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الـمقدمــة

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

اأجمعني..
اأما بعد:

فهذا كتاب )�سري لها( �صمن �صل�صلة )بيوت مطمئنة( للدكتور عادل العبداجلبار.
َحَوت هذه ال�صل�صلة خال�صة جتاربه مع برناجمه الأ�صري املتميز )بيوت مطمئنة(، 

اإ�صافة اإىل ا�صت�صارات وم�صاركات متميزة.
وما  واملتزوجات،  باملتزوجني  خا�ص  هو  ما  ففيها  بتنوعها،  ال�صل�صلة  هذه  وتتميز 
وتوجيهات  ون�صائح  بعامة، من ق�ص�ص وعرب  الأ�صرة  ينا�صب  وما  الفتيات،  مع  يتنا�صب 

ودرر وفوائد.
�صائلني اهلل تبارك وتعاىل اأن ينفع بها، واأن تكون �صببًا يف �صعادة البيوت وا�صتقرارها.. 

اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
النا�شر
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هل تعتقدين اأن زوجك عنيد؟ 
ح�صًنا؛ اإذا كان اجلواب نعم؛ فاإن جزًءا كبرًيا من امل�صكلة يقع على عاتقك لأنك ل 
تعرفني كيف تت�صرفني معه. فعندما تكونني على و�صك التفوه ب�صيء اأثناء امل�صكلة توقفي 
وفكري، هل ما �صتقولينه الآن �صيحقق الهدف الذي يتم ال�صعي له اأم اأنه �صيزيد امل�صكلة 

تعقيًدا؟! اإذا كان اجلواب اأنه �صيعقد املو�صوع فاإذن عليك التوقف والتفكري يف حل اآخر. 

كيف جتعلني زوجك ي�شاطرك همومه؟
بوحي باأ�صرارك له! يجب اأن يكون هناك اإف�صاء اأ�صرار متبادلة مابني ال�صريكني.كل 
ترتكه  �صوف  �صدره  مكنونات  باإف�صاء  اأنه  يعتقد  الرجال  من  الكثري  م�صاكل،  لديه  واحد 

زوجته، لذلك عليك اإعطاوؤه الثقة.
عندما يبداأ يف �صرد اأ�صراره، ا�صتمعي جيًدا ملا يقوله، خذي خطوة للخلف واعر�صي 
ا، عندما يبوح لك باأ�صرار �صخ�صية، قويل له مثاًل:اأنا فعاًل معجبة مبا قمت  �صيًئا اإيجابيًّ

ه. به. و�صحي النقطة التي اأعجبت به. اأ�صعريه اأنك دوًما يف �صفَّ
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فتوى: 
هل يجوز �صرًعا اأن تنظر املراأة اإىل جميع بدن زوجها والعك�ص كذلك بنية ال�صتمتاع 

باحلالل؟ 
يجوز للمراأة اأن تنظر اإىل جميع بدن زوجها، ويجوز كذلك للزوج اأن ينظر اإىل جميع 
َعَلى  اإِلَّ   )5( َحاِفُظوَن  ِلُفُروِجِهْم  ُهْم  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل:  لقوله  تف�صيل  بدون  زوجته  بدن 
ُهْم َغرْيُ َمُلوِمنَي )6( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهُم  اُنُهْم َفاإِنَّ ْيَ اأَْزَواِجِهْم اأْو َما َمَلَكْت اأَ

اْلَعاُدوَن} )املوؤمنون: 5-7( املفتي ابن عثيمني رحمه اهلل.

كتمان الأحا�شي�س: 
الإح�صا�ص باملتعة يف اأثناء املعا�صرة من الأمور التي تكتمها كثري من الزوجات، وكتمان 
عنه  الإف�صاح  اأن  مع  اأخرى،  اأحياًنا  واملكابرة  اأحياًنا،  احلياء  اإليه  يدفع  الإح�صا�ص  هذا 
اللذة  من  يكن  ما  اأق�صى  وا�صتمتاعهما وحتقيق  الزوجني  رغبة  يزيد يف  واإظهاره مما 
اجل�صدية والنف�صية، ولهذا نن�صح الزوجة بعدم كتمان الإح�صا�ص باملتعة واللذة، بل حتى 
املبالغة يف اإظهار هذه الأحا�صي�ص وعدم التحرج من ذلك، بل حتت�صب الأجر يف اإعفاف 

زوجها. 
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زوجتي!
 هل تعلمني ملاذا اأت�صايق؟

-  اأت�صايق عندما تنزعجني ب�صبب اأقل �صيء اأفعله اأو ل اأفعله.
اأت�صايق عندما اأ�صعر باأين عر�صة لنتقادك، ومرفو�ص وغري مرحب بي من قبلك.  -
اأت�صايق عندما تخربينني كيف اأفعل هذا ال�صيء، واأن تتعاملي معي كطفل ل يعلم   -

�صيًئا.
اأت�صايق عندما تندبني حظك باأنك تزوجتني، واأنها التعا�صة حينما قبلت بي، ول   -

اأ�صعر باأنني فار�صك وفتى اأحالمك.
اأت�صايق عندما ل تثقني بي ول تفهمينني كما يجب.  -

اأت�صايق عندما ت�صعرين بالأمل مما اأقوله، واأن ت�صيئي الظن بي ومما اأقوله.  -
اأت�صايق عندما ل تقولني: اأحبك واأ�صتاق اإليك.  -

اأت�صايق عندما ل جتعلينني اأ�صعر مبقدار اأهمية وجودي يف حياتك.   -
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غ�شب الزوج: 
اأطفئي غ�صب الزوج ب�صرعة التجاوب فاإنه كالنار امللتهبة تلتهم كل ما اأمامها.

واإن رافقه اعرتاف  ال��زوج،  اأمام  -  تخل�صي مما وقعت فيه من اخلطاأ يف احلال 
اأنه  اأو  باأنه هو ال�صبب يف وقوعك باخلطاأ،  اأن تعرت�صي عليه  اأف�صل، واإياك  باخلطاأ فهو 

يتعمد بالبحث عن اأخطائك.
ولكنه  بادية على حمياه  ابت�صامة  و�صرتين  املغ�صبات  التخل�ص من  اإىل  ت�صابقي    -

يحاول اأن يخفيها.
م�صارعتك يف اإزالة غ�صبه �صتمكنك من الرتبع على عر�ص قلبه.  -

الإقبال والتمنع: 
التوازن يف الإقبال والتمنع، وهذه و�صيلة مهمة، فال ُيقبل على الآخر بدرجة مفرطة، 
ول يتمنع وين�صرف عن �صاحبه كلًيا، وقد ُنِهَي عن امليل ال�صديد يف املودة، وكرثة الإفراط 
يف املحبة، ويحتاج التمنع اإىل فطنة وذكاء فال اإفراط ول تفريط، ويف الإفراط يف الأمرين 

اإعدام لل�صوق واملحبة، وقد ين�صاأ عن هذا الكثري من امل�صاكل يف احلياة الزوجية. 
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التمنع: 
الرجل يجري خلف املراأة التي ت�صتع�صي عليه ول ياأبه باملراأة ال�صهلة بل يهملها؛   -
لأن الإن�صان جمبول بفطرته على اأن ال�صيء ال�صهل يزهد فيه وال�صيء ال�صعب يتم�صك به.
-  �صفة التمنع والإباء حتتاج من املراأة الفطنة والذكاء حتى تعرف متى ت�صتخدم 
هذه ال�صفة؟ ومتى تطيع زوجها وت�صبح مثل اخلامت يف اإ�صبعه؟ ومتى تتمنع حتى يكاد 

يفقد الأمل يف العثور عليها.
اأ�صيل للحب وهدًفا جاًدا  اإ�صعاع  اإن املراأة حني تكون �صعبة املنال تكون م�صدر    -

للرجل.. 

كوين له الأربع: 
اعريف انه يريد امراأة باأربع �صخ�صيات لكي ل يبتعد عنها:

عطائها  الالحمدود،  عطائها  يف  حنانها،  يف  الأم  الأم.  يحب  اإنه  الأم  الأوىل:    -
ا يف �صعة �صدرها معه، ويف ت�صاحمها وعفوها  ال�صامت الذي ل يتبعه منٌّ ول اأذى، يريد اأمًّ
اإن هو اأخطاأ، ويف قبلتها وت�صجيعها اإن هو اأ�صاب، يف ت�صليتها له، والأخذ بيديه يف ال�صراء، 
والفرحة والبهجة يف ال�صراء، يف �صهرها بجواره عند مر�صه اأو اأثناء عمله، ويف ب�صا�صتها 
و�صعادتها عند ح�صور، وقلقها ولهفتها عند غيابه! اإنه يريد اأمه التي فقدها بعد زواجه 
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ويظل يحن اإليها كلما اأح�ص بحاجته لها.
-  الثانية: احلبيبة العا�صقة التي تتفنن يف �صرقة قلبه ويف اإثارة رجولته، يريد امراأة 
تثريه..  اأنثى  فرا�صة  يريد  و�صحرها،  باأنوثتها  تبهره  كما  وعطرها  بقوامها  تبهره  لعوًبا 
يديه  بني  ت��ذوب  اأن  يريدها  وكلماتها..  ج�صمها..  ولني  وعطرها..  مبنظرها..  ومتتعه 

ع�صًقا.. و�صوًقا.. وهياًما. 
�صديقة  يريد  اأم��وره،  يف  وي�صت�صريها  همومه  اإليها  يبث  التي  ال�صديقة  الثالثة:   -
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 يفهمونه.
الرابعة: اخلادمة، نعم .. اخلادمة! 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 ومظهرك ومظهر اأولده. ل اأقول: اإن هذا �صهٌل 
ولكنه ي�صري على من ي�صره اهلل عليه. ا�صتعيني باهلل ول تعجزي، اجل�صي بني يديه، اعرتيِف 
بتق�صريك يف حقه،عاهديه على اإ�صالح ما فات وعلى اأن يرى منك ما يريد، وهكذا اإن 
اأردِت اأن متلكيه وحدك فكوين اأربع ن�صوة يف ج�صد واحد متلكي قلبه وعقله وروحه .. اإن 

�صاء اهلل.
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كيف تتعاملني مع زوجك اإذا كان �شريع النفعال؟ 
اأول: ل ت�صتمري يف مناق�صة املو�صوع نف�صه عندما تبداأ ظواهر النفعال لديه.  -

ثانًيا:معرفة الو�صيلة التي يف�صلها يف النقا�ص، ففي الغالب اأن �صريع النفعال ل   -
يف�صل �صيا�صة الأمر الواقع.

-  ثالًثا: انتبهي اأن تنفعلي مع انفعاله فهذا يزيد الأمر �صوًءا.
الإن�صان  فيها  يكون  عادة  والتي  للنقا�ص،  املنا�صب  الوقت  باختيار  عليك  رابًعا:    -

ا لال�صتماع للراأي والراأي الآخر. م�صتعدًّ

هدي نبوي:
باأن يح�ص كل  الطاعة،  تعاوين مع زوجك على  بينكما  حتى حتفظي م�صاعر احلب 
واحد منكما الآخر على عمل اخلري وي�صجعه عليه، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: ) رحم اهلل رجال قام من 
الليل ف�صلى واأيقظ امراأته ف�صلت، فاإن اأبت ن�صح يف وجهها املاء، ورحم اهلل امراأة قامت 

من الليل ت�صلي فاأيقظت زوجها ف�صلى فاإن اأبى ن�صحت يف وجهه املاء(.
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ما ل تفهمه الزوجة!!
اإليه باأكوام من  اإن الزوج ل يحب املراأة كثرية ال�صكوى، والتي حينما تلقاه تلقي   -
الراحة  من  ل�صيء  متلم�ًصا  طويل  يوم  عناء  بعد  جاء  قد  اأنه  والهموم،خا�صة  امل�صكالت 

والهدوء، ومن ثم فعليك اأن تختاري الوقت املنا�صب لتطرحي همومك. 
�صوؤون  الأمور للح�صول على  بالتنازل عن بع�ص  باأ�ص  احلياة كلها ت�صحيات، ول   -
اأكرب واأعظم. رمبا حتبني اأن تقومي ب�صفر، ولكن زوجك متعب الآن، ل باأ�ص بالتاأجيل.. 
ا يقدم ت�صحيات وتنازلت،  اأي�صً اأنه هو  و�صي�صكرك زوجك على ت�صحيتك هذه، وتاأكدي 

ولكن قد ل تعلمني بها. 
-  كوين اأكرث احرتاًما لأ�صرة زوجك، واإياك واإبداء الغ�صب والتحامل عليهم، وخا�صة 
الوالدان حتى واإن اأبدى بغ�صه لأ�صرتك.. فالإ�صالم يدعونا اإىل ح�صن اخللق مع اجلميع، 

ا �صتزوجني ابنك يف امل�صتقبل.. فماذا تنتظرين من زوجة ابنك؟  وتذكري اأنك اأي�صً

* * * *
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لكي جتعليه متيًما بك: 
اإعطائه  ب��دون  بانتباه  له  وا�صتمعي  يتكلم  اتركيه  احل��وار،  من  م�صاحة  امنحيه   -
ن�صيحة اأو انتقاده. يحتاج الرجل اإىل ال�صعور بالأمان معك، وباأنه قادر على التحدث معك 

بدون اأحكام م�صبقة اأو ن�صائح. ا�صتمعي له و�صانديه بحبك واأخربيه باأنك حتبينه. 
اجعليه ي�صعر باأنه الوحيد واملميز يف حياتك. ا�صاأليه عن الأمور التي يحب القيام   -
تكوين  ول  �صيء  كل  يف  واملريحة  واملبت�صمة،  املتفائلة  كوين  يكرهها.  التي  والأم��ور  بها، 

منتقدة، وحاقدة، ومثرية للقلق والتوتر. 
الغرية فن حترتفه معظم  اإثارة  اأن  نن�ص  لإبداء الهتمام بك. ل  لتثريي غريته   -

الزوجات بالفطرة، ولكن ل تثريي غريته اإىل حد اجلنون. 

ي عليه:  نِّ ُ اإياِك اأن تمَ
قد تكون الزوجة عاملة، وتدخل البيت مقداًرا من املال، ورمبا ي�صدر منها بق�صد اأو 
بغري ق�صد ما يدل على اأنها مُتنُّ عليه بهذا، وهذا فيه من الإ�صاءة للرجل ما فيه، وقد يكون 
مع�صًرا ل يكفي وحده حاجاتها، بخا�صة اإذا كانت ترهق نف�صها وبيتها بالكماليات، ومنُّ 
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املراأة على زوجها مب�صاعدتها يف املنزل ي�صيء للزوج ويوؤذي م�صاعره، ويحدث �صرًخا يف 
العالقة الزوجية ل يلتئم، وجرًحا ل يندمل، ولتعلم الزوجة اأنها ووقتها كله ملك لزوجها، 
وله يف ذلك املال حق، ول يجوز اأن مُتن عليه بذلك، وقد كانت ال�صيدة خديجة - ر�صي اهلل 
عنها - زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت ت�صع مالها كله حتت يده عليه ال�صالة وال�صالم، فكان مما 

قاله يف حقها: )ووا�صتني مبالها اإذ حرمني النا�ص(. 

الدورة ال�شهرية: 
بع�ص املتزوجات اإذا جاءها احلي�ص، اأعلنت لزوجها عن اأ�صبوع القذارة فال تتنظف 
له ول تتزين عنده، وتظن اأن احلي�ص معناه حرمان الزوج من املبا�صرة وال�صتمتاع ب�صائر 
اجل�صد، و�صبعة اأيام قد تطول اإىل اأ�صبوعني،والزوج يف عذاب وقلق! اأين الكحل يف العينني؟ 
واأين زينة الوجه وال�صعر والثوب والرائحة؟ بل يجب عليها اأن ت�صاعف الهتمام لتعوي�ص 
الزوج حاجته. فاإن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص كان يبا�صر اأهله يف احلي�ص ويقول: )اعملوا كل �صيء اإل 

اجلماع(.
والإهمال والقذارة من اأخالق اليهود، حيث اإن املراأة اإذا حا�صت فيهم حب�صوها يف 
خيمة ل تخرج ول يدخل عليها اأحد حتى يقف نزول الدم. وروى اأبو داود عن بع�ص اأزواج 

ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا اأراد من احلائ�ص �صيًئا األقى على فرجها �صيًئا". النبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص"اأن 
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خا�س جًدا:
للفرا�ص فامتنعت لعنتها املالئكة حتى ت�صبح، وال�صوؤال هو:  اإذا دعا زوجته  الرجل 

ماذا لو دعت املراأة زوجها للفرا�ص فامتنع؟ 
الن�صوز  منها  ظهر  اإذا  اإل  بها  اإ���ص��راًرا  امراأته  يهجر  اأن  للرجل  يجوز  ل  اجل��واب: 
والع�صيان، ولكن ل ياأثم اإذا ترك ال�صطجاع معها غري ُم�صارٍّ بها ؛ لأن احلاجة له وترجع 
اآثم بذلك لأنه ل �صرر ول �صرار،  اإثارة ال�صهوة، فاإن هجرها فهو  اإىل �صهوته ول يلك 

واهلل اعلم.

�شيام التطوع:
ل ت�صومي تطوًعا وهو حا�صر حتى ياأذن لك، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص:"ل يحل للمراأة اأن ت�صوم 
النووي: و�صبب  باإذنه" )متفق عليه(. قال  اإل  بيته  تاأذن يف  باإذنه ول  اإل  وزوجها �صاهد 
هذا التحرمي اأن للزوج حق ال�صتمتاع بها يف كل وقت، وحقه واجب على الفور فال يفوته 

بالتطوع، ول واجب على الرتاخي.
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الزوجة امل�شيطرة:
هي التي تلغي وجود الزوج فال ت�صت�صريه اأو ت�صركه يف اأمور الأ�صرة وتقوده هي بكل 
�صيء، في�صعر اأن ذاته قد تال�صت، وهو اإما اأن ينف�صل عن هذه املراأة، واأما اأن يبحث عما 

فقده عند اأخرى.

الزوجة ال�شر�شة: 
هي التي ت�صبب احلرج للزوج ب�صبب هذه الطبيعة العدوانية، وهي التي تعاقب زوجها 
ول�صانها  احل��ادة  بلغتها  امل�صاكل  واأولده��ا  لزوجها  وت�صبب  منه،  بدر  ما  على  با�صتمرار 

القا�صي وتغر�ص يف النفو�ص الكره والنفور. 

الزوجة النكدية: 
وحتمل  اخل��الف،  اأ�صباب  وتختلق  والزوابع  العوا�صف  جو  يف  اإل  تعي�ص  ل  التي  هي 

الت�صرفات والأقوال اأكرث مما حتتمل، وتثري اخلالفات التي ت�صاعد على هروب الزوج. 
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الزوجة النعزالية: 
وتتلذذ  بزوجها،  اخلا�صة  الأمور  كل  عن  وتبتعد  وهوايتها  ب�صوؤونها  اإل  تهتم  ل  التي 

بالإختالء بنف�صها. 

الزوجة العنيدة:
هي التي تعاند يف كل �صي ل ل�صيء اإل ملجرد العناد، وجتد متعتها يف الإ�صرار على 

راأيها مهما كان خاطًئا من باب "خالف تعرف"، وهذا النوع يكرهه الرجال. 

الزوجة الروتينية:
بطريقة  يتم  حياتها  يف  �صيء  كل  ذلك  وعلى  املطاف  نهاية  ال��زواج  تعترب  التي  هي 
روتينية ولي�ص لديها طموح اأو اآمال اأخرى. فعلى كل زوجة اأن تراجع اأ�صلوب حياتها لتبتعد 

عن هذه ال�صفات، وحتقق الهدف الأ�صمى من الزواج من �صعادة وهدوء. 

* * * *
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م�شاعر يجب كتمانها: 
هناك م�صاعر يجب على الزوجة عدم البوح بها داخل غرفة النوم مهما كانت هذه 
بالتق�صري  والتهامات  واملعاتبات،  القدية،  الغ�صب  م�صاعر  هي  الغالب  ويف  امل�صاعر 
بها.  البوح  وعدم  النوم  غرفة  داخل  كتمانها  ينبغي  التي  ال�صلبية  امل�صاعر  من  وغريها 
وتاأجيل  والتمنع،  والغنوجة  وخطواتها  كالمها  يف  النعومة  اإظهار  على  الزوجة  فلتحر�ص 

املحا�صبات واملعاتبات اإىل وقت اآخر.

تنبيهات: 
والتعطر؛ لتكوين يف عينيه دائًما جميلة ونظيفة؛ فالرجل  التجمل  احر�صي على   -

ن �صورة لزوجته وانطباًعا منذ الأيام الأوىل، فاحر�صي على ذلك اأ�صد احلر�ص.  ُيكوِّ
احر�صي على عدم اإف�صاء الأ�صرار الزوجية مطلًقا، وعدم نقل الأخبار التي يقولها   -

لك عن عمله اأو زمالئه اأو اأهله.
-  احذري قرينات ال�صوء واملدعيات ال�صداقة؛ حتى تتجنبي الكثري من امل�صاكل.

-  جتنبي كرثة احلديث عن زوجك وماذا قال لك، وماذا اأح�صر من هدايا، واأين 
ذهبتما؛ فاإن هذا مما يثري يف النفو�ص احل�صد والغرية ويعر�صك لالنتقاد. 



21

احر�صي على ح�صن التعامل مع املحيطني بك من اأخوات واإخوان، وعليك بالكلمة   -
الطيبة، لك�صب حمبتهم؛ فاإن النفو�ص جبلت على حب من اأح�صن اإليها.

-  احر�صي على قراءة الكتب النافعة للرقي بحياتك الزوجية. 

فعالّية اللم�س: 
احلالة  تو�صيل  يف  ة  وبخا�صّ كبري،  ب�صكل  فّعال  اللم�ص  اأّن  "نزر�ص"  الباحث  يرى 

الوجدانية واملعاين الإح�صا�صية اخلا�صة والختالجات العاطفية. 
النا�ص  اأحد  روع  وتهدئة  ت�صكني  مثاًل يف  رغبنا  "فاإذا  الدكتور عماد حمودة:  ويقول 
الذين يعانون من جتربة قا�صية ل نكتفي فقط بالنظرة العاطفية وال�صوت احلنون الدافئ، 
واإن كانت متّثل �صكاًل من اأ�صكال امل�صاعدة، لكننا من�صك يد ال�صخ�ص اأو ن�صع يدنا فوق 

كتفه، ملا لهذه احلركات من تاأثري كبري على نف�صّيته. 
اإّن هذه الكلمات والأفكار ما هي اإل حماولة جلمع ما تناثر من الإ�صارات العاطفية 
يف كتب العلماء واملفكرين؛ فالدرا�صات والتجارب ما زالت م�صتمرة يف بحثها عن اأ�صرار 
لغة اللم�ص، وتعليل األغازها، وك�صف مفرداتها. فهي لغة طبيعّية تلقائية ي�صتعملها الإن�صان 
فطريًّا دون اأن يعيها، ويعود �صّر ذلك اإىل البتعاد عن تعّلمها وال�صت�صفاف عن اأحكامها". 

* * * *
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ملاذا ل تكونني �شديقة لزوجك؟ 
ملاذا ل تكونني له واحدة من هذه الأنواع من ال�صداقة؟ 

ال�صديقة املنع�صة: التي ياأخذ من ن�صاطها وحما�صتها ويتعلم منها كل ما هو حديث   -
وجديد. 

ال�صديقة املماثلة: لها نف�ص اهتمامات زوجها، قادرة على فهم وجهة نظره واأفكاره   -
عندما يحتاج اإىل من ي�صكو اإليه همومه. 

ي�صعره  حياته  يف  ووج��ودك  كثرية،  اأم��ور  يف  خربة  لديها  التي  احلكيمة:  ال�صديقة 
بالأمان فتمدين له يد العون وامل�صورة والن�صيحة.

-  ال�صديقة املرحة: تن�صيه م�صاكله وقلقه عندما يتحدث اإليك، فتكونني قادرة على 
تخفيف احلزن عنه واإ�صحاكه وتو�صعة �صدره. 

ال�صديقة الذاكرة: فتذكريه مبواعيده ولقاءاته املهمة واملنا�صبات العائلية وغري   -
ذلك من يوميات احلياة. 

* * * *
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جتربة زوجية: 
تتحدث اإحدى الزوجات تقول: اعتاد زوجي كلما ذهب مع ال�صباب يف رحلة اأن اأخبئ 
اأولده من  له بني مالب�صه ر�صالة حب تعرب عن م�صاعري نحوه وقت غيابه وحايل وحال 
اأكتب له تلك الر�صالة، وعندما عاد من  اأكن را�صية عن �صفره فلم  دونه، وذات مرة مل 
ال�صفر فاجاأين بقوله: مل اأترك �صرًبا يف احلقيبة اإل وفت�صت فيه عن ر�صالتك التي عودتني 
عليها، بل اإين فت�صت احلقيبة ثالث مرات يف كل مرة اأقول يف نف�صي: لعلها و�صعتها هنا 
ال�صوق  اأملح حنني  واأنا  اأفت�ص جيًدا عنها... ندمت كثرًيا على فعلي ذلك  لعلي  اأرها،  ومل 
يف وجهه تعبريات وجهه، عزمت يف نف�صي بعدها األ اأقطع عادة ح�صنة كنت اأقوم بها ما 

ا�صتطعت.

كيف تدخلني قلب زوجك؟
تتدخلي  ول  واأح��وال��ه  حاله  عن  وا�صاأيل  بابت�صامة،  وودعيه  بابت�صامة  ا�صتقبليه   -

باأعماله.
ريه باجلانب اخلبيث. - جتاذبي معه اأطراف احلديث ول تذكِّ
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- اأ�صمعيه كالًما طيًبا واأظهري له جانًبا ليًنا، فاإذا اأخطاأ فال تلوميه وقويل له كالًما 
ير�صيه.

ه فال تعانديه بالقول الفظيع فينفر منك، ويدب بينكما  - واإذا طلبِت منه �صيًئا فلم يلبِّ
النزاع واخل�صام، وقد يدوم �صاعات واأياًما. 

ُب  �صي�صُ عندها  كاحلديد،  قا�صية  تكوين  ول  يريد،  ومبا  اهلل  ير�صي  مبا  اأطيعيه   -
غ�صبه بالتهديد والوعيد، فال ينفع بعدها اإ�صالح ذات البني يف وقت �صديد.

و�صامت  خم�صها،  امل��راأة  �صلت  '"اإذا  قال:  حيث  ذلك  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  قول  وتذكري 
�صهرها، وحفظت فرجها، واأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي اجلنة من اأي الأبواب �صئت'".

مل�شات ب�شيطة تقلب الزوج الغا�شب اإىل زوج عا�شق: 
تنفذ من  ال�صم�ص احلارة  اأ�صعه  اأمام  النقية  الزجاجة  الأوىل: كوين مثل  اللم�صة   -
خاللك ول تنعك�ص، لتحرق غريك بل كالقوارير التي اإذا ما اأر�صلت اإليها اأ�صعة ال�صم�ص..
وتعاىل:  �صبحانه  اهلل  علمنا  كما  وتثنيها،  بانحناءاتها  القلب  و�صرقت  جماًل،  ازدادت 

َ{اْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ} )اآل عمران: 134(.
عليه.  ويق�صي  متاًما  الغ�صب  ينهي  عليه،  والثناء  الغا�صب  مدح  الثانية:  اللم�صة   -
اأخرى  كلمة  باأي  تتفوهي  اأن  قبل  املدح  بكلمات  الغ�صب  عند  ال��زوج  تفاجئي  اأن  حاويل 
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مثل: )اإذا نادى عليِك وهو يف قمة الغ�صب وذلك وا�صح يف نربات �صوته؛ فقويل له: هال 
قلبي،هال عمري هال حبي..تاأمر على �صيء! �صتقطفني ثمرتها باإذن اهلل تعاىل يف نف�ص 

اللحظة..و�صت�صبحني من املح�صنني عند اهلل.

احلب ل يحتمل التحدي: 
عدم اإحراج الزوج حلظة غ�صبه هي وحدها مك�صب كبري. كم ي�صعر اأن قلبك كبري 
ا اإمنا مودة خا�صة!! اإذا وجدت له خمرًجا من احلرج الذي وقع  واأن العالقة لي�صت حتديًّ
اأن  الكثري لك، ولكن بدون  م  يقدِّ اأن  اإليك ويعمل على  فيه حلظة غ�صبه، فقلبه �صريتاح 

ي�صعرك اأنه ي�صكر اإنقاذك له حفاًظا على عزة نف�صه. 

زوج يع�شق زوجته بجنون، وال�شر ..! 
ولكن  واأن كل �صيء مقدر ومكتوب،  �صبحانه وحده،  بيد اهلل  التوفيق  اأن  نوؤمن  نحن 

هناك اأ�صباب يجب الأخذ بها مع التوكل على اهلل. 
اختلف الكثريون حول الو�صائل املوؤدية لل�صعادة الزوجية بداية بجمال املراأة واهتمامها 

بنف�صها ومظهرها، وو�صوًل اإىل الذكاء والتعليم. 
ما �صبق قد يكون له تاأثري لكنه لي�ص ال�صبب الأ�صا�صي يف ال�صعادة الزوجية، وهنا اأذكر 
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اأبيات احلب  لها  ين�صد  اأن  له  يحلو  اإنه كان  لكم ق�صة عجوز حكيمة يحبها زوجها حتى 
والغرام، وكلما تقدما يف ال�صن ازداد حبهما و�صعادتهما... وعندما �صئلت تلك املراأة عن 
�صر �صعادتها الدائمة: هل املهارة يف اإعداد الطعام؟ اأم اجلمال؟ اأم اإجناب الأولد؟ اأم 

غري ذلك؟ 
قالت: احل�صول على ال�صعادة الزوجية بيد املراأة. فاملراأة ت�صتطيع اأن جتعل من بيتها 
جنة وارفة الظالل، اأو جهنم م�صتعرة النريان! ل تقويل: املال فكثري من الن�صاء الغنيات 

تعي�صات، وهرب منهن اأزواجهن.
ول الأولد، فهناك من الن�صاء من اأجننب ع�صرة �صبيان زوجها يهينها ول يحبها اأو 

يطلقها... 
والكثري منهن ماهرات يف الطبخ، فالواحدة منهن تطبخ طوال النهار ومع ذلك ت�صكو 

�صوء معاملة زوجها وقلة احرتامه لها.
اإًذا ما هو ال�صر؟ ماذا كنت تعملني عند حدوث امل�صاكل مع زوجك؟ 

قالت: عندما يغ�صب ويثور زوجي وقد كان ع�صبيًّا كنت اأجلاأ اإىل ال�صمت املطبق بكل 
احرتام، اإياك وال�صمت امل�صاحب لنظرة �صخرية ولو بالعني ؛ لأن الرجل ذكي ويفهمها.

- مل ل تخرجني من الغرفة؟ 
- قالت: اإياك، قد يظن اأنك تهربني منه ول تريدين �صماعه،عليك بال�صمت وموافقته 

على ما يقول حتى يهداأ ثم بعد ذلك. اأقول له: هل انتهيت ثم اأخرج لأنه �صيتعب. 
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- ماذا تفعلني هل تلجئني اإىل اأ�صلوب املقاطعة فال تكلمينه ملدة اأيام اأو اأ�صبوع؟ 
- قالت: ل. اإياك وتلك العادة ال�صيئة فهي �صالح ذو حدين، عندما تقاطعني زوجك 
الأيام �صوف  اأن يكلمك ولكن مع  البداية، ويحاول  اأ�صبوًعا قد يكون ذلك �صعًبا عليه يف 
يتعود على ذلك، واإن قاطعته اأ�صبوًعا قاطعك اأ�صبوعني.عليك اأن تعوديه على اأنك الهواء 
الذي ي�صتن�صقه، واملاء الذي ي�صربه ول ي�صتغني عنه. كوين كالهواء الرقيق واإياك والريح 

ال�صديد!
اإًذا ماذا تفعلني بعد ذلك؟ 

- بعد �صاعتني اأو اأكرث اأ�صع له كوًبا من الع�صري اأو فنجاًنا من القهوة واأقول له: تف�صل 
ا�صرب، لأنه فعاًل حمتاج اإليه واأكلمه ب�صكل عادي، في�صر على �صوؤايل هل اأنت غا�صبة؟ 

فاأقول ل! فيبداأ بالعتذار عن كالمه القا�صي وي�صمعني الكالم اجلميل.
وهل ت�صدقني اعتذاره وكالمه اجلميل؟ 

غا�صب  وهو  كالمه  ت�صديق  مني  تريدين  هل  غبية.  ول�صت  بنف�صي  اأثق  لأين  طبًعا 
وتكذيبه وهو هادئ؟ اإن الإ�صالم ل يقر طالق الغا�صب وهو طالق! فكيف ما ح�صل معي 

اأنا؟ 
- فقيل لها: وكرامتك؟ 

واأن  اإن�صان غا�صب،  اأي كلمة جارحة من  األ ت�صدقي  اأي كرامة؟ كرامتك  - قالت: 
واأدركت  ال�صتائم  كل  ن�صيت  قد  لأين  فوًرا  اأ�صاحمه  هادًئا،  يكون  عندما  كالمه  ت�صدقي 
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اأهمية �صماع الكالم املفيد. وباخت�صار ومما �صبق يكن اأن اأقول: �صر ال�صعادة الزوجية 
عقل املراأة ومربط تلك ال�صعادة ل�صانها. 

جتربة زوجية:
تقوم اإحدى الزوجات يف جتربة لها: علقي على باب الغرفة بالليل وهو نائم.. )اهلل ل 
يحرمني منك( وحني يريد زوجك اأن يذهب للعمل.. األ�صقي ورقة على املراآة واكتبي فيها: 

)�صبحان اهلل! اأول مرة اأ�صوف قمر يطالع نف�صه باملراآة.. �صباح اخلري يا قمر(. 

م�شاد حيوي للم�شكالت:
اإل يف مع�صية اهلل ور�صوله،  واأطيعيه يف كل �صيء ول تخالفيه  عي بطبع زوجك  تطبَّ
وافعلي ما يريد ولو كان مال حتبني، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله و�صلم: "لو كن�ت 
وابن ماجه  ت�صجد لزوجها"ابن حبان  اأن  امل��راأة  ي�صجد لغري اهلل لأم��رت  اأن  اأح��ًدا  اآم��ًرا 

وغريهم. 
وتذكري قول احلكيمة التي تن�صح ابنتها العرو�ص قائلها: "يا بنية! اإنك خرجت من 
ا  الع�ص الذي فيه درجت، ف�صرت اإىل فرا�ص ل تعرفينه، وقرين ل تاألفينه، فكوين له اأر�صً
يكن لك �صماء، وكوين له مهاًدا يكن لك عماًدا، وكوين له اأمة يكن لك عبًدا، ل تلح�في به 
فيقالك )يبغ�صك(، ول تباعدي عنه فين�صاك، اإن دنا منك فاقربي منه، واإن ناأى )ابتعد( 



29

فابعدي عنه، واحفظي اأنفه و�صمعه وعينه، فال ي�صمن منك اإل ريًحا طيًبا، ول ي�صمع اإل 
ح�صًنا، ول ينظر اإل جميال".

ابحثي عن نقاط الن�شجام: 
زوجها،  وبني  بينها  الن�صجام  نقاط  عن  دائًما  تبحث  اأن  الذكية  بالزوجة  يفرت�ص 
وهذه النقاط من الطبيعي اأن يتغري بع�صها بني اخلطوبة والزواج، وبني الزواج والإجناب، 
خا�صة اإذا ما كان هذا الزواج مت بطريقة تقليدية ولي�ص عن عالقة عاطفية، ففي البداية، 
ز مثال على التقرب من الزوج، ثم حتول هذا التقرب اإىل ود وعاطفة قوية، ومع الأيام  تركِّ
ل بد للعاطفة فتجنح الزوجة لأن تكون الرفيقة وال�صديقة وهكذا.. اأي اأنها تدفع بعربة 

زواجها بح�صب ما متليه عليها راحة بالها وبال اأ�صرتها. 

زوجك كثري اخلروج: 
جددي يف طريقة تنظيم البيت..وخ�ص�صي يف كل يوم وقًتا له وليكن بعد �صالة الع�صر 
مبا�صرة ت�صعني له فيها م�صروبه املف�صل وجريدته املف�صلة، وتتبادلني معه احلديث الهادئ 
وليكن لدقائق معدودة..ول ت�صتعجلي..و�صتجدينها بعد فرتة �صتمتد اإىل �صاعات، واأهم �صيء 

اأن ل تتخللها ال�صكاوى والهموم، فقط اجعليها اأحاديث �صداقة وحمبة ومودة. 
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ل للنقا�س العقيم: 
ل بد من مناق�صة م�صببات اخلالف، حتى يكن تالفيها م�صتقباًل، لكْن هناك نقا�ص 
تلوميه على  اأن  اأكرث من احللول. ل حتاويل  التهامات  توجه فيه  ونقا�ص عقيم  اإيجابي، 
غ�صبه اأو جرحه لك اأو اإ�صاءته، اأو تعلميه كيف يختار كلماته عند الغ�صب با�صتعمال كلمات 

نابية اأو قا�صية معه.
يف املقابل ناق�صيه يف الأ�صباب، وحاويل األ تطيلي النقا�ص بالتو�صل اإىل حل �صريع. 
ا اأن يتحاور مع  لالأ�صف مهما كان الرجل حماوًرا جيًدا خارج بيته، فاإنه يرف�ص ل �صعوريًّ
زوجته يف وقت اخلالف والغ�صب. عند حما�صبته ا�صتعملي الهدوء وجتنبي اأي ح�صا�صية 
اأو حماولة اإيذائه بالكالم مثلما فعل جتاهك. فما تفوه به يف حلظة غ�صب، كان يف حلظة 

غ�صب انتهت. 

املكا�شفة: 
عن  احلديث  يف  ت��رتددي  ل  لذلك  الطرفني،  بني  متبادلة  املكا�صفة  تكون  اأن  يجب 
اأمامك  اأكرث  لالنفتاح  ويدفعه  بالطماأنينة  ي�صعره  ذلك  لأن  ؛  اأمامه  اخلا�صة  م�صاكلك 
وم�صارحتك مب�صاكله.. فبمجرد ك�صفك لبع�ص اأ�صرارك اأمامه فاإن ذلك يعطيه ال�صعور 

باأنك تثقني به مما يدفعه اإىل الثقة بك اأكرث. 
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دعيه ي�صعر اأنك تقفني اإىل جانبه، واأنك ل تريدين منه احلديث اإل لتقومي بت�صيد 
اأخطائه، ان�صي املا�صي. عندما ي�صعر الرجل اأنك �صوف ت�صتخدمني كالمه �صده اأو �صوف 
الأخطاء  لتخطي هذه  الوحيدة  والطريقة  بالكالم.  يقوم  لن  فاإنه  كلماته  تف�صري  ت�صيئني 
ال�صابقة هو اأن تتذكري اأنك كنت طرًفا يف هذه النزاعات ال�صابقة. كذلك يجب اأن تدركي 
اأن تكوين م�صتمعة  اأن العك�ص �صحيح. حاويل  اأنه لي�ص هناك �صخ�ص خمطئ دائًما كما 

جيدة.

نقطة �شعف: 
اإذا كنت من امل�صرفات يف التعامل مع املال، فاطلبي من زوجك اأن يهتم مب�صاريف 
املنزل والت�صوق، وخذي منه فقط حاجتك اليومية من امل�صروف، وركزي على احتياجات 

املنزل اإن كان ل بد لك اأن تهتمي بذلك. 

�شيطرة املراأة: 
املراأة،  �صيطرة  يكره  اإن�صان  اأكرث  الزوج  اأن  فاعلمي  ال�صيطرة  امراأة حتب  كنت  اإذا 
لأن ذلك ي�صعره بعدم اأنوثتها، لذا اأ�صعري زوجك اأنه �صاحب الأمر والنهي وهو امل�صيطر 

الوحيد يف البيت، واأنك امراأة م�صاملة تاأخذ باآراء الآخرين ول تتم�صك فقط براأيها. 
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مهملة: 
ا اأمام زوجك حتى لو كنت من الن�صاء  جتنبي اأن تكوين زوجة مهملة بنف�صها، خ�صو�صً
اللواتي ل يعتربن اأن هناك اأي �صرورة لالهتمام بهذا الأمر بعد الزواج، بل على العك�ص، 
عليك اأن تهتمي بنظافتك واأناقتك، واإياك اأن ت�صتقبلي زوجك بعد عودته من العمل بثياب 

املطبخ.

ارتباك: 
اإن كنت ممن يرتبكن يف تو�صيب املنزل اأو اإعداد الطعام وترتيب ال�صفرة قبل و�صول 
زوجك، فال ت�صعريه بذلك اأبًدا، بل اجعلي حجتك اأنك كنت منهمكة طوال النهار يف اأمور 
اأخرى، وحاويل جهدك اأن تق�صمي وقتك، كاأن تخ�ص�صي �صباحك للطهي اأول ثم ترتيب 
املنزل، ويكنك ال�صتفادة من خربة والدتك اأو اإحدى �صديقاتك، ول باأ�ص اأن تطلبي من 

اإحداهن امل�صاعدة قليال لكي تعتادي على القيام بكل هذه الأعمال مبفردك لحًقا. 

* * * *
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انتبهي وجتملي: 
جة خراجة، وليكن خروجك من املنزل معتدًل، واإن خرجت فا�صتاأذين  ل تكوين ولَّ
زوجك فاإن كرثة خروج املراأة من منزلها يوؤدي اإىل �صعف العالقة بني الزوجني، وهو دليل 

على هروب املراأة من التكاليف وعدم ا�صتقرارها العاطفي.
ومكث املراأة يف بيتها اأكرب وقت يهيئ الأمان لها وينحها ال�صتقرار. 

جتملي باحلياء يف تعاملك بزوجك، وارتقي باأخالقك، واجتنبي ال�صباب وال�صتائم، 
واجعلي زوجك يخجل من ح�صمتك له. 

لك: 
دائًما اغت�صلي وتزيني قبل ح�صوره، وكذلك قومي بتنظيف اأطفالك واألب�صيهم مالب�ص 
نظيفة يف ا�صتقباله. و�صاعديه يف خلع مالب�صه واأنت ت�صاألينه كيف كان يومه؟ وتخربينه كم 
ا�صتقت له! ومن اآن لآخر اأعدي �صنًفا يحبه على املائدة واجعليها مفاجاأة. ول تنامي اأبًدا 
قبل نومه هو، ومن وقت لآخر ا�صاأليه اإن كان يحتاج �صيًئا ولكن ب�صورة لي�ص مبالًغا فيها. 
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و�شايا مهمة لكل زوجة: 
و�صايا مهمة لكل زوجة لتبث ال�صعادة يف حياة زوجها ورفيق دربها، ومن ثم ينعك�ص 

ذلك على نف�صها واأ�صرتها، واأهم ما يف الأمر احت�صاب الأجر عند اهلل.
-  اأظهري له حبك واأكديه.. مثال ذلك: الت�صال به اإذا تاأخر عن العودة اإىل املنزل 

حتى لو كنِت غ�صبانة عليه.. 
جتهيز الطعام الذي يحبه يف وقته دون اأن يطلبه منك..   -

�صمه وتقبيله عند دخوله وخروجه من املنزل..   -
ا�صتقبليه واأنِت بكامل زينتك ومتعطرة ومبت�صمة..  -

-  اأح�صني الظن به دائًما، وثقي به..
-  ل تذكري اأهله اإل بخري، ول تن�صي اأن تهدي لأمه بني فرتة واأخرى..

-  اجعلي بيتك جنة ي�صعد يف اجللو�ص به من حيث الرتتيب وح�صن التنظيم والتجديد 
والتغيري غري املتكلف به، واأثريي الروائح العطرية املحببة اإليه يف املنزل.

�صغلي مكيف غرفة النوم على البارد يف ف�صل ال�صيف خا�صة عند عودته من عمله   -
ظهًرا، اأو دافًئا يف ف�صل ال�صتاء.

اهتمي ب�صيوفه وبالغي يف ذلك.  -
ابت�صمي يف وجهه كلما التقت اأعينكما.  -
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اأ�صمعيه عباراتك احللوة ودعواتك.   -
-  اهتمي بنظافة اأبنائه واجعليهم كالوردة الفواح عطرها.

-  قومي على رعايته واهتمي به اأكرث عند مر�صه.
احذري اأن يرتفع �صوتك على �صوته حتى لو كنت مازحة.  -

-  ل تن�صغلي عنه اأثناء وجوده باملكاملة والقراءة وتنظيف املنزل.
اإذا ا�صطحبك اإىل ال�صوق خذي راأيه يف م�صرتياتك واأثني على ذوقه.  -

اإذا كنت يف منزل اأهله اأو اأهلك ناديه يا اأبا فالن ؛ تقديًرا له واحرتاًما.   -

الأ�شياء الب�شيطة ُتدث فرًقا: 
اإن اللفتات الب�صيطة وكلمات الهتمام لها تاأثري كبري. تبادل القبالت والأح�صان عند 
مغادرة املنزل كل �صباح حتدث فرًقا كبرًيا. كلمة اأنا اأحبك لها نف�ص التاأثري. يكن ترك 

ر�صالة بجانب الفرا�ص اأو اإر�صال ر�صالة ظريفة من الهاتف املحمول اأثناء اليوم. 
اإذا كان زوجك عائًدا من ال�صفر، يكنك تعليق لفتة على باب البيت مكتوب عليها: 

مرحًبا بك يف بيتك!
عندما يبداأ كل منكما يف التفكري، �صيجد الكثري من الطرق الب�صيطة لإظهار اهتمامه 

بالآخر. 
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تعدد الزوجات: 
ل تتكلمي ول تتناق�صي اأبًدا معه يف مو�صوع تعدد الزوجات، ول ت�صعريه اأنك تخافني 
من هذا اإن كنت كذلك. ول ت�صعريه باأنه حمور حياتك الوحيد، ول ت�صعريه اأنك تهملني 

اأطفالك من اأجله ول تفعلي ذلك بالفعل. اتقي اهلل يف معاملته ومعاملتهم. 
ل�صيق والف�صل. 

ال�شكوى امل�شتمرة: 
ل  التي  امل�صكالت  وتكرث احلديث عن  ال�صكوى  دائمة  زوجته  اأن  الزوج  ا�صت�صعر  اإذا 
جتد لها حاًل فقد يل 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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عبقرية امراأة: 
قيل لعائ�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".

ل تلحي عليه يف ال�شوؤال: 
احلر،  كالطائر  يكون  اأن  يرغب  فهو  ؛  اخل��روج  عدم  منه  تطلبي  ول  خروجه،  عند 
ذلك  من  وبدًل  بالأم�ص،  معهم  يذهب  مل  اليوم  معهم  �صيذهب  فالذين  كرث،  واأ�صدقاوؤه 
اأر�صديه باأ�صلوب غري مبا�صر اأن يجاهد نف�صه بالتقليل من اخلروج، واأن يرتب وقته، واأن 

يرتبط معك واأولدك اأكرث. 

عيوبك: 
حديث املراأة لزوجها عن عيوبها التي يف ج�صمها من اأكرب الأ�صياء املدمرة جن�صيًّا، 
وهذا اأكرب خطاأ ترتكبه املراأة، فالكثري من الن�صاء عندما يكون لديهن عيوب باأج�صامهن 
كال�صمنة وترهل البطن يتحدثن اأمام اأزواجهن عن هذه العيوب املوجودة يف اأج�صامهن... 
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اإن حديث املراأة لزوجها عن العيوب التي يف ج�صمها وتو�صيح هذه العيوب هو اأهم الأ�صباب 
التي جتعل الرجل يكره ممار�صة العالقة احلميمية مع زوجته.

كوين له وردة: 
الرجل ل يعرف كيف يلب�ص يف الغالب، ول كيف يقول حلو الكالم، فغردي يف حياته 
يبَحْث 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 
لأن زواجك قد طال به، ول ترتجلي، وكوين اأنثى من الراأ�ص حتى القدم، واجعلي احلياء 

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

اإذا ُظِلْمِت من زوجك..! 
تذكري قول الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص : "األ اأخربكم بن�صائكم من اأهل اجلنة: الودود الولود، التي 

ا حتى تر�صى".  اإذا ظلمت قالت: هذه يدي يف يدك، ل اأذوق غم�صً

* * * *
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زوجة دبلوما�شية: 
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 الزوجة املت�صلطة! احذري من التم�صك باآرائك واقرتاحاتك واعتبارها هي 
الأفكار ال�صحيحة والآراء ال�صديدة التي يجب الأخذ بها دون اإعارة الهتمام لراأي الزوج 
هو  الودي  والنقا�ص  املتبادل  التفاهم  واجعلي  �صاأنها،  التقليل من  اقرتاحاته وحماولة  اأو 
�صيد املوقف، لتخرجا بالراأي ال�صديد املنا�صب مبا يحقق اخلري لكما يف حياتكما امل�صرتكة.

الالءات الـع�شر:
ل تقارين نف�صك بزوجك.  -

ل تتوقعي منه اأن يفكر مثلك.  -
ل تفر�صي اآراءك عليه.  -
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ل تقتحمي عزلته.  -
ل حتمليه م�صوؤولية اأي خطاأ.  -
ل تكرري الوقوع يف اخلطاأ.  -

ل تظني ظن 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.  -

زوج للبيع:
اأراد رجل اأن يبيع بيته لينتقل اإىل بيت اأف�صل..فذهب اإىل اأحد اأ�صدقائه وهو رجل 
اأعمال وخبري يف اأعمال الت�صويق...وطلب منه اأن ي�صاعده يف كتابة اإعالن لبيع البيت. وكان 
اخلبري يعرف البيت جيًدا، فكتب و�صًفا مف�صاًل له اأ�صاد فيه باملوقع اجلميل، وامل�صاحة 
الكبرية، وو�صف الت�صميم الهند�صي الرائع، ثم حتدث عن احلديقة وحمام ال�صباحة..
اإلخ.. وقراأ كلمات الإعالن على �صاحب املنزل الذي اأ�صغى اإليه يف اهتمام �صديد وقال...: 
اأرجوك اأعد قراءة الإعالن. وحينما اأعاد الكاتب القراءة �صاح الرجل: يا له من بيت رائع! 
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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. 

متتلكيه  اأن  فحاويل  زوًج��ا  عندك  اأن  الزوجة  اأيتها  اعلمي  هذا  من  اأخواتي!  املهم 
وتعددي حما�صنه اأم ننتظر حتى ياأتي الآخرون ليعددوا حما�صن �صركائنا؟؟ 

حينما  اأكرث  اهلل  �صكرت  ولكني  القدمني...  حايف  نف�صي  وجدت  عندما  كثرًيا  تاأملت 
راأيت اآخر بغري قدمني.

معايل الوزيرة: 
احلياة الزوجية كاأي دولة فيها وزارتان: الداخلية بخططها الأمنية ومتثلها الزوجة، 
واخلارجية بدبلوما�صيتها ويثلها الزوج، وعمل كٍل منهما مكمل لالآخر، وبينهما تن�صيق 
�صببه تخبط خارجي! فكم من �صروري  تام وعاجل وطارئ، فكم من ا�صطراب داخلي 
غري طارئ! وكم طارئ غري �صروري! والكثري من ال�صطرابات غري �صرورية وغري طارئة.

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

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

 جاذبية املراأة: 
ا بقدر جمالها الداخلي، فجمال املنظر ل يعدو  اإن اجلمال اخلارجي للمراأة لي�ص مهمًّ
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 حلوها ومرها بر�صى 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 عيون زوجها واملحيطني بها.

زوجة ل ت�شكت: 
من  الت�صكي  ودوام  ال�صوؤال،  وكرثة  وقال،  قيل  يف  ول�صيما  باحلديث،  عليه  تثقلي  ل 
القريب والبعيد! فالإن�صان ل يحب الرثثار ل جمال�صة ول حمادثة، فكيف يكون احلال مع 
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رفيق احلياة كالزوجة، ولهذا جند التفاق على اأن من ال�صفات اجلميلة يف الزوجة قلة 
احلديث، ويقابل ذلك الزوجة الرثثارة. ومن ذلك اإ�صماعه كالًما ل ير�صيه، �صواء كان يف 

نف�صه، اأو اأهله؛ فاإن هذا يوؤذيه كثرًيا، ويعكر �صفو مزاجه.

كوين اأذكى من زوجك: 
املراأة الذكية يف عني زوجها هي التي تتمتع باللباقة و�صرعة البديهية وح�صن الت�صرف، 
اأن  واللباقة  للذكاء  واإ�صافة  �صاحلها.  اإىل  فتحولها  ما  م�صكلة  تعرت�صها  عندما  وخا�صة 
ال�صكل اخلارجي  اأن امل�صمون هو الأ�صا�ص، ولكن  ال�صكل اخلارجي، �صحيح  تكون جميلة 
له تاأثري كبري على احلياة الزوجية، فاملراأة اجلميلة قادرة على النفوذ اإىل اأعماق الرجل 
تكون ودودة يف حمادثته، جمددة يف  اأن  بد  ولتحقيق ذلك ل  الكثري من طباعه،  وتغيري 
البهجة  يولد  م�صتمر  بتجدد  يعي�ص  ويجعله  الرجل،  انتباه  ي�صد  ذلك  فاإن  مو�صوعاتها، 

وال�صعادة. 

 ل تكوين حمقاء!
الغرية يف احلياة الزوجية اأمر مطلوب من كال الطرفني فهي دليل على احلب، وهي 
ت�صعر الطرف الآخر مبكانته ويرثي العالقة الزوجية وينميها، هذا اإذا كانت الغرية ت�صري 
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يف م�صارها الطبيعي. اأما اإذا تعدته اإىل تكبيل الطرف الآخر بالقيود، واحلد من الت�صرفات 
ال�صخ�صية، وال�صوؤال عن كل كبرية و�صغرية، واأخرًيا الو�صول اإىل مرحلة ال�صك التي تدفع 
�صاحبها اإىل تتبع العورات؛ فيتحرك اخليال املري�ص، ويد �صاحبه ب�صورة وهمية لي�ص 

لها اأ�صا�ص يف الواقع، فهي غرية حمقاء ومذمومة.
وكثرًيا ما تقع الزوجة ؛ نتيجة عاطفتها الفيا�صة يف �صباك مر�ص الغرية، فما اأن تنب�ص 
�صفاه زوجها با�صم امراأة يف مو�صوع عار�ص اإل وي�صور لها خيالها اأن بني �صاحبة ال�صم 
وعفته  لزوجها  ال�صريحة  والتهامات  و�صكناته  حركاته  ت�صيد  يف  وتبداأ  عالقة  وزوجها 

واأمام هذه الغرية ي�صعر الزوج اأنه �صجني حما�صر، فيحاول الهروب من هذا اجلحيم.
اإليها.  ت�صبو  التي  ال�صعادة  نف�صها  وحرمت  بيتها،  هدمت  قد  الزوجة  تكون  وبهذا 
اإىل ذكائها وهي ل  يعود  الف�صل يف ذلك  اأن  تت�صيد خطوات زوجها  التي  امل��راأة  وتعتقد 

تدري باأن ذكاءها هو اأول ما يذهب عنها اإذا ا�صتدت غريتها!. 

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 تبهر الزوج وتبدو 

له امراأته وكاأنها مئة امراأة. 
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اأن�صتي اإىل زوجك مبحبة واإعجاب حتى لو تفاخر بنف�صه كطفل �صغري، وفري الراحة 
لزوجك يف بيته وكوين اأني�صة وحدته واأن�صية متاعبه وهمومه. 

هناك كلمة مهمة و�صهلة ورائعة هي كلمة ال�صكر، فهي متلك قلب الزوج.

هو احلبيب واأنت املحبة: 
والتاأثري عليه فهو احلبيب  تغيريه  اإىل  اإن وجدت ما حتبني يف زوجك فلن حتتاجي 
واأنت املحبة ول غبار يلوث حياتكما... لكن اإن وجدت يف زوجك ما ل حتبينه، فباحلب 

�صتغر�صني كل ما حتبني فيه وبكل قوة �صتوؤثرين عليه. 

مدح الزوج: 
وتذكر حما�صنه وعندما  اأن متدح زوجها  �صاحات احلوار  ترتاد  التي  للزوجة  يكن 
اأر�صلي له بع�ص املواقع التي تهمه فاإذا كان يهتم  يقراأ كالمها �صيكون يف قمة ال�صعادة. 
فاأر�صليه على بريده فهذا ي�صعده وي�صعره بقرب  باملواقع الطبية وعرثت على موقع طبي 
امل�صافة بينكما. ممكن اأن تر�صلي له مواقع حتتوي على اأنا�صيد. اإذا كانت الزوجة لديها 

القدرة على عمل موقع وتهديه لزوجها فهذا �صوف ي�صعده. 
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ر�شائل احلب والغرام: 
للتمزق.. فما  وقابل  والغرام فاحلب ح�صا�ص..  اأنت وزوجك ر�صائل احلب  تهملي  ل 

املانع اأن يكتب كل منكما ر�صالة حب وغرام للطرف الآخر؟! 

التزين للرجل: 
يجب على املراأة اأن تتزين لزوجها، واأن تبدو له كل يوم كاأنها عرو�ص يف ليلة زفافها، 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  والعطر.  واحلناء،  كالكحل،  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النبي  على عهد  الزينة  من  اأن��واع  وقد عرفت 
باحللي،  يتزينَّ  الن�صاء  وكانت  ال�صعر(.  وينبت  الب�صر،  يجلو  فاإنه  بالإثمد،  )عليكم 
األ  ملسو هيلع هللا ىلص �صحابته  النبي  اأمر  اأحمر(، وقد  ُفر )وهو لون  بالُع�صْ الثياب امل�صبوغة  ويرتدين 
يدخل اأحدهم على زوجته فجاأة عند عودته من ال�صفر؛ حتى تتهياأ وتتزين له، فعن جابر-

ر�صي اهلل عنه -اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص "نهى اأن َيْطُرَق الرجل اأهله ليال". 

* * * *
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اأحبك زوجي: 
حتتاج احلياة الزوجية لكي ت�صري يف طريق اآمن وت�صل اإىل درجة ال�صتقرار وال�صعادة 
اإىل لغة خا�صة مليئة مبفردات احلب والألفة والتناغم والحرتام املتبادل. وعبارات احلب 
احلب  بكلمات  امل�صاعر  عن  التعبري  ويختلف  الكالم،  من  غريها  من  فعالية  اأكرث  تكون 
الكلمات  اأن  اإل  الأزواج،  طبيعة  اختالف  ح�صب  الأفعال  من  بغريها  م��داراة  اأو  �صريحة 
الظروف  بفعل  تاأتي  التي  ال�صالبة  الروا�صب  كل  تزيل  وهي  اأث��ًرا،  اأق��وى  تظل  ال�صريحة 
والتوترات.  امل�صاكل  لإث��ارة  الزوجني  من  اأيٍّ  ا�صتعداد  خا�صية  على  وتق�صي  ال�صاغطة 
ولبع�ص الكلمات الأخرى �صحر خا�ص ي�صيف اإىل معاملة الزوجني اإلًفا، مثل ذكر ال�صفات 
ا خماطبة الزوجني اأحدهما الآخر  احل�صنة عند كليهما َخلقية كانت اأم ُخلقية. وهناك اأي�صً
مبا يحبان من األقاب اأو ترقيق اأو تدليل لأ�صمائهما؛ وذلك تاأ�صًيا بالر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف مناداته 

لأم املوؤمنني عائ�صة ر�صي اهلل عنها. 

* * * *
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البت�شامة احللوة: 
دعي البت�صامة احللوة ترقد على �صفتيك، حينما ت�صتقبلني زوجك يف البيت وا�صتقبليه 
غبار  روحه  لتنف�صي من  وحنان،  وكلميه بحب  واإك��رام،  باحرتام  وحّييه  بحنني وعطف، 

الإرهاق والإعياء. 

تعجبني: 
تعجبني تلك الزوجة التي تعلم اأن ال�صرع ل يلزمها بحق واجب جتاه اأهل زوجها. ومع 
ذلك تعاملهم معاملة ح�صنة وطيبة؛ فهي تعاملهم كذلك وعيناها هناك حيث ل عني راأت 
ول اأذن �صمعت ول خطر على قلب ب�صر، اإنها تبتغي بذلك وجه اهلل والدار الآخرة كما تطمع 
ًما على حق والديها. فبنهجها هذا ال�صبيل رقت  يف ر�صا زوجها الذي عد ال�صرع حقه مقدَّ
وارتقت، واأراحت وارتاحت، و�صعدت واأ�صعدت حتى ارمتت بني اأح�صان ال�صعادة فتلقفتها 

دون انفكاك.

* * * *
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العفو �شيمة الكرام: 
ل تخبئي لزوجك النتقام، عندما يفاجئك ب�صتم، اأو يذهلك ب�صفعة، فاإن العفو �صيمة 
الكرام، وبدل ذلك ا�صحنيه بدفء احلب، ف�صرعان ما يعرث على خطئه، ويع�صُّ على اأنامله 
حت�صًرا، وخجاًل، واإذا مل ت�صتطيعي ذلك، فتم�صكي بال�صمت، ول ت�صبي الزيت على النار! 

كيف تك�شبني زوجك؟ 
يف  يجد  اأم��ر  كل  عن  واأبلغيه  زوج��ك  مع  �صوؤونك  جميع  يف  ووا�صحة  �صريحة  كوين 
حياتك، ول تقدمي على اأمر يف حياتك حتى تخربيه، فاإن ح�صلت لِك م�صكلة فاأبلغيه من 
اأول الأمر ول متهلي فيتفاقم الأمر مما يوؤدي اإىل �صوء ظن الزوج بك ويلومك على ذلك. 
الأمور  فتجنبي  اأو ح�صا�صية وغريها  اأو ع�صبية  نف�صية زوجك وطبيعته من حدة  تفهمي 

والأحوال التي تخالف طبيعته اأو توؤدي اإىل انفعاله وغ�صبه. 

* * * *
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تق�شري الزوج: 
اإن ق�صر معك زوجك يف حقوقك اأو بدت لِك حاجة فقدمي بني يدي طلبك عبارات 
وجحود  اجلميل  واإنكار  واإي��اك  حاجتك،  اذك��ري  ثم  اجلميلة،  لأخالقه  وذكر  ثناء  فيها 

مواقفه الرائعة فاإن ذلك من كفران الع�صري، وهو اأعظم ما يف�صد الود بني الزوجني. 

اختيار الوقت املنا�شب: 
الزوجية  اخلالفات  اإنهاء  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  اأهم  من  املنا�صب  الوقت  اختيار 
ب�صكل منا�صب، فمثاًل عندما يكون الزوج متعًبا جراء العمل ويعاين من م�صكالت يف العمل 
فهنا لي�ص من املنا�صب اأن تقابله زوجته منذ دخوله البيت قادًما من العمل بالنقا�ص حول 
م�صاكلهم الزوجية ؛ لأنه لن يكون على ا�صتعداد للتفاهم معها بل يحاول اأن ينهي النقا�ص 
باأية و�صيلة ؛ لأنه يعاين من م�صكالت ت�صحبه منذ خروجه من املوؤ�ص�صة اأو املكتب اأو الوزارة 
قد تهدده بالف�صل يف العمل وبذلك يف�صل هنا اأن توفر له الزوجة اجلو املنا�صب حتى يرتاح 

وين�صى م�صاكله تلك ليتفرغ لها. 

* * * *
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كيف اأزرع احلب يف قلب زوجي الذي ل يحبني؟ 
من اأهم املفاتيح للو�صول اإىل قلب الزوج اأن تعريف اهتماماته وميوله وت�صاركيه اإياها، 
فاإذا كان يحب هواية معينة فابحثي عن الكتب واملواقع التي تتحدث عنها، واقرئي فيها 
اهتماماته  وم�صاركته  يحبها  التي  املوا�صيع  معه يف  فالتحدث  فيها،  مناق�صته  لت�صتطيعي 

وميوله من اأهم الأ�صياء التي جتعل زوجك ييل اإليك، وتنمي روابط املحبة بينكما. 

�شفات يحبها الزوج يف زوجته:
-  اأن تكون �صاحلة مطيعة هلل يف ال�صر والعلن. 

اأن تكون ذات خلق ح�صن.   -
اأن ل تخرج من املنزل متربجة.   -

اأن حتث الزوج على بر والديه و�صلة اأرحامه.   -
األ تخرج من البيت اإل باإذنه.   -

- اأن حتفظه يف نف�صها وماله عند غيابه. 
اأن ت�صره اإذا نظر اإليها.   -
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كيف تتعاملني مع م�شاكلك الزوجية؟ 
اكظمي غيظك وام�صكي اأع�صابك عند تفجريه للم�صكلة، ول تنطقي بكلمة واحدة   -

قد تفجر الو�صع اأكرث. 
-  تذكري ح�صناته و�صخميها يف عينك، فهذا يخفف كثرًيا من م�صاعرك ال�صلبية 

التي قد تتولد حلظات اخلالف. 
لزوجها  امل��راأة  تبعُّل  اأن ح�صن  دائًما  وتذكري  زوجك،  الأجر يف طاعة  احت�صبي    -

يعدل اجلهاد يف �صبيل اهلل.. 
-  احذري قطع قنوات الت�صال بينك وبني زوجك، فال يعني غ�صب اأحدكما توقف 

احلديث يف غري ذلك املو�صوع.. 
-  ل تنامي تلك الليلة اإل وقد اأعدت املياه اإىل جماريها، فكلما م�صى وقت اأكرث على 

امل�صكلة من دون حل ازدادت تعقيًدا.

* * * *
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التحلي بابت�شامة الرتحيب: 
الوجه الب�صو�ص يزيل كثرًيا من ال�صعور ال�صلبي الذي يكن اأن يدمر احلياة الزوجية، 
فبدًل من اأن حتيي �صريك حياتك يف نهاية يوم مقلق بال�صكاوى والتهامات واللوم، ابت�صمي 
وا�صرتخي لفرتة من الوقت واجعلي منزلك مالًذا هادًئا من امل�صاكل اليومية، و�صتجدين 

الوقت فيما بعد ملناق�صة امل�صاكل املتبادلة. 

تقيق املكا�شب:
�صجعي زوجك - عزيزتي املراأة - اأن يزور اأ�صحابه اأو اأهله واأقاربه يوم عطلته. اأو 
ماأموًل.  ووًدا  جمياًل  اإح�صا�ًصا  الرجل  قلب  يف  يبعث  فهذا  حني،  كل  بيتك  يف  ت�صتقبليهم 
اأو الإهمال اأو عدم التقبل ملا  اأو �صوء املعاملة  واحذري اأن ينطق ل�صانك بكلمات الرف�ص 

يحبه زوجك؛ لأن هذا معول هدم لل�صعادة الزوجية. 

* * * *
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من مفاتيح ال�شعادة:
-  الحرتام والتوقري املتبادل: �صعوًرا واأفكاًرا ومزاًجا. 

-  امل�صارعة للخدمة وحتمل الأعباء، فالت�صحية عربون املحبة، ويف احلديث: "واأنا 
اأنفعكم لأهلي". 

اأوىل بني الزوجني لدوام الع�صرة وطول  اأدب نبوي رفيع  -  املناداة باأحب الأ�صماء 
الرفقة. 

اإياِك وقلة ال�شكر وكرثة ال�شكوى: 
اأ�صيئي حياتك ب�صموع القناعة،واإياك وقلة احلمد وكرثة ال�صكوى،واإذا �صئلت عن حال 
زوجك فال تبدي الأ�صى واحل�صرة قال ملسو هيلع هللا ىلص: "ل ينظر اهلل اإىل امراأة ل ت�صكر لزوجها وهي 

ل ت�صتغني عنه" )رواه احلاكم 2/ 190(.

* * * *
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�شعادتك يف ابت�شامتك: 
وقد  والأح��زان،  والغموم  الهموم  لالإن�صان  يجلب  الوجه  وعبو�ص  الدائم  التجهم  اإن 
ي�صاب الإن�صان نتيجة ذلك بال�صيخوخة املبكرة والأمرا�ص اخلطرية. اأما الب�صمة، فاإنها 
الآخرين.  قلوب  يف  ال�صعادة  وتبعث  القلب،  يف  الأم��ل  وت��زرع  النف�ص،  يف  ال�صعادة  تبعث 
فاأ�صعدي نف�صك- اأختاه- بالبت�صامة، وا�صرحي به �صدرك و�صدور اأ�صرتك وكل من يحيط 

بك. قال ملسو هيلع هللا ىلص: "تب�صمك يف وجه اأخيك �صدقة". 

حافظي على ماله ول تنفقي بغري اإذنه: 
فاأنت راعية فيه وم�صوؤولة عنه، قال ملسو هيلع هللا ىلص:)واملراأة راعية يف بيت زوجها وهي م�صوؤولة 
عن رعيتها(، وقال: "ل ُتْنفُق اْمراأة �صْيئا مْن بْيت زْوجها اإل باإْذن زْوجها " قيل: يا ر�ُصول 
اهلل ول الطعاُم؟ قال: " ذاك اأْف�صُل اأْموالنا"قال الإمام البغوي:اأجمع العلماء على اأن املراأة 
ل يجوز لها اأن تخرج �صيًئا من بيت زوجها اإل باإذنه، فاإن فعلت فهي ماأزورة غري ماأجورة. 

* * * *
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ل توؤذي زوجك ِ، 
احذري من رفع ال�صوت وبذاءة الل�صان، ففي احلديث قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ل توؤذي 
امراأة زوجها يف الدنيا اإل قالت زوجته من احلور العني: ل توؤذيه، قاتلِك اهلل، فاإمنا هو 

عندك دخيل يو�صك اأن يفارقك اإلينا" )رواه اأحمد والرتمذي(. 

تقدمي ال�شكر له دائما: 
اإن من ل ي�صكر النا�ص ل ي�صكر اهلل..فحاويل �صكره دائًما على �صنيعه..وما يقدمه 

اجتاهك.

اأغدقي عليه احلب:
ا له واأحياًنا  اأغدقي عليه احلب بجميع اأنواعه ولكن ب�صدق وتعاملي معه كما لو كنِت اأمًّ

كابنته.

* * * *
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غريي الأدوار: 
بك  بالت�صال  يبادر  الذي  هو  زوجك  كان  امللكة  فرتة  وخا�صة يف  ال��زواج  بداية  يف 
وال�صوؤال عنك والتودد اإليك، اأي اأنه كان يقوم بدور الطالب واأنت املطلوبة، والآن وبعد مدة 
من زواجكما اإذا �صعرت باأنك مل تعودي مطلوبة لديه كما كنت فال �صري اأن تغريي الأدوار 

لت�صبحي اأنت الطالبة التي ت�صعى لتتقرب من املطلوب. 

عامليه على هذا الأ�شا�س: 
فعامليه على هذا  ؛  ت�صعده  كلمة حلوة  اأقل  كبري  اأن زوجك يف حقيقته طفل  اعلمي 
له  وتبيني  وت�صكريه،  واأن متدحيه  روحي!   .. مثل: حبيبي  ا�صما  له  تختاري  باأن  الأ�صا�ص 
اجلو  له  تهيئي  واأن  لِك،  زوًجا  جعله  اهلل  باأن  �صعيدة  واأنك  الرجولية،  ومواقفه  ح�صناته 

العاطفي والرومان�صي.
ول حتاويل �صده اإذا ما طلبك، ووفري له كل ما يحتاج، وعليك وقت خروجه وتعطريه 
ما  باأطيب  لإهالله  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول اهلل  اأطيب  "كنت  ر�صي اهلل عنها:  لقول عائ�صة  وتبخريه، 

اأجد" )البخاري وم�صلم(.
وبيني لزوجك اأنك ت�صتاقني له يف خالل اللحظات التي يغيب فيها عن البيت لينجذب 

لِك وتقوى عالقتكما. 
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�شفات ل تنبغي يف الزوجة:
-  اأن تكون حلوحة يف مطالبها املادية. 

-  اأن تطالب مبا يزيد عن حاجتها تقليًدا لغريها. 
-  اأن تكون عنيدة؛ تعمل بنقي�ص ق�صد زوجها. 

اأن تكون �صليطة الل�صان معه اأو مع اأقاربه.   -
اأن تكون نقالة للحديث اأو الزيادة فيه مبا يهتك اأ�صرار البيت.   -

ملاذا يخون الرجل زوجته؟ 
بني  الن�صجام  و�صعف  النف�صية،  ال�صغوط  تزايد  اأن  الإن�صانية  العلوم  باحثو  يرى 
الزوجني يف الأفكار وامل�صاعر، وفتور العالقة الزوجية �صبٌب للخيانة من الرجل. ويكننا 
الدين + خلل يف  اإل يف وجود: �صعف  تن�صاأ  اأنها ل  الزوجيِة  للخيانِة  و�صع ت�صوٍر مبدئيٍّ 
على  احلفاظ  ينبغي  ولهذا  ال�صخ�صية.  يف  ا�صطراب  وجود  اإمكانية   + الزوجية  العالقة 

عالقة زوجية دافئة، وم�صتوى اإياين عاٍل، جتنًبا للوقوع يف �َصَرك اخليانة.  

* * * *
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ق�شة طريفة: 
ن�صب خالف بني رجل وزوجته، فخ�صيت املراأة اأن يعمد زوجها اإىل طالقها، فذهبت 
اإىل حكيم جمرب، وطلبت منه اأن يكتب لها كتابا اأو ي�صنع لها حجاًبا يعيد اإليها حمبة 
زوجها، فطلب احلكيم منها اأن حت�صر له �صبع �صعرات من �صارب ال�صبع لي�صنع بها حجاًبا 
له، فم�صت املراأة ورجعت بعد ع�صرة اأيام ومعها ال�صعرات التي طلبها، فقال لها: وكيف 
ح�صلت عليها؟ فقالت: حملت كمية من اللحم، وتوجهت اإىل خربة كنت اأعلم اأنه يعي�ص 
فيها �صبع وعندما اقرتب مني رميت له قطعة اللحم فالتهمها، واأعدت الكرة �صتة اأيام، 
واأداعبه  اللحم  اأناوله  ورحت  منه،  فاقرتبت  عليَّ  تعود  قد  ال�صبع  كان  ال�صابع  اليوم  ويف 
يدي  فمددت  ركبتي،  على  عميق  لنوم  نف�صه  اأ�صلم  حتى  ذقنه  فوق جبينه وحتت  بامل�صح 
اإىل �صاربيه وقلعت �صعراته. فقال الرجل: ويحك!! اإن كنت ت�صتطيعني تنومي ال�صبع على 

ركبتيك، فكيف تعجزين عن تنومي زوجك على خمدتك؟!! 

* * * *
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الزوج الهمجي: 
هو الزوج الذي ل يح�صن الت�صرف مع زوجته مبعنى لي�ص لديه اأ�صلوب لبق يف التعامل 
الزوج  اعرتا�ص..وهذا  دون  من  وتنفذها  اأوامره  تطيع  لديه  كعاملة  زوجته  ويعترب  معها 
بهمجية  ي�صعرون  عمله  يف  حوله  من  مع  حتى  اأنت  معك  لي�ص  )جلف(  بالعامية  امل�صمى 
اإذا ا�صتطاعت  اأن الزوج ي�صبح طفاًل  وجالفة طبعه. مهما كان طبع زوجك فكلنا نعلم 

الزوجة اأن تك�صبه بطريقة ذكية.
اأ�صلوبه معك،  اأ�صلوبه فحاويل اأن ت�صارحيه بطريقة حنونة ولبقة اأن يغري  واأما عن 

فكوين دائًما كاملياه الباردة التي تطفئ النار امل�صتعلة ولن تخ�صري يا غاليتي. 
تقربي منه واأظهري حبك وحنانك واهتمامك، والأهم من هذا طاعته فكوين دائًما 
اأجل  من  ولكن  واإذلل��ك،  قهرك  يعني  ل  هذا  ولكن  لزوجها،  اخلادمة  املطيعة  الزوجة 
احلفاظ على بيتك واأ�صرتك �صارعي اإىل اإجابة مطالبه دون ت�صويف اأو تفويت، واإذا قال 
لك �صيًئا اأو اأمرك بطريقة ا�صتفزازية اأو بلهجة �صارمة وقا�صية حاويل اأن تطفئي غ�صبه. 

* * * *
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مواجهة خيانة الإنرتنت: 
نوع  الإنرتنت، لبد من حتديد  الآخر عالقًة عرب  الطرف  اإن�صاء  التاأكد من  بعد   -

العالقة، ومداها، قبل اتخاذ القرار. 
البحث عن الأ�صباب، فرمبا مل يكن الأمر اأكرث من بحث عن التوا�صل، ول عالقة   -

له يف احلقيقة بالرغبة يف اخليانة. 
اإذا كان الأمر قد بلغ حد اإدمان الإنرتنت فالبد من عالج هذا الإدمان �صواًء يف   -

املنزل اأو مبراجعة اأخ�صائي نف�صي. 
لبد من ملء فراغ الوقت النا�صئ عن ترك الإنرتنت وعالقاته، والبحث عن معاٍن   -

جديدة للحياة بعيًدا عن الرغبات ال�صابقة. 
- نذكرك بعدم التج�ص�ص عليه مهما كانت الدواعي والأ�صباب.

الزوجة املثالية:
-  هي التي جتعل زوجها دائًما ياأن�ص منها التجمل والزينة. 

هي التي حتر�ص اأن تبدو نظيفة دائما يف نف�صها وبيتها لأنها تعلم اأن النظافة اأبقى   -
لها من اجلمال. 
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-  هي التي تطيع زوجها يف غري مع�صية اهلل. 
هي التي تربي اأولدها بنف�صها ول ترتكهم للخدم.   -

هي التي تربي اأولدها على ال�صالح وال�صتقامة وح�صن ال�صلوك. قال ر�صول اهلل   -
ملسو هيلع هللا ىلص: "... الزوجة راعية يف بيت زوجها وهي م�صوؤولة عن رعيتها..." احلديث. 

هي القانعة التي تر�صى مبا يق�صم لها قل اأو كرث.   -
هي التي حت�صن تدبري �صوؤون املنزل وت�صع ما لديها من مال يف خري مو�صع ويف   -

اأف�صل �صبيل. 
هي التي تتحلى باخللق احل�صن فتبدو ت�صرفاتها ح�صنة.   -

هي التي حت�صن معا�صرة اأهل زوجها وخا�صة اأمه التي هي اأقرب النا�ص اإليه.   -

لكي تك�شب زوجك:
اإ�صعاره باحتياجك دائًما لأخذ راأيه يف الأ�صياء املهمة التي تخ�صك وتخ�ص الأولد   -

دون اللجوء اإىل عر�ص الأمور التافهة.
-  تذكري دائًما اأنوثتك وحافظي عليها وعلى اإظهارها له بال�صكل املنا�صب والوقت 

املنا�صب دون تكلف.
بال�صكوى  تقابليه  البيت ل  بعد غياب فرتة طويلة خارج  عند عودته من اخلارج   -
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والأمل مهما كان الأمر �صعًبا. 
ال�صنية  املرحلة  ح�صب  ال�صفر  اأو  اخل��ارج  من  الأب  ا�صتقبال  يف  الأولد  اأ�صركي   -

لالأولد. 

تلبية رغبة الزوج يف العالقة احلميمية: 
اإذا طلبها للجماع، درًءا للفتنة، واإ�صباًعا لل�صهوة،  اأن تطيع زوجها  يجب على املراأة 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن املراأة تقبل يف �صورة �صيطان، وتدبر يف �صورة �صيطان، فاإذا راأى اأحدكم من 
ا:)اإذا دعا  امراأة ما يعجبه فلياأِت اأهله، فاإن ذلك يرد ما يف نف�صه( )م�صلم(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص اأي�صً
الرجل امراأته اإىل فرا�صه، فلم تاأته، فبات غ�صبان عليها، لعنتها املالئكة حتى ت�صبح( 
)البخاري، وم�صلم، واأحمد( ول طاعة للزوج يف اجلماع اإذا كان هناك مانع �صرعي عند 

زوجته، ومن ذلك: 
اأن تكون املراأة يف حي�ص اأو نفا�ص.   -

-  اأن تكون �صائمة �صيام فر�ص؛ ك�صهر رم�صان، اأو نذر، اأو ق�صاء، اأو كفارة، اأما يف 
َفُث اإِىَل ِن�َصاِئُكْم ُهنَّ  َياِم الرَّ الليل فيحل له اأن يجامعها؛ لقوله تعاىل: {اأُِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة ال�صِّ

} )البقرة: 187(.  ْنُتْم ِلَبا�ٌص َلُهنَّ ِلَبا�ٌص َلُكْم َواأَ
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ِرَمة بحج اأو عمرة.  -  اأن تكون حُمْ
اأن يكون قد طلب جماعها يف دبرها.  -

متى يتم احلمل؟ 
ال�صهرية  ال��دورة  بدء  تاريخ  من  يوًما  ع�صر  اأربعة  قبل  وبدقة  علمًيا  الإبا�صة  حتدث 
فيح�صنب  الزوجات،  غالبية  لدى  خاطئ  ب�صكل  فهمها  ي�صيع  مهمة  معلومة  وهذه  التايل، 
الإبا�صة بعد اأ�صبوعني من بداية الطمث، وي�صح ذلك فقط اإذا كانت مدة الدورة ال�صهرية 
ل  ن�صبة  وهناك  الن�صاء،  من  كبرية  ن�صبة  حال  هو  وه��ذا  قمرية(  )دورة  اأ�صابيع  اأربعة 
اأو 24 يوًما، ومن الن�صاء )وهن قلة( من  ي�صتهان بها ممن تكون فرتة دورتهن 32 يوًما 
الن�صاء من يحملن دون  اأو كل �صهرين والأندر كل �صنة، ومن  يوًما  تكون دورتهن كل 45 
حدوث دورة �صهرية.. وبذلك يكون يوم الإبا�صة لدى الالتي دورتهن 32 يوًما هو اليوم 18 
من بدء الدورة ال�صهرية، واإذا كانت الدورة 24 يوًما فتحدث الإبا�صة يف اليوم العا�صر من 

بدء الدورة.. 

* * * *
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اإ�شباعه من الناحية احلميمية: 
تهربهن  اأو  نفورهن  ب�صبب  امل�صكالت  فتقع  الزوجات،  لبع�ص  يروق  وهذا مما قد ل 
والتعلل بحجج واهية قد تغ�صب الزوج وت�صخطه، "ذلك اأن ق�صية اإح�صان الرجل واإبعاده 
عن الفنت اأهم من كل عمل تقوم به املراأة؛ لأن الإ�صالم يريد للرجل واملراأة على ال�صواء اأن 
يعي�صا يف جو كله نقاء و�صفاء وطهر وبعد عن اأي اإثارة من اآثار الفتنة والتطلع اإىل اللذة 
احلرام، ول يطرد خاطرة اجلنوح اإىل احلرام اإل تفريغ الطاقة الطبيعية يف م�صارفها 
احلالل الطبيعي وامل�صروع، وهو ما اأر�صدنا اإليه ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث النبوي: "اإذا 
ما يف  يرد  ذلك  فاإن  فليواقعها  امراأته  اإىل  فليعد  قلبه  فوقعت يف  املراأة  اأعجبته  اأحدكم 

نف�صه". 

ن�شائح لك:
-  ل تهربي من املنزل عند ن�صوب امل�صكالت، فالهروب لي�ص و�صيلة للعالج، ول مانع 

من الهدوء قلياًل ثم العودة حلل اخلالفات. 
-  ل ت�صايقي زوجك بكرثة اأ�صئلتك فيما ل يخ�صك، اأو حتاويل التطلع على اأ�صرار 
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ل يريد ك�صفها لك، عندئذ �صيرتك الزوج املنزل وي�صي اإىل مكان اآخر ي�صرتيح فيه. 
ل تبتعدي عن زوجك وجتعلي لنف�صك قوقعة جتل�صي فيها وحدك، ولكن �صاركيه   -

بقدر احلاجة. 

حركتان جماًنا:
احلركات  لأن  ال�صرتخاء  جل�صات  يف  �صعره  خ�صالت  داعبي  اأو  بيديه  ام�صكي    -

ال�صغرية تعطي الزوج اإح�صا�ًصا حلًوا. 
عندما يقول زوجك: ل، قويل له: حا�صر، ورددي: حتى ل من فمك طالعة حلوة.  -

مر�س ال�شك: 
عزيزتي الزوجة! حددي موقعك على خريطة ال�صريعة لتعريف اأين هو مكانك بال�صبط 

منها. 
موقعك من ال�صك: احذري املكوث فيه، فقد قال الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن من الغرية ما   -

يحبها اهلل ومنها ما يبغ�صه اهلل فالتي يبغ�صها اهلل الغرية يف غري ريبة". 
-  موقعك من احلزن وال�صيق: لقد حذرتك ال�صريعة منه وبينت لك اأنه من م�صائد 
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ِذيَن اآَمُنوا}. ْيَطاِن ِلَيْحُزَن الَّ ْجَوى ِمَن ال�صَّ ا النَّ َ ال�صيطان قال تعاىل: {اإِمنَّ
موقعك يف ال�صرر: قد ي�صبب هذا امل�صتح�صر �صرًرا لالأزواج وعليه تكون الزوجة   -

اأت وخالفت الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اإذ قال: "ل �صرر ول �صرار".  قد جترَّ
-  موقعك يف الظلم: قد يكون �صكك يف غري حمله وبالتايل اأوقعِت نف�صك يف الظلم 
الذي حرمه اهلل على نف�صه، قال تعاىل يف احلديث القد�صي: " يا عبادي اإين حرمت الظلم 

على نف�صي وجعلته بينكم حمرًما فال تظاملوا". 

احرتام الزوجة لزوجها: 
�صددت ال�صريعة املطهرة على احرتام الزوجة لزوجها لدرجة اأن �صيدنا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
" انظري لعظمة  اأن ت�صجد لزوجها  اأن ي�صجد لأحد لأمرت املراأة  " لو اأمرت اأحًدا  قال: 
اح��رتام ال��زوج! فكري كم هي كبرية اح��رتام ال��زوج! اإن اح��رتام ال��زوج ل يقت�صر على 
احرتامه �صخ�صًيا، بل ي�صمل احرتام عمله، واحرتام والديه واأقاربه واأ�صدقائه، وكل من 
يت اإليه ب�صلة، فاإن احرتام هوؤلء هو احرتام غري مبا�صر للزوج، كما اأن اأذية هوؤلء ُتَعدُّ 

اأذية للزوج. 

* * * *
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الزوجة املحبوبة:
اأن تبادل زوجها الحرتام والتقدير بكل معانيه.   -

-  اأن تكون �صخ�صيتها متميزة، بعيدة عن تقليد الآخرين، �صواء يف لب�صها اأو قولها 
اأو �صلوكها بوجه عام. 

-  اأن تكون واقعية يف اأمورها. 
اإدخال  حتاول  واأن  ال�صرعية،  ال�صوابط  حدود  يف  للنزهة  زوجها  مع  تخرج  اأن    -

الفرح وال�صرور على اأ�صرتها. 

تهدم املراأة بيتها بل�شانها: 
تذكر  وبداأت  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  اأمر  زوجها خالفت  مع  اإذا جل�صت  بل�صانها  بيتها  املراأة  تهدم 
فالنة و�صفتها: جمال �صعرها وطولها وت�صفها لزوجها حتى ي�صتعذب احلديث، فاإن كان رجل 
�صاحًلا لرمبا تزوجها، واإن كان فا�صًدا لرمبا اأف�صدها اأو اأف�صد غريها، وقد نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
ذلك بقوله:)ل تبا�صر املراأة املراأة لزوجها كاأنه ينظر اإليها( وقد ترى امل�صكينة اأن هذا احلديث 

عن الن�صاء وو�صفهن لزوجها يقرب زوجها اإليها وقد اأ�صلت الطريق وتاهت يف الدروب!
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كرامتي.. كربيائي:
كلمات لل�صيطان ينفث بها يف قلب الزوجني عند ن�صوب اخلالف ويحاول بهما جاهًدا 

اأن يربر لكل منهما اخلطاأ والبعد عن الت�صالح.. فهل ي�صح هذا بني الزوجني؟!! 

من �شفات الزوج ال�شالح: 
يعرف كيف يعامل زوجته وكيف يك�صبها ويوؤدي حقوقها باقتدار ومودة وحب، يعاونها 
ويقدر  ال�صدائد  بجوارها يف  يقف  والبن،  والأب  والأخ  الزوج  لها  ويكون  ا�صتطاعته  قدر 

م�صاعرها، ل يحملها ما ل تطيق، ول ينهرها اأمام اأطفالها ول يف خلوتهما. 

للرجال طرق غريبة يف اإظهار احلب: 
للرجال طرق غري تقليدية وغري مبا�صرة يف اإظهار احلب ب�صمت قد تكون بحركات 

معينة يقوم بها الرجل بلطف.
اأن ينظر اإىل عينيك لريى اأعماق روحك.   -

املحبني  غري  فالرجال  ملحوظ،  ب�صكل  جانبك  اإىل  الوقوف  يحاول  جتديه  اأن   -
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جتدينهم يبحثون عن احلب يف كل مكان.
ل يفزع اإذا مل�صت جواله اأو اأ�صياءه ال�صخ�صية الأخرى.   -

البيت ال�شعيد: 
البيت ال�صعيد اأ�صراره حمفوظة، وخالفاته م�صتورة ُتف�صى ل من قبل الزوج ول من قبل 
الزوجة. قال الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: " اإن من �صرار النا�ص عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يف�صي 
اإىل امراأته وتف�صي اإليه ثم ي�صبح وين�صر �صرها ". يف ظل هذه املعاين يكون البيت امل�صلم 
ال�صعيد عامًرا بال�صالة والقراآن ُتظلله املحبة والوئام وتن�صاأ الذرية ال�صاحلة فتكون ُقرة 

عني للوالدين وم�صدر خري لهما يف الدنيا والآخرة. 

زوجك �شيد نف�شه: 
الرجل يريد اأن ي�صعر با�صتقالليته دائما وي�صعى بالتايل اإىل ك�صب حريته ول ي�صمح 
لأحد باأن ي�صيطر عليه، والزوجة التي ت�صر على اأن تكون الرئي�صة على زوجها وامل�صيطرة 

على حياته تخ�صر زوجها وتهدم حياتها بنف�صها. 



71

العبا مًعا..: 
فاللعب عن�صر من عنا�صر التودد والغزل، وهو عن�صر ل يوجد خالل اأيام الأ�صبوع 
اململوءة بالقلق وال�صغوط.. ومن طرق ا�صتعادة هذا العن�صر اأن متار�صا مًعا اأي لعبة بعد 
الع�صاء، ول�صتما م�صطرين للعب كل ليلة.. بل اختارا يوًما من اأيام الأ�صبوع ) اأيام العمل(، 

ثم اإن عن�صر املناف�صة يف اللعب يفتت التوتر الذي قد ين�صاأ بينكما ل�صبب اأو لآخر. 

هم�شة رقة:
عن عائ�صة زوج النبي ) ملسو هيلع هللا ىلص ( قالت: دخل احلب�صة امل�صجد يلعبون، فقال يل:" اأحتبني 
 :) ملسو هيلع هللا ىلص   ( اهلل  ر�صول  فقال  خده.  على  وجهي  فاأ�صندت  نعم،  اإليهم؟" فقلت:  تنظري  اأن 
"ح�صبك" فقلت: يا ر�صول اهلل ل تعجل. فقام يل. ثم قال يل: " ح�صبك " فقلت: ل تعجل 

يا ر�صول اهلل. قالت: وما يل حّب النظر اإليهم، ولكني اأحببت اأن يبلغ الن�صاء مقامه يل. 
ملسو هيلع هللا ىلص ل�صعور زوجه عائ�صة، فمنحتنا  رقة اأمنا عائ�صة امتزجت بكمال فهم ر�صول اهلل 
هذا املوقف الذي يدرب الأزواج على ال�صرب وحتمل املراأة فيكون بها رفيًقا وعليها رقيًقا. 

* * * *
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�شاأ�شارحه باحتياجاتي: 
فمن  خطاأ.  وهذا  �صخ�صيتهن  يف  ب�صعف  للرجال  حاجتهن  الن�صاء  تربط  ما  غالًبا 
ال�صروري جًدا اأن ت�صعر املراأة زوجها بحاجتها له يف بع�ص الأحيان، واحلاجة هنا معنوية 
اأكرث مما هي مادية، كما يقول اخلرباء. اإذن اأخربي �صريكك اأين ومتى حتتاجني وجوده 
على  تربيًتا  اأو  يد  مل�صة  حتتاجني  كنت  لو  حتى  بذلك؟!  يقوم  اأن  له  يكن  وكيف  بقربك 
خاطرك  تطييب  على  وقدرته  جتاهه  الأنثوية  ومبيولك  بالأهمية  �صي�صعره  فهذا  الكتف. 

واإ�صباع احتياجاتك.

ل ينبغي توبيخ الزوج: 
املنزلية، وحاويل البتعاد  الأعمال  بالتق�صري يف م�صاركتك يف  اتهام زوجك  جتنبي 
يف  املعاونة  ومن  ال�صباح،  منذ  عمله  من  املتعب  فالزوج  حاجة!  تعمل  حاول  عبارة:  عن 

الأعمال املنزلية م�صاء قد يتقبل طلبك بهدوء ولكن قد يثور بتكرار الطلب. 

* * * *



73

ل جماملة على ح�شاب راحتي: 
ل تعر�صي على زوجك ال�صرتاك معه يف هواياته ما دمت ل تع�صقني هذه الهوايات؛ 
على  ل جماملة  زوج��ك:  مع  مبدوؤك  وليكن  تنا�صبك  ل  قد  هواياته  له يف  م�صاركتك  لأن 

ح�صاب راحتي، اأو على ح�صاب امل�صلحة العامة للمنزل. 

ل ت�شجري من عمل زوجك: 
اإن اأ�صواأ ما ت�صنع بع�ص الن�صاء هو اإعالن ال�صجر من عمل الزوج. والإعالن يكون 
بيت  اإىل  واللجوء  باإهمالها..  الزوج  واتهام  ال�صكوى،  والداأب على  النكد،  اإثارة  عادة يف 

اأمها غ�صبى. 

جتنبي اإثارة م�شاعر زوجك اأمام الآخرين: 
الزوجة الذكية حترتم زوجها يف وجود الآخرين، فال توجه له اللوم، اأو حتدثه بطريقة 

غري لئقة. 
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كيف يبدو مظهري؟ 
ت�صتجدين  ل  فاأنت  مظهري؟  يبدو  كيف  للمراأة:  التقليدي  ال�صوؤال  زوجك  ت�صاأيل  ل 
زوجك  فاإن  ذلك  عن  ف�صاًل  زوجك،  من  ال�صامت  التقدير  ت�صتجدين  ما  بقدر  اجلمال 
يراك كل يوم ويعجب دائًما دون اأن يتكلم، ف�صوؤالك هذا م�صيعة لوقته ووقتك، ول لزوم له؛ 
لأن الإجابة غالًبا ما تكون مفتعلة واآلية، وف�صاًل عن ذلك فهذا ال�صوؤال ل يواكب العملية 

التي تت�صم بها روح الع�صر. 

الكلمات احللوة: 
اإن الكلمات احللوة لها تاأثري ال�صحر على الرجل فاحر�صي على اأن يكون حديثك معه 
بطريقة لبقة، وجتنبي يف حديثك معه املو�صوعات التي ت�صايقه وانتقي املو�صوعات التي 

يحب احلديث فيها. 

ل جتعلي زوجك ينتظر خروجك! 
وي�صطر  الباب،  عند  فيخرج  للخروج،  م�صتعدة  اإنها  لزوجها:  تقول  الزوجات  بع�ص 

لالنتظار حوايل ع�صر دقائق اأخرى حتى تكون بالفعل م�صتعدة ثم تخرج. 
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ح�شنة اخللق �شابرة: 
كان يف قري�ص رجل يف خلقه �صوء، ويف يده �صماح، وكان ذا مال، فكان ل يكاد يتزوج 
امراأة اإل فارقها ل�صوء خلقه وقلة احتمالها، فخطب امراأة من قري�ص جليلة القدر، وبلغها 
عنه �صوء- فلما انقطع ما بينهما من املهر قال لها: يا هذه! اإن ف�يَّ �صوء خلق، فاإن كان بك 
�صرب، واإل فل�صت اأغرك بي. فقالت له: اأ�صواأ خلًقا منك ملن يحوجك اإىل �صوء اخللق، ثم 

تزوجته، فما جرى بينهما كلمة حتى فرق بينهما املوت. 

لن ير�شى عنك: 
تذكري اأن الزوج الذي اعتاد اأن يرى اأمه هي اأول من ت�صتيقظ من نومها، ثم توقظ 
كل من يف البيت بعد ذلك، وجتهز لهم الفطور، وتعاون ال�صغار يف ارتداء مالب�صهم، لن 

ير�صى بامراأة اعتادت اأن تنام حتى ارتفاع ال�صم�ص يف كبد ال�صماء!! 

مثاليات موجودة 
جربي الكالم احللو املفيد، والبت�صامة امل�صرقة امل�صيئة، والفكاهة املنع�صة، والب�صا�صة 

املمتعة، وابتعدي عن احلزن والغم، والهذر واللغو، والعبو�ص والتجهم، والكاآبة والكتئاب. 
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قانون احلياة الزوجية: 
اأن احلياة هي التعاون يف كل �صيء، ولي�ص مطلوًبا من  اأن تعلم  يجب على كل زوجة 
�صة  الزوجة اأن تعرف اأعمال زوجها وتتدخل فيها، فمثاًل اإذا كان الزوج طبيًبا والزوجة مدرِّ
فلي�ص مطلوًبا منها درا�صة الطب ولكن جمرد م�صاعرها وعطفها يجعالنها كفيلة بتوجيه 
زوجها، وال�صتحواذ على ر�صاه، وت�صتطيع كل زوجة بكلماتها الرقيقة اأن تناق�ص م�صاكل 
زوجها، وجتد احللول لها، وتدفعه بقوة نحو النجاح والتفوق، ويف نف�ص الوقت يجب على 
الزوجة جتنب الرثثرة يف املو�صوعات غري املجدية، وقدًيا قال اأحد احلكماء: كثرًيا ما 

ندمت على الكالم ولكن على ال�صكوت ما ندمت قط. 

احلياد التام: 
ل تنتقدي ت�صرفات اأحد الأزواج من معارف الأ�صرة؛ فهذا النتقاد يوؤدي عادة اإىل 
جمادلت وخالفات، فقد يدافع زوجك عن هذا الزوج وينتقد زوجته، وقد ينتقد بع�ص 
وجود  معرفة  حال  يف  الأمثل  فالت�صرف  لذلك  زوجته؛  لت�صرفات  امل�صابهة  ت�صرفاتك 

خالفات بني زوجني �صديقني هو الوقوف موقف احلياد التام من اخلالف. 
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ت�شايق الزوج: 
الزوجة التي تنتابها حالة ع�صبية يف ال�صيارة فال ترتك زوجها يقود يف هدوء، وتظل 
طوال الطريق تلقي عليه بالتوجيهات والتنبيهات، اأو الزوجة التي تظل ال�صاعات تتحدث 
يف الهاتف ول تراعي ميعاد تناول الطعام اأو انتظار زوجها ملكاملة عمل، تبدو ت�صرفاتها 
منهما  كل  يحاول  اأن  على  يتفقا  اأن  للزوجني  لذلك يكن  ال��زوج؛  ت�صايق  ولكنها  ي�صرية 
ال�صتقرار،  عليه  ويخيم  منزلهما،  يف  والراحة  الهدوء  يتحقق  حتى  عاداته  من  التغيري 
الأولد  وينعم  اأن كاًل منهما مكمل لالآخر،  الزوجان  الألفة واملحبة، وي�صعر  وي�صود مناخ 

و�صط مناخ التفاهم الذي يعم خريه كل اأفراد الأ�صرة.
وين�صح خرباء الجتماع كل زوجة اأثبتت لها الأيام اأن عادات زوجها التي ت�صايقها 
لن تتغري باأن حتاول هي تغيري ردود فعلها جتاهها، لأنها يف النهاية اأ�صياء ي�صرية بالفعل. 

عندما يهاجم زوجك اأحد اأفراد اأ�شرته: 
فحذار من م�صاطرته هذا الهجوم؛ لأن فرتة الع�صبية، وم�صاعر الغ�صب لن تلبث اأن 
تزول، حينئذ �صوف يرتاجع عن مهاجمة من اأثار غ�صبه ببع�ص الت�صرفات ويعود للدفاع 
عنهم، حينئذ �صوف يوؤنبك ملوقفك جتاههم، فالأجدر بك اإذن األ ت�صرتكي معه يف الهجوم 
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على والدته اأو اأخواته بل بالعك�ص يكنك اأن تلتم�صي لهم الأعذار بل يجب اأن تلومي زوجك 
قائلة: يجب اأن حترتم والدتك واأخواتك! ف�صوف يحرتم زوجك موقفك هذا فيما بعد.

تنبيه: 
غ�صبه،  وت�صتدعي  زوجتك  ح�صا�صية  تثري  التي  املو�صوعات  اإث��ارة  حتا�صي  ح��اول 

واجتنبي القيام اأمامه بعمل �صيء تعرفني �صلًفا اأنه ل ير�صى عنه. 

اأهمية الأ�شياء ل تقا�س مبعيار واحد: 
كثرًيا ما تفاجاأ الزوجة بزوجها ي�صارع بالقيام باأ�صياء ل ت�صعر هي باأهميتها، يف حني 
ياطل كثرًيا يف تلبية الأ�صياء املهمة يف نظرها، فاأهمية الأ�صياء هنا ل تقا�ص مبعيار واحد 
لدى كل الطرفني؛ لذلك اتفقت معظم اآراء املتخ�ص�صني على اأنه لي�ص هناك حل �صحري 

لعالج هذه امل�صكلة. 

* * * *
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ل تنتقدي �شلوك زوجك اأمام اأطفاله، 
و�صل  اأو  البعبع،  مثل: جاء  بعده  الأبناء من  يرددها  األفاًظا غري لئقة  ت�صتعملي  ول 

الهم. 

البيت اململوء باحلب وال�شالم: 
طعام  مع  والح��رتام،  املتبادل  والتقدير  وال�صالم،  باحلب  اململوء  البيت  اأن  تذكري 
الطعام، وهو  واأ�صهى  واللحوم  بالذبائح  مكون من ك�صرة خبز وماء، خري من بيت مليء 

مليء بالنكد واخل�صام!! 

حذار من الإفراط يف الغرية والعتاب: 
جتنبي الت�صرفات التي توؤجج غرية زوجك، وتبلبل اأفكاره. قال َعْبُد اهلل بن جعفر 
لبنته: يا بنية، اإّياِك والَغرية فاإّنها مفتاُح الطالق، واإّياِك واملعاتبة فاإّنها تورث الِبْغ�صة، 

يب املاء  ينة الُكحل، واأطيَب الطِّ يب، واعلمي اأّن اأْزَيَن الزِّ وعليِك بالّزينة والطِّ
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رتبي بيتك على اأح�شن حال: 
غريي من ترتيب غرفة اجللو�ص من حني لآخر. �صعي مل�صاتك الفنية يف انتقاء موا�صع 

اللوحات اأو قطع التزيني وغريها.

ل ت�شرعي بال�شكوى اإىل زوجك: 
�صراخ  مثل  تافهة  اأم��ور  من  البيت  دخوله  مبجرد  زوج��ك  اإىل  بال�صكوى  ت�صرعي  ل 
الأولد. ول تطلبي من زوجك اأن يلعب دور ال�صرطي لالأولد، يقب�ص على املتهم ويحاكمه 

اأو ي�صربه.

تذكري: 
عنك  زوج��ك  ر�صا  اأن  وتذكري  واأولدك،  زوج��ك  اإ�صعاد  عن  م�صوؤولة  اأن��ك  تذكري 
َعْنَها  َوَزْوُجَها  َماَتْت  اْمَراأٍَة  ا  َ "اأَيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ِ َر�ُصوُل اهللَّ َقاَل  َقاَلْت:  �َصَلَمَة  اأُمِّ  َعْن  يدخلك اجلنة. 

َة" )الرتمذي(.  نَّ َرا�ٍص َدَخَلِت اجْلَ
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ل تتح�شري: 
ل تتح�صري على العاطفة امللتهبة، وم�صاعر احلب الفيا�صة واأحالم اليقظة التي كنت 

تعي�صني فيها قبل الزواج، فهي تهداأ بعد الزواج وتتحول اإىل عاطفة هادئة متزنة.

اإذا كان الرجل هو �شاحب الكلمة الأوىل يف العالقة الزوجية: 
علم  من  بلغِت  ومهما  ال��زواج.  يف  والن�صجام  والتوافق  النجاح  عن  امل�صوؤولة  فاأنت 
وثقافة، ومن�صب و�صلطان، فار�صخي لزوجك واجلئي اإليه، ول ت�صطدمي معه يف الراأي. 
الآراء  فتفاعل  فعليا،  تبادل  زوجك  مع  الأفكار  تتباديل  باأن  معه  مناق�صاتك  يف  واهتمي 

املثمر خري من ا�صتقطابها ا�صتقطاًبا مدمًرا. 

اأظهري لزوجك: 
مت�صك  و�صيزداد  الن�صاء،  �صائر  على  وتفوقك  وبراعتك  مهارتك  لزوجك  اأظهري 

زوجك بك، واعتزازه ب�صفاتك ال�صخ�صية، حني تتقنني كل �صيء تعملينه 
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ل.. ل.. 
- ل تنقلي م�صاكل بيتك اإىل اأهلك فتوغري �صدور اأهلك �صد زوجك. بل حلي تلك 

امل�صاكل بالتعاون مع زوجك. 
ثقافة  اأكرث  اأو  ون�صًبا،  اأعلى ح�صًبا  اأو  اأغنى منه،  اإذا كنت  ت�صتعلي على زوجك  - ل 

وعلًما. 
- ل يجوز ا�صت�صغار الزوجني اأحدهما الآخر وانتقا�ص قدره والتعايل عليه مهما كان 

الفرق بينهما. 

اإياك اأن تغاري من حب زوجك لأمه واأبيه: 
فكيف نقبل من زوجة م�صلمة اأن تبداأ حياتها بالغرية من حب زوجها لأهله، وهو حب 
فطري اأوجبه اهلل على امل�صلمني ل ي�ص حب زوجها لها من قريب اأو بعيد؟ وكيف نقبل 
من زوجة م�صلمة اأن توحي لزوجها اأن يبداأ حياته معها مبع�صية اهلل تعاىل ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص يف 

اأهله، فيعق والديه ويقطع رحمه من اأجل ر�صا زوجته؟! 

* * * *
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ل ت�شوهي �شورتك التي يف ذهنه: 
اأن يحفظ  اأول مرة، ويود  حني يتزوج رجل امراأة، يتعلق ب�صورتها احللوة كما راآها 
لها هذه ال�صورة �صليمة �صافية �صاحرة طوال حياته، فال ت�صوهي �صورتك التي يف ذهنه. 
حافظي على جمالك واأناقتك، ون�صرة �صحتك، ور�صاقة حركاتك، وحالوة حديثك، ول 
ال�صمات  واإذا تخليت عن هذه  األفاظا �صوقية هابطة،  اأج�ص، ول ترددي  تتحدثي ب�صوت 
الن�صوية املطلوبة، اأو اأهملت �صيئا منها، هبطت �صورتك يف نظر زوجك، وابتعدت اأنت عن 

ال�صورة الن�صوية. 
حل  ي�صعب  اإذ  حلها،  ومناق�صة  الأ�صرة  م�صاكل  لعر�ص  املنا�صبة  الأوق��ات  تخريي 
م�صكلة  اأي  تناق�صي  ول  الوقت،  قلة  ب�صبب  ال�صباح  للعمل يف  زوجك  قبل خروج  امل�صاكل 
عند عودته من عمله يف امل�صاء مرهًقا متعًبا. ولعل امل�صاء هو اأف�صل وقت ملناق�صة امل�صاكل 
وحماولة حلها، ول تناق�صي م�صاكل الأبناء يف ح�صورهم ؛ حتى ل ي�صعروا اأنهم اأعباء ثقيلة 

عليك وعلى زوجك، واأنهم �صبب اخلالف بني الوالدين. 

* * * *
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مراعاتها لطاقته وقدرته يف النفقة: 
لطاقته  مراعاتها  زوجها  مع  ال�صفات  من  امل�صلمة  امل��راأة  به  حتّلت  ما  خري  من  اإن 
وقدرته يف النفقة، فال اإحلاح يف حالة الع�صر، ول �صراهة يف وقت الي�صر، بل تلب�ص لكل 
َلُبو�صها، وتر�صى منه بالي�صري، و�صر ما ات�صفت به املراأة ال�صراهة وكرثة املطالب  حالة 

ا.  وهذا ل يزيدها من زوجها اإل ُبعًدا، ول من قلبه اإل ُبْغ�صً

ل جتعلي العبو�س رفيقِك: 
حاويل األ تفارق وجهِك البت�صامة امل�صرقة امل�صيئة والفكاهة والب�صا�صة ؛ لكي متنحي 

زوجِك ال�صعادة، وتنعمي بحياة زوجية �صعيدة. 

لي�س هناك اإن�شان كامل على وجه الأر�س: 
يوؤكد املتخ�ص�صون اأن عملية تغيري العادات املرت�صخة يف النف�ص مثل اأي عملية جتديد 
ال�صيئة.  اآثارهما  ولهما  يفيدان،  ل  والغ�صب  النفعال  لأن  والهدوء؛  ال�صرب  اإىل  حتتاج 
ولتحاول كل زوجة اأن تتغا�صى عن هذه الأ�صياء، ول تركز يف نظرتها اإىل زوجها اإل على 



85

�صفاته اجلميلة، وتقنع نف�صها باأنها حاولت وف�صلت فلتقبله اإذا بعيوبه و�صفاته كما يتقبلها 
هو بعيوبها و�صفاتها، فلي�ص هناك اإن�صان كامل على وجه الأر�ص) غري الأنبياء واملر�صلني(.
اإن هناك نظرية تقول: اإن ما ي�صيبنا بالأمرا�ص لي�صت الأ�صياء يف حد ذاتها ولكن 
نظرتنا امل�صوهة لهذه الأ�صياء. وبذلك ينبغي اأن نعدل من نظرتنا وتقييمنا اخلاطئ لبع�ص 
اأيدينا، ونظرتنا املتفائلة  ال�صعادة بعد توفيق اهلل تكون يف الغالب من �صنع  الأمور، واإن 

للحياة. 

حافظي على اأموال زوجك: 
َماَمَة  اأُ ِب��ى  اأَ فَعْن  ر�صاه.  من  ت�صتوثقي  اأن  وبعد  باإذنه،  اإل  ماله  من  �صيًئا  تنفقي  ول 
ِة اْلَوَداِع َيُقوُل: "َل ُتْنِفُق اْمَراأٌَة �َصْيًئا  اْلَباِهِلىِّ َقاَل �َصِمْعُت َر�ُصوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ُخْطَبِتِه َعاَم َحجَّ
ُل اأَْمَواِلَنا"  َعاُم؟ َقال:"َذاَك اأَْف�صَ ِ َوَل الطَّ ِمْن َبْيِت َزْوِجَها اإل ِباإِْذِن َزْوِجَها". ِقيَل َيا َر�ُصوَل اهللَّ

)رواه الرتمذي(.

* * * *
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العابدة املطيعة: 
اَمْت  لَِّت امْلَْراأَُة َخْم�َصَها َو�صَ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اإذا �صَ َعْن َعْبِد الرَّ
ِة �ِصْئِت".  نَّ َة ِمْن اأَيِّ اأَْبَواِب اجْلَ نَّ َطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها: اأْدُخِلي اجْلَ �َصْهَرَها َوَحِفَظْت َفْرَجَها َواأَ

)رواه اأحمد(. 

من حقك: 
اأن ينفق عليها باملعروف ويف حدود طاقته وو�صعه،  الزوجة على زوجها  اإن من حق 
وليتق اهلل تعاىل فيها ويف اأولدها، واإل ادعى البخيل اأن هذه هي طاقته وو�صعه، اإن مل يكن 
عنده وازع من دين وخوف من اهلل تعاىل، قال تعاىل: {ِلُيْنِفْق ُذو �َصَعٍة ِمْن �َصَعِتِه َوَمْن ُقِدَر 

ُ َنْف�ًصا اإِل َما اآَتاَها}.  ُ ل ُيَكلُِّف اهللَّ ا اآَتاُه اهللَّ َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق مِمَّ

ال�شنة الأوىل من الزواج: 
ثقي اأيتها الزوجة اأن ال�صنة الأوىل من الزواج عادة ما تكون فيها م�صاكل ب�صبب اختالف 

الآراء والتفكري والعادات والطبائع وهي التي حتددون فيها م�صار حياتكم واأ�صلوبها. 
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ل تلومي زوجك: 
ل تلومي زوجك عندما حت�صل م�صكلة وخا�صة اأنك حذرته منها فتعبري: لقد اأخربتك 
اأن ذلك �صيحدث لكنك ل تفهم كالمي! حتى ولو بحركات اجل�صد لن يكون �صيًئا مثمًرا يف 

بناء عالقة جيدة مع �صريك حياتك. 

اأثر اأناة زوجها يف حل امل�شكلة: 
بقوة  اأثار غ�صبها، وطلبت منه الطالق  الأزواج خالف مع زوجته،  لقد حدث لأحد 
واإحلاح، فاأمرها اأن تاأتي بورقة وقلم ليكتب ما تريد، فجاءت بهما، فاأ�صار عليها اأن يوؤجل 
الكتابة اإىل الغد، فوافقت، فما اأ�صرقت �صم�ص غد حتى اأ�صرق نور الِوفاق بينهما، بعد زوال 

�َصْورة الغ�صب، وِحّدة الّتَوّتر، وعلمت الزوجة اأثر اأناة زوجها يف حل امل�صكلة وتالفيها. 

اأين العيب؟ 
بني  التفاهم  �صوء  من  �صالمتها  ال�صعيدة  الزوجية  احلياة  �صروط  من  اأن  تظني  ل 
على  يطراأ  اأن  عيًبا  فلي�ص  النبوة،  بيت  يف  يتحقق  مل  املنال  بعيد  �صرط  فهذا  الزوجني، 
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احلياة الزوجية بينكما، واإمنا العيب عدم احلد منه، وجعله يتفاقم، بل بالإمكان ا�صتثماره 
ل�صاحلكما اإذا اأح�صنتما التعامل معه. 

الو�شطية: 
اإن التو�صط والبعد عن الإفراط واخليالء وحب املظاهر، من اأ�صباب ال�صعادة الزوجية 
والتوفيق باإذن اهلل، وهو اأمر مطلوب من الأغنياء والوجهاء قبل غريهم؛ لأنهم هم الذين 
ي�صنعون تقاليد املجتمع، والآخرون يت�صبهون بهم. اإن ب�صاطة املهر، وحفل الزفاف، خطوة 

حتتاج اإىل عزية �صادقة، وهّمة عالية،. فال تبايل باأقوال �صفهاء النا�ص وَدْهمائهم. 

خدمة الزوجة لزوجها: 
خدمة الزوجة لزوجها حقٌّ واجب له عليها، وهذه امل�صاألة واإن وقع فيها خالف بني 
اأهل العلم، اإل اأن القول ال�صحيح، اأّن خدمة الزوجة لزوجها واجبة من مثلها ملثله، فهي 
زوجها،  ترهق  من  الن�صاء  من  جند  ذلك  ومع  ل��زوج،  زوج  ومن  لآخ��ر،  بيت  من  تختلف 
وما  يخدمها،  عّمن  وا�صتغنائها  البيت،  ب�صوؤون  القيام  على  قدرتها  مع  بخادمة  فتطالبه 

يدعوها لذلك اإل حب املباهاة واملفاخرة والتقليد الأعمى. 
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كيف تك�شبني قلب والدة زوجك؟ 
اأوًل: يجب اأن تدركي غرية كبار ال�صن، فال حتاويل اإثارة غريتها بالقيام مبداعبة   -

زوجك اأمامها. 
ثانًيا: ل حتدثيها عما تلقينه من زوجك من عطف ولطف وحب.   -

زوجك،  م�صاعر  على  ا  حر�صً تغ�صبيها  ول  �صداقتها،  تك�صبي  اأن  ح��اويل  ثالًثا:    -
وا�صت�صرييها يف بع�ص الأمور فقط. 

احلبوب املانعة للحمل: 
ال��زواج  بعد  له  مانع  با�صتعمال  احلمل  يف  الرتيث  زوجته  من  يطلب  الأزواج  بع�ص 
اأن  ا  طبيًّ الثابت  من  اإذ  الزوجة،  على  بالغ  �صرر  فيه  وهذا  املتعة،  طلب  بحجة  مبا�صرة 
ا�صتعمال احلبوب املانعة للحمل من قبل امراأة مل ي�صبق لها الإجناب قد يوؤدي اإىل عقم 

حترم معه املراأة من الولد طيلة عمرها. 

* * * *
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من اإيجابيات امل�شارحة بني الزوجني: 
اإخراج ما يف النف�ص وعدم تراكمها مما يوؤدي يف بع�ص الأحيان اإىل النفجار.   -

قرب كل من الزوجني من الآخر، فال �صك اأن �صغوط احلياة والتزاماتها قد تغيب   -
الزوج عن بيته �صاعات طويلة. 

�صعور كل من الزوجني بال�صعادة والثقة املتبادلة بينهما ويعي�صان حتت الطماأنينة.   -
حل كثري من امل�صكالت ول�صيما يف بدايتها حيث يعر�ص كل طرف الأ�صباب ويقدم   -

كل منهما العتذار وامل�صاحمة. 

ال�شرب.. ال�شرب: 
يتقبل  فلن  وبالتايل  رئي�صه.  مع  م�صادة  اأو  عمله  يف  ثقيلة  م�صاكل  ال��زوج  يواجه  قد 
للرجل  امل��راأة  تتقدم  اأن  ذلك:  مثال  ملحة،  ا�صتف�صارات  اأو  حرجة  اأ�صئلة  اأي  الزوجة  من 
بقائمة م�صرتيات بعد عودته من عمله، فاإذا كان مرهًقا من م�صاكل عمله ف�صوف يرف�ص 
هذه املطالب حتى ولو كانت حمدودة، اأما اإذا كان الزوج ل ي�صكو من متاعب العمل، فقد 

ي�صتجيب لطلبات زوجته بل قد ي�صيف اإليها، ويغدق عليها. 
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جتنبي كرثة ال�شخط وقلة احلمد: 
الأ�صى  واأظهرت  ال�صخط،  اأبدت  زوجها  مع  �صئلت عن حالها  اإذا  الن�صاء  من  فكثري 
واللوعة، وتبداأ عملية املقارنة بينها وبني اأختها اأو جارتها اأو �صديقتها، وهي ل تدري مدى 

تاأثري ذلك على م�صاعر الزوج. 

قدمي له اجلمال يف كلمة حلوة ومعاملة طيبة: 
اإن املراأة ت�صعر يف الكثري من الأحيان من �صميم قلبها اأن جمالها مهما كان كبرًيا ل 
ي�صتطيع الحتفاظ بالرجل، حتى ولو كان زوَجها ولها منه اأولد، وحتى ولو بذلت يف �صبيل 

راحته وبيته �صفوة جهودها. فقدمي له اجلمال يف كلمة حلوة ومعاملة طيبة. 

كتمان ال�شكر جحود:   
على املراأة اأن تدرك باأن �صكر زوجها والثناء عليه يف ح�صوره ويف غيابه يزيده اإعزاًزا 

لها، ويف كتمان ال�صكر جحود ودخول يف كفر النعم.
وليعلم الأزواج اأن كلمات ال�صكر والتقدير بينهما توؤثر على اأبنائهما، فيعتادونها يف 
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البيت وخارجه عند تقدمي اأي كلمة طيبة اأو م�صاعدة لهم من اأحد، فاعتياد التقدير و�صكر 
ال�صنيع عادة تتكون داخل البيت، ومتتد اإىل كل م�صائل احلياة. 

ال�شداقة باب ال�شعادة: 
ال�صداقة �صيء مهم خا�صة يف العالقة الزوجية، وهي من اأهم ركائز الزواج الناجح؛ 
لأنها باب ال�صعادة، ويوجد العديد من الأزواج ال�صعداء ي�صفون عالقتهم الزوجية باأنها 
اأن تكون مبنية على فكرة الزواج التقليدية؛ لذلك نن�صح كال  مبنية على ال�صداقة قبل 
الزوجني باأن يحر�صا على تنمية تلك العالقة وتقويتها بكل الفر�ص، وب�صتى الطرق املتاحة. 

رومان�شية املنزل: 
طفاًل  حياتها  �صريك  جتعل  الرومان�صية  لأن  رومان�صي؛  ح�ص  للمراأة  يكون  اأن  بد  ل 
وديًعا، فالرجل يعاين من العديد من الأمور التي تعكر �صفو يومه، منها العمل وم�صاكله 
التي ل تنتهي، وما يالقيه من اإرهاق وتعب، واملراأة ت�صتطيع بلم�صات ب�صيطة اأن توفر جًوا 
خافتة  اإنارة  مع  العطرية  ال�صموع  فبع�ص  العائلة،  وباقي  زوجها  يحتوي  دافًئا  رومان�صًيا 

ن�صبًيا �صتعطي حتًما �صعوًرا بالرتياح وال�صرتخاء. 
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ال�شرب والوفاء: 
الدهر،  وتقلبات  ال��زوج  اأخ��الق  على  ال�صاحلة:ال�صرب  الزوجة  اأخ��الق  اأعظم  من 
والوفاء للزوج يف حال الرخاء وال�صدة والغنى والفقر والقوة وال�صعف وال�صحة واملر�ص. 

اأكرث امل�شاكل بني الزوجني: 
مواقف  فعل زوجها يف  رد  تن�صدم يف  الزوجة  باأن  تاأتي  الزوجني  بني  امل�صاكل  اأكرث 
تكون هي تتخيل اأنه �صريد باأ�صلوب رومان�صي اآخر لذا اأقول لِك: ل تظني اأن تفكري الزوج 
لي�ص دلياًل  دمي، فعدم رده  ُت�صْ لذا ل  الرومان�صية!  الرقيقة  املراأة  للجدية كتفكري  املائل 
على عدم حبه لِك كما تتوقعني، بل هو رد فعل طبيعي لتكوينه وخلقته. فال تكلِّي وتتوقفي 

عن العطاء فمع مرور ال�صنني �صتجدين اأن زوجك تغري و�صار يتبع اأ�صلوبك.

* * * *
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ل ت�شعري زوجك باأنك اأف�شل منه ؛ 
حتى ل تفقدي حبه واحرتامه لأين اأرى بع�ص الزوجات عندهن ثقة زائدة يف اأنف�صهن 
يظهرن لأزواجهن عدم حاجتهن لهم وبذلك يفقد الزوج حب العطاء لها وي�صعر بالفجوة 

بينهما كوين واثقة من نف�صك ولكن اأ�صعري زوجك باأنك بحاجة اإليه!.

جتنبي اأ�شباب اخلطاأ: 
تقويل  باأن  وذلك  الزوجية،  ال�صعادة  اللباقة يف حتقيق  اأح�صن من  لي�ص  اأنه  تذكري 
الكلمة املنا�صبة يف الوقت املنا�صب، وتت�صريف على النحو املر�صي يف كل منا�صبة، وتتجنبي 

اأ�صباب اخلطاأ ودواعي ال�صطدام مع زوجك يف كل �صغرية وكبرية. 

عندما تريدين مدح زوجك: 
�صعي يف بالك جماوزة موا�صيعه احل�صا�صة مهما تكن نواياك املخل�صة، فاإن مديحك 
اأو ميزاته ال�صخ�صية التي تقلقه، �صوف يجعله يتمنى لو  جلزء من ج�صم �صريك حياتك 
مل تذكري ذلك! ويقول اخلرباء: اإن ذلك من �صاأنه اإقناعه باأن زوجته تركز على اأ�صياء 

حمرمة بالن�صبة له مما يكن اأن ي�صبح ق�صية قد ت�صر بعالقتكما م�صتقبال. 
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اأثر العطر فاحلب والإعجاب: 
قبل  من  والإعجاب  احلب  عن  التعبري  يف  املهم  ودوره  العطر  نن�صى  اأن  ن�صتطيع  ل 
فالرجال  الرجال،  انتباه  املراأة جذب  ت�صتطيع من خالله  لغة خا�صة  فالعطر  الطرفني، 
يع�صقون عطور الن�صاء، وييلون جتاه العطور الهادئة التي تر�صم �صورة خا�صة ومميزة 
بال�صكوى  تقابليه  ل  البيت،  خارَج  فرتٍة طويلٍة  غياِب  بعَد  عودِته  عنَد  عيونهم  للمراأة يف 
التعاطَف  منه  جتدي  حّتى  املنا�صبة،  لّلحظِة  ذلك  اأّجلي  �صعًبا..  الأمُر  كان  مهما  والأمِل 

والرّقَة واحلناَن التي حتتاجيَنها.

ع�شرة عيوب ل يطيُقها الرجاُل يف زوجاتهم: 
-  كرثة ال�صكوى. 

-  الإ�صراف. 
-  اإهمال �صوؤون املنزل. 
-  الرغبة يف ال�صيطرة. 

-  الرثثرة والأحاديث التافهة. 
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-  كرثة ال�صداقات. 
-  عدم ال�صتقالل عن الأم. 

-  الإ�صراف يف الزينة وامللب�ص. 
-  تغيري الراأي يف كل وقت وعدم الثبات على راأي معني ب�صبب وبدون �صبب. 

-  الغرية املبالغ فيها بدون داع. 

الطموح حمموٌد: 
مما يجب اأن يكون معلوما عند الزوجني كو�صيلة من و�صائل ا�صتقرار حياتهما الزوجية 
اأن عليهما اأن ينظرا اإىل مدخول العائلة املادي اأول، ثم اأن يبنيا على اأ�صا�صه امل�صتوى املادي 
للمعي�صة التي على الأ�صرة اأن تعي�صه، ول باأ�ص على الزوجني اأن يطلبا با�صتمرار حت�صني 

املدخول باحلالل.
ي�صَع  اأن  اأي  ب�صلة،  احلكمة  اإىل  يت  فال  العك�ص  اأما  حمموٌد.  الطموح  اأن  وليعلما 
ًنا يريدان اأن يعي�صاه مع الأولد،  الزوجان)خا�صة الزوجة( يف البداية م�صتوى للمعي�صة معيَّ
ثم بعد ذلك يعمالن املمكن وامل�صتحيل واحلالل واحلرام من اأجل اأن يوفرا املدخوَل الذي 
والطمع  طمٌع  طموًحا،ولكنه  لي�ص  هذا  ان.اإن  يحبَّ كما  العائلة  تعي�ص  اأن  على  ي�صاعدهما 

مذموٌم دوًما. 
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قاعدة ذهبية: 
زوجها  خدمة  اأجل  من  نف�صها  تلقاء  من  الندفاع  على  نف�َصها  د  ُتعوِّ اأن  امل��راأة  على 

والإح�صان اإليه من غري انتظار لالأوامر والنواهي من هذا الزوج. 

اأنت قادرة على اأن تبديل الكثري الكثري: 
اليوم  م��ن  الزوجية  حياتك  تبدئي  اأن  على  حتر�صي  اأن  عليك  تتزوجني  عندما 
على  مغلوبة  اأنك  على  تعتذري  وال��زواج-ول  والعقد  -ابتداء من اخلطبة  باحلالل  الأول 

اأمرك،فاأنت قادرة على اأن تبديل الكثري الكثري باإذن اهلل. 

البت�شامة احللوة: 
زوجته  الزوج  يخيف  قد  ع�صالته.  يف  للرجل  لي�ص  ما  مها  تب�صُّ يف  القوة  من  للمراأة 
بع�صالته، لكن يكنها هي يف املقابل اأن ت�صتويل على زوجها بابت�صامة حلوة منها يف الوقت 

املنا�صب ويف املكان املنا�صب ويف الظرف املنا�صب. فعلى املراأة مراعاة ذلك. 

* * * *
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فكرة رائعة: 
اإذا طلب منك زوجك كوبا من املاء اأو الع�صري، فحاويل اأن ت�صقيه بنف�صك، وا�صاأليه 
اإن كان باإمكانك اأن ت�صربي معه من نف�ص الكاأ�ص فاإن وافق فبادري على الفور ب�صوؤاله اإن 
كان باإمكانك اأن ت�صربي من نف�ص املكان، فاإذا �صربت فقويل له: اإن الكوب اأ�صبح طعمه 

اأحلى.. ب�صبب �صربك منه. 

الزواج ميثاق غليظ: 
اأنت وزوجك ل�صتما �صريكني يف جتارة تختلفان حول اأرباحها وخ�صائرها، وما بينكما 
ميثاق غليظ ت�صغر اأمامه كل اأنواع العالقات الجتماعية الأخرى، وهذا يتطلب منك �صيئا 

من التنازل والعفو ولي�ص يف ذلك ما يهينك اأو يقلل من مقدارك. 
قالت اأمامة بنت احلارث تو�صي ابنتها اأم اإيا�ص عند زواجها: كوين له اأمة يكن لك 

عبًدا. 
واأخرى اأو�صت ابنتها فقالت: كوين له اأر�صا يكن لك �صماء. 

ويف و�صية ثالثة: كوين له مهادا يكن لك جنادا.



99

العقل الباطن: 
دائًما رددي على م�صامع زوجك اأنك عرفِت ال�صعادة منذ اأن تزوجتيه وت�صعرين اأنك 
اأهلك  اأمام  املكانة  وعلو  التقدير  له  واأظهري  وذقِت طعم احلياة.  ولدِت من جديد  الآن 

واأهله فذلك له تاأثري كبري على العقل الباطن لزوجك الغايل.

طيبة القلب: 
اأهم ما يع�صقه الرجل يف املراأة طيبة قلبها. دربي نف�صك على اأن تكوين طيبة. الرجل 
ا يحب املراأة الواثقة من نف�صها حتى لو تظاهر بال�صيق منك لأنك متثلني له حتديا  اأي�صً

ي�صتفز كل طاقاته لالنت�صار عليه. 

التجديد:
اأن تقومي مبفاجاأة زوجك من حني لآخر بربنامج يومي مغاير للروتني املعتاد، خا�صة 
ا حاويل اأن تزيدي من امل�صتوى العاطفي بينكما باأن تقومي بتغيريات  اأثناء الإجازات! اأي�صً

مل يعتدها الزوج منك كاقتناء مالب�ص نوم جديدة، اأو تغيري ت�صريحة �صعرك ومكياجك. 
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حتى متى؟
قد تعي�ص بع�ص الزوجات �صنيَّ عمرها مع زوجها وهي ل ت�صتطيع اأن ت�صارحه باأمر 

ي�صايقها من جهته وتظن الزوجة نف�صها �صابرة! 
ال�صرب والوفاء والإخال�ص يف احلياة الزوجية اإمنا يكون حقيقيا عندما يكون حوار 

بناء بني الزوجني فالكبت ي�صكل �صغطا نف�صيا ينعك�ص �صلًبا على ر�صيد احلب بينكما. 

جتنبي الردود القاطعة: 
جتنبي الردود القاطعة، اأو التي تدل على اأنه ل اأمل يف حت�صني املوقف وحل اخلالف 
اأو امل�صكلة، مثل: لقد ولدت هكذا، لقد اعتدت هذا، ل فائدة! لن تتغري اأبًدا، اأنت دائًما 
ت�صيء فهمي، فهذه العبارات وغريها تفقد الأمل لديكما يف الو�صول حلل يكن اأن ينهى اأو 
يحد من اإثارة امل�صكالت كثريا، بل وتو�صل يف الغالب اإىل طريق م�صدود، وت�صعر الطرف 

الآخر بالإحباط وعدم الفائدة من ال�صلح اأو حت�صني العالقة. 

* * * *
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كلمة �شكر:
ا، فهي ت�صاعدك على اأنك متلكني قلب  كلمة �صهلة ورائعة ت�صعد زوجك وت�صعدك اأي�صً
زوجك، و�صي�صعى اإىل اإر�صائك واإ�صعادك دوما"، حاويل اأن تعودي ل�صانك على النطق بها 

حتى لو كان ل�صيء ب�صيط. 

ما هو الزوج؟!
وم�صوؤولية  م�صاركة  ولكن  م�صتمرة،  جن�صية  متعة  اأو  جت��ارة  اأو  منفعة  لي�ص  ال��زواج 
الإن�صانية  واأهدافه  رومان�صيته  يفقد  �صفقة  اأو  ملنفعة  ال��زواج  يتحول  وعندما  م�صرتكة. 

واملودة والرحمة وال�صكن النف�صي. 

اهتمامك به يثري اهتمامه:
اإذا اأردت لزوجك اأن يتغري وينطق ل�صانه بالكلمات العذبة التي تت�صوقني ل�صماعها منه، 
فعليك مبمار�صة هذا التغيري على نف�صك اأوًل واأعطيه الفر�صة ليتعرف على امل�صاعر التي 
تولدها مل�صة عاطفية اأو حلظة اهتمام فاإن حم�صلة اهتمامك به �صتكون مثرية لهتمامه 

بك بالطريقة العاطفية ذاتها. 
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حافظي دائًما:
اأن حتددي اخلطوط احلمراء  على م�صافة احرتام بينكما، من بداية العالقة ل بد 
اأن تكوين ثقيلة الظل،  التوقف قبلها، ل تكوين كثرية املزاح، ولي�ص املعنى  التي لبد من 
اإذا كان ع�صبيا فتحا�صي نقا�صه يف نوبات غ�صبه، ارف�صي اأي لفظة خارجة اأو مهينة اإذا 

وجهها لك، وليكن رف�صك باأ�صلوب هادئ وحا�صم. 

احذري: 
اإحذري من املقارنة عند زوجك بني حالتك قبل الزواج وحالتك بعد الزواج، اإل اإذا 
كانت املقارنة اإيجابية بعد الزواج، لأن الإكثار من املقارنة قد توؤدي اإىل نتائج وخيمة، ول 
تن�صي اأن احلياة الزوجية يف بدايتها ي�صملها الكثري من النق�ص يف التجهيزات و�صوف تاأتي 

مع مرور الأيام. 

* * * *



103

اخلالف املفيد بني الزوجني:
لكي يكون اخلالف بني الزوجني مفيدا وجادا، ينبغي األ ي�صبح جمرد فر�صة للتفريج 
عن النف�ص واإفراز نواجت ال�صغط والتوتر لدى كل طرف على ح�صاب الآخر، اأو اأن ي�صبح 

التنازع هادًفا" حتطيم معنويات الآخر واإهانته، اأو و�صيلة لإظهار ال�صلطة على الآخر. 

يقول اأحد الأزواج لزوجته:   
يف  خمطئا  كنت  واإذا  بجواري،  دائًما  تقفي  واأن  مر�صدتي،  تكوين  اأن  على  احر�صي 
راأيي فحاويل اأن تاأخذي بيدي اإىل حيث تعتقدين اأنه �صواب، فال حتاويل اإيالمي وتقريعي 

ودفعي نحو الأخطاء.

املراأة املتوترة:
اأثبتت اإحدى الدرا�صات اأن املراأة املتوترة التي تعاين من عدم ال�صتقرار يف حياتها 
حيث  احلمل  بداية  من   26 الأ�صبوع  من  يبداأ  والإجها�ص  لديها،  الإجها�ص  ن�صبة  ترتفع 
يكن اأن يحدث نزيف ما قبل الولدة وقد يتكرر الإجها�ص �صهريًّا وقد يعتقد اأنها الدورة 

ال�صهرية لأنه قد يكون قبل موعد الدورة اأو بعدها بيوم اأو يومني. 
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بيني وبينك:
اأ�صغي جيًدا حينما يعرب زوجك عن م�صاعره حتى لو ا�صطررت لدفعه دفعا للتعبري 

عنها، فاإذا تراكمت امل�صاعر بداخله، ف�صيوؤدي ذلك مل�صكلة كبرية مبرور الوقت. 

من منافع بع�س الزيوت العطرية:
-  زيت البابوجن: مهدئ وي�صتخدم لتخفيف اأوجاع الراأ�ص والأرق.

-  زيت الورد: م�صكن جيد وفعال حلالت الكتئاب. 
زيت اليا�صمني: اأكرث الزيوت فاعلية وال�صرورية يف توفري النتعا�ص ولها تاأثري كبري   -

على الإح�صا�ص باملرح. 

هل هناك فراغ كبري يف وقتك؟ 
اللغة الجنليزية، واأتقني  اأن تزيدي من مهاراتك با�صتمرار، فمثال تعلمي  ما املانع 
�صيمالأ  اأن ذلك  اإىل  فباإ�صافة  الرتبية،  كتبا يف  اقرئي  والإنرتنت،  الكمبيوتر  التعامل مع 
اأوقات فراغك، فاإنه �صيو�صع مداركك، و�صيجعلك اأكرث تقاربا مع الأولد.. ولكن ل جتعلي 

هذه الهوايات تدفعك لإهماِل واجباتك الأ�صا�صية.
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اأ�شغلي نف�شك يف غياب زوجك!
اإذا كنت ت�صتكني من غياب زوجك كثرًيا عن املنزل ب�صبب اأعماله وم�صاغله فخري لك 
اأن تتعلمي هواية تق�صني بها وقت فراغك بدل من اأن ت�صتكي لزوجك كلما عاد اإىل املنزل 
ا اإذا كان غيابه لأ�صباب حقيقية و�صرورية لي�ص من بينها طبًعا ال�صهر الزائد مع  خ�صو�صً

الأ�صدقاء.

ل جتعلي زوجك يبحث عن �شريكة اأخرى:
بع�ص  تتنازل عن  اأن  ول يكن  معركة!  وكاأنها يف  زوجها  مع  تعي�ص  الزوجات  بع�ص 
قناعاتها مع زوجها، بل تفر�ص راأيها ويجب على الزوج اأن يقتنع بذلك رغًما عنه.. تلك 

الزوجة هي التي جتعل الزوج يبحث عن �صريكة اأخرى تتفهم ما يريد..! لذا احذري.

حديث الو�شادة:
اختاري الأحاديث الطيبة قبل النوم، واهجري كل م�صكالت البيت والأولد، لأن له اأثر 

طيب يف نف�ص كل منكما. 
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تعلموا من اأبي الدرداء وزوجته!
اإن احرتام املراأة لزوجها وتوددها له عند النفعال والغ�صب دليل على رجاحة عقلها، 
وح�صن خلقها، والأجمل من هذا هو العتذار املتبادل، كما قال اأبو الدرداء لزوجه: "اإن 

يني، واإن اأنت غ�صبت ر�صيتك، واإل ل ن�صطحب". اأنا غ�صبت فر�صِّ

ل تهربي!
ل تهربي من املنزل بج�صدك اأو بروحك عند ن�صوب امل�صكالت، فالهروب لي�ص و�صيلة 

للعالج، ول مانع من الهدوء قليال" ثم العودة حلل اخلالفات. 

ل جتعلي زوجك يهرب!
اأ�صرار ل  اأو حتاويل التطلع على  اأ�صئلتك فيما ل يخ�صك،  ل ت�صايقي زوجك بكرثة 

يريد ك�صفها لك، عندئذ �صيرتك الزوج املنزل وي�صي اإىل مكان اآخر ي�صرتيح فيه.

* * * *
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وافقي اأحياًنا من غري قناعة:
الختالف الدائم يف الراأي يوؤدي غالًبا اإىل اختالف القلوب، فوافقي زوجك اأحيانا، 

حتى واإن كنت غري مقتنعة. ب�صرط اأن تكون يف غري مع�صية اهلل. 

كيف تعينني زوجك على القيام لأداء ال�شالة؟ 
اأغ�صل يدي  لل�صالة  النوم  اإيقاظ زوجي من  اأردت  اإذا  تقول: كنت  الزوجات  اإحدى 
باملاء حتى تكت�صب نوًعا من الربودة واأعطرها بالعطر املف�صل لديه، فاإذا ما لم�صت برودة 
يدي ج�صمه الدافئ وا�صتن�صقت اأنفا�صه عبري ذلك العطر ا�صتيقظ من نومه واإن كان يغط 

يف �صبات عميق.

اقرئي عن مراحل منو الطفل:
وكيف يكن التعامل معه حتى حت�صني تعامله وتتجنبي ما يكن اأن يوؤثر على �صحته 
النف�صية، ويقيه من ال�صراعات النف�صية فيما بعد. وركزي حتديدا على كيفية التعامل معه 

عند و�صوله ملرحلة املراهقة فهي املرحلة اخلطرة بالن�صبة لالأطفال.
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ل خالف اأمام الأولد:
احذري الختالف مع الزوج اأمام الأولد، اأو علو ال�صوت اأمامهم، فهم يتعلمون اأوًل 
بالقدوة والتقليد قبل اأي �صيء اآخر ؛ لأن هذه امل�صكالت �صتح�صر يف ذهن الطفل وتوؤثر 

عليه فيما بعد.

التغافل من ح�شن اخللق:
يقول الإمام اأحمد بن حنبل " ت�صعة اأع�صار ح�صن اخللق يف التغافل" فال تن�صي اأن كل 
طرف منكما ل يخلو من النق�ص، لذا احذري اأن تدققي يف كل �صيء ي�صدر من زوجك، اأو 

تغ�صبي من اأي ت�صرف. 

كوين ذكية:
احذري اأن ت�صتخدمي �صالح البكاء والنهيار حتى حتثيه على النتقام من اأي اأحد من 
عائلته قام بت�صرف غري لئق معك فلن تنطلي عليه هذه احليلة دائًما حتى واإن مل ي�صعرك 

بذلك كما اأنه ت�صرف لي�ص من الإ�صالم، فكوين اأكرث ذكاء وحكمة.
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احلقوق الأ�شرية: 
اإذا  ن�صي، وعظيه  اإذا  واأخواته، وذكريه  اإخوانه  والديه و�صلة  بر  اأعيني زوجِك على 
ق�صر اأو تهاون، فمن ل خري فيه لأهله، فلن يكون فيه خري لأحد واأولهم اأنت،ثم اأي حياة 
تلك التي تعي�صينها مع زوج عاق م�صخوط عليه من اهلل، قاطع لرحمه، قد قطعه اهلل، فاأول 
حتى  رحمه  و�صلة  والديه  بر  طريق  عن  باهلل  مو�صوًل  زوجها  جتعل  اأن  الزوجة  واجبات 

تهنئي معه ويهناأ معك.

ح�شن ال�شتماع: 
لبد اأن حت�صن املراأة ال�صتماع اإىل �صريك حياتها لكن لي�ص بال�صرورة اأن ي�صل اإىل 
حد الإ�صغاء من غري تفكري! فذلك ما قد يفوت الفر�صة عليك فهم ما يريده منك! فهناك 
فرق كبري يف اأن ن�صتمع اإىل بداية احلوار ثم نبداأ يف التفكري يف ردود على ما يقال، وبني 

الإن�صات وا�صتيعاب ما يقال ثم الرد عليه بهدوء وعقالنية واتزان.

* * * *
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القبلة: 
كلما  وامل�صاعر  والأرواح  القلوب  تتالقى  عليها  الزوجني  املحبة بني  القبلة هي ج�صر 
كانت عميقة حارة طويلة كان ذلك دليل احلب وال�صهوة والرغبة يف ال�صتمرار بالزواج 
ب�صبب قبلة. وقد  تعي�صات طول احلياة  اأكرث  ن�صاء  اأ�صعدتهن قبلة، و هناك  ن�صاء  فهناك 
اأجور  وكلها  الرابعة  الثالثة..وتنتظر  للثانية..وتهوى  وتثور  الأوىل  للقبلة  امل��راأة  تذهل 

وح�صنات بني الزوجني!. 

الإ�شباع العاطفي: 
املراأة برتكيبتها العاطفية اأحوج من الرجل ل�صماع كلمات احلب ولإح�صا�صها اأن هناك 
ا بحاجة اإىل اإ�صباع عاطفي لي�صتمر يف العطاء  من يهتم بها وي�صغله اأمرها، والرجل اأي�صً

والإنتاج.
ما  واإذا  النف�صية،  الراحة  فتوِرثه  فيه  التي تزهر  العواطف  تلك  اإىل  فالقلب بحاجة 
الأعباء  امل�صاعب وحتّمل كل  لتذليل كل  ف�صيكون طريًقا  العاطفي  اأ�صبع جانب الحتياج 

وامل�صوؤوليات عن طيب نف�ص. 
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اإ�صاعة احلب ون�صر ثقافة  كان ر�صول اهلل يدفع يف هذا الجتاه وي�صيع وي�صّجع على 
يحب  اأنه  اأخ��ربه  حينما  ال�صحابي  حادثة  دليل  وخري  بامل�صاعر  التكتم  وعدم  الإف�صاح 

فالًنا، ف�صاأله: اأاأخربته؟ قال: ل، قال: اإذن فاأخربه.
واإذا كان هذا منهج احلبيب عليه ال�صالة وال�صالم مع اأ�صحابه فكيف بني الأزواج 

وهم اأوىل ل�صتمرار احلياة وعمارة الكون؟! 

اأ�شلحة الزوجة النووية:
العطر  وو�صع  ال�صخ�صية  بالنظافة  والعتناء  اجلذابة  باملالب�ص  الرجل  اإثارة  عليك 
لتفوزي بعالقة زوجية تنال اإعجابك وحترك م�صاعر زوجك جتاهك، ل تن�صي اأ�صلحتك 
بل جعله  عليه  وال�صيطرة  للرجل  الدفاعية  الو�صائل  تدمري  بها على  قادرة  فاأنِت  الفتاكة 

اأ�صرًيا لهذه القوة ال�صاربة ومطيًعا لك.
يختلف ا�صتخدام هذه الأ�صلحة من زوجة لأخرى، كل زوجة بح�صب ثقافتها واإدراكها 
وفل�صفتها يف احلياة، واإن كانت املراأة الذكية بال �صك هي من تطوع هذه الأ�صلحة للحفاظ 
على ولء الزوج وا�صتمرار �صعادتها يف احلياة الزوجية. ومن بني تلك الأ�صلحة: اإثارة الزوج 

وقلب غرفة النوم اإىل ع�ص رومان�صي �صاخب!. 
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يريدك حبيبته: 
- زوجك يريدك احلبيبة العا�صقة التي تتفنن يف �صرقة قلبه وفى اإثارة رجولته.. 

- يريد امراأة لعوًبا تبهره بقوامها وعطرها كما تبهره باأنوثتها و�صحرها.
- يريد على فرا�صه اأنثى تثريه ومتتعه مبنظرها وعطرها ولني ج�صمها وكلماتها.

- يريدك اأن تذوبي بني يديه ع�صقا و�صوًقا وهياًما كي تعفيه عن احلرام. 

�شر الرجل: 
يقوله،  ما  لديه  لي�ص  بب�صاطة  لأنه  ي�صمت  فهو  لديه  الطبيعية  احلالة  هو  ال�صمت 
وحتاول املراأة اأن ت�صتجره للكالم..لأنها تعرف اأنها اإذا �صمتت فهي تنتظر منه اأن ي�صاألها.. 
عن �صر �صمتها..ثم تبداأ بالأ�صئلة التي ي�صيق بها الرجل ذرًعا..ويعتربها حتقيقا وي�صاب 
باحلرية اأمامها لأنه بب�صاطة.. ل يعرف ماذا يقول؟! لذا فعلى حواء حينما ي�صمت الرجل 

وترغب يف اأن يتكلم..األ تالحقه بالأ�صئلة.
ناعمة.و�صوف  �صل�صة  يحبه..بطريقة  مو�صوع  عن  احلديث  يف  ت�صرت�صلي  اأن  جربي 

ا.  يتجاوب معها مع اأنه طلب تافه جدًّ
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يثري  ت�صوي�ص  واأي  حوله  فيما  الرتكيز  �صديد  اأنه  هو  الرجل  عن  امل��راأة  تعرفه  ل  ما 
اأع�صابه حتى واإن كان يحبها، لذا فعليها اأن تتجنب اأن تطلب منه ما تريد حينما يكون 

منهمكا يف اأي �صيء حتى لو كان �صيئا تافها يف نظرها. 

�شفات ل يحبها الزوج:
-  الزوجة التي تتعامل ب�صيء من التكلف.

التي ل تتوىل املبادرة ولو مرة واحدة.  -
التي تلعب دور ع�صكري املرور.  -

التي ل تهتم مبظهرها اأو نظافتها.  -
التي تقول: اإنها لي�صت جميلة.  -
التي تخجل من �صكل ج�صدها.  -

التي تفوح رائحتها ب�صاًل وثوًما.  -
-  التي ل ت�صتجيب للجماع بتلقائية. 

* * * *
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جمال�س الن�شاء: 
ل ت�صدقي ما ترويه لك بع�ص ال�صديقات! فاإن 90% من حكايات الن�صاء عن حياتهن 
احلميمة مع الأزواج هو جمرد �صرب من املبالغة والكذب. اأنت بنف�صك، جمردة من كل 
التاأثريات الأخرى، فكري مليًّا بحياتك احلميمة، وفكري بالتجديد املمكن انفتحي على 
�صريك حياتك، ا�صاأليه عما يحب، عن راأيه بحياتكما العاطفية واحلميمية عامة. ركزي 
اأنها كانت كفوؤًا ما  على الأمور اجلميلة يف عالقتك اخلا�صة ول تهتمي لكالم فالنة ولو 
تكلمت عن زوجها اأمام غريه بهذه ال�صورة ال�صيئة، ول ت�صمحي ل�صديقاتك باحلديث عن 
مغامراتهن مع اأزواجهن، وذلك بالأ�صلوب الطيب والعبارة املهذبة. فكم من واحدة حتدثت 
ب�صراحة وطيبة قلب فخ�صرت زوجها وطلقها ب�صبب عني �صديقتها! وكم من واحدة كذبت 
وكذبت ف�صقطت من اأعني اجلال�صات! ذكريهم بقوله عليه ال�صالة وال�صالم: "اإن من اأ�صر 
النا�ص منزلة يوم القيامة الرجل يف�صي اإىل املراأة وتف�صي اإليه ثم يف�صي �صرها" )رواه 

م�صلم(.

* * * *
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ماذا يحب الرجل يف زوجته؟ 
اأنوثتها، حياءها، ثقتها بنف�صها، خفة دمها، اتزانها  يحب الكثري، لكن هذه اأهمها: 
�صرعة بديهتها، تفهمها، هدوءها، �صخ�صيتها ل ت�صلطها، دبلوما�صيتها، اإخال�صها، غريتها 

بحدود، نظافتها، توا�صلها، رقتها! 

الرتبية الذاتية: 
ل ُت�صيعي وقتِك وتذكري اأن الوقت من ذهب، فال َت�صيعي عمرك يف الندم والُبكاء 
على اأطالل جتربة فا�صلة. ل تعي�صي يف املا�صي .. دعيه و�صاأنه، ول تن�صي اأن الوقت اأثمن 
والندم.تطلعي  احل�صرِة  �صوى  ورائها  من  جتنني  ل  حزينة  ذكرياٍت  يف  ت�صتهلكيه  اأن  من 

مل�صتقبٍل ينتظرك وتاأكدي اأنه اأف�صل من ما�صيِك وحا�صرك 

* * * *
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قبلة ال�شباح:

42% من التع�صاء يف بيوتهم اأكرث �صعادة وتفاهًما بعد قبلة ال�صباح، وبهذا فاإن تبادل 
الكلمات الرقيقة وو�صع قبلة على جبني الزوجة اأو فوق خد الزوج يوؤدي اإىل الق�صاء على 
امل�صاحنات، ون�صر البهجة وال�صرور يف البيت وا�صتمرار وا�صتقرار احلياة وقد كان ر�صول 
ل عائ�صة ر�صي اهلل عنها قبل خروجه من البيت. �صباحية مباركة على اجلميع! اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبِّ

جمال الروح: 
اأو كما نقول:  هل ت�صاءلِت يف يوم من الأيام: ملاذا هناك ن�صاء متو�صطات اجلمال؟ 
واأغناهم  واأهمهم  و�صامة  الرجال  اأكرث  نت من احل�صول على  ولكنها متكَّ )عادية جًدا( 
واأرفعهم منزلة يف الو�صط الجتماعي؟ كما ا�صتطاعت اأن حتافظ عليه وتبقيه بجانبها بل 

اأ�صرته وا�صتحوذت على حوا�صه ملاذا وهي ل متلك من اجلمال والدلل كما متلكني؟ 

* * * *
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الزوجة الداهية: 
اأمامهم دائًما عندما  جميع الأزواج يحرتمون ويقدرون املراأة الداهية التي ل تكون 
يولع  الغياب  يقولون:  الآن...  بالبتعاد  ابدئي  حوله...  وجودك  قربك  وعلى  عليِك  يعتاد 
اأن ما ي�صهل احل�صول عليه ي�صهل  لِك ولوجودك قربه، وتذكري  ي�صتاق  القلب. فاجعليه 

ا�صتبداله. فكوين �صعبة املنال والو�صول واحل�صول. 

رومان�شية غلط: 
اأرجوك اأرجوك ل تفهمي الرومان�صية غلط! فال تالحقيه �صباًحا م�صاًء وتقويل له: 
تت�صاءيل:  اأمل  اإليه.  اإح�صا�صك  واأر�صلي  ي�صعر...  دعيه  فقط  حتبني؟  هل  اأحبك!  اأحبك! 
ملاذا اأجمل الأيام التي جمعت بينكما كانت فرتة بداية الزواج؟؟ لأن كل �صيء كان جديًدا 
اآنذاك. القبلة واللم�صة و... كان جديًدا وذا مذاق خا�ص. اأرجعي تلك الأيام .. اأرجعيها 

باحلب والدلل والغنج. اأرجعيها باأحا�صي�صك وعي�صي حبك من جديد.
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)ع ي ون ك(: 
عمله  يف  معه  حدثت  ق�صة  يحكي  كاأن  عابًرا،  حديًثا  كان  لو  حتى  يحادثك  عندما 
مثاًل..انظري يف عينيه وامنحيه نظرة ت�صعره اأنِك مهتمة به وتريدين قربه بالذات يف هذه 
اللحظة وهو م�صغول باحلديث. ل تقومي باأي حركة اأخرى فقط اأمعني النظر يف عينيه..
اأتعلمني اأنه بنظراتك له �صتخدعني عقله و�صتجعلينه ي�صعر اأنه مغرم بِك ولي�ص العك�ص..

دعيه يفهم م�صاعرك وحبك فقط من خالل عيونك. 

فهم خاطئ
تتوقع املراأة من الزوج اأن يكون طائًرا من الرومان�صية وال�صحر يف كل الأوقات واأحيانًا 
اأن يفر�ص لك  اأن تتوقعي منه  اأحياًنا ولي�ص دائًما! لكن  يكون ذلك رائعاً  ولطيفًا. نقول: 
ال�صرير بالورود واإ�صاءة الغرفة بال�صموع دائما ً فهذا �صعب جدًا على الرجل امل�صكني. يبدو 
هذا كما لو اأن الرجل يطلب منِك اأن تقومي بحقوقه لف�صلت اإذا مل تكوين تنوين اأن تفعلي 

ا. اأدام اهلل ال�صعادة بينكما. ذلك، فال تطلبي اأ�صياء خيالية اأنِت اأي�صً
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فقدان الرومان�شية:
لديهم  الذين  الأزواج  هم  حياتهم  يف  الرومان�صية  انعدام  من  معاناة  الأزواج  اأكرث 
اأن �صعادة  اأن هوؤلء الأزواج يهبون حياتهم ل�صعادة اأطفالهم متنا�صني  اأطفال، فقد تبني 
ا  ا �صحيًّ الأطفال تكمن يف حياة زوجية م�صتقرة بني الزوجني، لأن ذلك �صيوفر لالأطفال جوًّ

من احلب واحلنان، الأمر الذي ينعك�ص اإيجابيًّا على �صحة الأطفال النف�صية. 

تفتي�س اجلوال: 
املحفوظة  ملفاته  وا�صتعرا�ص  زوجها  ج��وال  بتفتي�ص  قيامها  من  الزوجة  ت�صتفيد  م��اذا 

ور�صائله متنا�صية اأن عملها حرام وهو من التج�ص�ص الذي نهى اهلل عنه؟!
ولك اأن ت�صاهد حالتها ال�صيئة اإذا وجدت �صوًرا واأفالًما ل تليق اأو ر�صائل غرامية ل يحق لها 
قراءتها ولو كانت زوجته.. لالأ�صف فقد هدمت بيتها بيديها، واأفرحت عدوها عليها واأ�صبحت 

�صريتها على كل ل�صان.

* * * *
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كوين �شريحة ووا�شحة!
يف جميع �صوؤونك مع زوجك، واأبلغيه عن كل اأمر يجد يف حياتك ول تقدمي على اأمر 
يف حياتك حتى تخربيه، فاإن ح�صلت لك م�صكلة فاأبلغيه من اأول الأمر ول متهلي فيتفاقم 

الأمر مما يوؤدي اإىل �صوء ظن الزوج بك ويلومك على ذلك. 

نوم الأطفال: 
الزوجني لكن جتد  اللقاء بني  الزوجية يف عالقتها احلميمية وحلظة  جمال احلياة 
�صوءًا  الأمر  ويزداد  غرفتها،  داخل  طفلها  باإح�صار  والهدوء  الراحة  هذه  تف�صد  الزوجة 
حني تنومه بينها وبني زوجها وتعطيه قارورة احلليب والزوج امل�صكني ينتظر ويراقب وهي 
يف م�صارعة مع طفلها العنيد وت�صربه فيبكي في�صع الزوج على اأذنه املخدة وي�صمع �صوت 
طفلها  جميء  قبل  ال�صغري  طفلها  تنومي  مبقدورها  وكان  مزعج  ليلة!  كل  بعيًدا  زوجته 

الكبري!!

* * * *
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الحتالم: 
الإ�صباع  بعد  ماء  ترى  ل  اأنها  املاء.والغالب  راأت  اإذا  اإل  الغ�صل  امل��راأة  على  يجب  ل 
يف  يبقى  امل��راأة  ماء  اأن  بالحتالم،وذلك  النوم  يف  لها  يح�صل  الذي  الفطري  العاطفي 
مبا�صرة  ا�صتيقاظها  بعد  امل��راأة  راأته  واإذا  الأح��وال،  من  النادر  اإل يف  يخرج  ول  الداخل 
وجب عليها اأن تغت�صل عندئذ مثلها مثل الرجل متاما.والأ�صل عندنا بالن�ص يف احلديث 

ال�صحيح: "اإذا راأت املاء" اأي املني. 

الدورة ال�شهرية: 
هي كلمة ت�صري اإىل احلي�ص عند املراأة.واملراأة حتي�ص عموما مرة كل 28 يوما ملدة 
ب�صعة اأيام )اأ�صبوع اأو اأقل(، ويتهياأ الرحم خالل الطهر لحت�صان جنني باإن�صاء بطانة من 
الدم ومن ال�صوائل الأخرى التي تفيد يف تكوين الراحة له.فاإذا مل يتم تلقيح بوي�صة الأنثى 
وال�صوائل  الدم  واندفع  البطانة  ال�صهر،متزقت  خالل  للرجل  املنوي  احليوان  طريق  عن 

خارج ج�صم املراأة بالطريقة املتي�صرة عن طريق الدورة ال�صهرية.
لها اأحكام �صرعية مهمة منها:
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- ل تزيد اأيامها عن 15 يوًما.
- ل جتب فيها ال�صالة ول تق�صيها بعد الطهارة.

- يحرم �صوم اأيامها وتق�صيها اإذا كانت يف رم�صان.
- اأقل اأيامها يوم وليلة.

- الق�صة البي�صاء اأو اجلفاف يوم وليلة عالمة الطهر منها.
- يجب الغت�صال بعدها.

- ل جتوز العالقة احلميمية بني الزوجني اإل بعد الغت�صال.
- ل باأ�ص بال�صتمتاع بني الزوجني اأثناء الدورة ال�صهرية فيما دون الفرج.

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

البطيء الذي ينتهي دائًما مبوت العالقة فن�صيحتنا لك ل تخربي زوجك مبا�صيك! 
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اخلطاأ الكبري: 
اإن ميل الزوج اإىل العالقة احلميمية مع زوجته حاجة ب�صرية نف�صية، وعبادة ربانية 
واإن مل تكن كذلك فاإن الرغبات  النف�ص والطرف الآخر،  باإتقان ير�صي  توؤدى  اأن  ينبغي 
النف�صية ل ت�صبع ول متوت، بل تظل داخل النف�ص حية متوقدة تنتظر الفرج.. ولهذا قلياًل 
ما يت�صارح الزوجان يف هذا املو�صوع، اإذا كره اأحدهما من الآخر ت�صرًفا ما ي�صرب حياًء 
على م�ص�ص، ثم يفاجاأ بعد �صنني بالنفجار اأو بالربود احلميمي، وهذا هو اخلطاأ الكبري.

خريف احلب وربيعه:
احلب خريف الزوج وربيع الزوجة، فاحلب ي�صتاأذن املراأة لدخول قلبها، اأما الرجل 
فاإنه يدخله م�صرًعا. كيف ل والرجال يحبون قلياًل وغالًبا، والن�صاء يحبنب كثرًيا ونادًرا. 
الأزواج يقولون: العلم قوة، والن�صاء يقلن: اجلمال �صلطان. الرجال تبهمهن الن�صاء، ولكن 
الن�صاء ل يفهمهن اإل الن�صاء. والرجال هم ال�صبب يف عدم حب الن�صاء للرجال وخا�صة 

املتزوجني.

* * * *
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اإل هذا..!!
كتمان امل�صاعر، ويف مقدمتها م�صاعر احلب، احلب الذي قد ل ت�صتطيع الزوجة اأن 
تعرب عنه لزوجها يف �صاعات النهار واأمام الأبناء وو�صط زحمة العمل فتكون غرفة النوم 
اأو  قلياًل  ولو كان هذا احلب  والك�صف عنها حتى  امل�صاعر  للبوح بهذه  الأن�صب  املكان  هي 
�صعيًفا فاإن اإظهاره وحماولة تكبريه يف عني الزوج اأمر مهم ونافع: مهم يف كونه يزيد يف 

ارتباط الزوجني، ونافع يف اإ�صاعة اأجواء حتتاجها املعا�صرة احلميمية لتكون ناجحة.

ت�شبح على خري كل ليلة: 
ت�صبح على خري جملة جميلة يرددها الأزواج ال�صعداء كل ليلة ليختموا بها يومهم. 
وقول ذلك، بغ�ص النظر عن �صعور اأحد الطرفني جتاه الآخر نتيجة حدوث �صوء تفاهم اأو 

خالف ما، يف نهاية اليوم له معنى كبري هو: حبنا اأكرب من اأي خالف يحدث بيننا.

* * * *
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)اأحبك(: 
الزوجني  بني  احلب  عن  الإع��راب  لي�ص  ؟!  كالم  بدون  اأحبك  لزوجك  تقولني  كيف 
ا و�صائل عملية وت�صرفات ملمو�صة واإيحاءات ذات معنى  بالكلمات فقط! واإمنا هناك اأي�صً
كبري جتعل الطرف الآخر ي�صعر بحبنا العميق حتى واإن مل نعرب عن م�صاعرنا العاطفية 

بكلمات �صريحة. 
اإن الإعراب عن احلب بدون كالم اأمر مي�صور، وهو اأكرث واقعية وتاأثرًيا من الكلمات 

املنمقة والعبارات الرنانة! وهذه بع�ص اللفتات اجلميلة واللم�صات احللوة:
الرجل  تبداأ نف�ص  للقلب، فعن طريقها  التي ت�صل  اأهم الطرق  النظر هو  عيناه:   -
�صابًقا هي  العرب  ن�صاء  و�صايا  اأن من  لذلك جتد  ينفر عنها،  اأو  املراأة  نحو  بالجنذاب 
)النتباه ملواقع نظر الرجل، واأل تقع عيناه على �صيء قبيح(، فالزوجة الذكية هي التي 
حت�صن ا�صتخدام اأ�صلحتها الأنثوية وتب�صطها فت�صلح هندامها برباعة وفن وتختار الألوان 

اجلذابة وت�صفف �صعرها وتعتني بنف�صها باأ�صلوب يعجب الزوج ويجذبه دائًما اإليها. 

* * * *
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الغرية: 
ما اأ�صقى املراأة الغيورة! وما اأتع�ص حياتها! 

يف  تكلم  اأو  موعًدا،  �صرب  اأو  زوجها،  خرج  ف��اإذا  الغرية،  �صديدة  ال�صكوك،  كثرية 
اأن  اأيقنت  اأر�صل ابت�صامة،  اأو  اأو بدا من�صرًحا،  ًرا،  اأو اأطرق مفكِّ اأو حرر ر�صالة،  الهاتف، 
اأ�صدهم غرية  واأعالهم همة،  النا�ص  واأ�صرف  الغرية.  امراأة يف حياته فوقعت يف  هناك 
فاملوؤمن الذي يغار يف حمل الغرية، قد وافق ربه يف �صفة من �صفاته، ومن وافقه يف �صفة 

منها كانت تلك ال�صفة حممودة.

كـل �شيء لـه ثــمـن: 
ن�صمع كثرًيا اأن فالنة اأعطاها زوجها كذا، وفالنة اأهداها زوجها كذا، والثالثة زوجها 
�صافر بها، ومن حرمت من تلك الأمور التي �صمعتها تظل تتح�صر على حياتها التي ذهبت 

هدًرا وعمرها الذي مل تتهن به وحظها التع�ص الذي األقى بها مع هذا الزوج!
ا�صمعي هذه القاعدة وافهميها جيًدا، ك�ل �صيء ل�ه ث��م�ن. هل تظنني اأن تلك الزوجة 
ح�صلت على هذه الأ�صياء دون اأن تعطي زوجها ما يحب؟!، اأو تنازلت كثرًيا عما حتب؟ هي 

من اأجله هو لكن بطرق دبلوما�صية.
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اأزواج مظلومون: 
اأكتافهم  اأزواج �صاحلون حملوا فوق  واإمنا هناك  لي�صت زوجة ت�صتكي وتئن،  احلياة 
اأطناًنا من الكبت تراكمت على مدى �صنوات من الزواج فاأ�صيبوا بحالة ا�صطهادية مزمنة 
اأدت بهم اإىل مراهقة مزمنة جعلتهم يرددون بكل ح�صرة: اللهم ريحني من زوجتي! واأعتذر 
عن ب�صاعة ال�صورة. ولكن احلقيقة التي غفلت عنها الكثري من الزوجات اأن هناك اأزواًجا 
ظلموا يف قف�ص التهام، واأزواًجا يعانون الوحدة، وتطحنهم رحى الغربة مع اأنهم يعي�صون 

مع زوجاتهم حتت �صقف واحد.

الزوجة املتمردة: 
لي�صت  �صيء،  كل  و�صكوى من  تذمر  دائًما يف حالة  تر�صى مبعي�صتها، وهي  زوجة ل 
قانعة مبا لديها ودائًما تريد املزيد، وهي بذلك ت�صغط على زوجها حتى ينفذ لها رغباتها 
وطلباتها هي نوع من الزوجات املدمرة لأنها تبحث عن نف�صها و�صعادتها فقط ول حتافظ 
على زوجها اأو بيتها وكثرًيا ما تنتهي هذا الزوج بالطالق اأو مب�صاكل مالية �صخمة لي�ص 

ا. للزوج فقط ولكن لها هي اأي�صً
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اأف�شل الزوجات:
باأي  ت��ديل  ول  به  ت�صعر  ما  تخبئ  لأنها  الرجل  يف�صلها  اأم��ني،  م�صتودع  الغام�صة 
معلومات عن نف�صها اأو عن الآخرين فينجذب نحوها لأنه يجدها مو�صع ثقة واأكرث تاأثرًيا 
لنف�صها  بها  �صتحتفظ  لأنها  وم�صاكله  لأ�صراره  اأميًنا  م�صتودًعا  فيها  ويرى  الآخرين  على 
اأن تف�صي  اأمامها الرجل ويتهرب منها ؛ خمافة  بعك�ص املراأة كثرية الكالم التي ي�صمت 

اأ�صراره اأمام الآخرين.

الزوجة الطفلة:
تكون على عالقة �صديدة باأمها ومرتبطة بها دائًما وتعتمد عليها يف كل �صيء، تت�صف 
باخلجل وعدم حتمل امل�صوؤولية، وغالًبا ما تكون اأمها هي املتحكمة وامل�صيطرة يف املنزل 
ا لأبنائها ؛  كله فتلجاأ اإليها البنة يف كل �صيء وهي بذلك ل ت�صلح زوجة، بل ل ت�صلح اأمًّ

لأنهم �صين�صوؤون اأطفاًل فاقدي الثقة باأنف�صهم معدومي ال�صخ�صية.

* * * *
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الزوجة ال�شامتة:
املراأة التي ت�صتمع اأكرث مما تتكلم وجتيد فن ال�صمت والرد بكلمات مقت�صبة ومتقنة 
هي التي تثري انتباه الرجل ويجذبه غمو�صها ويحاول التقرب منها لفك غمو�صها واكت�صاف 

اأ�صرارها.

الزوجة الغائبة:
وزوجها  عملها  بني  الزوجة  ت��وازن  اأن  فالبد  العاملة،  الزوجة  هي  تكون  ما  غالًبا 
واأطفالها وبيتها فال حترمهم منها بحجة العمل فيفقد بذلك زوجها الإح�صا�ص بقربها منه 
وم�صاركته يف جميع نواحي حياته واهتماماته مما يوؤدي اإىل وجود هّوة وم�صاكل بينهما... 

املو�شو�شة:
اأ�صيب  اأنه  تعتقد  زوجها  درجة حرارة  ترتفع  فعندما  الأ�صياء،  اأ�صواأ  زوجها  تت�صور عن 
باحلمى وعندما يتاأخر يف عمله فقد اأ�صيب بحادث فهي بذلك تطارده بالو�صوا�ص واخليالت.
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الزوجة املتملكة:
هي الزوجة التي تت�صم بحب التملك الزائد وال�صيطرة، وهي تريد من زوجها احلب 
اأو يحب  اآخر  باأحد  يهتم  راأت زوجها  اإذا  وتغ�صب  لها فقط،  وال�صت�صالم  كله واخل�صوع 
امل�صاكل وجتعله  له  اآخر غريها، فهي بذلك تق�صي على �صخ�صية زوجها وت�صبب  اإن�صاًنا 
ا وحناًنا بل هو متلك و�صيطرة، فهذه الزوجة ل  يكره احلياة الزوجية، وهذا ل يعترب حبًّ

يطيقها زوجها بل يتمنى موتها واخلال�ص منها. 

كوين زوجته الثانية قبل اأن ياأتي بها؟ 
اأنِت تخافني من جمرد ذكر ا�صم الزوجة الثانية فما بالك لو دخلت عليك؟ انتبهي 
لزوجك وخا�صة عندما يذكرها ول تكوين جاهلة مثل غريك بحيث جتادلينه وتتمنني عليه 

بقولك له: اأنا ما يف مثلي! واحمد ربك اأنك اأخذت زوجة مثلي!
قلبه  عر�ص  على  مرتبعة  وتكوين  اأكرث  ذكية  تكوين  اأن  عليك  يجب  كان  غلط!  غلط 

لوحدك.
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ت�شريف من قناعة: 
يحب الزوج املراأة التي تنبع ت�صرفاتها من قناعاتها لي�ص لأجل اإر�صائه فقط خا�صة 
وتربية  امليزانية  على  واحلر�ص  البيت  وتنظيم  بالنف�ص  العناية  من  الأ�صا�صية  الأمور  يف 
الأولد بكل هذه الأمور �صيحرتمك زوجك، ويزيد تعلقه بك اإن راأى اأنك تهتمني بها من 
داخلك اأنت لي�ص اإر�صاء له فقط. فكوين كل �صيء له حتى ي�صاألك عن حاجاته ال�صخ�صية 

ويجد عندك اإجابتها ولو كانت مفتاح ال�صيارة اأو �صاحن اجلوال.

متى يبتعد الزوج عن ممار�شة العالقة احلميمية؟ 
عند الن�صغال الذهني والنف�صي ال�صديد باأمور م�صريية كعمل اأو �صفقة اأو جتارة اأو 
بيت اأو غري م�صريية كم�صاكل مع الأهل اأو الأ�صدقاء اأو حتى م�صاكل معك اأنت، فكوين له 
زوجة يعتمد عليها فيح�ص مبكانتك ول ت�صري على الو�صول ملرادك يف ليلة و�صحاها بل 
اتركي الزوج على راحته،  واأ�صعريه بالأمان وا�صتمعي له، وكوين بكامل نظافتك وزينتك 

ول تفاحتيه يف مو�صوع العالقة اأو رغبتك باأي �صكل �صواء تلميًحا اأو ت�صريًحا.
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املنتقدة للن�شاء الأخريات: 
هل ت�صدقن اأيتها الن�صاء، باأن الرجل ينتبه بالفعل اإىل اأ�صلوب ت�صويه �صورة الن�صاء 
الأخريات ويكره هذه ال�صفة فيك؟! فهو يعتقد اأنك واثقة من نف�صك، ول يهمك احلديث 
يكونوا  اأن  الرجال يجب  اأن  اأعتقد  امراأة ل  الأخريات، ولكن من وجهة نظر  الن�صاء  عن 
ا ل ي�صيقون بحديثنا عن اأي رجل �صواء كان مذيًعا اأم بائع الأحذية اأم  منزعجني فهم اأي�صً

مزارًعا. لكن ترك ذلك اأف�صل لك. 

ال�شعور بالحتياج: 
يف  حدث  ب�صبب  اإما  بالأمان،  ال�صعور  عدم  من  جدية  بحالة  ي�صعرن  الن�صاء  بع�ص 
حياتهن، واإما ب�صبب نقطة �صعف لديهن. ولكن الرجل ل يحب الزوجة التي تاأتي باكية 
نافع يف  اأ�صلوب  اأنه  تعتقدين  اإذا كنت  لذا  ب�صكل م�صتمر.  العاطفي  الدعم  �صاكية تطلب 

التقرب من الرجل ففكري مرة اأخرى! فاأنت خمطئة.

* * * *
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غزو الف�شاء ال�شخ�شي: 
ترتيب،  واإعادة  تعديل  بالفطرة، يجعلهن يرغنب يف  اإرادًي��ا  الن�صاء ت�صرًفا ل  متلك 
وتنظيم �صكل الرجل وحياته، وخزانة ثيابه واأوقات فراغه، واأ�صدقائه، وهذا الأمر يخنق 
الرجل ويجعله ي�صعر باأنه مقيد يف منزله. فتوقفي! رمبا يكون زوجك من النوع النعزايل 

ذي ال�صخ�صية ال�صتقاللية. هذا النوع يحب الختالء قلياًل بنف�صه، فانتبهي. 

الزوجة املوظفة: 
يقال: اإن الرجل هذه الأيام يرغب يف الزواج مبوظفة، ول يعباأ بجمالها و�صكلها بقدر 
ما يهتم بوظيفتها، وال�صبب اأن احلياة اأ�صبحت �صعبة هذه الأيام والرجل ل يكنه حتمل 
ا واأن  م�صاريف الأ�صرة مبفرده، ول بد للزوجة اأن ت�صاركه حياته، واأولها اأن ت�صانده ماديًّ
اأن ت�صاعده، لذلك �صار  تكون يده اليمنى يف الإنفاق، فاإذا مل تكن موظفة فلن ت�صتطيع 

الرجل اليوم ي�صرتط الزوجة املوظفة ولو كانت ثانية.

* * * *
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هموم زوجة: 
واأن تكون  اأن تنال حمبة زوجها،  الدفع يكون احلب! تتمنى كل زوجة  لالأ�صف بقدر 
بالن�صبة اإليه املاء والهواء، فتتفانى من اأجل اإ�صعاده وحتقيق رغباته ومطالبه، وتكون اليد 
العطاء،  وين�صى  الأخذ  الزوج على  فيتعود  ال�صراء  قبل  ال�صراء  معه يف  تقف  له،  اليمنى 
ين�صب  ا  ماديًّ يدها  رفعت  واإذا  واجب.  اإىل  ف�صل  من  وم�صاندتها  له  م�صاعدتها  وتتحول 

اخلالف بينها وبينه، ويتحول احلمل الوديع اإىل وح�ص كا�صر، فبقدر الدفع يكون احلب! 

العاطفيات: 
تبكي الن�صاء لروؤية م�صهد عاطفي، وعندما يك�صر ظفرها، اأو عندما ل تعجبها ق�صة 
وكاأنه  واحدة  بحركة  �صيء  كل  يغري  اأن  الرجل  من  تتوقع  اأنها  هذا  والأ�صواأ من  �صعرها، 
لأنه  ؛  املنهمر  الدموع  �صيل  يحب  ل  ولكنه  العاطفية  امل��راأة  الرجل  يحب  بالطبع  �صاحر. 
ا  بب�صاطة غري مربمج على التعامل مع هذه املواقف، دعي دموعك جانًبا وحتدثي معه عمَّ

ي�صايقك، و�صتجدين حال للم�صكلة فال تكوين �صلبية واأنانية.
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العطاء 
زوجة بدون عطاء ل تعني �صيًئا. هل �صاألِت نف�صك يوما: ملاذا يتزوج الرجل؟ يف كل 
زمان ومكان يف كل ملة ونحلة. بع�ص الرجال يف اأرجاء الأر�ص ويف �صفحات الزمان كان 
ل يهمهم كثرًيا الطريق ال�صرعي لإ�صباع الغريزة ولكنهم بحثوا عن الزوجة ملعنى اأكرب من 
ذلك. اإنه البحث عن حنان الأم ورعايتها الذي يظل الرجل حائًرا يبحث عنه دائًما، ي�صعر 

اأنه تائه خمنوق ورمبا خائف يف اأعماقه حتى يجده عند زوجته الغالية.

جراأة: 
من اأ�صمى جوانب العطاء الت�صامح فهو عطاء الغفران ومنح العفو فالأم ت�صامح ولدها 
رمبا حتزن اأو تت�صايق لكنها اأًبدا ل يغلق قلبها دونه عنده دائما فر�صة للرجوع.. مهما فعل 
بالت�صامح ثم هي  املراأة �صعادتها  له مهما �صايقها فانظري كيف متلك  ويف قلبها مت�صع 
تعاند وتغ�صب لأتفه الأمور واأقل امل�صكالت ثم تقول زوجي لي�ص رومان�صيًّا هو ل يفهمني 
ول يحبني! بل اأنت التي األقيِت بالرومان�صية يف البحر وهدمت �صرح احلب جراأة... نعم 
هدمت �صرح احلب الذي بحث عنه فيِك وتزوجك من اأجله باأن كنِت له باملر�صاد تتبعني 



136

عوراته.. حتاولني ك�صف �صوءاته واأخطائه.. ت�صعرينه بنديتك.. ثم تغ�صبني لأنه يكرهك 
اأكرب �صدمة.. تزوجك باحًثا عن عطائك وحنانك فقابلتيه  وكيف ل يفعل وقد �صدمتيه 

بنديتك وحتطيمك... اتفقنا على ال�صراحة فال تغ�صبي مني.

رومان�شية الطفولة: 
ت�صور الرومان�صية الطفولية الوهمية للزوجة اأن على زوجها العودة من العمل حاماًل 
وردة وم�صباًل عينيه ليبداأ يف ال�صوؤال عن اأخبارها وكيف اأنه افتقدها ب�صكل جعله ين�صى 

ا�صمه!!
وطبًعا الواقع ينفخ يف هذا الرماد فت�صطدم الزوجة بزوج متعب زاهد رمبا ع�صبي اأو 
�صامت يريد اخلروج اإىل اأ�صحابه، ل يعرب لها عن حب اأو ا�صتياق بالطبع. اأما الرومان�صية 

الزوجية احلقيقية البناءة فهي تعلم املراأة اأن �صناعة املودة واحلب �صناعة ن�صائية.

�شناعة الرومان�شية: 
نعم وراءك الكثري من امل�صاغل وحتتاجني اأنت الأخرى ملن ي�صاألك عن اأحوالك وي�صليك 
ويخفف عنك، ولكن املراأة مرتاحة يف بيتها ل تعاين من ال�صغوط التي يعانيها الرجل حتى 
واإن كانت تعمل فهي غري م�صوؤولة، ثم اإن اهلل تعاىل اأمدها بقدرة على التحمل مع زوجها 
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ومع اأبنائها لتوؤدي مهمتها الأ�صا�صية: حتقيق ال�صكن لزوجها. وهي الوحيدة القادرة على 
�صناعة الرومان�صية ال�صادقة.

املرح: 
يعني  ل  املرح  ب�صو�صة..  مبت�صمة..  مرحة  زوج��ة..  من  الرجل  حياة  يف  اأجمل  لي�ص 
"الهبل" فقط!! اإنه يعني الب�صا�صة "تب�صمك يف وجه اأخيك �صدقة " هذا لأخت الإ�صالم 
يف كل مكان فكيف لزوجك الذي هو اأحق النا�ص بح�صن �صحابتك؟ اإنه يعني عدم التدقيق 
والوقوف عند كل �صغرية وكبرية فهذا هو تعريف النكد واإذا دخل النكد من الباب هربت 

الرومان�صية من ال�صباك!! 

اأر�شليها اإىل زوجك الغايل: 
اإىل من اخرتته من بني النا�ص كي اأكون معه .. اإىل من خفق قلبي ورق�صت كلماتي 
عند ذكر ا�صمه .. اإىل من زرع حبه ب�صدري اإىل زوجي الغايل رجوت الواحد الرحمن اأن 
اأهتف واأردد ا�صمك يف كل مكان  اإن�صان واأن  اأظل لك مدى الأزمان ول ي�صاركني بك اأي 

اأحبك يا اأروع اإن�صان حمبتك!..  زوجتك.
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اأ�شراره: 
اأن  الطرفني،اإل  بني  التامة  املكا�صفة  على  تقوم  اأن  يفرت�ص  عالقة  ال��زواج  اأن  رغم 
الواقع احلياتي لهذه املوؤ�ص�صة الجتماعية يحكي غري ذلك،اإذ تظل هناك لأحد الطرفني 
القرتاب  اأو  اإليها  الدخول  الآخر  الطرف  على  مغلقة،يحظر  يودعها غرفة  اأ�صراره،التي 
منها،ومبا اأن الرجل هو مدير هذه املوؤ�ص�صة،وهو الطرف الأقوى فيها فاإنه �صاحب غرفة 

الأ�صرار مفتاحها يف يده ول يحق لأحد غريه الدخول .. حتى الزوجة.
اخليانة  اإىل  ول  امل�صرتكة  حياتهما  اأعمدة  زعزعة  اإىل  ال��زوج  اأ�صرار  ترقى  ل  قد 
بال�صرورة ولكنها غالًبا ما تتعلق بالأمور املادية، اأو �صداقات غري مر�صي عنها اأو عالقات 
اأن ندخل  اإىل الأهل تقدم حتت الطاولة. هنا نحاول  الأق��ارب،اأو معونات  يف اخلفاء مع 
ك�صفتها  ولو  تخفيها  الزوجة  عند  اأ�صراًرا  هناك  اأن  مع  بحذر!  لكن  الزوج  اأ�صرار  غرفة 

رت بيتها واأكرث هذه الأ�صرار تخ�ص املالية.  لزوجها فرمبا دمَّ

خمزون احلنان: 
اإذا كانت الزوجة 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 ير�ص، وقد 
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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 

تبنى على احلب املتبادل، "هن لبا�ص لكم واأنتم لبا�ص لهن".

هل املراأة اأكرث حميمية اأم الرجل؟ 
ع�صرات  عنه،  اإجابة  اإىل  للو�صول  وجمهدة  كثرية  اأبحاث  اإىل  اأحتاج  �صعب  �صوؤال 
وع�صرات من علماء النف�ص حاولوا الو�صول اإىل �صاطئ اليقني، ولكن اأمواج ال�صك ما تزال 
حتى الآن تغمر اجلميع وترف�ص اأن تبوح اإل ببع�ص الأ�صداف والرمال وقد تو�صلت درا�صات 

كثرية اإىل اأن الن�صاء عموًما اأكرث قدرة على املكا�صفة من الرجال. 

اخلجل اأول م�شمار يف نع�س احلميمية: 
فهو الذي يجعل املحب منعزًل يف برجه العاجي ال�صيق، متجنًبا التفاعل الجتماعي. 
والت�صوير"  الق���رتاب  "ممنوع  لفتة:  فيها  مغرو�ص  مغلقة،  ع�صكرية  منطقة  يف  فهو 
والتناق�ص الفظيع الذي ل ي�صتطيع حله اخلجول هو اأنه يتحرق �صوًقا للعالقات احلميمة، 
ولكنه ل ي�صتطيع اأن ياأخذ املبادرة اأو يتحمل املخاطرة، اأو يتغلب على هذا الوح�ص الداخلي 

الرقيق واملهذب!، اإنه يريد اأن يحب بالريوت كنرتول. 
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عطرك: 
اأبًدا  اأبًدا  ت�صيعيه  واح��ًدا، ل  العطور فخ�ص�صي منها  لديك جمموعة من  كانت  اإن 
الباطن وكلما  اإل وقت العالقة فقط. �صعي هذا العطر �صرت�صخ رائحته يف عقل زوجك 
ا�صتم رائحة ذلك العطر �صي�صرتجع عقله الباطن الأوقات التي ا�صتم فيها هذا العطر األ 
وهي اأوقات العالقة احلميمية، فتظهر رغبته بطريقة تلقائية بل حتى اأثره عليك �صيكون 

وا�صًحا واأنك ت�صتاقني لزوجك فقرري من الآن اختيار عطرك احلميمي!. 

املراأة: 
املراأة رقيقة امل�صاعر ومرهفة الإح�صا�ص جامعة احلب واحلنان متر بلحظات �صعف 
واحتياج للغري حنونة تتقلبها العواطف وتوؤثر يف كي�انها تع�اريج، فدمعة تنرثها وجنتا تلك 
املراأة ل تت�صورها زيف اأو متثيل.. بل هي نقية اأ�صدق من و�صوح ال�صم�ص واأ�صد ح�رارة من 
اإ�صعاعاتها اإن مل جتد مقًرا لها على حنايا رج�ل عط�وف ويف ي�صتقبل دموعها ويوا�صيها 

ويتلقى �صكواها ويخفف عنها بكاها.
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لذة مفقودة:
الزوجني  بني  وامل�صارحة  الدائم  والعطاء  املتبادل  احلب  يف  الزوجية  العالقة  لذة 
احلميمية  العالقة  تفقد  احلب  وبدون  والتقدير،  بالثناء  الإيجابيات  وتعزيز  والأريحية 
هذه  اإىل ه�صم حالوة  يوؤدي  مهم�ًصا مما  �صيًئا  الوقت  مرور  مع  وت�صبح  ون�صوتها  لذتها 
تكون حياتها  "التلميذة" فبها فقط  ت�صتخدم طريقة  التي  الذكية هي  والزوجة  الغريزة 

اأف�صل من حياة جميالت كثريات يع�صن الإحباط.

جمال يدوم:
اجلمال الذي يدوم ول يبلى هو جمال الروح التي اأحبها زوجها ومت�صك بها ولي�ص يرى 
يف الوجود اأجمل منها.فكم من زوجة عادية ولي�صت جميلة ومع ذلك زوجها طاير فيها! 
وكم من زوجة ملكة جمال لكنها واجلدار واحد عند زوجها! واآ�صف ل�صراحتي! لكن دعونا 

نعظم احلب يف نفو�صنا، فهو بعون اهلل �صيجعل حياتنا اأجمل. 

* * * *
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خزنة الزوج:
الرجال يبحثون عن زوجة يثقون بها. لذا اأظهري ولئك لي�ص فقط بوا�صطة الكالم، 
ا. فعندما تلتزمني يف عالقة يجب اأن تظهري حمبتك ودعمك لل�صريك  ولكن بالفعل اأي�صً
اأمامه واأمام الزمالء والأ�صدقاء واأن تدافعي عنه عند ال�صرورة خا�صة عند اأهله واأهلك. 
هذا الولء �صيجعل الرجل ي�صعر بالأمان اأكرث و�صيعطيه احلافز لل�صماح لنف�صه بالنطالق 

اأكرث يف العالقة احلميمة معك. 

ال�شكوت من ذهب: 
كل  يف  بها  لت�صلحت  ومعناها  قيمتها  امل��راأة  اأدرك��ت  لو  لكن  كثريون  يكررها  مقولة 
وبني  بينها  واحرتاما  ثقة  ووطدت  جناًحا  واأح��رزت  الآخرين  مع  وتعامالتها  ت�صرفاتها 
الطرف الآخر. هذا ما ك�صفته الدرا�صة، فاعتمدي ال�صمت الفعال .. اأي اأن تكتفي بالتعبري 
عن غ�صبك وا�صتيائك بنظرات حادة وثاقبة من عينيك فقط، عندها �صيرتجم الآخرون 

�صمتك على اأنه ثقة زائدة يف النف�ص وقوة غام�صة جتعلهم يحارون يف رد فعلك. 

* * * *
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لكي ل تندمي: 
النجاح يف احلياة عامة  ت�صاعد على  و�صيلة قوية  ال�صمت مرتبط باحلذر وكالهما 
ومع �صريك العمر خا�صة، مبعنى اأنه عندما تكون املراأة حذرة يف كل كلمة تقولها لالآخرين 
تك�صب احرتامها لنف�صها واحرتامهم لها، واملراأة التي تطبق اأ�صلوب ال�صمت عندما تغ�صب 
اإمنا تفكر مليًّا قبل ح�صول ردة فعلها املفاجئة، وهكذا تتحكم يف نف�صها وتركز اأكرث يف 

احلبكة املنطقية ملحور النقا�ص مع الطرف الآخر.

يبوح باأ�شراره: 
الرجل مثاًل  الآخر يف موقف دفاعي فعندما ي�صمت  املراأة ي�صع الطرف  اإن �صمت 
تقلق املراأة، ولكي تخرجه عن �صمته تبداأ برمي الأحاديث واحًدا تلو الآخر فتخرج كل ما 
لديها من اأ�صرار اأمامه وهكذا على املراأة اأن تعتمد ال�صمت كما الرجل ؛ لكي ت�صعه يف 

موقف دفاعي في�صطر للكالم واإخراج كل ما لديه. 

* * * *
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اأكرث ذكاء: 
ال�صمت ي�صفي على املراأة هالة من النفوذ ويجعلها يف نظر زوجها اأكرث ذكاء واأعمق 
عليها  الغ�صب  اأو  ال�صتثارة  �صريع  ويكون  متعًبا  عمله  من  الرجل  يعود  فعندما  تفكرًيا، 
اأن تتجاهله وت�صمت ؛ لكي تتحكم هي يف املوقف بدًل منه، فهو �صيحاول اأن يخفف من 
غ�صبه؛ ليحقق التوازن بني �صخ�صيته و�صخ�صيتها، ويف الوقت نف�صه يتاأثر باأ�صلوب تعاملها 
اإن�صانة جديرة  ويعتربها  لها ذكاءها ويحرتم موقفها وينجذب نحوها  مع غ�صبه فيقدر 

بالهتمام. 

املراأة تبكي على اأقل �شيء: 
تبكي لأن عواطفها جيا�صة ول ت�صتطيع اأن تعرب عما يف قلبها فتنزل الدموع ال�صادقة 
الباردة  الدموع  هي  الدموع  فهذه  م�صاعر،  من  قلبها  يف  ما  كل  الل�صان  عن  بدل  وتقول 
اجلميلة التي ل اأحد يقول للمراأة: قفي ل تبكي! بل ينظرون اإليها وهي تبكي ول ي�صاألون 

ا.  عنها؛ لأن الأمر عادي جدًّ
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دموع املراأة باردة وكاذبة: 
تكون دموع املراأة باردة وكاذبة عندما ت�صتغل دموعها �صريعة النزول والإمطار على 
اأحًدا، وعند الذهاب للقا�صي تبكي.  اأن تظلم  اأو  اخلدود، عندما ت�صتغلها حلاجة معينة 
والرجل مهما بلغت قوته ل يحتمل بكاء املراأة ويتعاطف معها رغم اأنها دموع كاذبة. هذا 
منوذج للدموع الباردة ولكن لي�ص �صحيًحا اأن دموع املراأة باردة دائًما، فقد تكون اأحياًنا 

اأ�صد من اجلمر وتكون ذات حرقة يف ال�صدر وخا�صة من الكالم اجلارح. 

دموع املراأة املحبو�شة: 
اإذا جرحت م�صاعرها  اأخف منه  اإذا �صربها زوجها مثاًل وبكت يكون بكاوؤها  املراأة 
بكلمة، فبمجرد نطقك بكلمة جترح م�صاعرها فتتلفظ عليها باألفاظ قا�صية حت�ص�صها اأنها 
و�صيعة تافهة قبيحة ل تعرف اأن تعمل �صيًئا! اأو جترحها يف �صرفها بكالم قا�ٍص. وقتها ركز 
نظرك مبا�صرة على عني املراأة ف�صتجد الدموع املحبو�صة يف العيون من ق�صوة قولك عليها. 

يا هلل! كم هي قوية! كيف تتحمل هذه العبارة وحتب�ص دموعها؟!
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دموع املراأة احلارقة: 
باأنك  اأن تفرح  اأن ترى دموعها ل تريدك  اأن تبكي ويف نف�ص الوقت ل تريدك  تريد 
ب�صكل بطيء  ت�صيل  وتبداأ  م�صاعرها فرتى دموعها مغرورقة يف عينيها  جنحت يف جرح 
على اخلدين، فهذه الدموع حارقة جدا تتاأمل منها املراأة كثرًيا وتوؤثر على نف�صيتها وحترق 
اأع�صابها وتلهب عواطفها حتى تطغى العاطفة على العقل وتكون دموعها حارقة عندما 

تفقد الأم ابنها اأو ابنتها فيكون بكاوؤها اأقوى األف مرة من بكاء الرجل. 

الزوجة والرجل الغام�س: 
فالرجل دائًما ما ي�صاأل نف�صه: ماذا تريد املراأة؟ 

فهذا هو ال�صوؤال الذي يوؤرق اجلميع منذ الأزل ولكن هناك رجل اأو زوج ل ت�صتطيع 
املراأة اأن تقاومه، ول يختلف اثنان على اأن املراأة ت�صعف اأمامه لتعلن حبها ومتلكه على 
اأفكاره وتفهم  اأن تعرف  اإنه الرجل الغام�ص الذي ل ت�صتطيع املراأة  قلبها. وقد تعجبون! 

خمططاته، وهي بذلك تكره الزوج املت�صلط الوا�صح ومتل منه. 
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الر�شيد البنكي بني الزوجة والزوج: 
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: بال ر�صيد .. بدًل من اأن تتزوج ر�صيًدا بال رجل.

رفع ال�شوت: 
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 اإمنا يجب اأن تقفي بجانبه يف املواقف 
ال�صعبة والظروف احلرجة، واعتربي من قول ر�صول اهلل لزوجه عائ�صة ر�صي اهلل عنها 
حني قال لها: " يا عائ�صة، اإذا اأردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، واإياك 
وجمال�صة الأغنياء، ول ت�صتخلعي ثوًبا حتى ترقعيه " فكوين بارك اهلل فيك �صابرة را�صية.

* * * *
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ما فائدتِك كزوجة؟ 
اإذا كان زوجِك ل ياأكل من طبخ يديِك، ويذهب وي�صرتي الأكل من املطعم، ول يغ�صل 

مالب�صه اإل يف املغ�صلة. اإًذا ما فائدتِك كزوجة؟! 
وتويل  ورعايتها  الزوجة  اإعا�صة  وهموم  وم�صاريفها  احلياة  �صغوط  يتحمل  ال��زوج 
يكون  اأن  الطبيعي  وال�صغوط قا�صي ل يرحم، ومن  بامل�صاغل  وراأ�صه مليء  البيت،  �صوؤون 
اإذا  اأو ت�صمعه كالًما جميل  اأن يهداأ  اأن تهدئه وت�صرب عليه اإىل  ع�صبيًّا، وينبغي للزوجة 
غ�صب وتكون حنونة معه ؛ لتن�صيه كل معاناته وم�صاكله حتى تكون فعاًل زوجة، ولكن اإذا مل 

ت�صربي عليه حتى يهداأ وت�صمعيه كالًما جمياًل يهدئه. فما فائدتك كزوجة؟! 

زوجة .. وزوجة: 
يف  اإليها  زوجها  ت�صد  عطرها  يف  اأّخ��اذة  لونها  يف  �صاحرة  منظرها  يف  جميلة  وردة 
�صمت تاأخذ بلباب عقله يف حياء حلظاته معها هي الأجمل.. يتمنى ب�صغف دوام وردته ؛ 
لتدوم هذه النظرة وت�صتمر هذه ال�صعادة... لكن.. بع�ص الأزواج لديه زوجة مليحة جميلة 
ع�صبية  الكالم  غليظة  العواطف  جامدة  امل�صاعر  خاوية  لكنها  ر�صيقة  خفيفة  و�صيئة، 

بغي�صة ل تفهم لغة القلوب ول تفقه عامل الوجدان. 
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ن�شيحة مطلَّقة: 
)افعل(  الأم��ر  عبارة  م�صمعه  على  اأك��رر  ما  كثرًيا  لأين  رجعة  وب��دون  ثالًثا  طلقني 
والنهي )ل تفعل(!، وب�ص�راحة الرجال ييلون 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!. 

ل ت�شعيه يف موقف العتذار!
الزوجة العاقلة ل تنتظر من زوجها كلمة اآ�صف اأو اأعتذر عما ح�صل، بل الذكية من 
الزوجات.. ل ت�صع زوجها يف هذا املو�صع اإل اإذا جاءت منه وحده ول�صيء يحتاج اعتذاًرا 

فعاًل وهذا قليل.

ثقافة زوجية �شحيحة:
عندما تفهم الزوجة معنى الزواج.. وتتعلم كيف تتعاي�ص معه..تتغري حياتها وت�صبح 
الأمور اأ�صهل.. فعندما نفهم بناتنا اأن الزوج هو اإ�صافة رائعة حلياتها ال�صابقة ولي�صت نقلة 

من حياة اإىل حياة!!فنحن جننبهن الكثري من الأمل وامل�صاكل.
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هل اأخربه بكل اأ�شراري؟ 
تت�صاءل بع�ص الزوجات: هل من احلب والإخال�ص لزوجي اأن اأخربه بكل �صيء عني 

وعن حياتي؟ هل اأخربه بكل اأ�صراري؟ بكل ما اأعرفه؟
بعد.. واحلقيقة.. هي..  فيما  امل�صكالت  بالكثري من  لأنه مرتبط  �صوؤال مهم جًدا.. 
ل! ل تخربيه بكل �صيء.. مهما كان حبك له و�صدقك معه.. فاهلل �صبحانه وتعاىل مل يحل 

الكذب اإل يف ثالثة موا�صع ومنها: بني الزوج وزوجته يف بع�ص الأمور.

توقفي وفكري: 
هل حياتي تتوقف على هذا الزوج اإذا اعتنى بي �صعدت واإذا اأهملني �صقيت؟ انظري 
بزوجك  ان�صغالك  ولكن  والراحة  ال�صعادة  يجلب  ما  احلياة  معطيات  من  لديك  حولك! 

اأعماك عنها لديك اأبناء �صحكاتهم م�صدر �صعادة ولديك اأهل واأخوات يحبونك.
اأوقفي �صيالن عاطفتك نحوه ووجهيها نحوك وعائلتك. ابحثي عن الراحة وال�صعادة 
اأنه  وكيف  العاطفي  ال�صتقالل  ولكن عن  لظلم  اأحتدث عن حلول  ل  اأنا هنا  بعيًدا عنه. 

يجّنبك الكثري من الأمل بفراقه. 
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�شوتك: 
�صوت املراأة وروعة اإيقاعه وقدرتها على احلديث من اأهم العوامل التي توؤثر ب�صكل 
كبري يف م�صاعر الرجل. فاملراأة التي تنتقي كلماتها وتعرف متى تتكلم ومتى ت�صمت وتعلم 
مواطن ال�صحك والتهكم وغريها من الأ�صوات هي املراأة التي متلك ثاين اأهم العوامل يف 

جذب اهتمام الرجل وتوثيق عالقات الألفة واملودة والتجاوب. 

ال�شم: 
يعدمها، وقد دل بحث  تقوي اجلاذبية وعك�صها  الطيبة  فالرائحة  ا،  دوًرا مهمًّ يلعب 
علمي اأن ال�صم ذو اأثر حموري يف عالقة الرجل باملراأة، واأكرث الروائح التي تعجب الرجل 
جتذب  كانت  الرائحة  وتلك  للمراأة  اجللدية  الغدد  تفرزها  التي  الطبيعية  الرائحة  هي 

الرجال وتاأ�صرهم منذ الع�صور ال�صحيقة وحتى اليوم. 

* * * *
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هل معني احلب ين�شب؟ 
روافده  بتنوع  يتاز  احلب  اإن  ال�صمت.  جدران  خلف  يتوارى  قد  ولكن  ل!  بالتاأكيد 
اأن نبعث فيه احليوية  ن�صتطيع  الروافد  فاإذا جف رافد من  ينابيعه وعمق منبعه؛  وتعدد 
مرة اأخرى، فالكلمات والعواطف اجليا�صة تختفي والبت�صامة تذبل حتى ياأتيها ماء احلب 
فيبعث فيها احلياة من جديد فاحلب بني الزوجني يعرتيه فرتات من ال�صعف.. واأحياًنا 

اجلفاف ال�صديد، وبالتايل فهي بحاجة اإىل ملكة البيت .. الزوجة الغالية.. 

 الغرية الزائدة: 
اأنه ينوي  بع�ص الزوجات تبداأ عندها الغرية الزائدة على زوجها مبجرد اإح�صا�صها 
الزواج اأو اأنه على عالقة بامراأة اأخرى، اأو كونه معدًدا يف الأ�صل، فتاأخذ هذه الغرية حيًزا 
كبرًيا من اهتمامها وت�صبح �صغلها ال�صاغل؛ مما يوؤدي اإىل اإ�صابتها بالتوتر والقلق الذي 
يوؤثر على تعاملها مع زوجها واأولدها وم�صوؤولياتها يف بيتها، وبالتايل تفاقم حدة امل�صكالت 

وبداية ت�صدع جدار احلياة الزوجية.

* * * *
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الطالق العاطفي: 
زوجان جاذبتهما احلياة على اأ�صرعتها وجمع اهلل بينهما واأجنبا ولكن طوفان امل�صاغل 
املهمة خطف ح�صن تدبريهما و�صتت مفهوم ترتيب الأولويات لديهما مما جعلهما يقعان 
فري�صة �صهلة لالختالف فجفت املعاين ونخر ال�صداأ اأيامهما ورحل احلب مع قطار الأيام 
اللقاء على حلظة بدون ميعاد وال�صحية  الأفئدة وتتهافت امل�صاعر حتى يقت�صر  تت�صارع 

الزوجة امل�صكينة. 

غريي هذا الطبع ..! 
النا�ص فهن  لكل  الزوجية �صفحة مقروءة  الالتي يجعلن حياتهن  الزوجات  اأحب  ل 
يتحدثن عن م�صاكلهن الزوجية مع كل من تقابلهن، وبع�صهن حتى يف غرف النتظار يف 
امل�صت�صفى تعر�ص �صكواها على من هناك من الن�صوة فهن ل ين�صرن م�صكالتهن وي�صتكني 
لغر�ص اإيجاد احللول، اإمنا ي�صتكني لغر�ص ال�صكوى فقط! اإن كنِت من هذا النوع، فالبد 

من تغيري هذا الطبع ال�صيئ وال�صيئ جًدا... 
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اأنت مو رجال ..!
كثرًيا ما ن�صمع عن امراأة تردد على م�صامع زوجها: اأنت مو رجال وهذه العبارة واإن 
غفرها الزوج مبدئًيا؛ اإل اأنها تظل عالقة يف ذهنه.. تزداد ل�صعاتها كلما تفاقمت الأو�صاع 
اأو  زوجته،  ج�صم  على  للزوج  و�صريع  خاطف  تعليق  يكون  واأحياًنا  في�صتدعيها  والأم��ور 
اختيارها يف اللبا�ص؛ فتختزن املراأة هذا يف اأر�صيف النقد وقد ت�صعل هذه العبارة �صراًعا 

زوجيًّا حامي الوطي�ص...!

اأر�س اأر�س جو: 
ال�صعادة الزوجية هي غاية كل امراأة، لكنها عندما تتعر�ص مل�صاكل ت�صعر خاللها اأن 
فتبداأ  وتوجيهها  لإر�صادها  به؛  الظن  فتلجاأ ملن حُت�صن  تتزلزل،  بداأت  الزوجية  �صعادتها 
اأن  اإل  والإب��داع،  التفنن  فت�صرع يف  �صماًء  يكن لك  ا  اأر�صً له  بتطبيق مبداأ: كوين  الزوجة 
اأر�صها التي ازدادت م�صاحتها مل تغطها �صماء بالرغم من بذل جميع املحاولت ول�صان 

حالها يقول: لقد اأر�صلت �صواريخي: اأر�ص اأر�ص، فكانت يف �صمائه �صواريخ باتريوت!!..
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امراأة حديدية: 
للثني  اأنها قابلة  اأو  اأنها قابلة لل�صداأ،  اإنها امراأة حديدية، فال يعني هذا  اإذا قلت: 
اأو الك�صر اإذا ما و�صعت حتت النار! ولكن معنى و�صفي لها اأنها حديدية، اأنها ال�صابرة 
ال�صامدة التي ت�صع الأمور يف ن�صابها. لقت �صنوف العذاب من زوجها امل�صلي ال�صائم، 
لكنه بعيد عن �صرع اهلل بروحه، فلم يعرف يوًما ملاذا الذكر يرتبط بالأنثى؟ وملاذا ينجب 

الأولد؟ وما معنى الأنثى يف ال�صرع؟ وكيف يتعامل معها؟!

الزوجة الرقمية: 
جيل  كلية  من  وتخرجت  ال�صعب  الزمن  يف  اأفكارها  ت�صكلت  التي  الزوجة  تلك  هي 
ال�صرعة، اأفكارها تت�صكل ب�صرعة وتنحذف ب�صرعة توؤثر فيها �صديقاتها، تغري من �صكلها 
اأو قناعة اأفعالها بالتايل تتم ب�صرعة قراراتها على عجل ومرادها  وهندامها دون تفكري 
لبد واأن يتم يف اأق�صى مدة ل ترتبط بنظام اأو جدول اأعمال بل اأوهام واإهمال ثقافتها 

كمبيوتر حممول عواطفها ح�صب ريوت كنرتول زُيها ولبا�صها ع�صري متلون. 
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:mp3 زوجة
ففي  وال��ودود  احلليمة  والزوجة  احلنون  والزوجة  ال�صبور  الزوجة  هناك  كانت  اإن 
زوجة  واأخريا  والتقنية  والديجيتالية  والرقمية  النتيجة  الزوجة  هناك  �صتكون  ما  ع�صر 
ال� mp3، عندها النقا�ص قائم على كلمة مبا�صر و�صوت و�صورة واألوان واأرقام، وال�صوؤال 
الأهم واجلدير بطرحه الآن ويحمل ذات اأ�صجان: اإن كان ذلك تفكريها وثقافتها فكيف 

هو دينها؟ هل هناك خلوة؟اأو وقت لطلب علم اأو دعوة اأو قراءة قراآن؟ 

حماتي غري!
على  وامل�صرحيات...(  الأف��الم،  )حت��دي��ًدا:  الإع��الم  ي�صوغه  م�صطلح  احل��م��اة... 
ول�صانها  اأ�صنانها  ت�صن  الزوجات  كثرًيا من  لذا جتد  الدوائر،  بنا  لدود يرتب�ص  اأنه عدو 
وت�صتجمع قواها ملواجهة حماتها فقررت األ ت�صت�صلم لأم زوجها ول تذعن لطلباتها، واأن 
تريها العني احلمراء واأن تعاملها بجفاف، وترد الكلمة الواحدة منها بع�صر لإيقافها عند 

حدها!

* * * *
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ر�شائل جوال: 
الغروب  حلظات  وبرفقة  الظهرية  �صم�ص  دفء  وحتت  الباردة  ال�صباح  ن�صمات  مع 
وهي  اأي طق�ص، حتى  كل حني.. وحتت  ويف  مكان  كل  الليل يف  اآخر  وبالقرب من جنوم 
الأناقة،  املظهر،  هي  احلب  هذا  عن  التعبري  ر�صائل  والكن�ص.!  الطبخ  يف  عملها  متار�ص 
ر�صالة  زوجها  قلب  اإىل  تبعث  الأنيقة  الزوجة  اأن  التجارب  اأثبتت  لقد  الإث��ارة  العطر، 
املفعم  ال�صعور  متنحه  اأنها  كما  بك..!  اأهتم  "اأحبك..  فيها:  تقول  حم�صو�صة  رومان�صية 

بالبهجة وال�صعادة والر�صا.. 

ل خجل بني الزوجني! 
اإ�صاعة  من املهم جًدا تلبية الزوجة لرغبات زوجها يف كل �صيء م�صروع باعث على 
اأن تعتذر الزوجة  اأكرب الأخطاء  اأو�صاط احلياة الزوجية، ومن  اإيجابية يف  اأجواء نف�صية 
عن تق�صريها يف هذا اجلانب باخلجل، فال خجل بني الزوجني، ولتعلم كل فتاة على و�صك 
اأن اخلجل م�صكلة تهدد احلياة الزوجية بالركود، فال نريد زوجة  الزواج، وكل متزوجة 

خجلى، خا�صة يف اأمور الإ�صباع واللقاء، ومالب�ص النوم... 
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جاذبية املراأة: 
تختلف اجلاذبية من امراأة لأخرى فهناك جاذبية ظاهرية، واأخرى معنوية. اأي هناك 
ما ياأخذ العني، وهو كل ما يتعلق بجمال ال�صكل اخلارجي: كجمال املالمح، جمال امللب�ص، 

ت�صريحة ال�صعر، البت�صامة، املاكياج، الأناقة. 
ا اجلاذبية املعنوية: وهي ل تدرك اإّل باملعرفة واملخالطة.  وهناك اأي�صً

وهناك جمال الروح: خفة الظل، ح�صن اخللق، التفاهم واملرونة... 

�شحر الكلمة: 
فهي  احللوة،  بالكلمة  جتاوزها  يكن  الزوجني،  بني  �صعبة  كانت  مهما  اخلالفات 
ا عدم مناق�صة اأحد  نوع من اأنواع ال�صحر احلالل، وتعمل على امت�صا�ص الغ�صب، واأي�صً
تبحث داخل زوجها  اأن  الزوجة  فعلى  فلكل رجل مفتاح،  الغ�صب،  اأثناء  لالآخر  الطرفني 
اأو  اأهله  اأو الوئام مع  عن مفتاحه حتى تعرث عليه. فاأحياًنا ي�صعد الزوج بالكلمة الطيبة، 

ا�صتقباله ب�صكل معني بابت�صامة وكلمة حلوة لتزيح عنه عبء اليوم. 
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البت�شامة ال�شادقة: 
تاأ�صر القلوب وت�صحر النفو�ص، ولها رونق وجمال وتعابري وت�صفي على وجه �صاحبها 

ما ل ي�صفيه العبو�ص.
فالبت�صامة كنز، لكن من ال�صهل الو�صول اإليه فهي ل تكلفك �صيًئا. فهي مفتاح كل خري 
ومغالق كل �صر، فالبت�صامة وروح الدعابة واملرح من ال�صحر احلالل على املراأة والرجل.

والبت�صامة احلقيقية التي تاأتي من اأعماق النف�ص هي اأحياًنا تتحدث، لكن من دون 
�صوت تقول كلمات وعبارات مثل: اأنا اأحبك. 

عاطفية املراأة:
معظم الن�صاء عاطفيات وهذا بعك�ص الرجال الذين ييلون للجانب العقلي الواقعي 
اأن زوجها عاطفي وييل  ولكن قد ل تنطبق هذه القاعدة على اجلميع، فقد جتد املراأة 
متيل  املراأة  تكون  قد  وكذلك  وبقدره،  ينا�صبه  ما  تعطيه  اأن  فعليها  لذا  العاطفية  للحياة 
للواقعية وبعيدة عن العاطفية فلذا فاإن اأغلب احللول والعرو�ص الرومان�صية هي قد �صيغت 

ب�صكل ينا�صب املراأة العاطفية والتي توافق طبيعتها. 
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�شلف ودين: 
اأن  عليك  يجب  بل  لذلك،  تفرحي  فال  الوالدين  بر  بواجب  يقوم  ل  زوجك  كان  اإذا 
تن�صحيه برب والديه وال�صعي نحو ر�صاهما فاإن ر�صا الوالدين من ر�صا اهلل عز وجل، ول 
تكوين كمن ت�صعى لإف�صاد العالقة بني زوجك ووالديه اأو بني زوجك واأمه، واحذري غ�صب 
لالآخرة  توؤخر  ل  وعقوبتها  الكبائر،  اأكرب  من  الوالدين  عقوق  فاإن  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل 

فح�صب، بل تعجل يف الدنيا اأي�صا. 

غلط يف غلط: 
هذا  مع  التعامل  بكيفية  جلهلن  نتيجة  اأحياًنا  ال��زوج��ات  الأزواج  ت�صرفات  تثري 
الختالف، لذا يحذرك خرباء علم النف�ص األ تعاملي الرجل بنف�صية املراأة على الإطالق، 
لأن عقلية ونف�صية الرجل تختلف متاًما عن طبيعة حواء، لذا ترتجم الزوجات ت�صرفات 
لأ�صباب  كبرية  زوجية  ومناو�صات  �صجار  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  خاطئة  بطريقة  الرجال 

تافهة بالرغم من اأن الأمر ل يحتاج �صوى التفهم. 

* * * *
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�شينفذ طلبك لكن بذكاء: 
ي�صتطيع،  اأنه ل  �صيًئا، في�صيح يف وجهها  الزوجة عندما تطلب من زوجها  تن�صدم 
على الرغم من اأنه قد يكون طلبًا تافهًا جًدا، وال�صبب اأنه �صديد الرتكيز فيما حوله، واأي 
ت�صوي�ص يثري اأع�صابه حتى واإن كان يحبها. فتجنبي اأن تطلبي منه ما تريدين حينما يكون 
رف�ص طلبك  عندما  الغايل  فالزوج  نظرك  تافًها يف  كان  واإن  �صيء حتى  اأي  منهمًكا يف 

�صوف يغ�صب قليال ثم يوافق على جميع مطالبك اإذا �صمع كلمة حلوووة!. 

ما ل تعرفيه عن زوجك: 
اإذا اأ�صبح زوجك �صهل ال�صتثارة يخرج من املنزل غا�صًبا لأتفه الأ�صباب وتنتظرين 
اأن الرجل ي�صاب بدورة عاطفية �صهرية،  اأرجعوا هذا الأمر اإىل  اأن يعتذر فالعلماء  منه 
هذه الدورة لبد منها واإل اختنق حًبا، لأنه ي�صعر بفقدان التوازن واأنه بحاجة اإىل اأن يعي�ص 
مع نف�صه فقط، وهذا �صر مزاج الرجل الع�صبي بطبيعته، هذا املزاج من املمكن اأن ي�صتمر 

يوًما اأو يومني، بعدها �صيعود احلبيب من جديد كما اعتدِت منه.

* * * *
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العتدال اأجمل: 
تناأى  التي  وهي  الأجمل،  هي  الزوجني  بني  املتبادلة  احلب  م�صاعر  يف  العتدال  اإن 
اأن تتقن  اأن الزوجة يجب  بهما عن اخلنق العاطفي وقتل احلب يف قلبيهما. ومن املوؤكد 
الالمتناهي  واهتمامها  بحبها  زوجها  مبحا�صرة  لي�ص  ا�صتمراره،  على  وتعمل  احلب  فن 
ومطلبها باأن تكون ال�صغل ال�صاغل له يف حياته، واإمنا مبوازنتها بني اأوقات احلب واأوقات 

ا.  العمل والن�صغال بعيًدا عن العني ل القلب موؤكدة اأن التوازن مهم جدًّ

ا�شتمرار احلب بني الزوجني: 
يحتاج منهما اإىل مزيد من الت�صحيات حيًنا واملفاجاآت حني اآخر، تفاجئه يف و�صط 
ان�صغاله بالهموم ومتاعب احلياة بطلب اإجازة لق�صائها مًعا بعيًدا عن الهموم واآلم احلياة، 
ا بهدية رمزية يوؤكد خاللها اأنها الأغلى والأبقى يف حياته مهما ان�صغل عنها  ويفاجئها اأي�صً

بالعمل و�صغوط احلياة.

* * * *
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التعبري عن احلب اأب�شط احللول: 
ا اأن نحافظ على تلك امل�صاعر اجلميلة لتظل ناب�صة يف  جميل اأن نحب، وجميل اأي�صً
قلوبنا! لكن اأحياًنا ن�صلك الطريق اخلطاأ يف احلفاظ على من نحب وم�صاعره النبيلة التي 
يكنها لنا، فاملبالغة يف احلب قد توؤدي اإىل نتائج عك�صية خا�صة بني الزوجني، لفتة اإىل اأن 
فرط احلب من قبل اأحد ال�صريكني يف الزواج خا�صة الزوجة واهتمامها املبالغ يف الزوج 

اإمنا قد يك�صف عن مزيج من امل�صاعر املت�صاربة.

عالمات حب زوجك لك:... 
تغري  يدللها  عليك!!!!  ويخاف  يغار  اأحبك  اأنا  لِك:  يقول  اإليك  ي�صتاق  دائًما  بك  يفكر 
اأ�صبح  بخياًل  كان  واإن  الكالم  كثري  معها  ي�صبح  فاإنه  كتومًا  كان  مهما  اأنه  بحيث  طبيعته 
كرًيا يفرح بدينك والتزامك فريتاح لك ويثق بك وهذا اأغلى ما تتمناه املراأة من زوجها 

الغايل. 

* * * *
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التق�شيط اململ: 
واأخرى، كذلك  ليلة  تغيري عادات زوجته بني  باإمكانه  اأن  يعتقد  الذي  الزوج  يخطئ 
ت�صكيل  اإع��ادة  ت�صتطيع  ال�صديدين  واإحلاحها  ب�صغطها  اأنها  تعتقد  التي  الزوجة  تخطئ 
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 

اإل اتباع مهاراتك وذكائك وحكمتك لتغيري طباعه، و�صتنجحني حتًما.

قربة: 
تاأكدي اأن �صرعة تلبية رغبة زوجك واإطفاء ناره املوقدة بداخله تورثك حمبته وتقربِك 
منه في�صعى جاهًدا لإ�صعادك وتقديرك وتلبية رغباتك، وفوق كل اأمر هو طاعة هلل ور�صوله، 
فال حترمي نف�صك وزوجك اأجر العالقة احلميمية، فمن حق كال الزوجني ال�صتجابة لهذا 
ِع  لَّى اهلل َعَلْيِه َو�َصلََّم: " َويِف ب�صْ الدافع ويكن اعتبار اأن العالقة عبادة. َقاَل َر�ُصوُل اهلل �صَ
 " َقاَل:  اأَْجٌر؟  ِفيَها  َلُه  َيُكوُن  �َصْهَوَتُه  َحُدَنا  اأَ اأََياأِْتي  َر�ُصوَل اهلل،  َيا  َقاُلوا:   ." َدَقٌة  �صَ اأََحِدُكْم 
الِل َكاَن َلُه  َعَها يِف احْلَ َذا َو�صَ َراِم اأََكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك اإِ َعَها يِف احْلَ ْيُتْم َلْو َو�صَ اأََراأَ

ِفيَها اأَْجٌر ".
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ا�شتعادة احلب: 
هل ت�صعرين بربود زوجك نحوك؟ هل �صاألِت نف�صك يوما ما هو ال�صبب؟ هل جربِت 
لبع�ص  لأو�صلك  رافقيني  اإذن  ي�صاندك؟؟  من  تريدين  هل  حياتك؟  بها  جتددين  طرقا 
الأ�صياء اخلفية التي مل تخطر على بالك وجتدد حياتك مع زوجك..تعلمني ونعلم جميعا 
ما  اأ�صرع  ما  لكن  حياته  �صريك  منهما  كل  ر�صم  ارتباطهم،  قبل  الأزواج  من  الكثري  باأن 

ح�صل الطالق والنف�صال لأن احلب ل ياأتي اإل بعد الزواج واملعا�صرة.

ندرة كلمات احلب والعطف واحلنان من زوجك: 
اإذا كنِت تعانني من ندرة كلمات احلب والعطف واحلنان من زوجك ذلك لأن اأغلب 
الأزواج يحاول اإخفاء هذه امل�صاعر وعدم اإظهارها للزوجة ؛ ظًنا منه اأن هذا الت�صرف 
يوؤثر على رجولته وجديته معها فت�صقط هيبته ويقل احرتامه يف نظره وت�صعرين اأنه غري 
حتى  والتحمل  بال�صرب  عليك  امل�صكلة  هذه  من  تعانني  كنت  اإذا  مبظهرك.  اأو  بك  مبال 

تقطفي ثمرة النجاح وذلك بتفهمك ملا ذكرته.

* * * *
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الق�شة م�س م�شتاهلة دموعك: 
مهما حدث لن نعترب البالدة وقلة ال�صعور خلًقا حمموًدا ي�صتحق �صاحبه احل�صد، لكن 
من وجهة نظر الزوجات احل�صا�صات اأن العيب لي�ص فيهم بل يف الأزواج الذين يتعاملون 
مع ظروف احلياة الوا�صحة بكل الأمل كاأنهم مغطون بطبقة من عدم ال�صعور واحل�ص ل 

يلت�صق بهم �صيء، ول يتاأثرون ب�صيء وكاأنهم يعي�صون باأج�صادهم خارج بيوتهم.

امل�شاكل الزوجية: 
و�صال ودلل ور�صا وخ�صام .. والذي يحدد نوعها ملكة البيت واإمرباطورة الأ�صرة: 

الزوجة امل�صون.
فمن حقها كاإن�صانة اأن تعرب عن �صخطها وتربمها وغ�صبها لكن عليها دائًما اأن حتتفظ 
بخط رجعة يف نزاعاتها الزوجية حلماية عالقتها بزوجها، فال يجب اأن تهدمي ج�صر الود 

بينكما واأنِت اأعرف النا�ص بخبايا زوجك الغايل.

* * * *
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التنازل:
قبل  الزوجة  عقل  لك�صب  الأكيد  اأو  الوحيد  الطريق  فهو  الكثريات،  جتيده  ل  فن 
قلبه، ولكي تك�صبي حنان واهتمام زوجك يجب اأن تتعاملي معه باأ�صلوب املد واجلزر، اأي 
�صعي خطوًطا فا�صلة حلياتكما مًعا منذ بدايتها واأخربيه بخ�صو�صياتك وب�صلبياته التي 
تكرهينها قد ل تروق لك فكرة التنازل اأثناء امل�صاحنات، ولكنه فن كما اأنك الطرف الأ�صد 

خ�صارة على الأقل من الناحية ال�صحية.
يف  حتكمك  �صرورة  هي  زوج��ك  مع  التنازل  فن  يف  تتعلمينها  اأن  يجب  خطوة  اأول 
ردود اأفعالك اأثناء ال�صجار، وتذكري اأن ال�صجار الزوجي لي�ص حلبة م�صارعة يحاول كل 
اأن هذا  انفعالتك فاعلمي  التحكم يف  ت�صتطيعي  اإن مل  الأقوى فيها.  اأن يكون هو  طرف 
للبحوث  امل�صري  القومي  املركز  اأعدها  اجتماعية  درا�صة  توؤكده  ما  الفراق، وهذا  بداية 

الجتماعية، من اأجل التعرف على اأ�صباب الطالق.

لن يعتذر الزوج؟!! 
يعرتف  ل  ولكنه  خمطًئا  الرجل  فيه  يكون  ال��ذي  املوقف  من  امل��راأة  اأع�صاب  تتوتر 
باخلطاأ ول يقوم بالعتذار عما فعله، وتتحري ملاذا ل يقوم الرجل بالعتذار وتتهمه باأنه 
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اأ�صياء  التعامل مع املراأة، فهناك  واآداب  الإتيكيت  �صر�ص وخاٍل من امل�صاعر ول يفهم يف 
جتعل الرجل ل يقوم بهذه اخلطوة املهلكة وهي العتذار. 

ثقافة العتذار:
ثقافة العتذار يف املجتمع ال�صرقي غري موجودة اإىل حد ما فالرجل الذي يعتذر نقول 
عنه: خمطئ وننظر له كاأنه مك�صور ومذلول. اأما ال�صخ�ص الذي يتم العتذار له، فهو ل 
يقدر قيمة هذا العتذار بل �صنجده ي�صع رجل على رجل ويتعاىل على من اأمامه ويتعامل 

معه معاملة ال�صيد للعبد. 
وتعترب  الدور  �صتعي�ص يف  ا.اأي:  اأي�صً ذلك  معه  تفعل  �صوف  امل��راأة  اأن  يعتقد  والرجل 

نف�صها قوية وحازمة بل وتتعاىل عليه وتنفعل وت�صوق فيها لو هو قام بالعتذار.

قلبها اأ�شود: 

يعتقد الرجل باعتذاره عن اخلطاأ اأن املراأة �صوف تذكر له اخلطاأ الذي ارتكبه مدى 
يف  معها  فعله  مبا  وتذّكره  �صتعايره  ما  ودائًما  اأ�صود  قلب  �صاحبة  اأنها  يرى  فهو  احلياة، 
ال�صابق واأنها لن تن�صى املو�صوع اأبًدا، وهنا يقرر عدم العتذار كي ل ترت�صخ معتقداتها يف 

ذهنها وترى نف�صها على حق.
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ا�شتيعاب ال�شعادة والتعا�شة: 
الن�صاء اأقدر من الرجال على ا�صتيعاب ال�صعادة والتعا�صة يف الوقت نف�صه املراأة التي 
الزرع  فيها  ينبت  مل  اإن  املحراث،  ي�صقها  مل  تربة  هي  عواطفها  احلب  اأنامل  تدغدغ  مل 
والثمر رعت فيها احل�صرات والهوام، فالعبور بالزواج اإىل بر الأمان واأعلى درجات النجاح 
اأو ال�صعادة هو م�صوؤولية الزوجة التي ت�صتطيع وحدها فقط تنفيذ د�صتور احلياة الثالثة: 

احلوار، احلب، الت�صحية. 

احلب: 
القلب هو م�صدر �صعادتك، ولي�ص البنك ول املعدة. فالكوخ الذي ت�صحك فيه املراأة 
خري من الق�صر الذي تبكي فيه، واملراأة ال�صعيدة هي من جتد رجال حتبه ويحبها فخري 
ًة م�صونة �صبورة عا�صقة ذات  ما يك�صب الرجل بعد تقوى اهلل عز وجل امراأة جميلة، وفيَّ

الل�صان احللو. 
كيف ل؟ وهي ت�صتطيع اأن تنقل لزوجها واأبنائها ال�صفة املهمة، التي يقل وجودها يف 

اجلن�ص اخل�صن؛ اإنها �صفة الرحمة التي متلك املراأة منها ما ل يلكه الرجال. 
ويحو  ح�صن،  كل  ح�صنه  يفوق  الذي  البلد  على  اأدل��ك  اأن  اأتريدين  احل�صناء  اأيتها 
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منظره كل منظر؟ ذلك يا ح�صناء حيث يقيم الأحبة، اأخ�صب اأر�ص هي تلك التي وطئتها 
اأر�ص احلبيب)زوجك (... 

ثقافة العتذار: 
الزوجني فال توجد حياة بدون م�صاكل، فهي  التي حتدث بني  كثرية هي اخلالفات 
وحب  ونقار  �صجار  هناك  بل  واح��دة  وت��رية  على  ت�صري  ل  التي  الزوجية  احلياة  بهارات 
وحنان، فاإذا بدر منك اأي اإ�صاءة اأو ت�صرف خاطئ لزوجك وحبيب روحك فهو طفل كبري، 

فعامليه بلطف وحيلة وحكمة.

الرتياح: 
هذا  �صمات  من  اأ�صبحت  التي  الزائدة  الع�صبية  ي�صبب  والتفكري  والإره��اق  القلق 
الع�صر واإيقاعاته، لكن ملاذا نرتك هذه الأ�صياء ت�صيطر على حياتنا اليومية؟ ملاذا ندعها 

تعكر �صفو حياتنا؟ وخا�صة يف عامل الزوجة.
يزودها  لأنه  ؛  املراأة  حياة  اأ�صا�صي يف  عامل  النف�ص  الرتويح عن  اأن  اأكدوا  اخلرباء 
بالن�صاط واحليوية والطاقة التي ت�صاعدها على اأداء واجباتها نحو نف�صها وزوجها واأ�صرتها 

وبيتها فال داعي للتوتر... 
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للفا�شالت فقط: 
الف�صل جمرد حدث وجتارب وعليك األ تخ�صي الف�صل بل ا�صتغليه ليكون معرًبا لك نحو 
النجاح. مل تنجح امراأة دون اأن تتعلم من مدر�صة النجاح )واأدي�صون( خمرتع الكهرباء 
حاول 1800 حماولة فا�صلة قبل اأن يحقق اإجنازه الرائع فهل تخ�صرين زوجك الغايل لأجل 
اأكرث من حاجتك  اأن تراجعي نف�صك لأنك بحاجة لزوجك  حماولة ف�صل واحدة.. اأمتنى 

للكهرباء التي اكت�صفها اأدي�صون.

 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 
يفرح،  متى  ومزاجيته،  زوجها  نف�صية  معرفة  يف  جتتهد  وجميل  حمب  قلب  من  ب�صدق 
ومتى يحزن ومتى يغ�صب، ومتى ي�صحك ومتى يبكي؟ لأن ذلك يجنبها الكثري والكثري من 

امل�صاكل الزوجية. 
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فخورة اأنِت: 
بداخلك ثروة حقيقية ت�صتحق العتزاز بها فال ت�صمحي لتحديات احلياة اأن تزعزع 
ثقتك بنف�صك اأو احرتامك لها، وكوين فخورة مبا اأنت عليه، وتقبلي نف�صك اأول حتى يزيد 
اإعجاب الآخرين وانبهارهم بكِ ، وا�صربي على ت�صرفات زوجك مهما كانت قا�صية، ول 

تفرِحي عدوك بكرثة اخلالفات اأو ح�صول الطالق. 

ر�شا الزوج: 
مهما كانت اإ�صاءة الزوج لك ومهما اإ�صاء اإليك فنذكرِك باأهمية ر�صاه عنك ؛ لقول 
الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص:" اأيا امراأة ماتت وزوجها 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( 

* * * *
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على قدر الأمل تكون ردة الفعل: 
ال�صورة  التي جعلته بهذه  املراأة  عندما جتد زوًجا عابًثا وبال قلب؛ فت�ص دائًما عن 
فعلى قدر الأمل تكون ردة الفعل، وعندما جتد زوجة تبحث عن احلب فت�ص عن الرجل الذي 

ك�صرها وحطم كربياءها ل اأحد يبحث عن احلب بقدر اأنثى مهزومة ومثخنة باجلراح.

اإىل الزوجة الكرمية: 
حتى من يحبك ب�صدة.. قد يخونك ب�صدة.. كثريون يحبون ويع�صقون.. وندرة هم من 

ي�صتطيعون حتمل مغامرة الوفاء.
من يخونك.. ل يعني باأنه ل يحبك.. ولكن يحب نف�صه اأكرث! اإل حب الزوجني فهو اأمر 
خمتلف.. فلي�ص بني املحبني اإل املودة والرحمة وال�صكن... فطوبى للزوجني حمبة يوؤجرون 

عليها...!  

* * * *
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ما راأيك؟ 
اأكرث من يتالعب باحلب هم اأكرث من يتحدثون عنه! واأكرث املحبني �صدًقا.. هم من 

يعايرون بالق�صوة واجلالفة. فما راأيك؟؟ 

نحتاج اإىل م�شت�شار ل مثقف اأكادميي: 
املثقف يبحث عن �صناعة جمده ال�صخ�صي! وجتده دائًما حول ) الأنا (.. تاأثريه ل 
يتعدى خم�ص دقائق تلي قراءة حروف ر�صالتك وم�صكلتك اأو �صمع حديثك بنربة حزن يوم 
هاتفتيه بتكلفة عالية! لكن امل�صت�صار مفكر �صاهد ع�صر و�صاحب جتارب تاأثريه بطيء..

ولكنه م�صتمر على املدى البعيد.

خاطبي طفولة زوجك:
خرباء علم النف�ص يوؤكدون اأن بداخل كل رجل طفاًل حتى واإن كان رجاًل عري�ص املنكبني 

اأو مفتول الع�صالت، ومن هنا ين�صحونك باأن تخاطبي طفولته قبل اأن تخاطبي رجولته.
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اجعليه يخجل من نف�شه: 
اإن كان زوجك مق�صًرا يف اأمور املنزل؛ فال تقارنيه اأو تعايريه بغريه، فاأ�صلوب املقارنة 
خاطئ يف التعامل مع هذا الطفل الذي يقبع داخله، وجتنبي اأن تتذمري اأمام اأهله اأو اأهلك 
باأنه مق�صر، فقط ذكريه بطلبات البيت ب�صكل يجعله يخجل من نف�صه، واأخربيه اأنك قد 
اأحرجت كثرًيا اأمام اأخته اليوم عندما طلبت مندياًل ومل يكن يف البيت مناديل، ويف مرة 

اأخرى اأخربيه بدبلوما�صية متجددة.

اإياك واملعاملة باملثل: 
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 
ما  تغيريها  ح��اويل  ع�صبًيا،  موقًفا  يتخذ  جتعله  التي  الأم��ور  �صفرة  قلياًل  قلياًل  ففّكي 
ا�صتطعِت، 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 فالرجال كذلك!
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انتقادك له: 
�صلبية طباع  ال�صبب يف  اأنت  تكونني  اأنه رمبا  لك  يوؤكدون  الزوجية  العالقات  خرباء 
زوجك؛ واأهم ما يعانيه الرجل مع زوجة كثرية النتقاد هو اخلر�ص املنزيل، ويفيد اخلرباء 
معظمهم  اأن  اإل  �صدورهم،  يثق�ل  مبا  البوح  اإىل  ما�صة  بحاجة  يكونون  الرجال  اأكرث  اأن 
يخ�صون اأن ينبذوا اأو يرف�صوا، حيث اإن الن�صاء بارعات يف انتقادهم؛ لذلك فهم قلقون من 

اأنهم اإذا باحوا مب�صاعرهم �صوف يقابلون بال�صخرية. 

ل راحة مع الطالق: 
اأرجو اأن متحي كلمة: طلقني؛ من قامو�ص حياتك فالطالق لن يريحك ول�صيما بعد 
اأن تنجبي الأطفال، والزوج كثرًيا ما يكون متعقاًل ول ي�صتجيب ملواترة الزوجة لكن ح�صيلة 
تلك املواترات هو قلق الأبناء وزرع اخلوف الدائم يف حياتهم بالطالق، الطالق يا اأختاه 

هو �صبب تعا�صة الأبناء وانحراف البنات وتعا�صة الأم وتدهور احلياة الزوجية.

* * * *
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ل تكذبي على زوجك اأبًدا: 
ل تكذبي على زوجك اأبدًا ول تع�صيه يف اأمر من الأمور اإل فيما كان فيه مع�صية هلل 
تبارك وتعاىل واإن كنت تخافني جربوته فال تقويل له الذي حدث وهو غا�صب، قويل له 
تق�ص علي حتى ل  ول  املعاقبة  بعدم  لكن عدين  ب�صيء  �صاأعرتف لك  يكون هادًئا  عندما 
اأخبئ عنك الأمور فيما بعد، هنا حتما �صيكون متعقال و�صوف يكون املوقف يف �صاحلك 
باإذن اهلل تعاىل وقتها �صي�صبح جميع اأبنائك �صادقني �صرحاء ل يخافون من كلمة احلق. 

اأنا اأموت يف حبك! 
ت�صمع الزوجة هذه اجلملة من زوجها بعد مرور عام على الزواج، فكثري من الرجال 
قد  فهم  اأمامهن،  وهيبتهم  يقلل من رجولتهم  لزوجاتهم،  قول هذه اجلملة  اأن  يعتربون 
والآخ��ر،  احلني  بني  زوجها  من  ت�صمعها  اأن  تريد  امل��راأة  لكن  لزوجاتهم،  حمبني  يكونون 
ي�صاعده على  اأنِت من  الزوجية. فكوين  ال�صراكة  الأمان حول م�صتقبل  لت�صعر مبزيد من 

قولها بلطافتك واأ�صلوبك.

* * * *
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لي�س هناك زوج: 
ي�صتطيع حتمل جتول املراأة �صاعات طويلة يف ال�صوق ل�صراء حذاء اأو ف�صتان لها، واإْن 
ذهب معها لهذا الغر�ص، فاإن ن�صف �صاعة كافية لتجعله يلُّ من ال�صوق ومن املحالت 
ومن املارة، حتى اإنه ي�صبح ع�صبي املزاج، فيبتدع حجة ليطلب العودة اإىل البيت وهذه 
حقيقة ثابتة بينما تتهم بع�ص الزوجات زوجها باأن " عينه زايغة " ويتلفت يف الأ�صواق... 

اإلخ من التهم الكبرية. 

�شتجدين ما ي�شرك!
اإيجابيات كثرية تتحقق بالتزام الزوجة ال�صمت عند غ�صب الزوج، ف�صماعك لكلمات 
ا  ل ت�صرك من قبل الزوج لي�صت نهاية العامل ولكنها حالة تعرتي الزوج قد يكون فيها حمقًّ
وقد ل يكون كذلك، فالزوجة الذكية هي التي ت�صتطيع حتويل الغ�صب اإىل ر�صى بلم�صة 

هادئة األ وهي: ل تنفعلي عند غ�صب الزوج و�صتجدين ما ي�صرك!.

* * * *
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اإياك والتباطوؤ: 
اأمامها.  ما  كل  تلتهم  امللتهبة  كالنار  فاإنه  التجاوب.  ب�صرعة  ال��زوج  غ�صب  اأطفئي 
فهو  باخلطاأ  اع��رتاف  رافقه  واإن  ال��زوج  اأم��ام  وقعت من اخلطاأ يف احلال  تخل�صي مما 
اأف�صل. واإياك اأن تعرت�صي عليه باأنه هو ال�صبب يف وقوعك باخلطاأ اأو اأنه يتعمد بالبحث عن 
اأخطائك واعتذري و�صرتين ابت�صامه بادية على حمياه ولكنه يحاول اإخفاءها، وم�صارعتك 

يف اإزالة غ�صبه �صتمكنك من قيادته والرتبع على عر�ص قلبه وهذا هو املطلوب.

قلبي عليــك: 
اأظهري حر�صك ال�صادق على م�صلحته عند العتذار ف�صت�صبحني امل�صت�صارة الأوىل 
اأن هذا الت�صرف فيه  اأن تقنعيه  اإذا اعرت�ص الزوج على ت�صرف بدر منك فحاويل  له، 
باإمكانياتها  اأن قلبك عليه ل حتديا ول ذلة، واأبدي له  منفعة له فعددي له منافع ي�صعر 
لرتاجع مع حر�صك اأن ل يطلب منك الرتاجع من اأجل تلك املنافع ؛ لكي ل ي�صعر اأنه حتدٍّ 

له بهذا اأنت الرابحة اأيتها الزوجة الغالية على قلب زوجها. 

* * * *
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العتاب على قدر املحبة: 
اًل اإل اإذا ا�صتخدم يف الوقت املنا�صب  قول يتداوله النا�ص، لكن العتاب ل يكون اأ�صلوًبا فعًّ
ومع ال�صخ�ص املنا�صب الذي يتقبل العتاب اللطيف ب�صدر رحب. وحتى ل تخ�صري زوجك 
الغايل من عتابك له فال ت�صعيه مو�صع املتهم، في�صطر للدفاع عن نف�صه بطريقة تبدو 
وكاأنه يربئ �صخ�صه من تهمة موؤكدة، فذلك يوغر �صدره جتاهك، ورمبا تخ�صرينه جزئيًّا 

اأو كليًّا.

هل اأنت امراأة غيورة؟ 
مع  عالقتها  يف  ا  خ�صو�صً الغرية  �صديدة  بل  غيورة  اإنها  امل��راأة:  عن  يقال  ما  كثرًيا 
اجلن�ص الآخر زوجها، ومنهم من ي�صتحب فكرة غرية زوجته عليه ومنهم من ينزعج منها 
على اأ�صا�ص اأنها ل تثق فيه ول ترتك له حرية كافية للت�صرف كما ي�صاء دون م�صايقات 
منها. هل اأنت امراأة غيورة؟ هل ت�صتلطفني غرية املراأة على زوجها؟ اأو غرية الرجل على 
زوجته؟ وهل يف نظرك اأن الغرية رمز من رموز احلب اأم اأنه و�صوا�ص ينخر العالقة بني 

الطرفني؟ 
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حافظي على هذا الرجل: 
اإذا كان الرجل هو حمور حياتك.. واإذا كان الرجل يثل لك الأب الذي تطلبني من 
اهلل دوما اأن يحفظه ويطيل عمره.. بل اإذا كان الرجل هو الزوج الذي حترتمني.. والأخ 
مثل  له  وك��وين  الرجل  عليه؛ فحافظي على هذا  تعطفني  ال��ذي  والب��ن  به  تعتزين  ال��ذي 

ال�صمعة التي حترق نف�صها لأجل الآخرين. 

بكاء الزوجة: 
اأنها متلك  الن�صاء؟ مع  تبكي دائًما بدون �صبب وهذا ما يراه الرجال. فلماذا تبكي 
اإرادة �صلبة تتحمل امل�صوؤولية )عندما يتخلى عنها اجلميع( للعناية باأ�صرتها رغم املر�ص 
والإنهاك دون تذمر اأو �صكوى بل لديها ر�صيد كبري من امل�صاعر احلانية تغمر اأبناءها واإن 

ق�صوا عليها.. وتخفف بها عن اآلمهم وخماوفهم وقلقهم.. 
مازلت اأتعجب من كرثة بكاء املراأة وبدون �صبب اأحياًنا كثرية.. املراأة حكمة و�صرب، 
واآخر يتحن قدرتها على  لكنه بني حني  اأب��ًدا  يوؤذي زوجته  ل  ال�صالح  الزوج  اأن  تعرف 
تذرف  اأن  لها  يحق  األ  ذلك  وبعد  تردد  دون  وم�صاندته  اإىل جانبه  الوقوف  وعلى  حتمله 
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دمعة؟ دمعة وهبها اهلل لها وحدها لتذرفها متى ما احتاجت لذلك.. دمعة جتدد بها قوتها 
لت�صتمر احلياة، دمعها دمع حياة ل يفهمه الرجال اأبًدا ويقولون: اإنها �صعيفة!!!!!... 

املقارنة هنا فا�شلة: 
الرجل يحتاج اأن ت�صعر زوجته باأهميته وتقدر عمله، وتفخر به، ويحتاج اإىل ت�صجيعها، 
فال حتاويل التقليل من �صاأن جمهوداته اأو ال�صتهانة مبا يالقيه من تعب مقارنة مبا تقومني 

به داخل بيتك ؛ لأن املقارنة هنا غري واقعية على الأقل من وجهة نظر الزوج. 

املراأة املعطاءة وامل�شحية: 
هذه املراأة ترتك اأثًرا ل ين�صى لدى الرجل فهو ي�صعر بوجودها وباأنها حا�صرة دائًما 
الرجل  الت�صحيات وتعطي من دون ح�صاب.  ت�صتطيع، تقدم  لتمده بكل ما متلك وكل ما 
احل�صول  يكنه  ما  كل  على  احل�صول  يف  احلق  �صاحب  يكون  باأن  دائًما  يرغب  بطبعه 
عليه من دون �صروط مقابلة ومن دون م�صالح متبادلة وهو يكره املراأة التي ت�صّجل عليه 

ت�صحياتها وعطاءها لتحا�صره بها من وقت لآخر. 

* * * *
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ن�شاء ل ين�شاها الرجال! 
هي املراأة التي تنتمي اإىل واقع هذا الرجل وحياته ت�صاركه وتكون معه يف كل حلظة 
وت�صعر بكل تفا�صيل حياته: اأفراحه واأحزانه واأفكاره وخططه امراأة ل ي�صعر �صريكها اأنها 

متفرجة تراقب الأحداث، بل هي تعي�ص يف قلب احلدث.

املراأة ال�شبورة: 
كانت طوق  بل  و�صغوطات،  اأحداًثا  �صاركته  امراأة �صربت وحتملت  ين�صى  ل  الرجل 
النجاة واحل�صن الدافئ الذي يلجاأ اإليه يف الأزمات، امراأة ترفع عنه همومه وتعلم جيدا 
متى يجب اأن تكون حا�صرة اأو ما الذي يجب اأن تقوله بحنان وحب، وت�صرب وتتعامل معه 

بحكمة .. هذه املراأة ل ي�صتطيع الرجل ن�صيانها مهما كان.

املراأة الذكية:
رجل  لكل  اأن  وتتفهم  �صريكها  مع  تتعامل  كيف  جيًدا  تعرف  التي  هي  الذكية  امل��راأة 
طبيعته وعقله اخلا�ص به، فتعلم متى تتحدث اإليه ومتى تطلب منه �صيًئا، ومتى ت�صمت 
وت�صتمع ولي�ص هذا فح�صب، بل وتعلم كيف جتعل زوجها يظهر ويربز ويتقدم لالأمام ؛ لأنها 
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�صريكة  الرجل فهي  ين�صاها  املراأة ل  دائًما. هذه  وتعزز �صخ�صيته  نف�صه  الثقة يف  تدعم 
جناح قائم وي�صعر باأنه يفكر ب�صكل اأعمق واأو�صح حني يكون معها.

املراأة العفوية: 
يحب الرجل تلك املراأة التي تت�صرف وتفكر بعفوية. فال تتكلف ول تت�صنع يف كالمها 
ليكون  والو�صوح  ال�صراحة  فيه  يبادلها  مفتوح  كتاب  معها  اأن حياته  في�صعر  وت�صرفاتها 
على قدر ذلك ال�صفاء وتلك الرباءة، فالرجل يف�صل اأن تكون �صريكته بريئة وعفوية اأكرث 

من كونها جميلة.

املراأة القوية ال�شعيفة: 
يحب الرجل اأن تعلم املراأة متى يجب اأن تكون قوية ومتى عليها اأن ت�صعف، ويف�صل 
�صريكة اأن متده بالقوة وي�صتمد منها ال�صالبة، ولكنه ل يحبها قوية يف كل الظروف حتى 

ي�صعر ب�صعفه. ول يحبها �صعيفة دائًما حتى ل ي�صعر ب�صلبيتها.

* * * *
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املراأة الأنثى: 
املراأة الأنثى جتعل من �صريك حياتها رجاًل. وكلما زادت اأنوثتها �صعر الرجل برجولته 
اأكرث فاأكرث، فهي اأنثى يف حديثها ومالب�صها .. اأنوثة داخلية حقيقية ي�صعر بها الرجل ول 

يراها. هذه املراأة يحبها الرجل ويحب رقتها ول يتمكن من ن�صيانها.

املراأة اجلوهرة: 
الرجل ل ين�صى امراأة تتمتع بجمال ودفء داخلي و�صخ�صية م�صتقرة مت�صاحلة مع 
امل�صارك  والعقل  الزحام وتكون املرجع  تتوه و�صط  الهدوء وال�صتقرار ول  نف�صها وتف�صل 
والزهرة اجلميلة و�صط اأ�صواك و�صغوط احلياة. تلك املراأة تلفت نظر الرجل فيعطي هذا 

ا لأنها تنفرد وتتميز به.  اجلمال الذي ل يراه �صواه اهتماًما خا�صًّ

املراأة احلنونة: 
تغرق  اأن  ت�صتطيع  واأحا�صي�ص مرهفة  فيا�صة  امراأة ذات م�صاعر  املراأة احلنونة هي 
الرجل يف بحر من احلنان والعطف ي�صعر معها وكاأنها لي�صت الزوجة واحلبيبة فقط، بل 
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اأن متطلبات هذا الطفل  اأحياًنا، فالرجل يف حقيقته طفل كبري ولكن مع فارق  هي الأم 
تفوق متطلبات طفل �صغري بقدر فارق ال�صن بينهما، فهو ينتظر من �صريكته اأن تغمره كليا 

باحلنان والعطف الدائم.

املراأة امل�شتمتعة: 
يحب الرجل اأن يت�صارك املتعة مع زوجته وير�صى حني تكون م�صتمتعة معه يف حلظات 
كثرية وخمتلفة.. حتى يف اأدق التفا�صيل واأ�صغر الأمور واأن ل معنى حلياتها من دونه.. 
ذكرى جميلة  بينهما  كل حلظة  من  �صتجعل  فهي  الرجل  ين�صاها  اأن  ي�صعب  امل��راأة  هذه 

وممتعة تبقى لالأبد.

الزوجة املطيعة: 
هذه ال�صفة من ال�صفات الأ�صا�صية التي ين�صدها اأغلب الرجال يف �صريكة حياتهم، 
لأن ات�صاف الزوجة بالطاعة يعني ال�صتقرار الأ�صري والبعد عن النقار، وال�صجار، عالوة 
على اأن طاعة الزوجة ت�صبع رغبة الرجل يف اأن يكون قواًما على امراأته.. فكوين مطيعة 

بتلقائية.. ولي�ص بالقوة والق�صوة.. فهناك كثريات مطيعات لكن ل يحبهنَّ الأزواج.
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الزوجة اللبقة:
فالرجل  ال�صكوت؟  يكون  ومتى  العتاب؟  يكون  متى  فتعرف  التي جتيد فن احلديث، 
املتعب مثال من العمل يكون يف حاجة اإىل من يخفف عنه، ولي�ص يف حاجة على الإطالق 
لكلمات جافة قا�صية تزيد من عنائه وتدعوه لل�صجر والنفور.. ل�صانها مثل الع�صل ال�صايف 
اإذا حتدثت: من ف�صلك.. ت�صلم عمري.. ربي يخليك يل.. اآ�صفة اأزعجتك.. �صكرا روحي.. 

يعطيك العافية.. من ف�صلك .. وغريها من عبارات اللباقة.

الزوجة النا�شجة ال�شخ�شية: 
هذه لها �صمات كثرية كا�صتقالل �صخ�صية الزوجة عن اأمها وبعدها عن توافه الأمور 

واإقبالها على الثقافة والطالع.. فيكون للحديث معها متعة ولذة.

الزوجة القنوعة: 
هي التي يقولون عنها: "تعي�ص على احللوة واملرة". وما اأ�صد حاجة الرجال اإىل امراأة 

تقنع مبا يك�صبه زوجها، ول تطلب لنف�صها ما ق�صم اهلل لغريها!.
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الزوجة املتزنة: 
هي التي تخل�صت من ال�صفات ال�صلبية؛ فال هي غيورة ول هي بليدة الإح�صا�ص، ول 

هي مندفعة ول هي كثرية الرتدد.. 

الزوجة النظيفة املتجددة: 
قليل  اأمثالها  لزوجها فال يلها.. وهذه  وتتجدد  ملب�صها وهندامها  التي حت�صن  هي 

جدا ونادر... 

الزوجة املدبرة:
 هي التي تدرك م�صقة العي�ص وعناء زوجها يف احل�صول على املال فال تكون مبذرة ول 

تكون مقرتة واإمنا تكون معتدلة، تنفق املال فيما ينبغي.

* * * *
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عندما تكونني خمطئة بعمل ما: 
اإح��دى  مع  الهاتف  على  باحلديث  ان�صغالك�  ب�صبب  الأم��ور  بع�ص  تنفيذ  كتاأخريك 
ال�صديقات، قومي مبناداة زوجك� باأحب الأ�صماء اإليه، وقدمي له اعتذارك� و�صبب التاأخري 
مع التاأثر ال�صديد، ولي�ص بعدم الهتمام والالمبالة، لكي ي�صعر باأنك� فعال قد اأدركت اأن 
هذا العمل خطاأ، واحتملي ما قد يقوله لك� من عبارات لأنه بهذه احلالة �صيفرغ جزًءا من 

غ�صبه. 

ل تنامي وهو غ�شبان منك: 
فبعد اأن تهداأ الأمور، وتتاأكدي من هدوء زوجك حاويل املبادرة لرت�صيه، فالواجب 
الغ�صب  يف  اأقدرهما  من  اأو  وعقاًل،  ديًنا  خريهما  من  تكون  املبادرة  اإن  يقول:  ال�صرعي 
ري اأن البيت اململوء باحلب والتقدير املتبادل والحرتام يف كل �صيء خري  والر�صى، وتذكَّ
األ تفارق وجهك البت�صامة  من بيت مليء مبا لذ وطاب من املاأكولت واخلدم، وحاويل 

امل�صرقة امل�صيئة والفكاهة والب�صا�صة ؛ لكي تنعمي بحياة زوجية �صعيدة. 

* * * *
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احلب لوعة و�شقاء وجحيم يطاق: 
ورمبا تلذذ به الزوجان فقط واأقلقا غريهما ؛ لأنه بداأ وعا�ص وانتهى باحلالل، فاحلب 
تختلف معانيه من اإن�صان لآخر، فاحلب كلمة من حرفني: احلاء )ح( حنان، والباب )ب( 
براءة، فاحلب يعني للبع�ص وردة حمراء يقطفها احلبيب حلبيبته، اأو كلمة جميلة نابعة 
من القلب، اأو �صعور غامر بالأمن والأمان. وتعي�ص الزوجة احلب يف اأ�صدق معنى و�صورة 

فهنيئا لها. 

معنى احلب: 
اختلف كثريون على فهم معنى احلب، تلك الأحا�صي�ص املختلفة املتداخلة التي ل يفهم 
الإن�صان م�صدرها ول كيف ومتى حتدث �صرارتها الأوىل ول يعرف الإن�صان رجاًل كان اأو 
ويقطر  يفي�ص عذوبة  �صعًرا جمياًل  ال�صعراء  فيه  اأن�صد  وقد  يحب.  اأنه  �صوى  �صيًئا  امراأة 
رقة ويظل على مدار الزمان حتفظه القلوب وتردده احلناجر. واأ�صدق احلب ما كان من 

الزوجة لزوجها فال حترميه حاللك. 

* * * *
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احلب يقلب موازين الأزواج: 
الباحثون  يوؤكد  اإذ  بيزا،  اإيطالية جلامعة  اأعمى؛ قامت درا�صة  ب�صبب مقولة: احلب 
على  الدرا�صة  الباحثون  واأج��رى  الأزواج،  وخا�صة  الإن�صان  على  كبري  تاأثري  له  احلب  اأن 
12 رجاًل، و12 �صيدة وقعوا يف احلب بعد زواجهم بع�صهم من بع�ص، ووجد الباحثون اأن 
هرمون "تي�صتو�صتريون" يقل عن معدلته الطبيعية عند الرجال، بينما يزداد عن معدلته 

الطبيعية عند الن�صاء وهذا يف عامل الأزواج فقط .. املكان الآمن للحب.

اإح�شائيات: 
العامل  اأكرث �صعب يف  الأمريكيني هم  اأن  اإىل  الأمريكية  اإحدى الإح�صائيات  اأ�صارت 
يردد كلمة احلب بدون فعل، واأن ال�صينيني اأقل من يردد لكنه يحب بالفعل! وبالرغم من 
الإ�صالمية  ال�صعوب  اأن  اإل  الزواج  عامل  غري  يف  احلب  ق�ص�ص  ملعظم  الدامية  النهايات 
واأ�صرها تعرف اأن حتب ب�صدق واإخال�ص ؛ لأن احلب عندهم موجود ب�صكل اآمن وبني اثنني 
فقط يجمعهما " زواج مقد�ص " لينب�صا باحلياة على وجه الأر�ص بقيادة ملكة احلب " 

الزوجة الغالية ". 
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ل تكوين متكربة!
فاإن الكرب يبغ�صك اإىل زوجك، وقد روي اأن اإحدى امللكات ت�صمى فكتوريا اأحبت رجاًل 
من عامة ال�صعب وبعدما ارتبطت به جاءته يوًما تطرق بابه فقال: من بالباب؟ قالت: اأنا 
امللكة فكتوريا، قال: ل اأعرف اأحًدا من امللكات، فقالت: اأنا حبيبتك فكتوريا، فقال: الآن 

عرفتك فادخلي يا حبيبتي. 

ال�شعادة الزوجية: 
قائمة على عدة جذور: �صحية ونف�صية وفكرية واجتماعية ولي�صت قائمة فقط على 
الزوج يف طعامه و�صرابه فاإن تهيئة جو  لذة العالقة احلميمية، فيجب الهتمام ب�صحة 
الرتياح داخل البيت من �صميم م�صوؤولية الزوجة، فالبيت ال�صحي املنظم النظيف �صبب 

حلياة م�صتقرة.

هذا كفيل لزرع بذور ال�شك: 
اأن  الزوجة  على  مرة:  مليار  ونقول  ونعيد   .. ونبهنا  وذكرنا  وقلنا  اأكدنا  مرة  مليون 
كانت  لو  حتى  ال�صابقة  عالقاتها  اأو  العاطفي  مبا�صيها  لزوجها  الع��رتاف  من  حت��اذر 
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 جمرد عالقة رومان�صية اأو خيالية اأو هاتفية ؛ لأن هذا كفيل لزرع بذور ال�صك والكراهية 
وعدم الثقة. 

يجب احلذر من عداوة الأقارب: 
والغرية. وكم من  قلوبهم من احلقد واحل�صد  الأقارب عقارب فال تخلو  وكما قيل: 
بيوت هدمها �صوء الظنون! وتناقل الكذب واحل�صد من الأقارب.. وتدخل احلموات يف اأمور 
الزواج يف�صد العالقة فرجاء قويل لأمك: األ تتدخل بحياتك اأو اأنِت اأ�صاًل ل حتكي لها كل 
�صيء، فتفكريك اأنِت غري، ونظرتك للغد غري نظرتها واأعانك اهلل على برها والإح�صان 

اإليها، ول تفهموا اأن التحذير من الأقارب دعوة لقطيعة الأرحام .. رجاء!!

العالقة الزوجية: 
بكل �صراحة وبدون جماملة العالقة الزوجية عالقة لي�صت مثالية 100% اأو رومان�صية 
100% اأو عقالنية 100% .. لكنها مزيج من الواقعية واملثالية والعاطفية والعقالنية واملادية 
والروحانية واملتعة النف�صية، وعالقة احلب بني الزوجني يحكمها القلب وامل�صاعر والعقل 
واملنطق. فاحلب عاطفة ح�صية روحية يحلق بها املحبوبان فوق ال�صحاب مع اأحالم وردية 

جميلة، ولكن احلب قبل الزواج قد يقتلها ب�صكل وح�صي. 
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الزوجة البنكية ح�شابات جارية: 
املايل،  بيتها  بها فهي من تقدر موقف  يتمناها كل زوج ويحلم  الزوجة القت�صادية 
ثم تت�صرف بحكمة فال ترهق الزوج بامل�صروفات واملطلوبات ول ت�صل اإىل درجة البخل 
املال  يجمع  زوجها  اأن  وتعلم  لالأزمات  ال�صهري  البيت  م�صروف  من  توفر  فهي  وال�صح، 
اأبناءها،  عليه  وتربي  اعتبارها  يف  هذا  فت�صع  كرية،  حياة  لها  ليوفر  والعرق  باجلهد 

وت�صعر زوجها بالمتنان والتقدير ف�صكًرا لهذه الزوجة!

 احلنـان: 
اإذا كان اجلمال هو الذي يثري احلب فاحلنان هو الذي ي�صونه ويحميه، فهو ي�صتوطن 
قلب املراأة الرقيقة ويتجلى يف كلماتها ونظراتها و�صوته،ا نعم.. �صوتها خا�صة... ال�صوت 

املليء باحلنان.. كم يطمئن اأعماق الأزواج وينحهم الطماأنينة وال�صرور..!

* * * *



195

املراأة:
الفا�صلة تلهمك، والذكية تثري اهتمامك، واجلميلة جتذبك، والرقيقة تفوز بك ؛ لأن 
الفا�صلة ل تاأتي اإل باخلري. ولأن الذكية تنق�ص اأنوثتها. ولأن اجلميلة قطعة حلوى. ولأن 

الرقيقة عملة نادرة!!... 

ماكينة غ�شب :
 تلجاأ املراأة اأحياًنا اإىل ال�صراخ والتحدث بع�صبية و�صوت عال وتوجيه التهديدات.. 
التي  بالطريقة  املطلوب  الزوج حتى يحقق  بال�صيطرة على  اإىل هدفها  للو�صول  كل ذلك 

تريدها ولو خ�صرت عالقتها الودية مع زوجها. 

خذي زوجك على عالته: 
وتقبلي و�صعك احلايل كما هو، ول ت�صريف يف التوقعات، ول تهتمي باأمور معينة اأكرث 
من الالزم. اإن حماولتك ال�صيطرة على �صلوك وخيارات غريك ل يكنك من حب �صريك 
الطرف  وم�صاعر  ب�صلوك  الن�صغال  ينبغي عدم  لهذا  م�صروط.  ا حقيقيًّا غري  حبًّ حياتك 
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الآخر ب�صورة مبالغ فيها و�صدقيني لن ت�صتفيدي �صيًئا بطلبات غري متوافرة عند زوجك. 
ففاقد ال�صيء ل يعطيه. 

العدوانية ال�شلبية: 
ا( اإىل النتقام ال�صامت �صد �صريك )اأو �صريكة( احلياة.  تلجاأ املراأة )والرجل اأي�صً
فالزوجة حتقق ما يريده الزوج بطريقتها اخلا�صة. فاإذا اأراد منها طبخ وجبة يحبها )وهي 
ل تريد ذلك يف قرار نف�صها( فاإنها تطبخها لكن مبذاق غري م�صتحب. واإذا طلب منها 
ح�صور زفاف اإحدى قريباته فاإنها حت�صر احلفلة )غ�صًبا عليها( وهي ت�صمر الكراهية، 

وتخا�صم زوجها ول تكلمه ملدة اأربعة اأيام. 

ل تخايف: 
بحالة  اأو  اأم��ل  بخيبة  ت�صاب  اأن  وتخ�صى  منها،  زوجها  يغ�صب  اأن  تخ�صى  الزوجة 
زوجية حرة  لعالقة  �صحيًّا  مناًخا  تهيئ  ل  الت�صرفات  مثل هذه  ال�صد،  اأو  ال�صتياء  من 
�صليمة ت�صودها املحبة والحرتام املتبادل. واإن كتمان ال�صتياء عامل �صلبي يكن اأن يدمر 
العالقة. اأما الأمانة وال�صراحة فهما من العوامل البناءة لأنهما ل بد اأن يوؤديا اإىل التعاون 

حلل امل�صكلة لهذا ينبغي اأن يعرب كل من الزوجني عن حاجته ب�صراحة و�صدق. 
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ل�شتدعاء انتباه الرجل: 
يف كتاب "القواعد: The Rules" يقول املوؤلف: اإن الرجل اأكرث اجنذاًبا اإىل الن�صاء 
على  احلري�صات  الن�صاء  اإىل  ولي�ص  بحياتهن  ورا�صيات  م�صتقالت  اأنهن  يبدين  الالتي 
جذب اهتمام الذكور، وين�صح املوؤلف املراأة باأن تتظاهر باأنها م�صغولة ومنغم�صة يف العديد 

من الأن�صطة، وبهذه الطريقة ت�صتدعي انتباه الرجل. 

املراأة الن�شطة: 
العمل  يف  املوؤثر  دوره��ا  ولها  الإجن���ازات  من  املثري  حتقق  التي  الن�صطة  امل��راأة  اإن 
والعالقات العامة، وتتعلم الكثري، وتطور نف�صها، وت�صاعد الآخرين.. امراأة حترتم نف�صها 
وتقدر اإمكاناتها، ول حتتاج با�صتمرار اإىل جذب اهتمام زوجها حتى تظل �صعيدة، ولهذا 
اإىل فر�ص حبها. ومع اختفاء حالة الإكراه والإجبار ينمو احلب ويقوى مبرور  ل ت�صطر 

الزمن. 

* * * *
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زواج متكافئ:
 اإذا �صعرت املراأة اأن �صعادتها تاأتي اأ�صا�ًصا من زوجها ولي�ص من ثقتها بنف�صها وقبولها 
اإمكاناتها الطبيعية، فاإنها ت�صعر بالتهديد يف كل مرة يت�صايق فيها زوجها اأو ي�صتاء ب�صبب 
م�صكلة ما. واحلل يتمثل يف اإمكانية اعتماد املراأة على نف�صها واطمئنانها اإىل وجود دخل 
�صخ�صني  بني  متكافئ  زواج  يكون هناك  وظيفتها. ويف هذه احلالة  يتمثل يف  اآخر  مايل 
يكمل اأحدهما الآخر، ولي�ص بني �صخ�صني يحاول اإجبار اأحدهما الآخر على حبه اأو يحاول 

ال�صيطرة على اأحا�صي�صه.

اأبواب ال�شماء: 
لقد ك�صاِك الهم اأثوابًا من القلق والكاآبة والعزلة، فاأ�صبحت الدنيا فوق راأ�صك ؛ وذلك 
اأكرب همك ر�صاءه و�صعادته لكنك تفاجئني  اأحببته وع�صقته واأ�صبح  ب�صبب زوجك الذي 
وب�صمتك  وثيابك  وعطرك  بكالمك  وهيامك  مب�صاعرك  مبالته  وع��دم  عنك  ب�صدوده 
وح�صن تبعلك. هل ت�صرخني من �صدة ما بك؟ هل تخ�صعني لو�صو�صة ال�صياطني؟ اأم هل 
تتو�صلني له لتبيني �صعفك وحاجتك له؟ اإين اأعلم اأنك جربِت كل �صيء كل �صيء. ولكن هل 

طرقِت اأبواب ال�صماء؟... 
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األ�شِت م�شطرة؟ 
يجعل  واأن  بك  وياأن�ص  به  تاأن�صي  واأن  زوجك  لِك  ي�صخر  اأن  �صبحانه  اهلل  اْدعي  اإذن 
بينكما املودة والرحمة. ادعي واطرقي الباب بل هزي وليكن هزك زلزاًل من الدعوات 
والتو�صالت. من الن�صاء من دعت وقالت: )ربي يا من ملكته اأمري ملكني قلبه يا رحيم يا 
عزيز يا كرمي اأكرمني( اأكرمها رب العاملني اأن حنن قلب زوجها عليها. وهناك من رفعت 
يديها مت�صرعة قائلة: ))اللهم اأ�صكني يف قلب زوجي واأكرمني به(( فغدت اأدمعها دمعات 

من ال�صكر هلل. 

الفتور الزوجي: 
متر يف بيوتنا اأوقات من الفتور الزوجي.. والتي قد تكون نتاًجا عن ان�صغال الزوجني 
اأو زيادة امل�صوؤوليات اأو ب�صبب امل�صكالت املتكررة بني الزوجني، واملراأة الذكية هي التي ل 
ترتك املجال للفتور اأن يدخل حياتها وبيتها بل تقوم بتجديد حياتها وحت�صني عالقتها مع 

زوجها حتى جتعل من بيتها واحة غناء ل يطيق الرجل مفارقتها. 

* * * *
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لتح�شني عالقتك مع زوجك: 
احلديث  مع  فاأنا  بالتحدث،  داخلك  الثائر  الثور  هذا  اأخرجي  حتدثي..  ثم  حتدثي 
ولكن عزيزتي اأي حديث؟.. حديث الأحبة ذلك احلديث الهادئ الن�صيابي الذي ين�صاب 
كاملاء يف اجلدول حديث ل يل منه فاختاري الكلمات وانتقيها قبل اأن تخرج منك واجل�صي 

وفكري فيها، واجعليه يعتاد حديثك..

ل يريدك اأن تفر�شي راأيك عليه: 
اإذا كان لديك راأي ما فال تقويل: هذا راأيي! ولكن ا�صتبديل بهذه الكلمة اأن تقويل: 
اأقرتح ماذا لو فعلت كذا، اأو من الأف�صل كذا، فاإن الرجل - عزيزتي - ل يريد اأن تفر�صي 
راأيك عليه، حتى لو كان راأيك �صديدا فاإنه يراه عك�ص ذلك فهذا ديدن كثري من الرجال؛ 
فالرجل يحب اأن يكون �صاحب الراأي الأخري وامل�صورة، ولِك حرية الختيار يف اأن تكوين 

�صاحبة الراأي الأخري ولكن بدهاء الأنثى بحيث يقتنع اأن الراأي الأخري له وهو �صاحبه. 

* * * *
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كوين جميلة: 
كوين جميلة يف اأحوالك ظاهرًيا وداخلًيا، فاجلمال ل يعني امللب�ص الغايل واتباع اآخر 
واأن  مًعا  والب�صاطة  والنظافة  الرقي  يعني   - عزيزتي   - اجلمال  ولكن  املو�صة  �صيحات 

ت�صبحي جميلة يف كل �صيء. 

ل تخجلي: 
الع�صق احلالل،  البوح مبا يف داخلك و�صلمي للحب وقدرته فهذا هو  ل تخجلي من 
قويل له ما يجول يف راأ�صك من كلمات اإعجاب وحب وع�صق وغزل ل تخجلي. فكثري من 
اأن تفقد لذة احلياة ب�صبب  اأجمل حلظات عمرها ومن املمكن  الزوجات قد ت�صيع منها 
اخلجل، فاحلياء مطلوب ولكن لي�ص مع الزوج.. فمع زوجك ل تخجلي من �صيء، بع�ص 
ومتر  العتذار  من  حتى  يخجلن  الأخريات  وبع�صهن  الكالم  مع�صول  من  تخجل  الن�صاء 

ا.  الأيام باردة ت�صبه بع�صها بع�صً

* * * *
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طريقة احلوار: 
الإعجاب  بكلمات  عليه  واأغدقي  اإيجابياته  عن  بالتحدث  خالف  اأي  دائًما  ابدئي 
يف  تدريجيا  ادخلي  ذلك  بعد  ثم  تق�صريه،  وعدم  �صخ�صيته  ويف  فيه  املوجودة  بالأ�صياء 

املو�صوع الذي تريدين احلديث فيه، ول تن�صي اأن تغلفي حديثك بابت�صامة وهدوء. 

وزيرة باأوامر ملك: 
الرجل �صاحب الإرادة املنفذة واملراأة �صاحبة الإرادة املحركة، فكثرًيا ما نرى املراأة 
الرجل  يقوم  ثم  للرجل،  والإيحاء  والتوجيه  والتخطيط  التدبري  يف  اأ�صا�صًيا  دوًرا  تلعب 
بتحويل كل هذا اإىل عمل تنفيذي وهو يعتقد اأنه هو الذي قام بكل �صيء.. خا�صة اإذا كانت 

املراأة ذكية واكتفت بتحريك اإرادته دون اأن تعلن ذلك اأو تتفاخر به.

بني الذكورة والرجولة: 
لي�ص كل ذكر رجاًل، فالرجولة لي�صت جمرد تركيب ت�صريحي اأو وظائف ف�صيولوجية، 
ولكن الرجولة جمموعة �صفات تواتر التفاق عليها مثل: القوة والعدل والرحمة والقيادة 
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واحلماية وامل�صوؤولية، وقد نفتقد هذه ال�صفات الرجولية يف �صخ�ص ذكر وقد جندها اأو 
باأنها امراأة باألف رجل! لأنها اكت�صبت �صفات الرجولة  بع�صها يف امراأة، وعندئذ نقول: 

احلميدة وهذا ل يعني اأنها امراأة م�صرتجلة. 

احلقيقة: 
عملت يف ال�صت�صارات الأ�صرية اأكرث من ع�صرين �صنة وخرجت بحقيقة هي: اأن الرجل 
يكره من املراأة اأن تخطئه ب�صكل مبا�صر اأو اأن تنتقده اأمام الآخرين اأو حتاول اأن تبدي اأنها 
اأذكى منه ولو كانت كذلك، عامليه باأح�صن مما يعاملك فاإن مل يكن يقدر ذلك، فاعلمي 

اأن اهلل يقدر لك ذلك واأنه رمبا يتغري!

الرجل: 
اإىل حني عن  ولو  ي�صغله ذلك  املراأة ومظهرها ورمبا  ب�جمال  النبهار  �صديد  الرجل 
النبهار  هذا  ب�صبب  كثرية  م�صكالت  يف  يقع  يجعله  وه��ذا  واأخالقها،  وروحها  جوهرها 
والجنذاب بال�صكل، وهذا النبهار والجنذاب لي�ص قا�صًرا على الب�صطاء اأو ال�صغار من 

الرجال واإمنا يتد لي�صمل اأغلب الرجال مع علّو ثقافتهم ورجاحة عقلهم. 
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احلب بني الرجل واملراأة:
بقية  تعطيل  يعنى  ل  وهذا  وقلبها،  باأذنها  حتب  وامل��راأة  غالًبا  بعينيه  يحب  الرجل 
وهذا  النظر،  حا�صة  وهي  الرجل  لدى  ن�صاًطا  الأكرث  احلا�صة  نعني  نحن  واإمنا  احلوا�ص 
ي�صتدعي اهتماًما من املراأة مبا تقع عليه عني زوجها فهو الر�صالة الأكرث تاأثرًيا اإن اأردت 

زوجها لها وحدها فقط. 

ولع الزوجة الذكية بالزينة: 
اأ�صكالها لأن ذلك قوة  بالزينة على اختالف  الذكية  الزوجة  ولع  ن�صتطيع فهم  رمبا 
تاأتي بقية احلوا�ص: كالأذن والأنف  النف�صي، ثم  اإىل قلبه وكيانه  جذب الرجل والدخول 
والتذوق واللم�ص لتكمل منظومة الإدراك لدى الرجل، ولكن ال�صرارة الأوىل تبداأ من العني 
ولهذا خلق اهلل الأنثى ويف وجهها وج�صدها مقايي�ص عالية للجمال والتنا�صق تلذ به الأعني 

باحلالل وخا�صة يف عامل الزوجية. 

* * * *
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الطمع الذكوري: 
اإحدى �صفات الرجل حيث يريد دائًما املزيد ول يقنع مبا لديه خا�صة فيما يخ�ص 
ولأولده،  له  والرعاية  واحلنان  والذكاء  اجلمال  زوجته  يف  يريد  فهو  وعطاءها،  امل��راأة 
امليل  وهذا  لأخ��رى،  قلبه  ويهفو  عينه  تتطلع  ما  كثرًيا  هذا  ومع  منها،  �صيء  وكل  واحلب 
لال�صتزادة رمبا يكون مرتبًطا ب�صفة التعددية لدى الرجل، فال داعي للقلق وما عليك اإل 

فهم نف�صيته و�صيكون لك وحدك فقط.

تكمي يف ع�شبيتك: 
ب�صورة  الثانية  زوجته  اأو  اأخته  زوج��ك  يجامل  عندما  املئة  اإىل  العّد  تعلمي  بداية 
تزعجك اأو يازحها، فال تت�صرعي بردة فعلك مع اأنه ل حقَّ لك يف الغ�صب من ت�صرفه، 
قلبه عن طريق  اإىل  وادخلي  يحبها  وجبة  له  واأح�صري  للبيت  تعودي  انتظري حتى  لكن 
معدته، واأخربيه باأن ت�صرفه اليوم قد �صايقِك رغم اأنك واثقة من نواياه لكونها قريبة 
له اأو زوجته الثانية لكن ل تفعلها اأمامي مرة اأخرى مع دمعتني منك ورجاء .. و�صالمتك!

* * * *
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الأ�شلوب الذكي: 
هناك عبارات قد ت�صتخدمها الزوجة باأ�صلوب معني لبق وح�صن، فتخفف من حدوث 
م�صكلة، بينما نف�ص العبارات اإذا قيلت بنمط اآخر قد تثري بلبلة يف العالقة الزوجية: كاأن 
تقول لزوجها بعد اأن يهداأ: اأنا اأعلم باأنك كنت غ�صبان، لكن جرحتني..! فالزوجة الذكية 
وتعرف متى يكنها  يهداأ  زوجها  العادة جتعل  التي يف  املواقف  تتعرف على  اأن  ت�صتطيع 

التحدث معه جمدًدا. 

ل..: 
كلمة �صغرية و�صهلة النطق، لكنها تكون يف بع�ص الأحيان من اأ�صعب الكلمات، التي 
تخرج من اأفواهنا، لأنها كلمة قوية وموؤثرة يكن اأن ت�صدم اأو توؤذي م�صاعر الذين نحبهم 
اأو الذين تهمنا ديومة العالقة معهم، ومبا اأن املراأة بطبعها ل حتب اأن يرف�ص لها الآخرون 
طلًبا، لذا فاأنت قد ترتددين كثرًيا قبل اأن ترف�صي طلًبا لالآخرين، خا�صة اأن املراأة ب�صكل 

عام ت�صعر بنوع من امل�صوؤولية جتاه العالقات الإن�صانية... 

* * * *



207

الزوج املهمل: 
الزوج الذي يهملك ول يفكر بك اإل كطباخة وغ�صالة، ل تتذمر ول ت�صكو ول تطلب هو 
الذي يحتاج اإىل كلمة: ل! لتجعله يفكر بك ك�صريكة حياة، فالزوج الذي يهينك وي�صخر من 
�صكلك وقوامك هو الذي يحتاج اإىل كلمة: ل! لت�صع حًدا لهذه الت�صرفات. اإذا رف�ص الزوج 
تغيري �صلوكه جتاهك يكون عليك اأنت اأن تغريي �صلوكك جتاهه وجتعليه يدرك اأن ل�صربك 

حدوًدا، واأنك اإن�صانة لها م�صاعر واأحا�صي�ص. 

ا:  البعد اجل�شدي يولد بعًدا نف�شيًّ
من اخلطاأ اجل�صيم ابتعاد الزوجني اأحدهما عن الآخر وقت اخل�صام، فهذا البعد 
اجل�صدي يولد مع مرور الزمان بعًدا نف�صيًّا وجفاء ول ي�صعر بغياب الآخر، وتبداأ خيوط 
ال�صبب فال  الآخر يف حياته، فمهما كان  با�صت�صهال عدم وجود  ويبداأ كل منهما  الفراق 

ينبغي التباعد بتاًتا. 

* * * *
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احلياة الزوجية: 
لدود،  عدو  وكاأنه  لالأخطاء  وت�صيدًا  حربًا  ولي�صت  وت�صامح  وه��دوء  وراح��ة  �صكن 
واحلياة الزوجية ينبغي اأن جنعلها جنة وارفة الظالل يجد فيها الزوجان احلنان واحلب 
والبت�صامة والكلمة الطيبة، والزوجة الذكية تبداأ حياتها ب�صكل جديد وخا�صة يف عالقتها 

مع حاللها والغايل على قلبها .. زوجها. 

اجعلي زوجك يحبك: 
باأن  وذلك  العني عادية،  ولو كنت يف  العامل  ملكة جمال  له  كنت  اأحبك زوجك  فاإن 
تغريي دائًما من مظهرك، فالأناقة املتجددة للزوجة ت�صكر الزوج وتبدو له امراأته وكاأنها 
ري  مئة امراأة. اأن�صتي اإىل زوجك مبحبة واإعجاب حتى لو تفاخر بنف�صه كطفل �صغري.. وفِّ
الراحة لزوجك يف بيته وكوين اأني�صة وحدته واأني�صة متاعبه وهمومه.. فهناك كلمة مهمة 

و�صهلة ورائعة ت�صعد املراأة وزوجها..وهي كلمة ال�صكر: �صكًرا يا اأغلى النا�ص!..

* * * *
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بعد عودته من ال�شالة: 
اأح�صري له ال�صاي يف املكان الذي يرغب اأن يكون فيه واإن كان ممن يرغب اأن يجل�ص 
على الكمبيوتر ف�صغليه له قبل دخوله، واإن كان اجلو حاًرا ف�صغلي املكيف فاإن رغب بجلو�صك 
معه .. واإل ا�صكبي له ال�صاي واخرجي واإذا جل�صت فبتودد وقبلة. اطلبي ما تريدين ول 

تلحي ف�صينفذ يف يوم من الأيام.

ل ياأت اإىل البيت واأنِت نائمة: 
حاويل اأن تكوين م�صتيقظة واإذا غلبك النوم فليكن يف ال�صالة، فاإذا ح�صر واإذا بك 
يف  ابت�صمي  يريدها.  التي  وبالكيفية  يحبها  التي  الثياب  لب�صت  قد  تنتظرينه  الباب  عند 

وجهه ل تعب�صي ول تعاتبيه على التاأخر.

الأنيقة: 
هي الزوجة التي ل تخ�صع لعناد الرجل بل تده�صه لأنها ل ت�صنف نف�صها، اإنها تعي�ص 
فهي  الغريبة.  ب�صخ�صيتها  ت�صده  واللهفة،  باحلرية  الرجل  ُت�صعر  الأنيقة  مطلقة.  حرية 
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مزيج من الأنوثة ومن اجلمال والإ�صراق من جهة، وال�صتقاللية من جهة اأخرى. الأنيقة 
راأيها  لديها  ا  اأي�صً فهي  الرجل،  لعناد  دائًما  تخ�صع  ل  كونها  ؛  الن�صاء  باقي  عن  تختلف 

وطباعها ولكن تتنازل عنه لأن عناد زوجها غلط وخطري. 

اجلذابة الكاريزما املثرية: 
ثقة  اإنها  الإن�صان،  مع  تولد  للغاية،  مثرية  اجلذابة  اأو  بكاريزما،  تتمتع  التي  امل��راأة 
بالنف�ص. الكاريزما ت�صفي اإ�صراًقا على �صاحبها فيبدو للغري وكاأنه مهم جًدا. املراأة التي 
تتمتع بكاريزما تتقن فن التاأثري على زوجها حتى يف املجتمع واملنا�صبات الكربى، كما اأنها 

تربع يف فن الكالم اإنها متكلمة من الطراز الأول. 

النجمة: 
ل تعرف احلدود ال�صاحرة تلعب على الوتر احل�صا�ص املغناج.. تت�صرف بذكاء.

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

بوجودها، ولطيًفا معها يف اأجوائه واآفاقه. 

هم�شة يف اأذن كل اأنثى: 
اأن تكوين اأنثى بطبيعتك فهو اأروع واأجمل من اأن تكوين اأنثى مزيفة!. جميل اأن تك�صبي 
بع�ص اخلربة يف حركات الأنوثة والدلع، لكن الأجمل اأن ت�صفي عليها قلياًل من طبيعتك، 

واأن ل ت�صل اإىل حد الت�صّنع. 

معقولة: 
اذة   من حقك األ حتبي املظهر اجلميل يف ملب�صك، لكن يجب اأن حتبي الروح الأخَّ
عندك والذات الرائعة اخلالبة اجلذابة. فمن الأزواج من لديه زوجة مليحة جميلة و�صيئة، 
ل  بغي�صة  ع�صبية  الكالم  غليظة  العواطف  جامدة  امل�صاعر  خاوية  لكنها  ر�صيقة  خفيفة 

تفهم لغة القلوب ول تفقه عامل الوجدان! 

* * * *
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�شري للغاية: 
ل تتحدثي عن م�صاكلك الزوجية مهما كانت مع جاراتك و�صديقاتك وزميالتك عرب 
اجلوال اأو الهاتف، واحذري من اإف�صاء مكنونات احلياة الزوجية وما فيها من خ�صو�صيات 
خمتلفة �صواء كانت �صلبية اأو اإيجابية فالبيت مملكة اأنِت امللكة فيها ول يحق لأحد معرفة 

اأ�صرارها. 

الطريق اإىل عواطف الزوج:
بذكاء..  وتعطينه احلب  عنده  الالوعي  على  وتعملني  زوجك  لعواطف  تدخلني  كيف 
وت�صعرينه بال�صوق الدائم؟! الآن اأ�صبح رُجُلك بني يديك، رغبته بالتقرب منك تنمو يوًما 
بعد يوم، لكن تعلقه بك مازال �صعيًفا لذلك عليك اأن تتعاملي معه بذكاء، تعطيه احلب 
وت�صعري  الغمو�ص،  ببع�ص  نف�صك  حتيطي  اأن  ويجب  باملزيد.  يطالب  لكي  جرعات  على 
زوجك بال�صوق لِك وهذه الأمور ت�صاعدك يف الدخول اإىل عواطفه وخلق اأوقات جميلة مًعا. 

* * * *
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ل تن�شي عن�شر الت�شويق! 
�صيطرتك  تفقدين  �صتت�صرفني،  كيف  اأو  منك  ينتظره  بالذي  زوجك  ي�صعر  عندما 
و�صحرك و�صلطتك عليه. لذلك دعيه يف حالة قلق دائم، يت�صاءل ما الذي �صيح�صل الآن؟ 

وكاأنه ي�صاهد فيلما حمافًظا، ويت�صوق ملعرفة النهاية. 
كوين مثل �صهرزاد عندما تزوجت من امللك �صهريار، وراحت تروي عليه الق�ص�ص 
املقبلة وهكذا دواليك لكي ل يقتلها، وذلك ملدة ثالث �صنوات فعفا  لليلة  النهاية  وتوؤجل 

امللك عنها. 

ليكن كالمك هدوًءا ل �شجيًجا: 
باأفكاره  ماأخوذ  اإن�صان  كل  لأن  اإليك،  ال�صتماع  اإىل  الآخ��ر  حث  ج��ًدا  ال�صعب  من 
باإح�صا�ص،  تكلمي  وتهمه،  ت�صتهويه  باأمور  معه  التحدث  يح�صن  اإليك  لجتذابه  ورغباته. 
كالمك.  نوعية  اختيار  وعليك  ملقاومتك  رغبة  كل  يفقد  هكذا  مع�صوًل،  كالمك  اجعلي 
الفرق بني الكالم العادي والكالم املغري متاًما مثل الفرق بني ال�صجيج والهدوء. اهتمي 
ب�صحر الب�صاطة حرارة العالقة ل تتطلب جمهوًدا كبريًا، فالتلويح الب�صيط هو الذي ي�صحر 
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ويدخل القلب.
الوقت  ال�صخ�صية، تبني مدى  الهدايا  انتباه زوجك برقة وخفة، بتقدمي  عليك لفت 
الذي ق�صيته يف اختيارها. التفا�صيل هي الأهم، فهكذا ي�صعر مبدى اأهميته عندك، عندما 

يراك تت�صرفني بلطف ودقة. 

حرارة العالقة الزوجية: 
تكون من حيث �صخ�صية املراأة فاإن كانت الزوجة عاقلة ومتعلمة وما تزعل ب�صرعة! 
ا�صتطاعت اأن تهيئ جًوا من ال�صعادة والر�صا لزوجها ك�صاحل البحر ل نهاية له، اإ�صافة 

ل�صلوكها الأنثوي املليء بالرقة والدلل الذي ت�صطاد به زوجها. 
اأما املراأة غري املتفهمة فهي قادرة على حتويل حلو احلياة اإىل مرارة ومرارة احلياة 

اإىل علقم وعلقمها اإىل جحيم ل يطاق فاأي الثنتني اأنِت؟. 

جمال الروح: 
اأجمل اإذا كان لديك �صكوك و�صعور بعدم الثقة بج�صدك وحياتك احلميمة مع زوجك، 
ول تعرفني كيف تقيمني نف�صك يف لب�صك ومكياجك وعطرك مع زوجك فاأنِت حتتاجني 
اإعادة الثقة مبا �صبق، فاإذا ركزت �صحرك على ال�صكل فقط، ف�صوف تثريين هذه ال�صكوك 
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واملخاوف عند زوجك. لذلك ا�صتعملي �صحر الروح، هكذا �صوف تبهرين الغايل ودعواتي 
اأن تكون حياتكما �صعيدة!

بني الربودة واحلرارة: 
الغلط الأكرب يف العالقة يكمن يف اأن تظهري كامل طيبتك لزوجك يف البداية هذه 
الطيبة ت�صحر الآخر، لكن مع الوقت �صوف يل، لذلك اأحيطيه بلطفك، ثم غريي الجتاه 
ول تهتمي به، يكنك اإثارة فراق، و�صوف ي�صعر بفراغ يف حياته، ومن ثم م�صاحلة واعتذار. 
يجب اأن يكون يف ارتباك دائم، ما بني اخلوف من خ�صارتك، والفرح بوجودك، تاأرجحي 

بني الربودة واحلرارة .. هكذا ت�صغلني اأفكاره واأحا�صي�صه. 

ابعدي عنه: 
دعيه ي�صعر باأنك مللت، دون البوح له ب�صيء. حركي غريزته الرجولية لكي يعود اإليك 

باأق�صى �صرعة. 
الهدف: هو اأن تدعيه يعود بكامل اإرادته مبجرد اأن يفكر باأنك تراجعت، تتحرك بداخله 
روح المتالك وغريته. اعملي فقط على اأحا�صي�صه النائمة بح�صورك املثري له و�صبحان اهلل! 

هذا الأمر ل ينجح اإل يف العالقة احلميمية بني الزوجني لالرتياح الكبري وال�صكن واملودة. 
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الإبداع املربمج: 
لتقبل  بعد  م�صتعًدا  لي�ص  لكنه  فعاًل  بك  يرغب  زوجك  باأن  ت�صعرين  الأحيان  بع�ص 
الفكرة، هنا عليك اأن تن�صي طيبتك ولطفك وفرو�صيتك، واأن تعتمدي على القهر باحلركة 
اجلريئة. ل تدعي الآخر يفكر بالنتائج، ل ترتاجعي، عليك اأن تهاجمي واأن تكوين �صاحرة 
ولي�صت دبلوما�صية. هذا الت�صرف يجب اأن يكون �صريًعا وغري مربمج، لكي توؤدي اخلطوة 

اإىل النتيجة املرجوة بنجاح وتك�صبي الأجر من اهلل على اإعفافه. 

ب�شراحة: 
مما يقتل حرارة العالقة الزوجية وجمالها عناد الزوجة الذي هو �صمة اأ�صيلة فيها 
وهو اأ�صعب اأنواع العناد، ا�صتمدته من مراحل حياتها الأوىل نتيجة تربية خاطئة، بتلبية 
كل مطالبها حتت �صيف العناد، فتكرب معتقدة اأن العناد اأ�صلوب ناجح لتحقيق املطالب، 
اأو اأنها ن�صاأت يف بيت تتحكم فيه الأم وت�صري دفته، فتحاول اأن حتذو حذو اأمها .. يف بيتها 

ومع زوجها. ليتك تراجعني ح�صاباتك وتعرتفني بالأخطاء. 
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هل زوجي يحبني؟ 
يف بداية احلياة الزوجية يكون الزوجان �صمًنا على ع�صل ثم تتغري اأحوالهما فجاأة، 
عليها  يغدق  هو  ول  اأنثوي  و�صعف  وحنان  برقة  معه  تتحدث  هي  فال  الأو�صال،  وتتقطع 
عذب الكالم ول يدح اهتمامها به ول جاذبيتها، ويف مقابل ذلك كله ينقلب الأمر من 
كال الطرفني اإىل ال�صخرية من الوزن الزائد وال�صخري اأثناء النوم واملطاولة اأحدهما على 

الآخر بالكالم اجلارح.

انزعي فتيل النفجار: 
ناًرا  زوجك  غ�صب  كان  واإذا  بالوقود  النار  مواجهة  مثل  بالغ�صب  الغ�صب  مواجهة 
وقت  باحلديث  فالتعجل  ا�صمتي  يطفئه،  ما  وال�صفح  احل��ب  م��اء  من  عليها  فا�صكبي 
اإقناعه باملنطق وقت الغ�صب،فلي�ص  النفعال خماطرة غري حم�صوبة العواقب،ل حتاويل 
لرتاجعيه  كان  ما  اإىل  معه  فعودي  هداأ  املنطق،فاإذا  لهدوء  مت�صع  امل�صتعل  الغا�صب  لدى 

بهدوء بعد اأن تنزعي من القنبلة فتيل النفجار.

* * * *
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�شفات �شيئة: 
رمبا ورث زوجك من اأيام عزوبيته �صفات �صيئة ولعل اأكرثها انت�صاًرا حب النظر اإىل 
اإخوان ال�صالح  ا�صتبدال  اإىل اهلل برفق، و�صاعديه يف  احلرام. اغمريه باملحبة ووجهيه 
برفاق ال�صوء، واملئي فراغ وقته باللذة احلالل والعمل املنتج، ذلك هو خري ما تقدمينه 
له ولنف�صك. ل تت�صنعي حبه واحرتامه بل ليكن �صفة مالزمة لك. وربي ي�صدد خطاك 

وي�صعدكم دوم ودوم .. اآمني!. 

ما الذي يريده الرجال يف مراحل متعددة؟!!.. 
هل يبقى الرجال مهتمني باملظهر اخلارجي للمراأة اأم اأنهم بعد عمر معني يبدوؤون 
ا وتتعدى اجلمال اخلارجي؟  باإدراك مواطن اجلمال الأخرى عند املراأة وهي كثرية جدًّ
ال�صوؤال: ماذا يريد زوجك منك يف عمر الع�صرين وعمر الثالثني وعمر الأربعني. اأما ما 

بعد اخلم�صني. فكلنا نعرف ماذا يريد؟ 
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الأزواج يف الع�شرينيات: 
للمراأة، وتكون معظم  ب�صكل رئي�صي على اجلمال اخلارجي  ا  يكون تركيزهم من�صبًّ
دوافعهم للتعرف على الن�صاء بالعالقة احلميمية فقط، ويكون دور املراأة يف حياتهم جمرد 
و�صيلة لإ�صباع رغباتهم الفطرية. كذلك يكون الرجال يف هذه املرحلة العمرية غري مكتملي 
اأن  ا على املظاهر من دون  العاطفي مما يجعل اهتمامهم من�صبًّ ال�صعيد  الن�صوج على 

يعريوا اجلمال الداخلي الكثري من الهتمام. 

الأزواج يف الثالثينيات: 
اهتمامه  تثري  ال�صغرية  الأم��ور  تعود  ول  كبري  ب�صكل  ال�صتقرار  عن  الرجل  يبحث 
وخا�صة يف مو�صوع عالقاته العاطفية، اإذ يكون بحثه عقالنيًّا وي�صبح تركيزه من�صًبا على 
اإيجاد �صريكة حياته دون الرتكيز على اجلمال اخلارجي كاأ�صا�ص، وهنا ياأتي دور املراأة 
ا للرجل هي فيما يثري اهتمامه من بني الن�صاء، وبهذا ينتقل  ا فكريًّ الذكية والتي ت�صكل ندًّ

تفكري الرجل من اجلمال اخلارجي اإىل مرحلة ال�صتقرار العاطفي.. 

* * * *
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الأزواج يف الأربعينيات: 
ر له الرعاية واحلنان حيث  تختلف النظرة قلياًل فيكون الرجل بحاجة اإىل امراأة توفِّ
اإنه يف هذه ال�صن من املفرت�ص اأنه حقق النجاح على �صعيد العمل وبحاجة اإىل من ي�صاركه 
�صعوره بال�صعادة بتحقيق هذا الإجناز. كذلك عند الو�صول اإىل هذا العمر يتوقف الرجل 
عن اإعطاء جلِّ اهتمامه ل�صكل املراأة اخلارجي وي�صبح تركيزه على من ت�صاركه همومه 

وطموحاته ليكون زوًجا مثاليًّا عند النا�ص. 

مراهقة ما بعد الأربعينات: 
املراأة بعد بلوغها ثالثني �صنة تكون كاملة الن�صوج حتى يف اجل�صم والعالقة العاطفية، 
فاأن�صحك األ تاأخذك تربية الأولد عن زوجك فهو الآن باأ�صد احلاجة لك، وعندك القدرة 
واأناقتك  وجمالك  بنف�صك  الهتمام  اأهملت  اإذا  اإل  ا  وعاطفيًّ ح�صيًّا  اإعجابه  ك�صب  على 

واأ�صبحِت تهتمني ببطنك، فهنا ل تلومي زوجك اإذا هرب منك!

* * * *



221

جتربة زوجة: 
املقادير:

-  حزمة جرجري.
2 حبة متو�صطة طماطم �صرائح.  -

1 حبة �صغرية ب�صل �صرائح.  -
-  3مالعق كبرية خل اأبي�ص.

3 مالعق كبرية ع�صري ليمون.  -
ن�صف ملعقة �صغرية ملح.  -

ربع ملعقة �صغرية فلفل اأ�صود.  -
الطريقة: اغ�صلي اجلرجري ولفيه يف فوطة مرطبة باملاء �صعيه يف الثالجة مدة   -
باردة  وقدميها  معها  البقية  واخلطي  والب�صل  الطماطم  مع  ثم قطعي اجلرجري  �صاعة، 

لزوجك.

* * * *
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املراأة يف احلب والعاطفة: 
كموج البحر، كذلك فاإن الرجل يف عالقته مع املراأة اأمر اآخر، فهو يقرتب جًدا من 
املراأة ثم يبتعد بال �صبب، ثم يقرتب مرة اأخرى.. نعم قد تفاجاأ املراأة عادة عندما تالحظ 
اأن زوجها يبتعد قلياًل رغم قناعتها مبحبته وتقديره لها، والذي يجب اأن تعلمه املراأة اأن 
الرجل ل يقرر ذلك عمًدا وعن تخطيط، واإمنا هي �صفة تالزمه، وهي جبلة خلقه اهلل 

مة.  عليها ف�صكًرا لكل زوجة متفهِّ

يف قلب املراأة: 
ت�صيع الأبجديات.. ت�صبح الدنيا هو وهو.. وهي من غري �صريك لي�ص اإل هي..! مذهلٌة 
هي املراأة عندما تلب�ص ثوب احلب.. فال يبقى فيها ذرة جتمع حًبا مع كره..!! فالغو�ص يف 
بحار التاأنيث..! هالك ملن ل يجيد ال�صباحة.. وقلٌة ُهْم من يعرف الغو�ص.. كم اأمتنى اأن 
يكون قلب الزوجات اأقوى.. وتعيد ح�صاباتها يف عاطفتها ب�صكل اأف�صل..! اآ�صف ل�صراحتي، 

واأعتذر اإن بالغت.

* * * *
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ال�شفات النف�شية للرجل عموًما: 
عما  اأب��ًدا  يتكلم  ل  فاإنه  ينزعج  عندما  اأنه  عموًما  للرجل  النف�صية  ال�صفات  من  اإن 
اأحًدا يف م�صكالته فاإنه يلزم ال�صمت ويعتزل النا�ص يف  اأن يدخل  ي�صغل باله، وبدًل من 
'الكهف'؛ ليفكر يف حل منا�صب لهذه امل�صكالت، وعندما يجد احلل فاإنه يخرج من عزلته 
ومن الكهف وهو اأكرث �صعادة وبهجة. وعلى املراأة اأن تفهم اأن اأي ابتعاد للرجل عنها لي�ص 

دلياًل على عدم احلب والرعاية، بل يكن اأن يكون اأمًرا اآخر. 

اأ�شارحه بكل �شيء اأم اأخفي عنه كل �شيء!..
يبحث عن  نف�صه،  الزوجية على  العالقة  �صوؤال معقد يطرحه كل طرف من طريف   
اإجابة تفك طال�صم حريته وتقوده اإىل حل �صحري ل�صداع مزمن يوؤرق عقله وقلبه.. هل 
اأخرب �صريك حياتي بكل تفا�صيل حياتي اأم اأجعل يل عاملي اخلا�ص الذي ل ي�صاركني فيه 
�صواي؟!. من وجهة نظري ل تخربي زوجك باأ�صرارك ول حتى ر�صيدك بالبنك ول اأ�صماء 

�صديقاتك. 

* * * *
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�شدقوين .. متحابان ولكن!
وخدمتها،  رعايتها  يف  رغبة  اأكرث  ي�صبح  فاإنه  زوجها،  قدرة  يف  امل��راأة  تثق  عندما   
وكذلك عندما يقوم الرجل برعاية زوجته فاإنها ت�صبح اأكرث قدرة على الثقة العميقة به 
اإليها  اإليها ويفهمها، وي�صغي  ي�صتمع  باأن زوجها  ت�صعر  اأن  املراأة  وباإمكاناته. فقد حتتاج 
واإىل م�صاعرها وعواطفها، لكن امل�صكلة اأن الزوجة الغالية ل تريد اإل اأن يكون زوجها لها 

كله، اأو اإىل اجلحيم هو ومن معه. 

ل تزين فهذه حالة طبيعية من زوجك: 
اأدنى م�صكلة  ينتظر حدوث  ال�صتثارة..  �صهل  ا..  الزوج ع�صبًيا.. فظًّ اأحياًنا ي�صبح 
و�صعه  اإىل  يعود  �صاعات..  اأو حتى  برهة..  وبعد  زوجته..  فتغ�صب  املنزل...  من  ليخرج 
ملا  �صبًبا  لها  يقدم  اأو حتى  يعتذر  اأن  منه  زوجته  تنتظر  يكن..  �صيًئا مل  وكاأن  الطبيعي.. 
حدث.. وهو ل يفهم.. تلك العجرفة من زوجته... مما يزيد الأمور �صوًءا فن�صيحتي األ 

حتزين فهذه حالة طبيعية من زوجك!

* * * *
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حفظ ال�شر: 
َك اأ�ِص�رُيك، فاإذا تكلَّمَت به �ص�رَت  قال علي بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه - : �ِص�رُّ

اأ�صرَيه..!
ِك هذا اإْن  ك اأخيتي مهما كان ول جتعلي نف�صك اأ�صريته، واعلمي اأنَّ �ِص�رَّ احفظي �ِص�رَّ
حني به. فُخ�ذي حذرك فلن تخ�صري  ا فقد ُتف�صَ كان خرًيا فقد حُت�َصدين عليه واإْن كان �َص�رًّ

ًدا.  �صيًئا من الكتمان، ولن تك�صبي �صيًئا من الَبْوح به.. فكري يف كالمي جيَّ

يحرتق قلبها يف �شمت: 
تبادر  زيها..اأو طريقة كالمها.. حتى  زوجته يف  على  الزوج مالحظته  يبدي  اأن  ما 
بالتغيري اإر�صاء له ولكن يحرتق قلبها يف �صمت.. حينما ل ترى منه هذا الهتمام.. بل 
تراه عنيًدا اأحياًنا.. الزوج لبد من اأن يح�ص بالقبول ) املوافقة على كل ما يطراأ ( من 

زوجته اإذا اأح�ص بالقبول ارتاح كثرًيا ومل تعد م�صاألة التغيري متثل له �صيًئا. 

* * * *
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هذه احلالة ل مفر منها: 
اأحياًنا الزوج ي�صاب بحالة ) عاطفية ( .. هذه احلالة ل مفر منها.. تاأتي ومت�صي  
فالزوج بعد فرتة من الزواج يح�ص بفقدان التوازن.. اأو مبعنى اأدق بالفتور .. ويكون بحاجة 
لأن ينفرد بنف�صه قلياًل يدخل اإىل اأعماقه ويغلق عليه اأبواب كهفه.. والويل كل الويل ملن 
اإليها..  امل�صار  العاطفية  تنتهي احلالة  اأن  الع�صبي.. وبعد  املزاج  �صر  يقرتب.. وهذا هو 

يعود وكله حب و�صوق اإىل زوجته. 

كعكة احلب: 
-  كيلو من احلب.

كوبان من الإخال�ص.  -
فنجان من احلنان.  -

3 مالعق من التفاهم.  -
ربع كوب وفاء.  -

فنجان من ال�صفاء.  -
ملعقتان من البت�صامة.  -
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ملعقة �صغرية من الغرية.  -
-  3اأكواب من الفرف�صة.

ذرة ب�صيطة من املجاملة.  -

اأربع مالعق من ال�صدق.  -
فنجان �صغري من املدح اجلميل.  -

3اأكواب من املدح العائلي.  -
بتغطية  قومي  ثم  وخ�صام  حقد  من  املحروقة  الق�صور  جميع  اأزيلي  مالحظة:   -

اأماكنها بدرمي وّيب امل�صتخل�ص من حمبة زوجك لك. 

خطة: 
�صعي يف اخلطة بنوًدا وا�صحة تت�صمن العطر وت�صريحة ال�صعر واملالب�ص التي تتكد�ص 
يف خزانتك ومل ترتديها منذ زمن.. ل تنتظري حتى ي�صيبها العفن، ابدئي بارتدائها من 

الآن.
اإذا كان زوجك اعتاد روؤيتك يف حالة �صغل وحركة واعتناء بالأطفال فقط، فاجعليه 
يرى منك وجًها اآخر، وجه املراأة، وموؤكد اأنك ل�صت بحاجة اإىل من يفهمك: كيف تفعلني 
ذلك؟ فلديك من الذكاء ما يكفي لتت�صريف على النحو الذي ينعك�ص على جاذبيتك جتاه 

زوجك. 
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ر�شا�س �شوء الظـن: 
حني يت�صرب �صوء الظن لأي زوجة فاإن ذلك نذير لدخول القلق والهموم والآلم النف�صية 
اإليها.. فكثري من الزوجات يعانني من هذه امل�صكلة دون اأن ي�صعرن بذلك فتجدينها ت�صيء 
ما  وتف�صره ح�صب  فتعك�ص مراده  يت�صرفه،  ت�صرف  وبكل  الزوج  يقولها  كلمة  بكل  الظن 
ترى وتطلق عليه ر�صا�صات التهامات القاتلة!! فمثاًل اعتذاره عن الذهاب ملنا�صبة يف بيت 

اأهلها لأي ظرف قاهر تف�صره على اأنه عدم احرتام لأهلها وهذا �صوء ظن.!

قنبلة العناد: 
العناد هو قنبلة احلياة الزوجية املدمرة، وهو اأكرث الو�صائل �صرعة وفعالي�ة لتفجري 
م�صاعر احلب واملودة وحتويلها اإىل كره وانتقام.. فمعه تتعقد امل�صاكل الب�صيطة وتزداد 
على  نف�صك  جيًدا..وعودي  ت�صرفاتك  راقبي  اخلالفات..  وت�صتد  الفجوة  وتكرب  الآلم 

الت�صامح وال�صفح واأن تكوين هينة لينة. فالت�صامح لي�ص �صعًفا بل حكم�ة. 

* * * *
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املراأة ال�شعيفة: 
وتقبل  فال�صعف  الأحي�ان،  بع�ص  القوي�ة يف  املراأة  واأطفالها من  اأ�صرتها  اأخطر على 
ل والهوان يجعل املراأة حتتقر نف�صها ول ت�صتطيع الدفاع عن حقوقها، وغالًبا ما  و�صع الذُّ

تكون قدوة �صيئة لأبنائها لأنها ل ت�صتطيع حتى الدفاع عنهم.
ا ول احرتاًما بل )خوًفا( منه ومن عقابه، ل  املراأة ال�صعيفة التي تطيع زوجها ل حبًّ
يكن اأن ت�صعر باحلب له ول بحبه لها ول نعني اأبًدا بال�صعف اأن تكون املراأة مطيعة لزوجها 
حمرتمة له قائمة بكل حقوقه ولكن ما نعنيه هو تقبلها لإذللها وظلمها اأو حرمانها من 
كنت  اإذا  ظ��امل!!  عدو  لدى  حرب  اأ�صرية  وكاأنها  حياتها  يجعل  مما  ذلك  غري  اأو  النفقة 
�صعيفة.. فكري جيًدا يف و�صعك وحياتك.. هل اأنِت را�صية عنها؟؟ هل حتتاجني اإىل تغيري 
ردود اأفعالك وطريقة ت�صرفاتك؟؟ فكري بعقل وحكم�ة! فهي قد اأوقعت نف�صه�ا يف حفرة 

مظلمة.

* * * *
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تعلمي كيف ت�شاحمني: 
يحدث اأن ُيخيب زوجك اآمالك فيه.. قد يتهرب من امل�صوؤوليات ويبقى خارج املنزل.. 
ل تقرري اأن حتزمي حقائبك وتغادري املنزل قبل اأن تدينيه. حاويل اأن تفكري وتتفهمي 
فهذا هو ال�صبيل الوحيد لأن تغفري له، حتى واإن مل تن�صي ما فعله متاًما، ومع الوقت فاإن 

اجلرح ي�صفى وتبقى اآثار ب�صيطة. املهم األ يكون يف قلبك حقد اأو كراهية له. 

احذري الف�شف�شة!
ل احلياة الزوجية معاين م�صرتكة يفهمها كال ال�صريكني، ولكن وجود طرف ثالث  حتمُّ
بالنف�صال  اأحياًنا  تنتهي  قد  متوقع  اآخر غري  تاأخذ منحنى  العالقة  ويجعل  الأمور  يعقد 
ب�صبب اأقرب النا�ص اإليهما، وما يحدث غالًبا هو جلوء الزوجة بعد اأي خالف ل�صخ�ص اآخر 
بحجة ما ي�صمي ب�الف�صف�صة مع الأم اأو ال�صديقة املقربة ويف احلالتني تكون اأ�صرار البيوت 

م�صاًعا للجميع، ومع التوتر تخرج اأ�صرار ل يحق البوح بها. 

* * * *
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الأ�شرار الزوجية: 
اأنواع منها يتعلق بالأمور وامل�صاكل احلياتية التي تت�صرب من اأحد الطرفني اإىل الأهل، 
ومنها ما يتعلق باحلديث عن اأ�صرار الفرا�ص التي غالًبا ما يكون اإف�صاوؤها مقت�صرًا على 
النا�ص  واأقرب  اأ�صرار الزوج  اأخالقية ودينية. فالزوجة موطن  الأ�صدقاء وكالهما كارثة 
اإليه، واإذا كان اإف�صاء ال�صر �صفة ذميمة من اأي �صخ�ص كان، فهو من الزوجة اأعظم واأقبح. 

كوين حري�شة: 
لأن  خ�صو�صياتك،  على  باملحافظة  ال�صخ�صية  حياتك  يف  تدخالت  هناك  يكون  األ 
الأخ�صر  ال�صوء  يعطي  كمن  تكونني  الأخريات،  اأمام  اخلا�صة  حياتك  تفا�صيل  ب�صردك 
بالتدخل، اأما اإذا كانت عالقتك بهن متوترة، فاأنت تعطيهن �صالًحا قد ي�صتعملنه �صدك 

فيما بعد، لهذا يتعني عليك اأن ترتكي دائًما م�صافة احرتام بينك وبينهن. 

* * * *
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اأنِت ووالدك: 
هناك بع�ص الآباء يقحمون اأنف�صهم يف حياة البنات املتزوجات بهدف الطمئنان اأو 
كنوع من الو�صايا ؛ نتيجة تعودهم على التدخل كاأنه حق من احلقوق، الأمر الذي يزعج 
يجب  اللحظة  باأن حياتها خالية من اخل�صو�صية، يف هذه  وي�صعرهما  الزوجة  اأو  الزوج 
الت�صرف بذكاء على اأن يكون الأمر تدريجيًّا حتى يتكيف الأهل على الو�صع اجلديد. ول 

باأ�ص بخطة م�صرتكة بينك وبني زوجك �صد ف�صول والدك. 

اأ�شرار العالقة احلميمية: 
يجب البتعاد عن ذكر نهائيا لأي خملوق كان اإل اإذا كان ذلك يف حالت ال�صرورة 
كال�صتفتاء اأو العالج، لأن احلديث عن هذه العالقة ينايف ال�صرت، الذي نبه له النبي عليه 
اأن حفظ �صر  " كما  واأرخى �صرته  بابه  اأغلق  اأهله  اأتى  "اإذا  وال�صالم حني قال:  ال�صالة 
ا، دليل على �صالح الزوجة وكمال عقلها، قال تعاىل:  الزوج عموًما، و�صر الفرا�ص خ�صو�صً
ال�صحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقد حذر   .{ُ اهللَّ َحِفَظ  ا  مِبَ ِلْلَغْيِب  َحاِفَظاٌت  َقاِنَتاٌت  اُت  احِلَ {َفال�صَّ
" لعل  فقال:  الفرا�ص  اأ�صرار  اإف�صاء  خطورة  من  بعدهم  من  ونحن  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
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". فاأرم القوم )يعني  رجاًل يقول ما يفعل باأهله، ولعل امراأة تخرب مبا فعلت مع زوجها 
�صكتوا(، فقامت امراأة فقالت: اإي واهلل يا ر�صول اهلل، اإنهنَّ يقلَن، واإنهم ليفعلون. قال: 
"فال تفعلوا، فاإمنا ذلك مثل �صيطان لقي �صيطانة يف طريق فغ�صيها والنا�ص ينظرون".

)رواه اأحمد والطرباين(.

اأ�شئلة ال�شتك�شاف:
الوقت؟  ب�صيق  ت�صعرين  و�صهولة؟ هل  ب�صرعة  تغ�صبني  بالكتئاب؟ هل  ت�صعرين  هل 
اإذا كانت اإجابتك على اأي من الأ�صئلة ال�صابقة بنعم، فذلك معناه اأنك غري مطمئنة يف 
اأن 22% من الرجال و88% من  اإىل  اأ�صارات الإح�صاءات  الزوجية. فقد  بيتك وعالقتك 
الن�صاء يعانون منه يف حياتهم من وقت اإىل اآخر فانتبهي لنف�صك وارحميها.. وابحثي عن 

امل�صت�صار ال�صادق قبل فوات الأوان.

ما احلل يف هذه احلالة؟ 
الدعابة،  جو  اإ�صاعة  ول  النكت  اإلقاء  فن  يجيد  ل  الذي  النوع  من  زوجك  يكون  قد 
يحمل  الذي  النوع  من  يكون  رمبا  اأو  الزوجية،  احلياة  على  ال�صارة  املفاجاآت  اإ�صفاء  اأو 
دائًما الأمور على حممل اجلد، اأو كثري التعلق بالأ�صدقاء وال�صرتاحة؛ فما احلل يف هذه 
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احلالة؟!... اإن كثرًيا من النا�ص مل يولدوا بطبعهم مرحني، ومع هذا فاإنهم يجدون متعة 
�صنع  من  لكن  �صاحك  مرح  جو  يف  يجل�صون  عندما  ال�صحكات  ويطلقون  كبرًيا،  ومرًحا 

اأزواجهم. 

 الزوجة الطيـبة: 
تعرف  ل  اأ�صال  فهي  زوجها  على  واحل�صد  احلقد  حتمل  ل  الكبري  القلب  �صاحبة 
ما هو جميل يف حياتها.. كيف ل... وهي �صخ�صية  وبكل  بل حت�ص باحلب  وال�صر  الكره 
مت�صاحمة.. كرية... خمل�صة.. را�صية... حنونة.. �صريعة النك�صار... قلبها ينب�ص حًبا 

لالآخرين وخا�صة زوجها.. هنيئا لكل بيت مطمئن توجد فيه مثل هذه الزوجة الطيبة.. 

حور مق�شورات يف اخليام: 
احل�ور: املراأة ال�صابة، احل�صناء اجلميلة، البي�صاء، �صديدة �صواد العينني، يحار فيها 

الطرف من رقة اجللد و�صفاء اللون! فا�صاأيل ربك من ف�صله ووا�صع عطائه. 

* * * *
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الب�شمة: 
عنوان الرقة والذوق ال�صليم فاجعليها مالزمة لك!!   -
ابت�صمي عند م�صافحة زوجك اأثناء اللقاء والوداع.  -

-  ابت�صمي عند ال�صتئذان.
-  ابت�صمي عند ال�صوؤال عن �صيء.

-  ابت�صمي عند تقدمي ال�صكر، وعند تقدمي الطعام.... وغريه من املواقف اليومية 
التي ل تتكرر.

- حتى يف حلمك ابت�صمي له.. 
- بل اإذا ا�صتيقظت من النوم ووجهك يف وجهه ابت�صمي له. 

كوين �شعيدة: 
اأيامك ال�صيئة مع زوجك تذكري الأوقات التي كنت  عندما ت�صعرين باحلزن بتذكر 
فيها �صعيدة جًدا، واملرة الأخرية التي حققت فيها فرًحا كبرًيا مع زوجك الغايل، فهذه 
اإفراز  اإىل  ويوؤدي ذلك  تنف�صك وع�صالتك  بال�صرتخاء يف  ت�صعرين  �صتجعلك  الذكريات 
مواد كيماوية تعزز م�صاعرك فتكوين �صعيدة ورا�صية عن نف�صك، وكل ذلك يجعلك يف قمة 

ال�صعادة.. جربي ولن تخ�صري.
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يف يوم عيد الفطر املبارك: 
القلق والإرهاق والتفكري يف نهاية اخلالفات الأ�صرية اأو الزوجية وما يتبع ذلك من 
الع�صبية الزائدة، كلها من �صمات هذا الع�صر القبيح واإيقاعاته املوؤملة.. لكن ملاذا نرتك 
هذه الأ�صياء ت�صيطر على حياتنا اليومية؟ ملاذا ندعها تعكر �صفو حياتنا؟ وكيف يكننا 

ال�صيطرة عليها؟ اإىل متى العيد تلو العيد يفرقنا ول يجمعنا؟! 

اأف�شحي عن حبك له: 
ما اأجمل اأن يعلم املحبوب بهذه العاطفة اجليا�صة التي تكن عظيم حب وعظيم مودة 
له، فهو اأدوم لعالقة �صرعية �صريفة يختلط بها احلب ال�صامي الإياين لزوجني قد �صكنا 

ع�ًصا واحًدا وكان لهما ذرية واأبناء. 
اإن الإف�صاح عن هذا احلب بني الزوجني يزيد يف املودة والألفة ولتدوم ع�صرة يظللها 
اأبناوؤها درو�ًصا يف احلب على  ن�صمات حب عطرة ويغ�صى �صماءها هدوء و�صكينة ويتلقى 

منهاج النبوة فال تزيغ اأب�صارهم ول تنحرف فطرتهم. 

* * * *
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غرفة النوم:   
م�صوؤولية الزوجة وحدها.. فال يحق لأحد كائنا من كان اأن يهتك اأ�صرارها ولو كان 
الذي ترتبع  العر�ص  نومها  الأ�صرة وغرفة  واأختها.. فهي ملكة  الزوجة  كاأم  النا�ص  اأقرب 
عليه وترتاح فيه هي و�صريك حياتها.. لكن لالأ�صف تنازلت الزوجة لل�صغالة باأن تدخلها 
متى ما تريد.. وتطلع على اأمور حقها ال�صرية وعدم الن�صر وكاأن ال�صغالة جماد ل �صهوة 

عندها ول�صعور! واأعتذر لل�صراحة لكن راجعن اأنف�صكن..

الرجل احلقيقي يخاف الرف�س: 
نعم اإنها حقيقة. 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 باأنه �صوف حتا�صبينه اأو �صتتغري 

نظرتك له بعد العرتاف، فتاأكدي اأنه لن يتكلم و�صريف�ص البوح فكوين حذرة! 

* * * *
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اأعطيه الثقة: 
من  الكثري  م�صاكل.  لديه  واحد  كل  ال�صريكني،  مابني  متبادلة  اأ�صرار  اإف�صاء  هناك 
الرجال يعتقد اأنه باإف�صاء مكنونات �صدره �صوف ترتكه زوجته، لذلك عليك اإعطاءه الثقة. 
فعندما يبداأ يف �صرد اأ�صراره، ا�صتمعي جيًدا ملا يقوله، خذي خطوة للخلف واعر�صي �صيًئا 
اإيجابيًّا. عندما يبوح لك باأ�صرار �صخ�صية، قويل له مثاًل: طيب، هذا لي�ص �صيًئا غريك قام 

بالأ�صواأ اأو: اأنا فعاًل معجبة مبا قمت به من ت�صحيح اخلطاأ..

ه ولي�س �شده:  كوين يف �شفَّ
الكثري من الن�صاء ي�صتمعن لأزواجهن فيكون ردهن �صلبيًّا ب�صكل حاد؛ مع اأن الزوج قد 
ه ولي�ص �صده.  اأعطاها اأ�صراره التي عادة ل يبوح بها. لذلك تاأكدي من اأن تكوين يف �صفَّ
فهذا لي�ص الوقت املنا�صب لتعليمه ال�صواب ولكنه الوقت املنا�صب لتكوين �صديقته. عندما 
زوجته  كنت  وحينها  الآخ��ر  اإىل  اأحدهما  يرتاحان  فاإنهما  �صخ�صني  بني  �صداقة  تتكون 

و�صديقته وكامتة �صره فاألف األف مربوك لك. 
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ملاذا يهرب الزوج؟... 
لت�صمح يل الزوجة باأن تتاأمل يف حالها ومعاملتها لزوجها ف�صرتى العجب، فما كاأنه 
زوج وما كاأنه يوم زواجهما اأهداها قطعة ذهب براقة ل وبل األب�صها اإياها، ل وبل نظر اإليها 
نظرة حنان وحب، ل وبل قد كان يف زمن ي�صتحيي منها اأن يبدو يف مظهر غري لئق، كان 
ل يرد لها طلًبا. اإذن ما الذي ح�صل؟ الإجابة باخت�صار: ان�صغلت زوجته عنه اأو اأ�صغلته 

مب�صاكلها وطلباتها التي ل تنتهي فرتك البيت لها. 

الب�شي لزوجك اأجمل الثياب: 
لي�ص اأجملها فح�صب بل الب�صي له كل ما ي�صعره اأنه يتلك كنًزا غالًيا. الب�صي ما �صفَّ 
وما و�صف. نعم األي�ص زوجك؟ األي�ص خليلك!! اأمل تت�صاءيل يوًما اإىل متى اأظل اأنتظر منه 
اأن يطلب مني لب�ص هذا اأو ذاك؟ اإىل متى اأظل اأحرمه مما اأحل اهلل له النظر اإليه؟ األي�ص 

الزواج عفة عن احلرام. 
�صاألت زوجة �صيًخا يف برنامج اإفتاء: ماذا يجوز اأن األب�ص لزوجي من الثياب؟ فقال: 

يجوز لك األ تلب�صي له اأي �صيء، ثم ابت�صم!
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الأ�صود: لون رائع يعتربه م�صممو الأزياء اللون ال�صحري، فمن املحبب اأن ترتديه   -
عندما مت�صني مع زوجك اأم�صية خمتلفة هادئة ،فهذا اللون يجعله ي�صعر اأنك اأكرث جمال 

وت�صعني تاألًقا وروعة.
الأحمر: ينحك اإح�صا�ًصا بالدفء وين�صط الدورة الدموية، ارتديه عندما ت�صعرين   -
بانخفا�ص م�صتويات الطاقة بداخلك فيزيدك حيوية وينعك�ص يف الوقت نف�صه على زوجك 

فرياك اأكرث �صباًبا ومليئة بالطاقة واحليوية حتى واإن كنت تعديت �صن الأربعني عاًما. 
الأخ�صر: احر�صي على اأن ت�صميه اإىل خزانة مالب�صك، وارتديه عندما ت�صعرين   -
اأو يف حالة وجود غيمة تعكر �صفاء العالقات بينك وبني زوجك، فهو يخفف من  بالقلق 

حدة التوتر كما يخفف من الإح�صا�ص والإرهاق لرتباطه بالطبيعة. 
الأبي�ص: لب�ص الأبي�ص ي�صع �صفاء ونقاء ويعك�ص مالحمك الطفولة، ويظهرك اأمام   -

زوجك طيبة بريئة ل تعرف امل�صاكل. 
الوردي: لون �صديد التاأثري على الرجال فهو ينمي امل�صاعر الإيجابية بني الزوجني   -
اأن  للم�صاعر،ونن�صح  لون مثري لالنتباه وحمفز قوي  العاطفي، وهو  ويزيد من الرتباط 

ترتديه املراأة عندما ترغب يف جذب انتباه زوجها. 
الأ�صفر: عندما حتتاجني لل�صفاء الفكري وروؤية الأ�صياء بواقعية وحتديد نقاط   -
متيزك واإخفاقك مع اأ�صرتك. ارتديه .. فهو ي�صاعدك على ذلك لأنه يخل�ص اجل�صم من 

ال�صموم وال�صوائب املعنوية. 
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الرمادي: جتنبيه اإن كنِت تعانني من فتور اأو برود يف عالقتك مع زوجك،لأنه لون   -
بارد ويزيد الفتور بني الزوجني وللتغلب على ذلك عليك بالألوان النارية لتحريك م�صاعر 

زوجك. 
املراأة  ونن�صح  درجتني  اجل�صم  ح��رارة  درجة  ويخف�ص  ال�صرتخاء  لون  الأزرق:   -
باأنِك  ت�صعرك  منه  الفاحتة  والدرجات  هادئ،  مكان  يف  الأ�صبوع  نهاية  لق�صاء  بارتدائه 
جزء من الف�صاء والبحر مما ي�صفي عليك حالة رومان�صية تنعك�ص فيما بعد على زوجِك. 
البنف�صجي: جميل وناعم، ارتديه يف وقت الع�صر لرتباطه بالهدوء، لكن ابتعدي   -

عنه اإن مل يكن مزاجك مرتاًحا متاًما لأن كرثة النظر اإليه حترك الكاآبة واحلزن. 

اأحاكي الزوجة املحّبة: 
عندما يكون هناك �صوء تفاهم بينها وبني زوجها، ت�صعر باأن الدنيا ت�صيق على �صعتها 
والكون كله على رحابته ل يحملها كيف ل واحلبيب ل يكلمها وجو م�صحون ي�صود ع�صهما 
الذي كان بالأم�ص ناعًما هادًئا!! حني يعود من العمل ل لقاء حار كما كانت تنعم به �صابًقا، 
تنتظر بتلهف اأن يعتذر لها اأو يلطف اجلو معها.. ما األوم هذه الزوجة لكن ارحمي نف�صك.. 

وكوين اأنِت املبادرة لأنك زوجة حمبة!!.. 



242

عندما ياأتي الليل: 
حزن..  بكل  اأمامه  قفي  الأرواح..اق�صديه..  وحتن  الزوابع  وت�صتقر  النفو�ص  وتهداأ 
قلبي،  )حبي،  ك�  حمبب  با�صم  اأو  با�صمه  ناديه  لبا�ص..  وباأجمل  رق��ة..  خ�صوع..  حب.. 
عمري.....( ول تناديه ب� ) اأبي فالن( ؛ لأن هذا ال�صم يكون يف مواطن الحرتام فيها 
�صيد املوقف.. و�صيد املوقف هنا هو... م�صتجرٌي من نار الهجر!! �صعي كفيك يف كفيه.. 

انظري يف عينيه.. اأطلقي العنان لأنواع العتذار مما ح�صل منك. 

فن العتذار: 
ل  اأرج��وك  اإزعاجك،  اأق�صد  اأكن  فلم  يا...  )�صاحمني  وتوا�صع:  براءة  بكل  اطلبيه 
اأ�صعريه باأن قلبك هو من يعتذر ولي�ص الأمر جمرد ت�صميع  اأ�صتطيع النوم واأنت هكذا(. 
اأجوف ملا ت�صمعني وتقرئني.. ا�صتخدمي كل طريق اإليه.. �صَمعه بكالم عذب و�صوت رقيق 
من  حذار  وح��ذار  حنانيك!!  اأْن  رجاء  بكل  كفيه  على  ت�صغطني  ناعمتني  وبكفني  اآ�صر.. 

الإ�صرار على اأن تكوين معذورة يف فعلك اأو تعودي اإىل خطئك بعد اأن �صاحمك. 
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اجعلي لك ب�شمة خا�شة بك: 
دعيه  ذل��ك..!!  يريد  ل  كان  واإن  التي متتلكينها  احلنان  كتلة  من  زوجك  ل حترمي 

يفتقد هذا احل�ص وي�صتاق له بعد اأن جتعليه يعتاد عليه.
�صت�صاألينني: كيف؟ 

كلنا لنا ب�صمات ولكن ب�صمتي تختلف عن ب�صمتك ل يوجد ب�صمة ت�صبهه الأخرى.. 
اأو قد ل يكون لك ب�صمة خا�صة بك.. تاأملي حالة  فلم جتعلني ب�صماتك مثل الأخريات 
الزوج املعدد ييل كثرًيا لأكرث زوجة تعطيه من حنانها واإن كان ل يعرب عن حاجته له. 

اجعلي لك ب�صمة خا�صة بك قبل كل �صي وبعد كل �صيء.
فيما  افعل  م��اذا  الن�صيان  ون�صينا  وتعودنا  فرتة  من  تزوجنا  الأوان  فات  �صتقولني: 
تقولينه الآن..؟! �صاأقول لك: بل اأنت من �صي�صعر معها زوجها بالتغيري فمع الوقت �صي�صعر 
بالفرق وبهذه اللم�صات الب�صيطة التي �صت�صيفينها حلياتك.. لتكون ب�صمات اأنثوية خا�صة 
بك و�صتجدد من امل�صاعر الروحية بينكما وهذا ما يحتاجه الزوجان لتعزيزه وتر�صيخه، 

يحتاجان لب�صمات تعمق احل�ص الروحي ل اجل�صدي فقط. 

* * * *
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قبل النوم: 
اجعلي بينكما كلمة تقولينها لزوجك الغايل لينام عليها.. اأو حركة ب�صيطة جدا ولكن 
خ�صالت  بني  يدك  اأدخلي  فمثال  ببع�صها،  ت�صعر  ف��الأرواح  اأعماقك  من  تخرج  اجعليها 
باأن يحفظه لك ويدمي احلب بينكما،  اأن ينام بطريقة حنونة.. مع دعاء اهلل  �صعره قبل 
واجعليها حركة يعتاد عليها و�صدقيني مع الوقت لو مل تفعلي هذه احلركة لن يرتاح بنومه 

اإل اإذا فعلتها. 

كوين مثل الزجاجة النقية: 
الذكية  فالزوجة  العامل...  نهاية  لي�صت  ال��زوج  قبل  من  ت�صرك  ل  لكلمات  �صماعك 
ت�صتطيع حتويل الغ�صب اإىل ر�صا.. واحلزن اإىل فرح.. فكوين مثل الزجاجة النقية اأمام 
اأ�صعة ال�صم�ص احلارة، تنفذ من خاللك ول تنعك�ص، لتحرق غريك بل كالقوارير التي اإذا 

ما اأر�صلت اإليها اأ�صعه ال�صم�ص ازدادت جماًل و�صرقت القلب بانحناءاتها وتثنيها.

* * * *
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تية ال�شباح: 
حياتهم  ا�صتقرار  يف  ال�صباح  حتية  اأهمية  يدركون  ل  والزوجات  الأزواج  من  كثري 
الطالق  فمثال 99% من حالت  الأ�صرية.  لل�صعادة  املهمة  املفاتيح  اأحد  اأنها  مع  الزوجية 
والزوجات  الأزواج  من   %92 واأن  �صباًحا،  التحية  من  نوع  اأي  يتبادلون  اأفرادها  يكن  مل 
الذين يت�صاجرون با�صتمرار ويعي�صون يف تعا�صة دائمة ل يدور بينهم حوار رقيق وهادئ 

بعد ا�صتيقاظهم من النوم. 

النظرة اإىل الزوج: 
عليك اأن تنظري اإىل زوجك لي�ص على اأنه زوج فقط، واإمنا على اأنه احلبيب وال�صديق، 
الأخ والأب وحتى البن.. هذه امل�صاعر �صت�صاعدك على اإ�صاعة جو الرومان�صية يف حياتكما.. 
وباحلياة..  باحلب  باجلمال  بالإبداع  تت�صم  تفكري  وطريقة  حياة  اأ�صلوب  الرومان�صية  اإن 
وتتجلى يف ممار�صات معينة ت�صاهم يف التخفيف من حدة الرتابة وامللل واإ�صفاء جو حامل 

يف ع�ص الزوجية.

* * * *



246

املراأة يف اجلنة: 
النف�ص الب�صرية مولعة بالتفكري يف م�صريها وم�صتقبلها: ل باأ�ص باأن ت�صاأل الن�صاء   -
املوؤمنات عما �صيح�صل لهن يف اجلنة من الثواب واأنواع النعيم، لأن النف�ص الب�صرية مولعة 
بالتفكري يف م�صريها وم�صتقبلها ور�صول اهلل مل ينكر مثل هذه الأ�صئلة من �صحابته عن 
اجلنة وما فيها ومن ذلك اأنهم �صاألوه: اجلنة وما بناوؤها؟ فقال: "لبنة من ذهب ولبنة من 

ف�صة..." اإىل اآخر احلديث. 
ومرة قالوا له: " يا ر�صول اهلل هل ن�صل اإىل ن�صائنا يف اجلنة؟" فاأخربهم بح�صول 

ذلك... 
اإن النف�ص الب�صرية �صواء كانت رجاًل اأو امراأة ت�صتاق وتطرب عند ذكر اجلنة وما   -
حوته من اأنواع امللذات، وهذا ح�صن ب�صرط اأن ل ي�صبح جمرد اأماين باطلة دون اأن نتبع 
كنتم  اأورثتموها مبا  التي  اجلنة  " وتلك  للموؤمنني:  يقول  اهلل  فاإن  ال�صالح  بالعمل  ذلك 
اجلنة  م�صريها يف  ال�صوؤال عن  تريد  املتزوجة  وخا�صة  املوؤمنة  امل��راأة  فنف�ص   ،" تعملون 

وحال زوجها اأو كان معددا اأو يكون هناك �صيء مل يخطر ببالها. 
اجلنة ونعيمها لي�صت خا�صة بالرجال دون الن�صاء اإمنا هي قد " اأعدت للمتقني "   -
اِت ِمْن َذَكٍر  احِلَ من اجلن�صني كما اأخربنا بذلك تعاىل قال �صبحانه: {َوَمْن َيْعَمْل ِمَن ال�صَّ
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َة} بل قد تكون الزوجة اأعلى درجة من زوجها يف  نَّ اأَْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأُوَلِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَ
اجلنة والبنت اأعلى من والديها.. فذلك ف�صل اهلل يوؤتيه من ي�صاء... 

دخولها  تف�صيالت  عن  والتنقيب  الأ�صئلة  بكرثة  بالها  ت�صغل  ل  اأن  للمراأة  ينبغي   -
�صحراء  اإىل  قادمة  وكاأنها  اأ�صئلتها..  اآخر  اإىل  �صتذهب؟  اأين  بها؟  �صيعمل  ماذا  للجنة: 
بها..  مر  �صقاء  اأو  تعا�صة  كل  تختفي  اأنه مبجرد دخولها اجلنة  تعلم  اأن  ويكفيها  مهلكة! 
ويتحول ذلك اإىل �صعادة دائمة وخلود اأبدي ويكفيها قوله تعاىل عن اجلنة " ل ي�صهم فيها 

ن�صب وما هم منها مبخرجني "... 
عند ذكر اهلل للمغريات املوجودة يف اجلنة من اأنواع املاأكولت واملناظر اجلميلة   -
وامل�صاكن واملالب�ص فاإنه يعمم ذلك للجن�صني " الذكر والأنثى " فاجلميع ي�صتمتع مبا �صبق. 
 " العني  " احل��ور  من  فيها  ما  بذكر  للجنة  و�صوقهم  الرجال  اأغ��رى  قد  اهلل  اأن   ويتبقى: 
و"الن�صاء اجلميالت" ومل يرد مثل هذا للن�صاء.. فقد تت�صاءل املراأة عن ال�صبب فنقول اأن 

اهلل " ل ي�صاأل عما يفعل وهم ي�صاألون "... 
الزوج  ؛ لأن  ل��الأزواج  الزوجات  اأي اهلل عز وجل  اإمنا ذكر  ابن عثيمني:  ال�صيخ  قال 
هو الطالب وهو الراغب يف املراأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال يف اجلنة و�صكت عن 
الأزواج للن�صاء ولكن لي�ص مقت�صى ذلك اأنه لي�ص لهن اأزواج.. بل لهن اأزواج من بني اآدم. 
املراأة التي ماتت قبل اأن تتزوج فهذه يزوجها اهلل عز وجل يف اجلنة من رجل من   -

اأهل الدنيا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: " ما يف اجلنة اأعزب " )اأخرجه م�صلم(.
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قال ال�صيخ ابن عثيمني: اإذا مل تتزوج اأي املراأة يف الدنيا فاإن اهلل تعاىل يزوجها ما 
تقر بها عينها يف اجلنة.. فالنعيم يف اجلنة لي�ص مق�صوًرا على الذكور واإمنا هو للذكور 

والإناث ومن جملة النعيم: الزواج.... 
ابن عثيمني  ال�صيخ  التي مل يدخل زوجها اجلنة قال  املراأة  املطلقة ومثلها  املراأة   -
اجلنة  اأهل  من  لي�ص  زوجها  كان  اأو  تتزوج  ومل  اجلنة  اأهل  من  كانت  اإذا  فاملراأة  فيهن: 
فاإنها اإذا دخلت اجلنة فهناك من اأهل اجلنة من مل يتزوجوا من الرجال اأي فيتزوجها 

اأحدهم... 
املراأة التي ماتت بعد زواجها فهي يف اجلنة لزوجها الذي ماتت عنه واأما املراأة   -
واأما  له يف اجلنة.  زوجة  فهي  ماتت  تتزوج حتى  بعده مل  فبقيت  زوجها  التي مات عنها 
اأزواجها مهما كرثوا لقول  املراأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فاإنها تكون لآخر 
ر�صول اهلل " املراأة لآخر اأزواجها ". )ذكره الألباين يف �صل�صلة الأحاديث ال�صحيحة(. قال 
حذيفة ر�صي اهلل عنه لمراأته: " اإن �صئت اأن تكوين زوجتي يف اجلنة فال تزوجي بعدي 
فاإن املراأة يف اجلنة لآخر اأزواجها يف الدنيا فلذلك حرم اهلل على اأزواج النبي اأن ينكحن 
بعده لأنهن اأزواجه يف اجلنة ".قال ابن القيم " اإن كل واحد حمجور عليه اأن يقرب اأهل 

غريه فيها " اأي يف اجلنة. 
قد يقول قائل: اإنه قد ورد يف الدعاء للجنازة اأننا نقول " واأبدلها زوجا خريا من   -
زوجها " فاإذا كانت متزوجة.. فكيف ندعو لها بهذا ونحن نعلم اأن زوجها يف الدنيا هو 
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زوجها يف اجلنة واإذا كانت مل تتزوج فاأين زوجها؟ قال ال�صيخ ابن عثيمني: اإن كانت غري 
متزوجة فاملراد خرًيا من زوجها املقدر لها لو بقيت واأما اإذا كانت متزوجة فاملراد بكونه 

خرًيا من زوجها اأي خرًيا منه يف ال�صفات يف الدنيا. 
ورد يف احلديث ال�صحيح قوله ملسو هيلع هللا ىلص للن�صاء: " اإين راأيتكن اأكرث اأهل النار..." ويف   -
حديث اآخر قال ملسو هيلع هللا ىلص: " اإن اأقل �صاكني اجلنة الن�صاء" )اأخرجه البخاري وم�صلم( وورد يف 
حديث اآخر �صحيح اأن: لكل رجل من اأهل الدنيا "زوجتان" اأي من ن�صاء الدنيا. فاختلف 
العلماء لأجل هذا يف التوفيق بني الأحاديث ال�صابقة: اأي هل الن�صاء اأكرث يف اجلنة اأم يف 

النار؟ الإجابة يف الر�صالة الآتية:
القا�صي  قال  لكرثتهن.  النار  اأهل  اأكرث  وكذلك  اجلنة  اأهل  اأكرث  يكن  "الن�صاء   -
النار لالأحاديث  اأهل  اأكرث  الن�صاء  باأن  بع�صهم:  " وقال  اآدم  ولد  اأكرث  " الن�صاء  عيا�ص: 
ا اأكرث اأهل اجلنة اإذا جمعن مع احلور العني فيكون اجلميع اأكرث من  ال�صابقة واأنهن اأي�صً
الرجال يف اجلنة. وقال اآخرون: بل هن اأكرث اأهل النار يف بداية الأمر ثم يكن اأكرث اأهل 
اجلنة بعد اأن يخرجن من النار اأي امل�صلمات. قال القرطبي تعليقا على قوله ملسو هيلع هللا ىلص : " راأيتكن 
اأكرث اأهل النار ": " يحتمل اأن يكون هذا يف وقت كون الن�صاء يف النار واأما بعد خروجهن 
يف ال�صفاعة ورحمة اهلل تعاىل حتى ل يبقى فيها اأحد ممن قال: ل اإله اإل اهلل فالن�صاء يف 

اجلنة اأكرث ". احلا�صل: اأن حتر�ص املراأة اأن ل تكون من اأهل النار. 
اإذا دخلت املراأة اجلنة فاإن اهلل يعيد اإليها �صبابها وبكارتها لقول ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :   -
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"اإن اجلنة ل يدخلها عجوز اإن اهلل تعاىل اإذا اأدخلهن اجلنة حولهن اأبكارا " فهذه اجلنة 
ْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر} . قد تزينت لكن مع�صر الن�صاء كما تزينت للرجال {يِف َمْقَعِد �صِ

احلب فعل اإرادي: 
يجب اأن تعريف وتوقني اأن احلب فعل اإرادي، يكننا اأن ن�صنعه يف بيوتنا، فال نتحجج 
باأن الطرف الآخر يقوم مبمار�صات متنعنا من حبه، اأو اأنه ل يقدم لنا ما يجعلنا نتفاعل 
معه.. يكننا اأن ن�صنع احلب ونن�صر عبقه لكل من حولنا.. رمبا لن تاأتي النتائج بال�صرعة 

التي نتمناها اإل اأنها �صتجدي نفًعا باإذن اهلل... 

هروب الزوج من حياته الزوجية: 
من اأخطر ال�صفات التي تدفع الزوج اإىل الهروب من حياته الزوجية حر�ص الزوجة 
على ا�صطناع نقاط اخلالف وال�صرب على اأوتارها رافعة �صعار: )النكد اأ�صل يف احلياة!(، 
وهذه ال�صفة تدفع الزوجة اإىل التفنن يف )العكننة( على زوجها واحلر�ص على الت�صاجر 
لأتفه الأ�صباب واإ�صعال نريان اخلالف امل�صتمر بينها وبني اأ�صريها )زوجها �صابًقا(، مما 
يحول احلياة اإىل بيت ه�ص �صرعان ما ينهار مع اأول فر�صة لهروب الأ�صري من نكد الزوجة. 
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من �شفات الزوجة الفا�شلة: 
حر�صها على الندية لزوجها �صاربة مببداأ القوامة الذي اأقره القراآن الكرمي عر�ص 
الأ�صرية  حياتها  اإدارة  يف  القرار  �صاحبة  تكون  اأن  على  حتر�ص  دوًم��ا  فهي  احلائط، 
م�صت�صعرة دائًما اأنها يف �صراع لبد اأن يكون لها الغلبة فيه، متنا�صية اأب�صط قواعد طاعة 

الزوج والتفاهم واحلوار متم�صكة بحبال الغرب م�صتجيبة لدعاوى امل�صاواة العمياء. 

نتيجة: 
قراأت معاناة كثري من الأزواج وحاولت اأعرف �صبب ذلك، فوجدت اأن بع�ص الزوجات 
تتغافل عن مدى اأهمية العاطفة واإظهار م�صاعر احلب للزوج مما ي�صعر كثري من الأزواج 
بالفراغ العاطفي الذي يحاول بع�صهم البحث عنه عند غريهن. فالبد اأن حتر�ص الزوجة 
بني احلني والآخر على اإظهار م�صاعرها نحو زوجها ويتبادلن كلمات احلب.. فليت الزوجة 

تراجع نف�صها ولو كان احلق لها.

* * * *
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احلب: 
كلمة.. اإن �صدقَت بها.. �صدقت معك.. واإن تركتها.. تركتك... تناولَت اجلوانب الأكرث 
اأو الق�صد..  اأو الفحوى  اإيالًما وتداوًل.. هي ال�صتهتار يف كلمة اأحبك.. �صواء يف املعنى 
ا.. ومل اأجد ال�صخ�ص الذي اأقنعني اأنه يعي�ص حالة  وبراأيي.. مفهوم احلب مازال غام�صً
حب مثالية.. اإل يف عامل احلياة الزوجية فقط.. ل تقل: اإن احلب بات اأ�صطورة... لكنه 

بني الأزواج اأقرب اإىل الواقع... على ما اأعتقد. 

اأين تكمن اأنوثة املراأة؟ 
�صوتها  يف  اأم  الناعم؟  ج�صدها  يف  اأم  رقتها؟  يف  اأم  كالمها؟  يف  اأم  مالب�صها؟  يف 
وعذوبته؟ اأم يف رحمتها وعطفها؟ اأم يف وفائها و�صدق م�صاعرها؟ اأم يف حيائها وعفتها؟ 
ا. فاإذا خلعت حجابها  كل ما �صبق وغريه ي�صكل اأنوثة حمببة لدى الرجل ولدى الن�صاء اأي�صً
وذهب حياوؤها ذهبت اأنوثتها. اإذا رفعت �صوتها وعال �صياحها فقدت اأنوثتها. اإذا ق�صت 

وجتربت وظلمت فقدت اأنوثتها، فاملراأة م�صتودع الرحمة ومنبع احلنان.

* * * *
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ال�شعور بالفتور: 
ال�صعور بالفتور بني وقت واآخر اأمر طبيعي بل اإن بع�ص الأزواج يرون مبرحلة فتور 
تارة  بالكلمة  بينهما. فالتعبري عن احلب يكون  رهيبة و�صرعان ما يرجع احلب والدفء 
يجيد هذا  كان  فمن  اأخرى.  تارات  والإي��اء  وباللم�ص  بل  تارة  وبالنظرة  تارة  وبالإ�صارة 
التعبري يف كل فنونه فهو موفق. واأعتقد اأن الن�صاء اأكرث تعبريا من الرجال فاملراأة كثريا ما 

ت�صتكي اجلفاء والق�صوة من زوجها.

يقولون:الرجل طفل كبيـر!  
اأقول: الرجل جنني ولي�ص طفاًل.. الطفل ممكن ينزف... ينطق.. لكن اجلنني  واأنا 
حممي بحنان رباين وبعامل هادئ بتدليل اأمومي.. الرجل مهما لقي من �صفات رائعة يف 

زوجته.. دائًما يبحث عن حنان اأمه فيها.. واحلنان يلني ال�صخر.

* * * *
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ل اأطيق زوجي: 
حينما تقولني: ل اأطيق زوجي.. اأنا اأكرهه فهذا يعني اأن ل�صانك نطق بكلمة الكره، 
تلك الكلمة التي متالأ القلوب غاًل تتوغل يف النفو�ص املطمئنة فتقتل فيها الإح�صا�ص املرهف 

وتغتال كل معاين الرحمة والرقة لتحولها اإىل نف�ص �صريرة حاقدة.
الكراهية! كم هي قادرة على حتطيم كل ج�صور املودة واملحبة التي تربطنا بالآخرين! 

فهل من معتربة؟!. 

ب�شراحة:
اإذا اأ�صاء لك زوجك يوًما من الأيام وق�صا عليك بدون رحمة فحاويل اأن ترحمي اأنت 
نف�صك بنف�صك ول متنعيها من البكاء عند اإح�صا�صك برغبتك فيه، فقدرتك على البكاء 

زوجك!! كان  ولو  ي�صعرون!  ول  تبكينهم..  الذين  اأولئك  عليها  "نعمة" يح�صدك 
هذه هي الدنيا.. يوم لك واأيام عليك. 

* * * *
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�شعة الأفق: 
اإن الزوجة �صاحبة الأفق الوا�صع تتفهم الأمور ب�صكل جيد وتعلم حني ت�صاب مب�صكلة 
مع زوجها اأو فتور عاطفي تعرف جيًدا اأنه لن يتحقق لها ما تريده 100%، واأن هذا من قدر 

اهلل.. وما �صاء جل وعال فعل.. 
الزوجة �صاحبة الأفق الوا�صع قد تكره اأمًرا ويكون فيه اخلري والربكة، وقد تفرح باأمر 
فيكون فيه ال�صر، فال تقلق ول حتزن، بل تتوكل وتفعل ال�صبب فليت زوجاتنا يكن كذلك!. 

الرجل هو ما هو اأنِت: 
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 ويار�ص عليها رجولته، فتحاول بدورها اإثبات نديتها له، 

فينتج عن ذلك امل�صكالت التي حتول حياتهما اإىل جحيم م�صتمر. واأعتذر ل�صراحتي! 

* * * *



256

عندما يتحدث الدمع: 
ي�صمت كل �صيء وتنعدم الروؤيا كليا، فهناك مزيد من الأمل �صببه لك زوجك الغايل 
يوجد  ول  املحبو�صة  العربة  تخنقك  هذا  ومع  الهانئة  باحلياة  ال�صتمتاع  ب�صببه  حرمك 
اأ�صدق من ذلك الدمع، فهو يخربك عاجال يف الوقت املنا�صب مبا غاب عن خاطرك علك 
جتدين بعد �صقوطه راحة. ي�صتطيع الإن�صان اأن يقهر الآخر مبا عنده من قوة و�صلطان لكن 

قطرة واحدة من دمع تكفي لإذابة جبال من جربوت ذلك الإن�صان ولو كان زوجك.

ل تتخيلي كل من حولك مالئكة: 
ول  اآمالك..  ومتوت  اأحالمك..  فتنهار  الغايل..  زوجك  مع  خالفك  حلظة  وخا�صة 
جتعلي ثقتك به عمياء كذلك.. فتبكني على �صذاجتك القاتلة.. بل كوين متوازنة يف التعامل 
مع زوجك ولتكن فيك طبيعة املاء الذي يحطم قوة ال�صخرة بينما ين�صاب قطرة.. قطرة 

و�صتكون النتيجة لك لكن ا�صربي وا�صربي وا�صربي!!

* * * *
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تقلبات الزوجة املزاجية: 
تبعث على ال�صيق و�صوء الفهم، وكرثة الظن ال�صيئ بالآخرين مع اأنه يجب التقليل من 

حدة هذه التقلبات املزاجية واأن تتفهمها:
فال تبتئ�صي من انتقاد الآخرين، فلعل له مربًرا لذلك.  -

وتنا�صي م�صايقات زوجك ال�صباحية ول جتعلي ردود الفعل النفعالية تقودك اإىل   -
اخلطاأ و�صكب مزيد من البنزين على النار امل�صتعلة. 

-  ل تلقي باللوم على زوجك فقط، بل كوين اأكرث تفهما لغريك.
* * * *

انتهى اجلزء الأول
ترقبوا اجلزء الثاين قريبًا - اإن �صاء اهلل -
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