأما املراأة غري املتفهمة فهي قادرة على حتويل حلو احلياة اإىل مرارة ومرارة احلياة اإىل 

علقم. 

هم�سات زوجية   
ل تَدعي اهتمامك بطفلك ُين�صيك اهتماَمك بوالده ؛ حتى ل تتحوَل عالقُتهما اإىل   -

نوع من الغرية. 
ي �صداقَتك وحبك لزوجك، واأعطيه فر�صًة لل�صعور بذلك.  -  مَنِّ

ا، وله احلق يف تربيته باأ�صلوبه اخلا�ص.  -  ل بد اأن تقتنعي اأن ابَنك هو ابنه اأي�صً
الوقَت  اختاري  بل  الطفل،  مب�صاكل  تبادريه  ل  املنزل  اإىل  زوجك  دخول  عند    -

املنا�صب الذي يكون م�صتعًدا فيه للحديث واملناق�صة. 
املتعة  من  جًوا  ي�صفي  فذلك  وطفلك..  زوجك  مب�صاركة  الألعاب  بع�ص  مار�صي    -

والألفة، ويزيل توتر الأب من م�صوؤولياته اجلديدة، ويعلم اأنك مل تهمليه.
-  كوين نظيفة دائًما ومرتبة، ول تن�صغلي بطفلك عن نف�صك. 
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-  ا�صاأيل نف�صك واأجيبي ب�صراحة : هل ت�صعرين باأن الطفل ابنكما مًعا اأو اأنك اأكرث 
ملكية له؟!!

عي�صي واإياه بع�ص الوقت بعيًدا عن �صخ�صية الأم والأب، ا�صتعيدا اأيام زواجكما   -
وذكرياته.

ا�صتودعي طفلك اهلل، و�صعيه عند اأهلك اأو اأهله..وعي�صا مع بع�صكما بع�ص الوقت.    -

متطلبات خا�سة 
اإن الرجل يف جمتمعنا ال�صرقي له متطلبات وخا�صة بعد احتكاكه بالعامل اخلارجي 
واأ�صبح يخ�صى اخليانة  املراأة يف �صور متعددة  اأ�صبح يرى  الف�صائيات، حيث  من خالل 
والتلون بعدة وجوه والتالعب على احلبال، لذلك فهو يوجب اأن تكون املراأة التي �صت�صاركه 
حياته خمل�صة وحمبة وب�صيطة  وذكية، ولكن دون التخابث على زوجها اأو الآخرين، وعلى 
و�صلوكها  واأنوثتها  اأناقتها  خالل  عن  وذلك  اإليها،  زوجها  جلذب  جاهدة  تعمل  اأن  املراأة 
ول تغرق نف�صها يف اأعمال املنزل والطبخ. كما اأنه ل ينبغي اأن تهتم باأولدها على ح�صاب 

اهتمامها بزوجها ؛ لأن ذلك يدفع الرجل للبحث عن حنان يف مكان اآخر.
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علموا اأولدكم ثقافة ثالث كلمات 
لو �صمحت،  اآ�صف،  �صكًرا.

ما اأروعك عندما تخطئ ولو كان خطوؤك �صغرًيا جًدا فتقول: اأنا اآ�صف!
وما اأجملك عندما تطلب �صيًئا فتقول : لو �صمحت !

وما اأهذبك عندما تقدم لك خدمة اأو اأي �صيء فتقول: �صكًرا !
كيف ل، وهذه الكلمات تفتح باب الود واملحبة، وحتفظ لالآخر قدره ومكانته، وحترتم 
�صخ�صه وتداوي اجلرح، وتطيب اخلاطر، وتزيد من حما�ص املعطي وتقدر بذله ؛ لأجل كل 

هذا عّلموها اأنف�صكم وعّلموها اأبناءكم واأهلكم واأ�صدقاءكم.

جتنبي اإثارة ع�سبيته 
مًعا،  حلياتكما  مدمرة  �صتكون  فع�صبيتك  ع�صبي،  زوج  مع  باملثل  واملعاملة  اإياك   
تغيريه  ال�صهولة  من  لي�ص  فالع�صبية طبع  الع�صبي،  وهو يف طوره  تخاطبيه  اأن  واحذري 
ففكي قلياًل قلياًل �صفرة الأمور التي جتعله يتخذ موقًفا ع�صبيًّا، حاويل تغيريه ما ا�صتطعت 
وتاأكدي اأن احلل الأمثل لزوج ع�صبي هو جتنب اإثارته ؛ لذلك ا�صتخدمي اأ�صلوب املناورة 
كما ت�صتخدمينه مع طفلك، فكما اأن الأطفال ين�صون ع�صبيتهم بقطعة من احللوى وبكلمة 

حلوة فالرجل كذلك.
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الزوج البارد 
 ت�صفه الكثري من الزوجات )بعدم الإح�صا�ص بالعاطفة( بارد كقطع الثلج، �صامت 
عن  الإف�صاح  على  دائًما  ال�صمت  ويف�صلون  الدائم..  بالغمو�ص  يتميز  كالأحجار.. 
م�صاعرهم؟ مفتاح قلبه..اأن تعامليه بهدوء وحتفظ، ول حتاويل اأن تفتحي معه اأي مو�صوع 
لو حاولِت  لأنك  ؛  فيها  والنقا�ص  املوا�صيع  فتح  دائًما يف  الأولوية  له  اتركي  بل  نقا�ص،  اأو 
الدخول معه يف موا�صيع ومناق�صات فبالتاأكيد اأنه من املمكن اأن ت�صمعي منه رًدا ل يعجبك 
وخا�صة اإذا مل ينل املو�صوع ر�صاه،  وحاويل اأن يكون ردك دوًما خمت�صًرا وموجًزا ؛ كي 

تنايل عطفه. عربي عن حبك له وقابليه دوًما بوجه مليء باحلب واحلنان.

 اأخت الزوجة/الزوج 
طبيعة  ذات  كانت  اإن  خا�صة  البيت،  يف  اأحياًنا  هاما  دوًرا  تلعب  قد  الزوجة  اأخت   
اإحباطاتها على عالقة  واإ�صقاط  نقل خرباتها  اإذ جندها حتاول  اأهلها،  بيت  ت�صلطية يف 
اأختها ال�صغرى بزوجها والعك�ص �صحيح، وباملقابل قد تلعب اأخت الزوج دوًرا وخا�صة يف 
حالة ازدواجية دور الأخ )الزوج(، فعندما جتده جاًفا مع اإخوته و�صل�ًصا ودوًدا مع زوجته، 
تبداأ م�صاعر الغ�صب والرغبة يف النتقام بالفوران فتح�صل التوترات واملناو�صات وتكون 
ال�صحية لي�صت اأخت الزوج ولي�ص الزوج نف�صه واإمنا زوجة الأخ، والتي تتاأثر بالتايل درجة 

ارتباطها وثقتها بنف�صها وبزوجها من جراء تدخل اأهل الزوج ممثاًل باأخته.
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اجعليه يخجل من نف�سه 
ًرا يف اأمور املنزل ل تقارنيه اأو تعايريه بغريه، فاأ�صلوب املقارنة   اإن كان زوجك مق�صِّ
خاطئ جًدا يف التعامل مع هذا الطفل الذي يقبع داخله، وجتنبي اأن تتذمري اأمام اأهله 
البيت ب�صكل يجعله يخجل من نف�صه،  باأنه مق�صر، فقط ذّكريه دائًما بطلبات  اأهلك  اأو 
واأخربيه اأنك قد اأحرجت كثرًيا اأمام اأخته اليوم عندما طلبت مندياًل ومل يكن يف البيت 
مناديل، ويف مرة اأخرى اأخربيه اأنك ت�صفقني على �صديقتك ؛ لأن زوجها مق�صر يف طلبات 

بيته.

خاطبي طفولة زوجك 
اأو حتى بخيل !  كلها �صفات جتعل احلياة مع من يتمتع بها   ع�صبي، بعيون زائغة، 
من الرجال غري حمتملة اإطالًقا، ل تقوى على التاأقلم معها اإل املراأة الذكية. خرباء علم 
اأو مفتول  اأن بداخل كل رجل طفاًل حتى واإن كان رجاًل عري�ص املنكبني  النف�ص يوؤكدون 
الع�صالت، ومن هنا ين�صحونك باأن تخاطبي طفولته قبل اأن تخاطبيه كرجل، فالأطفال 
واإن كان التعامل معهم لي�ص بالأمر ال�صهل، لكن هناك الكثري من الو�صائل التي ت�صتطيعني 

بها اإقناعهم مبا تريدين، وهذا بالتحديد ما يجب اأن تفعليه مع زوجك العزيز.
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حتكمي يف ع�سبيتك
 بداية تعلمي العّد اإىل املائة عندما يجامل زوجك اأي امراأة اأمامك ب�صورة تزعجك 
اأو ميازحها ول تت�صرعي بردة فعلك، وانتظري اأن تعودي للبيت وح�صري له وجبة يحبها 
اأنك  مع  �صايقِك  قد  اليوم  ت�صرفه  باأن  واأخربيه  معدته،  طريق  عن  قلبه  اإىل  وادخلي 
واثقة من نواياه، يف مرة اأخرى رمبا متتلئ عينيك بالدموع وهو ميازح زميلة له ب�صورة 
ت�صايقك، فاحر�صي اأن يرى هذه الدموع واأخربيه عند �صوؤاله لك عنها باأنك قد ت�صايقت 
فالطفل  اأخرى،  مرات  يف  كالأطفال  حذًرا  �صيكون  حتا�صبيه،  ل  لكن  لها،  ممازحته  من 
ا �صيكون كذلك معك. دائًما �صيحذر من اإعادة ت�صرف اأنزل ب�صببه دموع اأمه، وزوجك اأي�صً

تعلمي اإطفاء غريته
الغرية هي دليل احلب، لكن ال�صديدة منها ت�صبح مزعجة، واأف�صل و�صيلة هي جتنب 
ما يثريه، ويف حال تعر�صك لأي موقف اأثار غريته فاأطفئي نار غريته بتجنب النظر اإليه اإذا 
كنتما مع جمموعة من النا�ص، وعندما تعودان اإىل البيت جتنبي الت�صادم معه، واأخربيه 
لحًقا باأنك مل تكوين تق�صدين ما اأثار غ�صبه واأن ذاك الرجل الذي عاك�صك اإمنا اأهان 
اأنه �صي�صتطيع مبرور  اأي م�صكلة بينكما، وتاأكدي  باأن يثري  اأمام النا�ص ول ي�صتحق  نف�صه 

الوقت التعبري عن غريته ب�صكل اأف�صل.
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تعلما �سحر العينني   
تو�صيع حدقتي عيني كل من الزوجني اأثناء الأحاديث الودية.  -

-  تبادل الكلمات الرومان�صية.
-  لينظر كل منهما ويحدق مبا�صرة يف عيون الآخر وكاأنه ينظر اإيل بحر �صا�صع.

-  وليتاأمل خالل نظراته اأجمل جزء يف وجه الآخر كالأنف الدقيق اأو تلك الغمازتني 
احللوتني، فتبداأ العينان تعطيان ذلك الإيحاء بالرتياح والت�صاع. 

تركيز الفكر على مدى جمال �صريكك، واكت�صاف ال�صفات التي متيزه عن غريه،   -
واأنك �صعيد بها معه وبالقرب منه.

ال�صلبي  والتفكري  والع�صبية  الثقة  وعدم  اخلجل  خميلتك  من  تطرد  اأن  وعليك    -
الذي يجعل جبينك مقطًبا وبوؤبوؤ عينيك يت�صاءل. 

حديث العيون 
 اإن النظرات املت�صلة لثوان قليلة  ميكن اأن حتدث رغم ال�صمت ما تعجز عنه جملدات 
كثرية، حيث ميكن للزوجة اأن تقراأ يف تلك النظرات الكثري من كلمات احلب، واحلنان، 
معك  اأتكامل  بك  معجب  واأنا  جميلة  اأنت    : النظرات  تلك  يف  تقراأ  اأن  ميكن  والعطف، 
وبك.. دائًما مفتون مبا تقولني ، وميكن للزوج اأن ي�صمع نظراتها تقول :  اأنا متيمة بك، 
وكم اأحب اأن اأ�صتمتع بحبك احلنون يغمرين ! . كما اأن هناك ما هو اأكرث من تلك امل�صاعر 
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والأحا�صي�ص فالعيون الدافئة، حتقق اإنفجارات وثورات من براكني احلب واحلنان ل ميكن 
لأي حوا�ص اأخرى اأن حتققها، ول �صك اأن العينني يف غرفة النوم لي�صتا عينني عاديتني، 
بل اإنهما و�صيلة متهد للقاء اأكرب واأ�صمل وتلعب دوًرا بارًزا يف حتقيق التوافق بني الزوجني، 

وت�صجع النفعالت التاأثريية لدى الزوجة.  

الإ�سرتاتيجية الن�سائية 
هو تدرج من التكتيك الب�صيط الذي ميتد عرب الأجيال اإىل الهجوم امل�صاد، وقد اأطلق 
بع�صهم على هذه ال�صور من املقاومة التي اتخذتها املراأة ب)ال�صرتاتيجيات الن�صائية(، 
النمط)الأنثوي( مقاومة  دون  التوافق  حماولة  هي  للمراأة  اإ�صرتاتيجية  اأول  كانت  وقد 
املفرو�ص عليها كاأن تهدئ من روع ال�صك يف نفو�ص الأزواج وتعمل على طماأنينتهم وحتاول 
اأن تعي�ص بقدر الإمكان من املزايا القليلة املتاحة، وكذلك كانت الزوجة تن�صوي يف كنف 

الأ�صرة وحتاول انتهاز الفر�ص املواتية ملمار�صة ال�صلطة.

الزوج الع�سبي )ذو الطبع احلاد( 
ب�صرعة، وميكن  ويغ�صبون  اأع�صابهم  ت�صتثار  الذين  الرجال هم  النوع من  اإن هذا   
اأن يكون ال�صبب تافه ولذلك من �صعب عليك التعامل معه ؛ لأنك اأنثى رقيقة اأو مرهفة 
احل�ص بزيادة لي�ص هناك م�صتحيل يف �صبيل حتقيق ال�صعادة الزوجية )مفتاح قلبه(؛ حتى 
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ل تخ�صري زوجك وحبيبك الع�صبي ل تدخلي معه يف مناق�صات حادة فقط، واإذا وجدته 
ثائًرا يجب عليك اأن ترتكيه حتى يهداأ وبعدها تاأتي ردة فعلك اململوءة بالعطف والهدوء 
اإن  لتزيد  النار و�صتنفخني فيها  الزائد من قبل �صتزيدين  الع�صبية والنفعال  بعيًدا عن 
عاملته بهدوء ؛ �صت�صيطرين على املوقف ومتت�صني غ�صبه و�صتك�صبني وده وحبه ومتلكني 
قلبه..ودائًما..الزوج الع�صبي )يحمل بني اأ�صالعه قلًبا دافًئا..!!( ولن تخ�صري من حتمل 

غ�صبه وكظمك غيظك..اأنت الرابحة..اأي وربي اأنت الرابحة..!! 

اللباقة وال�سكل اخلارجي 
املراأة الذكية التي تتمتع باللباقة و�صرعة البديهية وح�صن الت�صرف وخا�صة عندما 
تعرت�صها م�صكلة ما وحتولها اإىل �صاحلها، واإ�صافة للذكاء واللباقة فاإن ال�صكل اخلارجي 
له تاأثري كبري على احلياة الزوجية، فاملراأة اجلميلة قادرة على النفوذ اإىل اأعماق الرجل 
يف  جمددة  حمادثتها  يف  ودودة  تكون  اأن  بد  ل  ذلك  ولتحقيق  طباعه  من  الكثري  وتغيري 
موا�صيعها، فمن �صاأن ذلك اأن ي�صد انتباه الرجل ويجعله يعي�ص بتجدد م�صتمر مما يولد 

البهجة وال�صعادة.  
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الزوج امللتزم 
كثرًيا  التطور  يحب  ل  الذي  الزوج  فهو  لزوجته،  ثمني  كنز  وهو  الدهري(  )الزوج 
لب�صه  طريقة  يف  هذا  ويظهر  اأجداده،  وتقاليد  بعادات  ا  واأي�صً جيًدا  بدينه  ويتم�صك 
للمالب�ص العادية، ول يحب تغري هاتفه املحمول ل يرى له داعي فهذا ال�صنف قنوع بنف�صه، 
اأباها  و�صت�صعدين معه مفتاح قلبه  اأن تكوين اأخيتي الزوجة كابنته ال�صغرية التي تطيع 
وثقي وتاأكدي اأنه زوجك يحبك ويخاف عليك من الفنت يف زمن انت�صر فيها الفنت يف كل 
مكان ؛ ويخاف عليك من النار يف الآخرة.. فاأطيعيه ول تعانديه واإذا فكرت قلياًل �صتجدي 
اأنت الرابحة و�صتفوزين  اأي وربي  اأنت الرابحة  اإل م�صلحتك و�صتكونني معه  اأنه ل يريد 
يعجبك  مل  اإذا  ملظهره  وبالن�صبة  معه.  و�صكينة  بطماأنينة  �صت�صعرين  والآخرة،  الدنيا  يف 
كاأن  ما هو جديد  لب�ص  على  ت�صجعيه  اأن  م�صاعره  لبق حتى ل جترحي  باأ�صلوب  فحاويل 
ت�صرتي له مالب�ص كهدية اأو متتدحي نوعية معينة من املالب�ص ؛ حتى ل توؤذي م�صاعره اأو 

ا بحب اهلل ور�صوله. ت�صببي له  الإهانة.فهو ميتلك قلًبا رقيًقا ناب�صً

عادة الت�سويف 
 عادة قبيحة ت�صعف العزمية وحتطم الأحالم وقيل : اأكرث اأهل النار امل�صوفونال زالوا 
اأما  النار.  اأهل  من  فكانوا  مع�صيتهم  على  وهم  املوت  جاءهم  حتى  نتوب  �صوف  يقولون 
عبارات الت�صويف التي ت�صيع علينا �صهر رم�صان فهي : اأنا م�صغول اليوم عن قراءة وردي 
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القراآين و�صوف اأقراأه غًدا م�صاعًفا، اأنا جمهد اليوم و�صوف اأقوم الليل غًدا اأربع ركعات 
بدًل من ركعتني. اأراأيت كيف ي�صيع رم�صان ب�صبب �صوف؟! تخل�ص من هذه العادة فوًرا 

واحذر اأن تقول : �صوف اأتخل�ص منها.

ا تالم�سا   لأجلكما معاً
والود  واملداراة،  املحبة،  مثل:  معاين  يحمل  لأنه  ؛  اللم�ص  نحتاج  كزوجني  نحن 
ا يخلق حياة للجلد  والإح�صا�ص بك. اللم�ص يعطي الطماأنينة والت�صجيع وغريها.. لكن اأي�صً
اإذا ا�صتكى ع�صو تداعى له �صائر الأع�صاء بال�صهر واحلمى.. فحني ل  نف�صه ولأننا كتلة 
اأن اجللد يح�ص فهو يح�ص،  بع�صهم  مل�صات مير�ص فنمر�ص، قد ل ي�صدق  ياأخذ اجللد 
يفكر ويرى.. �صحيح اأن اجللد و�صيلة حا�صة اللم�ص لكنه ي�صمى العني الثانية وي�صمى ملقدار 

اإح�صا�صه بكل ما يدور حوله.. 

جتارب طريفة
ومت  مزحوم  �صيق  مكان  يف  اأ�صخا�ص  و�صع  الآتي:  وجد  عظيمة  طريفة  جتارب  يف   
دفاعية  روائح  وبداأ يخرج  وا�صتنفر  تقل�ص  اأنه  ن�صيج اجللد فوجد  دقيقة ر�صد  بكامريات 
كريهة مثل اأي حيوان يكون يف زاوية �صيد بعد مطاردة طويلة. يف جتربة ر�صد للمحبة وجد 
على  ويتدفق  طيبة  رائحة  منه  ت�صع  يرتطب  يتمدد،  يحبه  اإن�صان  مع  يكون  حني  اجللد  اأن 

�صطحه الدم ليخلق حيوية. انظر اإىل وجه املحبني يف ح�صرة احلبيب و�صتدرك ذلك.
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ح�س اجللد 
نعم اجللد يح�ص وهو كالطفل حني ي�صعر باحلرمان يعلن احتجاجه، جلدين : جلد 
الرجل وجلد املراأة كالهما يحتاج اللم�ص، لكن هرمون الأ�صرتوجني الذي يجعل جلد املراأة 
املراأة  لكن  بكل �صوره..  اللم�ص  يحتاج  الرجل  نعم  اأكرث..  مل�ص  وبحتمية حاجة  ينتج  اأرق 
اللم�ص  من  عديدة  �صوًرا  تتلقى  التي  املراأة  اأن  توؤكد  الكثرية  الدرا�صات  اأكرث..  حتتاجه 
�صابقة الذكر ت�صبح جتاعيدها اأقل، ودورتها ال�صهرية اأكرث انتظاًما، قابليتها لالإخ�صاب 
اأقوى، وقدرة حتملها ل�صغوط احلياة اأعلى، فلذلك اأيها الزوجان طبطبا، ربتا، ا�صحبا.. 

لأجل اخلم�صة ماليني خلية ع�صبية اأم�صكا باأيدي بع�صكما ولتت�صابك اأيدي بع�صكما.  

للرجال فقط
عاهد نف�صك األ تفوتك تكبرية الإحرام اأبًدا خالل هذا ال�صهر فاإذا جنحت فحاول 
اأن ت�صتمر على ذلك ملدة ع�صرة اأيام بعد رم�صان ؛ ليكون العدد اأربعني يوًما فتح�صل على 
براءة من النار وبراءة من النفاق كما جاء يف احلديث قال ر�صول اهلل -  �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم- :  من �صلى اأربعني يوًما يف جماعة يدرك التكبرية الأوىل ُكتب له براءتان : 

براءة من النار وبراءة من النفاق .
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اتفاقية 
جميل اأن يعرف كل واحد من الزوجني ماله وما عليه حتى ت�صري احلياة بعيًدا عن 
 َ ُقوا اهللَّ املنغ�صات :  َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ باملعروف  وقال عليه ال�صالة وال�صالم:  َفاتَّ
َعَلْيِهنَّ  َوَلُكْم   ، ِ ِبَكِلَمِة اهللَّ ُفُروَجُهنَّ  َوا�ْصَتْحَلْلُتْم   ، ِ ِباأََماِن اهللَّ وُهنَّ  اأََخْذمُتُ ُكْم  َفاإِنَّ �َصاِء،  النِّ يِف 
ٍح، َوَلُهنَّ  ْرًبا َغرْيَ ُمرَبِّ ِرُبوُهنَّ �صَ اأَْن ل ُيوِطْئَن ُفُر�َصُكْم اأََحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفاإِْن َفَعْلَن َذِلَك، َفا�صْ
َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْصَوُتُهنَّ ِبامْلَْعُروِف . ولتعلم املراأة اأن من اأعظم ما يق�صر نظر الزوج اإليها 
فيه  مما  احلذر  مع  الزوج،  على  يجب  وكذا  لزوجها  واأناقتها  ولبا�صها  بجمالها  عنايتها 

حمذور �صرعي اأو �صرر �صحي.  

م�ساكل

 ل يخلو بيت من امل�صاكل واملنغ�صات وكما قيل : هي كامللح يف الطعام اإن قل ف�صد واإن 
زاد ف�صد، فاإن بيت النبي  - �صلى اهلل عليه و�صلم- ما خال من ذلك فقد ثبت يف ال�صحيح 
ُكُث ِعْنَد َزْيَنَب ِبْنِت َجْح�ٍص َوَي�ْصَرُب ِعْنَدَها َع�َصاًل،  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َكاَن مَيْ لَّى اهللَّ ِبيَّ �صَ :  اأَنَّ النَّ
َكْلَت  اأَ َمَغاِفرَي،  ِريَح  ِمْنَك  اأَِجُد  ينِّ  اإِ  : َفْلَتُقْل  َعَلْيِه  َدَخَل  ُتَنا  يَّ اأَ ْن  اأَ ُة،  َوَحْف�صَ اأََنا  ْيُت  َفَتَوا�صَ
ِبْنِت  َزْيَنَب  ِعْنَد  َع�َصاًل  �َصِرْبُت  َبْل  ل    : َفَقاَل  َذِلَك،  َفَقاَلْت  اإِْحَدْيِهَما  َعَلى  َفَدَخَل  َمَغاِفرَي، 
ُ َلَك  اإىل  اإِْن َتُتوَبا اإىل  ُم َما اأََحلَّ اهللَّ رِّ َجْح�ٍص، َوَلْن اأَُعوَد َلُه  . َفَنَزَلْت :  َيا اأَيَُّها النبي مِلَ حُتَ
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ْزَواِجِه  ِلَقْوِلِه َبْل �َصِرْبُت َع�َصاًل( وليحذر  َة  َواإِْذ اأَ�َصرَّ النبي اإىل َبْع�ِص اأَ ِ  ِلَعاِئ�َصَة َوَحْف�صَ اهللَّ
فاإىل من  فاإن كان لبد  امل�صتطاع،  اإىل اخلارج قدر  البيت  الزوجان من ت�صدير م�صاكل 

ُيرجى منه الإ�صالح.

هل حتب زوجتك 
اأمنياتها  تعرف  هل  ؟  حتبها  التي  الألوان  تعرف  هل  ؟  املف�صلة  هوايتها  تعرف  هل 
واأحالمها ؟ هل تعرف طبقها املف�صل اأو الأكل الذي ل حتبه ؟ اإذا كنت حتب زوجتك واأنت 
ل تعرف الإجابة على مثل هذه الأ�صئلة فحبك هذا ل ي�صعدها. ولي�صت امل�صاألة يف معرفة 
اأمانيها ولكن الهتمام مب�صاركتها فكرها واأحا�صي�صها، فالزوجة لي�صت  اأو  لونها املف�صل 
بيًتا لالأكل وال�صرب والنوم بل هي ال�صكن. قال تعاىل :ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�صكم 
اأزواجا لت�صكنوا اإليها فكيف لك اأن تعي�ص يف بيت بال �صكن واأن تقول هذا �صكني واأنت ل 

تعرفه ؟! 

الزوجة ال�ساحلة 
ل تكذب اأبًدا، فاإن قالت �صدقت، �صمتها حكمة وقولها حجة وراأيها معمول به، هي 
ل هزل يف جمل�صها  اإذا حكمت  ا�صت�صريت،  اإذا  ومنبع احلكمة  اأ�صرتها  الراأي يف  مرجع 
الزوجة  والكبري مو�صع احرتامها.  واإر�صادها  ال�صغري مو�صع عطفها  لغو بني يديها،  ول 
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بامل�صروفات  الزوج  تت�صرف بحكمة، فال ترهق  ثم  املايل   بيتها  تقدر موقف  ال�صاحلة 
ال�صهري  م�صروفها  من  توفر  وال�صح،  البخل  درجة  اإىل  ت�صل  حتى  تقرت  ول  واملطلوبات 

لالأزمات ول�صراء الهدايا لزوجها واأبنائها و�صديقاتها يف املنا�صبات الطيبة. 

�سروط التعدد واأحكامه 
 اأباح الإ�صالم التعدد مثلما اأباحته ال�صرائع ال�صابقة، ولكن مل يبحه اإباحة مطلقة، بل 

و�صع له �صروًطا واأحكاًما وهي :
-  اأن ل يزيد التعدد عن اأربع يف وقت واحد.

اأن يعدل الرجل بني جميع زوجاته وي�صوي بينهن يف احلقوق وبخا�صة املادية، اأما   -
العدل يف غري امل�صتطاع كاحلب وامليل فهو لي�ص بواجب ل�صتحالته.

-  اأن الأمر يف قوله تعاىل :فانكحوا ما طاب لكم من الن�صاءيفيد الإباحة ول يفيد 
الوجوب.

مدار�س حتفيظ القراآن 
 اإىل كل من ترجو الطريق، وتاهت يف ال�صحراء احلزن، ها قد لحت لِك من بعيد 
رايات الأمل والب�صرى بالنجاة. ا�صمعي منادي احلق يهتف يف مدار�ص التحفيظ الن�صائية  
: اإن رغبت فينا اأتيناك،  واإن ناديتنا �صمعناك،  واإن عزمت على قربنا اأدنيناك، واإن ذرفت 
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الدمع من اأجلنا فيا ب�صراك، اغر�صي نخلة العزائم  وارويها بدموع نادمة  تنعمي بالثمار 
والغنائم.. هيا تقدمي... ل تتواين وانطلقي.

�سعادتك يف ابت�سامتك
وقد  والأحزان،  والغموم  الهموم  لالإن�صان  يجلب  الوجه  وعبو�ص  الدائم  التجهم  اإن 
اأما الب�صمة فاإنها  ي�صاب الإن�صان نتيجة ذلك بال�صيخوخة املبكرة والأمرا�ص اخلطرية. 
الآخرين.  قلوب  يف  ال�صعادة  وتبعث  القلب،  يف  الأمل  وتزرع  النف�ص،  يف  ال�صعادة  تبعث 
يحيط  من  وكل  اأ�صرتك  و�صدور  �صدرك  به  وا�صرحي  بالبت�صام،  اأختاه  نف�صك  فاأ�صعدي 

بك. قال �صلى اهلل عليه و�صلم:تب�صمك يف وجه اأخيك �صدقة.
ال�صعادة  قوانني  عن  �صيًئا  يعلمن  ل  الزوجات  من  كثري   : الزوجية  ال�صعادة  قوانني 
الزوجية ول عن قواعد �صناعتها، ولذلك فاإنهن يتحطمن على �صخرة الف�صل الزواجي، 
فاإما اأن ينتهي الزواج بالطالق والنف�صال، واإما اأن ي�صتمر الزوجان يف زواجهما ؛ نتيجة 
�صغوط اجتماعية اأو وجود اأبناء يحتاجون اإىل رعاية، فتبقى احلياة الزوجية بني الزوجني 
لل�صعادة  الأول  العن�صر  ميثل  الذي  احلب  وهو  مقوماتها  اأهم  مفتقدة  �صكلية  ب�صورة 

الزوجية.  



143

عامل اأو متعلم 
ال�صعادة وقوانينها  واإن الزوج اجلاهل بطرق  اإن�صان،  اأي  اإن اجلهل �صفة ذميمة يف 
ل ميكن اأن يقدم ال�صعادة الزوجية ل�صريكة حياته. قال علي بن اأبي طالب - ر�صي اهلل 
عنه - لكميل بن زياد: احفظ عني ما اأقول لك: النا�ص ثالثة: عامل رباين، ومتعلم على 
�صبيل جناة، وهمج رعاع اأتباع كل ناعق، مييلون مع كل ريح، مل ي�صت�صيوؤوا بنور العلم، ومل 

يلجوؤوا اإىل ركن وثيق .  

العقم
 هو حالة خالف الأ�صل وهو الإجناب ؛ لذلك يعد العقم نوًعا من اأنواع العلل والأمرا�ص 
اجل�صدية، ومبا اأن لكل داء دواء ومبا اأن الإ�صالم احلنيف قد اأمر العباد بالتداوي لذلك 
كله يعد طفل الأنابيب هو احلل مل�صكلة العقم التي ف�صلت طرق العالج الأخرى يف حلها، 
ولعالج العقم حالتان، الأوىل: جائزة وهي اأخذ من منيِّ الرجل وتلقيح البوي�صة لمراأته 
به، وهو نوع من اأنواع العالج. والثانية: ا�صتئجار مني رجل غريب اأو رحم امراأة غريبة وهو 

حمرم ؛ لأنه نوع من الزنا.
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ال�سعادة الزوجية 
ال�صعادة  زوجة..  كل  خاطر  يراود  اأمل  الزوجية   ال�صعادة  وامراأة..  فتاة  كل  حلم 
الزوجية خمرج من كل فنت احلياة وم�صكالتها و�صغوطاتها.. ال�صعادة الزوجية نبتة حتتاج 
اإىل حماية ورعاية ؛ لكي تكرب وتثمر وتقف يف وجه الرياح العاتية.. ال�صعادة الزوجية بناء 

كبري يحتاج اإىل بّناء ماهر ي�صع كل حجر يف مو�صعه بدقة واإتقان.  

الإتكيت
حديثك  وحالوة  حركاتك  ور�صاقة  �صحتك  ون�صارة  واأناقتك  جمالك   على  حافظي 

بالإتكيت الآتي  
ثي زوجك ب�صوت اأج�ص غليظ. ل حتدِّ  -

ل ترددي األفاًظا �صوقية هابطة.  -
ل تنطقي مبا ل يحب، ول تتج�صئي بطريقة منفرة.  -

جتملي لزوجك قبل اأن ياأتي اإىل البيت يف امل�صاء فرياك يف اأح�صن حال.  -
-  الب�صي ثوًبا نظيًفا لئًقا، وا�صتعملي من العطور ما يحب.

�صعي على �صدرك �صيًئا من احللّي التي اأهداها لك فاإنه يحب ذلك، وكوين اأمامه   -
كما لو كنت يف زيارة لإحدى �صديقاتك.
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ن  الزوج املتديِّ
اأوامره وينتهي عن نواهيه، واإن خ�صية املرء هلل  هو الذي يخ�صى اهلل تعاىل، ويطيع 
تعاىل متنعه من الظلم والتعدي وال�صتهانة بزوجته، فاإذا اأحب ال�صخ�ص املتدين زوجته 
اأكرمها، واإذا كانت �صيئة ت�صتحق البغ�ص مل يظلمها وحاول ب�صتى الطرق اإ�صالحها وكثرًيا 
ما ينجح يف ذلك ؛ لأن الإن�صان يحب ويخ�صع ملن يح�صن اإليه ويعطف عليه. وقد حذر النبي 
- �صلى اهلل عليه و�صلم - من منع تزويج ذي الدين واخللق، فقال عليه ال�صالة وال�صالم: 

اإذا اأتاكم من تر�صون خلقه ودينه فزوجوه، اإل تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ص وف�صاد كبري.
كوين لبقة عند مطالبة زوجك مبا تريدينه: بع�ص الن�صاء ل يتحلني بالرقة واملرونة 
ويلححن  الأمر  اأ�صلوب  اإىل  يلجاأن  فتجدهن  يردنه،  مبا  اأزواجهن  مطالبة  عند  واللباقة 
املطالبة اأكرث من مرة، فينتج عن ذلك �صعور الزوج برغبة قوية يف العناد والعزوف عن 
تلبية تلك املطالب. ولو اأنها جربت الأ�صلوب اللطيف والكالم اللني ل�صتطاعت احل�صول 
على ما تريد، كاأن تقول مثاًل: لقد راأيت ف�صتاًنا جمياًل فتمنيت اأن يكون يل ؛ حتى اأرتديه 

لك يف اأوقاتنا ال�صعيدة.
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ل ت�سري على فر�س راأيك
 اإن ال�صعادة لي�صت يف ال�صيطرة على الآخرين واإجبارهم على �صيء ل يعتقدونه، اإمنا 
هناك  الهادئة.  واملناق�صة  واحلوار  الإقناع  احلقيقة عن طريق  اإىل  الو�صول  ال�صعادة يف 
�صنف من الن�صاء ت�صعر الواحدة منهن بن�صوة ورغبة عارمة يف اإرغام زوجها اعتقاد ما 
تريد، وقد يوافقها الزوج يف بع�ص تلك املواقف اإر�صاء لغرورها، اإل اأنها تتمادى يف �صلفها 
بحيث ل ت�صمح باأن يخالفها يف اأمر من الأمور، في�صطر الزوج يف هذه احلالة اإىل توقيفها 

عند حدها غري عابئ بعد ذلك مبا يثور بينهما من م�صكالت.  

ل حتتفظي بذكريات الآلم
األي�ص زوجك  بال�صعادة مع زوجك،  ت�صعرين فيها  التي  الأيام   كم كانت جميلة تلك 
بع�ص  وجود  نتيجة  اجلميلة  الأيام  هذه  تن�صني  فلماذا  اإًذا  ؟  ال�صعادة  تلك  يف  ال�صبب 
اخلالفات الطارئة؟ ملاذا مل حتتفظي بذكريات ال�صعادة؟ ملاذا جتعلني يف �صدرك خزانة 
حتتفظني فيها بذكريات الآلم وجتتهدين يف ر�صها جنبا اإىل جنب؟ اأما كان من الأوىل 
اأن تلقي بهذه الذكريات املوؤملة خلف ظهرك، ول ت�صعي يف تلك اخلزانة اإل كل فعل جميل 
وخلق نبيل. اأين اأنت من قول بع�ص ال�صلف: خريكم من راعى وداد حلظة ؟!! حلظة واحدة 
والأيام اجلميلة  بال�صاعات احللوة  ال�صلف، فكيف  لها حرمتها عند  الوداد وال�صفاء  من 

والليايل امل�صرقة ؟!  
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ل تو�سعي رقعة اخلالفات
 اإن اخلالفات الأ�صرية اأمر طبيعي ميكن ال�صتفادة منه يف معرفة املزيد من طبائع 
عند  وقعت  الكارثة  اأن  املراأة  ت�صعر  اأن  هنا  الطبيعي  ومن غري  لالآخر،  الزوجني  من  كل 
حدوث اأي خالف ولو كان ب�صيًطا، فتقوم عند ذلك بتو�صيع رقعته والنفخ فيه، فتن�صاأ ب�صبب 
ولو  اأوًل،  الذي حدث  الأ�صلي  من اخلالف  واأعمق  اأكرب  تكون  قد  ذلك خالفات جديدة 
اأو �صجار لنتهى هذا  اأن الزوجني جلاآ اإىل احلوار الهادئ واملناق�صة البناءة دون �صراخ 
اخلالف يف دقائق معدودة ومل يعد له اأثر، �صريطة اأن يحر�ص كل واحد منهما على اإنهاء 

هذا اخلالف �صريًعا دون تعنت اأو اإ�صرار.  

اأي الن�ساء اأف�سل ؟ 
قيل لأم املوؤمنني عائ�صة ر�صي اهلل عنها : اأي الن�صاء اأف�صل؟ فقالت: التي ل تعرف 
عيب املقال، ول تهتدي ملكر الرجال، فارغة القلب اإل من الزينة لبعلها، ولإبقاء ال�صيانة 

على اأهلها.

با�سم كل زوج اأقول
كوين اأ�صد ما تكونني له اإعظاًما يكن اأ�صد ما يكون لك اإكراًما، وكوين اأكرث ما تكونني 
اإىل ما حتبني حتى  اأنك ل ت�صلني  واعلمي  يكون لك مرافقة.  اأطول ما  له موافقة  يكن 

توؤثري ر�صاه على ر�صاك، وهواه على هواك فيما اأحببت وكرهت.
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تغلبي على القلق
يقلقن  فبع�صهن  الزوجية،  م�صتقبل حياتهن  ب�صاأن  القلق  ينتابهن  الن�صاء  من  كثري   
ب�صاأن تقدمهن يف العمر وفقدهن اجلمال الذي يتمتعن به، وبع�صهن يقلقن ب�صاأن احتمال 
حدوث اأزمات مالية يعجز الزوج ب�صببها عن الإنفاق، وبع�صهن يخ�صني من وجود امراأة 
اأخرى يف حياة الزوج، وباب اخلوف والقلق وا�صع جًدا، واأ�صبابه عديدة ل �صابط لها ول 
حد. ومن عا�ص اأ�صرًيا للخوف والقلق ل ترجى له �صعادة، فالواجب اأن تعي�ص املراأة يومها 
الذي هي فيه وتتفاءل خرًيا مبا �صياأتي غًدا ؛ لأنه ل يعلم ما يف الغد اإل اهلل تعاىل وحده، 
وقد يكون الغد اأف�صل من اليوم والأم�ص. فلماذا القلق؟ وكذلك فاإن القلق ل يحل م�صكلة 
ول يدفع اإىل عمل اإيجابي، بل اإنه ياأتي بامل�صكالت ويعقد الب�صيط منها، ويدفع اإىل ال�صلبية 

يف التعامل مع الأمور.  

كيفية الغ�سل الكامل   
يبداأ املغت�صل اأوًل بغ�صل الكفني ثالث مرات.   -

غ�صل الفرج من الأمام واخللف بيده الي�صرى، اأما اليمنى فمنهي عنه.   -
الو�صوء كو�صوء ال�صالة، مع مالحظة املحافظة على الو�صوء من نواق�صه.  -

-  تخليل �صعر الراأ�ص بالأ�صابع ثالث مرات، وهو اأن يبلل الرجل يديه باملاء ثم يخلل 
�صعره باأ�صابعه، اأي اأن ميرر اأ�صابعه خالل �صعره.
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-  �صب ثالث حفنات � ملء الكفني � ماء على الراأ�ص ؛ حتى تبتل فروة الراأ�ص. 
غ�صل اجلانب الأمين من اجل�صم، يبداأ بال�صق الأعلى ثم الأ�صفل.  -

-  غ�صل اجلانب الأي�صر من اجل�صم، يبداأ بال�صق الأعلى ثم الأ�صفل. 
غمر اجل�صم باملاء جيًدا.  -

تاأكدي من حمبة زوجك لك
 اإن هذا التاأكيد مهم جًدا يف �صعور الزوجة بال�صعادة الزوجية، وكما اأن على الزوج 
ا، واأن  اأن يوؤكد حمبته لزوجته بني حني واآخر، فاإن على الزوجة اأن ت�صعر نف�صها بذلك اأي�صً
حتاول اإيجاد الأ�صباب التي توؤكد لها حمبته اإياها، واأول هذه الأ�صباب هو رغبة زوجها يف 
الزواج منها، فاإن هذه الرغبة تدل على ميله اإليها وحمبته لها، وكذلك ا�صتمراره يف هذا 
الزواج يدل على ذلك، وكذلك نفقته عليها تدل على ذلك، وكذلك حر�صه عليها وغريته 

عليها وقيامه على م�صاحلها، كل ذلك يدل على حمبة الزوج لزوجته.  

ل تكتئبي ب�سبب اأعمال زوجك ال�ستثنائية
 عليك اأن تكيفي نف�صك وفق الظروف ال�صتثنائية التي يزاول فيها زوجك عمله والدر�ص 
الأكرب الذي ميكن اأن تتعلميه من ذلك اأنه ل ميكن اأن حت�صلي على كل �صيء، والأف�صل 
اأن تواجهي الأمر الواقع بكل مرونة واإيجابية ؛ لتح�صلي على قدر اأكرب من ال�صعادة �صمن 
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التكيف مع عمل زوجك وحتتفظي ب�صعادتك  احلدود املفرو�صة عليك. ولكي تنجحي يف 
عليك ال�صتفادة من القواعد الآتية: 

اإذا كان العمل موقوًتا حمدود الأجل، فتذرعي بكل قوتك على احتمال تلك الفرتة.   -
به  لت�صتمتعا  فيه  ت�صاركي زوجك  اأن  فتقبليه، وحاويل  دائًما  العمل  كان هذا  اإذا   -

�صوًيا. 
ا )ادفعي زوجك اإىل النجاح(. اذكري اأن جناح زوجك هو جناحك اأي�صً  -

اذكري اأن زوجك اإمنا يفعل ذلك لأجلك ولأجل اأبنائك.   -
اذكري اأنه اإذا مل يوؤد هذه الأعمال ال�صتثنائية فلن ي�صتطيع تلبية مطالبك ومطالب   -

اأبنائك.  

اأثر اتباع ال�سنة على احلياة الزوجية
 يبدو جلًيا من خالل تطبيق ما اأو�صى به النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم-  الأزواج يف 
معاملة زوجاتهم، كقوله �صلى اهلل عليه و�صلم:  ل َيْفَرْك ُموؤِْمٌن ُموؤِْمَنًة اإِْن َكِرَه ِمْنَها ُخُلًقا 
ُج  َي اآَخَر  رواه م�صلم، ومعنى ل يفرك: ل يبغ�ص. وقال �صلى اهلل عليه و�صلم:  اإِينِّ اأَُحرِّ َر�صِ
ِعيَفنْيِ اْلَيِتيِم َوامْلَْراأَِة  وقال �صلى اهلل عليه و�صلم: َمْن َكاَنْت َلُه اْمَراأََتاِن َوَماَل  َعَلْيُكْم َحقَّ ال�صَّ

ُه َماِئٌل. اإىَل اإْحَداُهَما يِف اْلَق�ْصِم َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َو�ِصقُّ
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حافظي على هدوء بيتك
الأزواج  من  كثرًيا  فاإن  ولذلك  ال�صعادة،  �صمات  من  مهمة  �صمة  البيت  هدوء  اإن   
ب�صبب  الزوجية  ي�صتكون من فقدان جانب كبري من �صعادتهم  والزوجات على حد �صواء 
هذا  الزوجان  ي�صتعيد  وحتى  اليوم.  طوال  امل�صتمر  الأبناء  و�صياح  وال�صو�صاء  ال�صخب 
اجلزء املفقود من �صعادتهم الزوجية ينبغي عليهما تعويد اأبنائهما على الهدوء واحرتام 
البيت وعدم اتخاذه مكاًنا للعب العنيف وال�صياح وال�صراخ. وقد جعل الر�صول - �صلى اهلل 
على و�صلم - املنزل الوا�صع من عالمات ال�صعادة فقال عليه ال�صالة وال�صالم : اأَْرَبٌع ِمَن 
اِلُح، َوامْلَْرَكُب اْلَهِنيُء، َواأَْرَبٌع ِمَن  اُر ال�صَّ ُة، َوامْلَ�ْصَكُن اْلَوا�ِصُع، َواجْلَ احِلَ َعاَدِة : امْلَْراأَُة ال�صَّ ال�صَّ
وُء  )اأخرجه احلاكم  يُق، َوامْلَْرَكُب ال�صُّ وُء، َوامْلَ�ْصَكُن ال�صِّ وُء، َوامْلَْراأَُة ال�صُّ اُر ال�صُّ َقاَوِة : اجْلَ ال�صَّ
اأن  و�صححه الألباين(. فامل�صكن كلما كان وا�صًعا كلما كان هادًئا، حيث ميكن لالأطفال 

ميار�صوا اللعب يف مكان من البيت دون اأن ي�صعر بهم اأحد.  

ابحثي عن الإيجابيات
كثري من الزوجات ل ي�صعرن ب�صعادة يف حياتهن الزوجية ب�صبب نظرتهن ال�صلبية اإىل 
اأزواجهن، فهن ل ينظرن اإل يف اأوجه النق�ص والق�صور، وقد تكون اجلوانب الإيجابية يف 
اأزواجهن اأكرث بكثري من اجلوانب ال�صلبية اإل اأن النظرة ال�صوداوية لالأمور قد تخطت كل 
فعل جميل، ومالت اإىل ما ي�صاكلها من الأفعال غري املر�صية. اإن على الزوجة اأن تبحث 
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يف اإيجابيات زوجها وتعددها وحتمدها له وحتاول تنميتها، وعليها كذلك اأن تتحمل نقاط 
ال�صعف وتتنا�صاها، ولو اأنها قابلت الإ�صاءة بالإح�صان لأثر ذلك يف زوجها تاأثرًيا بالًغا، 
ولرمبا كان �صبًبا يف تبدل اأ�صلوبه معها، وا�صتبدال تلك ال�صفات ال�صلبية باأخرى اإيجابية 

حممودة.

اقبلي زوجك على ما هو عليه
لتتوافق مع طباعها، فتلجاأ يف �صبيل ذلك  الزوجات تريد تغيري طباع زوجها  بع�ص 
اإىل اأ�صلوب النقد ظًنا منها اأنه اأ�صلوب مفيد وجمد وهي بذلك تتعب نف�صها فيما ل يفيد ؛ 
لأن كرثة النقد تولد العناد والإ�صرار على اخلطاأ، فكيف اإذا كان الزوج يرى اأن اأ�صلوبه يف 
احلياة هو الأ�صوب والأح�صن؟! للمراأة يف ذلك اأن تقبل زوجها على ما هو عليه واأن تتقبل 
فكرة خمالفتها يف بع�ص الطباع والت�صرفات، فاإنه ل ميكن اأن يتفق اثنان يف كل �صيء واإل 

ا واحًدا. لكانا �صخ�صً

تذكري اأنك ل�ست رجال
 كثري من الزوجات يف�صلن يف حياتهن الزوجية ب�صبب ما ي�صمى بعقدة الأنوثة و�صاحبة 
هذه العقدة ل تعتز باأنوثتها، ول تعرتف لزوجها بقوامته وحقه الطبيعي يف قيادة الأ�صرة، 
وهي دائًما ت�صعر اأنه ي�صت�صعفها وميار�ص عليها رجولته، فتحاول بدورها اإثبات نديتها له، 
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فينتج عن ذلك امل�صكالت التي حتول حياتهما اإىل جحيم م�صتمر. والواجب على هذه املراأة 
اأن تعرف اأن املراأة والرجل يكمل اأحدهما الآخر، فعند الرجل مميزات لي�صت عند املراأة، 
وعند املراأة مميزات لي�صت عند الرجل، واأن قوامة الرجل على املراأة لي�صت قوامة اإذلل 
وا�صتعفاف، واإمنا هي قوامة قيادة وتدبري وحكمة و�صفقة ورحمة ومودة، وبهذه القوامة 

ت�صل �صفينة احلياة الزوجية اإىل ع�ص ال�صعادة وبر الأمان.  

بوحي باأ�سرارك له 
 يجب اأن يكون هناك اإف�صاء اأ�صرار متبادل ما بني ال�صريكني. كل واحد لديه م�صاكل، 
الكثري من الرجال يعتقد اأنه باإف�صاء مكنونات �صدره �صوف ترتكه زوجته ؛ لذلك عليك 
اأن تعطيه الثقة عندما يبداأ يف �صرد اأ�صراره، ا�صتمعي جيًدا ملا يقوله، خذي خطوة للخلف 
واعر�صي �صيًئا اإيجابًيا. عندما يبوح لك باأ�صرار �صخ�صية، قويل له مثاًل: ح�صًنا، هذا لي�ص 
�صيئا اأنا قمت بالأ�صواأ اأو اأنا فعاًل معجبة مبا قمت به وو�صحي النقطة التي اأعجبت بها من 
ه واأنه لي�ص وحيًدا يف هذه التجربة. الكثري من الن�صاء ي�صتمعن  ال�صر. اأ�صعريه اأنك يف �صفِّ
لأزواجهن ليكون ردهن كيف هو خمطئ ؛ لذلك تاأكدي من اأن تكوين يف �صفه ولي�ص �صده. 

فهذا لي�ص الوقت املنا�صب لتعليمه ال�صواب ولكنه الوقت املنا�صب لتكوين �صديقته.  



154

وا راأ�ساه
�َصاُه، َفَقاَل  روى البخاري يف �صحيحه عن القا�صم بن حممد قال: َقاَلْت َعاِئ�َصُة :  َواَراأْ
َواأَْدُعو َلِك، َفَقاَلْت  َواأََنا َحيٌّ َفاأَ�ْصَتْغِفُر َلِك  َلْو َكاَن  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم : َذاَك  لَّى اهللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل اهللَّ
ِبَبْع�ِص  �ًصا  ُمَعرِّ َيْوِمَك  اآِخَر  َلَظَلْلَت  َذِلَك  َكاَن  َوَلْو  َمْوِتي،  بُّ  حُتِ َلأَُظنَُّك  اإِينِّ   ِ َواهللَّ َواُثْكاَلُه   :
اأَْزَواِجَك، َفَقاَل : َبْل اأََنا َواَراأْ�َصاُه َلَقْد َهَمْمُت، اأَْو اأََرْدُت، اأَْن اأُْر�ِصَل اإِىَل اأَِبي َبْكٍر َواْبِنِه َفاأَْعَهَد 
 ُ َيْدَفُع اهللَّ اأَْو  امْلُوؤِْمُنوَن،  َوَيْدَفُع   ُ َياأَْبى اهللَّ  : َقاَلْت  ُثمَّ  امْلَُتَمنُّوَن،  ى  َيَتَمنَّ اأَْو  اْلَقاِئُلوَن  َيُقوَل  اأَْن 

َوَياأَْبى امْلُوؤِْمُنوَن.

الإناث اأكرث 
دلت الإح�صاءات يف جميع دول العامل وعلى مر الع�صور اأن عدد الإناث دائًما اأكرث 

من عدد الذكور وذلك ل�صببني :
اأن اهلل تعاىل قد �صاء اأن تكون املواليد من الإناث اأكرث من الذكور وذلك للتكاثر،   -
فالذكر يف مقدوره تلقيح اأعداد من الإناث ولكن يف م�صاألة احلمل والولدة والبي�ص هي 

لالإناث فقط، ففي كرثة الإناث كرثة للجن�ص. 
اأن تعر�ص الذكور للفناء اأكرث من تعر�ص الإناث، وذلك ب�صبب احلروب والأعمال   -

ال�صاقة التي يقومون بها.
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كوين مطمئنة وثابتة 
هل من امل�صتحيل احل�صول على عالقة خمل�صة. الكل يدعي الإخال�ص ولكن احلقيقة 
اأن يكذب  اأن املراأة تريد وحتتاج  اأن القلة من النا�ص كذلك.الكثري من الرجال ي�صعرون 
عليها ؛ لأنها ل ت�صتطيع تقبل احلقيقة باإخال�ص.يف الواقع اإن الكثري من الن�صاء ت�صتخدم 
من  اإجابات  عدة  على  احل�صول  على  ت�صر  هي  به  وبعالقتها  بالرجل  للتحكم  عواطفها 
الرجل وت�صعر بالإ�صاءة اإذا مل حت�صل عليها، وبالتايل تتفاجاأ اإذا امتنع عن البوح والإف�صاء.

قفي وتاأملي!
 هل جربت ذات يوم اأن ت�صاهدي اأ�صراب الطيور وهي حتلق يف ال�صماء يف نظام بديع؟ 
هل تاأملت يف اختالف الأجنا�ص والألوان واللغات والعادات وطرق التفكري؟ هل �صاهدت 
فيلًما عن مملكة النحل اأو النمل وتاأملت القوانني التي حتكم هذه املمالك؟ هل تاأملت ما 
يف هذا الكون من بحار وجبال واأ�صجار واأزهار واأر�ص و�صماء وف�صاء و�صم�ص وقمر وجنوم؟ 
اإن هذا التاأمل مفيد جًدا، اإنه يق�صي على كل الأفكار ال�صيئة والت�صورات اخلاطئة،  
اإنه يربهن على خطاأ نظرية ال�صراع بني الأ�صياء، فالأ�صياء مل تخلق لتت�صارع بل خلقت 

ا.   لتتعاون ويكمل بع�صها بع�صً
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الطريقة الأمثل جلعل الرجل يتكلم 
القبول  بني  ما  ومتكافئة  ونا�صجة  وواقعية  طبيعية  كوين  �صريحة،  تكوين  اأن  هو   
والدفء، فالإن�صان ل يتحكم بحياته عندما يكون ما بداخله منق�صم وغري متكافئ ؛ لذلك 
اعلمي اأنه من ال�صروري قبول اخلطوات اخلم�صة تفكري وتاأمل وا�صت�صارة وقرار ونتيجة، 

ا.   لي�ص فقط للرجل ولكن لأنف�صنا اأي�صً

الطالق
 الطالق لي�ص هو العالج لكل امل�صاكل بل قبله حلول كثرية حلل النزاعات الأ�صرية فهو 
اآخر الدواء، فاحلذر من ال�صتعجال وقدمًيا قيل :)العجلة اأم الندامة( وليعلم اأن الطالق 
ال�صرعي هو : اأن يطلق الزوج طلقة واحدة يف طهر مل يقع فيه جماع، ومع ذلك تبقى املراأة 

يف بيت زوجها حتى انق�صاء العدة بل يحرم اإخراجها.

ل تنتظري ال�ساآمة
هناك اعتقاد خاطئ وهو اأن ال�صعادة الزوجية ل تدوم اأكرث من �صنة اأو �صنتني، ثم 
وازدادت  الأطفال  وجد  اإذا  وبخا�صة  روتينية،  حياة  ذلك  بعد  الزوجية  احلياة  ت�صبح 
املتطلبات. وال�صحيح اأن ذلك واإن كان ي�صعر به كثري من النا�ص اإل اأنه ل ي�صكل قاعدة، 
الب�صر عا�صوا طوال عمرهم يف �صعادة، ومل حتدث بينهم تلك  فهناك مناذج كثرية من 
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ال�صاآمة التي ينتظرها كثري من النا�ص ؛ لأنهم عرفوا قواعد ال�صعادة وطبقوها يف حياتهم 
وواجهوا كل العقبات التي تقف يف طريقهم بهدوء وحكمة.  

فن ا�ستقبال الزوج 
 ُتغفل كثري من الزوجات اأهمية ا�صتقبال الزوجة لزوجها عند عودته من العمل فنجد 
منهن من ياأتي وهي يف املطبخ اأو يف غرفتها اأو رمبا نائمة!!ورغم �صماعها ل�صوته فاإنها ل 
تهب ل�صتقباله بل جندها توا�صل ما كانت تقوم به وكاأن �صيًئا مل يحدث!!بينما لو جاءت 
فاإنها تهب من مكانها ويف احلال ل�صتقبال �صديقاتها، �صيء طبيعي.  اإحدى �صديقاتها 
العمل  من  عودته  عند  وت�صعره  زوجها  ل�صتقبال  تهب  اأن  اأكرث  الطبيعي  من  األي�ص  ولكن 
باأهميته وبفرحتها لروؤيته وقد عاد اإليها  ؟ فت�صتقبله باأجمل منظر وباأحلى ابت�صامة فتغ�صل 
بابت�صامتها عناء يومه وُتغطي بكلماتها العذبة على كل تعب �صعر به األي�ص من حقه ذلك؟!  

يف ال�سلم واحلرب!
 جاء اأبو بكر ي�صتاأذن ر�صول اهلل – �صلى اهلل عليه و�صلم - ف�صمع عائ�صة - ر�صي اهلل 
عنها - وهي رافعة �صوتها على ر�صول اهلل فاأذن له ودخل فقال:يا ابنة اأم رومان! وتناولها، 
اأترفعني �صوتك على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم؟ قال: فحال النبي بينه وبينها، قال: 
فلما خرج اأبو بكر جعل النبي – �صلى اهلل عليه و�صلم - يقول لها يرت�صاها:األ ترين اأين 
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قد حلت بني الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء اأبو بكر فا�صتاأذن عليه فوجده ي�صاحكها، قال: 
فاأذن له، فدخل فقال له اأبو بكر: يا ر�صول اهلل،  اأ�صركاين يف �صلمكما كما اأ�صركتماين يف 

حربكما.

ق�ساء ال�سهوة باحلالل 
جميٌل اإخال�ص النية هلل عز وجل يف هذا الأمر، فينوي بفعله حفظ نف�صه واأهله عن 
احلرام، واأن ي�صاهم يف تكثري الن�صل، فقد حث �صلى اهلل عليه و�صلم بالزواج، واأخرب اأنه 
يكاثر باأمته الأمم يوم القيامة، وفيه كذلك عز لالأمة وتكثري ل�صوادها.واأنت اأخي الكرمي 
ماأجور على ذلك متى اأح�صنت النية فعن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل - �صلى 
اهلل عليه و�صلم - قال :  ويف ب�صع اأحدكم �صدقة  - اأي يف جماعه لأهله – فقالوا يا ر�صول 
لو  اأراأيتم    : وال�صالم  ال�صالة  اأجر ؟ قال عليه  له فيها  اأحدنا �صهوته ويكون  اأياأتي  اهلل، 
و�صعها يف احلرام، اأكان عليه وزر ؟ فكذلك اإذا و�صعها يف احلالل كان له اأجر  رواه م�صلم 

فيا له من ف�صل : ق�صاء واأجر ! 
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عند ا�ستعداد زوجك للخروج اإىل العمل 
عربي له عن مدى اإعجابك مبظهره واأناقته.   - 

زلت  ل  باأنك  دائًما  وذّكريه  للحظات،  ولو  به  انفردت  كلما  له عن حبك  -  عربي 
حتبينه كما كان الأمر يف بداية عالقتكما.

-  حاويل دائًما اأن ت�صعريه باأنك مهتمة مبظهره عن طريق اإعطائه نظرة فاح�صة 
قبل مغادرة املنزل ملا يرتديه. 

جيدة  حياة  توفري  اأجل  من  العمل  يف  واجتهاده  جلده  تقديرك  مدى  له  اأظهري   -
لالأ�صرة.

-  قومي بطبخ وجبته املف�صلة من حني لآخر.
من وقت لآخر قومي بنزع خامت الزواج واطلبي منه اأن يلب�صك اإياه مرة اأخرى.   -

حاويل اإظهار مدى �صعادتك عند قيامه مب�صاعدتك يف الأعمال املنزلية.  -
تخيل  ت�صتطيعني  ل  واأنك  حياتك  من  جزء  باأنه  �صعادتك  مبدى  اأ�صعريه  دائًما   -

حياتك من دونه. 
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خميلة املراأة 
الكثري من الن�صاء لديها خميلة كبرية يف �صكل �صعور الرجل وتفكريه، فهذه النوعية من 
املخيلة جتعل احلقيقة والواقع موؤملني فكال الطرفني مذنبني فيما يحدث  الرجل واملراأة، 
ولكن كونك م�صتمعة جيدة ملا �صيقول فهذه هي البداية احلقيقية لعالقة مدرو�صة جيًدا. 
وبذلك مينح الرجل اإح�صا�ًصا و�صعوًرا قوًيا اأن لديه �صريك �صلب و�صيكون معه يف امل�صرات 

والأحزان، للتخل�ص من هذه املخيلة غري الواقعية، ا�صاأيل نف�صك ثالث اأ�صئلة: 
كم من احلقائق �صتتحملني؟   -

ما كمية احلقائق التي تريدينها؟.  -
-  هل تريدين من زوجك اأن يكون من �صنع خيالك اأم �صتدعينه يكون على حقيقته؟ 
فاأنت لن يكون باإمكانك حتمل كل الوقائع مرة واحدة، ولكن باإمكانك بناء طرق   -

للتحمل وعليك ال�صري يف هذا الجتاه.

 يكفيك انعزال
بال�صعادة، لكن يف احلقيقة كلما واجهنا  ن�صعر  اأن اخليال يجعلنا  يعتقد    فجمعينا 
الواقع واحلقيقة كلما اأ�صبحنا اأقوى واأ�صلب، فاملقدرة على قبول الإخال�ص من الآخرين 
نكون  عندما  ولكن  الآخرين  ت�صديق  من  تاأتي  ل  احلقائق  اأن  ندرك  عندما  ويزيد  ينمو 

�صادقني مع اأنف�صنا اأوًل.  
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زوج حمب 
اأت�صل بها عندما اأكون يف العمل.  -

اأمدح الأ�صياء التي عملتها يف البيت.   -
اأ�صرتي الوجبة التي حتبها.   -

اأ�صاعدها يف اأعمال املنزل بني فرتة واأخرى.  -
-  اأعمل م�صابقة بيننا للجلو�ص ل�صالة التهجد. 

اأذكرها باأعمالها يف ال�صباح وامل�صاء ومواعيد اأخذ الدواء اإن كانت مري�صة.  -
-  اأ�صركها يف همومي واآخذ راأيها.

-  اأذّكرها بقراءة �صورة الكهف والدعاء يوم اجلمعة.
اأو غريها من الظروف  اأنها تكون متعبة  اأكون منطقيًّا يف طلباتي واأتذكر دائًما    -

كاحلمل وغريه.
تعامله مع  وفن  و�صلم -  اأتعلم من �صرية احلبيب - �صلى اهلل عليه  اأن  اأحر�ص    -

زوجاته اأمهات املوؤمنني ر�صوان اهلل عليهن.
-  اإحياء مفهوم )نحن ل نختلف على الدنيا(فال نختلف على ت�صمية مولود اأو قطعة 

اأثاث اأو نوع طعام.
-  التغيري ال�صكلي اأمامها بني حني واآخر. 
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عمل الرجل 
اأرجى عملك  ما  الني�صابوري:  قيل لبن عثمان  ابن اجلوزي يف �صيد اخلاطر:  ذكر 
عندك؟. قال: كنت يف �صبوتي يجتهد اأهلي لأتزوج  فاآبى عليهم، فجاءتني امراأة فقالت: 
يا اأبا عثمان، اإين قد هويتك، واأنا اأ�صاألك باهلل اأن تتزوجني، فاأح�صرت اأباها وكان فقرًيا 
راأيتها عوراء عرجاء م�صوهة، وكانت ملحبتها يل  اإيّل  فلما دخلت  فزوجني وفرح بذلك، 
متنعني من اخلروج فاأقعد حفًظا لقلبها ول اأُْظِهر لها من البغ�ص �صيًئا، وكاأين على جمر 
الغ�صا من بغ�صها، فبقيت هكذا خم�ص ع�صرة �صنة حتى ماتت، فما من عملي �صيء هو 

اأرجى عندي من حفظ قلبها!. فقيل له: فهذا عمل الرجال!! 

الأ�سرة امل�ستقرة
ُتخّرج الأجيال الذين ُيعدون حلمل ر�صالة الإ�صالم، فنحن بحاجة اإىل ال�صاب ال�صالح 
وهنا  وال�صقاق،  الفراق  ل  ال�صعادة  عليه  ترفرف  بيت  يرتبيان يف  اللذين  املوؤمنة  والفتاة 
ين�صاأ الأولد يف جو نف�صي رائع بعيد عن التوتر والقلق، ويف مثل هذا البيت يتخّرج الدعاة 

وامل�صلحون.



163

الزوجة ال�ساحلة 
 تعلم اأن زوجها يجمع املال باجلهد والعرق ؛ ليوفر لها حياة كرمية، فت�صع هذا يف 
اعتبارها وتربي عليه اأبناءها، وت�صعر زوجها بالمتنان والتقدير وتخفف عنه عناء العمل، 
فرتعى �صوؤون بيتها وتنتبه ملطالب زوجها وترعى اأبناءها ؛ حتى ي�صبح البيت واحة للراحة 
معاجلة  يف  حنوًنا  اأهله،  معاملة  يف  �صبوًرا  يكون  اأن  الرجل  وعلى  والطماأنينة،  والهدوء 
�صلوكه،  يف  رحيًما  ال�صغرية،  الأخطاء  عن  التجاوز  يف  كرمًيا  وزوجه،  اأبنائه  م�صكالت 

جواًدا يف عطائه، �صديًقا لزوجه واأبنائه.
الزوجة ال�صاحلة تدفع زوجها نحو اخلري دائًما، تفكر كثرًيا قبل اأن تخطو خطوة، 

حتى حت�صن اخلطو ال�صحيح، في�صعد بها زوجها، وي�صعد بها بيتها واأبناوؤها.  

حرارة احلب
 متر اأي عالقة اإن�صانية مبراحل وخا�صة بني الرجل واملراأة املتزوجني، فاأحيانا ترتفع 
درجة حرارة احلب لت�صل اإىل اأوجها ثم تفرت وتربد، وقد ي�صل الأمر اإىل عداء و�صراع، 
لذا من املمكن لأي اإن�صان التكهن بعمر اأي زوجني من خالل متابعة ت�صرفاتهم. غالًبا ما 
تختلف ت�صرفات الزوج 180 درجة بعد مرور �صنة اأو اأكرث من الزواج  وحاله ينقلب متاًما، 

ولكن هذا التغيري ل ياأتي ب�صورة مفاجئة ولكن يتدرج على مراحل.
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تنبيه 
يف  ب�صيق  غريه  اأو  �صفر  اأو  ولدة  اأو  الزواج  بعد  اأحدهما  اأو  الزوجان  اأح�ص  رمبا   
ال�صدر اأو نفرة من الآخر.. فاأقول : رمبا كان الأمر طبيعًيا ب�صبب التغريات اجلديدة وهو 
الغالب، ورمبا كان ب�صبب اآخر كعار�ص نف�صي اأو اجتماعي، فعلى الزوجني الت�صرع اإىل اهلل 

واحلر�ص على كرثة قراءة القراآن )الرقية ال�صرعية(.  

كونا خري معني لبع�سكما
 يقول الإمام ال�صافعي : من نال مني اأو علقت بذمته اأبراأته هلل راجي منته ؛ كي ل 
اأعوق موؤمًنا يوم اجلزاء اأو ل اأ�صوء حممًدا يف اأمته. فكن خري معني لزوجتك، وكوين خري 
معني لزوجك، وليكرم كل منكما الآخر يف حياته، بل وبعد مماته، فقد اأكرم النبي الكرمي 
- �صلى اهلل عليه و �صلم - عجوًزا. وقال :اإنها كانت تغ�صانا يف اأيام خديجة، واإن ح�صن 

العهد من الإميان .

الزواج املبكر 
يقول املثل ال�صعبي : اأولد ال�صارب للحية، واأولد اللحية لل�صيبة، واأولد ال�صيبة للخيبة  
واملعنى هو اأن الزواج يف �صن ال�صباب يجعل الأولد ينفعون اأهلهم منذ فرتة ظهور حلية 
الوالد حتى يحني �صيبها وما بعده، والأولد املولودون يف فرتة ظهور اللحية ينفعون يف �صن 
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امل�صيب، والأولد يف �صن امل�صيب للخيبة ل ينفعون ؛ لأنهم والأعمار بيد اهلل ل ي�صلون �صن 
النفع اإل بعد اأن يرحل الوالدان اإىل احلياة الأبدية، كما اأن اأولد ال�صيبة ل يحظون برعاية 

وعناية وتربية كافية يف غالب الأحيان.  

اليوم يومي! 
اإل يف  الأوىل  املراأة  اإىل  ينتهي  بينهن ل  ق�صم  اإذا  ن�صوة فكان  ت�صع  لر�صول اهلل  كان 
ت�صع، فكن يجتمعن كل ليلة يف بيت التي ياأتيها فكان يف بيت عائ�صة فجاءت زينب فمّد يده 
اإليها فقالت عائ�صة: هذه زينب!.. فكّف النبي – �صلى اهلل عليه و�صلم -  يده، فتقاولتا 
ف�صمع  بكر على ذلك  اأبو  فمّر  ال�صالة  واأقيمت  قوًيا(!..  تكلمتا كالًما  )اأي  ا�صتبتا  حتى 
الرتاب، فخرج  اأفواههن  واحُث يف  ال�صالة  اإىل  اهلل  ر�صول  يا  اخرج   : فقال  اأ�صواتهما، 
النبي– �صلى اهلل عليه و�صلم -   فقالت عائ�صة: الآن يق�صي النبي �صالته فيجيء اأبو بكر 
فيفعل بي ويفعل، فلما ق�صى النبي – �صلى اهلل عليه و�صلم -  �صالته اأتاها اأبو بكر فقال 

لها قوًل �صديًدا وقال: اأت�صنعني هذا؟ رواه م�صلم.  
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التم�سي لغريك املعاذير
ال�صيئ  الظن  وكرثة  الفهم،  و�صوء  ال�صيق  على  تبعث  املزاجية  املرء  تقلبات  اإن   

بالآخرين:
-  عليك اأن تقللي حدة هذه التقلبات املزاجية وتتفهميها، فاإن ذلك ي�صاعدك على 

التخل�ص من اآثارها ال�صيئة. 
-  ل تبتئ�صي من انتقاد الآخرين، فلعل له مربًرا لذلك. 

-  تنا�صي م�صايقات زوجك ال�صباحية.
ل جتعلي ردود الفعل النفعالية تقودك اإىل اخلطاأ و�صكب مزيد من البنزين على   -

النار امل�صتعلة. 
ذلك  من  فالأوىل  م�صكالت،  من  يواجهك  ما  كل  يف  زوجك  على  باللوم  تلقي  ل   -

تلقيها على تقلبات حالتك املزاجية.. 

قوامة الرجال 
اإذا تعامل الزوجان بالف�صل، واتقى كل منهما اهلل يف �صاحبه، فلن تتذمر الن�صاء   
الرجال على  يت�صلط  و لن  الرجال عليهن، فهذا حق فر�صه اهلل لهم عليهن،  من قوامة 
الن�صاء مبوجب هذا احلق رغبة يف اإذللهن اأو الإ�صرار بهن اأو قهرهن، فهذا لي�ص من كرم 

الرجال  ول من مروءة الأزواج، فما اأكرم الن�صاء اإل كرمي، و ل اأهانهن اإل لئيم.
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 قال ابن عبا�ص � ر�صي اهلل عنهما � يف قوله تعاىل :و للرجال عليهن درجة  الدرجة 
: اإ�صارة اإىل ح�ص الرجال على ح�صن الع�صرة و التو�صع للن�صاء باملال و اخللق.  ما اأجمل 
اأن ت�صيع هذه املودة بني الزوجني ! واأن ي�صعرا وكاأنهما روحان يف ج�صد واحد ! واأن يكون 
كل منهما مدعاة �صرور الآخر ! في�صطحبان باملعروف : بالقول الطيب، والفعل احل�صن، 
والهيئة احل�صنة، فال فظاظة، ول غلظة، ول ق�صوة، ول عبو�ص يف الوجه. فاإن هذا اأهداأ 
للنف�ص  واأهناأ للعي�ص، وبهذا تكون ال�صكينة والتي هي من نعم اهلل العظمى على الزوجني.

احذري التدخالت اخلارجية
 اإن وجود طرف ثالث يف م�صرح احلياة الزوجية يف�صد اأكرث مما ي�صلح، وبخا�صة اإذا 
كان هذا الطرف ينتمي اإىل اأحد الزوجني، وقد تكون امل�صكلة اأ�صا�ًصا ب�صبب هذا الطرف 
اأو الزوجة،  اأ�صياء بدعوى املحبة واحلر�ص على م�صلحة الزوج  الدخيل الذي قد يقرتح 
قد تكون بداية ل�صل�صلة من املتاعب وامل�صكالت اإن وجدت من اأحد الزوجني اأذًنا �صاغية.  
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يف هواك
 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت: كنت اأغار على الالتي وهنب اأنف�صهن لر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم واأقول: وتهب املراأة نف�صها؟ فلما اأنزل اهلل عز وجل: ُتْرِجي َمْن َت�َصاُء 
ْن َعَزْلَت قالت: قلت: واهلل ما اأرى ربك اإل  اإَِلْيَك َمْن َت�َصاُء َوَمِن اْبَتَغْيَت مِمَّ َوُتوؤِْوي  ِمْنُهنَّ 
ي�صارع لك يف هواك �صلى اهلل عليه و�صلم! )اأي: يخفف عنك ويو�صع عليك يف الأمور( رواه 

البخاري.  

الرتياق امل�ساد
الذي يجيده، فيذكر  الثقيل  املزاح  كلما جل�ص مع زوجته مار�ص معها  اأحدهم كان   
ت�صاأل عنهن فيجيبها: هذه  وبداأت  الأمر.  اأول  الزوجة يف  اأمامها، ت�صرّبت  ن�صاء  اأ�صماء 
اأخربك، تذهب  لن  والرابعة.. هاه هاه  ابنة اجلريان،  والثالثة  اأعرفها،  والثانية  حبيبتي 
اأو باكية، فيفرح بهذه املرحلة التي و�صلها! وذات يوم ذكرت  اأمامه غا�صبة  الزوجة من 
اأمامه ا�صم رجل ل تعرفه.. فقط لتغيظه.. فثار وغ�صب وهو يقول: لقد �صقطت من عيني! 
ردت الزوجة: واأنت كلما ذكرت يل اأ�صماء ن�صاء باجلملة.. األ تثريين؟ فتاب عن )ثقالته( 

وهلل احلمد. 
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اأين العدالة؟ 
حكى القا�صي العمراين: اأن رجاًل تزوج بامراأتني، اإحداهما كانت من قرية )حمده( 
من  التي  املراأة  فقالت  الأخرى،  من  تغار  واحدة  كل  وكانت  )خدره(  قرية  من  والثانية 
)خدره(: اأنت حتب زوجتك الأخرى اأكرث مني؟ فقال الرجل: كيف؟ قالت: تذكرها دائًما 
يف �صالتك، عندما ترفع من الركوع ل تقول اإل: �صمع اهلل ملن )حمده(، فلماذا ل تقول: 

�صمع اهلل ملن )خدره(؟!!. 

كوين دائمة الت�سال بربك
 اإن دوام الت�صال باهلل عز وجل يجلب ال�صعادة والطماأنينة والراحة النف�صية. ولكي 

تكونني دائمة الت�صال باهلل عز وجل:
-  حافظي على ال�صلوات اخلم�ص يف مواقيتها. 

اجتهدي يف اأداء النوافل.   -
اأكرثي من ذكر اهلل عز وجل وال�صالة على نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم.  -

-   اأكرثي من الدعاء والثناء والت�صرع اإىل اهلل وال�صتغفار. 
اأكرثي من تالوة القراآن.   -

ا باأداء الفرائ�ص وترك املحرمات.  التزمي التزاًما كليًّ  -
التزمي بحجابك ال�صرعي.  -

-  طهري بيتك من املنكرات واآلت املالهي.
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ا عليا يف احلياة اجعلي لك اأهدافاً
على الرغم من اأن اأ�صحاب الأهداف العليا يف عمل م�صتمر وجهاد دائم  وفكر غري 
منقطع يف كيفية جتاوز العقبات للو�صول اإىل ما يريدون، اإل اأنهم من اأكرث النا�ص اإح�صا�ًصا 
بال�صعادة، بل اإنهم ي�صعرون ب�صعادة اأكرث كلما عملوا اأكرث وتعبوا اأكرث وجاهدوا اأكرث ؛ لأن 
بريق ال�صعادة يلوح لهم يف الأفق فيخفف عنهم اآلمهم، وين�صيهم ما حتملوه من متاعب 
وم�صاق، ويقربهم مما اأملوه، فليكن لك اأختاه اأهداًفا عليا يف احلياة، وهل هناك هدف 

اأ�صمى من ر�صا اخلالق عنك، وبلوغك الغاية يف مراتب العبودية؟!  

دعيه يرجع للما�سي
عندما يخاف الرجل من اأن كالمه يف الأخري �صي�صوه و�صي�صيء فهمه، فلن يبوح اأبًدا 

بكالمه.
اأنه مهما كان ما�صيه ومهما قال فاأنت را�صية.  الطريقة الوحيدة للبوح اأن ت�صعريه 

جميع العالقات تكون متفاوتة.
 ل توجد عالقة جيدة دائًما اأو �صيئة دائًما، املطلوب هنا منع اأو تغيري حالة اخلوف 

من البوح وم�صاعدته على التكلم.
 جربي: اأن تاأخذي على عاتقك م�صوؤولية الو�صع الذي اأنتم عليه انظري ماذا �صيحدث، 
وهذا ل يعني اأن تلومي نف�صك. رّكزي على جميع الأ�صياء احل�صنة التي فيه ولي�صت ال�صلبية. 
اإذا احتجت املزيد من الوقت، اخرجي مفكرتك واكتبي قائمة بالأ�صياء التي �صاعدت على 
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الرقي بعالقتكما مًعا ودّوين كيف تغريت عالقتكم، فالعالقة احلقيقية تتطلب منك تقبل 
البقاء يف احلا�صر مهما كان املا�صي موؤملًا.  

حترمي اإف�ساء ما يدور بني الزوجني
اأنه  اجلماع  اأمور  من  اأهله  وبني  بينه  يدور  ما  اإف�صاء  اأن  يظن  النا�ص  من  كثري   
بني  بني  بذلك  تتحدث  الن�صاء  بع�ص  وحتى  بل  الرجولة،  من  اأنه  يرى  جائز،وبع�صهم 
�صعيد  اأبو  روى  فقد  النا�ص.  اأ�صر  من  و�صاحبه  وحمرم  خطاأ  هذا  اأن  �صك  ول  جن�صها، 
ا�ِص  اخلدري-  ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: اإِنَّ ِمْن �َصرِّ النَّ

َها. ي اإَِلْيِه ُثمَّ َيْن�ُصُر �ِصرَّ ي اإِىَل اْمَراأَِتِه َوُتْف�صِ ُجَل ُيْف�صِ ِ َمْنِزَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة الرَّ ِعْنَد اهللَّ

الوفاء والذكرى الطيبة
َعَلى  َخِديَجَة  ْخُت  اأُ ُخَوْيِلٍد  ِبْنُت  َهاَلُة  َذَنْت  ا�ْصَتاأْ قالت:   عنها  اهلل  ر�صي  عائ�صة  عن 
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفَعَرَف ا�ْصِتْئَذاَن َخِديَجَة َفاْرَتاَع ِلَذِلَك، َفَقاَل :  اللَُّهمَّ َهاَلُة   لَّى اهللَّ ِ �صَ َر�ُصوِل اهللَّ
ْهِر َقْد  ْدَقنْيِ َهَلَكْت يِف الدَّ َفِغْرُت، َفُقْلُت : َما َتْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجاِئِز ُقَرْي�ٍص َحْمَراَء ال�صِّ
ِبي  اآَمَنْت  َلَقْد  ِمْنَها،  ا  َخرْيً ِبَها   ُ اأَْبَدَلِني اهللَّ َما   : ِمْنَها  فقال ر�صول اهلل  ا  َخرْيً  ُ اأَْبَدَلَك اهللَّ
ا�ُص،  ا�ُص، َواأَ�ْصَرَكْتِني يِف َماِلَها ِحنَي َحَرَمِني النَّ َبِني النَّ َقْتِني ِحنَي َكذَّ دَّ ا�ُص، َو�صَ ِحنَي َكَفَر النَّ

َها.  ُ َوَلَدَها َوَحَرَمِني َوَلَد َغرْيِ َوَرَزَقِني اهللَّ
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اأنانية الرجل 
 هناك رجال يح�صبون اأن لهم حقوًقا ولي�ص عليهم واجبات، فهو يعي�ص يف قوقعة من 
يقوم  امل�صلم  والبيت  له،  ينبغي  وما  الآخر،  بالطرف  �صاعر  غري  وحدها،  وماآربه  اأنانيته 
وللرجال عليهن درجةوهي درجة  باملعروف  الذي عليهن  مثل  ولهن   : قاعدة عادلة  على 
القوامة اأو ريا�صة هذه ال�صركة احلّية.. ! وما ت�صلح �صركة بدون رئي�ص وبديهي األ تكون 
هذه الريا�صة ملغية لراأي الزوجة، وم�صاحلها امل�صروعة اأدبية كانت اأو مادية.. اإن الوظيفة 
الجتماعية للبيت امل�صلم تتطلب موؤهالت معينة، فاإذا َعزَّ وجودها فال معنى لعقد الزواج 
وهذه املوؤهالت مفرو�صة على الرجل وعلى املراأة مًعا، فمن �صعر بالعجز عنها فال حقَّ له 

يف الزواج.

الرجل احلقيقي 
 يخاف الرف�ص اأغلب الرجال ي�صعرون اأن املراأة تنتقدهم كثرًيا، لذا يخاف الرجل 
اإذا ك�صف �صره اأو ما يجول يف خاطره �صوف تنتقده وتذله، عندما يكون يف حالة البوح فهو 
يلتم�ص ويحتاج اإىل العرتاف والرجوع اإليك، فاإذا �صعر باأنك �صوف حتا�صبينه اأو �صتتغري 
نظرتك له بعد العرتاف تاأكدي اأنه لن يتكلم و�صريف�ص البوح اأن ل حتاكميه ل يعني اأن 
توافقي على ما يقوله، هذا ل يعني اأن لي�ص لديك اقرتاحات اأو اأن تعر�صي بع�ص النقاط 
عليه. البوح يف نظره هو ال�صعور بقبوله على ما هو عليه، ولي�ص ما تريدينه اأن يكون، فكوين 
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�صبورة معه. اإذا واجهت بوحه ب�صيل من النتقادات مثل : هذا خطاأ اأو ل اأوافق اأو من اأين 
جئت بهذه الفكرة املجنونة؟ اأي رجل �صيتكتم ولن يبوح اأبًدا خوًفا من اأن يكون ل ير�صيك. 

امنحيه الفر�صة لي�صاطرك كالمه من غري نقد لذع، واأ�صعريه مبدى اأهمية ما يقول.

األي�س كذلك ؟ 
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، َقاَل : �َصاأََلُه َرُجٌل : َما  لَّى اهللَّ ِبيِّ �صَ َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة، َعْن اأَِبيِه، َعِن النَّ
ِرْب اْلَوْجَه،  ْوِج ؟ َقاَل :  ُتْطِعُمَها اإَِذا َطِعْمَت، َوَتْك�ُصوَها اإَِذا اْكَت�َصْيَت، َوَل َت�صْ َحقُّ امْلَْراأَِة َعَلى الزَّ
ْح، َوَل َتْهُجْر اإِلَّ يِف اْلَبْيِت  فال�صرر املادي حمظور  وكذلك املعنوي، كال�صخرية منها،  َوَل ُتَقبِّ
اأو عدم الهتمام بها، اأو رفع ال�صوت عليها... ونحو ذلك ؛ ملا فيه من اأذى نف�صي. فاتقوا 
اهلل يف الن�صاء وا�صتو�صوا بهن خرًيا، واأعن اأيها الزوج زوجتك على طاعتك، فاأنت جنتها 
اأو نارها، فهل تر�صى اأن يدخل م�صلم النار ب�صببك، عدا اأن يكون هذا امل�صلم هو زوجتك 

؟! فلئن يهدي اهلل بك رجاًل خري لك من حمر النعم، األي�ص كذلك ؟!!. 

الغرية املفرطة 
 اأخرج البخاري يف �صحيحه عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأن النبي اإذا اأراد �صفًرا اأقرع 
بالليل �صار مع عائ�صة  اإذا كان  النبي  لعائ�صة وحف�صة، وكان  القرعة  ن�صائه فطارت  بني 
يتحدث، فقالت حف�صة: األ تركبني الليلة بعريي واأركب بعريك تنظرين واأنظر، فقالت: 
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بلى، فركبت فجاء النبي اإىل جمل عائ�صة وعليه حف�صة ف�صلم عليها ثم �صار حتى نزلوا 
�صجر( )وهو  الإذخر  بني  رجليها  فرط غريتها  من  نزلوا جعلت  فلما  عائ�صة،  وافتقدته 
�صيًئا!.. له  اأقول  اأن  اأ�صتطيع  ول  تلدغني!..ر�صولك  حية  اأو  عقرًبا  علّي  �صلط  وتقول:رب 
عنهن  اهلل  ر�صي  حف�صة(  اإىل  يتحدث  اإليه  تنظر  وهي  ماأخذ  كل  الغرية  بها  )اأخذت 

اأجمعني. 

اإهمال الزوجة 
الالئقة  غري  الت�صرفات  هذه  مثل  اإىل  الأزواج  يدفعن  الزوجات  بع�ص  اأن  �صك  ل   
كاإهمالها ملظهرها اأو عدم وعيها مب�صوؤولية الزواج. اأما اإذا كان ميثل قيمة حقيقية للمراأة 
وهدًفا اأ�صمى فاإن قدًرا كبرًيا من ال�صتقرار �صوف ي�صمل حياة املراأة ملجرد اأنها اأ�صبحت 
زوجة، وهذا يحقق لها اإر�صاء نف�صيًّا و�صعادة حقيقية، ولهذا قد ت�صرتخي اإىل احلد الذي 
لي�ص  هو  الأمر  حقيقة  يف  بينما  عناية،  وعدم  واإهمال  تغري  اأنه  الزوج  عني  يف  يبدو  قد 
وا�صتقرارها،  العالقة  ثبات  �صمان  اأي  الطماأنينة  من  عاٍل  قدر  ولكنه  عمد،  عن  اإهماًل 
ا اإىل الإبهار مثل  حيث ل ي�صبح هناك �صرورة للمظاهر ال�صكلية الرباقة ول حاجة اأي�صً
العناية مبظهرها ووزنها و�صياكتها. اإن هناك امراأة ينطفئ وهجها بعد الزواج وخا�صة اإذا 
كانت قد بذلت جمهوًدا للح�صول على زوج، وبعد الزواج ي�صيبها الفتور العاطفي ويرتاجع 

اهتمامها بكل ما يخ�ص الزوج. 
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ابت�سامة غري !!! 
وبكلماتها  بقلبها  للعمل  ذهابه  عند  زوجها  املراأة  ُت�صيع  اأن  الزوج  حق  من  األي�ص 
كل  وباأن  �صعادة  بعدها  ما  ب�صعادة  الزوج  عندها  في�صعر  له  دعواتها  والأهم  وابت�صامتها 
األي�صت  ؟  واأطفاله  زوجته  ابت�صامة  يرى  اأن  اأجل  من  يهون  عمله  يف  يالقيه  الذي  التعب 
هذه البت�صامات التي يراها عند ذهابه اإىل العمل وعند عودته كفيلة باإدخال ال�صرور اإىل 
البيت الزوجي وحمو اآثار النكد وامل�صاكل فيه ؟فعل ب�صيط ل يكلفك عزيزتي الزوجة �صيء، 
ولكن  لالأ�صف الكثري من الزوجات ل يقمن به اإما تكا�صاًل،اأو �صعوًرا باأن ذلك غري �صروري 
فهو �صيدخل بيته كما اأنه لي�ص �صيًفا حتى تهب ل�صتقباله!! ا�صتقبال املراأة لزوجها اأمر يف 
غاية الأهمية ومن الأ�صباب التي ت�صاهم يف حتليق طائر ال�صعادة على البيت الزوجي فال 

ُتهمليه عزيزتي الزوجة. 

الغرية ال�سرعية 
 اإن الغرية ال�صرعية ل حتمل اأحًدا من الزوجني على ال�صكوك يف الآخر،  بل الأ�صل 
ِ اإِنَّ امراأتي َوَلَدْت ُغاَلًما  ِ َفَقاَل : َيا َر�ُصوَل اهللَّ ا اأََتى َر�ُصوَل اهللَّ العفة ففي ال�صحيح اأَنَّ اأَْعَراِبيًّ
اأَ�ْصَوَد واإين اأَْنَكْرُتُه. َفَقاَل َلُه النبي َهْل َلَك ِمْن اإِِبٍل؟  َقاَل : َنَعْم. َقاَل :َما اأَْلَواُنَها؟ َقاَل : ُحْمٌر. 
 ِ :َفاأَنَّى ُهَو؟ َقاَل : َلَعلَُّه َيا َر�ُصوَل اهللَّ ِ َقاَل : َفَهْل ِفيَها ِمْن اأوَرَق ؟َقاَل : َنَعْم. َقاَل َر�ُصوُل اهللَّ

َيُكوُن َنَزَعُه ِعْرٌق َلُه.َفَقاَل َلُه النبي :َوَهَذا َلَعلَُّه َيُكوُن َنَزَعُه ِعْرٌق َلُه. 
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التجديد اأحد احللول
يوؤكد خرباء علم النف�ص اأن امللل والفتور كاحلب ال�صديد كالهما يتطلب اإجازة زوجية 
باأنه ذو قيمة يف احلياة بدون  له في�صعر  الزوج بعدم تقديرك  لتجديد احلب، قد يح�ص 
�صريك احلياة، ويرى علماء النف�ص اأن هذا النوع من الزوجات اأو الأزواج ي�صاب بخيبة 
اأمل كبرية وياأ�ص عند حدوث اأي م�صكلة بينه وبني �صريك احلياة، وهنا ين�صح اخلرباء 
الأ�صرة  خرباء  ين�صح  لذلك  ؛  لآخر  وقت  من  والرومان�صية  احلب  جتدد  زوجية  باإجازة 
حتمل  التي  امللونة  البطاقات  اأو  الرمزية،  الهدايا  بتبادل  الأعرا�ص  هذه  على  للق�صاء 
عبارات جميلة، تخ�صي�ص وقت جللو�ص الزوجني كل منهما مع الآخر مع جتنب احلديث 

حول م�صاكل الأولد وم�صروف البيت.

حالت الطالق 
� الطالق يف احلي�ص والنفا�ص حمرم، وقد اختلف العلماء يف وقوعه.  -

اإلقاء الطالق الثالث جميًعا من البدع املنكرة، وتعجيل ملا جعل اهلل للزوج من    -
اأناة، فاحذر فاإن اأكرث العلماء يوقعونه ثالًثا. 

عليَّ الطالق لأفعل كذا  ي�صمى احللف بالطالق واأكرث العلماء يرونه طالًقا عند   -
اأحد  اأو  الطالق  م�صائل  ال�صعودية عن  �صماحة مفتي عام  �صوؤال  لكم:  ن�صيحتنا  احلنث. 

ق�صاة املحاكم فقط.
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 مكا�سفة زوجية 
  احلياة الزوجية.. دوحة غّناء اأر�صها احلب.. وماوؤها الوفاء وظلها.. العطاء وزهرها 
مودة ورحمة وحتى ل تذوي الزهور - يا اأيها الزوجان - اأجريا يف الأر�ص ماءها.. وا�صقيا 
زهرها ِرواَءها.. تاأّلقا.واأبدعا وجددا من قبل اأن تذوي الأغ�صان! وجتّف العذوق والعروق.. 
ويقال كانت هنا دوحة.! كانت وارفة الظل عذبة التغريد والأنغام، رطبة الأر�ص ندّية.. فما 

بالها جّف ترابها وذوت زهورها..!! وترّحلت بالبلها.. وتال�صى بني القفار تغريدها !!!  

اأن�سْت اإىل زوجتك باهتمام 
 فاإن ذلك يعمل على تخلي�صها مما ران عليها من هموم ومكبوتات، وحتا�َص الإثارة 
والتكذيب، ولكن هناك من الن�صاء من ل ت�صتطيع التوقف عن الكالم، اأو ت�صبُّ حديثها 

على ذم اأهلك اأو اأقربائك، فعليك حينئذ اأن تعامل الأمر باحلكمة واملوعظة احل�صنة. 

املالطفة 
على الزوج اأن يالطف زوجته ويداعبها، وتاأ�ص بر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
-  يف ذلك :  فهال بكًرا تالعبها وتالعبك ؟  رواه البخاري، وحتى عمر بن اخلطاب ر�صي 
اهلل عنه - وهو القوي ال�صديد اجلاد يف حكمه - كان يقول:  ينبغي للرجل اأن يكون يف اأهله 

كال�صبي )اأي : يف الأن�ص وال�صهولة( فاإن كان يف القوم كان رجاًل.  
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امنح زوجتك الثقة بنف�سها 
عها على اأن يكون  ذًة لأوامرك. بل �صجِّ تك وخادمة منفِّ  ل جتعلها تابعة تدور يف جمرَّ
لها كيانها وتفكريها وقرارها. ا�صت�صرها يف كل اأمورك، وحاورها ولكن بالتي هي اأح�صن، 
خذ بقرارها عندما تعلم اأنه الأ�صوب، واأخربها بذلك واإن خالفتها الراأي فا�صرفها اإىل 
راأيك برفق ولباقة واأثن على زوجتك عندما تقوم بعمل ي�صتحق الثناء، فالر�صول - �صلى 

اهلل عليه و�صلم -  يقول: من مل ي�صكر النا�ص مل ي�صكر اهلل .

ل ُتهْن زوجتك 
واأخطر  اإليها تظل را�صخة يف قلبها وعقلها،  اإهانة توجهها  اأي   ل تهن زوجتك فاإن 
الإهانات التي ل ت�صتطيع زوجتك اأن تغفرها لك بقلبها حتى ولو غفرتها لك بل�صانها هي : 

اأن تنفعل فت�صر بها اأو ت�صتمها اأو تلعن اأباها اأو اأمها اأو تتهمها يف عر�صها.

هكذا ا�ستقبل زوجي 
-  األب�ص له اأجمل الثياب.

اأعّلم الأطفال كيفية ا�صتقبال الوالد.  -
اأ�صتقبله بالتهليل والرتحيب وبث الأ�صواق.  -

اأقّبله عند دخول املنزل.  -
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-  اأ�صحبه اإىل اأن يجل�ص اأو يغري مالب�صه.
اأ�صاأل عن حاله وظروفه اليومية.  -

-  اأح�صر له كاأ�ًصا من املاء اأو الع�صري اإن كان عط�صان.
-  اأحر�ص على األ ي�صتم مني اإل رائحة طيبة.

امنح اأطفالك حرية 
الختيار يف القرارات.  -

-  امل�صاركة يف �صراء مالب�صهم وحاجياتهم.
-  اأين تذهبون يف ال�صفر؟

-  ما نوع اللعبة التي تقدمها لهم؟ 
حاول اأن ت�صركهم يف هذه القرارات التي على م�صتواهم؛ حتى يتدربوا على ال�صتقالل 

وعلى ح�صن التفكري.

ل تكن �سريع الغ�سب 
الغ�صب  �صريع  يكون  ل  العاقل  اأن  اإل  ع�صري،  اأمر  بالكلية  الغ�صب  من  التخل�ص  اإن 
بحيث ي�صتفزه اأي ت�صرف، وكذلك فاإنه ل ي�صيطر عليه الغ�صب بحيث ي�صبح من �صماته، 
فاإنه اإذا كان كذلك فقد ال�صعادة، وامتالأت حياته بالنكد والأحزان، لأن الغ�صب اإذا زاد 
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والإجحاف.   والق�صوة  الظلم  اإىل  والإن�صاف،  والرحمة  العدل  حدود  عن  خرج  حده  عن 
قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: لي�ص ال�صديد بال�صرعة اإمنا ال�صديد الذي ميلك نف�صه 
عند الغ�صب  اإن كثرًيا من حالت الطالق تقع حتت تاأثري الغ�صب، ولذلك فاإن الرجل اإذا 
هداأت ثورة غ�صبه ندم على هذا الت�صرف الذي وقع منه وقد يكون طالًقا بائًنا فال ينفع 
ندمه حينئذ ويخ�صر زوجته التي يحبها، ول ميكن ا�صتدراك اأمره اإل اأن ينكحها رجل اآخر 

ويطلقها، وهذا من اأ�صق الأمور على ذي الأنفة. 

انظر اإىل من هو اأ�سفل منك
اإذا اأردت اأن تدوم عليك �صعادتك الزوجية فانظر اإىل من يعاين فقدان هذه ال�صعادة 
ب�صورة دائمة، انظر اإىل من يعي�ص يف نكد دائم وتعا�صة م�صتمرة، انظر اإىل من ل ي�صتطيع 
توفري �صرورات احلياة لزوجته واأولده، انظر اإىل اأ�صحاب الأمرا�ص املزمنة التي اأفقدتهم 
رجاًل  الزواج-  �صن  تعدوا  ممن  غريك  اإىل  انظر  باحلياة،  وال�صتمتاع  والبهجة  الفرح 

ون�صاء- ومع ذلك مل يجدوا طريًقا للزواج وال�صتقرار.

البل�سم ال�سايف 
اإليه ن�صاطه وحيويته  اإن الرجل عند عودته من عمله  يعود منهًكا.. فما الذي يعيد 
؟!! اإنها الزوجة التي تخرجت من كلية اجلمال والفن، فت�صحره بعطرها الفواح.. وحتّفه 
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�صدره.. فين�صرح  العجيبة..  وترتيباتها  اللطيفة  بتن�صيقاتها  وتبهره  الدفيئة،  باأجنحتها 
الإعجاب  كلمات  من  يحفظ  ما  بكل  ل�صانه  فينطلق  جوارحه..  وت�صكن  فوؤاده..  ويطمئن 

والتقدير والثناء.. فيزيد كل ذلك من قربها منه، فين�صى كل ما يكدر �صفوه.. 

حتى ل ميوت احلب 
 اإن من واجب املراأة اأن تكون حمبوبة من زوجها واأن تتعهد هذا احلب يف قلبها وتنميه 
وثقي اأن احلب واجب !! ولي�ص حًقا ؛ لأن طبيعة الرجل التقلب، واأن يخبو حبه اإذا مل يجد 

من يتعهده حتى ل ميوت احلب.

طبخ اآخر
واإهمال حقوقه  بطعامه  بالهتمام  فقط  متعلقة  لي�صت  زوجها  مع  املراأة  اإن عالقة   
وابتكار..  املراأة مع زوجها فن.. وذوق.. وجتديد..  فاإن عالقة  العك�ص  بل على  الأخرى، 
يقابلها من الطرف الآخر، تلك الكلمات اجلميلة التي يعجز الل�صان عن و�صفها والتعبري 
عنها.. فالدنيا متاع.. وجنة حتوي بني حناياها زوجة �صاحلة.. فيتفياأ الرجل ظاللها.. 

ويتنف�ص من عبريها. 
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كيف وكيف وكيف ؟؟ 
كيف تكون الراحة؟ واأين ال�صكن واملودة؟ اإذا كان رب البيت ثقيل الطبع �صيء الع�صرة 
دخل  اإذا  الغ�صب،  يف  �صريع  الر�صا،  يف  بطيء  تعجل،  ويعميه  حمق،  يغلبه  الأفق،  �صيق 
فكثري املّن، واإذا خرج ف�صيء الظن، وقد علم اأن ح�صن الع�صرة واأ�صباب ال�صعادة ل تكون 
اإل يف اللني والبعد عن الظنون والأوهام التي ل اأ�صا�ص لها، اإن الغرية قد تذهب ببع�ص 
النا�ص اإىل �صوء ظن... يحمله على تاأويل الكالم وال�صك يف الت�صرفات مما ينغ�ص العي�ص 

ويقلق البال من غري م�صتند �صحيح.. 

مل�سات يديك
اإن مل�صتِك الرقيقة جتعل من جدران منزلك اجلامدة  مرتًعا للحب والدفء، وثقي 
ا هنا وهناك يفي�ص على ع�صك باجلمال والعطر،  باأن باقة �صغرية من الزهور اأو اأ�صي�صً
ويهدئ النفو�ص املتعبة، واإن جمرد لوحة طبيعية لل�صروق اأو الغروب ترتفع ببيتك درجات 
لتقول يف �صمت : هنا اإن�صانة رفيعة احل�ص تقدر الفن واجلمال، هنا تبدو احلياة جديدة 
وال�صم�ص  بنوره  القمر)الزوج(  فاإذا جتمل  واليا�صمني،  والورود  بالزهور  وكاأنها حمفوفة 

)الزوجة( باإ�صراقها والنجوم )الأبناء( بلمعانها جتملت احلياة للزوجني. 
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�ساحب الدين 
اإن احلياة الزوجية قائمة على امل�صاركة والبذل والتفاين من هنا فاإن الزوج �صاحب 
الدين �صوف يبذل ويتفانى يف اأن يكون وزوجته على ا�صتقامة مر�صية يف الدين، وال�صعي 
اإىل اإكمال بع�صهما الآخر، كما اأن �صاحب الدين يلتزم اأمر اهلل ونهيه يف زوجته، على اأي 
حال يف الر�صا والغ�صب، ويف الي�صر والع�صر، يف الفرح واحلزن... وهكذا. اأ�صف اإىل اأن 
�صاحب الدين �صتنعك�ص تربيته لأبنائه على اأ�صا�ص هذا الدين ل على اأي وجهة اأخرى، ثم 
اإن ال�صريعة مل تكتف با�صرتاط ات�صاف الزوج بالدين حتى ي�صم اإىل ذلك ح�صن اخللق. 

الطباخة املاهرة
اإعداد  تتفنن يف  املقابل  بزوجها.. ويف  الطعام اخلا�صة  مواعيد  التي حترتم  املراأة   
اأجود اأنواع الأطعمة بح�صب ما يتاح لها.. جديرة باأن تك�صب ود الزوج واحرتامه، بل رمبا 
ي�صكر وميتدح جودة طعامها  الأزواج، فنجده  اأكرث من ذلك عند بع�ص  اإىل  الأمر  ي�صل 
اأن ت�صيع املراأة  اأقاربه وزمالئه، ول يعني هذا  اإعداد الأطعمة عند  وخربتها الكبرية يف 
ال�صاعات الطوال يف اإعداد الطعام والتبذير والإ�صراف، بل ت�صنع ما يحب زوجها من غري 
اأن يطغى ذلك على واجباتها الأخرى.. فاإذا ما عاد الزوج من عمله واجلوع يلهبه.. وجد 
ا، والبيت نظيًفا.. والروائح الزكية تعم املكان.. ووجد زوجته واأمريته تنتظره  الطعام ُمَعدًّ
؛ حتى ت�صاركه الطعام.. عندها يبارك اهلل هذه الأجواء الإميانية  وتلك الأ�صرة الكرمية.  
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البيت املطمئن
  هو البيت الذي ت�صعر فيه الزوجة بقوامة زوجها عليها وعلى اأبنائها وبذله واجتهاده 
يف ذلك. اإذ فائدة القوامة راجعة اإليها واإىل اأبنائها، لكن حني تبقى قوامة البيت يف يد 
اأمرهم امراأة  هذا على نطاق الأ�صرة، وينجر ذلك على  وّلوا  :  ل يفلح قوم  املراأة فاإنه 
املجتمع واجلماعات.! ومن هنا كانت القوامة من اأهم �صفات الزوج الذي تكتمل به �صعادة 

الأ�صرة باكتمال حتقيق اأفرادها �صبل ال�صعادة. 

القوامة
َجاُل  اخت�ص اهلل جل وتعاىل الرجل بخا�صية القوامة دون املراأة فقال جل وعال :  الرِّ
النفقة  ولزمها  والتاأديب.  والرئا�صة  الأمارة  معناها  التي  القوامة  �َصاء   النِّ َعَلى  اُموَن  َقوَّ
باملعروف والذب عن الزوجة وحفظها.؛ وتاأمل التعبري بقوله )قّوامون( على �صيغة املبالغة 
التي تدل على الأمر بالجتهاد قي حفظ الزوجة ورعايتها وح�صن تاأديبها ومعا�صرتها وبذل 
امل�صتطاع يف �صبيل حماية الأ�صرة، واملتاأمل الب�صري يجد اأن القوامة لي�صت ت�صريف بقدر 
ما هي اأمر وتكليف، وحني يتخلى الرجل عن �صفة القوامة لتربز يف الزوجة، فاإن الأ�صرة 

هنا يختل و�صعها واأمرها ؛ لختالل هذه ال�صفة يف الرجل.
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خط اأحمر 
واملح�صوبة،  املوزونة  والكلمات غري  العنيفة،  والعبارات  للكلمات احلادة،  اأن   ل�صك 
واجلروح  ال�صدمات  على  عالوة  اخلالف،  انتهاء  بعد  حتى  با�صتمرار  يرتدد  �صدى  لها 
من  واحلط  الفاح�ص،  الكالم  البعد عن  ينبغي  لهذا  النفو�ص،  ترتاكم يف  التي  العاطفية 

الن�صب اأو اجلاه اأو املكانة، اأو �صب الأ�صرة والأهل والأقارب.. 

و�سية الأب لبنته
فاإنها مفتاح  ابنته فقال: )اإياك والغرية،  اأبي طالب  اأو�صى عبد اهلل بن جعفر بن   
الزينة،  اأزين  فاإنها  بالكحل  البغ�صاء، وعليك  فاإنه يورث  العتب،  واإياك وكرثة  الطالق،  

واأطيب الطيب املاء(.

وراء كل رجل امراأة
ا يقال: وراء كل رجل متعرث امراأة،   يقال يف احلكمة اإن وراء كل عظيم امراأة، واأي�صً
اإن املراأة الواعية هي التي جتدد من حياة زوجها وتبعث الهمة والثقة والطماأنينة يف قلبه، 
وحتثه على الإقدام على اخلري وترغبه فيه وتقف بجانبه، كما قالت خديجة - ر�صي اهلل 

عنها - لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:  كال ل يخزيك اهلل اأبًدا  .
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كعكة الأ�سرة ال�سعيدة 
املقادير :  -

-  كيلو حنان.
ملعقة كبرية من املحبة.  -

ملعقة كبرية من العطف.  -
كوب من الأع�صاب الهادئة.  -

-  م�صحوق من الإرادة والت�صامح.
ا، وبعد ذلك نقدمها دافئة لكل  -  الطريقة : منزج جميع املقادير مع بع�صها بع�صً

اأفراد الأ�صرة.  

ال�سغب الزوجي
ا  َجوًّ يظل  باحلنان..  ونّدي  بالود،  واأفعم  باحلب،  اأ�صبع  مهما  الزوجية  َجّو احلياة    
ببع�ص  ُيحلَّ  ما مل  روتينًيا،  اأمًرا  �صيًئا عادًيا، وهدووؤه  فيه مالمح اجلمال  رتيًبا، ت�صبح 
)التعكري( الذي يقطع رتابته، ويعيد اإليه بهجته، وي�صنع �صحكة رائعة يف اأفواه اأهله! يف 
هذه الرحلة �صنمر عرب عامل غريب بع�ص ال�صيء.. اإنه عامل )ال�صغب الزوجي( الذي يعكر 

�صفو احلياة وجمالها. 
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اتخاذ القرار

 عدم اتخاذ القرار اإل بعد درا�صته، فال ي�صلح اأن يقول الزوج يف اأمر من الأمور ل، 
اأو نعم. وهو مل يدر�ص املو�صوع ومل يعلم خلفياته، ومل يقدر امل�صالح واملفا�صد فيه، وهذا 
املتعجل �صبيله دائًما الرتدد وتغيري القرار بعد الإحلاح، فت�صبح كل الطلبات ل تاأتي اإىل 
بعد م�صادة، وتعايل الأ�صوات يف النقا�ص اأو اأنه يعرف خطاأ قراره، و�صوء ت�صرفه، و�صعف 

تقديره لالأمور فيلجاأ اإىل اللجاجة واملخا�صمة.

طالق ال�سنة 

 هو الواقع على الوجه الذي ندب اإليه ال�صرع، وهو اأن يطلق الزوج زوجته التي دخل 
ْعُروٍف  َتاِن َفاإِْم�َصاٌك مِبَ الُق َمرَّ بها طلقة واحدة يف طهر مل مي�ص�صها فيه لقوله عز وجل: الطَّ
اأَْو َت�ْصِريٌح ِباإِْح�َصاٍن. اأي اأن الطالق امل�صروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها 

رجعة كذلك، ثم اإن املطلِّق بعد ذلك له اخليار بني اأن مي�صك مبعروف اأو يفارق باإح�صان
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الطالق البدعي 
ثالًثا  يطلقها  اأو  واحدة،  بكلمة  ثالًثا  يطلقها  كاأن  للم�صروع  املخالف  الطالق  هو   
متفرقات يف جمل�ص واحد، اأو يطلقها يف حي�ص اأو يف نفا�ص اأو يف طهر جامعها فيه. اأجمع 
العلماء على اأن الطالق البدعي حرام واأن فاعله اآثم عند اهلل عز وجل، وقد ثبت عنه - 

�صلى اهلل عليه و�صلم - : اأن كل بدعة �صاللة.  

هم�سة يف اأذن الزوج
اإن من كمال مروءة الرجل وِقوامته اأّل ي�صتغل اأموال زوجته ف�صاًل عن اأن يحاول ال�صتيالء 
عليها، وليعلم اأّن النفقة من الأمور الواجبة عليه بدللة حديث هند بنت عتبة عندما قالت 
للر�صول - �صلى اهلل عليه و�صلم - : اإّن اأبا �صفيان رجٌل �صحيح، لي�ص يعطيني من النفقة ما 

يكفيني وولدي اإل ما اأخذت منه وهو ل يعلم!! فقال: خذي ما يكفيك وولدك باملعروف.  

�سن الأربعني
امراأة،  اأو  رجاًل  كان  �صواء  الإن�صان  ب�صكل عام مرحلة مهمة يف حياة  الأربعني  �صن 
فهي مرحلة الن�صوج الفكري والقدرة على التحمل! وهى املرحلة التي يبداأ فيها ال�صتقرار 
الأ�صرى والعملي! اإل اأنها تفتقر اإىل الن�صاط العاطفي بني الزوجني، فعندما يكرب الأبناء 

وتهداأ عا�صفة احلياة تربد امل�صاعر تدريجًيا!!  
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اإىل الزوجة املوظفة 
الر�صول على  دّلل  لِك، فقد  قربٌة وطاعة  يكون  ؛ حتى  تنفقينه  فيما  الأجر  احت�صبي 
ذلك عندما دخل بالل على النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- فقال: على الباب زينب؟ قال: 
اأّي الزيانب؟ قال: زينب امراأة عبد اهلل، وزينب امراأة من الأن�صار ت�صاألنك النفقة على 
رواة  ال�صدقة  واأجر  القرابة،  اأجر  اأجران:  لهما  فقال:  حجورهما.  يف  واأيتام  اأزواجهما 

البخاري 

ل طاعة له
 اأمر الوالد ولده بطالق زوجته من غري داع �صرعي ل يجب طاعته يف ذلك ؛ لأنه من 
املع�صية وفيه ظلم للزوجة. �صاأل رجٌل الإمام اأحمد:  اإن اأبي ياأمرين اأن اأطلق امراأتي ؟ 
قال : ل تطلقها. قال : األي�ص عمر اأمر ابنه عبد اهلل اأن يطلق امراأته؟ قال: حتى يكون اأبوك 
مثل عمر. وقال �صيخ الإ�صالم فيمن تاأمره اأمه بطالق امراأته قال: ل يحل له اأن يطلقها، 

بل عليه اأن يربها!ولي�ص تطليق امراأته من بّرها.
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اإبداع يف التوفري
 على الزوجني اأن يتبنيا اأ�صلوًبا مبتكًرا للتوفري من الإيرادات ؛ حتى تكون امليزانية 
اأ�صبوًعا من الأ�صابيع ل �صيء ويحاولن التقليل من امل�صاريف قدر  قوية، فمثاًل ي�صميان 
وكاأنه  ليدخاله يف ح�صاب معني ل مي�ص  الإيراد  معيًنا من  مبلًغا  يقتطعا  اأن  اأو  الإمكان، 

م�صروف ثابت �صهري لكنه يكون للتوفري.

ال�سدق والكذب 
دق( بل من   اإن من اأهم �صمات ال�صعادة والنجاح يف العالقات الزوجية �صمة )ال�صّ
دعائم ا�صتقرار احلياة بينهما ودوامها على ب�صاط من مودة ورحمة، وكم كان الن�ّص بديًعا 
دق هو طريق الرّب، والكذب طريق للفجور! الرّب الذي ي�صمل مبعناه كل ُخلق  حني جعل ال�صّ

واأثر جميل ح�صن، والفجور الذي يحمل يف معانيه الف�صاد والطغيان والهالك. 

كذب وكذبات زوجي يكذب علّي
  اكت�صفت اأن زوجي كّذاب، مل اأعد اأثق بوعوده وكلماته اإىل غري ذلك من الكلمات 
التي تفور بالكمد من �صطوة الريبة وال�صك على العالقة بني الزوج وزوجته وبداية ذلك 
عليه  قوله  هو  �صحيح  ن�ّص  على  متكئني  الأزواج  من  كثرٌي  فيها  يت�صاهل  بي�صاء(  )كذبة 
ال�صالة وال�صالم : ل ي�صلح الكذب اإل يف ثالث : يحدث الرجل امراأته لري�صيها لكنهم 



191

اأ�صاوؤوا فهمه ف�صاء التطبيق !!  هنا يجوز الكذب عدم امل�صارحة مبا كان يف الأيام املا�صية 
من ذنوب ومعا�ٍص اأو هفوات من اأحد الزوجني قبل ارتباط بع�صهما بالآخر، حتى لو اأن 
اأّيامه فال يجوز املجاهرة باملع�صية، وذلك لأن الإن�صان  اأحدهما �صاأل الآخر عن ما�صي 
ماأمور ب�صرت نف�صه، ولأن امل�صارحة مبثل هذه الذنوب نوع من املجاهرة التي ل جتوز، ورمبا 

اأف�صدت العالقة بني الزوجني.  

الكذب بني الزوجني
الكذب يف اإبداء العواطف من اأجل دميومة احلياة بني الزوجني وا�صتقرارها اأمٌر ل 
باأ�ص به طاملا واأن املق�صد مق�صد مراد لل�صارع، ل�صيما واأن امل�صارحة باحلب مما تدخله 

التورية، فكل م�صلم وم�صلمة له واجب املحبة العامة التي هي للموؤمنني واملوؤمنات. 

الزوجة املتملكة
هي التي حتب زوجها حًبا ي�صيطر عليها، فرتيد اأن ت�صتحوذ عليه، فتالحقه باملكاملات 
ت�صبح  اأن  تلبث  !!فما  �صداقات  اأو  عالقات  اأي  باإقامة  له  ت�صمح  الكثرية!ول  والهدايا 

كالإع�صار الذي يدمر كل �صيء حوله!  
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جل�سات ت�سفية
كم هو جميل عقد جل�صات الت�صفية الداخلية بني الزوجني يف مكان رومان�صي والبوح 
مبكامن النف�ص للن�صف الآخر، والتحدث عن املتاعب امل�صبقة التي تركت جراًحا �صمدت 
بعد الزواج ؛ لتح�صي�ص الزوج اأو الزوجة مبا �صنعه الآخر جتاهه وما قام به من اإجنازات 

تذكر.

تفادى الأ�سلوب الهجومي 
 يخطئ كثري من الرجال بعد علم زوجته بفعلته اأًيا كانت ؟؟؟؟عندما ي�صن حرًبا �صعواء 
وامت�صا�ص  امل�صكلة  احتواء  باإمكانه  اأن  مع  كاملة،  امل�صوؤولية  اإياها  الزوجة، حمماًل  على 
ووقته يف  �صيًئا من ماله  يبذل  اأن  املجزية!ول مانع من  والوعود  الطيبة!  بالكلمة  غ�صبها 

ك�صب ودها؛ حفاًظا على اأ�صرته.

تكليف �سخ�س باملتابعة 
ومتابعة  امل�صروفات  مراقبة  مهمته  تكون  الزوجني  من  باملتابعة  �صخ�ص  تكليف   
�صخ�ص  اأي  اأو  الزوجة  اأو  بالدور  للقيام  املوؤهل  هو  الزوج  يكون  وقد  لالأ�صرة،  الإيرادات 
اآخر، املهم األ تكون امل�صاألة عائمة و�صائعة، )على الربكة(، بل ل تاأتي الربكة اإل عندما 

يتحرى الإن�صان الأ�صباب ويتابعها.  ولي�ص عيبا اأن تقوم باملتابعة اخلادمة ! 
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الزوجة املرتجلة 
 التي ل ترتك لزوجها م�صاحة اإل واقتحمتها بال�صجيج اأو بالتدخل، وقد تكون نواياها 
ح�صنة وحتاول م�صاعدته اأو التخفيف عنه، حيث ي�صبب امللل والفتور وعدم تكيف كل طرف 
مع رغبات الآخر يف هذه ال�صّن اإىل النف�صام النف�صي، والوجداين، الفكري! فهي عملية 
نف�صية ول عالقة لها باجلانب الف�صيولوجي، ول ن�صتطيع اأن نلقى بالالئمة اإل على الزوجة.

متنف�س 
؛ للهروب من ال�صغوطات   كثرًيا ما يجهد الإن�صان نف�صه يف البحث عن متنف�ص له 
الذي  لالأع�صاب  املهدئ  الدواء  من  حبات  اأخذ  هي  واأخطرها  طريقة  واأب�صط  اليومية، 
ما يفتاأ الإن�صان حتى يجد نف�صه قد اأ�صبح اأ�صرًيا لها، غري قادر عن التخلي عنها، اإل اأن 
رحمة اهلل اأو�صع مما نت�صور، فقد جعل منا الداء وفينا الدواء، فالأزواج مل يكونا م�صدر 
ا باأ�صباب وو�صائل ب�صيطة  اأمان واأمن ومودة و�صكن، بل جعلهما اهلل �صفاء لبع�صهما بع�صً

وذات فائدة..
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فهم خاطئ
 ماليني الرجال يفهمون اأن تعدد الزوجات يعنى مبدئًيا اإقامة عالقة ما بغر�ص زواج 
ثان اأو ثالث اأو رابع.. وهو لي�ص حراًما ول خيانة؟ واأنا اأقول : اإن اخليانة لي�صت يف حم�ص 
واأعمق  اأو�صع  �صيء  ولكن اخليانة هي  ال�صوابط -  بقية  اإىل-  النظر  اأهمية  مع  العالقة، 
واأ�صبق واأهم. هو قيام الرجل مب�صوؤولياته العاطفية واملالية واجلن�صية واملعنوية، باأن يكون 
كل الرجال يف رجل بالن�صبة اإىل زوجته، والإ�صاءة اإىل هذه املعاين، والتخلف عن القيام 

بهذه امل�صوؤوليات هو اخليانة بعينها ؛ حتى لو خلت حياة الرجل من اأخرىات. 

كذب مباح
يروى اأن اأبا غرزة اأخذ بيد ابن الأرقم فاأدخله على امراأته فقال اأتبغ�صيني ؟ قالت: 
نعم. قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال : كرثت علي مقالة النا�ص ! فاأتى ابن 
الأرقم ابن اخلطاب فاأخربه فاأر�صل اإىل اأبي غرزة فقال له : ما حملك على ما فعلت؟ قال: 
كرثت علي مقالة النا�ص ؛ فاأر�صل اإىل امراأته فجاءته ومعها عمة منكرة، فقالت: اإن �صاألك 

فقويل: ا�صتحلفني فكرهت اأن اأكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟
ولتجمل،  اإحداكن  فلتكذب  اأكذب. فقال عمر:بلى  اأن  ا�صتحلفني فكرهت  اإنه  قالت: 

فلي�ص كل البيوت تبنى على احلب ولكن معا�صرة وود.
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ميزانية العائلة
ا يف جمتمع  لي�ص املهم اأن نح�صل على املال، فاإن احل�صول عليه �صهل ومي�صر، خ�صو�صً
مثل جمتمعنا، يعي�ص يف رغد من العي�ص، والف�صل هلل تعاىل، لكن املهم هو املحافظة على 
املال الذي حت�صل عليه ومعرفة كيفية اإنفاقه بحكمة وتدبري. �صئل اأحد الأغنياء: كيف جمعت 
هذه الرثوة ال�صخمة؟! فاأجاب: بقلة امل�صاريف وح�صن تدبريها، فالعربة اإًذا لي�ص احل�صول 

على املال، فالكل ياأتيه رزقه كما قدر اهلل تعاىل له، ولكن العربة يف الإدارة والتخطيط.  

اأزمة العمر
العمر  اأزمة  تكون  اأحياًنا  النف�صي:  الطب  ا�صت�صاري  ال�صبكي  هاين  الدكتور  يقول   
لدى الرجل ناجتة عن عدم الن�صج العاطفي وعدم اإ�صباع تلك امل�صاعر يف �صن املراهقة 
يف  وقوعه  اإىل  تتفاقم  ل  حتى  ؛  نف�صي  طبيب  اإىل  للجوء  حتتاج  احلالة  وهذه  وال�صباب، 
م�صاكل هو يف غنى عنها، ل�صيما واأن الواقع يوؤكد اأن العالقات التي يخو�صها الرجال خالل 

مرورهم بهذه الأزمة ل يكتب لها النجاح، وتكون لها نتائج وخيمة عليه وعلى الآخرين
فن احلوار: كقول اأعرف ما الذي حت�ص به و اأعرف ما يدور بداخلك مثل هذه اجلمل 
نتجاوز  وبوا�صطته  الوجدانية،  امل�صاركة  عن  تعرّب  اإذ  املواقف،  بع�ص  فهم  يف  ت�صاعدنا 
الأزمات، ونتعرف على الأ�صباب الأعمق واأقواها تنمية و�صائل التوا�صل غري اللفظي، مثل 

:النظرة الودودة اأو نظرة العتاب، البت�صامة احلانية، اللم�صة الرقيقة.
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تعليم الأبناء
لبد اأن يجل�ص الزوجان مع اأبنائهما ؛ للتحدث بخ�صو�ص امليزانية، وكتابة احل�صابات 
حتى يتعلم البن اأن الوالدين يخططان لالأ�صرة ويقدران امل�صاريف. فلي�ص كل ما ي�صتهيه 
اإدارة  ي�صتفيدون من ذلك كيفية  الأبناء  اأن  امليزانية بهذا. كما  اإذا �صمحت  اإل  ي�صرتيه، 
حياتهم امل�صتقبلية. اإن املحافظة على امليزانية تتطلب معرفة الوالدين باخلطط امل�صتقبلية 
للعائلة والأهداف التي ي�صعيان اإىل حتقيقها ؛ حتى ي�صتطيعان اأن يدخرا من امل�صروف ما 
يلبي حاجات الأ�صرة امل�صتقبلية، من بناء البيت وزواج الأولد وامل�صاريف ال�صحية عند 

الكرب وغري ذلك. 

رّدة فعل املراأة 
ين�صاأ املجتمع العربي لدينا ونظرته اإىل املراأة بعد الأربعني على اأنها امراأة متقدمة 
يف العمر، يف حني اأنه �صن الن�صج واحليوية والعقل، والذي يدمر املراأة يف عمر متاأخر هو 
الطالق، اأو زواج زوجها بامراأة اأخرى، وكاأنها خل�صت مدتها وتركها الرجل لهذا ال�صبب. 
واأظهرت درا�صة ميدانية اأن اأغلب حالت الطالق التي تقع بعد �صّن اخلم�صني ترجع اإىل 
العزوف العاطفي، وبحث الزوج ب�صفة خا�صة عن امراأة اأخرى تلبي احتياجاته النف�صية 
بالهزمية،  ت�صعر  ل  حتى  حتبه،  تعد  مل  لو  حتى  بالزوج،  بالتم�صك  فت�صعر  والبيولوجية، 

ولأنها ترى اأن الزواج يجب اأن يحافظ على ا�صتمراريته.  
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اأعرا�س ال�سيخوخة املبكرة عند الرجل 
-  ال�صعور بالتوتر امل�صتمر.

-  تراجع القدرة على تعلم الأ�صياء اجلديدة.
الرغبة يف الوحدة.  -

يقوم الرجل بتغيريات جذرية على مظهره اخلارجي، ويعتني بزينته وهندامه.  -
يعرّب با�صتمرار عن حنينه للما�صي ويكرث من ذكرياته ويطلق عبارات اأنا حمروم،   -

�صاع �صبابي .
يفقد اهتمامه بزوجته ويق�صى وقًتا اأقل مع عائلته.  -

يت�صيد عيوب الزوجة ويختلق امل�صكالت.  -
ينظر لها نظرة دونية.  -

يتخلف تدريجًيا عن م�صوؤوليات املنزل.  -
يتخذ قرارات ع�صوائية فيما يتعلق بالت�صرف باأمواله اأو على ال�صعيد املهني.   -

ظهور عالمات الكتئاب: كالنوم الكثري،وفقدان ال�صهية،وال�صتيقاظ عند منت�صف   -
الليل.....
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ا�ستخدام العنف

حني ي�صبح ا�صتخدام العنف عادة يف الرتبية، فاإن النتائج حتًما �صتكون عك�صية، فاإّما 
اأن توؤدي اإىل اعتياد البن لهذه العقوبة، وبالتايل ل ت�صكل رادًعا له ول تولد قناعة بالإقالع 

عّما ارتكب، وقد يدفعه العناد اإىل التكرار وعدم الكرتاث !!. 
ال�صنوات اخلم�ص الأوىل : لل�صنوات اخلم�ص الأوىل من عمر طفلك اأهمية بالغة جًدا، 
وال�صلوكيات  ال�صمات  من  الكثري  ويكت�صب  ل�صخ�صيته  العري�صة  اخلطوط  ترت�صم  ففيها 
مبق�صود  وعي  وعلى  مدرًكا  الطفل  ي�صبح  حتى  الرتبية  تاأجيل  فاإن  وبالتايل  الأ�صا�صية. 
الرتبية كما يزعم بع�صهم خطاأ فادح، وعليه فيجب املبادرة بالرتبية من اأول يوم يولد فيه 
الطفل والتعامل معه يف هذه املرحلة العمرية احل�صا�صة باهتمام وحذر ؛ لأنه قد ي�صعب 

اأحياًنا معاجلة وا�صتدراك ما فات

العقاب الفّعال

 لكي يكون العقاب احل�صي لالأبناء فعاًل فيجب اأن تتوافر فيه ال�صوابط الآتية:
-  يتم التفاق �صلًفا بني الطفل ووالديه على ال�صلوكيات التي ت�صتحق العقاب. 

يتم التفاق امل�صبق بني الوالدين والطفل على نوع العقاب.   -
يكون العقاب فوري بعد ممار�صة ال�صلوك اخلاطئ ول يتم تاأجيله.   -
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يوؤكد اأثناء العقاب على نوع املخالفة ويطلب الوالدان من الطفل العتذار.  -
عن  ويبتعدان  نادًرا  يكون  بل  احل�صي،  العقاب  يف  الإفراط  من  الوالدين  يحذر   -

العنف وليكن العقاب اجل�صدي اآخر اخليارات. 

التوقع الإيجابي
 كثرًيا ما ت�صدر ممار�صات غري مرغوب فيها من قبل ال�صغار لي�صت رغبة منهم يف 
ذلك ال�صلوك ولكنه يكون اأحياًنا نتيجة لعدم معرفتهم بال�صلوك املرغوب فيه، وهذا يجعل 
من توقع ال�صلوك الإيجابي م�صاألة يف غاية الأهمية هذا من جانب. ومن جانب اآخر فاإن 
التوقع الإيجابي يعد حافًزا لفعل ذلك ال�صلوك فبدًل من قولك : )يجب اأن تنام مبكًرا( 
القول  والدك؟( ميكن  ويد  راأ�ص  تقبل  اأو )ملاذا مل  ال�صالة(  تتاأخر عن  اأن ل  اأو )يجب 
اإخوتك(،  اأن تخرج لل�صالة قبل  الثامنة(، )اأتوقع  ال�صاعة  الليلة  اأن تنام هذه  : )اأتوقع 

)اأتوقع اأنك �صتبادر والدك وتقبل راأ�صه ويده(.. 

خاطب الطفل مبا يحب 
 يف اإطار ما ي�صمى بالتوجيه للطفل  كثرًيا ما نحذره من الف�صل والإخفاق واخلطاأ، 
منك  ي�صخر  اأن  اأريد  )ل  �صقًيا(  تكن  )ل  تر�صب(  اأن  )احذر   : املثال  �صبيل  على  فنقول 
اجلريان( وغريها الكثري.اإن الطفل يحب اأن يخاطب مبا يحب ل مبا ل يحب، فهو يحب 
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النجاح ويحب اأن يكون موؤدًبا ويحب اأن يثني عليه النا�ص ول يحب الر�صوب ول اأن يكون 
�صقًيا ول اأن ي�صخر منه النا�ص، ولذلك ميكننا اأن ن�صتبدل تلك العبارات بالعبارات الآتية: 

)اأريدك اأن تتفوق( )كن موؤدًبا( )اأريد اأن يثني عليك اجلريان(.  

ل لالأمر والنهي  
وتتبادل  بل  لالأوامر،  املن�صاعني  املطيعني  الأبناء  والأمهات  الآباء  يحب  ما  كثرًيا   
الأمهات احلديث عن مدى ان�صياع ابنها لأوامرها، وهذا ول �صك يعد خلاًل يف �صخ�صية 
البن �صواء كان ذلك الن�صياع من الطفل بدافع اخلوف اأو غريه. يجب اأن نتيح لأبنائنا 
الرف�ص  من  ب�صيء  ولو  ال�صخ�صية  مواقفهم  عن  والتعبري  الختيار  من  معقولة  م�صاحة 

اأحياًنا.كما ميكننا حماورتهم لإبداء �صبب رف�صهم والتعبري عن �صخ�صيتهم 
وذواتهم وقد نحتاج اإىل اأن نقنعه باحلوار اإن لزم الأمر. اإن الطفل الذي يراد اأن يتم 
التحكم به ب�الرميوت كنرتول �صرعان ما ينتقل هذا التحكم من يد الوالدين ليقع يف يد 

رفقة �صيئة حتركه كيف ت�صاء واأّنا ت�صاء ويف الجتاه التي ت�صاء من دون اأدنى مقاومة.  
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اأ�سلحة الزوجة 
 لدى الزوجة اأ�صلحة متعددة الأغرا�ص ولي�ص �صالًحا واحًدا، فمنها لأغرا�ص املناورة 
الأ�صلحة  من  اأعظم  مفعولها  يف  وهي  ذلك.  وغري  وللكمائن  والدفاعية  الهجومية  ومنها 
اجلرثومية والبيولوجية والنووية لأ�صر زوجها وقلبه وروحه، ولن اأ�صرد ذكر هذه الأ�صلحة، 

فالن�صاء احلاذقات اأعلم بها مني.  

�سارك طفلك اللعب 
 يحب الأطفال من والديهم اللعب معهم وهذا ول �صك حق �صرعي لالأطفال، وميكن 
من خالل اللعب معهم اأن ن�صنع مواقف م�صابهة ملواقف احلياة احلقيقية كالبيع وال�صراء 
فرنف�ص  اللعب،  اأثناء  معهم  الإيجابية  ال�صلوكيات  منار�ص  ثم  ومن  والحرتام  وال�صلة 
الغ�ص والكذب اأثناء اللعب ومنار�ص ال�صدق والعدل والأمانة ونعززها دون احلاجة للوعظ 
والتذكري والن�صح املبا�صر. وهذا النوع من الرتبية اإيجابي، فالطفل يف عامل اللعب يكت�صب 
قيًما ومهارات ل يكت�صبها بالوعظ والن�صح املبا�صر، كما اأنها تر�صخ يف العقل الالواعي.
نحن بحاجة ما�صة لإعداد الطفل للم�صتقبل من خالل �صنع مواقف م�صابهة ملواقف احلياة 

احلقيقية يرتبى من خاللها.. 
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ردة الفعل
 تقدم املراأة الكثري للرجل وت�صدم حينما تطلب منه �صيًئا ثم ي�صيح يف وجهها اأنه ل 
ي�صتطيع مع اأنه طلب تافه جًدا، ما ل تعرفه املراأة عن الرجل هو اأنه �صديد الرتكيز فيما 
حوله واأي ت�صوي�ص يثري اأع�صابه حتى واإن كان يحبها، لذا فعليها اأن تتجنب اأن تطلب منه 
ما تريد حينما يكون منهمًكا يف اأي �صيء..اأي �صيء.. حتى لو كان �صيًئا تافًها يف نظرها. 

املودة بني الزوجني 
اإليه نظر  اإىل امراأته ونظرت  اإذا نظر  اإن الرجل   : يقول - �صلى اهلل عليه و�صلم - 
اهلل اإليهما نظرة رحمة، فاإذا اأخذ بكفها ت�صاقطت ذنوبهما من خالل اأ�صابعهما �صحيح 

اجلامع حديث رقم 1977. 
دعوة لالأزواج اإىل عدم التهوين من ر�صائل املودة بينهما 

  فحتى النظرة التي ل تكلف جهًدا، ول تفقد ماًل، جتلب رحمة اهلل بالزوجني، رحمة 
اهلل التي حتمل معها كل خري لهما، حتمل الرزق وال�صالم وال�صعادة، رحمة اهلل التي يهون 

معها كل �صعب، ويقرب كل بعيد، وينفرج كل كرب. 
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زوجان يف الربيع 
حل  اإذا  الف�صل..حتى  طيلة  مزهر..تتهاديانه  حب  ربيع!  وجوكما  اأنتما  جميالن 
كانت  انقطاعها..قد  يريد  ل  الهدية،  تعود  وقد  منكما  كل  الزهر..راح  ال�صيف..وقل 
وما  يهديها!  عليها..للمحبوب  للح�صول  ويكد  يبذل  راح كل منكما  منالها..  حوله..�صهل 

اأجمل الباذل يف ف�صل الفقر!..ي�صعى ليوفر..وذلك عني احلب! 

لالأبناء ن�سيب 
م�صاغل احلياة يف هذه  فلقد كرثت  الآباء،  وقت  ن�صيب من  لالأبناء  يكون  اأن  يجب 
اأبنائهم ل يعطونهم من  الآباء، فان�صرفوا عن  امللقاة على عاتق  الأعباء  الأيام، وكرثت 
الآباء ل ي�صاهمون م�صاهمة فّعالة يف  واأ�صبح كثري من  الوقت والرعاية ما هو حق لهم. 
الإ�صراف على اأبنائهم، مما قد تكون له اآثاره ال�صلبية على تن�صئة هوؤلء الأبناء، ويجب اأن 
ندرك اأهمية مبا�صرة الآباء لأبنائهم واإعطائهم من الوقت ما ميّكن البن من اأن يتوحد 

باأبيه، واأن ميت�ص عنه مثله ومبادئه. 
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حاجة الطفل
ت�صكيل  على  تعمل  التي  الوحيدة   الأداة  تكون  تكاد  الأ�صرة  اأن  النف�ص  علماء  يوؤكد   
الطفل اإبان حياته الأوىل، فقد اأثبتت الدرا�صات اأن الطفل يكون بحاجة اإىل اأن ينمو يف 
كنف اأ�صرة م�صتقرة، كما اأثبتت حاجته اإىل اإخوة ينمون معه وي�صاركونه حياته الأ�صرية، 
الأب  وعن طريق  بالأمن..  �صعوره  ي�صتمد  ومنها  املهد،  مرحلة  الطفل يف  فالأم حتت�صن 

ميكن للطفل اأن ي�صبع الكثري من حاجاته ورغباته، واأن ينال منه اأي�ص�ًا العطف والتقدير

طباع الرجال 
تغيري طباع الرجل فن ل تقدر عليه اإل املراأة.. يخطئ الزوج الذي يعتقد اأن باإمكانه 
ب�صغطها  اأنها  تعتقد  التي  الزوجة  واأخرى، كذلك تخطىء  ليلة  تغيري عادات زوجته بني 
يف  �صلبية  تراها  التي  عاداته  وتغيري  الزوج  ت�صكيل  اإعادة  ت�صتطيع  ال�صديدين  واإحلاحها 

وقت ق�صري. 

هكذا يكون الزوجان جميلني 
دور..ولكل  عتاب..لكل  ول  تفا�صل  ل  والقمر،  ال�صم�ص  وهي..جمال  اأنت  مًعا:  اأنتما 
اأر�صنا..ي�صيئها  بكما  حتيا  منارتان  وذكر..  تفخر..وت�صرب!..اأنثى  الأر�ص  عرث..!!وبكل 
نهاًرا اأحدكما..ويف الليل ينريها الآخر..ول حرج اإن تعطل عن عمله اأحدكما بع�ص الوقت..
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فحتًما اإليه �صيعود..عودة ال�صم�ص بعد الك�صوف والقمر بعد اخل�صوف، فلم ال�صجر والعتاب 
اأيها الأحباب؟!..

ك�سوف وخ�سوف 
هي  اإن  �صم�صه  على  القمر  �صرب  و�صرب!  حتمل  من  حلينها  بد  ومت�صي..ول  مرحلة 
ك�صفت، وال�صم�ص على قمرها اإن هو خ�صف..اأمر طبيعي اأن يحدث التعطيل من حني لأخر، 
ذكرانا  اخلوف!!لتظل  و�صبب  اأزعجنا  اخل�صوف..وكالهما  وكذا  الك�صوف  نن�صى  ولذلك 
الأبوان.. ال�صم�ص..هما  وتلك  القمر  ذاك  بها  الكثرية!..اأ�صعدنا  لالأيام اجلميلة..لالأيام 

وهكذا الطفل يح�ص..ير�صى بعرثة اأمه واأبيه.. ول يتمنى اأبًدا ثورة بينهما اأو ف�صل!!..

ق�سور يف ت�سّور العبادة 
َبعُّل : ح�ْصن الِع�ْصرة. فاإذا ق�صرت املراأة معنى العبادة على الركوع  قال ابن الأثري : التَّ
الزوج  البيت وخدمة  العمل يف  اأن  تت�صور  لأنها  ؛  العظيم  الأجر  فاتها  وال�صجود فح�صب 
وح�صن املعا�صرة وتربية الأولد تظن اأن ذلك كله لي�ص من العبادة يف �صيء. وهذا ق�صور 

يف ت�صّور العبادة. 
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دثار احلب 
 اإن دثار احلب اأن تاأتي اإىل البن يف غرفته وتقبله وهو نائم، وبهذا الت�صرف يكون 
القرب لالبن باجل�صد والقلب وهي �صّمة احلب التي ل تقل اأهمية عن الأكل وال�صرب كلما 
ابنك فهي من  تقّبل  اأن  قبلة احلب وهي  اإىل  بالإ�صافة  له،  ف�صتظل حمتاًجا  اأخذت منه 

تعابري الرحمة.

قبل اأن تعاقب..!! 
ملنع  كو�صيلة  العقاب  ا�صتخدام  ميكن  اأنه  الطفل  تربية  جمال  يف  الأبحاث  اأكدت 
�صلوكيات الأبناء املرفو�صة. مثل : اللعب يف اأ�صالك الكهرباء اأو مفاتيح الغاز وغريها من 
الأ�صياء اخلطرة.. وهذا ما ذكرته الأ�صتاذة ر�صا عا�صور متخ�ص�صة يف علم النف�ص، فمن 
�صروط العقاب اأن يتم تطبيقه عقب �صدور ال�صلوك املرفو�ص فوًرا، ول ينتظر مدة حتى 

يعاقب الطفل عليها، ويكون العقاب منا�صًبا للموقف، اأي ح�صب حجم اخلطاأ.  

ال�سدق ل يفهمه اإل ال�سادقون 
 اأين اختفيتما ؟ لقد كنتما لون هذه احلياة، ونورها، ون�صوتها، ومع الأ�صف اختفيتما 
يف زمن كنت اأنا وغريي اأحوج لروؤيتكما وملالم�صة عطائكما، واإىل اللجوء اإىل اأح�صانكما، 
ولقد اختفيا �صفتان كانت نعم ال�صفات... �صفة ال�صدق واأختها التوازن، فغابت من حياة 

اأغلب النا�ص، واأ�صبحوا يتعاملون بوح�صية بعيدة عن الأخالق والقيم. 
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عقاب الطفل باحلرمان  
 هو اأف�صل اأ�صلوب، فهو حرمانه من املميزات التي يحبها مثل : الألعاب والكمبيوتر، 
وعزله وحيًدا يف غرفة خالية من األعاب الرتفيه، لكنها لي�صت خميفة حتى ل ت�صبب له اأزمة 
نف�صية اأو مغلقة الأبواب، اأو حرمانه من التنزه، اأو ممار�صة بع�ص الألعاب التي يحبها، اأو 
احلرمان املوؤقت من امل�صروف، وكل ذلك يكون ب�صورة مقننة ؛ لأن العقاب ال�صديد يف 

ال�صغر ي�صبب اهتزاز ال�صخ�صية يف الكرب. 

�سرب الطفل يعني خ�سارته..!

 ل يدرك بع�ص الآباء وهو ي�صب جام غ�صبه على ابنه اأنه يخ�صر فيه �صيًئا ثميًنا. اإما 
اأن يتعلق ب�صخ�صيته اأو يف ج�صده... في�صيع اأمانة عظيمة وهبه اهلل اإياها ومل يرعها حق 

رعايتها، ول �صك اأنه �صي�صاأل عنها، واأ�صف اأن ال�صرب يوؤدي اإىل عدة اأمرا�ص، منها: - 
ال�صطراب النف�صي.  -

التاأتاأة يف الكالم.  -
الفزع الليلي.  -

التبول الالاإرادي.  -
نوبات الإغماء املتكررة.  -
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اخلوف املر�صي.  -
-  التاأخر الدرا�صي والكتئاب.

متوت قدراته اإذ اإن قدرات الطفل تتغذى بالت�صجيع وت�صمر ومتوت بال�صرب.    -

وقفة !!! 
على املربي اأن يبتعد يف ال�صرب عن ال�صب وال�صتم وتقبيح الطفل، واأن يرفع يده عن 
ال�صرب اإذا ذكر الطفل اهلل تعاىل. واأنت ت�صرب طفلك وتوؤدبه وهو يتاأمل فاإذا ا�صتجار باهلل 
تعاىل فيدعوك الر�صول � عليه ال�صالة وال�صالم � اأن تقف عن ال�صرب وترفع يدك وترتك 
الطفل. ويف هذا لفتة رائعة فالطفل و�صل اإىل مرحلة الأمل التي مل يعد يتحملها، واقتنع 
بخطئه و�صي�صلحه، اأو و�صل اإىل مرحلة النهيار النف�صي اأو اخلوف ال�صديد فال�صتمرار 

بال�صرب وحالة الطفل هذه تعد جرمية يف �صورة تربية الطفل.  

 بيت عمر  
الفاروق  و�صلم.  عليه  اهلل  �صلى  ر�صول اهلل  املوؤمنني خليفة  اأمري  بن اخلطاب   عمر 
املعروفة..درة  الدرة  �صاحب  اإميانه.  لقوة  ال�صيطان  يهابه  وقي�صر.  ك�صرى  يخافه  الذي 
عمر... كان يقول مع �صدته وقوته :  ينبغي للرجل اأن يكون يف اأهله كال�صبي )اأي يف الأن�ص 

وال�صهولة( فاإن كان يف القوم كان رجاًل . 
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�سنوات العمر   
املراأة يف �صن 18 تتزوج وتفرح.  -

-  يف �صن ٣0 تتاأكد من احتفاظها بجاذبيتها.
عندما ت�صل40 حتب زوجها بزيادة لتن�صى ال�صيخوخة!!   -

عندما ت�صل50�صنة ت�صبح حمققة برتبة عميد وركن متقاعد.  -
يف  بزوجها  يجمعها  اأن  م�صالها  يف  ربها  وتدعو  الذكريات  حتلو  �صنة   ٦0 بعد    -

اجلنة. 

 جمال من نوع اآخر 
هذه  لزوجك  اأر�صلي  اليومية..  بالطلبات  املمتلئة  اجلوال  ر�صائل  ر�صمية  بعيًدا عن   
والفخامة،  الأناقة  جمعت  ال�صو�صن،  برائحة  معطر  م�صاوؤك  الغايل(  )زوجي   : الر�صالة 
اإح�صا�صك الرائع، لك ودي  نرثت يف نف�صي درًرا براقة،  �صح قلبك و�صلم نب�صك، ودام 

ورحيق زهوري.
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 اأحبكم 
كم مرة تخربين اأبنائك اأنك حتبينهم ؟ وعندما يت�صاجرون هل تبادلينهم عبارات 
احلّب بدًل من الدعاء عليهم ؟ اإح�صا�صهم بحبك القويل والفعلي لهم �صيتولد عنه حبٌّ 
اأكرب ورغبة عميقة يف العطاء وال�صمع والطاعة. ت�صريحنا باحلّب لي�ص �صعًفا وعيًبا، فاهلل 

تعاىل �صّرح يف كتابه الكرمي عن حبه لبع�ص املوؤمنني وقال: )يحبهم ويحبونه(. 

ل باأ�س زوجتي الغالية  
حني متر�ص ملكة املنزل و�صم�ص الأ�صرة وقمرها يتفانى الزوج بخدمتها ومتري�صها 
فيهتم بها، ويخفف عنها، ي�صهر على راحتها، يدعو كثرًيا ب�صفائها، يتفقد طلباتها ويلبيها، 
يوفر لها الطعام اأو يطبخ لها، يرقيها بالقراآن ؛ لتطمئن نف�صها، يتلطف معها ول ياأمرها، 

يقدم لها هدية بعافيتها. 

مثلث ال�سعادة  
 اأنت ريحانة بيتك فاأ�صعري :

-  زوجك بعطرك حلظة دخوله البيت.
-  تفقدي مواطن راحته بدبلوما�صية وا�صعي اإليها بروح جميلة متفاعلة.

ل ترفعي �صوتك يف وجوده، وكوين كل ليلة له عرو�ًصا.   -
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اأينام اأحدنا وهو جنب؟
 فقال عليه ال�صالة وال�صالم : نعم، ويتو�صاأ اإن �صاء. 

 وزيرة الداخلية 
 احلياة الزوجية كاأي دولة فيها وزارتان.

-  الداخلية : بخططها الأمنية ومتثلها الزوجة.
-  واخلارجية بدبلوما�صيتها وميثلها الزوج.

 وعمل كٍل منهما مكمل لالآخر وبينهما تن�صيق تام وعاجل وطارئ، فكم من ا�صطراب 
داخلي �صببه تخبط خارجي ؟ فكم من �صروري غري طارئ وكم طارئ وغري �صروري ؟ 

والكثري من ال�صطرابات غري �صرورية وغري طارئة. 

الرتياق امل�ساد
ت�صاأل عنهن  بداأت  الأمر  اأول  ن�صاء  اأ�صماء  كلما جل�ص مع زوجته ذكر  كان  اأحدهم   
تذهب  اأخربك،  لن  هاه  هاه  والرابعة  والثالثة  اأعرفها،  والثانية  حبيبتي  هذه   : فيجيب 
ذكرت  يوم  وذات  و�صلها!،  التي  املرحلة  بهذه  فيفرح  باكية،  غا�صبة  اأمامه  من  الزوجة 
اأمامه ا�صم رجل ل تعرفه فقط لتغيظه فثار وغ�صب وهو يقول : لقد �صقطت من عيني!ردت 

الزوجة واأنت كلما ذكرت يل اأ�صماء باجلملة األ تثريين؟  
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 وجهة نظر  
 اإذا خف�صت املراأة �صوتها فهي تريد منك �صيًئا، واإذا رفعت �صوتها فهي مل تاأخذ هذا 

ال�صيء. كثريون هم الرجال  اإذا اأحبوا �صيًئا يف وجه املراأة اأخطوؤوا فتزوجوا املراأة كلها. 

زوج مطمئن 
ا�صت�صرها يف اأمورك.  -

ا�صتخدم الأ�صلوب الرقيق.  -
تلطف يف الأوامر.  -

وفر لها ما يلزمها.  -
-  مازحها ولعبها و�صاحكها.

اجعل لها جزًءا من وقتك.  -
-  اأعلمها بحبك لها وغريتك.

قّدم لها الهدايا.  -
راِع توترها �صحًيا ونف�صًيا.  -
-  اجتهد يف حل م�صكالتها.

جتاوز عن هفواتها.  -
ل تكرث عليها الطلبات.   -



213

اأ�سعدها ت�سعد
 قانون اأعط لتاأخذ، هو اأحد قوانني احلياة. فاإذا اأعطيت لزوجتك ال�صعادة ح�صلت 
عليها، واعلم اأن امل�صتفيد الأول من �صعادة زوجتك هو اأنت ؛ لأنك اإذا جنحت يف اإ�صعادها 
ف�صوف ل تدخر و�صًعا لإ�صعادك ورد اجلميل اإليك، فاإح�صا�ص املراأة املرهف ياأبى اأن ياأخذ 

ول يعطي؛ لأنها بطبيعتها حتب العطاء والبذل والت�صحية من اأجل من حتب. 

الإ�سالم واحلب
الود  منابع  يجفف  ول  والغرام  بواعث احلب  يطارد  ول  املحبني  الإ�صالم  يطارد  ل   
يف  للحب  مكان  فال  احلرام  يف  املرء  يقع  ل  حتى  املباح  ال�صيء  يهذب  ولكن  وال�صتياق، 

الإ�صالم اإل يف واح�ة الزوجية، واحلب فيه يختلف عن اأي حب فهو حب ل مثيل له. 
)الالءات الزوجية( :

ل تقارين نف�صك بزوجك.  -
ل تتوقعي منه اأن يفكر مثلك.  -

ل تفر�صي اآراءك عليه.  -
ل تقتحمي عزلته.  -

ل حتمليه م�صوؤولية اأي خطاأ.  -
ل تكرري الوقوع يف اخلطاأ.  -
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ل تظني ظن ال�صوء فيه.  -
ل تن�صري اأ�صراركما.  -

ل تهتمي باأولدك دونه.  -
ل يكرهك اأثناء املعا�صرة.  -

ل تكرثي عليه طلباتك.   -
لن يعرتف زوجك  : ل تنتظري منه العرتاف، اأو العتذار احلار عندما يخطئ عليك 
؛ لأنه يفهم اأن العتذار فيه نوع من تنق�ص الكرامة فلهذا ل يحب العتذار، واإن اأراد فاإنه 
اأم فعاًل فيه ولو  يتبع طرًقا اأخرى غري مبا�صرة، فاأي ت�صرف يظهر منه �صواًء كان قوًل 
بالإ�صارة اإىل العرتاف، اأو العتذار، فا�صتثمره ل�صاحلك وعزي نف�صك فيه، فاملرء يكفيه 

من القالدة ما اأحاط بالعنق، وعلى هذا ل تنتظري منه اأن يقول لك اآ�صف.  

اإك�سري احلياة 
ت�صلل اإليك الفتور اأو متللت من طول الع�صرة مع زوجتك اأو زوجاتك اإن كنت معدًدا، 
تدوم  بها  التي  الذهبية  املا�صة  ن�صيت  لكن  اخلالفات،  كرثة  من  وتخا�صمتم  فاختلفتم 
الع�صرة وحتلو وهي : احلب �صمام الأمان.. واإك�صري احلياة. عن عمرو بن العا�ص – ر�صي 
اهلل عنه -  قال: �صاألت ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم -  من اأحب النا�ص اإليك ؟ قال 

:وما تريد ؟ قلت :اأحب اأن اأعلم. قال : عائ�صة . 
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�سجرة احلب  
احلب بذرة زرعت يف اأر�ص خ�صبة، ُت�صقى مباء امل�صاعر الفيا�صة، وتتفرع باأعمال   -
الأغ�صان...  عظيمة  الطول...  فارهة  كبرية...  �صجرة  ت�صتقر  حتى  ؛  ال�صادقة  احلب 
تتجاوز كل املحن وال�صعوبات ؛ لي�صتظل الزوجني ظلها الوارف وينعما بجمالها الباهر مع 

زغردة ع�صافريها وتنيغمات بالبلها...  

الأ�سرة املتفاهمة  
 هي التي تتحلى بني الزوجني بال�صفات الآتية : 

-  توفري الراحة.
-  جتنب ذكر العيوب.

-  تبادل الهدايا.
-  فهم النف�صيات. 

امل�صاركة يف �صنع القرار.  -
-  احلوار وتقبل النقد.

-  رفع م�صتوى الثقة.
-  احرتام خ�صو�صية الأ�صرة.

-  عدم التدخل يف �صوؤون الآخر.
-  اللتزام بالنظام ال�صرعي. 
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اطعما بع�س 
 اأيها الزوجان احلبيبان، اإذا جل�صتما على �صفرة الطعام وبداأمتا يف الأكل واللتهام 
فارفع لقمة رائعة.. و�صعها يف يّف امراأتك وارفعي مثله لقمة.. و�صعيها يف يّف زوجك وتبادل 
البت�صام واأجمل الكالم. قرب لقمة اإليها فاإذا فتحت فمها كلها اأنت وافعلي اأنت ذلك ثم 
كليها ول تخ�صي املهالك، اإذا اأردمتا اأن ت�صربا املاء فلي�صقي كل منكما الآخر. اأّلف اهلل بني 

قلوبكما واأدام ال�صعادة بينكما...  

 عندما يكرب احلب 
 احلب يكرب مع كرب الزوجني، وينمو بقوة مودة الزواج، ويكون اأ�صد عمًقا بال�صراحة 
ت�صنع  فهي  القا�صية   م�صكالت احلياة وحتدياتها  كانت  فمهما  والثقة.  بالو�صوح  ويقوى 

احلب من جديد. 

كن جميالاً  
 بقلم : زوج دبلوما�صي :

اأختار الألفاظ احل�صا�صة والفّعالة.  -
ل اأرفع �صوتي عليها نهائًيا.  -
اأكون جمياًل واأنيًقا عندها.  -
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اأمتدحها بال حدود.  -
اأتغزل بها بني حني واآخر.  -

اأ�صكر لطفها واأناقتها.  -
اأمتدح رائحة من�صفتها الناعمة.  -
-  اأفرح بطريقة ترتيب �صريرها.
اأغمز لها بعيني ل�صبب وبدون.  -

األفت نظرها جتاهي.  -
-  اأ�صارحها بحبي لها وا�صتياقي.

-  اأ�صافحها ب�صرور وابت�صامة. 

ا�سربا اأيها الزوجان    
ال�صرب �صياء وهناء و�صناء.  -

-  ا�صربا على مر�صكما.
-  ا�صربا على نق�ص اأموالكما.

-  ا�صربا على طبائعكما املختلفة.
ا�صربا على تربية اأولدكما.  -

-  ا�صربا على اأذية قرابة كل منكما.
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-  ا�صربا على حلوكما ومركما، فال�صرب مفتاح الفرج والفرج قرين ال�صابرين.
احذرا من ال�صكاية من حالكما وارفعا اأمركما اإىل بارئكما فهو الذي بيده مفاتيح   -

الفرج، فطوبى لل�صابرات وهنيئا لل�صابرين.....  

من ت�ست�سريون؟
  يف درا�صة عملت على 500 امراأة يف وظيفة مديرة بنك باأمريكا، و�صئلن: اإذا اأردمت 
اتخاذ قرار يف عملكم من ت�صت�صرن؟ النتيجة: ٦4% قلن : ن�صت�صري اأزواجنا ! اإذا كانوا اأهاًل 

لال�صت�صارة!.

هنيئا للزوجات
اإذا �صلت املراأة خم�صها، و�صامت �صهرها،   :  قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
األ  اأبواب اجلنة �صئت  وقال:  اأي  واأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من  وحفظت فرجها، 
اأخربكم بن�صائكم يف اجلنة ؟ قالوا: بلى يا ر�صول اهلل ! قال: كل ودود ولود، اإذا غ�صبت 
اأو اأ�صيء اإليها، اأو غ�صب زوجها قالت: هذه يدي يف يدك، ل اأكتحل بغم�ص حتى تر�صى . 

ل تغ�صب يا زوجي  :  -
فالغ�صب اأ�صا�ص ال�صحناء والتباغ�ص.  -

واإن اأخطاأت جتاه زوجتك فاعتذر اإليها.  -
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ل تنم ليلتك واأنت غا�صب منها وهي حزينة باكية.  -
ر اأن ما غ�صْبَت منه يف اأكرث الأحوال اأمر تافه ل ي�صتحق تعكري �صفو حياتكما  تذكَّ  -

الزوجية،ول يحتاج اإىل كل ذلك النفعال.
ا�صتعذ باهلل من ال�صيطان الرجيم،وهدئ ثورتك،وتذكر اأن ما بينك وبني زوجتك   -
من روابط وحمبة اأ�صمى بكثري من اأن تدن�صه حلظة غ�صب عابرة،اأو ثورة انفعال طارئة. 

املالطفة
على الزوج اأن يالطف زوجته ويداعبها، وتاأ�ص بر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم 
-  يف ذلك :  فهال بكًرا تالعبها وتالعبك ؟  رواه البخاري، وحتى عمر بن اخلطاب ر�صي 
اهلل عنه - وهو القوي ال�صديد اجلاد يف حكمه - كان يقول:  ينبغي للرجل اأن يكون يف اأهله 

كال�صبي )اأي : يف الأن�ص وال�صهولة( فاإن كان يف القوم كان رجاًل.  

ما اأجمل اأن ت�سيع هذه املودة بني الزوجني! 
واأن ي�صعرا وكاأنهما روحان يف ج�صد واحد، واأن يكون كل منهما مدعاة �صرور الآخر، 
في�صطحبان باملعروف، بالقول الطيب، والفعل احل�صن، والهيئة احل�صنة، فال فظاظة، ول 
غلظة، ول ق�صوة، ول عبو�ص يف الوجه، فاإن هذا اأهداأ للنف�ص، واأهناأ للعي�ص، و بهذا تكون 

ال�صكينة والتي هي من نعم اهلل العظمى على الزوجني. 
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حرارة احلب
متر اأي عالقة اإن�صانية مبراحل وخا�صة بني الرجل واملراأة املتزوجني، فاأحياًنا ترتفع 
درجة حرارة احلب لت�صل اإىل اأوجها ثم تفرت وتربد، وقد ي�صل الأمر اإىل عداء و�صراع، 
لذا من املمكن لأي اإن�صان التكهن بعمر اأي زوجني من خالل متابعة ت�صرفاتهم. غالًبا ما 
تختلف ت�صرفات الزوج 180 درجة بعد مرور �صنة اأو اأكرث من الزواج، وحاله ينقلب متاًما، 
ولكن هذا التغيري ل ياأتي ب�صورة مفاجئة بل يتدرج عن طريق مراحل.. اأذكركم اأن البيوت 

ل تقوم على احلب، بل على املعا�صرة والتقدير والحرتام. 

هكذا فلتكن الن�ساء
وقع �صجار بني الزوجني، فجل�صت املراأة تبكي، ويف هذه الأثناء طرق اأهلها الباب، وقد 
اأتوا لزيارتها، �صاألوها عما بها، فقالت: ت�صوروا اأين جل�صت اأذكركم فبكيت ومتنيت لو اأين 
اأراكم، ف�صبحان اهلل الذي جمعنا ! كان الزوج ي�صمع زوجته وهي )ترّبر( بكاءها لأهلها، 
فعظمت يف عينه، وفرح حلفظها اأ�صرار الزوجية، وع�ّصى اأ�صهاره خروًفا اإكراًما لها. وبعد 

ذهابهم قّدم لها طقم ذهب تعبرًيا عن حبه لها وتقديره لفعلها.  


