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

اأجمعني..
اأما بعد:

فهذا كتاب )�سري.. لـه( �صمن �صل�صلة )بيوت مطمئنة( للدكتور عادل العبداجلبار.
َحَوت هذه ال�صل�صلة خال�صة جتاربه مع برناجمه الأ�صري املتميز )بيوت مطمئنة( والذي 
يبث اأ�صبوعيًا عرب اأثري اإذاعة القراآن الكرمي، اإ�صافة اإىل ذلك ا�صت�صارات وم�صاركات متميزة.
وتتميز هذه ال�صل�صلة بتنوعها، ففيها ما هو خا�ص باملتزوجني واملتزوجات، وما يتنا�صب 

مع الفتيات، وما ينا�صب الأ�صرة بعامة، من ق�ص�ص وعرب، ون�صائح وتوجيهات، ودرر وفوائد.
�صائلني اهلل تبارك وتعاىل اأن ينفع بها، واأن تكون �صببًا يف �صعادة البيوت وا�صتقرارها.. اإنه 

ويل ذلك والقادر عليه.
النا�شر



6



7

الزوجة 
حزن يغفو على �ل�سدور، وخدود ت�سطع كالبلور، ومتعة حالل ونبع �إلهام،  قد تنبت 

زهورنا يف �ل�سخور، وي�سحو من �أجلها �أو يغفو �ل�سمري !! 
�ملر�أة: وتر م�سكون بالعو��سف و�لأنو�ء، من �أجلها ننزف ب�سخاء، من �أجل �أنوثتها ، من 

�أجل حالوتها ، ل تكون �لأمور م�ستحيلة.  

الزوجة 
في�سان �ساعة �جلفاف ، خ�سر�ء تنبت على �ل�سفاف، بهجة توؤكد بالأحد�ق، طماأنينة 
ت�سكن بالأعماق، وهي مع ذلك لغز منقول �إلينا من ع�سر وع�سور، يحرق �أع�سابنا �أو يهدئها 

بالكلمات بالأقو�ل وباإحر�ق �أطيب �لبخور، مهما تفعل بنا فاإنا نحتاج وجودها.  

الزوجة 
 توؤن�س وحدتنا، تطفىء ب�سمتنا، ت�سعل فرحتنا، تلطف ق�سوتنا، تق�سي لطافتنا، وتبقى 

باإر�دتنا �أو برغم �إر�دتنا، �سلعنا �لأعوج يتعبنا ول غنى لنا عنه.
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نظرة احلب 
عزيزي �لزوج! يف �لبد�ية �ألفت �نتباه زوجتك باأي �سيء: كاأن ت�سع كفك يف حجرها، �أو 
تقب�س على يدها ، ثم بعدها ركز �لنظر �إىل عينيها مبا�سرة، و�سفِّ ذهنك من جميع �لأفكار 
، ثم �بت�سم ن�سف �بت�سامة و�أنت تنظر �إىل عينيها وقل لها: �أحبك، �أو  �أنت �أجّل �لنعم �لتي 

بعثها �خلالق �إيّل، وما �إىل ذلك.
� على نف�س �لزوجة، فهي تذيب ما قد يعلق يف نف�سها من  لهذه �لنظرة �أثر فّعال جدًّ
م كل �حلو�جز بينكما فيعود �لود كما كان �أو قد يكون  نفور غري مق�سود �سدر منك، وحتطِّ

�أعمق يف �أقل من دقيقة وبعيًد� عن �سرف �لأمو�ل...
كل ما حتتاجه يف هذه �لنظرة هو �ل�سدق، فلو كنت كاذًبا يف نظر�تك وكلماتك ف�سي�سهل 

على زوجتك �أن تك�سف خفايا نف�سك)يعني ل ترهق نف�سك!(.

كن قريًبا منها
�أثناء نومك مع زوجتك يف �لفر��س ل تنم بعيًد� عنها، بل كن بجانبها د�ئًما مع �إحاطة 
يدك بج�سمها، �أو �أن جتعل ر�أ�سك على �سدرها، وت�ستمتع بزوجتك مع عمل بع�س �حلركات 
�لب�سيطة كتحريك �سعرها و�إمر�ر �أ�سابعك برقبتها، وما ت�ستهي �أن تعمل، و�أن ت�سع قبلة 

ها مع كلمة رقيقة.. على خدِّ



9

اأيها الزوج هل تتزين لزوجتك ؟ 
على  و�حلر�س  �لثياب،  �أح�سن  ولب�س  و�لتزين  �لتجمل  زوجته  من  يطلب  قد  �لزوج 
ل و�لتطيُّب للزوجة حق �سرعي  �لنظافة و�ملظهر �حل�سن، ثم ياأمرها وين�سى نف�سه! فالتجمُّ

للمر�أة، فالنف�س جبلت على حب �لأف�سل و�لأنظف.
 تزيَّن لها د�ئًما، و�جعلها تقف �أمامك منده�سة ترخي طرفها حياًء منك قال تعاىل: 
من  وخذو�  ثيابكم،  "�غ�سلو�  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  وقال  ِبامْلَْعُروِف}  َعلَْيِهنَّ  �لَِّذي  ِمْثُل  {َوَلُهنَّ 
فزنت  ذلك  يفعلون  يكونو�  مل  �إ�سر�ئيل  بني  فاإن  فو�،  وتنظَّ وتزيَّنو�  و��ستاكو�،  �سعوركم، 

ن�ساوؤهم" رو�ه �لطرب�ين. 
وقال �بن عبا�س: »�إين لأتزيَّن لمر�أتي كما تتزين يل«. 

ل ولكن  ومن طريف ما يذكر.. �أن رجاًل حاول �إ�سالح زوجته ؛ لكي تتزين له وتتجمَّ
دون فائدة فعلَّق لوحة كبرية يف �ملطبخ وكتب عليها:"�إن �هلل جميل يحب �جلمال"، وعندما 
�أتى �لليل ودخل غرفة �لنوم وجدها علقت لوحة كبرية كتبت عليها "�إن �هلل يحب �إذ� عمل 

�أحدكم عماًل �أن يتقنه"!.
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الإثارة والإغراء
ا ي�ستطيع �أن  كما �أن �لزوجة ت�ستطيع �أن تغري زوجها بلب�سها وحركاتها ، فالزوج �أي�سً
ا  يقوم بنف�س �لدور، فاإن �هلل جميل يحب �جلمال، و�جلمال لي�س للمر�أة فقط! فالزوج �أي�سً
يجب �أن يكون له دور يف عملية �لإثارة و�لإغر�ء باأن يرتدي مالب�س �أنيقة، ويتطيب باأجمل 
بكالم  عليها  ويثني  يد�عبها  و�أن  و�لرغبة،  �ل�سهوة  يثري  ذ�ته  حد  يف  �لطيب  فاإن  �لطيب، 

�حلب �جلميل، فهذ� كله يجعلها تثار، و�أن يقّبلها فالقبلة ر�سوٌل بني �لزوج و�لزوجة.
فهذه بع�س �لأ�سياء �لتي قد تفيد يف هذه �لعملية، و�أن يكون مرًحا معها، فللمد�عبة 

دور كبري جًد� يف هذه �لعملية.  

الأغذية املقوية للرجل
مالحظة: تاأكل ب�سكل دوري وم�ستمر ؛ كي ت�ستمر �لقوة �جلن�سية ويظهر مفعولها.

للدورة  جيدة  حمـّر�سة  بكونها  يتمثل  للبهار�ت  �لرئي�سي  �لدور  �إن  �لبـهـار�ت:    -
�لفلفل،  نذكر:  �لبهار�ت  ومن  �جلن�سية،  �لقوة  على  ي�ساعد  وهذ�  �ملو�سعية،  �لدموية 

و�لزجنبيل، وجوزة �لطيب.
و�ملر�أة، ومن  �لرجل  عند  �لهرمونات  �إنتاج  تزيد  �ملك�سر�ت غنية مبو�د  �ملك�ســـر�ت:   -

�ملك�سر�ت: �للوز، و�جلوز، و�لكاجو.
�ملاأكولت �لبحرية: تعترب �ملاأكولت �لبحرية بكل �أنو�عها ذ�ت تاأثري فاعل على �لطاقة   -
�جلن�سية عند �لرجل ب�سورة خا�سة وياأتي"�لكافيار"، وهو بي�س �سمك �حلف�س يف �ملرتبة �لأوىل 
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على ر�أ�س لئحة �ملو�د �لبحرية �ملقوية و�ملن�سطة للجن�س، ثم ياأتي يف �لدرجة �لثانية"�ملحار"، 
اًل.  ا ومهيًِّجا جيًد� وفعَّ �سً وياأتي"�لروبيان" ليحتل �ملرتبة �لثالثة يف كونه حمرِّ

لـــَك
�تخذ �لزينة يف �للبا�س فاإن ذلك حمبَّب �إليها.  -

د�وم على ق�س �ل�سارب ونتف �لإبط وحلق �لعانة ب�سفة م�ستمرة، قال ملسو هيلع هللا ىلص:"خم�س   -
من �لفطرة: �خلتان و�ل�ستحد�د ونتف �لإبط وتقليم �لأظافر وق�س �ل�سارب".

قم بال�ستحمام �ليومي �إذ� كنت من �لنوع �لذي يعرق با�ستمر�ر.   -
ا عند �جللو�س مع �لزوجة،  ل تن�َس و�سع مزيل �لعرق و�لتعطر با�ستمر�ر خ�سو�سً  -
)لعلك من �لأزو�ج �لذين ي�سعون عطًر� يف �ل�سيارة ل�ستخد�مه للعمل �أو زيارة �سديق، فما 

�أجمل لو ��ستخدمته قبل دخول �ملنزل! فهي كذلك حتب �لر�ئحة �جلميلة(.  
مثل:  �لكريهة،  �لرو�ئح  عن  و�بتعد  �لفم،  ر�ئحة  على  و�حر�س  �أ�سنانك،  ف  نظِّ  -

�لدخان، و�حر�س على ��ستعمال �ل�سو�ك.
غرّي مالب�س نومك وليكن ذلك من �ختيار �لزوجة. كان بع�س �ل�ساحلني يلب�س   -

�لثياب �لنفي�سة ويقول:)�إن يل ن�ساء وجو�ري فاأزين نف�سي ؛ كي ل ينظرن لغريي(.
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ل تكررها! اأظهر تعبك يزدد حبك
هذه �لو�سفة ل ت�ستخدم �إل عند �للزوم: �إذ� حدثت م�سكلة بينكما وتاأزم �خلالف فال 
عبارة حبي" �حلقيني..  �أي  ، حبيبتي!  بالقلب..، حياتي  باملر�س مثاًل  �لتظاهر  باأ�س من 
تعمل لك  �أن  و�طلب منها  �ل�سرير،  �إىل  ت�سل  �أن  �إىل  ببطء  و�م�س  قلبك  و�سع يدك على 

ع�سري برتقال ثم �أخربها.. �أن قلبك تعب من حبك لها.  

بيني وبينك
و�إن  وعقلها.  قلبها  يف  ر��سخة  تظل  �إليها  توجهها  �إهانة  �أي  فاإن  زوجتك،  تهن  ل   -
�أخطر �لإهانات �لتي ل ت�ستطيع �لزوجة �أن تغفرها لك بقلبها حتى ولو غفرتها بل�سانها 

هي �أن تنفعل فت�سربها �أو ت�ستمها، �أو تلعن �أباها  و�أمها!. 
و�أنك  نف�سك،  تف�سلها على  �أنك  �أ�سعرها  �إليك،  لزوجتك حت�سن  �أح�سن معاملتك   -

حري�س على �إ�سعادها وحمافظ على �سحتها.
ث معها. ر �أن زوجتك حتب �أن جتل�س ؛ لتتحدَّ تذكَّ  -
ل تعد للبيت مقطب �لوجه عاب�س �ملحيا �سامًتا.  -
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ا ل تكن اأنانيًّ
 وهذ� يتطلب �مل�ساركة يف �ل�سعادة، ولذ� قال ملسو هيلع هللا ىلص: "�إذ� جامع �أحدكم �أهله فلي�سدقها، 
ثم �إذ� ق�سى حاجته قبل �أن تق�سي حاجتها فال يعجلها حتى تق�سي حاجتها". رو�ه عبد 

�لرز�ق يف �مل�سنف و�أبو يعلى يف م�سنده.
ويف رو�ية �أخرى:" �إذ� جامع �أحدكم �مر�أته فال يتنحَّ حتى تق�سي حاجتها كما يحب �أن 

يق�سي حاجته" رو�ه �بن عدي مرفوًعا.
وهذ� من �أ�سر�ر �ل�سريعة �لتي مل يطلع عليها �إل من كان له معرفة بالطب، و�ملق�سود 
�أن عدم ح�سول �لزوجة على لذتها كاملة عند �ملو�قعة، يكون �سبًبا يف �أمر��س نف�سية وبدنية 
�أن �لربود �جلن�سي �لذي ُت�ساب فيه �ملر�أة  كما يوؤكد ذلك �لأطباء ، يرى �لعامل )�ستيكل( 

كثرًي� ما يكون وليد �أنانية �لرجل. 

ل تبداأ من حيث يجب اأن تنتهي
قبل  �ملو�قعة  عن  �لنهي  كان  ولذ�  مقدمات،  دون  مبا�سرة  باجلماع  �ملعا�سرة  تبد�أ  ل 
 ." ر�سول  بينهما  �لبهيمة وليكن  تقع  �مر�أته كما  �أحدكم على  "ل يقع  ملسو هيلع هللا ىلص:  �ملد�عبة، قال 

قيل: وما �لر�سول؟. قال: "�لقبلة و�لكالم". 
�أن يحدثها ويوؤ�ن�سها  �لرجل زوجته في�سيبها قبل  �أن يقارب  �لعجز  ملسو هيلع هللا ىلص:" من  وقال 
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يلهو  "كل �سيء  �أن تق�سي حاجتها"، ويف �حلديث:  وي�ساجعها فيق�سي حاجته منها قبل 
به �لرجل باطل �إل تاأديبه فر�سه، ورميه قو�سه، ومالعبته �أهله "، بل كان من و�سيته ملسو هيلع هللا ىلص  
جلابر ر�سي �هلل عنه:"هال بكًر� تالعبها وتالعبك " رو�ه �لبخاري، ويف رو�ية مل�سلم: "هال 
بالكالم  �ملر�أة  �إ�سباع عاطفة  �إىل معنى  ت�سري  كلها  �لأحاديث  تع�سها وتع�سك" فهذه  بكًر� 
و�ملد�عبة، و�سرب �لرجل عن �ملو�قعة مبا�سرة، ومن مل ي�ستطع �للتز�م بهذه �لأحو�ل فهو 

عاجز.  

الرومان�شية الدائمة
رومان�سية كل يوم يعني �أن تكون معظم �حلياة رومان�سية، ومن يجرب هذه �لفكرة �سوف 
يجدها جميلة جًد�، فلي�س هناك �أيام �أو �أوقات خا�سة لتطبيق �لرومان�سية: فال بد �أن يتعود 
�لزوجان على �لكالم �لرقيق يف �ملناد�ة مثل: حبيبي/حبيبتي/عيوين/قلبي! حتى ت�ستمر 
�ملودة ول تنطفئ �سمعة �حلب و�لتقدير، وحتى ل يقرتب �خلجل وتقل �لرومان�سية مبرور 
ا حني �للتقاء بعد �نقطاع ل  �لأيام حتى ينادي �لزوج زوجته ب)يا هيه!( )يا بنت!( و�أي�سً
بد من �لحت�سان، وكذلك �لتعود على بع�س �لألفاظ و�ل�سنن �ملحببة)�سباح �خلري،م�ساء 
و�سر�ء  بال�سيارة  للتم�سية  و�خلروج  �مل�ساعر،  وحترك  �لقلوب،  توؤلف  لأنها  ؛  يومًيا  �لورد( 

بع�س �حللويات و�ل�سيكولته و�مل�سروبات و�لآي�س كرمي بني �لفينة و�لأخرى 0
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لفتة
 �حلياة �لزوجية هي �سكن للزوجني ول ت�ستقيم �إل باملودة و�لرحمة، ولكن �حلياة مبا 
فيها من تبعات وهموم ل تخلو من كدر، فاإذ� ما هبت �لريح مبا يعكر �سفو �حلياة �لزوجية، 
وباملحبة  �لنجاة،  �ساطئ  �إىل  ي�سال  حتى  ؛  �ساحبه  مع  يلني  �أن  �لزوجني  من  كل  فعلى 
و�لرحمة و�حلو�ر �لقائم على �لحرت�م �ملتبادل من �لطرفني تكون �ل�سعادة �حلقيقية، ولن 

يكون هناك ما يدعو �إىل �ل�سقاق.
وما �أجمل ما علَّمنا ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص "�إن �هلل تعاىل رفيق يحب �لرفق ويعطي عليه ما 
ر  ههم يف �لدين، ووقَّ ل يعطي على �لعنف" ويف �حلديث: "�إذ� �أر�د �هلل باأهل بيت خرًي� فقَّ
عيوبهم  رهم  وب�سَّ نفقاتهم،  يف  و�لق�سد  معي�ستهم،  يف  �لرفق  ورزقهم  كبريهم،  �سغرُيهم 
فيتوبو� منها. و�إذ� �أر�د بهم غري ذلك تركهم همال". وعند �لطرب�ين قال ملسو هيلع هللا ىلص :"ما �أعطي 

�أهل بيت �لرفق �إل نفعهم"، ويف �حلديث: "�إن �هلل �إذ� �أحب �أهل بيت �أدخل عليهم �لرفق".

ال�شعور بالآخر
 �لتفاعل من �لطرفني يف وقت �لأزمات بالذ�ت، كاأن متر�س �لزوجة، �أو حتمل فتحتاج 
�إىل عناية ح�سية ومعنوية، �أو يت�سايق �لزوج ل�سبب ما، فيحتاج �إىل عطف معنوي، و�إىل من 
يقف بجانبه، فالتاأمل لأمل �لآخر له �أكرب �لأثر يف بناء �ملودة بني �لزوجني، وجعلهما �أكرث 

قرًبا وحمبة �أحدهما لالآخر. 
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كيف تن�شت دون اأن تغ�شب ؟ 
ر �أن �لغ�سب قد ياأتي من عدم فهم وجهة نظر �لزوجة وهذ� لي�س خطاأها على  تذكَّ  -

�لإطالق.
تز�ل م�سروعة  ولكنها ل   ، �حلال  د�ئًما معقولة يف  تكون  قد ل  �مل�ساعر  �أن  ر  تذكَّ   -

وحتتاج �إىل تعاطف. 
ر �أن �لغ�سب رمبا ينجم من عدم معرفة ما يجب فعله لتتح�سن �لأمور؛ حتى  تذكَّ  -

ولو مل ت�سعر بتح�سن ، فاإن �إن�ساتك وتفهمك يكون خري معني. 
تقدرك  لكي  �أو  زوجتك،  نظر  وجهة  تفهم  لكي  ؛  تو�فق  �أن  يلزمك  ل  �أنه  ر  تذكَّ   -

م�ستمعاً جيًد�.
ر �أنه لي�س عليك �أن تفهم وجهة نظرها متاًما؛ لكي تنجح م�ستمعاً جيد�ً. تذكَّ  -

ر �أنك ل�ست م�سوؤوًل عن �سعورها، رمبا يبدو كما لو �أنها تلومك، ولكنها حتتاج  - تذكَّ
حًقا �إىل �أن ُتفهم. 

ر �أنها �إذ� جعلتك حًقا غا�سًبا فاإنها رمبا وجدت منك �لإهمال وعدم �لإن�سات  تذكَّ  -
لها �أو كنت عاب�س �لوجه، فال تغ�سب حينما ت�سكو لك وتبوح مبا يجول يف خاطرها.
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افهمها
�أنها تخت�سر  ويعتقدون  �لزوجية،  يفهمون خطاأ طبيعة �حلياة  �لأزو�ج  كثرًي� من  �إن 

بكلمات ثالث وهي: 
جن�س.    -

�أولد.  -
م�سوؤولية.  -

 ول يعرفون بعد هذه �لكلمات �لثالث �أي �أمر �آخر. �إنهم ل يعرفون �أن �حلياة �لزوجية 
�إمنا تقوم �أ�سا�ًسا على مفهوم �مل�ساركة و�لحرت�م �ملتبادل بني �لطرفني، و�أنها لي�ست �سجًنا 

اُنها زوجها.  ت�سجن فيه �ملر�أة و�َسجَّ
ومن �ملفاهيم �لع�سكرية �ملنت�سرة يف كثري من �لبيوت �أن �لزوج هو �لذي يحدد �ملو�عيد 
لإطالق �سو�ريخ �ل�سهوة على زوجته، دون تبادل �ملحادثات �ل�سلمية بني �لطرفني، فعندها 
�لبيت،  على  نقمة  �إىل  تنقلب  فاإنها  "رحمة"!  تعاىل:  قال  كما  مرحمة  ل  ملحمة،  تكون 
وبالأخ�س على �ملر�أة ؛ لعدم �سعورها ب�سخ�سيتها، و�أنها �إن�سانة كرمها �هلل تعاىل، ولعل من 

�أ�سباب هذه �لظاهرة هو �لفهم �خلاطئ لن�سو�س �ل�سارع �حلكيم. 
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عمل املراأة
 �إذ� كانت �ملر�أة ��سرتطته على زوجها د�ئًما �أو وقًتا معيًنا فاإن عليه �أن يلتزم بال�سرط كما 
�تفقا عليه حني �لعقد ور�سيا به، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "�إن �أحق �ل�سروط �أن ُتوفو� به ما ��ستحللتم به 
�لفروج" وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "�مل�سلمون على �سروطهم" و�إن ��سرتط �لزوج على زوجته �أل تعمل، �أو 
مل يكن هناك �سرٌط �سابق لكنه رف�س عملها، لزمها �أن تطيع وت�سمع ؛ لأنه َبْعلها، وطاعته 
� بحياتها �لزوجية  و�جبة عليها. ولكن على �ملر�أة �أل تركب ر�أ�سها حني يكون �لعمل م�سرًّ
�أن تتنازل عن �سرطها وتتخلى عن عملها ؛ لأن �لإبقاء على  مرهًقا للزوج، بل ينبغي لها 
�لزوج، وتقدير م�سلحة �لبيت خري لها من لزوم �لعمل، وهذ� كله �إمنا يتم بطريق �ملفاهمة 

و�مل�ساورة ومبادلة �لر�أي. 

مال الزوجة
�لأزو�ج يغلبه �لطمع فيت�سلط على مال زوجته بدون ر�ساها، وهذ� لي�س من   بع�س 
حقه، بل للمر�أة مالها ولها حق �لت�سرف فيه دون غريها. وعلى �لزوج �أن يقوم بو�جبه يف 

�لنفقة عليها، و�إن كانت ذ�ت مال. 
ومثل هذ� �جل�سع من بع�س �لأزو�ج ميحو �ملحبة، ويذيب �لُوّد من قلب �لزوجة، �إن مل 

يحملها على ت�سرٍف م�سني يحّطم �ل�سالم يف �أمن �لبيت. 
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ومن ذلك ما ن�سرته �إحدى �ل�سحف �أن �مر�أة �أقدمت على قتل زوجها، وتقطيعه وتوزيع 
قطع �جلثة على مدينتني، ويف جماري �ملياه ؛ لأنه كان ي�سربها، ويت�سلط على مالها! يقول 
ُدَقاِتِهنَّ ِنْحلًَة َفاإِْن ِطْبَ َلُكْم َعْن �َسْيٍء ِمْنُه َنْف�ًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا  �هلل تعاىل: )َو�آُتو� �لنِّ�َساَء �سَ

َمِريًئا( )�لن�ساء:4(. 

ح�شن الختيار  
 روى �أبو هريرة - ر�سي �هلل عنه - عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: " ُتْنَكُح �مْلَْر�أَُة ِلأَْرَبٍع: مِلَاِلَها 

يِن َتِرَبْت َيَد�َك". َماِلَها َوِلِديِنَها َفاْظَفْر ِبَذ�ِت �لدِّ �َسِبَها َوجِلَ َوحِلَ
�إن م�ساألة ُح�سن �لختيار �أمر ُمهم ل يختلف فيه �ثنان، ولكن �لذي يدور عليه �لختالف 
هو:كيف يكون �لختيار ح�سًنا؟ حيث جند �أّن كثرًي� من �لنا�س يغلب على �هتماماتهم �ساأن 
�جلمال، �أو �حل�سب، �أو �ملال، وهذ� لي�س خطاأ يف حد ذ�ته، ولكن �خلطاأ �أن يتنازل �لرجل عن 
�أهّم مو��سفات �لزوجة، وهو)�لدين(على ح�ساب وجود �ملو��سفات �لأخرى كّلها �أو بع�سها، 
فالّدين، �لّدين، َتِرَبْت يد�ك! وكما �أن �لرجل مطالب �أن ُيح�سن �ختيار �سريكة حياته و�أّم 

�أولده،  يجب على ويّل �ملر�أة �أن ُيح�ِسَن �ختيار �لرجل �ملنا�سب ؛ ليكون زوًجا ملوليته. 
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الإ�شغاء مفتاح قلبها
للمر�أة،  تعطيها  �أن  ميكن  جماملة  �أهم  فهو  �لإ�سغاء،  �ملر�أة  قلب  مفاتيح  �أهم  من   
�سرد  حتب  فهي  حياتها،  تفا�سيل  وباأدق  بها  مهتم  باأنك  �لإح�سا�س  تعطيها  فبالإ�سغاء 
تفا�سيل �ملو�قف �لتي تو�جهها و�نفعالتها، ومن خالل جلو�سك معها و�إ�سغائك �جليد لها 

يتولد �إح�سا�س عميق من �لتفاهم و�لتقارب، ومن جانبها بالمتنان لك.. 

ع�شق املراأة
 تع�سق �ملر�أة كثرًي�  �أن ت�سعر باأن زوجها معجب بها، باأ�سلوب تفكريها مثاًل، باأناقتها، 
بطريقة ت�سفيف �سعرها، بذوقها يف �نتقاء �لعطور �لتي ت�سعها، ب�سخ�سيتها، بخفة �لظل 
�لتي تتمتع بها، ب�سجاعتها، مب�ستو�ها �لعلمي �أو �لثقايف، فهي د�ئًما تنتظر من �لزوج كلمة 

�إعجاب وهم�سة �إطر�ء.. 

"ن�شيحة"
يقول ملسو هيلع هللا ىلص :" �إن �لرجل �إذ� نظر �إىل �مر�أته ونظرت �إليه نظر �هلل �إليهما نظرة رحمة، 

فاإذ� �أخذ بكفها ت�ساقطت ذنوبهما من خالل �أ�سابعهما".
�لتقارب  �لعيون" و"لغة  "لغة  كالم  �أي  فيهما  لي�س  لغتني  �إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أ�سار  فقد 

باللم�س".
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ويوؤكد علماء �لجتماع �آثارها �ل�سحرية يف �سحة �لإن�سان وعافيته، فالحت�سان مثاًل 
ي�سحب تعب �جل�سد، و�إرهاق �لأع�ساب، و�سيق �لنف�س، وقلق �لذهن 0 

كيف جتعل زوجتك حتب والدتك ؟ 
عزيزي �لزوج..!

حياتكما  �سفو  يعكر  مما  وو�لدتك  زوجتك  بني  و�مل�سكالت  �خلالفات  تكرث  �أحياًنا 
�لزوجية، ولتجنب هذ� كله نقدم لك �لو�سائل �لتي جتعل زوجتك حتب و�لدتك، وتنتهي 

�ملنغ�سات �إىل �لأبد: 
حاول �أن تكّون �سد�قة بني زوجتك و�أمك وذلك عن طريق ترغيب زوجتك باأمك   -
و�لعك�س،  كاأن حت�سر مثاًل هدية لزوجتك وتطلب من �أمك �أن تقدمها لها على �أنها منها، 
�أو عندما تدعوك �أمك �إىل �لغد�ء عندها وحدك، �طلب من زوجتك �أن تر�فقك و�أخربها �أن 

�أمك هي �لتي دعتها وبالطبع رتِّب �لأمر مع �أمك. 
- �أ�سعر زوجتك د�ئًما �أنها هي �ملر�أة �لأ�سا�سية يف حياتك و�أنك ل ت�ستطيع �أن تذهب �إىل 

�أي منا�سبة عائلية من دونها.
-  �حر�س على مدح زوجتك وما تقوم به �أمام �أمك �سو�ء بوجودها �أو �أثناء غيابها.

- �قتن�س �لأوقات �ملنا�سبة لتخرب فيها زوجتك �أن �أمك معجبة بت�سرفاتها �أو باأ�سلوب 
تربيتها لأبنائها �أو حتى بالأطعمة و�حللويات �لتي تعدها. 
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و�شفة نبوية حل�شن املعا�شرة الزوجية
قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ل�سعد بن �أبي وقا�س: "و�إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه �هلل �إل 
�أُِجرت عليها، حتى �للقمة �لتي ت�سعها فـي فـّي �مر�أتك". و�ملر�د منها �ملد�عبة، فاإذ� مازح 

�لزوج زوجته يبتغي �إدخال �ل�سرور عليها لوجه �هلل كان ذلك ح�سنة تو�سع يف ميز�نه.
حتى  ويالطفهن  �حلديث،  يف  معهن  فيتب�سط  ليلة  كل  يف  ن�ساءه  يجمع  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أحب زوجات  �إىل م�سجعها وهي قريرة �لعني. وكان  تن�سرف كل و�حدة منهن 
و�ل�سالم على  �ل�سالة  ت�ساأله عليه  - وكثرًي� ما  - ر�سي �هلل عنها  �ملوؤمنني عائ�سة  �أم  �إليه 
�سبيل �ملد�عبة و�ملبا�سطة: كيف حبك يل ؟ فيقول: " كعقدة �حلبل "، فكانت تقول له: كيف 
"، وكان يناديها مدلاًل ؛ ليعلِّمنا �لرقة  " هي على حالها  �لعقدة يا ر�سول �هلل ؟ فيقول: 

و�لدماثة بقوله: يا عائ�س. �أو يا حمري�ء! فهل جرب �لأزو�ج هذي �لو�سفة مع زوجاتهم؟

وقدموا لأنف�شكم
... ثم تاأتي �لآية �ملعجزة - وكل �آيات �لقر�آن معجزة - لتو�سح �ملوقف، و�أن ما �أ�سلفناه 
من معان وظالل لي�س تع�سًفا �أو حتمياًل لالأمور فوق ما حتتمل ، ياأتي �لأمر �لرباين �ملبا�سر 
�لو��سح �لذي ل لب�س فيه "وقدمو� لأنف�سكم"، �أمر �سريح باملالطفة و�ملد�عبة و�ملالعبة.. 
�لزوجة  �أن يقرب  .. كل ما ي�سلح  وكل ما يقدم لك، كل ما تر�ه ي�سلح ليقربك لزوجتك 
لزوجها، فالأمر لي�س للرجل دون �ملر�أة، فكل منهما مطالب �أن يقدم لنف�سه، فليجتهد كل 
ا يف نف�س زوجتك؟!  �إن�سان �أن يقدم نف�سه يف �أبهى �سورة .. �أل تريد �أن ترتك �نطباًعا قويًّ
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م لنف�سك.  �إذن فقدَّ
بالإن�سان وهو ميار�س عالقته  تليق  تر�سم �سورة  �لر�ئعة  �لقر�آنية  �ملنظومة  �إن هذه 
�إنه  �إليه،  �إنه يف�سي  �إنه يحتويه كاللبا�س ..  �إنه يتعهده ويرعاه ..  �جلن�سية مع زوجته .. 
�إنها  ذلك،  حدوث  يف  خ�سو�سيته  له  وزوج  زوجة  كل   .. و�لقبلة  و�لهم�سة  باللم�سة  يبا�سر 

�ملد�عبة و�ملالطفة �لتي تليق بالزوجني. 

اآ�شف ..!
�جلو�لة  هو�تفهم  يف  زوجاتهم  ي�سمون  �لرجال  بع�س  �أن  �سحفية  حتقيقات  ُن�سرت 
�آخرون زوجاتهم باأ�سماء:  – �أم 44- غلطة عمري( بينما ي�سمي  – ورطة  باأ�سماء: )ن�سبة 
�لأزو�ج كما  �لعمر- �لقمر(. ف�سبحان من ق�سم �لأخالق بني  – �لغالية - �سريكة  )�لأهل 
ق�سم �لأرز�ق، وكان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يالطف زوجته عائ�سة - ر�سي �هلل عنها – ويقول: يا عائ�س 
ِعيَفنْيِ �ْلَيِتيِم َو�مْلَْر�أَِة  " �إىل غري ذلك من �لأحاديث.  ُج َعلَْيُكْم َحقَّ �ل�سَّ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:" �إِينِّ �أَُحرِّ

فهل �لت�سميات تتو�فق مع �لع�سرة باملعروف؟
�أم تتو�فق مع ع�سرة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاته وو�سيته بالن�ساء وهو �لقدوة ملسو هيلع هللا ىلص ؟

لو� هذه �لق�سة يف ح�سن �ملعا�سرة: كان �خلليفة �أبو �لعبا�س يوًما م�سرًفا على �سحن  تاأمَّ
فاألقى  �لد�ر،  �سحن  �إىل  يدها  من  ف�سقط  بخامتها،  فعبثت  يتحادثان  �مر�أته  ومعه  د�ره 
�أن  خ�سيت  قال:  هذ�؟  �إىل  دعاك  ما  �ملوؤمنني،  �أمري  يا  فقالت:  خامته!  ا  �أي�سً �لعبا�س  �أبو 

ي�ستوح�س خامتك فاآن�سته بخامتي غرية عليه من �نفر�ده! فبكت فرًحا.
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�شفة الغ�شل من اجلنابة
�سئل �ل�سيخ �بن عثيمني - رحمه �هلل - عن �سفة �لغ�سل: فاأجاب: 

�سفة �لغ�سل على وجهني: 
�مل�سم�سة  ذلك  ومن  باملاء،  كله  بدنه  يعم  �أن  وهي  و�جبة،  �سفة  �لأول:  �لوجه   -
و�ل�ستن�ساق، فاإذ� عمم بدنه على �أي وجه كان، فقد �رتفع عنه �حلدث �لأكرب ومتت طهارته، 

ُرو�( �ملائدة/6. هَّ لقول �هلل تعاىل: )َو�إِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ
�أن  �أر�د  فاإذ�  ملسو هيلع هللا ىلص،  �لنبي  �غت�سل  كما  يغت�سل  �أن  وهي  كاملة،  �سفة  �لثاين:  �لوجه    -
يه، ثم يغ�سل فرجه وما تلوث من �جلنابة، ثم يتو�ساأ  فاإنه يغ�سل كفَّ يغت�سل من �جلنابة 

و�سوًء� كاماًل، ثم يغ�سل ر�أ�سه باملاء ثالًثا، ثم يغ�سل بقية بدنه. 
هذه �سفة �لغ�سل �لكامل. "�نتهى" فتاوى �أركان �لإ�سالم" )�س248(.
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ليكن بينكما ر�شول
 �لُقبلة تر�سم لنا لوحة �لر�سا باألو�ن �لت�سامح و�لتاآلف، وتعّمق م�ساعر �لأبّوة و�لبنّوة 
نري�ن  وتطفئ   ، و�مللل  �لرتابة  جليد  فتذيب  و�لرتياح،  �لأمل  �أ�سعة  �لنف�س  يف  وتعك�س   ،

�لغ�سب،  وتخفف �أوجاع �لقلوب و�أمر��س �لوحدة و�آلم �لغربة. 
�لقدوة  �أهمّيته، فهو  �إل وبنّي  �أمًر�  �أنه ما ترك  ملسو هيلع هللا ىلص ندرك  �لنبّي  وعندما نتابع �سرية 
ملسو هيلع هللا ىلص يقبل ن�ساءه،  لالأ�سرة �ل�سعيدة، و�ملعّلم �لذي يرتجم �لو�قع �إىل قول وعمل. وقد كان 
وعن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها - قالت: "كان ر�سول �هلل ليقبل بْع�س �أزو�جه وهو �سائم "، 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو �لرجال �إىل تقبيل ن�سائهم، وله حديث عظيم يف ذلك، قال:"ل يقعن �أحدكم 
على �مر�أته كما تقع �لبهيمة، وليكن بينهما ر�سول قيل: وما �لر�سول يا ر�سول �هلل ؟ قال: 

�لقبلة و�لكالم".
قبلة  بال  يعي�سون  �لأزو�ج  56%من  عن  يقل  ل  ما  �أن  �لدر��سات  بع�س  يف  جاء  وقد 

وي�سبعون جن�سًيا بال قبلة، �أما �ملر�أة فتكون تعي�سة حمبطة0
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ال�شوء الأحمر اخلا�ص 
هناك �سوء �أحمر خا�س يختلف عن �ل�سوء �مل�ستمد من �لإنارة �أو �ل�سمعة ؛ لأنه مي�س 
ا يف �لزوجة �أكرث ؛ لأنها متيل �إىل كرثة �لكالم  ويحرك م�ساعر �لزوجني، ويوؤثر خ�سو�سً
وحتب �سماع �جلميل منه، ولي�س لديها مانع من �أن يكرر ما قيل لها مر�ت ومر�ت، �أو �أن 

ت�ستمع �إىل �لرو�ية نف�سها �أكرث من مرة.
ولهذ� فاإن �مل�سكلة �لتي يقع فيها كثري من �لأزو�ج �أنهم ل يتحدثون مع زوجاتهم يف 
على  وتركيزه  �لرجل،  طبيعة  �إىل  يرجع  وهذ�  �لزوجية،  �ملعا�سرة  �أثناء  يف  �أو  �لنوم  غرفة 
يحاول  �أن  لبد  ولكن  نف�سه،  بالوقت  مبو�سوعني  ين�سغل  �أن  و��ست�سعاب  معني  مو�سوع 
ويجرب، فقد ينجح كثري من �لرجال يف ذلك، و�ل�سوؤ�ل �لآن: ما �لكلمات �لتي حتب �لزوجة 

�أن ت�سمعها وتزيد فاعليتها وحبها لزوجها و�أُن�سها به؟

ابتعد عن املجادلة 
حتى  �أو  �ل�سريكني  بني  �لزوجية  �حلياة  عرب  منه  �لهروب  ميكن  ل  �أمر  �ملجادلة  �إن   
�سمن �لعائلة مع �لأطفال، وهي جيدة �إذ� كان هنالك جو من �لتفاهم و�حلو�ر بني �أفر�د 

�لأ�سرة، ولكنها هد�مة �إذ� كان هنالك ت�سلب بالآر�ء وحالة عناد من بع�س �لأطر�ف !
نن�سح باأن يحاول �لطرف �لأكرث تعقاًل �أن ي�ستوعب �لطرف �لآخر، ويعطيه �لأ�سباب 
�لتي ت�ساعد على تغيري ر�أيه، ويف حال عدم �لنجاح حاول تاأجيل مناق�سة �ملو�سوع لوقت �آخر.  
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زوجتي عنيدة ..
�أحياًنـــا  ر�أيهـــا  وحتقـــري  �ملعي�ســـة  �أمـــور  يف  للزوجـــة  ��ست�ســـارته  وعـــدم  �لـــزوج   ت�ســـلط 

و�ل�ستهز�ء به..
�أفكار خاطئة عن خيبة  لديهم  �لأزو�ج  بع�س  فهناك  �لعناد.  �لزوجة يف طريق  يدفع 
�أنها حمقاء فهي  �لأفكار فوق  �لبيوت! وهذه  و�أن م�سورتها جتلب خر�ب  �ملر�أة  ر�أي  وف�ساد 
بعيدة عن هدي �لإ�سالم �حلنيف، وتكفينا هنا �لإ�سارة �إىل م�سورة �مر�أة م�سلمة كانت �سبًبا 

يف جناة �مل�سلمني جميًعا. 

ن�شائح للأزواج
غالب  فيها  يكون  �أن  بد  ل  قدم  كرة  لعبة  لي�ست  �لزوجية  �حلياة  �أن  د�ئًما  تذكر    -

ومغلوب. 
مع  تتكامل  �أن  يجب  �لتي  �مل�ستقلة  �سخ�سيتها  لزوجتك  �أن  �عتبارك  يف  �سع    -

�سخ�سيتك، ل �أن تذوب فيها.
-   كن مو�سوعيًّا و�سادًقا يف �لتعريف بقدر�تك �ملالية و�أو�ساعك �لوظيفية وحياتك 

�لجتماعية. 
ل ت�سدر خالفاتك �لزوجية �لعابرة �إىل �أ�سرتك �أو �أ�سرة زوجتك، فذلك من �ساأنه   -
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�أن يو�سع رقعة �خلالف.
-  �كت�سف �هتمامات زوجتك وحاول �أن ت�ساركها ذلك �لهتمام. 

-  حاول �أن تغري �أجو�ء �ملنزل يف �إجازة نهاية �لأ�سبوع باخلروج �إىل �لنزهة �أو زيارة 
بع�س �لأقارب.

�أن تناق�س �لأمر ب�سيء من �لهدوء  -  ��سبط �نفعالك يف مو�جهة �لأخطاء، وحاول 
و�لت�سامح. 

يدعم  �أن  �ساأنه  من  فهذ�  زوجتك،  �أ�سرة  مع  �إيجابية  عالقة  �إقامة  على  �حر�س   -
عالقتك بزوجتك.

�أ�سرك زوجتك يف �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بالأ�سرة وعّودها على �مل�ساركة يف �مل�سوؤولية. 

ال�شحك
 كن �سهاًل ليًنا معك �أهلك و�جعل جو �لبيت مليًئا بروح �لفكاهة و�ل�سحك يروى �أن 
مز�ًحا،  �أمامه  �أزو�جه  بع�س  بها  تقوم  �لتي  �لأفعال  ويفرح من  ي�سحك  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول 
ل�سودة  فقلت  طبختها،  بخزيرة  فتقول:"�أتيت   - عنها  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  �ل�سيدة  وتروي 
و�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بيني وبينها، كلي، فاأبت، فقلت: لتاأكلي �أو لألطخن وجهك، فاأبت فو�سعت يدي 
فيها فلطختها وطليت وجهها ف�سحك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فمرَّ عمر فقال: يا عبد �هلل.. يا عبد �هلل، 
فظن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه �سيدخل، فقال: قوما فاغ�سال وجهيكما، تقول عائ�سة: فما زلت �أهاب 

عمر لهيبة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص :"ما كان �لرفق يف �سيء �إل ز�نه، وما نزع من �سيء �إل �سانه"  
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فتوى
 �سمعنا �حلديث �أن �لرجل �إذ� دعا زوجته للفر��س فامتنعت لعنتها �ملالئكة حتى ت�سبح، 

و�ل�سوؤ�ل هو: ماذ� لو دعت �ملر�أة زوجها للفر��س فامتنع؟
�لن�سوز  منها  ظهر  �إذ�  �إل  بها  �إ�سر�ًر�  �مر�أته  يهجر  �أن  للرجل  يجوز  ل  �جلو�ب:   
و�لع�سيان، ولكن ل ياأثم �إذ� ترك �ل�سطجاع معها غري ُم�سارٍّ بها ؛ لأن �حلاجة له وترجع 
�إىل �سهوته ول ميلك �إثارة �ل�سهوة، فاإن هجرها فهو �آثم بذلك ؛ لأنه ل �سرر ول �سر�ر. 

و�هلل �أعلم. )�ل�سيخ �بن جربين رحمه �هلل(. 

هل يجوز اأن يجامع الرجل زوجته وهي يف مرحلة متقدمة من احلمل ؟  
كان  �إذ�  �إل  �ساء  متى  �حلامل  زوجته  ُيجامع  �أن  لالإن�سان  يجوز  هلل،  �حلمد  �جلو�ب: 
ذلك ي�سّرها، فاإنه يحرم عليه �أن يفعل ما ي�سر بها، و�إن كان ل ي�سرها ولكن ي�سق عليها 
 فاإن �لأوىل عدم جمامعتها ؛ لأن �جتناب ما ي�سق عليها من ح�سن �لع�سرة، وقد قال تعاىل: 
{َوَعا�ِسُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف}، ولكن �ملحّرم �أن يجامع �لرجل زوجته وهي حائ�س، �أو يجامعها 
�أو يجامعها وهي نف�ساء، فاإن ذلك حمرم ول يجوز، وعلى �ملرء �أن يتجّنب ذلك  يف دبرها، 
ا فله �أن ي�ستمتع بها فيما دون �لفرج و�لدبر، لقول �لنبي  �إىل ما �أباحه �هلل. و�إذ� كانت حائ�سً
ملسو هيلع هللا ىلص: "��سنعو� كل �سيء �إل �لنكاح ". رو�ه م�سلم، فتوى �ل�سيخ �بن عثيمني. )فتاوى �لعلماء 

يف ع�سرة �لن�ساء �س/ 55(  
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اإتيان املراأة يف املو�شع الطبيعي 
 وهو �لفرج، ويجوز له �أن ياأتيها من �أي جهة �إذ� كان يف �لفرج، قال تعاىل: {ِن�َساوؤُُكْم 

َحْرٌث َلُكْم َفاأُْتو� َحْرَثُكْم �أَنَّى �ِسْئُتْم}.
وعن جابر - ر�سي �هلل عنه - قال: كانت �ليهود تقول: �إذ� �أتى �لرجل �مر�أته من دبرها 
يف قبلها كان �لولد �أحول! فنزلت:"ن�ساوؤكم حرث لكم فاأتو� حرثكم �أنى �سئتم" فقال ر�سول 

�هلل ملسو هيلع هللا ىلص : "مقبلة ومدبرة �إذ� كان ذلك يف �لفرج". 
م ل يجوز، وخمالف للفطرة �لتي فطر �هلل �لنا�س  �أما �إتيان �ملر�أة يف �لدبر فهو حمرَّ
ا �أو �مر�أة يف دبرها �أو كاهًنا ف�سدقه مبا يقول، فقد  عليها، قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص:"من �أتى حائ�سً

كفر مبا �أنزل على حممد".  

خلفات يف بيت النبوة
وعائ�سة - ر�سي �هلل عنها - فقال لها: من تر�سني بيني  ملسو هيلع هللا ىلص  حدث خالف بني �لنبي 
وبينك ؟ �أتر�سني بعمر؟ قالت:ل �أر�سى عمَر قط، عمر غليظ. قال: �أتر�سني باأبيك بيني 
وبينك؟ قالت: نعم، فبعث ر�سول �هلل ر�سوًل �إىل �أبي بكر، فلما جاء قال �لر�سول: تتكلمني �أم 
�أتكلم؟ قالت: تكلم ول تقل �إل حًقا، فرفع �أبو بكر يده فلطم �أنفها، فولت عائ�سة هاربة منه 
و�حتمت بظهر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، حتى قال له ر�سول �هلل: �أق�سمت عليك ملا خرجت فاإننا مل ندعك 
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م وقال:لقد كنت من  لهذ�. فلما خرج قامت عائ�سة فقال لها �لر�سول:�دِن مني، فاأبت، فتب�سَّ
قبل �سديدة �للزوق )�لل�سوق( بظهري - �إمياًء �إىل �حتمائها بظهره خوًفا من �سرب �أبيها 
�أ�سركتماين يف  �أ�سركاين يف �سالمكما، كما  �أبو بكر ووجدهما ي�سحكان قال:  ، وملا عاد  لها 
حربكما". برغم �ملكانة �لعظيمة و�ملنزلة �لرفيعة �لتي يتمتع بها �لر�سول �لكرمي فاإن �لرقة 

�لتي كان يتعامل بها مع زوجاته تفوق �لو�سف.

وعا�شروهن باملعروف
 �أي طيبو� �أقو�لكم لهن، وح�ّسنو� �أفعالكم وهياأتكم بح�سب قدرتكم كما حتب ذلك منها 
ِبامْلَْعُروِف} قال ر�سول �هلل  فافعل �أنت بها مثله كما قال تعاىل: {َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذي َعلَْيِهنَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص: "خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي ". وكان من �أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص �أنه جميل �لع�سرة، 

�إنه كان  ف بهم، ويو�سعهم نفقة وي�ساحك ن�ساءه ؛ حتى  �أهله، ويتلطَّ �لب�سر، يد�عب  د�ئم 
ي�سابق عائ�سة �أم �ملوؤمنني - ر�سي �هلل عنها - يتودد �إليها بذلك.  

�أحمل  �أن  قبل  وذلك  ف�سبقته   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - �هلل  ر�سول  �سابقني  قالت: 
�للحم، ثم �سابقته بعد ما حملت �للحم ف�سبقني فقال: هذه بتلك.

ويجتمع ن�ساوؤه كل ليلة يف بيت �لتي يبيت عندها ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فياأكل معهن �لع�ساء 
يف بع�س �لأحيان ثم تن�سرف كل و�حدة �إىل منزلها، وكان ينام مع �ملر�أة من ن�سائه يف �سعار 
�إذ� �سلَّى �لع�ساء يدخل منزله ي�سمر مع  و�حد ي�سع عن كتفيه �لرد�ء وينام بالإز�ر، وكان 

�أهله قلياًل قبل �أن ينام يوؤ�ن�سهم بذلك .
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خواطر متزوج 
- ل تكن حاطًبا يف غري حبلك، وموقـد� ناًر� �سووؤها لغريك.  

- وجدت �ملودة منقطعة، ما كانت �حل�سمة منب�سطة، ولي�س يزيل �سلطان �حل�سمة �إل 
�ملوؤ�ن�سة، ول تقع �ملوؤ�ن�سة �إل بالرب و�ملالطفة.

- لي�س عاًر� على �لإن�سان �أن ي�سقط �أمام �لأمل، ولكن �أن ينهار �أمام �للذة.�حلد �لفا�سل 
�أو عوًنا للم�سائب عليه.  �أن تكون زوجته عوًنا على �مل�سائب  بني �سعادة �لزوج و�سقائه هو 

�جلمال �لذي ل ف�سيلة معه كالزهر �لذي ل ر�ئحة فيه.  
- �ل�سهوة �لآثمة حالوة �ساعة ثم مر�رة �لعمر، و�ل�سهوة �ملباحة حالوة �ساعة ثم فناء 

�لعمر، و�ل�سرب �مل�سروع مر�رة �ساعة ثم حالوة �لأبد. 
- �أعظم جناح يف �حلياة �أن تنجح يف �لتوفيق بني رغباتك وبني رغبات زوجتك. 

- لي�س �ل�سقوط د�ئًما يعني �لف�سل ، و�لدليل على ذلك �سقوط �ملطر.
- قد �أكون بطيًئا يف �سريي ، لكن �ملهم �أل �أعود �إىل �لور�ء.

- �إن من �لكالم ما هو �أ�سد من �حلجر ، و�أنفذ من وخز �لإبر.   
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ال�شتهزاء وجرح امل�شاعر 
�لكر�هية؛ لأنها  �أو �لجتماعية تولد  �سو�ء للمظاهر �جل�سمية  �ل�ستهز�ء و�ل�سخرية 

تقلل من �ساأن �لطرف �لآخر �مل�ساب خا�سة.
م�ساعر  زوجها  من  عليها  حت�سل  �لتي  �مل�ساعر  كانت  فاإذ�   ، بامل�ساعر  تهتم  �ملر�أة  و�إن 
تولد �لكر�هية و�لبغ�س و�لإحباط كال�ستهز�ء ؛ فاإن ذلك بالتايل ي�ستتبع �أن ل يكون هناك 
�حرت�م ول حب ول ميل، بل د�ئًما نفور وكر�هية �أو م�ساد�ت ونز�عات و�لأمر كذلك �إذ� �سدر 

من �لزوجة لزوجها.
وحفظ  بينهما،  �جلميلة  �مل�ساعر  على  �ملحافظة  هو  �لزوجني  دور  يكون  �أن  فيجب 
�لكر�مة لكل و�حد منهما �سو�ء معه �أو �أمام �لآخرين ، فمثاًل ل َيِعْب �أحدهما �سلوك �لآخر 

�أو مظهره �جل�سمي �أو ت�سرًفا له قد يكون بدر منه عفوًيا �أمام �لآخرين!

طيِّب خاطرها
�م�سح دموع زوجتك بكلمة رقيقة، وكن قريًبا منها يف �أوقات حمنتها.

ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  كان  كما  لها  وكن  وحزنها،  ثورتها  نار  يطفئ  بارًد�  ماًء  كلماتك  من  �جعل 
لزوجته �سفية - ر�سي �هلل عنها-: بلغ �ل�سيدة �سفية - ر�سي �هلل عنها - �أن �ل�سيدة حف�سة 
بنت عمر بن �خلطاب - ر�سي �هلل عنهما- قالت عنها: �إنها بنت يهودي فبكت. فدخل عليها 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  وهي تبكي، فقال:"ما ُيْبِكيك"؟ 
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فقالت:قالت حف�سة: �إين بنت يهودي.  
و�إن  نبي  عنها �حلزن:"�إنك لبنة  ويذهب  ويطيِّب خاطرها  يو��سيها  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  فقال 
عمك لنبي، و�إنك لتحت نبي ففيَم تفخر عليك؟". ثم قال حلف�سة يوؤنبها:"�تقي �هلل يا 

حف�سة".  

املدح يف العلقة الزوجية
للعالقة  زكية  ور�ئحة  للحياة،  جديًد�  معنى  يعطي  �لزوجية  �لعالقة  يف  �ملدح  �إن 

ق معنى �حلياة. �لزوجية، و�أما من حرم �ملدح و�لثناء فقد حرم �خلري، وحرم �أن يتذوَّ
و�لذين ين�سوؤون يف بيئة تفتقر �إىل �لعالقات �لإن�سانية يجدون �سعوبة يف �لتعبري عن 
�سكرهم لالآخرين.وهذ� ما تعي�سه �أكرث �لبيوت، فلذلك نرجو �أن يربي �لو�لد�ن �أبناءهما 
منذ �ل�سغر على �ملدح و�لثناء يف �لوقت �ملنا�سب و�ملكان �ملنا�سب، و�أن يبد�أ �لزوجان حياتهما   
و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  حممد  �حلبيب  مدح  فقد  �لزوجية،  حياتهما  يف  �ملدح  لذة  بتذوق 
ُل َعاِئ�َسَة َعلَى  زوجاته، ومنهن زوجته �ل�سيدة عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- عندما قال: " َف�سْ

َعاِم". يِد َعلَى �َساِئِر �لطَّ ِ ِل �لرثَّ �لنِّ�َساِء َكَف�سْ
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الرجل
 يف �أوقات �ملعا�سرة �لزوجية و�إن �سق على �لزوج �لتعبري بعبار�ت عاطفية، فاإن باإمكانه 
��ستبد�ل تلك �ل�سيغ ب�سيغ �أخرى رمبا تكون �أكرث �سهولة للرجل من جمل �حلب و�لغر�م، 
حتركني  �أنت  ر�ئعة،  �أنت  جميلة،  )�أنت  مثل:  �ملوؤدب،  �أو  �لرقيق  �لتعبري  جمل  وهي  �أل 
و�أ�سعار�ً،  وق�سائد  ت�سمع كالم  �أن  تريد  �أنها  لي�ست ق�سيتها فقط  فاملر�أة  م�ساعري...�إلخ( 
و�إمنا كل �لق�سية لديها �أنها تريد �أن ت�سعر باأنها ت�سكل قيمة عاطفية يف حياة زوجها، و�أنها 
�حتياجاتها  عن  �لتعبري  من  فيها  ذكرت  �لتي  و�جلمل  و�أحا�سي�سه.  قلبه  يف  مكانة  حتتل 
تلك تفي ب�سيء كبري من �لغر�س، فالزوجة ل حتب �أن ت�سعر باأنها �أد�ة ي�ستمتع بها �لزوج 

ا.   فح�سب، و�إمنا �أن تكون ملكة �أي�سً

املداعبة
 ل متثل �ملد�عبة بعد �لعالقة �حلميمية فقط م�ساحة ل�ستكمال متعة �ملر�أة، بل تكون 
�أو  تلذذ بدون توقعات  بل  �لرجل  �أد�ء جن�سي معني من  لي�س فيها توقع  ملتعة �سافية  باًبا 
كل  فيه  يبث  �لذي  �لرقيق  و�لتمتع  �لتلذذ  هذ�  يكون  �أن  مانع  ول  بعينها،  للحظة  �نتظار 
طرف ل�سريكه م�ساعره ويعرب له عن مكنون نف�سه وخال�سة حبه باًبا ملتعة جديدة مبعاودة 
للقاء ثاٍن، و�لتوجيه �لنبوي فيه للرجل �أن يتو�ساأ تن�سيًطا للعودة، وبذلك تكون �ملد�عبة 

بعد �ملعا�سرة �لأوىل م�ساحة ر�حة وتاأهب ملرة ثانية قد ي�ستاق لها �أحدهما �أو كالهما.
و�ملد�عبة قد تاأخذ �أي �سورة يحبها ويتفق عليها �لزوجان وحتقق لهما �ملتعة و�ل�سعادة، 
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ول تقت�سر على �لفر��س، بل قد تكون يف �لغت�سال مًعا، �أو غريه من �أ�سكال �لتلطف و�ملد�عبة 
�لتي يحبها �لزوجان، وهي من �أ�سر�رهما ولهما �أن يبدعا فيها كما يحبان ما د�مت حتقق 

لهما �لإح�سان و�ل�سكن، وقد تف�سي �أو ل تف�سي �إىل معا�سرة تالية. 

ل تهجر اإل يف البيت
�إذ� ��ستعلت بك نار �لغ�سب من زوجتك و�أردت هجرها فاجعل ذلك يف �لبيت كما قال 
�أََحِدَنا َعلَْيِه ؟  ِ َما َحقُّ َزْوَجِة  يِّ َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل �هللَّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة �ْلُق�َسرْيِ
ِرْب �ْلَوْجَه، َوَل ُتَقبِّْح، َوَل َتْهُجْر  َقاَل: "�أَْن ُتْطِعَمَها �إَذ� َطِعْمُت، َوَتْك�ُسَوَها �إَذ� �ْكَت�َسْيُت، َوَل َت�سْ

�إلَّ يِف �ْلَبْيِت".

قاعدة ال�شعادة
�إنَّ �أمثل قاعدة لل�سعادة و�لر�حة �أن نفهم جيًد� قول �حلبيب �سلى �هلل عليه وعلى �آله 
�إذ�  �أبي ذر لزوجه:  �ُبوَن". وقول  اِئنَي �لتَّوَّ طَّ اٌء، َوَخرْيُ �خْلَ �آَدَم َخطَّ و�سحبه و�سلم:"ُكلُّ َبِني 

ْيُتِك و�إل مل ن�سطحب. َبى فاإين َر�سَّ ْبُت َفَر�سيِني، و�إذ� ر�أيتك َغ�سْ ر�أيتني َغ�سِ
 وقول �ل�ساعر:

    وعـني �لر�سا عن كل عيب كليــلــــة        ولكن عني �ل�سخط تبدي �مل�ساويا  
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ن�شائح لل�شعادة الزوجية
عند �لعودة للمنزل حاول �أن جتدها قبل �أي �سي وت�سمها.  -
-  مترن على �لإن�سات وطرح �لأ�سئلة ولي�س تقدمي �حللول.
ا باملنا�سبات �خلا�سة.  �أح�سر لها زهوًر� كمفاجاأة وخ�سو�سً  -

�متدح مظهرها! ل تعلم كم يهمها �أن تعرف ر�أيك بها وبجمالها.   -
عندما تتاأخر �ت�سل بها و�أخربها.   -

قل لها:)�أنا �أحبك(على �لأقل مرتني باليوم.   -
قم بالفر�ر معها �إىل خلوة رومان�سية هادئة)�حجز بفندق مثاًل(.  -

-  ل تكن �أنانًيا حلظة �لعالقة �حلميمية و�جعلها ت�سعر بحبك وعطائك.  

ماّدة القلوب احلب 
يقوم يف  �لزوجية، وعندما  �ملعا�سرة  �لقلوب، و�سرورة من �سرور�ت  مادة حياة  �حلب 
و�لأخطاء.. ويجعل  �لعيوب  و�أور�ق  و�لعرث�ت..  �لزلت  ق�سور  بقيامه  تت�ساقط  �ملوّدة  كنف 

من �لبيوت �سكًنا و�أمًنا.. ومن �للقاء ر�حة وطماأنينة. 
كثري من �لأزو�ج �ملتم�ّسكني بدينهم غري �سعد�ء ؛ لأنهم مل يبلورو� حياتهم على تاآلف 
من  �أّن  يعلمو�  ومل  �لتز�مهم  يف  ففّرطو�   .. �مل�ساعر  ومتا�سك  �لعو�طف..  وتو�ّد  �لقلوب.. 
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�للتز�م �حلب �لنقّي بني �لأزو�ج، ولهم يف ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أ�سوة ح�سنة. فقد كان يحب زوجته 
عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -، وكان يحّب مد�عبتها ومالطفتها.   

لءات التي حتقق ال�شعادة الزوجية
-  ل تفرت�س �أنها تت�سرف كما تت�سرف �أنت ؛ لأنها تختلف عنك.

ل تهملها و�منحها �حلب و�لعطف و�لأمان ؛ لأنها بطبيعتها حتتاج �إليك.  -
-  ل ت�ستهن ب�سكو�ها، فهي تبحث حتى عن جمرد �لتاأييد �لعاطفي و�ملعنوي.

-  ل تبخل عليها بالهد�يا و�خلروج من حنٍي لآخر، فهي ل حتب �لزوج �لبخيل.
-  ل تتذمر من زيارة �أهلها ؛ لأنك بذلك تفقد حبها، فاملر�أة �أكرث �رتباًطا باأهلها.

-  ل تغفل عن �إبر�ز غريتك  عليها من حنٍي لآخر، فهذ� ير�سي �أنوثتها.
ل تن�س مالطفتها ومد�عبتها يف �لفر��س و�إ�سباع �أنوثتها.  -

ل تظهر عيوبها ب�سكٍل �سريح، فهي ل حتب �لنقد.  -
ل تن�سرف عنها ؛ لأن �ملر�أة حتب من ي�ستمع لها.  -

ل ت�ستهزئ بها �أو مب�ساعرها ؛ لأنها كائن رقيق ل يتحمل �لتجريح.  -
ل تن�س ما تطلبه منك، فهذ� يولد �إح�سا�ًسا لديها باأنها ل قيمة لها، وتذكر حديث   -

ُكْم لأَْهِلي". ُكْم لأَْهِلِه َو�أََنا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص : " َخرْيُ
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هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجاته
�لتطيب يف كل حال: عن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- قالت: كاأين �أنظر �إىل وبي�س   -

�مل�سك يف مفرق ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو حمرم. رو�ه م�سلم.
ير�سى لها بالهد�يا: عن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- قالت: �إن �لنا�س كانو� يتحرون   -

بـهد�ياهم يوم عائ�سة يبتغون بذلك مر�ساة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص . رو�ه م�سلم.
يعرف م�ساعرها: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�إين لأعلم �إذ� كنت عني ر��سية، و�إذ� كنت علي   -
غ�سبي ". قلت: من �أين تعلم ذ�ك يا ر�سول �هلل ؟ قال: " �إذ� كنت عني ر��سية قلت: ل ورّب 

حممد. و�إذ� كنت علي غ�سبى قلت: ل ورّب �إبر�هيم". رو�ه م�سلم  

الُقْبلة
�إن �لقبلة �سرورة ملحة يف كل لقاء بني �لزوجني، فاحلياة �لزوجية يجب �أل تخلو من 
�أهم هذه  �أن ي�سبقها �لكثري من �ملقدمات، و�لقبلة هي  �لعو�طف. و�لعالقة �لزوجية لبد 
ب�سبب  �لزوجية  �لعالقة  �لزوجات من  �لكثري من  نفور  �لأذهان  �ملقدمات، ول يخفى عن 

جمودها وخلوها من �لقبالت، فغاب عنهن �حلمل و�لإجناب لفرتة طويلة.
لبيب،  على  تخفى  ل  خا�سة  �أهمية  لها  �لزوجية  �ملعا�سرة  قبل  تتم  �لتي  و�ملد�عبات 
فهناك بع�س �لغدد  �لتنا�سلية �لظاهرة �لتي تفرز �سائاًل خماطًيا لزًجا ي�ساعد على �إمتام 
�للقاء �جلن�سي بال �أمل برتطيب مهبل �لزوجة. ويقول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: "ل يقعن 
�أحدكم على فر��سه كما تقع �لبهيمة وليكن بينهما ر�سول" قيل: وما �لر�سول يا ر�سول �هلل؟ 

قال: "�لقبلة و�لكالم". رو�ه �لديلمي يف م�سند �لفردو�س.    
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اإين اأحتملها حلقوق لها علّي 
 روي �أن رجاًل جاء �إىل عمر بن �خلطاب - ر�سي �هلل تعاىل عنه و�أر�ساه - ؛ لي�سكو �سوء 
خلق زوجته، فوقف على بابه ينتظر خروجه. ف�سمع هذ� �لرجل �مر�أة عمر ت�ستطيل عليه 
�إن كان هذ�  بل�سانها وتخا�سمه وعمر �ساكت ل يرد عليها. فان�سرف �لرجل ر�جًعا وقال: 

حال عمر مع �سدته و�سالبته وهو �أمري �ملوؤمنني فكيف حايل؟! 
وخرج عمر فر�آه مولًيا عن بابه فناد�ه وقال: ما حاجتك �أيها �لرجل؟ فقال: يا �أمري 
كذلك  زوجتك  ف�سمعت   ، علّي  و��ستطالتها  �مر�أتي  خلق   �سوء  �إليك  �أ�سكو  جئت  �ملوؤمنني 
فرجعت وقلت:�إذ� كان هذ� حال �أمري �ملوؤمنني مع زوجته فكيف حايل؟ قال عمر: يا �أخي، 
�إين �أحتملها حلقوق لها علّي �إنها لطباخة لطعامي، خبازة خلبزي، غ�سالة لثيابي، مر�سعة 
لولدي ولي�س ذلك كله بو�جب عليها وي�سكن قلبي بها عن �حلر�م فاأنا �أحتملها لذلك، فقال 
�لرجل:يا �أمري �ملوؤمنني وكذلك زوجتي. قال عمر:فاحتملها يا �أخي فاإمنا هي مدة ي�سرية 

كثرًي�".   خري�  فيه  �هلل  ويجعل  �سيًئا  تكرهو�  �أن  فع�سى  كرهتموهن  "فاإن 

الكهرباء �شوف تنقطع 
 قال �لزوج بغلظة: �سوف �أذهب للع�ساء مع �أ�سدقائي هل تريدين �سيًئا؟ قالت �لزوجة: 
ح�سًنا ولكن ل تتاأخر ؛ لأن �لكهرباء �سوف تنقطع. ��ستد�ر نحوها يف تعجب وقال: من قال 
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لك �إنها �سوف تنقطع؟ �أجابته بقولها: �أنا �أقول لك ذلك.. مبجرد خروجك من �لبيت يظلم 
م، وذهب وكله �سوق للعودة  كل �سيء، ومبجرد دخولك �لبيت ي�سيء كل �سيء.. حينها تب�سَّ

�إىل �لبيت!0

من ف�شلك
ناجحة فقط،  ربة منزل  تكون  �أن  يكون طموحك يف زوجتك مق�سوًر� على  �أن  �إياك   

جتيد �لغ�سيل و�لكي و�لطبخ و�لتنظيف.
مرهون  �لأ�سري  دورها  جانب  �إىل  �ملجتمعي  دورها  �أد�ء  يف  �لزوجة  جناح  �أن  و�علم 
�مر�أة  �أن ور�ء كل  �أقول:  �مر�أة،  بتاأييدك وم�ساندتك...، وكما يقال: ور�ء كل رجل عظيم 

عظيمة رجل يدفعها ويوؤيدها ويحثها على �لنجاح..
ول جتعلها ت�سعر باأنها �سخ�س ثانوي، و�أن �لأولد هم �أهم �سيء يف حياتك، و�أن طلباتهم 
ل ترّد ول تهمل، مما ي�سطرها �أحياًنا �إن �أر�دت �سيًئا �إىل �أن تتو�سط لدى �أولدها ليكونو� 
ر�سولها �إليك ؛ لأن هذ� يطعن كربياءها يف �ل�سميم، بل �أ�سعرها بعظيم قدرها و�أهميتها، 

فهي �أوًل و�أخرًي� زوجتك و�أم �أولدك، و�سعادتك مرهونة ب�سعادتها و�سعادتهم... 
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ر حياتك الزوجية!!  ل تدمِّ
�أقول لكل زوج: �أنت تدمر حياتك �لزوجية حني توؤثر �أ�سدقاءك على زوجتك و�أولدك. 

وحني تنفق ب�سخاء على نف�سك ومتعك وهو�ياتك، وتبخل على بيتك و�أهلك.
وحني تب�س يف وجوه من هم خارج بيتك، وتعب�س يف وجوه من هم د�خله. 

مقذعة  ب�ستائم  وتقذفها  زوجتك،  وجه  يف  ت�سرخ  حني  �لزوجية  حياتك  تدمر  �أنت 
حتفظها ول تن�ساها �أبًد�.

تبد�أ  �أن  دون  لها  �سارًبا  زوجتك  على  يدك  متد  حني  �لزوجية  حياتك  تدمر  و�أنت 
باملوعظة و�لهجر.

و�أنت تدمر حياتك �لزوجية حني تتعامل مع زوجتك حماوًل تغيري طبيعتها �لتي خلقها 
�هلل تعاىل عليها. قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص :"خريكم خريكم لأهله"؛ فهل �أنت من خيار �لنا�س؟  

الرحمة واملودة
 عن عائ�سة – ر�سي �هلل عنها - قالت: كان يوم عيد يلعب �ل�سبيان بالدوق و�حلر�ب، 
خّدي  ور�ءه  فاأقامني  نعم.  فقلت:  تنظرين؟"  فقال:"ت�ستهني  ملسو هيلع هللا ىلص   �لنبي  �ساألت  فلما 
قال:"ح�سبك؟!" قلت:نعم.  �إذ� مللت  �أرفدة"، حتى  بني  يا  "دونكم  يقول:  على خده وهو 

قال:"فاذهبي". رو�ه �لبخاري وم�سلم
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�أ�سمى درجات �لرحمة و�لألفة بني �لزوجني، قال  �إنه موقف نبوي كرمي يتجلى فيه 
ب�سوقها  �أح�س  بامل�ساهدة ؟" كاأنه  "هل ترغبني  ي�ساأل زوجته عائ�سة ر�سي �هلل عنها:  ملسو هيلع هللا ىلص  
فا�ستجاب لها، ثم �ساألها مرة �أخرى: "هل مللت " ؟ فلم ي�ستعجلها، قالت: نعم. فتاأمل �أخي 
�لزوج هذ� �ملوقف �لر�ئع يف بيت �لنبوة ، فلو كل زوج �أخذ هذ� �ملوقف بعني �لعتبار وطبَّقه 

على نو�حي حياته �لأ�سرية ، لعا�س هو وزوجته يف �سعادة و�سرور.  

ما راأيك؟
�أخرى ت�سغر زوجته �لأوىل... وكانتا تعي�سان مًعا يف بيت و�حد،  �أحدهم زوجة  تزوج 

ف�سادف �أن جل�ستا مع زوجهما حول �لنار...
فمرت خنف�ساء فالتقطها �لرجل بامللقط و�أعطاها لل�سغرى)�لزوجة �جلديدة( طالًبا 
منها �أن ترميها خارج �ملكان. فما كان من �لزوجة �لأوىل �إل �أن وجهت �للوم لزوجها �سائحة 
وهل   .. للعجب  يا  �لفور:  على  عليها  زوجها  فرد  تعطيها!(  من  تعرف   .. )�إيه  قائلة:  به 

�أعطيتها خامًتا من �لأملا�س؟!  

و�شفة علجية للم�شاكل الزوجية  
-  تذكر د�ئًما حمـا�سن زوجتك ول تنب�س يف عيوبها لقوله تعاىل:"ولأمة موؤمنة خري 
من م�سركة ولو �أعجبتكم". وقول �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص :"ل يفرك موؤمن موؤمنة �إن كره منها خلًقا 
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ر�سي منها �آخر، �أو قال غريه.
ل تقل لها: �أنت �ل�سبب يف كل �سيء؛ �إذ� ما �أتت �لأمور على خالف ما تهوى؛ فتكره   -

�لعي�س معك.
-  عدم �لتجاوز يف �لعقاب، و�أن يكون بقدر ما ي�ستحق، وتذكر قدرة �هلل عليك ؛ لقوله 
تعاىل: "وعا�سروهن باملعروف". و�علم �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ما �سرب �سيًئا ؛ �إل �أن يجاهد يف 

�سبيل �هلل، ول �سرب خادًما ول �مر�أة.�أخرجه م�سلم يف �سحيحه. 
عدم �لتاأخر يف �لعودة �إىل �ملنزل، وعدم �ملبيت خارجه من غري حاجة من عمل �أو   -

�سفر طويل قد ي�سبب �ل�سرر.  

البت�شامة
ل جتعل �لبت�سامة تفارق حمياك، فالبت�سامة متحو ق�سورك، وت�سدد نق�س �أخالقك.
قالت �أعر�بية و��سفة زوجها: و�هلل لقد كان �سحوًكا �إذ� ولج ، �سكيًتا �إذ� خرج، �آكاًل ما 

وجد ، غري �سائل عما فقد!.
فهل تعجز �أن تظهر وجهك ب�سو�ًسا فيبدو مرًحا فرًحا ل عاب�ًسا مكفهر�؟ 

�أتر�ك تغنم بالتربم درهما �أم �أنت تخ�سر بالب�سا�سة مغنما؟!
 وتذكر قول �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص "تب�سمك يف وجه �أخيك �سدقة" .



46

كلمك
م �إليك معروًفا فكافئه، وحاول �أن ت�سع   يح�سن تعطري �لكالم بعبار�ت �لثناء ، فمن قدَّ
يف قامو�س �لكلمات �ملنزلية: )�سكر� لك، طعام لذيذ، �ختيارك ر�ئع، ت�سرفك جيد، ذوقك 

رفيع(.
قالت لزوجها: ذوقك رفيع. قال زوجها مبا�سرة: ولذلك �خرتتك زوجة يل!

�لكلمة �لقا�سية و�حلانية مرتجمهما و�حد و�أثرهما على قلب �مل�ستمع �سلبًيا و�إيجابًيا 
فاخرت ما �سئت. 

�لكلمات مفارغ �لقلوب، و�ألفاظك عنو�ن �أخالقك، ودوًما �بحث عن �أف�سل عبارة و�أزكى  
 : ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  �أَْح�َسُن}.  ِهَي  �لَِّتي  َيُقوُلو�  ِلِعَباِدي  {َوُقْل  تعاىل:  قال  مر�دك.  بها  تبلغ  كلمة 

�سدقة". �لطيبة  "و�لكلمة 

حركات حتبها املراأة قد ل يفطن لها الرجال
م�سك �ليدين مبنا�سبة �أو بدون منا�سبة.   -

رفع �لذقن بطريف �لأ�سبع لتنظر �إىل وجهه وعينيه عند �لكالم.   -
�أن يبعد لها خ�سالت �سعرها �لتي وقعت على وجهها.   -

تخليل �أ�سابع يده يف �أ�سابع يدها يف �ل�سيارة �أو يف �أي مكان.  -
مد�عبة �سعرها قبل �لنوم.  -

مل�س مالمح وجهها بطرف يده.  -
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مترير �أ�سابعه بني �سفتيها.  -
و�سع يديها على نب�سات قلبه.  -

�سمها من حني لآخر.  -
-  م�سح دموعها باأطر�ف �أ�سابعه. 

لأنها حتبك
 كرثة �لكالم د�ء عند �لزوجات، و�لإن�سات هو �لدو�ء لدى �لرجال!

فيا �أخي �لكرمي �جعلها تتكلم وتفي�س من قلبها ما فيها من هموم كانت موجودة ؛ لأن 
ذلك يجعلها حت�س بالر�حة.

ولتعلم يا �أخي �لكرمي �أن �ملر�أة ل تتحدث كثرًي� �إل مع من حتب!! فب�سر�ك فاإنها حتبك. 

لكي ت�شعر بال�شعادة الزوجية !
 لكي ت�سعر بال�سعادة �لزوجية عليك �أن تعرف ما ينتظرك من �أجر وثو�ب على �إح�سانك 
لزوجتك ورفقك بها، وحمبتك لها؛ بل �إن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  جعل �أجًر� يف �للقاء بني �لزوجني، فعن 
�أبي ذر ر�سي �هلل عنه عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال: "ويف ب�سع �أحدكم �سدقة " قالو�: يا ر�سول �هلل! 
�أياأتي �أحدنا �سهوته ويكون له فيها �أجر؟ قال: "�أر�أيتم لو و�سعها يف حر�م �أكان عليه وزر؟ 

فكذلك �إذ� و�سعها يف �حلالل كان له �أجر".
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ل تت�شايق
�لزوج بجرح كبري حينما تناق�سه زوجته وكاأنها حتا�سبه)�أنت د�ئًما ل تتحدث  يح�س 

معي(. 
ما ل يعرفه �لرجل �أنه يف �لوقت �لذي يحاول فيه �أن يتحدث فيه عما ير�ه بالتحديد 
لالأمور  تنظر  تقول..لكنها  ما  تق�سد  ل  هي  للتعميم،  ومتيل  �أ�سلوبه  جتهل  �ملر�أة  فاإن   ،
بطريقة �إجمالية ينق�سها �لتحديد، كما �أنها غالًبا ل تفكر فيما تريد �أن تقوله �إل بعد �أن 

تبد�أ �حلديث، بعك�س �لرجل �لذي قد ي�سمت كثري� قبل �لكالم.. لأنه ل يقول.  

انتبه
 ل جتعلها تغار من عملك بان�سغالك به �أكرث من �لالزم، ول جتعله ي�ستاأثر بكل وقتك، 
�أم  �لبيت  �لأ�سبوع، فال حترمها منك يف وقت �لإجازة �سو�ء كان ذلك يف  �إجازة  وخا�سة يف 

خارجه، حتى ل ت�سعر بامللل و�ل�ساآمة.  
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هم�شة
��ستمع �إىل نقد زوجتك ب�سدر رحب، فقد كان ن�ساء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ير�جعنه يف �لر�أي، فال 

يغ�سب منهن. 

فنون زوجية
-  �إلقاء �لتحية كلما �لتقيا، وتنويع هذه �لتحية لتنقل �أجمل �مل�ساعر. 

 . �ل�سوت �ملعتدل و�ملعربِّ  -
�لكلمة �ملنتقاة و�ملنا�سبة للحال و�ملكان و�لزمان.   -

�لنقد غري �ملبا�سر وغري �لالذع و�ملجدي مما ل ميكن �إ�سالحه.   -
عدم �لإكثار من �لتفاخر و�لتباهي بالكالم.  -

�أو  للتربير  جمال  وفتح  �مل�ساعر،  هذه  ل  وتقبُّ �نفعاٍل،  دون  �ل�ستياء  عن  �لتعبري    -
�لتف�سري �أمان.

-  �إجادة �لغزل و��ستمر�ره من باب )�لكلمة �لطيبة �سدقة(.  
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الع�شبي 
لأتفه  وغ�سبه  ع�سبيته  وتثار  �لغ�سب،  و�سرعة  �ل�سديدة  بالع�سبية  يتميز  �لع�سبي 
�لأ�سياء، ومن �ل�سعب �لتعامل معه يف فورة غ�سبه، ورغم ذلك فاإنه �إن�سان و��سح و�سريح 
�ل�سديد  "لي�س  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وتذكر  غ�سبه.  �مت�سا�س  ميكن  و�لعطف  وبالهدوء  ومبا�سر، 

بال�سرعة، و�إمنا �ل�سديد �لذي ميلك نف�سه عند �لغ�سب". 

بع�ص الأزواج ل ينتبه
 بع�س �لأزو�ج ل ينتبه �إىل �أي تغيرٍي يف مظهر �لزوجة، كق�س �ل�سعر �أو تغيري ت�سريحة، 
وبع�سهم �إذ� لحظ فرًقا �سارع �إىل �إبد�ء �إعجابه وغبطته بالتغيري �حلا�سل. وهذ� غي�ٌس 

من في�ٍس، ُير�سد �إىل مر�عاة �لطرف �لآخر و�أخذ ر�أيه ومعرفة ما يف�سله. 
�أما �ختالف �لطعام كزيادِة ملٍح �أو �لعزوف عن �أكلٍة معينة، �أو �إ�سافة �سيٍء �إىل فنجان 
�ل�ساي كالكرمية �أو �لنعناع، �أو حب �لبهار�ت �أو �لتاأذي منها.. كل هذ� يتم بالتفاق و�لوفاق.  

التقارب بني النف�شني  
قها، ولكن �لب�سر ي�ستثمرون هذ�  ل بها وحقَّ  �لتقارب بني �لنف�سني �آيٌة من �آيات �هلل تكفَّ
�لتقارب بتنميته و�إبقاء هذ� �لتو��سل حيًّا ُيرزق، فما معنى �أن تتحكم عادٌة يف نف�س �أحدهما 

لتكون مثار خالٍف بني نف�سيهما؟!. 
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ا،  �إن �لتقارب يتمُّ عن طريق كلٍّ منهما، كلُّ و�حد يقرتب من نظاِم �لآخر طوًعا وحبًّ
و�لآخر  خرًي�،  ير�ه  ما  �إىل  �لآخر  ي�سحب  منهما  كلٌّ  �ساحب(،  )�ل�ساحب  قالو�:  وقدمًيا 

ين�سحب بر�ساه.  

يف مر�ص الزوجة
�أهتم بها، و�أقّبلها و�أوفر �جلو �ل�سحي لها.   -

�أقوم بالأعمال �لتي كانت تعملها باملنزل.   -
�أعطيها هدية بعد �سفائها.  -

-  �أ�سهر على ر�حتها. 
�أدعو لها بال�سفاء.   -

�أقر�أ عليها �لقر�آن و�أرقيها بالأذكار �مل�سروعة.  -
ر لها �لطعام ول �آمرها بالطبخ.   -  �أوفِّ

مع اأبنائي وزوجتي
�أربي �أبنائي على �حرت�م و�لدتهم وطاعتها.  -

-  �أربيهم على تقبيل ر�أ�س �أمهم. 
�إذ� طلب مني �لطفل �سيًئا .. �أقول له: ماذ� قالت �أمك ؟ حتى ل �أعار�سها.  -
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-  �أعاونها يف تنظيف �لأبناء فهي تغ�سلهم مثاًل و�أنا �ألب�سهم مالب�سهم. 
�أتفق معها على �أ�سلوب لرتبية �لأبناء حتى ل نختلف يف ذلك.  -

-  �أ�سحبهم معي خارج �ملنزل �أحياًنا لت�سرتيح و�لدتهم من �إزعاجهم.  

عند دخولك وخروجك
 �إذ� خرجت من �لبيت فودعها بابت�سامة و�طلب �لدعاء، و�إذ� دخلت فال تفاجئها حتى 
تكون متاأهبة للقائك، ولئال تكون على حال ل حتب �أن تر�ها عليها، وخا�سة �إن كنت قادًما 

من �ل�سفر.
�نظر معها �إىل �حلياة من منظار و�حد، وقد �أو�سى ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بالن�ساء بقوله:"�رفق 
يف  �أحمد  �لرجال"رو�ه  �سقائق  �لن�ساء  وقوله:"�إمنا  م�سنده.  يف  �أحمد  رو�ه  بالقو�رير". 

م�سنده، وقوله: "��ستو�سو� بالن�ساء خرًي�"رو�ه �لبخاري.

يف املراأة قالوا..: 
" �ملر�أة �لفا�سلة تلهمك، و�لذكية تثري �هتمامك، و�جلميلة جتذبك، و�لرقيقة تفوز   -
بك " ؛ لأن �لفا�سلة ل تاأتي �إل باخلري. ولأن �لذكية تنق�س �أنوثتها. ولأن �جلميلة قطعة 

حلوى. ولأن �لرقيقة عملة نادرة !! 
" لو جردنا �ملر�أة من كل �سيء لكفاها �سرف �لأمومة !  -
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لو بحثنا عن )عر�س( تطلبه �ملر�أة لوجدناه �لأمومة !   -
لو بحثنا عن دور �ملر�أة يف �ملجتمع لوجدناه يف �لأمومة ! فهل فكرنا ؟!      -

الرحمة
 على �لزوجني �أن يدركا �أن �سمور �لرحمة وتدنيها يف قلبيهما ياأتي نتيجة ��ستغر�ق 
�لنفو�س يف �لرتف و�مللذ�ت و�ملتع �جل�سدية، وتناف�س �ملرتفني يف �لتفاخر مبا ميلكون من 
�ل�سعور  وعدم  �لآخرين،  باآلم  ت�سعر  قا�سية ل  �لقلوب  وهذ� يجعل  �لدنيا،  �حلياة  مظاهر 

باآلم �لآخرين و�لرت�حم معهم قد يوؤدي �إىل تدين م�ستوى �لرت�حم بني �لزوجني.  

عالمِ اأو متعلِّم 
�إن�سان، و�إن �لزوج �جلاهل بطرق �ل�سعادة وقو�نينها ل   �إن �جلهل �سفة ذميمة يف �أي 
ميكن �أن يقدم �ل�سعادة �لزوجية ل�سريكة حياته. قال علي بن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه - 
لكميل بن زياد: " �حفظ عني ما �أقول لك: �لنا�س ثالثة: عامل رباين، ومتعلم على �سبيل 
جناة، وهمج رعاع، �أتباع كل ناعق، مييلون مع كل ريح، مل ي�ست�سيوؤو� بنور �لعلم، ومل يلجوؤو� 

�إىل ركن وثيق ".  
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ل حتتفظ بذكريات الآلم 
يف  خز�نة  ت�سرفاتهن  و�سوء  وهفو�تهن  زوجاتهم  لأخطاء  يجعلون  �لرجال  بع�س   
�سدورهم، ويظلون يجمعون هذه �لأخطاء و�لهنات و�لكلمات �ملوؤملة خطاأ خطاأ وكلمة كلمة، 
حتى �إذ� وقع خالف فتحو� تلك �خلز�نة و�أخرجو� ما بد�خلها من ذكريات �لآلم مما يزيد 

حجم �مل�سكلة ويو�سع رقعة �خلالف. 
ول ميكن لهوؤلء �أن ي�سعدو� يف حياتهم �لزوجية طاملا �أنهم يحتفظون بهذه �لذكريات 
�إل  يحتفظو�  ول  بد�خلها  ما  ويلقو�  �خلز�نة  تلك  يفتحو�  �أن  عليهم  و�لو�جب  �ملوؤملة، 
بالذكريات �ل�سعيدة، و�لأيام �جلميلة، و�لليايل �لر�ئعة �لتي ق�سوها مع زوجاتهم، فاحلر 

من ر�عى ود�د حلظة!!  

ابتغ الأجر من اهلل 
لكي ت�سعر بال�سعادة �لزوجية عليك �أن تعرف ما ينتظرك من �أجر وثو�ب على �إح�سانك 

لزوجتك ورفقك بها، وحمبتك لها. 

تخل�ص من الت�شورات اخلاطئة عن الن�شاء
�آبائهم،  عن  تو�رثوها  خاطئة  ت�سور�ت  خالل  من  زوجاتهم  يعاملون  �لرجال  بع�س   
مثل: �عتقاد بع�س منهم �أن �ملر�أة ل وفاء لها ول �أمان، �أو �أنها تاأخذ ول تعطي، �أو �أنها تتمتع 
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للتعامل بني  �لأمور وجعلها مقيا�ًسا  وت�سور مثل هذه  و�لكر�هية،  بقدر كبري من �حلقد 
�لزوجني كفيل باإف�ساد �حلياة �لزوجية و�إف�سالها.  

انتبه ..
وم�سوؤولية  م�ساركة  ولكن  م�ستمرة،  جن�سية  متعة  �أو  جتارة  �أو  منفعة  لي�س  �لزو�ج   
�لإن�سانية  و�أهد�فه  رومان�سيته  يفقد  �سفقة  �أو  ملنفعة  �لزو�ج  يتحول  وعندما  م�سرتكة، 

و�ملودة و�لرحمة و�ل�سكن �لنف�سي. 
يجب �حلذر من عد�وة �لأقارب فالأقارب، عقارب ل تخلو قلبهم من �حلقد و�حل�سد 
و�لغرية ! وكم من بيوت هدمها �سوء �لظنون وتناقل �لكذب و�حل�سد من �لأقارب ! وتدخل 

�حلمو�ت يف �أمور �لزو�ج يف�سد �لعالقة.  

�شرُّ عاطفتك
 �مل�سكلة بني �لزوجني �أن �لرجال يتكلمون و يتعاملون مع �لن�ساء بلغة و نف�سية �لرجال، 
و�لن�ساء يتكلمن و يتعاملن مع �لرجال بلغة ونف�سية �لن�ساء. �لرجل يحب �أن يثبت نف�سه مبا 

ينتج، �أما �ملر�أة فتحب �أن تثبت نف�سها باعتمادها على �لرجل وباإخر�ج عاطفتها. 
يف در��سة �أُْجريت على 500 �مر�أة يف وظيفة مديرة بنك باأمريكا، �سئلن: �إذ� �أردتن �تخاذ 

قر�ر يف عملكن من ت�ست�سرن؟ 
�لنتيجة: 64% قلن: ن�ست�سري �أزو�جنا!.
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املعا�شرة الزوجية
�لرجاء منكم هدوء �لأع�ساب وحتمل �لكلمات �لآتية: 

لي�س من �لعيب �أن تطلب �ملر�أة �ملعا�سرة من زوجها حني ترغب يف ذلك، بل طلب �ملر�أة 
ذلك من زوجها بني فرتة و�أخرى هو مما ي�سعد �لزوج ويدخل �ل�سرور عليه؛ لأنه ي�سعر �أن 
�ملعا�سرة لي�ست خا�سة ب�سخ�سه بل ي�سعر �أن زوجته و�سريكة حياته تريده، في�سعر هو كذلك 
�أنه مطلوب مرغوب فيزد�د �سعادة ل�سعادته كما و�سف ر�سول �هلل بقوله: "خري ن�سائكم من 

�إذ� نظر �إليها زوجها �سرته".

درا�شة علمية
ت در��سة علمية على �أكرث من 50 �مر�أة ورجاًل يف �لكويت: كم تتكلم �ملر�أة يف �ليوم؟  متَّ

وكم يتكلم �لرجل يف �ليوم؟ �لنتيجة" �ملر�أة= 18 �ألف كلمة، و�لرجل= 8 �آلف كلمة.  

هرمونات القلق
�أثبتت �أن �لزو�ج - ولو مع وجود خالفات - يقي �لرجال و�لن�ساء متاعب �ل�سد�ع �لعار�س 
و�ملزمن، حيث ي�ساعد �ل�سعور �لنف�سي بالعالقة �مل�ستدمية �مل�ستقرة على تخفيف حدة توتر 
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�جل�سم، و�إفر�ز هرمونات �ل�سعادة بكمٍّ �أكرب من هرمونات �لقلق و�خلوف و�حلزن.. 
و�أكدت �لدر��سة �أن �لعالقات �لعاطفية غري �ل�سرعية و�خليانات �لزوجية ت�سو�س �لعقل 
وت�سعف �لتفكري وتقلل �ساعات �لنوم و�لرتياح؛ ف�ساًل عن �لأمر��س �ملهلكة ب�سبب �لت�سال 

م.   �جلن�سي �ملحرَّ

خطري وغري قابل للن�شر 
 �لرجل ي�ستخدم �جلانب �لأي�سر من خمه، �أما �ملر�أة فت�ستخدم �جلانب �لأمين من خمها.

�سفات �جلانب �لأي�سر: �لأرقام، �لتحليل، �لرتتيب، �لقر�ر�ت، �لتخطيط.  -
�سفات �جلانب �لأمين: �لعاطفة، �خليال، �لأبعاد، �لإبد�ع، �لتنا�سق، �لأحلان، �لذوق.    -

افعلوه مع زوجاتكم وما هو عيب
 تفهم �لزوج لنف�سية زوجه �لغالية من �أهم �لأمور و�أ�سدها ح�سا�سية ، فهناك ظروف 
منها  للمر�س  �أقرب  فتكون  و�تز�نها  وم�ساعرها  عقليتها  على  �سلًبا  ر  توؤثِّ ف�سيولوجية 

للعافية.. بح لزوجتك بحبك وخفف عنها فلن ينق�س قدرك ولن تهدر رجولتك. 
ملسو هيلع هللا ىلص بل كان ي�سرب من ذ�ت �لإناء  �أعظم رجل عرفته �لب�سرية  "�أحبك يا عائ�سة" قالها 

�لذي �سربت منه، بل ويتتبع مو��سع �سفتيها �جلميلتني وهي حــائ�س.  
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ع�شري الرمان
ل �لباحثون يف جامعة بو�سطن �لأمريكية �إىل �أن ع�سري �لرمان قد يفيد يف �إ�سعال  تو�سّ
م�ساعر �حلب و�إعادة �حلياة �لعاطفية �إىل رونقها، بعد �أن تبني �أنه ي�ساعد يف عالج �لعجز 

�جلن�سي عند �لرجال. 
�لرمان  ع�سري  �أن  �لأر�نب،  ذكور  على  �أجريت  �لتي  �جلديدة  �لدر��سة  �أظهرت  فقد 
ز�د تدفق �لدم �إىل �أع�سائها �لذكرية و�ساعد على �نت�سابها، كما ثبتت فعاليته يف حماربة 

�جلزيئات �ل�سارة �مل�سببة لل�سرطان و�لوقاية من �أمر��س �لقلب. 

هرمون ال�شعادة
در��سة حديثة �أ�سدرتها جامعة لوحاذو �ل�سوي�سرية تتعلق بالفو�ئد �ل�سحية للزو�ج.. 
ي�ساعد  و�ملزمن، حيث  �لعار�س  �ل�سد�ع  و�لن�ساء متاعب  �لرجال  �لزو�ج يقي  �أن  ثبت  فقد 
و�إفر�ز  �جل�سم  توتر  حدة  تخفيف  على  �مل�ستقرة  �مل�ستدمية  بالعالقة  �لنف�سي  �ل�سعور 

هرمونات �ل�سعادة بكمٍّ �أكرب من هرمونات �لقلق و�خلوف و�حلزن.. 
�أ�سكال  غالبية  من  �لتخل�س  على  �لإن�سان  ي�ساعد  �ملبكر  �لزو�ج  �أن  �لدر��سة  و�أكدت 
�ل�سغوط �لنف�سية و�لع�سبية، ومن تو�بع م�سكالت �لعمل و�ل�سطد�م باملجتمع. وي�ساعد 
ا على عالج �لأرق وقلة �ساعات �لنوم، وعلى �لتخل�س من �ل�سعر�ت �لز�ئدة �أوًل  �لزو�ج �أي�سً

باأول مبعدل ل يقل عن )200( �سعرة حر�رية.  
�ألَّف �هلل بني قلبيكما و�أد�م �ل�سعادة بينكما...  
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زوج" " روعة 
 كن ر�ئًعا! فاإن وجدتها نائمة ف�سع عليها �لغطاء. �ت�سل بها من �لعمل لت�سلم عليها 

فقط و�أ�سعرها بذلك. 
َعُلَها ِفـي فـِيِّ �ْمَر�أَِتَك".�إن ذلك جزء من  ْقَمَة جَتْ �أر�أيت كيف قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : "َحتَّى �للُّ
يتعود ذلك،  �إىل كبري جهد ملمار�سته. ومن مل  فاإنه ل يحتاج  �ملرء عليه؛  �إذ� تعود  �لذوق، 
فرمبا �إذ� �سمع هذ� �لكالم ي�سعر باخلجل وبالإحر�ج، ويف�سل بقاء �لأمور كما هي عليه بدًل 

من هذه �ملحاولة �لتي رمبا يعتربها مغامرة. 
�أنت بحاجة �إىل �أن تدخل عاد�ت و�سلوكيات جديدة يف حياتك، و�إل �سوف تظل تو�جه 

�مل�سكالت.  

دلل...!!
�لّن�ساء يحبب �لدلل ويحبب �لت�سريح باحلب ، فال تبخل على زوجتك بذلك، فاإن 

ا يف �ملودة.  بخلت جعلت بينك وبينها حجاًبا من �جلفوة ونق�سً
�لّن�ساء يكرهَن �لرجل �ل�سديَد �حلازم وي�ستخدمن �لرجل �ل�سعيف �للني! فاجعل لكل 

�سفة مكانها فاإّنه �أدعى للحب و�أجلب للطماأنينة. 
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فن العلقات الزوجية 
هل �سبق لَك �أن قر�أت يف فن �لعالقات �لزوجية ؟ نعم..�إن �لثقافة يف هذه �لأمور من 
مهمات �لأمور .. وكما عودتنا على روؤيتك وبيدك �جلر�ئد �لريا�سية و�لقت�سادية فرنيد 

�أن نرى يف يدك كتاًبا عن و�سائل جناح �حلياة �لزوجية.  

ع�شفورتي 
�إنها ع�سفورة.  فاأجابت:  �لع�سفور!  �أجمل هذ�  ما  لزوجته:  زوٌج طائًر� فقال  ��سطاد 

فقال �لزوج:ع�سفور.
�إىل  وحتول  �جلد�ل،  و�حتدم  بر�أيه،  منهما  كل  وت�سبث  ع�سفورة.  �لزوجة:  فقالت 

مناق�سة، فم�ساجرة مل تهد�أ نارها �إل بعد وقت طويل.
وبــعــد مــ�ــســي �ــســنــة تــذكــر �لـــــزوج هـــذه �حلـــادثـــة فــقــال لــزوجــتــه �ــســاحــًكــا: �أتــذكــريــن 

�لع�سفور؟قالت: نعم �أذكر.
�ل�سعيدة،  �لنهاية  على  �هلل  �أ�سكر  ولكنني  ذ�ك،  يوم  بالطالق  فكرت  لقد  �لــزوج:  قال 
و�أعرتف لك - يا عزيزتي - �أنك كنت على خطاأ فهي ع�سفور! فقالت �لزوجة: بل ع�سفورة. 

و�حتدم �لقتال من جديد!!
كم هناك من ع�سفور وع�سفورة ور�ء �مل�ساجر�ت!حاول �أل تفر�س ر�أيك، و�إذ� ر�أيت عدم 

ر على نف�سك متاعب ل حاجة لك بها. ��ستعد�د �لطرف �لآخر لقبوله فا�سكت ؛ لتوفِّ
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احلب ل ميوت
 �لزو�ج ل يقتل �حلب، بل لعله يزيده عمقا و�أ�سالة، كل ما يف �لأمر �أن �حلب ل يعود 
بحاجة �إىل �لتعبري عن نف�سه ما د�م �لزو�ج ي�سهد بوجوده ويحميه، لكن من �لنا�س من ل 
ي�سعر بذ�ته وبعو�طفه فيظل بحاجة �إىل �أن نقول له: �إننا نحبه، و �أن نكرر ذلك يف كل حني 

ا.  و�إل �سعر بالأمل و�لتعا�سة، وهذ� �ساأن �ملر�أة و�لرجل �أي�سً
وفى �حلياة �مل�سرتكة يجد �حلب �أ�سكال جديدة يعرب بها عن وجوده ويوؤكد بها �أ�سالته 
فيها  و�ملو�قف  فالأعمال  جدوى،  ول  فائدة  بال  �حلب  عبار�ت  ت�سبح  وبالتايل  وعمقه، 

ا.  �لكفاية، بل �إنها هي وحدها �لتي تثبت وجود �حلب وتعرب عنه حقًّ

عاطفة باملخ
 �لرجل يحتاج �إىل وقت �أكرث حتى يجمع عو�طفه ثم يخرجها معلومة �فرت��سية:... 
�لعاطفة يف �جلانب �لأمين من �ملخ وهو �جلانب �لذي ت�ستخدمه �ملر�أة �أكرث من �لرجل0 

�لرجل يعرب عن عو�طفه بالعمل، �أما �ملر�أة فتعرب عن عاطفتها بالكالم. 

حمى الطف�ص
�أو �سنتني، ثم  �أكرث من �سنة  �ل�سعادة �لزوجية ل تدوم  �أن   هناك �عتقاد خاطئ، وهو 
ت�سبح �حلياة �لزوجية بعد ذلك حياة روتينية، وبخا�سة �إذ� وجد �لأطفال و�زد�دت �ملتطلبات. 
و�ل�سحيح �أن ذلك و�إن كان ي�سعر به كثري من �لنا�س �إل �أنه ل ي�سكل قاعدة، فهناك مناذج 
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�لتي  �ل�ساآمة  تلك  بينهم  حتدث  ومل  �سعادة،  يف  عمرهم  طو�ل  عا�سو�  �لب�سر  من  كثرية 
ينتظرها كثري من �لنا�س، لأنهم عرفو� قو�عد �ل�سعادة وطبقوها يف حياتهم، وو�جهو� كل 

�لعقبات �لتي تقف يف طريقهم بهدوء وحكمة.  

قامو�ص احلب 
بني كل حبيبني قامو�س خا�س ل يفهمه غريهما..:  حركات، نظر�ت، نكات، تلميحات. 
حياتهما  يف  �مل�سرتكة  �للغة  تلك  �لطرفان  يفقد  عندما  تبد�أ  �لزوجية  �مل�ساكل  من  وكثري 
�ليومية ، لتحل حملها �أحاديث �لعمل و�لأعباء ، ويعترب �لزوجان قامو�سهما �لقدمي �سيًئا 
مل يعد يف �لإمكان �لرجوع �إليه. لذلك حاول �إيجاد تلك �للغة بينكما يف كل مر�حل �حلياة.. 

وبجملة و�حدة ،، و�أن تكونا قادرين على �لبتكار.  

تزوجا مرة اأخرى
ل تتعجبو� من هذ� �لكالم؟ نعم؛ تزوجا من جديد؟ �أق�سد �بتعد� عن بع�سكما �سيًئا 
من �لوقت .. �أ�سبوًعا يكون بينكما �لكالم �لعادي ول م�سـا�س ؛ حتى تتحرك �ملحبة �لد�خلية 
و�ل�سوق �لذي دفن مع �لأيام، ثم تكون بعد ذلك هدية وملكة بال �سهود ومهر ، ثم �لع�ساء يف 

�أفخم فندق وحدكما بدون �لأولد ثم تكون ليلة �لعر�س ... جربو� ولن تندمو�! 
ومبارك للعري�س و�لعرو�س!.
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حب موؤل 
 و�قع �حلب تعرب عنه حماولت �لزوجة �جلادة لتحقيق مزيد من �لتفاهم و�لن�سجام، 
وكذ� �لرغبة �مل�سرتكة يف �إجناب طفل و�آمالهما �مل�سرتكة، كل هذ� �سحيح يف حد ذ�ته، لكنه 
ل يحول دون �إح�سا�س �ملر�أة بالأمل ما د�م �لزوج ل يعرب لها عن حبه، ول يبدي نحوها مزيًد� 
جتاهه،  رقتها  وزيادة  �لزوج  على  �إقبالها  �أن  �ملر�أة  تلحظ  ما  وكثرًي�  و�للطافة.  �لرقة  من 
�سعرن  و�للطف  �لرقة  مزيًد� من  �أبدين  كلما  باأنهن  ي�سعرن  �لن�ساء  فبع�س  توتًر�،  تزيده 

بابتعاد �أزو�جهن عنهن.  

املراأة كالوردة 
�ملر�أة كالوردة �إذ� مل ي�سقها �لرجل حًبا ودلًل وت�سجيًعا و�هتماًما فاإنها ل حتيا..  

للمالطفة و�ملد�عبة: بني �لزوجني �أثر يف �لنفو�س، فالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ظل يذكر تلك �ملرة 
�لتي �سبقته فيها عائ�سة على �لرغم من طول �لعهد بها. فقال:"هذه بتلك"!.

ولعل من �أ�ساليب �إيقاظ �ملحبة يف قلب �لزوجني، تذكر �لأيام �ملا�سية و�ملو�قف �ل�سالفة �لتي 
َل َبْيَنُكْم}.  كان لهم فيها �أحاديث جميلة و�أعمال �سعيدة، وقد قال �هلل تعاىل: {َوَل َتْن�َسُو� �ْلَف�سْ
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�شاعد زوجك يف بع�ص اأعمالها املنزلية 
و�جباتهن  يف  مب�ساعدتهن  �لتربع  لن�سائه  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  معا�سرة  ح�سن  من  بلغ  لقد 
�ملنزلية، قالت عائ�سة ر�سي �هلل عنها: " كان ملسو هيلع هللا ىلص يكون يف مهنة �أهله )يعني خدمة �أهله( فاإذ� 

ح�سرت �ل�سالة خرج �إىل �ل�سالة ". رو�ه �لبخاري.  

فق الرِّ
بكًر�  "فهال  ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك:  بر�سول �هلل  وتاأ�س  �أن يالطف زوجته ويد�عبها،  �لزوج  على 
تالعبها وتالعبك؟! " رو�ه �لبخاري، وحتى عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه - وهو �لقوي 
�ل�سديد �جلاد يف حكمه - كان يقول: " ينبغي للرجل �أن يكون يف �أهله كال�سبي ) �أي: يف 

�لأن�س و�ل�سهولة ( فاإن كان يف �لقوم كان رجاًل.  

ال�شماح للزوجة بالتعبري عن راأيها
عن  لتعرب  �لفر�سة  زوجته  يعطي  و�لرجل  �لزوجني،  بني  م�ساركة  �لزوجية  فاحلياة 
ر�أيها فيما يدور د�خل بيتها، وهذ� مما يجعل �حلياة بني �لزوجني ي�سرية و�سعيدة. ويجب 
على �لرجل �أن يحرتم ر�أي زوجته، ويقدره �إذ� كان �سو�ًبا، و�إن خالف ر�أيه. فذ�ت يوم وقفت 
�أنكر عليها ذلك،  زوجة عمر بن �خلطاب لرت�جعه )�أي تناق�سه( -ر�سي �هلل عنهما- فلما 

قالت: ومِلَ تنكر �أن �أر�جَعك؟ فو �هلل �إن �أزو�ج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لري�ِجْعنه. )�لبخاري(. 
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ر احلب ل جتعل الغرية تدمِّ
يعترب �ل�سك غري �ملنطقي يف �لزوج �سبًبا عاًما يف حدوث �لطالق بني �لزوجني، فمن 
�ملعاملة  ل�سوء  وحتى  �حتمالها،  ميكن  ل  توتر�ت  �إىل  و�لغرية  �لثقة  عدم  يوؤدي  �أن  �ملمكن 
�جل�سدية بني �لزوجني، ولو �أدت �لغرية �إىل �إبعاد �لزوجني عن بع�سهما، فعليهما ��ست�سارة 

�أحد �مل�ست�سارين قبل فو�ت �لأو�ن.  

م لك  الذي ُيقدَّ
م لك يف �لبيت ول ترفع �سر�خك بال�ستم و�ل�سياح �إذ� ما كان  ��ستمرئ �لطعام �لذي ُيقدَّ
هناك نق�س يف �لطعام باأن كان �مللح ـ مثاًل ـ قد ز�د عن �ملعتاد �أو نق�س، فاإن �لزوجة لي�ست 

بقهرمانة.  

تنتظر ما هو معرب عن امل�شاعر 
يعتقد �أنه قد يزد�د ر�سيد تقديره وحمبته لدى زوجته لو قدم لها �أ�سياء غالية وثمينة، 
ويتغا�سى يف نف�س �لوقت عن �أ�سياء �سغرية ولكنها قد تكون �أكرث فاعلية و�أكرث �إثارة مل�ساعر 
�أو هدية ب�سيطة  �أو ��ستح�ساًنا ل�سيء قامت به  �ملر�أة، وهذه �لأ�سياء قد تكون كلمة لطيفة 
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ومعربة لتذكر منا�سبة �سعيدة مرت بهما. فهذه �لأ�سياء لديها �أثر عظيم عند �لزوجة. 
و�إن كانت �لزوجة ل ترف�س �لهد�يا �ملادية �لثمينة و�إمنا تتقبلها بلهفة �سديدة �إل �أنه 
يظل هناك عن�سر ناق�س ل ت�سرح به، ولكنه يعتمل يف دو�خلها عن ماهية تقدير زوجها 
لها، و�ستظل تنتظر ما هو معرب عن �مل�ساعر و�لأحا�سي�س باأكرب من �لهد�يا �لقيمة، وهو ما 

ي�ستطيع �إ�سباع حاجتها للحب.  

العلقات الزوجية
هناك �أنو�ع عدة من �لعالقات �لزوجية، فبع�س �لأزو�ج يف حالة جدل وخ�سام م�ستمرين، 
ونتيجة لذلك، فاإن م�ساعر �لود �لتي بينهما ت�سعف مبرور �لوقت، وقد تتال�سى ومتوت، 
يحاولن  �أنهما  �إل  بينهما،  وخالفات  �سجار�ت  وجود  من  بالرغم  �لزوجني  جند  و�أحياًنا 
�سيًئا مل يكن، ونتيجة لذلك  �لد�ئم، وكاأن  بالهدوء  �أع�سابهما ويتظاهر�  �أن ي�سغطا على 
ا �سعور �ملودة و�ملحبة بينهما، كال �لنوعني يعي�س حالة حرب د�ئمة. �ل�سغط �سيفقد�ن �أي�سً

ل تقارن �أبًد� حياتك �ملعي�سية بحياة �لأ�سدقاء، و�لأقرباء �لأثرياء، و�لذين يتمتعون 
بهناء �أكرث منك، وب�سعادة �أطفح من �سعادتك، لت�سعر د�ئًما، باأنك تعاين من �لفقر و�ل�سقاء 
ل  �لتي  و�لأزمات  �مل�ساكل  ق�سوة  من  يعانون  �لذين  �أولئك  بحياة  قارنها  و�إمنا  و�جلدب، 

تعرفها حياتك، لتلم�س حينذ�ك باأنك تعي�س حياة �لرتف و�لرفاهة �لعري�سني.  
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امل�شارحة بني الزوجني
�لأزو�ج �لذين ل يت�سارحون مبا ي�سعرون ي�سبحون يف نهاية �لأمر غرباء عن بع�ٍس. 
فالن�ساء يف حاجة �إىل �لتحدث �إىل �أزو�جهن بدون �أن ت�ست�سيط غ�سًبا �أو تنفجر يف �لبكاء 
�إىل مو�جهة �سعورهم و�قت�سامها مع  �نفعال �سديد. و�لرجال يحتاجون  �أو تكون يف حالة 
ن�سائهم، وهم يف حاجة �إىل �أن ي�ستمعو� �إىل م�ساكل �سريكات حياتهم و�أن يعرفوهم باأنهم 

يهتمون بهن، و�أن يتفهمو� ما يقلقهن، و�أنهم يحبونهن.  

ماذا تريد الن�شاء من اأزواجهن ؟ 
�أن يكون  �أل ت�ستخف بر�أيي، لي�س بال�سرورة  �أرجو  عندما نختلف يف روؤية �لأمور   -
�أحدنا م�سيًبا عندما يكون �لآخر خمطًئا، كما �أنه ل يتعني علينا �أن نتقاتل ؛ كي ن�سل �إىل 
�تفاق، �إذ �إنه عندما يحدث ذلك تر�ين �أميل �إىل تقبل ر�أيك، لكنني �أ�ستاء من ذلك لحًقا. 

من �ملهم جًد� �أن تقول ما تعنيه. فال توجه يل �لتعابري �ملجحفة �لتي توؤذيني ثم   -
تتوقع مني �أن �أن�ساها على �لفور، ول تغدق عليَّ وعوًد� كبرية ل تقوم بتنفيذها �أبًد�. �إين 

�أتقبل منك عندما تاأمرين �أو �أدعك و�ساأنك يف �ساعة غ�سبك.  
ل تن�سحب وتتهرب: قد تكون �خلالفات �لزوجية يف موقف يتطلب �ملو�جهة حتى   -
يتم ح�سمها و�إنهاوؤها يف حلظاتها �لأوىل. فيجب على �لأزو�ج �أن يت�سدرو� ملثل هذه �خلالفات 
و�أل ين�سحبو� ويتهربو� من �ملو�جهة، حيث �إن �لن�سحاب من �ملو�جهة يعني متادي �لطرف 
�لآخر يف �ل�سلوك �لذي يقود للخالفات، ومن ثم ��ستمر�رية �خلالفات �لزوجية وتطورها، 



68

مما يعني تاأزم �لو�سع �لذي قد ينفجر يف �أية حلظة ينهي �حلياة �لزوجية. 
�إن نقدك  �إذ  به.  �أوكلتني  �أقوم مبا  �لتق�سري علي عندما  تلِق م�سوؤولية  زوجي! ل   -
�أ�سعر �أين عاجزة عن �لقيام باأي �أمر ب�سورة  �جلارح يوؤثر على �عتد�دي بنف�سي ويجعلني 
جيدة. لن تعرف كم �ستكون ثقتي بنف�سي �أكرب و�إنتاجي للعمل �أكرث لو �عرتفنا مًعا بحقي 
زحمة  ب�سبب  ما  �أمر  لإجناز  ت�ستعجلني  عندما  �خلا�سة.  طريقتي  على  �لأمور  �إجناز  يف 
�لأعمال �أو �ن�سغايل عنه فال تف�سر ذلك باأين ر�ف�سة �لقيام مبا �أوكلتني به �أو غري مكرتثة 

له.  
يل  فا�سمح  م�ساعري  على  �ل�سيطرة  �أفقد  �أو  بالبكاء  و�آخذ  مت�سايقة  �أكون  عندما 
بالتعبري عن هذه �مل�ساعر. وحاول �أن تتحمل ذلك. فهذه م�ساعري �ل�سخ�سية و�ساأمتكن من 
��ستيعابها �أكرث لو �أعطيتني �لوقت لذلك. كما �أن معاناتي ت�سبح �أقل �إذ� �سعرت باحلرية يف 
�لتعبري عن هذه �مل�ساعر ب�سورة طبيعية بدل �أن �أكبتها خ�سية �أن �أزعجك �أو �أ�سايقك. "هذ� 

ما تريده �لزوجة من زوجها". 

�شاأتزوج الثانية
زوجي �حلبيب! �إن هذه �لكلمة كال�ساعقة علي، ولها �أثر كبري على نف�سي، وهي جارحة 

وموؤملة بالن�سبة يل. 
زوجي �لعزيز.. قبل �أن متزح معي بهذه �لعبارة، �أمتنى �أن تفكر يف )م�ساعري(، �إن �ملز�ح 
يف مثل هذه �لكلمات �أمر ل نحبه نحن �لن�ساء ، وو�هلل �إنني �أحمل �حلقد عليك و�لكر�هية 
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بعد �سماعي لتلك �لكلمة. 
زوجي �لغايل... لن �أقول لك: طلقني؛ لأن هذ� غباء مني، ولكني �أقول: �تق �هلل فينا! 

وتذكر �أنك م�سوؤول عنا.

ر زوجي تذكَّ
ل ت�سربني! لأن خري �لرجال هم �لذين ل ي�سربون زوجاتهم، وتذكر �أن تتمنى لأخيك 

ما تتمناه لنف�سك ) هل تريد �أن ترى �أحًد� يوؤذي �أمك (  ؟ 
- تذكر �أن مايل ملكي و�أن بع�س مالك )ملكي(. 
- قالت �لعرب: �إن  ��ستقامة �ملنجل يف �عوجاجه. 

- تذكر �أين خلقت من �أكرث �سلوعك �عوجاًجا، وهذ� ل يعني �أين غبية بقدر ما يعني 
�أين خمتلفة عنك ، فاأنا �أفكر و�أت�سرف كامر�أة ولي�س كرجل.

الهدية 
�ملحبة  �أ�سباب  ، وهي �سبب من  �أثًر� كبرًي�  �لقلب  �لهدية ترتك يف  �إن  �لكرمي!  زوجي 
و�ملودة. كيف ل ؟ ونبينا ملسو هيلع هللا ىلص يقول:" تهادو� حتابو�"0 لقد �أ�سابني حزن يف قلبي ملا قدمَت 
من �سفرك و�أنت �سفر �ليدين من �لهدية.. �إن �لهدية لي�ست بقيمتها �ملادية ولكن قيمتها 
بالن�سبة يل كزوجة �سيًء ثمني ل ُيقدر مبال ولو كانت من �أقل �لقليل. ويف ذلك �ليوم ملا 
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رزقنا مبولود كنت �أنتظر منك �أن تاأتي لنا بهدية بهذه �ملنا�سبة ولكني تفاجاأت باأنك مل تلق 
لذلك باًل...قلت يف نف�سي: لعله ن�سي! ولكنها �أيام بل �سهور مرت ومل �أر �سيًئا...فلماذ� يا 

زوجي �لغايل؟ 
�إن �أيام �ملنا�سبات ، وحلظات �لفرح جميلة يف �حلياة.. ولكن �لأجمل منها هو تفاعلك 
معها و�إهد�وؤك يل فيها بهدية. لز�لت �أمامك فر�سة، و�لأيام �جلميلة تنتظرنا - �إن �ساء 

�هلل - فاأمتنى �أن نرى فيها  هدية.  

ُيحبنب من الزوج ما يحب الزوج منهّن 
�ملنظر  وح�سن  �لكالم  طيب  من  منهّن  �لزوج  يحب  ما  �لزوج  من  ُيحبب  �لن�ساء  �إن 
ونظافة �لثياب وطيب �لر�ئحة ، فكن يف كل �أحو�لك كذلك، وجتنب �أن تقرتب منها تريدها 
و�إن  نفوًر�  قلبها  يف  جعلت  فعلت  �إن  فاإّنك  ثيابك،  �لو�سخ  و�أدرن  ج�سدك،  �لعرق  بلل  وقد 

�أطاعتك ، فقد �أطاعك ج�سدها ونفر منك قلُبها. 

رب الأ�شرة الواقعي 
و�حرت�ًما  حًبا  �لأ�سرة  �أفر�د  كل  لك  ويكنَّ  �لو�قعي،  �لأ�سرة  ربَّ  تكون  �أن  �أردت  �إذ� 
حقيقيني، فال تفر�س �آر�ءك على زوجتك و�أولدك، ول ت�سعرهم باأنك تتمتع بقو�مة خا�سة 

على �سوؤونهم، بحيث ي�سعرون بالت�ساغر، و�لتخاذل �أمامك.   
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خم�شة اأ�شرار حلياة زوجية �شعيدة! 
��ستخد�م  �لزوجة  �أو  �لزوج  فعلى  �مل�ستقبلية؛  �خلطط  عن  �حلديث  يكون  عندما   -

كلمة نحن بدًل عن �أنا. 
-  على �لزوج �أو �لزوجة �أن يذكر كل منهما �لآخر باخلري ويعطي �نطباًعا ملن يتحدث 

�إليه باأنه فخور بزوجته، �أو هي فخورة بزوجها. 
تطابق وجهات �لنظر، و�أن ُيعزز كل منهما وجهة نظر �لآخر �أثناء �حلديث.   -

�أن يكون لكل و�حد منهما ذكريات و��سحة عن تاريخ �أول لقاء جمعهما، و�أن يتذكر�   -
تفا�سيل �ليوم �لذي �تفقا فيه على �لزو�ج. 

رف �لزوجان ب�سلبية جتاه �مل�ساعب �لتي لقتهما يف حياتهما، و�أن يتذّكر�  �أّل يت�سّ  -
�أن كل �سحابة لبّد �أن متطر خرًي� يوًما ما.  

حياتك الزوجية
كثري من �لأزو�ج يت�ساجرون ب�سبب �ملال، لدرجة �أنهم يدعون �خلالفات �ملالية تدمر 
�أزو�جهن يبحثون عن �ملال من �أجل  �أن  حياتهم �لزوجية، وكثرًي� ما ت�ستكي �لزوجات من 
�أطفالهم معهم يف ذلك. و�لرجال ي�ستكون  �أو  �حتياجاتهم �خلا�سة، ول ي�سركون ن�ساءهم 
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من �أن ن�ساءهم يعر�سون عنهم عندما ت�سوء حالتهم �ملالية، فعمل �لزوجني معاً يف �ل�سوؤون 
�ملالية من �ساأنه �أن ي�ساعد على �إز�لة هذه �ل�سكاوى.  

ع ل ترتك النقا�ص يتو�شَّ
كل زوجني يحدث بينهما خالفات، ولكنَّ �لزوجني �للذين يحولن كل خالف �إىل حرب 
علنية؛ من �ملحتمل �أن ينتهي بهما �لأمر بالطالق، فتعلم �أن تو�سح وجهة نظرك بو�سوح 
مرة و�حدة، ثم توقف بعد ذلك. ول تكرر نف�س �ل�سكاوى، ول ت�سرخ يف �سريك حياتك، �أو 

ت�سايقه با�ستمر�ر باتهامات غريبة. 

من اأ�شباب دوام ال�شعادة .. التهادي
- �لتهادي �سنة نبوية تنمي �لتحاب عموًما وبني �لأزو�ج خا�سة، ويف �حلديث: "تهادو� 

حتابو�".
- �لإف�ساح عن م�ساعر �لود: فكثري من �لأزو�ج - رجاًل ون�ساًء- يئدون �حلب بينهم 
بحجة �لن�سغال برتبية �لولد، �أو غري ذلك من �لأهد�ف �ملادية كبناء �مل�سكن �أو تنمية �ملال، 

ويتنبهان بعد ردح من �لزمن �أن جذوة �حلب قد َخَبْت.  
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ال�شتمتاع بالزوجة يف وقت واأي مكان
بها، كما لو كان هناك برد، بل قال  �أ�سر  �إذ�  �إل  �أي مكان،  �ل�ستمتاع بزوجتك يف  لك 
�لفقهاء: ولو على ظهر قتب، �أي: رحل �لبعري، و�ملعنى �أنه يف �أي مكان، ويف �أي زمان، �إل �إذ� 

�أ�سر بها، �أو �سغلها عن فر�س. "�لعالمة �بن عثيمني رحمه �هلل". 

اأ�شياء يجب اأّل تفعلها 
جتاهلك لها عند عودتك من �لعمل، قر�ءتك للجر�ئد، �أو فتح �لتليفزيون، �أو �لن�سغال 
باحلديث يف �لتليفون لوقت طويل. قد تكون مرهًقا! لكن ترحيبك بها بلطف وق�ساء ب�سع 

دقائق ل�سوؤ�لها عن يومها �سي�سعرها �أنها حمبوبة.  

كذبة يقولها الزوج لزوجته
�لأبد.  �إىل  ب�سعادة  �لعي�س  عليك" �ل�سبب:  �أكذب  لن  "�أنا 

�أوقاًتا  هناك  باأن  ي�سعر  لأنه  �لرجل  يقولها  ما  وغالًبا  جًد�،  رومان�سية  �جلملة  هذه 
حتتاج �لزوجة فيها جملة من فيلم رومان�سي. ولكن هل ميكن �أن يكذب؟ هذ� يعتمد على 
�أن  �أن يكون ذلك ن�سبًيا ح�سب حجم �حلقيقة �لتي يريد  �أ�سا�سي، وميكن  �سخ�سيته ب�سكل 

يخفيها عنِك. ولكن هل ت�سدقينه؟ �إذ� قالها ب�سدق �أعتقد �أنه ي�ستحق �أن ت�سدقيه. 
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البت�شامة 
 زوجي �لغايل! �إن �لبت�سامة مع �أ�سرتك لها �أثر كبري يف �سناعة �حلب وتنميته، �إنني 
�أمتنى �أن نكون نحن �أحب �لنا�س �إليك، و�أول �لنا�س يف روؤية هذه �لأخالق �حل�سنة منك. �إن 
�بت�سامتك تر�سل يل موجات من �حلنان عرب �أجو�ء �حلب ل�سقط يف مطار �لقلوب، وحينها 

يزد�د �حلب، وتزول �سحب �لهموم من حياتي.. 
�ملر�سلة: زوجتك

النفقة على الزوجة وك�شوتها 
 من �حلقوق �لو�جبة على �لزوج و�لتي فرط فيها �لكثري من �لنا�س، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص ملن 
ِو �ْكَت�َسْبَت، َوَل  َذ� �ْكَت�َسْيَت، �أَ َذ� َطِعْمَت، َوَتْك�ُسَوَها �إِ �ساأله عن حق �لزوجة عليه:" �أَْن ُتْطِعَمَها �إِ
ِرِب �ْلَوْجَه، َوَل ُتَقبِّْح، َوَل َتْهُجْر �إِلَّ يِف �ْلَبْيِت ". وتكون �لنفقة باملعروف وما هو متعارف  َت�سْ

عليه يف �لبلد،مع �حلذر من �ملال �حلر�م. 

ال�شماح لها باخلروج اإذا احتاجت لذلك 
على �لزوج �أن ي�سمح لزوجته باخلروج �إذ� �حتاجت �إليه، كزيارة �أهلها و�أقاربها وجري�نها، 
بحيث ل مت�س  �سرعًيا  وكان خروجها  �إىل �سالة �جلماعة،  باخلروج  ��ستاأذنته  �إذ�  وكذلك 
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طيًبا، ول تخرج بزينة تفنت بها �لرجال، فمن �ل�سنة �أن ياأذن لها ولكنه ينبغي �أن ين�سحها 
باأن �سالتها يف بيتها �أف�سل لها. 

الغرية عليها
�إن �لغرية �أخ�س �سفات �لرجل �ل�سهم �لكرمي، و�إن  �أن يغار عليها يف دينها وعر�سها، 
متكنها منه يدل دللة فعلية على ر�سوخه يف مقام �لرجولة �حلقة و�ل�سريفة. ول يعني ذلك 
�سوء �لظن باملر�أة و�لتفتي�س عنها ور�ء كل جرمية دون ريبة، فعن جابر بن عتيك قال: قال 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : "�إن من �لغرية غريًة يبغ�سها �هلل ، وهي غرية �لرجل على �أهله من غري 

ريبة". رو�ه �أحمد و�أبو د�ود. 

اإ�شباع رغباتها الفطرية 
للحر�م، وكثري من  تلجاأ  ؛ حتى ل  �إ�سباعها  �لزوج  و�سهو�ت يجب على  للمر�أة غر�ئز 
�لأزو�ج ل يهتم �إل بنف�سه ورغبته، فمتى �رتاح ترك �لزوجة وهذ� خطاأ، فيجب �أن ينتظر 

حتى تق�سي نهمتها. 
باملعروف؛ وهو من  �أن يطاأ زوجته  �لرجل  �بن تيمية:يجب على  �لإ�سالم  �سيخ  يقول 
�أوكد حقها عليه ، �أعظم من �إطعامها. و�لوطء �لو�جب قيل: �إنه و�جب يف كل �أربعة �أ�سهر 

مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته ؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته.
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ال�شهر خارج املنزل 
كثري من �لأزو�ج ل يطيق �جللو�س يف �ملنزل، فرت�ه د�ئم �ل�سهر و�خلروج مما ي�سبب 
�مل�ساكل �لزوجية. �لكثري ل يبايل مب�ساعر �لزوجة فيرتكها وحيدة بني جد�ر غرفتها، وهذ� 
لي�س من �ملعا�سرة باملعروف.. وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص لذلك �ل�سحابي �لذي يقوم �لليل وي�سوم �لنهار: 

وحدها.  زوجتك  وترتك  طويلة  �ساعات  �ل�سهر  من  فلتحذر  ا"..  حقًّ عليك  لأهلك  "�إن 

احذر من الغيبة الطويلة يف ال�شفر 
 قد ي�سافر �لزوج لطلب �لرزق �أو �أمور �أخرى، ولكن عليه �أن ير�عي يف �سفره �أن يكون 
َفُر ِقْطَعٌة ِمَن �ْلَعَذ�ِب،  ق�سرًي� قدر �مل�ستطاع، فمتى ق�سى �أمره رجع �إىل �أهله.. قال ملسو هيلع هللا ىلص : "�ل�سَّ
ُجوَع  ِل �لرُّ َحُدُكْم َنْهَمَتُه ِمْن َوْجِهِه َفْلُيَعجِّ ى �أَ َذ� َق�سَ َنُع �أََحَدُكْم َنْوَمُه َوَطَعاَمُه َو�َسَر�َبُه، َفاإِ مَيْ

�إِىَل �أَْهِلِه".  رو�ه �أحمد و�سححه �لألباين.  

وقت ا�شرتاحة 
�أو �لروتني يف �حلياة �لزوجية �طلب وقًتا  عندما حت�س باأن هنالك حالة من �لرتابة 
م�ستقطًعا. �ذهب خارج �ملنزل، قم بزيارة �سديق، وحتى قم برحلة ولو بعيدة؛ لإعادة جتميع 

�أفكارك وجتديد ن�ساطك.  
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عدم �شربها بغري �شبب 
�سرب �لزوجة ل يجوز �إل للحاجة مثل:لو ن�سزت وترفعت على زوجها، ويكون �سرًبا 
ِتي َتَخاُفوَن ُن�ُسوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو�ْهُجُروُهنَّ  خفيًفا، وقد �أباح �هلل تعاىل �ل�سرب فقال: " َو�لالَّ
 ." َكِبرًي�  ا  َعِليًّ َكاَن   َ �هللَّ �إِنَّ  �َسِبياًل  َعلَْيِهنَّ  َتْبُغو�  َفال  �أََطْعَنُكْم  َفاإِْن  ِرُبوُهنَّ  َو��سْ اِجِع  �مْلَ�سَ يِف 

 

ِرِب �ْلَوْجَه َوَل ُتَقبِّْح َوَل َتْهُجْر �إِلَّ يِف �ْلَبْيِت"  ول يكون �ل�سرب يف �لوجه قال ملسو هيلع هللا ىلص : "َوَل َت�سْ
رو�ه �أبو د�ود.  

الجنذاب احلميمي 
�لزوجية  �لعالقة  ��ستمر�ر  ا يف  �إن �لجنذ�ب �جلن�سي بني �لطرفني يعطي دفًعا قويًّ  
ويزيد يف نقاط �لتقارب �ملوجودة بني �لطرفني ، كما يغطي على وجوه �لختالف، و�إن كان 

هذ� �لعامل ل يكفي وحده لبناء عالقة زوجية قوية و �سعيدة.  

معادلة
 حني ي�سعر �أحد �لطرفني �أنه بذل لالآخر �أكرث مما �أخذ منه ي�سعر بالغب، ويبد�أ يف 
�لنظر �إليه ب�سورة خمتلفة. ويظل �حلب بينكما باقًيا طاملًا كان لديِك ما ميكن �أن متنحيه 
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له، ولديه ما ميكن �أن مينحه لك.. فاإذ� توقف هذ� �لعطاء �ملتبادل �أ�سبحت تكلفُة �لعالقِة 
�أكرَب من عائد�تها، و�نقلبت �إىل وظيفٍة بعد �أن كانت متعة.  

حتدث.. اأحبك
�أحد �ل�سحابة لر�سول  �أو �ل�سلوك: قال  �أو �لهدية  �أف�سح عن حبك لزوجتك بالكلمة 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص : �إين �أحب فالًنا. ف�ساأله: �أ�أخربته؟ قال: ل، قال: �إذن فاأخربه". وقال ملسو هيلع هللا ىلص : "تهادو� 
حتابو�". وكان يقر�أ �لقر�آن يف حجر عائ�سة، ويلعق �أ�سابعها بعد �لأكل، ويغت�سالن معاً يف 

�إناء و�حد، ويدللها ويناديها: يا عائ�ُس..

ل تبخل عليها بهدية ولو كانت وردة 
ذلك  �ل�سحر يف  روؤية  �أردت  �إن  و  �لزعل،  كل  ون�سيان  م�سح  ذلك عجيب يف  تاأثري  فاإن 
ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  بر�سول  مقتدًيا  ومد�عبتها  �أعمالها  ومدح  بجمالها  و�لتغزل  �حلب  بكالم  فعليك 
مثال: �أن ت�سرب من نف�س �لكوب �لذي ت�سرب منه، و�أن تلقمها بيدك وتالعبها لقول ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�له و�سلم: "هالَّ بكًر� تالعبها وتالعبك".  
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�شكاوى متبادلة 
�أو  يتجاهلها،  �أن  �إما  فالرجل  ي�سمعون،  �لرجال ل  �أن  �لن�ساء  �سكوى تعرب عنها  �أكرب 
ي�ستمع �إليها لثو�ٍن، ثم يقدم لها حاًل باعتباره خبرًي�، وين�سى �أنها حتتاج �إىل تعاطفه �أكرث 
من خربته. لأن �لرجل يظن �أن �ملر�أة حني ت�ستكي �إليه تطلب م�ساعدته �ملعرفية، بينما هي 
�أن �لن�ساء د�ئًما يحاولن تغيريهم. و�لرجل  تطلب تعاطفه ودعمه. و�أكرب �سكوى للرجال 
�سديد �حل�سا�سية لتقدميك �لن�سائح له لأنها ت�سعره باأنه غري قادر. يحاول �لرجل �أن يغري 

م�ساعر �ملر�أة عندما ت�سعر بال�سيق باأن ي�سبح هو �ل�سيد �خلبري ويقدم حلوًل مل�سكالتها.

اأنت وهي اأوًل.. والبقية تاأتي 
كثرًي� ما يكون تدخل �أهل �لزوج �أو �لزوجة �سبًبا يف هدم �أ�سرة كان ميكنها �أن تنمو لو 
وجدت �جلو �ملالئم، ورغم تقدير قيمة كلتا �لأ�سرتني، �إل �أن �لأ�سرة �ل�سغرية �لتي �نبثقت 
منهما ينبغي �أن حتظى مبا يكفي من �ل�ستقاللية لتخط لها طريقها �خلا�س "زيتونٍة ل 
�سرقيٍة ول غربيٍة "، �إذ ي�سقط �أهل �لزوج �أو �لزوجة جتاربهم �خلا�سة على �لو�قع �جلديد 
�لذي يعي�سه �لزوجان، ومهما كانت حكمة �لن�سح فاإن �لعتياد على �لتبعية لن يجعل من 

�لأ�سرة �أ�سرة ذ�ت خ�سو�سية وقدرة على مو�جهة حتديات �حلياة ب�سالبة. 
تذكر.. وتذكري: �أن كل �لأطر�ف �لأخرى هي رقم 10 يف �لرتتيب، و�لأرقام من 9-1 

يحتلها طرف �لعالقة �لآخر !! 
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)الفياجرا(
�إعالمية،  �إنتاجها من �سجة  هي �حلبة �لزرقاء �لتي يعرفها �جلميع �لآن ملا �ساحب 
�إذ� مل يتم �لفح�س �لالزم للمري�س قبل تناولها، فلهذه �ملادة  وكذلك ملا لها من خماطر 
�أعر��س جانبية خمتلفة، ولكنها معظمها من �لنوع �ملحتمل �إل �إذ� كان �لرجل من مر�سى 
�لتاجية، ففي هذه �حلالة مينع من  �ل�سر�يني  �لقلب ويتناول مركبات تعمل على تو�سيع 

تناول �لفياجر� منعا باتًّا. 

الرتابة.. �شم املتعة القاتل
مهما كانت لذة �ل�سيء يف بد�يته فاإن كرثة تكر�ره دون �لتجديد فيه ميكن �أن يدفع �إىل 
�لرتابة و�مللل، وهذ� ي�ستدعي �أن يكون �لتجديد قانوًنا للحياة �لأ�سرية، و�لتجديد ي�سمل: 

عامل �لأ�سياء، وعامل �مل�ساعر، وعامل �لأفكار.  

حكمة اخلفاء والتجلي
 �ملتحابان يحتاجان �إىل فرتة من �لغياب، ليكون �لو�سل �ألذَّ و�أمتع، فاعرف متى تكون 
�إجازتك )وبعدك عن زوجتك يف �سفر �أو عمل، وبعدها عنك بزيارة �أهلها( مفيدة يف زيادة 

تاأجج �مل�ساعر و�رتقاء �ملحبة.  



81

�شور الغ�شب املذموم بني الزوجني
�لآخر  �لطرف  نف�س  غائرة يف  �آثاًر�  �لذي يرتك  و�جل�سدي  �للفظي  �لعنف  ��ستخد�م 

�ملعتدى عليه:
�حلرمان من �لقو�مة �ملادية..�لتخلي عن �لطرف �لآخر يف مو�قف حا�سمة كنوع من 
�دخار �لغ�سب..مغادرة �ملنزل لفرت�ت طويلة..ت�سويه �سورة �لأب �أو �لأم يف �أعني �لأطفال �أو 

�لأهل و�لأ�سدقاء. 
وهذه �ل�سور �ل�سلبية �لتي يت�سور �لطرف �لآخر �أنه ��ستطاع بها �أن يثاأر لنف�سه وينتقم 

بها لغ�سبه يكون لها �أبلغ �لأثر على �لعالقة �لزوجية ثم على �لأبناء بعد ذلك.
�لأطفال  تعر�س  �أن  �لنف�س  علم  جمال  يف  �حلديثة  �لعلمية  �لدر��سات  �أكدت  فقد 
ل�سغوط م�ستمرة ممن يعي�سون يف �أ�سر م�سطربة ي�ساهم يف �إ�سابتهم بالأمر��س �لع�سوية 
و�لقلب  �لدم  �سغط  مثل  و�أن�سجته  �جل�سم  �أع�ساء  يف  �ل�سغوط  هذه  توؤثر  لحًقا؛حيث 
و�ل�سر�يني، بل �إن هذه �ل�سطر�بات �أو ما يعرف بالعنف �لأ�سري يوؤثر بال�سلب على �ل�سحة 

�لنف�سية لهوؤلء �لأطفال، ويهدد بجنوحهم يف �مل�ستقبل عن �ل�سلوك �ل�سوي.

اأهمية الرومان�شية
ما فائدة لو كنت و�سيماً ومتلك �ملاليني ول متلك �لرومان�سية �لتي ت�سعد فيها زوجتك 

�أو حتى �ملعاملة �حللوة؟ 
�آخر �سهر، ولكن يف  بالهد�يا كل  �أن تغرق زوجتك   - �لزوج  �أيها   - �إننا ل نطلب منك 
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�ملنا�سبات و�لأعياد قدم لها هدية تفرحها، وتقرب �أحدكم من �لآخر �أكرث. و�أنت ر�جع للبيت 
�أح�سر لها معك علبة �سوكول وقدمها لها بطريقة رومان�سية مع )بو�سة( مثال ، �سدقني 

عند �ملر�أة ت�ساوي كنوز �لدنيا .

كيف تعاقب زوجتك بحنان ؟
عندما تكون جال�ًسا بالقرب من زوجتك وحبيبتك وتت�سايق من كلمة �أو تعليق منها 
�أو كرة يد بيد و�حدة( حول  �أر�سي  �إىل �سكل خمالب )كاأنك حتمل كرة تن�س  حول يديك 
�إىل �سكل خمالب لوح�س مفرت�س... و�نق�س عليها بالدغدغة... )لكن كن لطيفا  يديك 

نوعا ما... ؛ حتى ل تت�سبب لها بالكدمات و�لبقع �لزرقاء يف ج�سدها (.

الكلمات اجلميلة املحببة
-  حبيبتي...�أحبك....وتفنن يف �إخر�ج هذه �لكلمات بقوة و�سدق. 

�إذ� كان حديثها عن م�سكلة متر بها ترغب  ا  �إليها عندما تتحدث خ�سو�سً ��ستمع   -
منك م�ساركتها �لر�أي و�مل�سورة، ��ستمع �إليها بكل جو�رحك. 

تزيَّن لها د�ئًما وبالغ يف �لزينة.  -
�أنها معززة مكرمة، ول  �أن ت�سعرها  ل ت�سعر زوجتك باأنها مهانة لديك، بل يجب   -

تن�س �لثناء عليها بني �لفينة و�لأخرى �أمام ذويها وذويك يف ح�سرتها. 
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الزوج مع اأ�شدقائه 
�لزوجة تت�ساءل: ملاذ� يرتك �لزوج جنته �لو�رفة �لظالل �لتي تعبت يف غر�س رياحينها؟ 
وهو م�سغول عنها باأ�سدقائه ي�سيء معاملتها بينما تر�ه مع �أ�سدقائه على �أرفع خلق و�أ�سمى 
تفقه  ل  �ملنزل  يف  كمالية  �أثاث  كقطعة  فيعتربها  �أما هي  وي�ساحكهم.  معاملة، ميازحهم 
�سيًئا من �أمور �لدين و�لدنيا، وحجته يف ذلك �أن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ما ر�أيت من ناق�سات 

عقل ودين �أذهب للب �لرجل �حلازم من �إحد�كن "�لبخاري.
�إهانة  يق�سد  مل  ودين  عقل  ناق�سات  �لن�ساء  �أن  حديثه  يف  ذكر  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  �إن 
�ملر�أة بل �أر�د تنبيه �لرجل �إىل بع�س خ�سائ�س �لأنوثة ليلتم�س لها �لعتذ�ر �إن هي �أخطاأت 
يوًما. لقد غفل �لزوج عن �أن �لزوجة كائن حي �أكرث ما حتركه �مل�ساعر و�لأحا�سي�س فرت�ه 
عاب�س �لوجه مقطب �جلبني كاأنه يريد �أن يثبت لها �أنه �لأ�سد يف عرينه في�سكن �لرعب يف 
قلبها. �لزوجة يا زوجها تدلك �إىل �أق�سر �لطرق �إىل قلبها فتقول: عليك بالكلمة �لطيبة 
و�لبت�سامة �لرقيقة و�ملعاملة �حل�سنة و�أوعظ عربة لك يف ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص :" خريكم خريكم 

لأهله و�أنا خريكم لأهلي". 

الزوج التكايل 
�لأ�سرة ل تقل عن م�سوؤولية زوجته، فكل منهما قد هياأه �هلل  �لزوج يف  �إن م�سوؤولية 
نف�سيًّا وج�سميًّا وعاطفيًّا؛ ليتو�ءم مع مهمته، وكاأننا جند �لزوج �ليوم يتمل�س من مهمته 
معتذًر� بكرثة �أعبائه و�أ�سغاله و�أ�سفاره، تارًكا قيادة �لأ�سرة لزوجته ي�ساعدها �ل�سائق وفريق 
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من �خلدم، فعليها بجانب �لعناية بالأطفال وتربيتهم �أن حتمل طفلها �ملري�س �إىل �لطبيب، 
�لرتفيه،  �أماكن  �إىل  �لأ�سبوع  نهاية  يف  �لأولد  ت�سحب  و�أن  �ملدر�سة،  يف  طفلها  تتابع  و�أن 

وعليها توفري �حتياجات �ملنزل...�إلخ. كل ذلك و�لزوج حمتج بكرثة �أعبائه و�أ�سغاله!
ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  فاإن  و�لأ�سفار  و�لأ�سغال  �لأعباء  كرثة  عذرك  كان  �إن  زوج:  لكل  �أقول  وهنا 
ر يف �أي جانب من جو�نب حياته  �أعباء �لدعوة لالأمم جميًعا ومع ذلك مل يق�سِّ قد حمل 
�أهله؟  يف  �هلل  ر�سول  ي�سنع  كان  ما   - عنها  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  عنه  �سئلت  فقد   ، �لأخرى 

فقالت: كان يكون يف مهنة �أهله) يعني يف خدمتهم (. رو�ه �لبخاري.  

كيف تك�شب زوجتك؟
عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  و�سربت: عن  منه  �أكلت  �لذي  �ملكان  وت�سرب من  تاأكل  �أن    -
فاه على مو�سع يف في�سرب،  ملسو هيلع هللا ىلص في�سع  �لنبي  �أناوله  ثم  و�أنا حائ�س  �أ�سرب  " كنت  قالت: 

و�أتعرق �لعرق و�أنا حائ�س ثم �أناوله �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص في�سع فاه على مو�سع يفَّ " رو�ه م�سلم. 
قبِّلها �أحيانا عند �ن�سر�فك من �ملنزل: عن عائ�سة: ))�أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقبل   -

بع�س ن�سائه ثم يخرج �إىل �ل�سالة ول يتو�ساأ((. )�إ�سناده قوي قاله �بن حجر(. 
تعد  فاملر�أة  و�لنفا�س(،  و�حلمل،  )�حلي�س،  يف  خا�سة  �لتعب  حال  يف  مر�عاتها   -

مري�سة كما يقول �لأطباء يف مثل هذه �حلالت.
-   تطييب خاطرها: فالزوجة متر باأزمات �أو م�سكالت وحتتاج �إيل �أي ب�سمة حانية 

ونربٍة �سافية، مت�سح عنها �لآلم، وجترب �خلاطر �ملك�سور.  
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امدح زوجتك اأمام الأقارب 
من �أعظم �لأمور عند �ملر�أة �أن متدحها �أمام �أقاربها، خا�سة �أمام �أبيها و�أمها، كاأن تقول 

رغم �أنك تعاين من �سوء طعامها: �بنتكم طباخة ممتازة!
�أو �أن تقول و�أنت تذوق �لأمّرين من �سوء تدبريها �ملنزيل: فالنة منظمة كال�ساعة! 

�أو قولك و�أنت تنام على جمر كرثة نومها: �إنها ن�سيطة كالفر��سة!
من  �سُت�سلح  �أنها  �أهلها  �أمام  لنف�سيتها  مر�عًيا  �أنت  مادمت  �لوقت  مبرور  �أنها  وتاأّكد 
نف�سها. هذ� على �فرت��س �أنها ل حت�سن فعل كل ذلك، فما بالك �إن كانت من �ملاهر�ت يف 
�سوؤون �ملنزل وتنظيم �لبيت و�لطبخ، و�سالمة ل�سانها من �لقبائح، وطاعتها هلل تعاىل ثم 

لك قبل كل ذلك!!  

ا�ًشا جتاه توقعات �شريك حياتك كن ح�شَّ
من  كل  �لن�ساء،  تتوقعه  ما  وبني  �لرجال  يتوقعه  ما  بني  جوهرية  �ختالفات  هناك   
�ل�سريك �لآخر، وكن على حذر، فعلى �سبيل �ملثال: �لن�ساء يحتجن �إىل �إعادة تاأكيد �أزو�جهن 
يخربهن  �أن  يحتجن  �أنهن  ولحظ  ب�سيطة،  حب  بعالمات  كثرية  حالت  يف  لهن  حبهم 
حب  عن  تعرب  �لتي  �لب�سيطة  �للم�سات  يقدرن  و�لن�ساء  فيهن،  مرغوب  باأنهن  �أزو�جهن 

�أزو�جهن لهن.
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ومن �لناحية �لأخرى مييل �لرجال �إىل �لعتقاد باأنه طاملا �أنهم قامو� بعمل �لأ�سياء 
�ملهمة مثل جلب ر�تب عال لالأ�سرة، وتوفري منزل جيد للزوجة �أنهم قد �أدو� بذلك كل ما 
يوؤمن حياة زوجية جيدة، و�لقدرة على �لتحدث عن تلك �خلالفات �سي�ساعد �لزوجني على 

معرفة بع�سهما �أحدهما بالآخر، حياة زوجية �سعيدة.  

متى اآخر مرة قدمت يل هدية ؟ 
عزيزي �لزوج! �أ�ساألك �سوؤ�ًل و�حًد� فقط هو: متى �آخر مرة قدمت يل هدية؟! و�أترك 

ل�سمريك �حلي �لإجابة..
�أما تذكر عزيزي �لزوج! 

جتهمك وغ�سبك عليَّ حينما �أخربتك مبقدم �أهلي لزيارتنا.. 
عزيزي! �إن �إكر�م �أهلي من �إكر�مي، و�إن �إهانتهم �إهانة يل.. تطالبني د�ئًما باأن �أكون 

ا بذلك..؟!   ب�سو�سة عندما يزورنا �أهلك.. �أفال يحق يل �أن �أطالبك �أنا �أي�سً

ل تخفمِ عيوبك 
ل تخِف عيوبك عمن �خرتتها �أن تكون �سريكة حياتك، بل �أطلعها على عيوبك كلها: 
كحدة �لطبع، و�سرعة �لغ�سب، و�سدة �لغرية �لتي جتاوز �حلد �ملحمود، و�حلر�س �ل�سديد، 
هذه  فيك  تغري  �أن  ��ستطاعت  ورمبا  �ساأنها،  فهذ�  ذلك  على  بك  ر�سيت  فاإن  ذلك،  وغري 
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ا عنها �سفات �إيجابية.  �ل�سفات �ل�سلبية وجتعل عو�سً
�أما �إذ� مل تظهر �سوى �سفاتك �حلميدة، وطباعك �لر�سيدة، وبالغت يف كتمان �لعيوب، 
ف�سرعان ما �سيتك�سف �أمرك بعد �لزو�ج، و�ستظهر ب�سورة �لكاذب �ملخادع �أمام زوجتك، وهذ� 

نذير باخلطر �ملحدق بحياتكما �لزوجية.
ومهما تكن عند �مرئ من خليقــة       و�إن خالها تخفى على �لنا�س تعلم

ما يحّل للرجل من زوجته يف فرتة حي�شها ؟
يحرم على �لرجل �أن يجامع زوجته وهي حائ�س؛ لقوله تعاىل: {َفاْعَتِزُلو� �لنِّ�َساَء يِف 

�مْلَِحي�ِس َوَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن} �لبقرة: 222.
ويجوز للرجل �أن ي�ستمتع بزوجته فيما دون فرجها. وعن عائ�سة -ر�سي �هلل عنها- �أن 

ا �أن تاأتزر ويبا�سرها فوق �لإز�ر. )م�سلم(.  ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأمر �إحد�نا �إذ� كانْت حائ�سً
�رتكب كبرية من  بالتحرمي، فقد  �لرجل زوجته وهي حائ�س، وكان عاملًا  فاإذ� جامع 
�حلي�س،  �أول  يف  �لوطء  كان  �إن  بدينار  يت�سدق  �أن  وعليه  منها،  يتوب  �أن  عليه  �لكبائر، 
كان  �إن  حائ�س،  وهي  �أهله،  �لرجل  و�قع  "�إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  �آخره؛  يف  كان  �إن  دينار  وبن�سف 
ْق بن�سف دينار" )�أبو د�ود، و�حلاكم(.  ْق بدينار، و�إن كان �أ�سفر فليت�سدَّ دًما �أحمر فليت�سدَّ

ويقا�س �لنفا�س على �حلي�س.  
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احلزم يف الق�شاء على اأي م�شكلة 
�حلزم يف �لق�ساء على �أي م�سكلة قد حتدث بني زوجته و�أهله، وعدم �ل�سماح لأي طرف 
منهما �لتدخل يف �سوؤون �لطرف �لآخر، ول يرتك لهم فر�سة يف ذلك، و�سرورة �حرت�م كل 
منهما للطرف �لآخر، وذلك يف بد�ية �حلياة �لزوجية ؛ حتى ي�سد باًبا ل يغلق لو ترك،في�سم 

�أذنيه عن �ل�سماع لهما ويقف موقف رجل!
فاإذ� �أح�ست �لزوجة �إخال�س �لزوج لأهله وعدم �ل�سماح لها باأي كالم مهما كان، وكذلك 
مع �أهله يقطع عليهم �أي فر�سة للتدخل فيكون  بذلك قد �أز�ح عن حياته كثرًي� من �مل�ساكل 

، كما عليه �أن يفر�س كل منهما �حرت�م �لطرف �لآخر.  

ل تظن اأن الكارثة قد وقعت عند اأي خلف
�سبب، وذلك لختالف  �أي حلظة، ولأي  و�مل�سكالت يف  و�ملنغ�سات  تن�ساأ �خلالفات  قد 
رغبات كل من �لزوجني، وعند ذلك عليك �أن تتقبل هذه �لختالفات على �أنها �أمر طبيعي 
م�سكلة  ولكل  دو�ء،  د�ء  فلكل  �لبّناء  و�حلو�ر  �لهادئ  بالنقا�س  عالجها  وحتاول  منه،  لبد 

عالج، فال تياأ�س من عالج �أي م�سكلة �إذ� كنت تتطلع �إىل تاأ�سي�س حياة زوجية �سعيدة.   
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الدعابة والبت�شامة 
 ُت�ســـري بع�س �لدر��ســـات: )�أن روح �لدعابة و�سيلة ُعظمى للت�سدي لل�سغوطات و�لقلق، 

كما �أنها ت�سعرك مبزيد من �لر�سا عن حياتك(.
ويقـــول بع�ـــس علمـــاء �لنف�س: )عندما ياأخذ �ل�ســـخ�س كل �لأمور بجديـــة تتغري حالته 
�ملز�جية و�أ�سلوبه يف �لكالم ونربة �سوته، بل و�إ�سار�ته فيكون حادَّ �لطباع وقا�سًيا، مما يزيد 

�لفجوة بينه وبني �لآخرين(. 
و�لدعابـــة من �أكرب �لو�ســـائل للرتويح عن �لنفو�ـــس، وتطييب �خلو�طر وحتقيق �لألفة 
و�ل�ســـعادة و�ملحبة.. ولقد كان لنا يف ر�ســـول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص  �أ�ســـوة ح�ســـنة، فقد روى �لإمام �أحمد يف 
م�سنده �أن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: �إنها كانت مع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  يف �سفٍر وهي �سغرية، فقال 
لأ�سحابه: "تقدمو�"، ثم قال لها: "تعايل �أ�سابقك"، ف�سبقته، ثم ت�ستطرد ر�سي �هلل عنها: 
فلبثنا حتى �إذ� �أرهقني �للحم �سابقني ف�سبقني، فقال: "هذه بتلك". وعن �أبي هريرة ر�سي 
ا".  �هلل تعاىل عنه قال: قالو�: يا ر�سول �هلل �إنك تد�عبنا! قال: "نعم غري �أين ل �أقول �إل حقًّ

)�سحيح خمت�سر �ل�سمائل(.  

ب�شراحة
ت�ستغرب �ملر�أة حينما تذهب مع زوجها لل�سوق حيث ي�سبح ع�سبًيا وي�ستعجلها..فيما 
�أن تختار على مهل .. وكثرًي� ما ينتهي �لت�سوق مب�سكلة.. مال تعرفه �ملر�أة هو  تريد هي 
�لرتكيز  �إىل  د�ئًما  مييل  �لرجل  �أن  يف  �مل�سكلة  بل  �لرجل..  عند  م�سكلة  لي�س  �لت�سوق  �أن 
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�لب�سائع..  �ل�سوق.. كرثة  �ملوجود يف  �لت�سوي�س  يف نظر�ته.. تفكريه.. كلماته.. لذ� يتعبه 
و�ملحالت.. و�لبائعون.. فيما ت�ستمتع �ملر�أة بهذ� �لتنوع.. وهي ل تفهم مِلَ هو ع�سبي هكذ�؟! 
)للمعلومية.. ت�ستطيع �ملر�أة �أن تتحدث بالهاتف وهي حتمل طفلها.. وتر�قب طبق �لع�ساء 

على �لنار.. بكل ي�سر.. بينما يعترب �لرجل مثل هذ� تعذيًبا(.  

منحها الإح�شا�ص بالأمان 
�ملر�أة متتلك �سعوًر� و�إح�سا�ًسا قوًيا ب�سرورة كونها حممية من قبل زوجها، فاإذ� �سار 

�لزوج جالًد� �سارت �لأ�سرة �سحية. 
�لأماين  �للني هو طريق  �أن  �ل�سقاق، كما  و  �ل�سقاء  �لتعاطي لهي بذرة  �لق�سوة يف  �إن 
َيُعول  من  روؤو�س  فوق  �لتقريع  �سياط  يرفع  جالًد�  �لعزيز  �لزوج  �أيها  تكن  فال  و�لأمان، 
ويحمي، و�منحها �لإح�سا�س بوجودك �إىل جنبها، فاإنها ترى فيك �لكهف �لذي تلجاأ �إليه 

يف �ل�سدة".

منحها الإح�شا�ص بوجودها 
 �إن �ملر�أة متتلك كل مقومات �لإن�سانية، فهي �إن�سان كما �لرجل، ولها م�ساعرها �خلا�سة، 
ولذ�  و�أحا�سي�سها،  مل�ساعرها  قتاًل  يعد  �لزوجية،  �حلياة  �سوؤون  يف  تهمي�سها  فاإن  وبالتايل 
فعليك �أيها �لزوج �لكرمي �أن ت�ست�سريها فيما تر�ه من �سوؤونها حتى ولو مل يكن من نيتك 
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�أن متنحها وقًتا للحديث فيما ي�سلح �سوؤون �لأ�سرة، فاإنها  �أن عليك  �أن تعمل بر�أيها. كما 
بالتهمي�س، كرتكها  �لإح�سا�س  �سريًكا يف �سنعها. وجتنَّب ما يولد يف نف�سها  تعترب نف�سها 

وحيدة �أثناء قيامك ب�سهر�ت طويلة، �أو رحالت ترفيهية مثاًل.  

حفظ اأ�شرار الزوجة 
�إن �إف�ساء �لزوج لأ�سر�ر زوجته يولد فيها �لإح�سا�س باحلذر وفقد�ن �لثقة و�لطماأنينة، 
ًما �سرًعا ملا ي�ستبطنه  مما ينعك�س �سلًبا على �أجو�ء �حلياة �لزوجية، هذ� ف�ساًل عن كونه حمرَّ

من خيانة �أمانة، وغيبة �أو �نتقا�س.    

اأ�شباب غياب احلب بني الزوجني 
-   كرثة غ�سب وثور�ن �لزوج. 

�لنظر للزوجة على �أنها �إن�سان ناق�س.   -
كرثه خروج �لزوج وغيابه عن �لبيت.  -

-  عدم �لهتمام باللب�س و�ل�سكل وخا�سة �لزوجة.
-   عدم �لحرت�م. 

�لأنانية وحب �لذ�ت و�لتم�سك بالر�أي.   -
�لتطلع �إىل �حلر�م.   -

�لإهمال �لعاطفي.  -
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-  و�لأهم مر�قبة �هلل يف كل �لأمور.
على �لرجل �أن ير�قب زوجته، ويعلمها وير�سدها �إىل ما حتتاج �إليه من �لفقه، وياأمرها 
وي�سجعها على �أن تكون عبادتها بامل�ستوى �جليد، و�أن ت�ستكمل نق�سها يف فهم �أمور دينها، 
وعليها �أن تقر�أ �لقر�آن يوميًّا، و�أن تتعلم �لدعاء، وعليه متابعتها يف �أد�ء �ل�سلو�ت يف �أوقاتها، 
ومر�قبة حجابها و�سمول �سرته على ما ن�س عليه �ل�سرع، وعليها قر�ءة �لكتب �لإ�سالمية 

ا كتاب ريا�س �ل�ساحلني و�أمثاله.   �لتي تالئم م�ستو�ها خ�سو�سً

هجران املراأة 
�، فهو غالًبا ما يكون �أ�سد وقًعا  �إن هجر�ن �ملر�أة لذنٍب �قرتفته يكون �سديًد� عليها جدًّ
عليها من �سربها �أو زجرها، لذ� يجب على �لزوج �أن ل يلجاأ �إىل �ل�سرب و�لكلمات �لنابية 

اًل دون �أن يثري حفيظة �ملجتمع.   جتاه زوجته ما د�م �لبديل فعَّ

اإن عليه حقوًقا خارجية  
على �لرجل �أن يفهم زوجته باأن لديه و�جبات و�لتز�مات �أخرى خارج �لبيت، فهو لي�س 
موقوًفا للزوجة و�لعيال فقط ول لأمر �ملعي�سة فح�سب، بل �إن عليه حقوًقا خارجية، و�إن 
على زوجته �أن تف�سح �ملجال له وت�ساعده على ق�سائها، وعليها �أن ل ت�سمعه كلمة �لتاأفف �أو 

�لت�سجر، �أو �أن حتا�سبه على وقته �لذي ق�ساه خارج �لبيت، بل عليها �أن تعينه على ذلك0
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املجاملت
�إ�سماعها  حاول  لذلك  غرورها،  خالل  من  مير  �لزوجة  قلب  �إىل  �لطرق  �أق�سر  �إن   
كلمات تر�سي غرورها. مثاًل �متدح �لطريقة �لتي تختار فيها مالب�سها �أو طريقة كالمها، 
هذه �لأمور جتعل �لزوجة منجذبة لك، وتريد �سماعك و�لتحدث �إليك �أكرث؛ لأنك تقدرها 

وترى �لأ�سياء �جلميلة فيك.  

اإعجاب املراأة بزوجها 
�لزوجية، وعلى هذ� ينبغي  �لتوفيق يف �حلياة  �أ�سا�سي يف  �ملر�أة بزوجها ركن  �إعجاب  �إن 
للزوج �إعالم زوجته �لأخبار �لتي من �ساأنها رفع �سخ�سيته يف عينها، و�أن ل يتطرق �إىل ما فيه 
�لتقليل من �ساأنه و�حلط من �سخ�سيته. فاملر�أة بطبيعتها حتب �لرجل �لذي هو �أعلى منها 
�ساأًنا، ومن هنا يتبني خطاأ من يتو��سع لزوجته للدرجة �لتي حتط من �سخ�سيته، �أو �أن يبدي 
لها �لدنية من نف�سه فيتغا�سى عن جتاوز�تها عليه وحطها من قدره، ويظن ذلك تو��سًعا. 
! �إن ح�سن �لع�سرة باملعروف عليك ... ت�ستلزم تعليم زوجتك �لتي بني  �أيها �لزوج �ملحبُّ فيا 
يديك ... فق�سور �لزوجات و�إخفاقهن .. و�رتكابهن للمحرمات و�قرت�فهن .. لبد �أن يكون 
ملسو هيلع هللا ىلص  معه توجيه و�إر�ساد لهن .. حتى ل ترجح كفة �أوز�رهن وذنوبهن... فقد قال ر�سول �هلل 
ْقَن، َفاإِينِّ �أََر�ُكنَّ �أَْكرَثَ �أَْهِل �لنَّاِر". )رو�ه �لبخاري رحمه �هلل 304(  لهن: "َيا َمْع�َسَر �لنِّ�َساِء َت�َسدَّ
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الإ�شارة والتلميح اأف�شل من الت�شريح غالًبا 
�إن �لتدقيق يف كل �سيء - �أخي - �سيتعبك، ولي�س هذ� دعوة باأن تهمل بيتك! ل ل، و�إمنا 

ينبغي عليك �أن تتفادى �أموًر� وكاأنك مل ترها:
لي�س �لغبي �سيد يف قومه ... لكن �سيد قومه �ملتغابي

يعني ) كرب ر�أ�سك مرة .. وفوت مرة .. وعديها مرة..! ( ول تكن �سابط �سرطة يف بيتك 
حتقق يف �لكبرية و�ل�سغرية ، فاإن هناك �أموًر� حتل دون تدخل �أ�ساًل..

�شع نف�شك مكان املخطئ، وتفاَد كلمة ولكن 
�إن �ملخطئ د�ئًما - �أخي - يظن �أنه على �سو�ب، ففكر �أوًل قبل �أن تنطق باحلكم، وكيف 
وح�ًسا  كنف�سك..  نف�ًسا  لها  �أن  و�علم  به..  �أخطاأت  فيما  زوجتك  مكان  �أنك  لو  فاعاًل  كنت 
كح�سك.. فتنبه، و�إياك ولكن! فاإن كلمة )ولكن( تف�سد ما قبلها، فال تقل: �أنت �ليوم ما �ساء 

�هلل كيت وكيت لكن كذ� ، فلكن �أف�سدت كيت وكيت من �لثناء و�ملدح.  
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ل تتمنَّ ول تكرث من كلمة لو
 �إياك - �أخي - من لو.. لو كنِت فعلِت كذ�... لو فعلِت كذ�... ل يا �أخي، ل تفعل هذ�، 
ف�سوف متل منك زوجتك فتنبه... دعها تعمل ما عملته و�أثن عليها ، فلو �أنها قلبت حال 
�لبيت وغريت �لغرف مثاًل فال تقل:  لو كنِت �أتيت بهذ� هنا وبهذ� هنا لكان �أف�سل.. وقتها 
�ستتمنى �أنها مل تفعل... ويكفيها - �أخي - �أنها حاولت �أن ت�سعدك ب�سيء من �لتغيري... هذ� 

مثاًل فاإياك وكرثة لو!  

م املدح اأوًل  اإذا اأردت اأن تن�شح اأو تنقد فقدِّ
 �إذ� �أخطاأت زوجتك فال تاأخذ خلق �لن�ساء وتكفر �لع�سري فهي جمبولة على هذ�، وهذ� 
�أنت بهذ� �خللق �سار عيًبا فيك. فاإذ� ر�أيت يف يوم مثاًل ز�د �مللح يف  �أتيت  ، فاإذ�  هو خلقها 
�لطعام ل ينبغي لك �أن تقول: ما ذقت طعاًما جيًِّد� قط! ل ل ل، هنا كفرت �لع�سري مثلهن! 
َنَف�ٌس  �أدب.. جمال.. طاعة..  �أوًل... قل: �حلمد هلل �لذي رزقني بزوجة مثلك:  م �ملدح  قدِّ
طيِّب يف �لطعام، وطعام �ليوم جميل وزيادة �مللح فيه �أكيد من كرثة م�ساغل �ملطبخ... و�مزح 

معها..ما �لعيب ؟ �أخي دلعها!
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الزوج املنان  
 ل تقل: �أنا فعلت.. �أنا جبت... �أنا حمروق دمي لأجلكم �أنا .. �أنا .. �نتبه - �أخي - فلقد 
طفح كيل �لأبناء من �لآباء من كرثة �ملن! فاإذ� �أتيت لزوجتك بهدية؛ هذ� �إن كنت تهدي 
لها �أ�ساًل - فال ينبغي لك �أن متن وتتجمل بهذه �لهدية كلما ر�أيتها عليها.. بل قد تقول 
لك زوجتك بعد �أ�سبوع من �إهد�ئك هدية لها: �إنك منذ �سنو�ت مل تاأت ب�سيء جديد لها..  

اأم�شك ل�شانك !
�أمك ل�سانك ول ترد فهي يف �لأ�سل تكفر �لع�سري.. فقد تكون نا�سية ف�ساحمها وحتمل �أنت.  

اإياك و�شدة الأع�شاب 
�إن �سدة �لأع�ساب يف �لبيت - �أخي - من �أوىل �أ�سباب خر�به.. فاإذ� قامت م�سكلة ب�سيطة 
�أو قامت �لزوجة بفعل �سيء غري مق�سود.. يعالج بكلمة لطيفة.. �أو با�ستف�سار... لكن �سدة 
�لأع�ساب �ملوجودة يف �لبيوت لأ�سياء ب�سيطة ترج �لبيوت، و�هلل تعاىل يقول: )وجعل بينهم 

مودة ورحمة(.
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�شنزيد احلميمية بيننا: كيف؟ 
بابتعاد �أحدنا عن �لآخر ملدة ع�سرة �أيام على �لأقل. هذ� �لبتعاد يتلخ�س بالنف�سال 
�لروحي و�جل�سدي د�خل �لبيت. فلينم كل منكما يف غرفة منف�سلة، وين�سرف �إىل �أموره 
�ل�سخ�سية با�ستقاللية تامة عن �لطرف �لآخر. ثم تو�عد� على لقاء رومان�سي حول مائدة 
�لقمر.  �سوء  حتت  �لبلكونة  على  ورمبا  �حلديقة  يف  �أو  �ل�سموع  �سوء  حتت  خفيف  ع�ساء 

�لتزما بالكالم �لقليل و�لنظر �لكثري و�لتعابري �حلبيبة �ملكثفة.

�شنك�شر الروتني
 كل �ملتزوجني يقعون فيه، وتتحول حياتكما �إىل حركات )روبوتية(. �ل�سغل ثم �لت�سوق 

فزيارة �لأهل و�لطبخ و�لأولد �إىل ما هنالك. 
غريِّ هذ� �لروتني بني وقت و�آخر، توقف عن �لت�سوق لأ�سبوع معني ول جتعل زوجتك 
تطبخ بل ��سرت طعاًما جاهًز� �أو �أخرج كل حمتويات �لثالجة وخز�ئن �ملطبخ )عملية تنظيف 
غري مبا�سرة( و�عتمد وجبات �سريعة غري مكلفة وخفيفة على �ملعدة. بدل زيارة �لأهل �سافر 
بال�سيارة �إىل منطقة  جديدة للمزيد من �لطالع و�ملعرفة. خذ يوم �إجازة من �لعمل ومن 

من �أجل �لر�حة وهكذ�..!
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�شنتعاتب بدل اأن نتجادل
رغم �أن �خلرب�ء يف�سلونه ويعتربونه فلفل �لعالقات �لناجحة، �إل �أن �جلدل ل يرحم 
�لعالقة يف بع�س �لأحيان خا�سة عندما يكون �لطرفان يف غنى عنه. و�إن كان ل بد منه، ركز 
فقط على عالقتك بها وكيف تريد �أن تغري جمر�ها �إىل �لأف�سل. ل ت�سع �للوم عليها يف 
كالمك معها �أو تلمح �إىل خطئها ب�سكل غري مبا�سر. بل فكر يف حلول و�عر�سها عليها بدل 

�أن تنكد حياتك. �جعل عتاباتك ودية وت�سالح معها بعدها مبا�سرة.  

دوام ال�شعادة الزوجية 
�أن تدوم عليك �سعادتك �لزوجية فانظر �إىل من يعاين فقد�ن هذه �ل�سعادة  �أردت  �إذ� 
ب�سورة د�ئمة، �نظر �إىل من يعي�س يف نكد د�ئم وتعا�سة م�ستمرة، �نظر �إىل من ل ي�ستطيع 

توفري �سرور�ت �حلياة لزوجته و�أولده.  

التقارب
ل تتزوج �مر�أة على نقي�سك متاما يف �لذوق و�مل�سارب و�لهتمامات؛ لأن هذه �لأ�سياء 
هي �لتي تكّون حياتكما �لزوجية، ومتعتها. فكلما كانت �ل�سقة بينكما بعيدة فقدت حياتكما 
�لزوجية متعتها. وكلما تز�يدت عاد�تكما و�سفاتكما و�هتماماتكما �ملت�سابهة قويت �سعادتكما 

و�زد�دت فر�س جناحكما.    
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التبادل 
على �لزوج �أن يبادل �لزوجة �مل�ساعر �لطيبة و�لإخال�س، ويحاول �أن يثني عليها بني 
�حلني و�لآخر؛ لتخيم على �لبيت �لألفة و�ملحبة و�ل�سكينة، وي�ستن�سق �لأولد هذ� �لرحيق 
�أر�د لها �حلق تبارك وتعاىل ب�ستاًنا من  �أ�سوياء، وبذلك تكون �لأ�سرة كما  اء  �أ�سحَّ و�  في�سبُّ

�ملودة، وحديقة ثمارها �لتفاهم، فينعم يف ظلها �لأفر�د بالهدوء و�ل�سكينة.  

جدد حبك لزوجتك 
�لذي  هو  فاحلبُّ  لزوجتك،  حبك  بتجديد  �إل  �لزوجية  �سعادتك  ت�ستمر  �أن  ميكن  ل 

ي�سنع �لزو�ج �ل�سعيد، بل هو �لباعث على كل �لت�سرفات �حلميدة.

ل تنتظر ال�شاآمة والف�شل
�أن يكونو� يف قمة �ل�سعادة مع زوجاتهم لول �عتقاد خاطئ  �أنا�س كان ميكنهم   هناك 
ميلك عليهم تفكريهم، وهو �أنه �سياأتي �ليوم �لذي �ستتمكن فيه �مل�سكالت من �لو�سول �إىل 

هذه �ل�سعادة وتدمريها، و�ستح�سل يومئذ �ل�ساآمة و�مللل من هذه �حلياة. 
و�حلقيقة �أنه لي�س حتًما �أن ياأتي ذلك �ليوم، فهناك مناذج كثرية من �لب�سر ظلت على 
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َق بينهما �ملوت، ومل ي�سمحو� ل�سيء ذي بال  �أن يعكَر عليهم �سفو حياتهم،  �سعادتها �إىل �أن فرَّ
�أو يفقدهم بريق �سعادتهم.  

�شعادتك يف الزواج 
�علم �أن �أهم ما ينبغي لك �إدر�كه هو �أن �سعادتك يف �لزو�ج تتوقف على ما تفعله بعد 
ا متزًنا عاقاًل خالًيا من �لعقد �لنف�سية، م�ستقيًما على �سرع �هلل،  زو�جك. فاإذ� كنت �سخ�سً
ففي ��ستطاعتك �أن حتقق لنف�سك �ل�سعادة يف �لزو�ج، فالزو�ج رغم م�سكالته وم�ساعبه هو 

�أف�سل طرق �حلياة و�أر�ساها.  

التفاق قبل الزواج
�تفقا على كل �سيء قبل �لزو�ج حتى ل تكرث بينكما �خلالفات بعد �لزو�ج، ومن �لأ�سياء 

�لتي يجب �لتفاق ب�ساأنها: 
طبيعة منزل �لزوجية ومكانها و�أثاثها.  -

كيفية �لإنفاق.   -
عمل �لزوجة.   -

خروج �لزوجة.   -
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-  نظرتكما للمنا�سبات و�لعاد�ت �لجتماعية. 
نَّ  وقبل ذلك �لتفاق على هدفكما من �لزو�ج، بل يف �حلياة كلها: {َوَما َخلَْقُت �جْلِ  -

َو�ْلإِن�َس �إِلَّ ِلَيْعُبُدوِن}.  

�شاركها وجدانًيا 
�ساركها وجد�نًيا فيما حتب �أن ت�ساركك فيه، فزر �أهلها، وحافظ على عالقة كلها مودة 

و�حرت�م جتاه �أهلها. 

اعلم اأن زوجتك لي�شت اأنت
على �لرغم من نقاط �لتفاق �لتي جتمع بينك وبني زوجتك، فينبغي عليك �أن تقدر 
ما تنفرد به عنك زوجتك من نقاط �ختالف ، فال ميكن لثنني يجتمعان يف خلية زوجية 
�أن يكونا متطابقني متاًما تطابق ن�سفي �لكرة، ولبد �أن يكون كل منهما متفرًد� ب�سخ�سية 

مميزة وذ�تية حمددة، جتعله بعيًد� عن �لتماثل مع �ساحبه. 
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الزم الهدوء ول تغ�شب  
فالغ�سب �أ�سا�س �ل�سحناء و�لتباغ�س.  -

و�إن �أخطاأت جتاه زوجتك فاعتذر �إليها.  -
ل تنم ليلتك و�أنت غا�سب منها وهي حزينة باكية.  -

ر �أن ما غ�سْبَت منه يف �أكرث �لأحو�ل �أمر تافه ل ي�ستحق تعكري �سفو حياتكما  تذكَّ  -
�لزوجية، ول يحتاج �إىل كل ذلك �لنفعال.

��ستعذ باهلل من �ل�سيطان �لرجيم، وهدئ ثورتك، وتذكر �أن ما بينك وبني زوجتك   -
من رو�بط وحمبة �أ�سمى بكثري من �أن تدن�سه حلظة غ�سب عابرة، �أو ثورة �نفعال طارئة. 

م�شوؤولية ال�شعادة الزوجية
ل �سك �أن م�سوؤولية �ل�سعادة �لزوجية تقع على �لزوجني، فال بد من وجود �ملحبة بني 
يلتهب فجاأة وينطفئ فجاأة،  �لذي  �لأهوج  �ل�سعور  ذلك  باملحبة  �ملق�سود  ولي�س  �لزوجني. 
�إمنا هو ذلك �لتو�فق �لروحي و�لإح�سا�س �لعاطفي �لنبيل بني �لزوجني. و�لبيت �ل�سعيد ل 

يقوم على �ملحبة وحدها، بل ل بد �أن تتبعها روح �لت�سامح بني �لزوجني.  
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لإ�شعاد زوجتك
قم با�ست�سارتها يف �أمورك.   -

-  ��ستخدم معها �لأ�سلوب �لرقيق. 
تلطف يف �لأو�مر ول تقرن �أو�مرك بالتعايل و�لتكرب.   -

وفر لها ما يلزمها من نفقة وما حتتاجه من �أجهزة منزلية.   -
مازحها ولعبها و�ساحكها يف بع�س �لأوقات.    -

الزوجة ال�شاحلة 
ْنَيا َمَتاٌع َوَخرْيُ  هي �أ�سا�س �لبيت! �أمل تقر�أ حديث �لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: "�لدُّ

يِن َتِرَبْت َيَد�َك". ُة". وقال باأبي هو و�أمي: "َفاْظَفْر ِبَذ�ِت �لدِّ احِلَ ْنَيا �مْلَْر�أَُة �ل�سَّ َمَتاِع �لدُّ
�أمل تت�ساءلو�: ملاذ� جعل �ملر�أة �ل�ساحلة هي �أجمل �سيء يف �لدنيا؟ لأن �لزوجة �ل�ساحلة 
�ستعمل من �أجل ر�سائك طلًبا لر�سى رب �لعاملني، ولن تعاندك من �أجل نف�سها وكر�متها؛ 

لأنها حتت�سب كل ما تفعله من �أجل ر�سى �هلل وبلوغ �جلنة. 

غ�ص الطرف 
حاول �أن تغ�س �لطرف عن بع�س نقائ�س زوجتك، وتذكر ما لها من حما�سن ومكارم 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص : "َل َيْفَرْك ُموؤِْمٌن ُموؤِْمَنًة �إِْن َكِرَه ِمْنَها  تغطي هذ�، فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

ُخُلًقا ر�سي ِمْنَها �آَخر". �أخرجه م�سلم
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اأعط كل ذي حق حقه 
ول  جانب،  على  جانب  يطغ  فال   ، و�أهلك  لو�لديك  وحبك  لزوجك  حبك  بني  و�ئم 
ي�سيطر حب على ح�ساب حب �آخر. فاأعط كل ذي حق حقه باحل�سنى، و�لق�سطا�س �مل�ستقيم.  

تذكر
�أن زوجتك حتب �أن جتل�س لتتحدث معها و�إليها يف كل ما يخطر ببالك من �سوؤون. 
�لقلق  فيها  يثري  ذلك  فاإن  �أخر�َس،  �سامًتا  �ملحيا،  عاب�س  �لوجه  مقطب  بيتك  �إىل  تعد  ل 

و�ل�سكوك!.

ل �شلوكك من حني لآخر  عدِّ
�أنت  �أنت مت�سبثا مبا  �أن تقوم زوجتك بتعديل �سلوكها، وت�ستمر  فلي�س �ملطلوب فقط 

عليه، وجتنب ما يثري غيظ زوجتك ولو كان مز�ًحا.  
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كفيل برعايتها واإن كانت مي�شورة!
�أ�سعر زوجتك �أنك كفيٌل برعايتها �قت�ساديًّا مهما كانت مي�سورة �حلال، فال تطمع يف 
ماٍل ورثْتـُه عن �أبيها، فال يحلُّ لك �سرًعا �أن ت�ستويل على �أمو�لها. ول تبخل عليها بحجة 
�أنها ثرية، فمهما كانت غنية فهي يف حاجة نف�سية �إىل �ل�سعور باأنك �لبديل �حلقيقي لأبيها.  

ع زوجتك  �شجِّ
كانت  فاإن  �لعلم.  �ملثابرة وحت�سيل  ت�سجعها على  �لتي  �لإمكانات  لها  توفر  �أن   حاول 
ْر لها ذلك، طاملا �أنه ل يتعار�س مع  تبتغي �حل�سول على �سهادة يف فرع من فروع �ملعرفة في�سِّ
مبادئ �لدين، ول ي�سغلها عن �لتز�ماتها �لزوجية و�لبيتية. وجتاوْب مع ما حترزه زوجتك 

من جناح فيما تقوم به.  

اأن�شْت اإىل زوجتك باهتمام 
ر�ن عليها من هموم  فاإن ذلك يعمل على تخلي�سها مما  باهتمام  �إىل زوجتك  �أن�سْت 
ومكبوتات، وحتا�َس �لإثارة و�لتكذيب! ولكن هناك من �لن�ساء من ل ت�ستطيع �لتوقف عن 
�لأمر  مع  تتعامل  �أن  حينئذ  فعليك  �أقربائك،  �أو  �أهلك  ذم  على  حديثها  ت�سبُّ  �أو  �لكالم، 

باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة. 
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اقتف مِ اأثر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ينبغي للزوج �مل�سلم �أن يقتفي �أثر ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص يف �لع�سرة �لزوجية وغريها، فيميز بني 
�لإ�ساء�ت �لتي وقعت؛ �أهي �إ�ساء�ت �سخ�سية يف حقه ل تتعد�ه؟ �أم هي �إ�ساء�ت دينية يف حق 

�هلل، وحق غريه؟ 
�أن  دون  �هلل  �لثانية غ�سب يف  كانت  و�إن  و�سفح،  وعفا  و�سرب،  �لأوىل حلم  كانت  فاإن 

يتجاوز �حلدود. 
�أخذ  �إل  قط  �أمرين  بني  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  خري  "ما  قالت:  عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  عن 
�أي�سرهما، ما مل يكن �إثًما، فاإن كان �إثًما كان �أبعد �لنا�س منه، وما �نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه لنف�سه يف �سيء قط، �إل �أن تنتهك حرمة �هلل، فينتقم هلل تعاىل".  

مفهوم ال�شعادة 
�لنفقات  �إغد�ق  عند  تقف  ل  �لزوجة  �سعادة  �أن  جيًد�،  �لأزو�ج  يفهمه  �أن  ينبغي  مما 
�لزوجة  �ساأن كبري عند  �أخرى مهمة ذ�ت  �أ�سباب  �لأمو�ل ب�سخاء، بل هناك  و�إعطائها  عليها، 
ت�سعدها،وجتعلها ت�سعر بالهناء و�ل�سرور، وجتاهل �لرجل لهذه �لأ�سباب، �أو عدم �كرت�ثه بها 
�سيء خطري للغاية، يحدث ب�سببه فجوة بني �لرجل وزوجته وهو ل يدري ما �ل�سبب؟ من هذه 
�لأ�سباب �ملهمة: �إ�سعار �لزوجة بالأن�س، بتبادل �لأحاديث �ل�سيقة معها، وجتاذب �أخبار �لفكاهة.  
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وقع الهدية 
�إذ� كان قد  �لهدية ول�سيما  �لزوجة؛  �لطيبة �جلميلة يف تطييب خاطر  �ملظاهر  من 
�لرجل  يتنازل  ل  وملاذ�  و�أهانها.  م�ساعرها،  جرح  �أو  �إليها،  �أ�ساء  �أو  زوجته،  حق  يف  �أخطاأ 
عن كربيائه، ويعتذر بكل رجولة عن خطئه، ويرجع �إىل �حلق، �أو يخفف من وقع كلماته 
�لفرح و�ل�سرور، ويجعلها تن�سى ما حدث  �أو يده �لطائ�سة مما يدخل على قلبها  �لقا�سية 

وت�سفح عنه؟!  

ل جتعلها تغار من عملك 
 ل جتعلها تغار من عملك بان�سغالك به �أكرث من �لالزم، ول جتعل عملك ي�ستاأثر بكل 
وقتك، وخا�سة يف �إجازة �لأ�سبوع، فال حترمها منك يف وقت �لإجازة �سو�ء كان ذلك يف �لبيت 

�أم خارجه، حتى ل ت�سعر بامللل و�ل�ساآمة.  

ا�شتمع اإىل نقد زوجتك ب�شدر رحب
��ستمع �إىل نقد زوجتك ب�سدر رحب، فقد كان ن�ساء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ير�جعنه يف �لر�أي، فال 
ُكْم  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: "َخرْيُ يغ�سب منهن. �أح�سن �إىل زوجتك و�أولدك، فَعْن َعاِئ�َسَة َقاَلْت: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

ُكْم لأهلي". رو�ه �لرتمذي.   ُكْم لأَْهِلِه َو�أََنا َخرْيُ َخرْيُ
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اكت�شب من زوجتك!
ر�أى  �لتز�ًما بدينه حني  �زد�د  �لرجال  �كت�سب من �سفات زوجتك �حلميدة، فكم من 

مت�سك زوجته بقيمها �لدينية و�لأخالقية، وما ي�سدر عنها من ت�سرفات �سامية.  

ل تكن �شريع الغ�شب
�لغ�سب  �سريع  يكون  ل  �لعاقل  �أن  �إل  ع�سري،  �أمر  بالكلية  �لغ�سب  من  �لتخل�س  �إن   
بحيث ي�ستفزه �أي ت�سرف، وكذلك فاإنه ل ي�سيطر عليه �لغ�سب بحيث ي�سبح من �سماته، 
فاإنه �إذ� كان كذلك فقد �ل�سعادة، و�متالأت حياته بالنكد و�لأحز�ن، لأن �لغ�سب �إذ� ز�د عن 

حده خرج عن حدود �لعدل و�لرحمة و�لإن�ساف، �إىل �لظلم و�لق�سوة و�لإجحاف.  

ق�شة 
ُروي �أنه دخل على �خلليفة �لفاروق رجل �أ�سعث �أغرب ومعه �مر�أته وهي تقول:ل �أنا ول 

هذ� يا �أمري �ملوؤمنني! فعرف عمر كر�هية �ملر�أة لزوجها.
فاأر�سل �لزوج لي�ستحم، وياأخذ من �سعره، ويقلم �أظافره. فلما ح�سر �أمره �أن يتقدم من 
زوجته، فا�ستغربت ونفرت منه، ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعو�ها، فقال عمر:"وهكذ�، 

فا�سنعو� لهن، فو �هلل �إنهن ليحبب �أن تتزينو� لهن كما حتبون �أن يتزينَّ لكم".
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زوجي!
 �إن من دو�عي �سروري قيامي بخدمتك وخا�سة عندما ياأتيك �سديٌق عزيز �أو �سيٌف 
عابر، وهذ� �سيٌء �أفتخُر به، ولكني �أر�ك يف �أحيان قليلة ل تبايل ب�سحتي عندما يقدم عليك 
�ل�سيوف ، فقد �أكون ُمتعبة، �أو قد �أكون يف �أيامي �لتي ل �أُ�سلي فيها وتعلم �أنها �أيام حرجة 

من �لناحية �ل�سحية للمر�أة، فلماذ� ل تنظر ل�سعفي ومر�سي وتقدر ذلك؟  

ال�شك و�شوء الظن بها
من �لأزو�ج من ُيخون زوجته يف ماله، فرمبا ظن �أنها �أخذت من ور�ئه بع�س �لنقود، ثم 
ا ونحو ذلك. وقد يتمادى  يتذكر بعد ذلك �أنه قد ��سرتى بهذه �لنقود �سيًئا �أو �أقر�س �سخ�سً
بع�سهم في�سيء �لظن بزوجته يف �أخالقها وعر�سها، فري�قبها وير�قُب هاتف �ملنزل، ورمبا 
�سجل لها مكاملات، ورمبا عاد �إىل �لبيت يف غري موعده �ملعروف ؛ ليتاأكد من �أن زوجته مل 

ًما، ونحو ذلك.   ت�سلك �سبياًل حمرَّ
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عدم التما�ص املعاذير للزوجة
نحن ب�سر نخطئ ون�سيب، ولي�س من ح�سن ع�سرة �لرجل لزوجته �مل�سارعة يف موؤ�خذتها 
�إذ� �أخطاأت، بل يرتوى قبل �أن يحكم عليها، ويلتم�س لها �لأعذ�ر، وير�عي �لظروف و�لأحو�ل 

�لتي �سدرت فيها �لأخطاء ما �أمكن حتى ل تكرب �مل�ساكل ويعظم �ل�سرر.  

البخل اآفة ذميمة 
�ملر�أة �لتي �أ�سيبت بزوج بخيل �مر�أة م�سكينة كان �هلل يف عونها، وهدى �هلل لها زوجها. 
�إن نفقة �لزوجة و�جبة بالكتاب و�ل�سنة، ويزد�د �لرجل �سوًء� �إن كان ُيقرتِّ على زوجته وهو 
د�ع  بال  وهناك  هنا  فيه  ي�سرف  رمبا  �لذي  �لوقت  يف  �لو�جبة  �لأمور  يف  ُيقرتِّ  �أو  مو�سر، 
ول�سيما على رفاق �ل�سوء. وكم من بيوت يجثم عليها �لبوؤ�س، وتخيم عليها �سحائب �ل�سقاء 

و�لنكد و�حلزن ب�سبب تقتري �لزوج وتق�سريه يف �لنفقة!. 

ال�شتهانة بالزوجة وعدم احرتامها
وهو  زوجته  مع  ووئام  �سعادة  يف  �سيعي�س  �أنه  يظن  عندما  فادًحا  خطاأ  �لزوج  يخطئ 
ي�ستهني بها �أو يحتقرها ول يحرتمها؛ لأنه رجل ولأن �لقو�مة بيده، و�أن �ملر�أة ناق�سة عقل 

ودين، وخلقت من �سلع �أعوج فال ينا�سبها من �ملعاملة �إل ما فيه �زدر�ء �أو �إهانة �أو ذم! 
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�إن �ل�سعادة �لزوجية ترفرف د�ئًما على بيت يحرتم فيه كل من �لطرفني �لآخر، ويقدره 
ويثني عليه، ويكرمه ول ي�سيء �إليه.  

كرثة العتاب
ليعلم �لزوج �أن كرثة �لعتاب وبخا�سة يف �لأمور �لتافهة تنغ�س على �لزوجة عي�ستها، 
فليكن �لزوج حكيًما يف �إنز�له على منازله، ويف �لوقت �ملنا�سب، بالأ�سلوب �ملالئم... و�لعتاب 
تالحقها،  �لعتاب  �سياط  لأن  �لأع�ساب؛  وقلق  بالتوتر  �ملر�أة  ي�سيب  �لتافهة  �لأمور  يف 
وع�سا �لتاأنيب �أمام ناظرها، وهي معاتبة على كال �لأمرين؛ �إن �أقدمت، قال: �لإحجام هو 
�ل�سحيح، و�إن �أحجمت، قال: �لإقد�م هو �ل�سحيح. في�سيبها �سلل يف �لتفكري، وتخلف يف 

تدبري �لأمور، وقتل لطاقات �لإبد�ع. ومن ثم يكون �لنفور بدل حب �لقدوم.

�شرب الزوجة 
�إن �لزوج �لذي قد ق�سا قلبه، وغلظ طبعه، و�أ�ساء فهم �لن�سو�س �ل�سرعية يف معاملته 
�لزوجية، في�سرب �سرب �حليو�نات، وعند �أتفه �لأ�سباب، قد �أخطاأ �لطريق يف عالج م�ساكله 

د�خل �لبيت، وحاد عن �لطريق �ل�سحيح لتفادي �لأخطار. 
�إن �ملر�أة لي�ست هماًل م�ساًعا، �أو حيو�ًنا د�خل �لبيت، �أو �إن�ساًنا بال كيان �أو روح �أو �إح�سا�س، 
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ُج َعلَْيُكْم  حتى يكون �ل�سرب هو �أول �لعالجات وبطريقة تخالف �ل�سرع. قال ملسو هيلع هللا ىلص : " �إِينِّ �أَُحرِّ
ا:" َل َيْجِلُد �أََحُدُكُم �ْمَر�أََتُه َجْلَد �ْلَعْبِد ُثمَّ ُيَجاِمُعَها  ِعيَفنْيِ �ْلَيِتيِم َو�مْلَْر�أَِة. " وقال �أي�سً َحقَّ �ل�سَّ

يِف �آِخِر �ْلَيْوِم".

رحابة ال�شدر 
�ل�سدر،  و��سع  يكون  و�أن  و�ملحقر�ت،  �ل�سفا�سف  عن  يرتفع  �أن  �لعاقل  �لزوج  على  �إن 
�إن  �أو تهويل.  �لأمور دومنا تهوين  بتوؤدة و�سكينة ونظرة عميقة يف  ي�سعى يف حل م�ساكله 
طول مدة �خل�سام بني �لزوجني ت�سقط �لهيبة، وتقتل �لحرت�م، وتغتال �ملودة و�لرحمة، 

ورمبا تفاقم �لأمر �إىل ما ل حتمد عقباه.  
وعلى �لزوج �لعاقل �أل يعطي �لأمور �أكرث مما ت�ستحق، ول�سيما وهو يدرك �أن �خلالفات 
ل يخلو منها �أي بيت، ولكن باحلب وغ�س �لطرف عن �لهفو�ت و�لأخطاء، و�ملبادرة بال�سلح 

و�لإ�سالح تزول �ل�سحناء وتقل �خلالفات د�خل �لبيت.  

التطلع اإىل غري الزوجة 
 د�ئًما يكون ب�سبب عدم غ�س �لب�سر وهذ� حر�م، �أو �لتطلع �إىل �سفات كمال من �ل�سعب 
وجودها كلها يف �مر�أة و�حدة، �أو تعلُق قلبه بغري زوجته ملا ي�سمعه عنها من �سفات يحبها 
وهي غري موجودة يف زوجته. وعالج هذ� كله تقوى �هلل تعاىل؛ فالذي يغ�س ب�سره عن 
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�لن�ساء �لأجنبيات، لبد �أن يرى زوجته �أجمل �مر�أة يف �لدنيا بل ويقنع بها، �أما من يطلق 
�لعنان لب�سره فينظر هنا وهناك فعلى �لأقل لبد �أن تكون هناك عقوبة لذلك وهي عدم 
�لقناعة بزوجته وعدم �لر�سا مبا هو فيه، وذلك من �أعظم ما يهدم بنيان �حلياة �لزوجية.  

احللف بالطلق 
بالطالق  �حللف  عندنا  �لنا�س  بني  يكرث  له:  فقيل  �هلل  رحمه  باز  �بن  �ل�سيخ  �سئل   

و�حلر�م فما حكم ذلك؟ 
فاأجاب بقوله: )�أما �حللف بالطالق فهو مكروه ل ينبغي فعله لأنه و�سيلة �إىل فر�ق 
�لأهل ، عند بع�س �أهل �لعلم ، ولأن �لطالق �أبغ�س �حلالل �إىل �هلل، فينبغي للم�سلم حفظ 
و�لأوىل  �لغ�سب.  و�لعزم عليه يف غري حال  �لطالق  �إىل  �إل عند �حلاجة  ذلك  ل�سانه من 
�لكتفاء باليمني باهلل �سبحانه �إذ� �أحب �لإن�سان �أن يوؤكد على �أحد من �أ�سحابه �أو �سيوفه 

للنزول عنده لل�سيافة �أو غريها.
�أما يف حالة �لغ�سب فينبغي له �أن يتعوذ باهلل من �ل�سيطان، و�أن يحفظ ل�سانه وجو�رحه 

عما ل ينبغي.
�أما �لتحرمي فال يجوز �سو�ء كان ب�سيغة �ليمني �أو غريها لقول �هلل �سبحانه:"يا �أيها 
�لنبي مل حترم ما �أحل �هلل لك". ولأدلة �أخرى معروفة، ولأنه لي�س للم�سلم �أن يحرم ما 

�أحل �هلل له، �أعاذ �هلل �جلميع من نزغات �ل�سيطان"(�.هـ. 
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زوجي!
�إنك عندما ُت�ساب ب�سوء من مر�س �أو هم ونحو ذلك ل تعلم كم �أهتُم لذلك، ول تعلم 
كم دمعةٍ ذرفت من عينيَّ ؛ حزًنا على مر�سك! و�أمتنى �أن �ملر�س تخطاك و�أ�سابني0 هذه 
دمت ملا �أ�سابني ذلك �ملر�س فر�أيتك غري مباٍل بي ول ُمكرتٍث  م�ساعري ب�سدق، ولكني �سُ
�مللل مما  كلمات  وُت�سدر  �أهلك،  �إىل  �ل�سكوى  �أطلقت عبار�ت  وقد  �سمعُتك  �إنني  بل  بحايل، 
ا وهًما علمي باأنك قد عزمت �لزو�ج علي وتطليقي ؛ لأنك ل تريد  �أ�سابني، ومما ز�دين مر�سً

�مر�أة مري�سة! ل �إله �إل �هلل... لقد هدمت �لآمال و�لأماين �لتي ر�سمتها طو�ل حياتي. 

اأيها الزوج!
�ملر�أة حتتاج �إىل �إ�سباع بع�س غر�ئزها �لعاطفية عرب �لإح�سا�س بوجودها، و�لإح�سا�س 
بجهودها و�حرت�م جمهودها. �ملر�أة حتب �أن تعرف �سورتها وحجمها من �أقرب �ملحيطني 

بها و�أولهم زوجها. 
�إن �لت�سجيع و�ملرح يدفع �لزوجة �إىل �حلما�س يف حت�سني �سورتها �ل�سكلية و�ملعنوية 

�أمام زوجها(.
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التما�ص املعاذير 
بها  �ملعاذير ويح�سن  يلتم�س لزوجته  �أن  �لنقي  �لقلب  �لكرمي، �ساحب  �لزوج  �إن على 
�لظن، و�إذ� وجد ما ي�ستوجب �لعتاب عليها، فليعاتب عتاب �ملحب، وهو �لعتاب �لرقيق دون 
�إ�سفاف �أو بذ�ءة �أو �سوء معاملة. و�أح�سن من ذلك �أن يتغافل ويتغا�سى، و�إل عا�س حياة كلها 

نكد وتعا�سة �إن كان ممن يحا�سب على كل �سيء.  

التوتر و�شيق اخللق اأثناء احلي�ص
 �إن �أخالق �ملر�أة ونف�سيتها يف فرتة �حلي�س، تختلف عنها يف فرتة �لطهر، ف�ساًل عما 
�أو �لكثري�ت بال�سد�ع و�لتعب و�أمل �لعظام وغري ذلك مما يوؤثر على  ا منهن  ي�سيب بع�سً
نف�سية �لزوجة وعالقتها د�خل �لبيت باأفر�د �لأ�سرة. لذ� على �لزوج �أن يتحمل ما ي�سدر 
عن زوجته يف هذه �لفرتة من هفو�ت، ويلتم�س لها �لأعذ�ر �إذ� تكا�سلت �أو فرتت �أو مل تقم 

بو�جباتها خري قيام.  

التعدد 
�إن كنت ترغب يف �لتعدد فادر�س �لأمر، و�ساور من تثق به من �إخو�نك، �أو ��ستفت �أهل 
�لعلم، ثم �تخذ قر�رك وتوكل على �هلل، �أما �إن كنت ل ترغب فال تع�ِس �هلل يف زوجتك، ول 

توؤملها فاإن ذلك يوؤذيها، و�أذيتها حر�م.  
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العفو وال�شفح 
عن �أن�س ر�سي �هلل عنه قال: ))خدمت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�سر �سنني، فما قال يل قط: �أف، 
ول قال ل�سيء فعلُته: مَل فعلَته؟ ول ل�سيء مل �أفعله: �أل فعلت كذ�((. يا �أيها �لأزو�ج، �لعفو 

�لعفو، و�ل�سفح �ل�سفح، و�إل فليلتزم باآد�ب �لعتاب". 
وينبغي للزوج �أل يكرث �خل�سومة مع زوجته ول�سيما �إن كان بدون مربر مقبول، �أو 

يفجر يف خ�سامه بدون �سو�بط �سرعية ولأ�سباب تافهة �أو ب�سبب �لعند �أو �لكرب.  

انتبه اأن تكون مثل هذا الزوج
�لزوج �لذي يكرث من لوم زوجته و�نتقادها يف كل �سغرية وكبرية ت�ستحق �أو ل ت�ستحق، 
فلي�س ب�ساحب �خللق �لكرمي، �لذي يعفو وي�سفح، بل يزيد من �جلفاء بينه وبني زوجته، 

ويورث �لنفرة و�لكر�هية.  

اخللق الطيب 
�ملحبة،  �أو��سر  تدعيم  �سيء يف  مثلهما  لي�س  للزوجة  �لع�سرة  وح�سن  �لطيب  �خللق  �إن 
و�ملودة بني �لزوجني، و�إ�سفاء �ملناخ �ل�سحي �لنقي لل�سعادة �لزوجية د�خل �لبيت �مل�سلم. وينايف 
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�إحز�نها  �إل  �للهم  �سرعي،  وبال مق�سد  عليها بال مربر  بالزو�ج  زوجته  �لرجل  تهديد  ذلك 
و�لنتقام منها ؛ لتق�سريها مثاًل يف بع�س �لأمور د�خل �لبيت �سو�ء كانت م�ستحبة �أو و�جبة.  

لغة القلوب 
�ل�سعادة و�لهناء، عندما ترفرف  �مل�ساعر و�لأحا�سي�س و�لقلوب و�لوجد�ن هي  �إن لغة 
طيورها �جلميلة على �لبيت �مل�سلم، فُت�سعد كل من فيه، وكل من حوله. �لزوج ينظر �إىل 
زوجته، فيح�س بها �إن كانت �سعيدة �أم حزينة، �إنه يتجنب �ل�سوؤ�ل �ملبا�سر، لكنه يفهم �ل�سبب 
�إز�لة ما  �أجله تبدو زوجته كما ير�ها، فيتعامل معها على هذ� �لأ�سا�س، يحاول  �لذي من 
يغ�سبها �أو يحزنها، �أو يزيد مما ي�سعدها ويفرحها، �إنه ي�سعرها بالهتمام، ويتذكرها دون 
�أن ُتذكره يف �ملنا�سبات �خلا�سة بالهد�يا، حتى و�إن كانت رمزية، وهنا يزد�د �حلب، وتقوى 

�لعو�طف، وتتعمق �لأو��سر.  

ر�شالة عتابة من زوجة
زوجي �حلبيب..! بيتنا يخلو من �جلل�سة �لإميانية، �أريدك �أن تقر�أ علينا حديًثا من 
كتب  ملسو هيلع هللا ىلص من  �لر�سول  �سرية  يروي  �جلهوري  �سوتك  ن�سمع  �أو  يوم،  كل  �ل�ساحلني  ريا�س 
�ل�سرية، فمتى تبد�أ؟ ل تقل: غًد�، بل �ليوم �ساأهيئ لك �لكتاب، ودعنا ن�سمع �سوتك، وناأن�س 

بجلو�سك، ويفرح �أطفالنا جميًعا باأبوتك".  
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و�شاورهم يف الأمر 
�إن �لت�ساور مع ذوي �ل�ساأن و�أرباب �حلجا عامل مهّم يف كل ما يحدث من خالف بني 
�لزوجني، ذلك لأن غريك يعرف من �حللول ما ل تعرفه، وقد يكون ممن وقع يف َحَدٍث 
ق للحل �ملنا�سب. وعادة ما ي�ساب �ملرء حني �مل�سكلة ب�سيق يف �لر�أي، وتعكري على  مماثل َفُوفِّ

�سفو �لتفكري، يحتاج معه �ل�ستناد �إىل �آر�ء �لآخرين، للخال�س مما هو و�قع فيه.  

ح�شن الع�شرة 
لي�س من ح�سن �لع�سرة �أن ُيكّلف �لزوج �مر�أته �سطًطا، وينهكها يف حتقيق حقوقه تعًبا، 
بل عليه �أن ي�سلك هدًيا قا�سًد�، ويتغا�سى عن بع�س حقوقه يف �سبيل حتقيق �ملهم منها ؛ 
�إح�ساًنا للع�سرة، وتخفيًفا على �لزوجة. وكذ� حال �ملر�أة مع زوجها لت�ستدمي حمبته، وتك�سب 

ثقته ومودته. 

مال الزوجة 
من  لي�س  وهذ�  ر�ساها،  بدون  زوجته  مال  على  فيت�سلط  �لطمع  يغلبه  �لأزو�ج  بع�س 
حقه، بل للمر�أة مالها. ولها حق �لت�سرف فيه دون غريها. وعلى �لزوج �أن يقوم بو�جبه يف 
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�لنفقة عليها، و�إن كانت ذ�ت مال. ومثل هذ� �جل�سع من بع�س �لأزو�ج ميحو �ملحبة، ويذيب 
م �ل�سالم يف �أمن �لبيت.   �لُوّد من قلب �لزوجة، �إن مل يحملها على ت�سرٍف م�سني يحطِّ

الدين اأوًل 
�ملال،  �أو  �حل�سب،  �أو  �جلمال،  �ساأن  �هتماماتهم  على  يغلب  �لنا�س  من  كثرًي�  �أّن  جند 
وهذ� لي�س خطاأ يف حد ذ�ته، ولكن �خلطاأ �أن يتنازل �لرجل عن �أهّم مو��سفات �لزوجة، وهو 
ين( على ح�ساب وجود �ملو��سفات �لأخرى كّلها �أو بع�سها، فالّديَن �لّديَن َتِرَبْت يد�ك.    )�لدِّ

عّلم زوجتك اأمور دينها 
�إذ� كانت �ملر�أة مل  �أمور دينها وبخا�سة  �أن يعلم �لزوج زوجته  �أهم من �لنفقة و�ملبيت 
من  يتخذ  �أن  �لزوج  وعلى  ودنياها،  دينها  �أمور  يف  يكفيها  ما  �ل�سرعي  �لتعليم  من  تاأخذ 
دينهن،  �أمور  ن�ساءه  يعلم  ، كان  ملسو هيلع هللا ىلص  و�لر�سول  به هذ� �جلانب،  ُيكّمل  �ل�سرعية ما  �لو�سائل 

وزّوج رجاًل من �ل�سحابة �مر�أة على ما معه من �لقر�آن.  
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اأ�شعر نف�شك بالر�شا وال�شعادة
ل تكن كهوؤلء �لرجال �لذين ل يرون ما عند زوجاتهم من �لإيجابيات و�لف�سائل، ول 

ينظرون �إليهن �إل بعني �لتق�سري و�لنتقا�س، قال �ل�ساعر:
    وعني �لر�سا عن كل عيب كليلة       كما �أن عني �ل�سخط تبدي �لـم�ساويـا 

وقال �آخر: 
    نظـــــــــــــــــــرو� بعني عد�وة لـو �أنهــــا       عني �لر�سا ل�ستح�سنو� ما ��ستقبحو�    

ا  اإن لأهلك عليك حقًّ
ن  بع�س �لأزو�ج هد�هم �هلل، تر�ه يف دنياه لهًثا، �أو يدمن �ل�سهر�ت مع �لأ�سحاب و�خلالَّ
�أرهقه �لتعب و�أ�سناه �للعب، و��ستنفد ما يف  �إل يف �ساعة متاأخرة من �لليل، قد  َيوؤوب  ول 
فر��سه  على  ويرمتي  كالم،  ول  �سالم  بال  فيدخل  م�سامريه،  مع  و�للهو  �ملرح  من  جعبته 

كاجليفة، ولو ُقّدر له �أن يق�سي َوَطَره منها ق�ساه على وجه ل ت�سعر معه �ملر�أة ب�سعادة.  

ح�شن الختيار 
�أن  ينبغي  بل  فقط،  �ساحبه  على  �لزوجني  من  كل  فيه  يقت�سر  ل  �لختيار  ح�سن 
يتعد�هما �إىل ذويهما و�أهلهما، فقد تكون �أم �لزوجة �مر�أَة �سوء، توؤثِّر على �بنتها باأخالقها، 
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وتزرع �ل�سقاق بني �بنتها وزوجها. وقل مثل ذلك فيمن عد�ها مما يت�سل ببيئة �لزوجني، 
َمْن!.   و�إّياكم وخ�سر�ء �لدِّ

ال�شماح للزوجة بالتعبري عن راأيها
�حلياة �لزوجية م�ساركة بني �لزوجني، و�لرجل يعطي زوجته �لفر�سة لتعرب عن ر�أيها 
فيما يدور د�خل بيتها، وهذ� مما يجعل �حلياة بني �لزوجني ي�سرية و�سعيدة. ويجب على 
�لرجل �أن يحرتم ر�أي زوجته، ويقدره �إذ� كان �سو�ًبا، و�إن خالف ر�أيه، و�لأ�سلوب �لذي يتبعه 

�لزوجان يف مو�جهة �خلالف �إما �أن يق�سي عليه �أو ي�سخمه ويو�سع نطاقه.
وقبل �لدخول يف حل �خلالفات يح�سن �لتنبه �إىل بع�س �ل�سو�بط: 

�أوًل: ل�سك �أن للكلمات �حلادة، و�لعبار�ت �لعنيفة، و�لكلمات غري �ملوزونة و�ملح�سوبة، 
و�جلروح  �ل�سدمات  على  عالوة  �خلالف،  �نتهاء  بعد  حتى  با�ستمر�ر  يرتدد  �سدى  لها 
من  و�حلط  �لفاح�س،  �لكالم  عن  �لبعد  ينبغي  لهذ�  �لنفو�س،  يف  ترت�كم  �لتي  �لعاطفية 

�لن�سب �أو �جلاه �أو �ملكانة، �أو �سب �لأ�سرة و�لأهل و�لأقارب. 
ثانًيا: لزوم �ل�سمت و�ل�سكوت على �خلالف حل �سلبي موؤقت للخالف، �إذ �سرعان ما 

يثور �لربكان عند دو�عيه. وعند �أدنى ��سطد�م.  
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القوامة 
تعني  و�إمنا  و�لتكرب.  و�لتعايل  �لبط�س  تعني  ل  زوجته  على  �لرجل  قو�مة  �أن  �علم 
�لرعاية و�حلفظ و�لر�أفة و�لرحمة، وو�سع كل �أمر يف مو�سعه �سدة وليًنا، ول �سك �أن �سوء 

��ستخد�م �لرجل ل�سالحياته يوؤدي �إىل نقي�س �ل�سعادة.    

تداول الراأي
ينبغي �أن يكون �لت�ساور وتد�ول �لر�أي قائًما بني �لزوجني فيما يتعلق ب�سوؤون �لبيت، 
وتدبري �أمر �لأ�سرة، وم�سري �لأولد، ولي�س من �حلكمة يف �سيء �أن ي�ستبد �لرجل بر�أيه ول 
يلتفت �إىل م�سورة �مر�أته، ل ل�سيء، �إل لأنها �مر�أة، وم�سورتها قدح لقو�مته عليها يف نظره 
�ل�سقيم. فكم من �مر�أة �أدلت بر�أي �سار له �أكرب �لأثر يف ��ستقامة �لأمور و�سالح �لأحو�ل!.

اأ�شا�شيات جناح امل�شارحة الزوجية
بعد عنائه من  �لزوجة زوجها  تقابل  �أن  يعقل  �ملنا�سبني: ل  و�ملكان  �لوقت  �ختيار   -
�لأطفال  ب�سكوى من  �أو  بحديث جاف  وبدون مقدمات  �ملنزل  �إىل  دخوله  �لعمل ومبجرد 

وت�سمي ذلك م�سارحة..!!
-  �لثقة و�ل�سدق يف �حلديث. 

�لت�سحية و�لتنازل عن بع�س �لأمور �لتي قد ل تفيد.  -
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-  �ملودة �سعور متبادل باحلب يجعل �لعالقة قائمة على �لر�سا و�ل�سعادة.
قرب �لزوجني �أحدهما من �لآخر؛ ي�سعر كل و�حد �أنه حماط بالآخر.    -

اأهدافك وخمططاتك 
�إن تو�سيح �أهد�فك لزوجتك؛ يف �حلياة على �ملدى �لقريب و�ملدى �لبعيد، و�لو�سائل 
ا"  �أي�سً زوجتك  و�أهد�ف  �أهد�فك  حتقيق  على  ي�ساعدك  �أن  �ساأنه  من  لتحقيقها  �مل�ساعدة 

بحيث تكون ميثاًقا بينك وبني زوجتك ت�سعيان جميعا لتحقيق هذ� �مليثاق0

احلقوق والواجبات 
جعل �لإ�سالم لكل من �لزوجني حقوًقا كما جعل عليه و�جبات، يجب �أن يعلمها خري 
ِعلم، حتى يوؤدي ما عليه من و�جب خري �أد�ء، ويطلب ما له من حق ب�سورة لئقة، و�إذ� علم 
�لزوج و�لزوجة ما له وما عليه، فقد ملك مفتاح �لطماأنينة و�ل�سكينة حلياته، وتلك �حلقوق 

م �حلياة �لزوجية، وتوؤكد ح�سن �لع�سرة بني �لزوجني.   تنظِّ
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ل تفهموا احلب خطاأ
 بع�س �لأزو�ج و�لزوجات يظنون �أن �حلب يف حياتهم �لزوجية قد توفاه �هلل، وي�ست�سلمون 
�إىل �حلالة �لتي و�سلو� �إليها. �أما �لأزو�ج و�لزوجات �لأكرث قدرة على فهم نف�سية �لإن�سان 

فيعلمون �أن �حلب فعل �إر�دي وقر�ر يتخذه �ملُِحب.

فنون التعامل مع اأفراد الأ�شرة 
د�ئًما،  �لأبناء  ر�أي  على  �ملو�فقة  هو  �لحتو�ء  معنى  لي�س  ولكن  �لحتو�ء،  هو  �لتفهم 
بل تفهم ما يق�سدون وي�سعرون به حتى و�إن �ختلفت معهم يف �لر�أي يجب �أن ي�سعر �أفر�د 

�أ�سرتك �أنك ل تتخذ موقًفا م�ساًد� دون تف�سري لذلك. 

الأذى واحلب الزوجي 
�لأذى و�حلب �لزوجي ل يجتمعان يف �لقلب �أبًد� ملدة طويلة، �أو ل يجتمعان �إل ب�سعوبة 

كبرية جًد�. فال ي�سلح باأحد �لزوجني �أن يد�وم على �إيذ�ء �لآخر ثم يطلب منه �أن يحبَُّه. 
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الإخل�ص 
�إذ� كان ذلك  ا  �لقاعدة �لأ�سا�سية �لتي ي�ستند عليها جناح �حلياة �لزوجية .. خ�سو�سً
عن قناعة تامة مبا تقوم به جتاه زوجتك ولي�س من �أجل عاد�ت �أو تقاليد فر�سها �ملجتمع، 
و�سيعطي زوجتك �نطباًعا عن �أهمية �حلياة �لزوجية جتعلها تبذل كل ما ت�ستطيع من �أجل 

�إ�سعادك.  

ال�شند القوي 
قد  موقف  �أي  من  ويحميها  ي�ساندها  د�ئًما،  ور�ءها  زوجها  باأن  ت�سعر  �أن  �ملر�أة  حتب 

تتعر�س له من وجهة نظرها فيعطيها ذلك �لإح�سا�س قوة و�سالبة يف مو�جهة �لأمور.  

اجعل من حواء ن�شفك الآخر
�جعل من حو�ء ن�سفك �لآخر و�أ�سعدها ف�سعيد �أنت �إن �أ�سعدتها، و�حتوها روًحا ووجد�ًنا، 
و�جعل منها كائًنا ل ي�ستطيع �ل�ستغناء عنك حلظة و�حدة، كما ل ي�ستطيع �ل�ستغناء عن 

�ملاء و�لهو�ء، كن طيًفا رقيًقا ل عبًئا.  
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احذر من جفاف امل�شاعر !
�ملال،  �مل�ساعر، فوفرة  فاإن دمارها يبد�أ من جفاف  �لبيوت تبنى على �حلب  �إذ� كانت   
وملك �لكثري من متاع �لدنيا ل تكفي جللب �ل�سعادة بني �لزوجني، فالعالقة �لتي ت�سبح 

ج�سًد� بال روح تو�سك �أن تنق�سي وتقع وتنهار!.

فن اإدارة الوقت 
تعلم فن �إد�رة �لوقت ورتِّب �أولوياتك وزيار�تك �لجتماعية و�أعمالك �ليومية؛ حتى 
�ملهمة،  و�لق�سايا  �ملحتوى  دون  �لأ�سياء  هو�م�س  يف  �جلهد  و�سياع  �لفو�سى  من  تتخل�س 

وحتى تبتعد عن م�سكلة �إهمال بيتك وزوجتك و�أبنائك.  

رغبات
حت�س�س رغبات زوجتك ومطالبها، و�حر�س على �لعتناء بها، فاإن لكل زوجة رغبات 
زوجته  ملحبة  طريق  �أقرب  �لرغبات  لهذه  حتقيقه  �أن  يدرك  �حل�سيف  و�لرجل  خا�سة 

و�سعادتها.  
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الت�شامح 
تعتقد �أن غ�سبك �سوف يكون كاللعنة �لغام�سة على �لآخر، تريد �أن جتعله ي�سعر بالأمل 
ول تعرف �أن م�ساعر �لغ�سب �ل�سلبية هذه ميكن �أن ت�سيطر على حياتك كلها، فتلك �لق�سوة 

ميكن �أن توؤثر على ذ�تك، وعلى كل م�ساعرك �ملوجهة لأطفالك وو�لديك و�أ�سدقائك.  

ل تقارن نف�شك باأحد 
كن كما �أنت �سكاًل وم�سموًنا، ول تفكر بتقليد �أحد يف �أ�سلوبه مع زوجته.. فاأنت ل�ست 
�ل�سخ�سية، وتقبَّل  �لور�ثية و�سفاتك  �لتي حتمل جيناتك  �أنت! لك ب�سمتك �خلا�سة  �إل 

ذ�تك وحاول معاجلة عيوبها، فهذ� �سيك�سبك �لر�سا و�لقناعة عن ذ�تك.  

ل للتحكم 
عادة ما تقاطع �سريكك �أثناء حديثه، لكي تقول ر�أيك، �أو تغري مو�سوع �حلديث �إذ� ما 
بد�أت ت�سعر باأن �سريكك على حق، تت�سرف كاملالك �أمام عائلتك و�أ�سدقائك، وحتكي لهم ما 
جتد نف�سك م�سطًر� للتعامل معه، وكيف هي م�ستحيلة �حلياة مع �سريكك، فكل تلك �لأ�سياء 

بذور مل�ساكل قادمة قد تتفاقم �إىل نز�عات مليئة بالتعليقات �لتي تظهر �سعورك بالتفوق!  
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اأخرب زوجتك كل يوم اأنك حتبها 
 كل منا يحتاج �إىل جتديد �حلب ، ويحتاج �إىل �أن ي�سعر باأنه �إن�سان حمبوب ، �إخبارك 
كثرية  طرق  فثمة  �أحبك!  كلمة:  لها  تقول  �أن  ي�ستدعي  ل  يوم  كل  حتبها  باأنك  زوجتك 
ت�ستطيع �أن تو�سل لها حبك من خاللها �أو ت�سعرها باأنك تع�سقها ، حلظة ل تكون متوقعة 

�أو حتى على �لأقل �أن مت�سك بيدها خالل م�سيكما يف �لطريق.  

الزوجة ال�شاحلة 
 �لزوجة �ل�ساحلة حتى لو مل حتبك فلن تع�سيك ولن تق�سر يف حقك طاعة هلل، وهي 
�لتي �ستجربك على �أن تثق بها وت�ستاأمنها على بيتك وعر�سك، فهي تر�قب �هلل، ومن خاف 
لأنها  ؛  لك  وقرة عني  بك  بارين  ليكونو�  �أبناءك؛  �سرتبِّي  وهي من  منه.  ُيخاف  �هلل فال 

�سرتبيهم على �لأخالق �لإ�سالمية �ل�سامية. 

حل امل�شاكل الزوجية 
دون  �حلالية،  م�سكلتك  على  �لرتكيز  �لزوجية  م�سكالتك  حلل  �لأ�سا�سية  �خلطو�ت  من 
�لعودة للما�سي و�أحد�ثه و�لتنبي�س فيها، وربطها مبا يح�سل معك �لآن ؛ حتى ل تكرب م�سكلتك 
يف نظرك، وميتلئ قلبك مب�ساعر �لغ�سب و�لنتقام، وحتى ل جتد يف نف�سك ق�سوة على زوجتك.   
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تعرف على �شحر العني !
 �إن �لنظر�ت �ملت�سلة لثو�ن قليلة ميكن �أن حتدث رغم �ل�سمت ما تعجز عنه جملد�ت 
كثرية! حيث ميكن �أن تقر�أ �لزوجة يف نظر�تك �لكثري من كلمات �حلب و�حلنان و�لعطف، 

ميكن �أن تقر�أ �أنها جميلة، و�أنك معجب بها!  

ا�شتمع لهموم لزوجتك 
�سع يف بالك �أنه من �ملحبط جًد� للمر�أة �أن تف�سي ل�سريك حياتها مب�ساكلها وهمومها 
ثم تكت�سف �أنه مل يكن ي�ستمع ب�سكل جيد ملا كانت تقول ! زوجتك ل تريد منك �أن ت�ستمع 

فقط باأذنيك بل بقلبك ووعيك �أي�سا!.

ل تدع نف�شك تنح�شر يف دائرة هدامة 
�مل�ساعر  ت�ستمر عالقتكما،  ت�ستطيعان لكي  �أق�سى ما  ما  �أن تقدِّ �لزوجان! حاول  �أيها 
�لإيجابية لي�ست كافية، ل بد �أن تتحول �إىل �أفعال، لذلك �طلب د�ئًما �ملزيد من نف�سك �أوًل 

قبل طلبها من �سريك حياتك.  



130

العطاء الناجح 
�إن �لعطاء �لناجح ل يقت�سر على ناحية دون �أخرى، و�إذ� كان �لعطاء يف ظاهره عند 
كثري من �لنا�س ي�سمل �لنو�حي �ملادية، فاإنه يف �حلقيقة ي�سمل �لنو�حي �لروحية و�لعاطفية، 

بل �إن �لعطاء يف هذ� �جلانب �أرفع �ساأنا، و�أعلى قدًر�، و�أكرث �إيجابية.  

التعبري عن احلب 
ل يقت�سر �لتعبري عن �حلب من خالل لغة �جل�سد فقط، بل ميكن للمر�أة �أو �لرجل 
�لتعبري عن مدى حبهم لالآخر عن طريق نظرة �لعيون، فالعيون لها دور مهم وفعال يف 
�إظهار ما يخفيه �ملرء بد�خله، فهي تعترب �أحد �أ�سر�ر �جلاذبية �لتي يفهم بها �لرجل رغبة 
�ملر�أة يف �حلب و�لإعجاب و�لعك�س. كان فريق من �لعلماء �لربيطانيني و�لأ�سكتلنديني قد 

�أكدو� �أن �لنظر �إىل �لعيون مبا�سرة مع �بت�سامة خفيفة هو �أحد �أ�سر�ر �ملر�أة �خلفية.  

العطاء 
على �لزوجني �أن ينتبها �إىل �أن �لنو�يا �حل�سنة وحدها ل تكفي يف �لعالقات �لزوجية، 
فكون �لزوجة حتب زوجها، �أو �لزوج يحب زوجته ول يرتجمان ذلك �إىل و�قع عملي يتمثل 
�لعالقات  تقيم  �أن  �حل�سنة  و�لنو�يا  �لد�خلية  �ملحبة  هذه  ملثل  ميكن  ل  �ملتنوع  �لعطاء  يف 

�لزوجية على حال جيدة.  
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زيارة اأهل الزوجة 
�لهد�يا  من  �سيًئا  تقدم  �أن  تن�س  ول  لأخرى،  فرتة  من  زوجتك  �أهل  زيارة  تغفل  ل 
لو�لديها، فهذ� يجعل زوجتك تفخر بك �أمام �أهلها، ول ت�ستثقل طلبها بزيارة �أهلها �أ�سبوع، 

مرة �أو مرتني، و�حت�سب �لأجر عند �هلل.  

من اأبرز حقوق الزوجة وواجبات الزوج 
وَيَغار  ِعْر�سها،  ويحفظ  كر�متها  ي�سون  �أن  �لزوج  وو�جبات  �لزوجة  حقوق  �أبرز  من 
عليها. ومن �ملوؤ�سف �أن بع�س حيو�نات �لغابة �أكرث غريًة على زوجاتهن من بع�س �لرجال، 
فرت�ه يطلق �لعنان لزوجته تختلط مع �لرجال وحتادثهم، وتذهب لالأ�سو�ق وحدها، وقد 
فكيف  ملسو هيلع هللا ىلص  �مل�سطفى  بذلك  �أخرب  كما  �ملوت  هو  �حلمو  كان  و�إذ�  وحده،  �ل�سائق  مع  تركب 

بغريه؟!  

فكرة رائعة !
�لكلمات  ببع�س  به  قامت  �ساق  عمل  بعد  خا�سة  نومها  قبل  زوجتك  �أذن  يف  �هم�س   
�لر�ئعة، من ذلك: تعلمني �أنك ت�سيطرين على كل تفكريي ؟! �أتعلمني �أنك �لوحيدة �لتي 
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هزت كياين و�أطلقت باحلب ل�ساين ؟! �أتعرفني �أنك �ملحبوبة �لتي ع�سقت ؟! �أهو جنون بي 
�أم جمال فيك ؟!  

انظر اإليها بثقة 
و�لع�سبية  �لثقة  وعدم  �خلجل  خميلتك  من  تطرد  �أن  عليك  لزوجتك  تنظر  عندما 

و�لتفكري �ل�سلبي �لذي يجعل جبينك مقطًبا وبوؤبوؤ عينيك يت�ساءل.  

كونا روًحا واحدة 
مًعا،  ويبت�سمان  مًعا  يبكيان   .. ج�سدين  يف  و�حدة  روًحا  يكونا  �أن  �لزوجني  على  �إن 
ويتقا�سمان هموم �حلياة و�أفر�حها. و�إن على �لزوج �أن يكون �إخال�سه لزوجه �أ�سمى بكثري 
من مظاهر �حلياة �لفارغة، كاملال و�جلمال ؛ ذلك �أن �حلب �حلقيقي ل يعرف هذ� �ملنطق. 
لي�س من �لإن�ساف �أبًد� �أن يحب �لرجل زوجته جلمالها مثاًل، فاإذ� حدث وت�سوه ذلك �جلمال 
لفظها من د�ئرة حياته! �ل�سعادة لي�ست يف �ملال �أو يف �جلمال، �إنها وليدة �حلب و�لإخال�س.
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م كل ما يتعلق بزوجتك  احرتمِ
جترح  ل  و�سفات.  وعاد�ت  بها  متيزت  �سخ�سية  من  بزوجتك  يتعلق  ما  كل  �حرِتم 
كربياءها، ول تِهنها ، ول ت�سحك عليها �أمام �لنا�س ، ول تن�سر �أ�سر�رها مهما كانت تافهة ، 
ل يف كل �سغرية وكبرية من �سوؤونها �خلا�سة.   و�تركها ملا ترغُب يف �حلدود �ملعقولة ، ول تتدخَّ

احرتم �شعف زوجتك 
مع  �لزوج  �ملر�أة-خا�سة  مع  �لرجل  �ساأُن  فليكن  �لرجل،  من  �أ�سعف  �ملر�أة  كانت  �إن   
 ، ه  �ملعلم مع تلميذه و�لو�لد مع ولده، و�ملعلُم ل ي�ستعبُد تلميَذه ول ي�ستذلُّ زوجته- �ساأَن 

و�لأُب ل يحتقر �بنه ول يزدريه.  

الحرتام املتبادل 
 ، �أقارب هذ� �لآخر  �أمام  �أن ل يتحدث عن �لآخر ب�سوء خا�سة  على كل من �لزوجني 
وعليهما �أن يتجنبا �ل�سخرية �أحدهما من �لآخر، لأن ذلك �سيفقدهما �لحرت�م و�لتقدير 

بينهما ، وقد يوؤدي �إىل �إثارة �ل�سحناء و�لبغ�ساء بينهما.    
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لكل منكما دوره وعمله  
يجب �أن يرتك �لزوج �ملر�أة و�سوؤونها �خلا�سة بها من ترتيب �لد�ر وتربية �لأولد ، و�أن 

ترتك هي له ما هو له من �لإ�سر�ف و�لتوجيه.  

تفهم اأيها الزوج زوجتك 
فلها  �سيئات  للمر�أة  فكما  �سلبياتها.  عن  د�ئما  تبحث  ول  زوجتك،  �لزوج  �أيها  تفهم 
ح�سنات! �ذكر د�ئما ح�سناتها، و�أما �سيئاتها فتعرف �إليها من �أجل م�ساعدتها على �لتخل�س 
تنتقد  �أن  د�ئًما  حتاول  ول  كلها.  منها  تتخل�س  �أن  ي�ستحيل  لأنه  بع�سها؛  من  �أو  منها 
ت�سرفاتها وكاأنك موظف مكلف بذلك. و�حر�س �أيها �لزوج �أن تتجنب �أ�سباب �مل�ساحنة، و�أن 

تتالفى مربر�ت �خلالف.    

فوائد اأخرى للزواج 
يقول �أخ�سائيو �لطب �لنف�سي: �إن هناك فو�ئد �أخرى للزو�ج مثل: �لتمتع بحياة �أطول 
فو�ئد  وهناك  جيدة،  �لزوجني  وعالقات  تر�بًطا،  �أكرث  �لزوجية  �حلياة  كانت  �إذ�  وخا�سة 
�لكتئاب  �نخفا�س حالت  تتمثل يف  �ل�سعيدة،  �لزوجية  �سحية وعقلية وج�سمانية للحياة 

و�لقلق و�ل�سطر�بات �لعقلية و�لذهنية، و�لعك�س �سحيح!.    
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ا�شتعادة الذكريات ال�شعيدة 
�ملو�قف  وحتديًد�  �ل�سابقة  للحياة  بالعودة  �جلميلة،  �لذكريات  ��ستعادة  �ملميز  من 
�لتي  �لأماكن  �إىل  �لذهاب  ويف�سل  و�خلطبة،  �مللكة  �أيام  وذكريات  �ل�سابقة  �لرومان�سية 

تذكرك بذلك، كاملبيت يف نف�س فندق ليلة زفافكما �أو �لأكل من نف�س �ملطعم.. �إلخ.  

اأحتاج اأن اأكون وحدي 
�أو �أنك حتتاج �إىل  من �لر�ئع �أنك كلما �حتجت �أن تكون وحدك �أخربها �أنك �ستعود، 
بع�س �لوقت للتفكري يف بع�س �لأ�سياء، و�إذ� عدت حتدث عما كان يزعجك باأ�سلوب حمرتم 

من دون لوم حتى ل تتخيل هي �لأ�سو�أ.  

جرب اأن تكون خادًما يف بيتك ! 
تقول عائ�سة ر�سي �هلل عنها: �إن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص "كان يكون يف مهنة �أهله"، وتقول: "كان 
ب�سًر�" من �لب�سر: يفلي ثوبه، ويحلب �ساته، ويخدم نف�سه " فمن �لر�ئع �أن تخ�س�س جزًء� 

من وقتك يومًيا �أو �أ�سبوعًيا مل�ساركة زوجتك يف �ملطبخ!.
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كوين كما يحب 
ا يكن لك �أًبا وزوًجا. �أهم ما يع�سقه �لرجل  يحب �لرجل يف �ملر�أة �أمومتها ، كوين له �أمًّ
ا يحب �ملر�أة �لو�ثقة من  يف �ملر�أة طيبة قلبها ، دربي نف�سك على �أن تكوين طيبة. �لرجل �أي�سً
ًيا ي�ستفز كل طاقاته لالنت�سار  نف�سها حتى لو تظاهر بال�سيق منك ؛ لأنك متثلني له حتدِّ

عليه.  

الواقع 
�حلياة �لزوجية لن تكون كلها ع�ساًل ول �أحالًما وردية، و�إمنا هنالك و�قع، وخالفات 
وم�ساكل، و�أخطاء وتق�سري، و�سد�م لبد منه، يحدث نتيجة تباين �لطبائع �لب�سرية، ول 
عيب يف هذ� فهو �إفر�ز طبيعي حلركة �حلياة.. وعدم �إدر�كك لهذه �لأمور قد يعر�س �لأ�سرة 

للهز�ت و�ل�سقاق و�جلفاء، ورمبا �لطالق!.
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اثنان بواحد 
يقوى �لزو�ج عندما ي�سعر طرف �أن �حلياة كلها �أ�سبحت ل تقبل �لق�سمة على �ثنني، 
�ندجمت  منفردة..  حياة  منهما  لو�حد  تعد  مل  فيه،  ي�ساركان  و�ل�سقاء  يقت�سمانه،  �لهناء 

�حلياتان يف حياة و�حدة.  

ل تكن جارًحا بكلمك 
لي�س  جارحة  بكلمة  �إيذ�ئها  على  طويل  وقت  مي�س  وملا  زوجتك  من  �سيًئا  طلبك  �إن 
�أن  تاأثر وبكاء و�حتجاج. لهذ� يح�سن  تلبية طلبك، مع  �أن تتوقع رف�سها  منا�سًبا، وعليك 
تطيب خاطرها، ومت�سح ما جرحته كلمتك �لقا�سية بكلمات طيبة �أخرى قبل �أن تطلب منها 

�سيًئا جديًد�.  

اخرت زوجتك بعقلك قبل عاطفتك 
�خرت زوجتك بعقلك قبل عاطفتك وعلى �ملر�أة كذلك �أن تفعل مثل ذلك، حتى ولو كان 
عقلها �سعيفا وكانت عاطفتها قوية، و�علم �أن �لغر�م �لكاذب �لعابر ملتهب يف �لبد�ية، ولكنه 

قاتل يف �لنهاية.  
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انتبه !
عندما تدخل �أنت و�إياها �ل�سوق ل مت�ِس �أمامها ول خلفها بل بجانبها، وخذ ر�أيها فيما 

تريد�ن �سر�ءه، ول تعار�سها �إذ� ��سرتت �سيًئا لي�س على ذوقك.    

احلزم 
�لرتبية  يف  حازمني  يكونا  �أن  من  �لزوجني  بني  باملعروف  و�لع�سرة  �ملحبة  متنع  ل 
�أنت، فمحارم �هلل عز وجل ل مد�هنة فيها، و�لتق�سري يف  و�لتوجيه وخا�سة من ناحيتك 

�لأمور �ل�سرعية ل ميكن �ل�سكوت عنها.  

هل تعلم اأن للم�شاكل الزوجية فوائد ؟ 
�أكد �لعلماء �أن �مل�ساجر�ت بني �لزوجني هي �حلل �لأمثل لعالج �مللل و�لروتني ، و�أو�سحو� 

�أن �لعالقة �لزوجية حتتاج من وقت �إىل �آخر �إىل �سيء ما يعرف بال�سحن �لعاطفي.  

التوازن يف الإقبال والتمنع 
�لتو�زن يف �لإقبال و�لتمنع و�سيلة مهمة من و�سائل �لتعامل بني �لزوجني، فال يقبل 
على �لآخر بدرجة مفرطة، ول يتمنع وين�سرف عن �ساحبه كليًّا، وقد نهي عن �مليل �ل�سديد 
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يف �ملودة، وكرثة �لإفر�ط يف �ملحبة، ويحتاج �لتمنع �إىل فطنة وذكاء، فال �إفر�ط ول تفريط، 
فالإفر�ط يف �لأمرين �إعد�م لل�سوق و�ملحبة، وقد ين�ساأ عن هذ� �لكثري من �مل�ساكل يف �حلياة 

�لزوجية.  

احذر اأن تعود اإىل املا�شي !!
�حذر �أن تعود �إىل �ملا�سي!! وخا�سة عندما تغ�سب من زوجتك تبد�أ تذكرها ببع�س �ملو�قف 
تتزوج بك، فهذه من  �أن  بها قبل  �لتي مرت  �ملو�قف  بع�س  �أو  �سنو�ت،  �لتي �سدرت منها قبل 
�لأمر��س �خلطرية �لتي تهدد �حلياة �لزوجية، فاملا�سي قد طويت �سفحته، ولن يعود!! فال 

د�عي للتنبي�س فيه !.  

كيف حتافظ على ميزانية العائلة؟!
مبر�قبة  �لزوجني  �أحد  تكليف  �لعائلة  ميز�نية  على  للمحافظة  �لر�ئعة  �لأفكار  من 
�مل�سروفات و�لإير�د�ت لالأ�سرة، وقد يكون �لزوج هو �ملوؤهل للقيام بالدور �أو �لزوجة �أو �أي 
�سخ�س �آخر، �ملهم �أل تكون �مل�ساألة عائمة و�سائعة، )على �لربكة!(، بل ل تاأتي �لربكة �إل 

عندما يتحَرى �لإن�سان �لأ�سباب ويتابعها.  
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غريِّ اأ�شلوبك مع زوجتك
حاول �أن تغري من �أ�سلوب مالطفتك لزوجتك عن �ملعتاد! فعندما تاأتي من �لعمل �بد�أ 
دخولك للبيت بكلمة حلوة وجميلة، مثال: ��ستقت لك.. حتى ولو كنت متعًبا، مل تعتد �أن 

تكلمها، و�أنت يف �لعمل �ت�سل بها ومازحها، ولو كانت عند �أهلها!   

هل تريد حًل لع�شبيتك ؟ 
�متنع من �ل�سكوى �مل�ستمرة من �حلياة �أمام �لنا�س.  -

-  ل توِح لنف�سك �أنك �أقل �لنا�س حًظا، و�أقنع نف�سك �أن �حلياة ب�سيطة. 
-  �بتعد عن حتليل �سخ�سيتك و�أفكارك وحياتك، و�ترك نف�سك تعي�س على طبيعتها.

-  ل تنظر للنا�س بطريقة مت�سككة يف كل �سيء.   

احذر من الإفراط يف املزاح 
�حذر من �لإفر�ط يف �ملز�ح وخا�سة بالألفاظ �ملبتذلة �ل�سوقية �لتي ل تليق بالحرت�م 
م�ساعر  من  به  �لحتفاظ  يجب  وما  لالآخر،  منهما  كل  وتقدير  �لزوجني  بني  �لو�جب 

وعو�طف نبيلة.
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الهدف من العتاب 
عندما تريد معاتبة زوجتك �أو �أبنائك �حذر �أن يوؤدي عتابك �إىل �سرر �أكرب، فاإن �لق�سد 
منه هو عالج �لأخطاء وعدم تكر�رها، فاإذ� فتح جر�ًحا �أخطر فال جدوى منه، ومن �لأف�سل 
�أن يوؤجل لظروف منا�سبة، و�حذر �أن تتدخل عندما تقوم زوجتك بعتاب �لأبناء، و�أخربها �أل 

ه �لأبناء.    ا عندما توجِّ تتدخل �أي�سً

انظر من هو دونك!
ل تقارن �أبًد� حياتك �ملعي�سية بحياة �لأ�سدقاء، و�لأقرباء �لأثرياء، و�لذين يتمتعون 
�لفقر،  من  تعاين  باأنك  د�ئًما،  لت�سعر،  �سعادتك،  من  �أطفح  وب�سعادة  منك،  �أكرث  بهناء 
و�لأزمات  �مل�ساكل  ق�سوة  من  يعانون  �لذين  �أولئك  بحياة  قارنها  و�إمنا  و�جلدب،  و�ل�سقاء، 
�لتي ل تعرفها حياتك، لتلم�س حينذ�ك باأنك تعي�س حياة �لرتف، و�لرفاهة �لعري�ستني.  

خم�شة اأ�شباب للفوز بحب الزوجة 
- تعرف على ما حتبه زوجتك فتجاهد لتحقيقه.
- وتعرف على ما تكره فابتعد عنه و�أبعدها عنه.

- �لتزم عدم �إ�سعار زوجتك باأنها مهانة لديك.
- �أ�سعرها د�ئماً  �أنها معززة مكرمة.

- ول تن�س �لثناء عليها بني �لفينة و�لأخرى �أمام ذويها وذويك يف ح�سرتها وغيابها.  
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البيت امل�شلم
 ل يخلو من �لدعابة و�ملرح، رغم �أنه بيت جهد وعمل، ولقد كان ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قدوة يف 
اًما، فعن �أبي �أمامة ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان من �أ�سحك �لنا�س  ذلك، فكان �سحاًكا ب�سَّ

و�أطيبهم نف�ًسا.)�لطرب�ين("

فاجئها 
 ما ر�أيك �أن تفاجىء زوجتك ب�سفرة جميلة ملدة ثالثة �أيام مثاًل تق�سيانها يف �أجو�ء 
�سافية مع تاأمني �لأبناء ب�سورة مطمئنة؛ لأن �لتغيري يف روتني �حلياة �لزوجية �سروري 

لتجديدها.

تكرار املا�شي 
�لعتذ�ر.  بعد  وخا�سة  �لأ�سود،  باملا�سي  �لتقريع  �لزوج  عن  �ملنفرة  �لأ�سياء  من 
فالتائب من �لذنب كمن ل ذنب له. ولكن بع�س �لأزو�ج ل يكاد ين�سى �أتفه �لأمور يف �أبعد 
 �لأزمان، فاأين �ل�سفح �جلميل �لذي ي�ستلزم تنا�سي �أو ن�سيان �أخطاء غريك، وتذكر �أخطاء 

�لنف�س؟.  
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عرب عن حبك من غري نطق!
�أثًر� كبرًي�.  عرّب عن حبك لزوجتك دون �أن تنطق بذلك؛ بالنظرة �حلانية؛ فاإن لها 
ر �أثناء �لنظرة �أنك حتبها فاإنها �سوف تقر�أ  فعندما تنظر �إىل زوجتك �أو هي تنظر �إليك، فكِّ

ذلك من خالل عينيك وحركاتك دون �أن تنطق بكلمة و�حدة.

اأ�شلوب
وهذه  زوجته،  للحديث مع  ��ستخد�مها  على  �لتعود  �لزوج  على  �أ�ساليب يجب   هناك 
لك،  ماء  كاأ�س  �إح�سار  منها  تود  كاأن  ذلك:  على  مثاًل  ون�سرب  �للطف،  غاية  يف  �لألفاظ 

فتقول لها: �أح�س �أن �ملاء له طعم خا�س من يديك، �أح�سري كاأ�س ماء.

اأبدمِ اهتمامك بزوجتك 
 حاول بقدر ��ستطاعتك �أن تظهر �هتماًما كبرًي� بزوجتك وكاأنها حمور حياتك، حتى 
لو �أ�سغلتك م�ساغل �حلياة فذلك ي�سعدها كثرًي�، ويعطيها �إح�سا�ًسا �أكرب بالثقة يف نف�سها، 
وذلك �لهتمام قد يت�سع لي�سمل �لأ�سياء �لتي تهتم بها، فتوجد بذلك �هتمامات م�سرتكة 

تقرب م�سافة �لتفاهم بينكما، وهذ� قطًعا يحقق لها �لتو�زن �لنف�سي يف حياتها.
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حتى ل تتطور امل�شكلة 
 يجب �للجوء �إىل حل �مل�سكلة من بد�يتها عن طريق �ملناق�سة، �أما �إهمالها فيجعل �حلل 
�أكرث �سعوبة، ولبد �أن تخلو �ملناق�سة من �لتجريح �أو مل�س كربياء �لآخر �أو كر�مته، وجتنب 
نربة �ل�سخرية و�ل�ستهز�ء، فمن �ل�سهل جًد� جرح كر�مة �لآخر، ولكن من �ل�سعب عالج 

هذ� �جلرح.  

اجعل خمافة اهلل اأمام عينيك 
�إل بامل�ستطاع و�حلالل،  ياأمر  �لزوج �لذي ل  �أمام عينيك وكن نعم  �جعل خمافة �هلل 

و�دخل يف عقل زوجتك لتعرف ما تفكر فيه لتبادلها نف�س �ل�سعور0

فوائد ال�شحك 
يقول بع�س �لأخ�سائيني يف علم �لنف�س! دقيقة و�حدة من �ل�سحك توفر 45 دقيقة 
من �ل�سرتخاء.. فكم �أنت بحاجة لذلك عند حل �مل�ساكل �لزوجية؟! فمن �لر�ئع �أن تكون 

لكما جل�سة تخيم عليها روح �لدعابة و�ملز�ح، ومتار�سان فيها �لألعاب �ملثرية لل�سحك.
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قيام الليل 
يقول ملسو هيلع هللا ىلص : "رحم �هلل رجاًل قام من �لليل ف�سلى و�أيقظ �مر�أته فاإن �أبت ن�سح يف وجهها 
�ملاء. رحم �هلل �مر�أة قامت من �لليل ف�سلت و�أيقظت زوجها فاإن �أبى ن�سحت يف وجهه �ملاء".

وجوه الإنفاق 
من �لأمور �حل�سا�سة يف �حلياة �لزوجية �لأ�سياء �ملادية، فهي ل ت�سلح جزًء� من لعبة 
قوى �لعالقة �لزوجية �سو�ء من جانب �لزوج �أو �لزوجة ؛ لذلك يجب �لتفاق على �أوجه 
�لإنفاق و�ل�سروريات مهما قلت �أو كرثت وعندما تكون هذه �حلدود و��سحة للطرفني لن 

ترتك جماًل لأي �إ�سكالت جتاهه.

كن معها 
ت�سريف  لأن  وخطابها  حديثها  مع  متفاعاًل  عينيك  �منحها  زوجتك  تخاطبك  حني 
ب�سرك هناك وهناك �أو �لن�سغال بجريدة �أو �لتلفاز عن �لنظر �إليها �أثناء حديثها ي�سعرها 

بالال مبالة وين�سف ج�سور �لتفاهم بينكما ول ي�سجعها على �ل�ستمر�ر يف حديثها !  
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اأهم عنا�شر ال�شعادة الزوجية 
 �لإميان و�لتفاوؤل، و�لر�سا عن �لنف�س، وحتديد �لأهد�ف يف �حلياة، وت�سخري �لقدر�ت 

و�ملو�هب لتحقيق �لأهد�ف، و�لإقبال على �حلياة بنف�س مطمئنة ر��سية.

�شوء التقدير 
قد تتلفظ �لزوجة بالكلمة ل تلقي لـها باًل، فتكون �سبًبا يف �إيغار �سدر زوجها عليها 
مدة طويلة، وقد تكون فيها نـهايتها، كما جاء يف �ملر�أة �لتي تزوج بـها �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فلما دخل 

بها قالت: �أعوذ باهلل منك!! قال: لقد عذت بعظيم، �حلقي باأهلك!!  

�شجعها 
�إذ� كانت لزوجتك هو�ية معينة �سجعها عليها و�ساركها يف �إبد�ء �لر�أي �إن طلبت منك 
ذلك ول تقل لها: �أنا ل �أفهم يف �لطبخ �أو يف �خلياطة �أو يف �لديكور.. و�حت�سب �لأجر يف 

ذلك.  
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قوامة الرجل على اأهله 
 ، �أهله لي�ست قو�مة تع�سف وجترب ؛ بل هي قو�مة رحمة وعد�لة  قو�مة �لرجل على 
فمن �لو�جبات �ملرتتبة على �لقو�مة رعايتهم وتوجيههم و�إعفافهم وحمايتهم من كل �سر، 

و�أمرهم باملعروف ونهيهم عن �ملنكر: "ياأيها �لذين �آمنو� قو� �أنف�سكم و�أهليكم ناًر�".  

املودة واملحبة
يقول �ل�سيخ �بن باز رحمه �هلل: "�إن �لبيت �لذي ت�سوده �ملودة و�ملحبة و�لر�أفة و�لرتبية 

�سيوؤثر على �لرجل فيكون باإذن �هلل موفًقا يف �أمره ناجًحا يف �أي عمل ي�سعى �إليه".  

احلكمة يف الأحكام
تذهبي(،  ل   - )�ذهبي  تفكري:  دون  جز�ًفا  �لأحكام  تطلق  ول  بحكمتك!  حكمك  �عط 

فهذ� يقلل من �حرت�مها لك، وقد يكون حافًز� لتجاهل رغباتك.    
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التقارب بني الزوجني 
يوؤكد علماء �لنف�س �أن �لتقارب بني �لزوجني عن طريق �للم�س له �آثاره �ل�سحرية على 
�أن  �أو كفيه معا من �ساأنه  �لزوجني وعلى �سحتهما، فالحت�سان لكف �لزوجة بكف �لزوج 

مي�سح �أثر تعب �لزوجة و�إرهاق �أع�سابها وقلق ذهنها.  

امنح زوجتك الثقة بنف�شها 
عها على �أن يكون  ذًة لأو�مرك. بل �سجِّ تك، وخادمة منفِّ  ل جتعلها تابعة تدور يف جمرَّ
لها كيانها وتفكريها وقر�رها. ��ست�سرها يف كل �أمورك، وحاورها ولكن بالتي هي �أح�سن، خذ 
بقر�رها عندما تعلم �أنه �لأ�سوب، و�أخربها بذلك و�إن خالفتها �لر�أي فا�سرفها �إىل ر�أيك 
برفق ولباقة، و�أثن على زوجتك عندما تقوم بعمل ي�ستحق �لثناء، فالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يقول:" من 

مل ي�سكر �لنا�س مل ي�سكر �هلل ".

الغرية من املقربني 
عادة �لرجل هو �لذي يغار على �ملر�أة، و�إذ بنا ن�سمع عن غرية �ملر�أة �جلنونية من �أمه 
�أن  �أردت  �إذ�  �أختاه! �حلكمة تقول:  �أمور كثرية ل يحق لها �لغرية فيها. يا  و�أخو�ته، ومن 

تطاع فاطلب ما ي�ستطاع.
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م�شاد حيوي 
ُقْبلَة،  وينام على  بقبلة، وي�ستيقظ  بقبلة، ويخرج مودًعا  بيته  �لزوج  �أن يدخل  جميل 
و�أن ياأخذ قبلة قبل �لأكل، بل ل مانع �أن ياأخذ قبلة كل ثماين �ساعات! لقد كان ر�سول �هلل 
ُيقبِّل ن�ساءه وهو �سائم وذ�هب لل�سالة. �ألي�س لنا فيه �أ�سوة؟! �إذ� لنكرث من �لقبالت ح�سب 
�لأنو�ع و�ملقا�سات: حارة ومعتدلة وباردة.. طويلة ومتو�سطة وق�سرية، فتاكة وبعيدة �ملدى 

وعابرة �لقار�ت!.

احلكمة من حلق �شعر العانة
�ملحافظة على �سحة �جل�سم وقوته و�سالمته، لأن تكاثر �ل�سعر يف هذه �ملناطق ي�سبب 
�لكثري من �للتهابات �جللدية �لتي ت�سر باجل�سم، و�ل�ستحد�د يف ذ�ته نظافة وطهارة، �ملدة 
ت لنا  �لتي ل ينبغي جتاوزها يف �ل�ستحد�د يف حديث �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه قال: وقَّ
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�س �ل�سارب وتقليم �لأظافر ونتف �لإبط وحلق �لعانة �أن ل ترتك �أكرث 

من �أربعني ليلة. رو�ه م�سلم.  
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نتف الإبط 
�ل�سنة نتف �لإبط كما يف �حلديث، ومن مل ي�ستطع ومن مل يحتمل نتفه فيجوز له 
ماليني  تكاثر  عن  تنتج  �لتي  �لكريهة  للر�ئحة  حمل  �لإبطني  �أن  منه  و�حلكمة  حلقه. 
وم�سام  �جللد  تنظيف  ي�سهل  منها  �ل�سعر  و�إز�لة  �لعرق،  �ملنطقة غزيرة  �لبكترييا يف هذه 

�لعرق. وحكمه: �ُسنَّة من �سنن �لإ�سالم.  

ماذا تعرف عن املراأة؟!
�ملر�أة تريد كل �سيء، و�أل تعمل �أي �سيء!   -

- بني �سفتي �ملر�أة كل ما يف �لدنيا من �سم وع�سل.
- تكافح يف �سن �لثالثني لتثبت �أنها ماز�لت جميلة ، وت�سحك متى متكنت ولكنها تبكي 

متى �أر�دت.
ت�سع �أع�سار �ملر�أة دهاء و�لع�سر �لآخر فتنة.  -

�سالحها  �لف�سل  ويف  �ل�سر�خ،  �سالحها  �لدفاع  ففي  �سالحها  من  زوجتك  �عرف   -
�ل�سكوت، ويف �جلد�ل �سالحها �لبت�سامة. 



151

ل حتب املراأة ..
-  �مر�أة �أجمل منها.

ومن ي�ساألها عن عمرها.  -
ومن ي�ساألها عن ما�سيها.  -

يف حياة املراأة ثلثة رجال 
- �لأب وهو �لرجل �لذي حترتمه.

- و�لأخ وهو �لرجل �لذي تخافه.
- و�لزوج وهو �لرجل �لذي تخ�ساه.

- �لدنيا قلب �لرجل، و�لقلب دنيا �ملر�أة.
- �ملر�أة ترى �أعمق، بينما يرى �لرجل �أبعد.

- يف �ملر�أة دمعة لكل �مل�سائب، و �بت�سامة لكل �لأفر�ح..  

العبا مًعا
�لأ�سبوع  �أيام  خالل  يوجد  ل  عن�سر  وهو  و�لغزل،  �لتودد  عنا�سر  من  عن�سر  �للعب   
�ململوءة بالقلق و�ل�سغوط.. ومن طرق ��ستعادة هذ� �لعن�سر �أن متار�سا مًعا �أي لعبة بعد 
�لع�ساء، ول�ستما م�سطرين للعب كل ليلة.. بل �ختار� يوًما من �أيام �لأ�سبوع )�أيام �لعمل( 
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ثم �إن عن�سر �ملناف�سة يف �للعب يفتت �لتوتر �لذي قد ين�ساأ بينكما ل�سبب �أو لآخر ، وقد كان 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�سابق عائ�سة ف�سبقته، ويف �لثانية �سبقها!. 

نواعم
قل  �لثناء  كلمات  �أو  �ل�ساحلة،  كالدعو�ت  �لإيجابية،  �لعبار�ت  ��ستخد�م  على  تعود   

لزوجتك: لو عادت �لأيام ما �خرتت زوجة غريك! 
�إن �لكالم �لعاطفي يثري �ملر�أة، وهو �ل�سالح �لذي ��ستطاع به �لل�سو�س �قتحام �حل�سون 

و�لقالع �ل�سريفة، و�سرقة حمتوياتها �لثمينة.
�إن �لكلمة �لطيبة تنع�س قلب �ملر�أة؛ فقلها �أنت قبل �أن ت�سمعها من غريك.

التعبري املادي عن احلب 
�لتعبري �ملادي عن �حلب من خالل �لهدية �سو�ء كان ذلك مبنا�سبة �أو بغري منا�سبة، 
و�ملفاجاأة لها وقع جميل �خرت هدية معربة، ولي�س �ملهم يف �لهدية قيمتها �ملادية عند �ملر�أة؛ 
لها،  و��ستذكارك  بها،  �سعورك  بل مبنا�سبتها ومالءمتها لذوقها وما حتبه، وتعبريك عن 
ومتتع بروح �لت�سامح و�لتغافل عن �ل�سلبيات. كرر �ل�سفح ون�سيان �لأخطاء خا�سة يف �أمور 

�حلياة �لب�سيطة �لتي ينبغي لكرمي �لنف�س �أل يتعاهدها بال�سوؤ�ل.     
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�شبب اآلم الظهر 
�كت�سف �لطب �حلديث �أن �سبب �آلم �لظهر لدى �لأزو�ج تاأخرهم بالغ�سل من �جلنابة 
وعدم و�سوئهم بعد �لنتهاء من �جلنابة؛ وذلك �أن فقر�ت �لظهر �لعظمية بينها �سائل �ملخ 
يغت�سل  ومل  �لإن�سان  �أجنب  و�إذ�  �إليه،  �لدم  لتدفق  يحتاج  �ل�سائل  وهذ�  بغ�سروف،  �ملغلف 
ومل يتو�ساأ فوًر� وجل�س فرتة طويلة بدون غ�سل �أو و�سوء، فاإن ذلك يوؤدي جلفاف �ل�سائل 
�لظهر  �ل�سغط على فقر�ت  ، وبالتايل  بال�سائل  �ملحيط  �لغ�سروف  تاآكل وتفطر  وبالتايل 
�لعظمية �سغًطا متو��ساًل م�سبًبا �لأمل باأ�سفل �لظهر ، و�إن �حلل لذلك هو �لغ�سل �لفوري 
من �جلنابة �أو �لو�سوء، حيث �إن �لغ�سل يوؤدي �إىل تتجدد �لدورة �لدموية وتدفق �لدم للمح، 
وبالتايل �ملحافظة على �لغ�سروف �سليًما، ول يت�سبب بذلك بال�سغط على �لفقر�ت ، ويظهر 
�سر �لطب �لنبوي جليًّا يف ذلك، حيث �إن �لر�سول - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - ما �أجنب قط 

اأ قبل �لنوم وبعد �جلنابة. ونام بدون غ�سل �أو و�سوء، فقد كان غالًبا يتو�سَّ

قلق الزوج 
�أو �أن متل من  يقلق �لزوج كثرًي� �أن ل يكون ذلك �ل�سخ�س �ملر�سي لرغبات �لزوجة، 
معا�سرته، فح�سب در��سة لـ Harris Interactive ، �لرجل ل يحتمل �أن تكون زوجته غري 
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ر��سية �أو �أن ل يكون جيًد� مبا فيه �لكفاية لي�سعرها بالر�سى ! لذ� يحر�س �لرجل �أن يعرف 
بال�سبط ما �لذي يعجب �ملر�أة، و�أين جتد متعتها ليقوم هو باأد�ء دوره بطريقة �سحيحة.

غدة الربو�شتاتا 
هي غّدة ت�سبه يف حجمها �جلوزة وتقع حو�يل ثالث بو�سات د�خل �لقناة �ل�سرجية، 
وتنتفخ هذه �لغدة عندما ي�سل �لزوج ن�سوة �جلماع، وعندما حتّفز غدة �لربو�ستاتا ميكن �أن 
يزّود �ل�سعور باملتعة ، وهنا نوؤكد على �لزوج �أن �أي خلل يف �لربو�ستاتا �سيحرمه �أ�سياء كثرية 

من متعته �لزوجية، ورمبا خ�سر �ملبالغ �ملالية و�ملو�عيد �لطبية لعالجها.
لذ� يجب على �لزوج وب�سكل عاجل جتنُّب كل ما ي�سبب �لك�سل يف �أد�ء وظائف �لربو�ستاتا 
�أو �لعبث فيها مبغامر�ت طائ�سة حرمها �ل�سرع �ملطهر حماية له ولأ�سرته وزوجته �سريكة 

حياته.

رائحة الفم الكريهة
لكي يعرف �لإن�سان مدى �لعفونة يف فمه وهل يعاين من م�سكلة؟! هناك �ختبار ب�سيط 
كل �سخ�س ميكنه �لقيام به، و�لطريقة كالآتي: فتح �لفم وحل�س ظهر �لكف باأق�سى موؤخرة 
تالحظ  و�سوف  �للح�سة  مكان  �سم  ذلك  وبعد  دقيقة  مدة  �نتظر  ثم   ، كاملة  حل�سة  �لل�سان 
�إن�سان قد يكون  �أ�ساًل، وكل  �أن نتانة �لر�ئحة موجودة  ر�ئحة فمك ومقد�ر �لعفونة. و�ذكر 
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لديه ر�ئحة ولكن تختلف يف درجتها ، كما �أن �لنظافة �ليومية تزيل �لطبيعي منها ولكن هناك 
� لدى بع�س �لنا�س ي�سمها �لآخرون من م�سافة بعيدة وخا�سة "�ملدخنون"!  اثة جدًّ ر�ئحة نفَّ

فاأرجو و�آمل و�أتطلع لتفهم و�سع �لزوجة �مل�سكينة مع زوج �ساحب فم ذي ر�ئحة كريهة.

قلة �شعر الزوج
ل  وهو  �لور�ثية،  �لإن�سان  جينات  حتدده  �أمر  وغز�رته  �لطبيعي  �جل�سم  �سعر  كثافة 
�إىل  يوؤدي  طبي  عالج  علمي  ح�سب  يوجد  ول  ما،  نق�س  �أو  د�خلي  خلل  وجود  بتاًتا  يعني 
�لب�سيالت  تن�سط  �أو  �ل�سعر  منو  من  تزيد  �أدوية  ��ستخد�م  ميكن  ولكن  جديد،  �سعر  منو 
�أو غريه من �مل�ستح�سر�ت �لطبية   Regain solution ملوجودة،وميكن �أن ت�ستعمل بخاًخا�

�لتي حتتوي على مادة �ملينوك�سيدل.     

كثافة ال�شعر لدى الرجال  
كثافة �ل�سعر لدى �لرجال طبيعة تختلف من رجل لآخر وفًقا لن�سبة هرمونات �لذكورة 
لديه ، ويبدو يل �أن �مل�سكلة متفاقمة لدى بع�س �لأزو�ج بالقدر �لذي يزعج �لزوج وزوجته 
ا، وخا�سة �إذ� كان �ل�سعر كثيًفا وطوياًل وخ�سًنا ، وقبل �لبدء بالتعامل مع م�سكلة كثافة  �أي�سً
م�ستوى  �أن  من  للتاأكد  ؛  �ل�سماء  �لغدد  يف  خمت�س  لطبيب  �لزوج  يلجاأ  �أن  �ل�سعر-يجب 

�لهرمونات يف �مل�ستوى �لطبيعي هرمون �لذكورة )�لتي�ستو�ستريون (.
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اعتقاد خاطئ 
هناك �عتقاد لدى �لنا�س �أنه كلما جل�س �لزوج يف �لبيت مع زوجته �أكرث �أحبته وكان 
ت�ستاق  خلها  ن�سبة،  ت�سري  )ل  مبعنى:  �أو�سطها،  �لأمور  خري   ! خطاأ  وهذ�  مثاليًّا..  زوًجا 
لك( ، و�ملر�أة غالًبا حتتاج لغياب ق�سري للرجل؛ لرتتيب �لأجو�ء و�لقيام ببع�س �لأعمال 

�ليومية، ول تظن �أن �لوقت بعملك يكفي.     

التجاهل 
تق�سو  �أو  ت�سربها  باأن  و�حذر   ، �ملقنن  �ل�سمت  هو  زوجتك  فيه  تعاقب  �أ�سلوب  �أقوى 
بالكالم �جلارح! هذ� �سوف ينق�س من هيبتك ويدفعها للتطاول عليك. ل مانع من �لهجر 
ح�سب �خلطاأ ؛ حتى تبادر بالعتذ�ر و�لعرت�ف باخلطاأ، و�إن بادرت بالعفو فهذ� من �سيم 
�لرجال. ويف حالة زيارة �سيوف �أو �أقارب حاول باأن تكون �لأمور طبيعية موؤقًتا، فال�سرية 

�لتامة لأي خالف بينكم و�جبة. 
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الأ�شواق احلارة 
�آدم على حب  بنو  ذ�قها. جبل وطبع  �إل من  بالقلوب لذة ل يعرفها  لالأ�سو�ق �حلارة 
�ملمنوع ... و�مللل من �مل�سموح. �لتمنع و�لتغنج �سالح �ملر�أة، و�لثقل و�لتالعب بالأ�سو�ق �سالح 
�ل�سريك  �أن  معناه  �لت�سحية؟  حدود  معنى  ما  �أتدرون  �لت�سحية.  حدود  يف  ولكن  �لرجل 
ي�سحي باأ�سو�قه �مللتهبة فيخفيها بع�س �لوقت حتى ت�ستوي على نار هادئة، فتنفجر لري�ها 

�ل�سريك �لآخر ر�ئعة مثل �لألعاب �لنارية.

الزوج ال�شامت 
�لزوج قد يكون من �لنوع �لذي ل يتكلم �أثناء �لعالقة �حلميمة. هذ� �ل�سمت �ملطبق 
قد يدفع �لزوجة �إىل فقد�ن �لرغبة يف ممار�سة �لعالقة �لزوجية، �أو قد يوؤدي �إىل فقد�ن 
�إذ� ما قام �لزوج باإعادة نف�س �لكالم �أثناء �لعالقة  �ل�سهوة عند �ملر�أة، فهي ت�سعر بال�سيق 
�أثناء �لعالقة �حلميمة.  �حلميمة، حتى ي�سبح �ملو�سوع بالن�سبة لها �سريًطا يعاد كل مرة 

لذلك ين�سح �لرجال بتغيري �جلمل �مل�ستخدمة من حني لآخر لك�سر �مللل له.

دلوع اأمه اأف�شل الأزواج 
�أظهر بحث جديد �أن �لرجال �ملرتبطني باأمهاتهم، و�لذين غالًبا ما يعتربون �أ�سحوكة 
�لرجل  �أن عالقة  �لباحثون  و�أو�سح  �لإطالق.  و�أنبلهم على  �لأزو�ج  �أف�سل  �ملجتمع هم  يف 
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�لقوية باأمه جتعله �أف�سل �لأزو�ج و�لأكرث مياًل لاللتز�م، و�لأكرث قدرة على �إ�سعاد زوجته 
و�حلفاظ على عالقة زو�ج ناجحة وطويلة. ولحظ �خلرب�ء �أن �لرجال �لذين يطمحون 

لإر�ساء �أمهاتهم وتفاخرهن بهم، كانو� �أكرث قدرة على �لتو��سل مع �سريكاتهم.

ل تقتل �شعادتك بيدك
�مل�سكلة �لتي تو�جهنا كاأزو�ج هي �لأفكار �لتي ��ستبدت يف عقولنا منذ �لأزل، و�لأعذ�ر 
�لتي تعترب بنظر بع�سنا عيًبا وحرًجا !! جرب وغريِّ روتينك �ليومي و�أعلن ميالًد� جديًد� 

لزو�جك، و�جعل نف�سك عري�ًسا يف كل ليلة ، فاحلياة ل تدوم وهي دقائق معدودة.. 
قد يقول �سخ�س: هناك معوقات ومنغ�سات كيف نتجنبها وهي لبثة معنا ؟ 

فاأقول لك: �علم �أنك �إذ� �أردت �لتغلب على �سيء ف�سيكون لك ذلك.

اأعد خطة تعاملك مع زوجتك 
جاء رجل ل�سديق له فقال: زوجتي فعلت وفعلت..�إلخ ، فقال �سديقه بهدوء: �ساألتك باهلل 
وحده هل نطق ل�سانك لزوجتك مرة بكلمة: �أحبك؟ قال: �أما وقد ��ستحلفتني باهلل، فال، مل 
�أقلها ، فقال:من �ملخطئ هي �أم �أنت ؟ قال: كلنا خمطئون ، فقال �ل�سديق �ل�سالح:�أعد خطة 
يدك  من  �حلانية  و�للم�سة  روحيكما،  بني  �ل�سالم  ر�سول  �لقبل  و�جعل  زوجتك،  مع  تعاملك 

ليدها عالمة �لوئام بني ج�سديكما، ول تبخل عليها بقولك: زوجتي �حلبيبة �إين �أحبك!.
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الكلم العاطفي ال�شريح
عالمات  �أقوى  من  �ملتبادل؛  و�لحرت�م  و�لألفة  �حُلب  مبفرد�ت  �لكالم  ت�سمني  �إن   
�ل�ستقر�ر �لأ�سري، بل ومن دعائم تثبيته، فقول: حبيبي �أو عيوين �أو مليك قلبي، �أو �سر 
�سعادتي، �أو لو عادت بي �لأيام ملا قبلت زوًجا غريك، �أو �هلل يجمعنا معك يف �لدنيا و�لآخرة، 
ونحو ذلك يعطي للحياة �لأ�سرية نكهة خا�سة، ويزيل ما قد يعلق من رو��سب �سلبية ل�سبب 
ا خماطبة �لزوج مبا يحب من ُكنى �أو �ألقاب، �أو ترقيق ��سمه  من هنا �أو هناك. ومن ذلك �أي�سً
�أو ترخيمه �أو تدليله ؛ فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص ينادي عائ�سة بقوله: )يا حمري�ء( )�ل�سحيحة/3277(، 

ويا ُحَمري�ء؛ لَغلَبة �لبيا�س على َلْونها. ل�سان �لعرب )431/13(.

ماذا لو �شافحت املراأة الرجل
خلية  كل  �ل�سطح،  تغطي  �جل�سم  يف  خلية  ماليني  خم�سة  هناك  �لت�سريح:  علم  قال 
يثري  �ت�سال  بينهما  �سرى  �ملر�أة  �لرجل  لم�س  فاإذ�  �لأحا�سي�س،  تنقل  �خلاليا  هذه  من 
�ل�سهوة. و�أ�ساف علم �لت�سريح قائاًل: حتى �ل�سم قد ركب تركيًبا يرتبط باأجهزة �ل�سهوة، 
وكذلك �أجهزة �ل�سمع. وهذ� كالم رجال �لت�سريح �ملادي من �لطب يبينونه ويدر�سونه حتت 

�أجهزتهم و�آلتهم.. 
ونحن نقول نبي �لرحمة يقول: "�إين ل �أ�سافح �لن�ساء"!.
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الدوايل 
مر�س ناجت عن ت�سخم �لأوردة �لتي حتيط باحلبل �ملنوي مع زيادة يف �نثناء�تها.وتنتج 
يف  لعيب  نتيجة  �لأعم  �لأغلب  يف  حتدث  و�لتي  ذ�تها،  �لأوردة  يف  لق�سور  �إما  �حلالة  هذه 
�ل�سمامات �لد�خلية لالأوردة، �أو نتيجة ل�سغط �لكلية على �لوريد �لذي ي�سحب �لدماء من 
�أوردة �خل�سية �جتاه �لقلب. وتعترب �لدو�يل من �لأ�سباب �ل�سهرية �لتي توؤدي �إىل حدوث 

�لعقم عند �لرجال، �إل �أن هناك ن�سبة ل تتخطى 25% ل ت�ساب بالعقم مع وجود دو�يل.

ح معلومتك �شحِّ
 �لزوج �لذي يحكم على زوجته �أنها باردة يف �لعالقة �حلميمية هو خمطئ بن�سبة%90، 
�لذي  �لفطري..  باحلياء  تت�سف  بطبعها  �ملر�أة  لأن  ؛  �لتفاعل  هادئات  �لزوجات  فمعظم 
مينعها يف �أحيان كثرية من �لعالقة �حلميمية ب�سكل خا�س من �إظهار رغبتها وم�ساعرها، 
يريده  ملا  م�ست�سلمة،  كلمة:  على  و�أركز   ، م�ست�سلمــة  تكون  ولكن  مبادرة  تكون  وبالتايل ل 

زوجها. 
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عطور للزوج
دهن �لعود �خلفيف �ملخلوط مع �لورد �لطائفي. من �أهم �لعطور يف�سل �أن يو�سع   -

يف �سعر �لر�أ�س ويف �ملناطق �لد�خلية. 
عطر DUNHILL بع�س �لرجال ل ي�ست�سيغونه.  -

�ل�سباب  ورمبا  خ�سونة  فيها  �لكالم  نف�س   Lavender �خلز�مى  بر�ئحة  بودرة   -
�ملتزوجون ل ي�ست�سيغونها.

  . Ber 20 عطر جديد ��سمه  -

ال�شر عند املراأة
من طباع �ملر�أة �أنها تنظر �إىل �ل�سر على �أنه �سر تافه ل ي�ستحق �لكتمان، �أو على �أنه 
�سر عظيم يجب �أن يعرفه �جلميع، وعلى �أية حال فهي ل ت�ستطيع غالًبا �أن تكتم �ل�سر، و�إن 
حدث وكتمت �سًر�، فاإمنا يكون �سرها هي. وقيل: ل تطلعو� �لن�ساء على �أ�سر�ركم ت�سلح لكم 

�أموركم.   

عقم الرجال 
جمتمعات  كل  يف  منت�سرة  م�سكلة  �لزو�ج(  �سن  بعد  �حلمل  على  �لقدرة  )عدم  �لعقم 
�أزو�ج  �ستة  كل  بني  من  زوجني  �أن  يعني  مما   %15 �لعربي  �لعامل  يف  ن�سبتها  تبلغ  �لعامل. 
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�أكرث من ن�سف هذه �حلالت تكون �مل�سكلة من �لزوج. لذلك  �سيو�جهون هذه �مل�سكلة. يف 
عند وجود م�سكلة �لعقم يجب ذهاب كال �لزوجني �إىل �لطبيب، ول يكفي �أن تذهب �لزوجة 

وحدها.   

التاأثريات اجلانبية للأدوية 
�لكثري من �لأدوية توؤثر لالأ�سف �ل�سديد على �لقدرة �جلن�سية ، منها �لأدوية �ملهدئة 
�لتي توؤدي �إىل �ل�سرتخاء �لع�سبي، وكذ� �إىل �لهبوط �جلن�سي. وكذلك فاإن جميع �أدوية 
�ل�سغط قد توؤدي �إىل �إيقاف نزول �ل�سائل �ملنوي يف �أول �لأمر، ثم توؤدي بعد ذلك �إىل �سعف 

جن�سي جزئي.    

 خل التفاح 
)مزيل لل�شمنة، مزيل للكولي�شرتول، من�شط(

ن�ستطيع �أن نقول: �إن خل �لتفاح مذيب جيد للدهون وي�ساعدك للتخل�س من �لوزن 
�لز�ئد ويف �لوقت نف�سه ين�سط عمليات �لأي�س يف �جل�سم، وحيث يحتوي على ن�سبة عالية 
من �لبوتا�سيوم �لتي ت�ساعد على نقل �ملغذيات �إىل �خلاليا و�إز�لة �ملو�د �ل�سامة، كما تعمل 
�لبيتا كاروتني �ملوجودة يف خل �لتفاح على تخلي�س �جل�سم من �جلذور �حلرة و�لتي تعمل 

بدورها على تدمري �لدهون.
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الع�شــل 
يف �لع�سل تركيبة غذ�ئية خا�سة، من �سمنها جمموعة فيتامني B، �سهلة �لمت�سا�س، 
وهو برتكيبته �خلا�سة يزيد قدرة �لرجل �جلن�سية، ويرفع من م�ستوى �لإخ�ساب عنـده، 
و�سمي "�سهر �لع�سل" بهذ� �ل�سم لأن �لعر�سان يف �أوروبا كانو� قبل قرون عديدة ي�سربون 

�لع�سل طو�ل �ل�سهر �لذي ي�سبق �لزو�ج لأجل �لإخ�ساب.

بع�ص العلجات الطبيعية 
هي عبارة عن �سموم، فمثاًل " �لذبابة �لأ�سبانية " وبالتحديد م�سحوق هذه �لذبابة، 
قتل �لكثريين، كذلك فاإن ع�سب " �لُيوهنبني " Yohimbine �لذي يزرع يف غرب �أفريقيا 
�سديد.  وبحذر  قليلة  وعيار�ت  ي�ستخدم طبًيا بجرعات  وفاة كثريين، وهو حالًيا  �إىل  �أدى 
ت�سم  وهي  �جلن�سي"،  �ل�سعف  ملعاجلة  "�لبد�ئل  ا  �أي�سً ُتدعى  كثرية  طبيعية  �أدوية  هناك 

�لأع�ساب و�حل�سائ�س و�ملاأكولت �لبحرية.

الرجل ال�شجاع 
�ملر�أة حتب �لرجل �ل�سجاع وتكره �لرجل �جلبان؛ لأن يف �ل�سجاعة معنى �لقوة و�حلماية 

و�لعتماد.
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كلمات �شريحة 
��سمح يل �أيها �لزوج بهذه �لكلمات �ل�سريحة بعيًد� عما تعودت عليه من �حلديث عن 

�لعالقات �حلميمية..!
يقولون: �إن �لزو�ج �سرتة للبنت ، لكنه يف �حلقيقة �سرتة للرجل �أكرث ، فحني ميوت 
ولكنهم  يتفرقون  ثم  حولها،  من  �لأولد  ويظل  �لزوجة  تظل  قائًما،  �لبيت  ي�ستمر  �لزوج 
يروحون ويجيوؤون، ولكن �إذ� ماتت �لزوجة فاإن �لبيت ينهار، و�لزوج وحده ل ي�ستطيع �أن 

يدير بيًتا ول ي�ستطيع �أن يعمر �سكًنا. ينطفئ �لبيت ويتفرق �لأبناء �إل �أن يتزوج ثانية!!!

احلّمامات ال�شاخنة اأو ال�شاونا 
در��سة  قالته  ما  هذ�  �لذكور،  عند  �لعقم  يف  ت�ساهمان  �ل�ساونا  �أو  �ل�ساخنة  �حلّمامات 
�لتي  �لدر��سة  ووجدت  فر�ن�سي�سكو،  �سان  كاليفورنيا،  جامعة  من  باحثون  بها  قام  حديثة 
��ستمرت ثالث �سنو�ت باأن عدد �حليو�نات �ملنوية لدى خم�سة من �أحد ع�سر رجاًل يعانون 
من م�ساكل �خل�سوبة ، قفزت بن�سبة 491 باملائة بعد �أن توقفو� عن �أخذ �حلّمامات �ل�ساخنة 
�أو ��ستعمال �ل�ساونا لب�سعة �سهور ، و�أظهرت نتائج فح�س �حليو�نات �ملنوية لدى �لرجال 

�خلم�س حركة متز�يدة. 
وتدعم �لنتائج �لتو�سيات �حلالية باأن �لرجال �لر�غبني يف �لإجناب يجب �أن يتجنبو� 
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ا باأن �ملالب�س �لد�خلية �ل�سّيقة �أو  " �ل�سخونة �ملفرطة". هذ� وقد وجدت در��سات �سابقة �أي�سً
�حلر�رة من ��ستعمال �حلا�سوب �لنقال على �حل�سن ميكن �أن يخف�س من خ�سوبة �لذكور، 
وفقا للجمعية �لرب�زيلية لطّب �مل�سالك �لبولية، وهذ� ل يعني �أن �لزوجات �أكرث �أماًنا من 
هذه �لناحية، فاحلمامات �ل�ساخنة وحمامات �لبخار ميكن �أن ت�سبب جفاف �ملهبل وتكاثر 

�لبكترييا.

عندما يخطىء اأحدهما 
�إذ� �أخطاأ �لزوج فاإنه يندم، و�إذ� �أخطاأت �ملر�أة فاإنها تقول: �آ�سف بكل برود. 

ال�شيارة اأو الزوجة!
�أو  �ل�سيارة  جديدة:  �إحد�هما  �أن  فاعلم  لزوجته،  �ل�سيارة  باب  يفتح  رجال  ر�أيت  �إذ� 

�لزوجة.

اإذا كــذب الرجل 
�إذ� كذب �لرجل فاإن �ألف �مر�أة ت�سدقه، و�إذ� كذبت �ملر�أة فلن جتد من ي�سدقها.
 �إن �أردت �أن تكون حمظوًظا عند �لن�ساء فمازح �ملر�أة كالطفلة و�لطفلة كاملر�أة.  
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احلب بني الرجل واملراأة
�إذ� �أحب �لزوج زوجته �سقاها من كــاأ�س حنانه، و�إذ� �أحبت �لزوجة زوجها �أظماأته د�ئًما 
�إىل �سفتيها ، و�إذ� فقد �لزوج حالله �لتي يهو�ها فاإنه ي�سعب عليه �أن يجد غريها ب�سهولة. 

بل �إذ� �أحب �لرجل �أظهر حبه دون �إبطاء، �أما �ملر�أة فبعك�سه متاًما.    

الزوج يف حبه 
يحب �لزوج �أن يعلم ما تفعله �ملر�أة، يف حني يحب �أن تن�سى �ملر�أة  كل ما يفعله.

�لرجل �لذي ل يغفر للمر�أة هفو�تها ل يتمتع بف�سائلها.
� هو �لذي �إذ� وجد �سيًئا �أكرث �إثارة لزوجته �هتم به.    �لزوج �ملثقف جدًّ

الزوج اأرجوحة بني ابت�شامة املراأة ودموعها
�لرجل �لذي ل يغتفر عيوب �ملر�أة، هيهات �أن ينعم بحبها.

فلماذ� �لرجال ي�سنعون عظائم �لأمور من �أتفه �لأ�سياء ؟ هذه هي �حلقيقة �لغائبة! 
حقيقة  هذه  �مر�أة.  عظيم  رجل  كل  وور�ء  مميزين،  �أقوياء  �لرجال  ي�سنعن  �لن�ساء 

نن�ساها د�ئًما.  
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اآثار التدخني 
 ، �سديدة  ب�سورة  �ملدخنني  زوجات  تالحظه  �ملخاطي  �لغ�ساء  على  �لتدخني  �آثار  �إن 
فيحدث يف �لبد�ية �لتهاب �لغ�ساء �ملخاطي ويزد�د �لتقرن ، و�إن �لغدد �ملخاطية يف �جلزء 
�خللفي لقبة �حلنك ت�سبح �سخمة ، وميكن �أن تن�سد �أقنيتها �ملفرغة ، وميكن �أن يحدث 
�لدخان فح�سب  مبلغ �سرر  ولي�س هذ�  �لل�سان،  على  �ملوجودة  �للحميات  و�سمور يف  تقرح 
و�إمنا تلك �حلالة من بخر �لفم �لتي ت�سعر بها �لزوجة وتتقرف ب�سبب، ورمبا كرهت �لقبلة 

من زوجها.   

رائحة الفم الكريهة 
حالة مر�سية تهم كل �إن�سان، وطاملا فرقت بني �خلالن، و�إذ� �ساألت عن �لأ�سباب فاإليك 

�جلو�ب: 
�لطبيعية.  غري  �لكريهة  �لر�ئحة  بتلك   halitosis �لفم  بخر  �أو  �لفم  ر�ئحة  تعرف 
�أية ر�ئحة و�إمنا تن�ساأ هذه عن تخمر �لف�سالت  ولي�س للفم �لنظيف يف �حلالة �لطبيعية 
، فينطلق عن هذ�  �لنخرة بفعل �جلر�ثيم  �لأ�سنان، ويف �حلفر  �ملتبقية ما بني  �لطعامية 

�لتخمر غاز�ت كريهة و�لتي هي �سبب �إك�ساب �لفم �لرو�ئح.
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قبلة الزوج املدخن 
لهذه  �لزوجة  تتقرف  وكم  �ملدخن!  �لزوج  ير�سلها  �لتي  �لقبالت  تلك  كريهة  هي  كم 
قام  �إذ�  �سوًء�  �لأمر  يزد�د  بل كم   ! ر  يقدِّ لكنه ل  �مل�سكينة جتامل!  �أن  �ل�سيئة مع  �لر�ئحة 
فكلنا   ! لها  �لنف�سي  �لإحباط  قمة  مبا�سرة.  بعدها  �أو  �ملعا�سرة �حلميمية  �أثناء  بالتدخني 
رجاء و�أمل �أن يعيد �لزوج �ملدخن ح�ساباته يف ر�ئحة فمه �لكريهة ب�سبب �لتدخني �لقاتل، 

و�أن يكون من�سًفا وعادًل مع رغبات زوجته �لغالية على قلبه.  

هجر الزوجة 
�إذ� هجرَت زوجَتك ملوجب �سرعي ، فكن �سجاًعا و�ترك �لهجر ياأتي بفائدته )وهو زجر 
�إليها حتت �سغط  �أنت  يوًما ثم ترجع  �أن تهجرها  و�حذر   ، ن�سوز(  فيه من  �ملر�أة عما هي 
�حلاجة للجماع وبلوغ �ل�سهوة ؛ لأن �ملر�أة �إذ� عرفت منك هذ� �ل�سعف مرة و�حدة �سقطت 
�لرجل  و�سائل معاقبة  كو�سيلة من  فائدة  ذي  و�أ�سبح غري  وفعاليُته عندها،  �لهجر  قيمُة 

للمر�أة �أو زجرها.   
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�شرب املراأة على زوجها 
ن�س �لفقهاء على �أن �أكرث ما ميكن للمر�أة �أن ت�سربه عن جماع زوجها هو �أربعة �أ�سهر. 
وهذ� يف غري �لأحو�ل �لعادية ، وهو �حلد �لأدنى، و�أقل ما ميكن فعله من طرف �لزوج حيال 

زوجته. 
�أما يف �لأحو�ل �لعادية فاإن �لقت�سار على �لو�جب ل يعد من ح�سن �ملعا�سرة، ول يقوم 
بو�جب �إعفاف �لزوجة كما ينبغي وكما تتطلع هي، لذ� في�ستحب للزوج �أن ل يرتك زوجته 

حمرومة حتى يكاد ينفد �سربها، بل ميتعها ويجامعها كلما ر�آها ر�غبة يف ذلك.  

اإزالة الربو�شتاتا 
�إز�لة �لربو�ستاتا ُتفقد �لرجل خ�سوبته، �أي قدرته على �لإجناب، لكن ل ُتفقده قدرته 
�جلن�سية. هذ� بالإ�سافة �إىل �أن �جلر�حة نف�سها ل توؤثر على م�ستوى �لهرمونات �جلن�سية، 
�أ�سا�سية  �أ�سياء  وهــي  �لأعــ�ــســاب،  �ت�سالت  على  ول  بالق�سيب،  �لدموية  �لـــدورة  على  ول 

لالحتفاظ بالقدرة �جلن�سية.  

العلقة بني اجلن�ص والإجناب
خالف  لبع�سهم  بد�  و�إن  �لإجناب،  على  وقدرته  �جلن�سية  �لرجل  قوة  بني  عالقة  ل 
�أح�سن حال  �لرجل قد يقوم بو�جبه �جلن�سي جتاه زوجته على  �أن  ا  �ملعروف طبيًّ ذلك.�إن 
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ويكون متمتًعا به متتًعا كاماًل ، ولكن عند حتليل �سائله �ملنوي يجد �لطبيب �أنه خال متاًما 
�حليو�نات  حركة  �أن  �أو  قلياًل،  �ملنوية  �حليو�نات  عدد  يكون  قد  �أو  �ملنوية،  �حليو�نات  من 

�ملنوية غري كافية لتخ�سيب �لبوي�سة.  

غرية الرجل
��سمح يل و�أقولها ب�سر�حة عن زوجتك �لغالية على قلبك، فهي حتب زوجها �لذي يغار 
عليها ، وغرية �لرجل على �مر�أته من ثمر�ت �لإميان، ومن دلئل �ملروءة، و�أمار�ت �حلب ، 
لكن نق�سد �لغرية �ملحمودة، �لغرية �ملعتدلة ، �أما �لغرية �ملفرطة و�لتي ل يوجد لها مربر 

فهي مذمومة.

الرجال يف الع�شرينات 
�خلارجي  �جلمال  على  رئي�سي  ب�سكل  من�سبًّا  تركيزهم  يكون  �لع�سرينات  يف  �لرجال 
جهودهم  تكون  حيث  بحتة،  جن�سية  �لن�ساء  على  للتعرف  دو�فعهم  معظم  وتكون   ، للمر�أة 
�جلدية من�سبة على �سعيد �لعمل، يكون دور �ملر�أة يف حياتهم جمرد و�سيلة لإ�سباع رغباتهم 
�جلن�سية ل �أكرث. كذلك يكون �لرجال يف هذه �ملرحلة �لعمرية غري مكتملي �لن�سوج على 
�ل�سعيد �لعاطفي مما يجعل �هتمامهم من�سبًّا على �لق�سور من دون �لهتمام باأ�سياء �أخرى 

�أ�سا�سية.  
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الرجال يف الثلثينات 
ينزع �لرجل �إىل �ل�ستقر�ر ب�سكل كبري، ول تعود �لأمور �ل�سغرية تثري �هتمامه وخا�سة 
يف مو�سوع عالقاته �لعاطفية ، �إذ يكون بحثه عقالنيًّا ب�سكل �أكرب، وي�سبح تركيزه من�سبًّا 
على �إيجاد �سريكة حياته دون �لرتكيز على �جلمال �خلارجي كاأ�سا�س باختالف نظرة �لرجل 
ا للرجل هي ما يثري �هتمامه من بني �لن�ساء ،  � فكريًّ ت�سبح �ملر�أة �لذكية و�لتي ت�سكل ندًّ

وبهذ� ينتقل تفكري �لرجل من مرحلة �جلمال �خلارجي �إىل مرحلة ��ستقر�ر �لعاطفة.

الرجال يف الأربعينيات 
يكون   ، قلياًل  �لنظرة  تختلف  �لعمر  من  �لأربعينيات  مرحلة  �لرجال  دخول  مبجرد 
�إنه يف هذه �ل�سن من �ملفرت�س  �لرجل بحاجة �إىل �مر�أة توفر له �لرعاية و�حلنان، حيث 
�أنه حقق �لنجاح على �سعيد �لعمل، وبحاجة �إىل من ي�ساركه �سعوره بال�سعادة بتحقيق هذ� 

�لإجناز.  
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�شيق التنف�ص 
يالحظ بع�س �لأزو�ج �سيًقا يف �لتنف�س و�سعوًر� غري م�سبوق يف �لرتياح �أثناء �لعالقة 
�حلميمية وخا�سة يف فرتة �جلهد �أو بعد رحلة �أو �سفر. وقد ي�سطر �لزوج �إىل مغادرة غرفة 
�لنوم على وجه �ل�سرعة ، وقد ي�ساب بالتعرق مع وجود �ملكيف �لبارد. عالج هذه �مل�سكلة 
ترك �سرب �ملاء قبل �جلماع وبعده مبا�سرة ملدة �سهر و�ستتخل�س من ذلك ب�سكل تدريجي 

وخا�سة ملن يحملون ف�سيلة دمo فهم �أكرث �لأزو�ج عر�سة لذلك.   

احلكة املزمنة 
يعاين بع�س �لأزو�ج من هر�س �ملنطقة �حل�سا�سة كثرًي� و�ل�سبب يف ذلك �سوء نظافة 
�ملالب�س �لد�خلية وخا�سة �لقطنية منها. وقد يتطور �لأمر لالإ�سابة بفطريات وبقع متيل 
للبيا�س مما ي�سبب حرًجا للزوج، فن�سيحتنا له �أن ل يتاأخر يف �لك�سف �لطبي فرمبا �سبب 

�لعدوى لزوجته.

التقارب يف ال�شن 
�لأف�سل للمر�أة �أن تتزوج مبن ل يكربها يف �ل�سن كثرًي� لأن ذلك عامل من �لعو�مل 
ا ، ونف�سيًّا ، وجن�سيًّا(، و�ملالحظ يف  �ملهمة يف حدوث �أو وقوع �لتو�فق بني �لزوجني )فكريًّ
�لو�قع �أنه قلما يقع هذ� �لتو�فق بني زوج وزوجة �إذ� كان هو �أكرب منها مثاًل بع�سرين �سنة 
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�. لقد قلت: �لأف�سل ومل �أقل: يجب.  �أو �أكرث، و�أظن �أن خم�س �أو ع�سر �سنو�ت مقبولة جدًّ
وهذ� �أمر و��سح بطبيعة �حلال.  

ح معلوماتك  �شحِّ
�أو  ذكًر�  نوع �جلنني  �مل�سوؤول عن حتديد  هو  �ملنوي منك  �إن �حليو�ن  �لزوج!  عزيزي 
�لرجل فيوجد نوعان من  �أما عند   ، �ملر�أة متماثلة متاما  �لبوي�سات عند  �إن جميع  �أنثى. 
�إفر�ز  ويكون   ، �لإناث  باإجناب  و�لآخر  �لذكور،  باإجناب  �أحدهما  �ملنوية يخت�س  �حليو�نات 
�هلل  علم  �إىل  يخ�سع  �جلن�س  نوع  حتديد  فاإن  ومنه  تقريًبا.  �لعدد  بنف�س  �لنوعني  هذين 

وحده. 

هجر الرجل زوجته 
هجر  و�إما  و�حد.  فر��س  يف  �لزوجة  مع  �لنوم  ترك  �أي  �مل�ساجعة،  هجر  �أوًل:�إما   -

�جلماع، �أي �لنوم معها يف نف�س �لفر��س بدون جماع عمًد�.
- ثانيا:هجر �لكالم ، �أي �إ�سافة عدم �لكالم �إىل عدم �جلماع و�مل�ساجعة �إذ� �أحب �لزوج 

�أن يلجاأ �إىل ذلك. لكن ب�سرط �أن ل تتجاوز مدة �لهجر 3 �أيام.   
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فتوى فقهية 
�لأنوثة �سيء تـ�سعـره.. ول تر�ه غالًبا.

يقول �لرجل: �أريدها �سعـيفة معي، قــوية مع �لآخرين، هذه هي �لأنثى �حلقـيقـية يف 
يحـرتم  باأن  �لأنوثة  بهذه  �لحـتـفاظ  عـلى  �ملر�أة  م�ساعــدة  ي�سـتطيع  و�لرجل  �لرجل.  نظر 
�سعـف �ملر�أة معه.. ول ي�سـتغـله و�أن مينحها �لقـوة بعـطـفه وحـنانه و�حـتـر�مه.. و�أن يعـّلمها 

�ل�سعـف �جلـمـيل، ولـيـ�س �سعـف �لنزو�ء وفـقـد�ن �لثقة.

اللتهابات 
�ملنوية، وذلك من تاأثري �ل�سموم �لتي  توؤثر �للتهابات بدرجة كبرية على �حليو�نات 
تفرزها �جلر�ثيم، �أو لأثر تلك �للتهابات على �ل�سائل �ملنوي �لذي يفقد كثرًي� من �سفاته 
�ل�سرورية، �أو من �لأثر �ملبا�سر على �لغدد �لتنا�سلية مثل �لربو�ستاتا �أو �حلوي�سلة �ملنوية 

�لتي قد ل ت�ستطيع من �إفر�ز �لعنا�سر �ملهمة جًد� لتغذية �حليو�نات �ملنوية.   

ل تتناول اأي دواء دون ا�شت�شارة الطبيب 
حمددة  بجرعة  ي�سرف  �ملذكر  فالهرمون  �ملتاعب.  من  �لكثري  �سبب  قد  باأنه  ل�سك 
�مل�ساب،  حالة  يف  تدهوًر�  ي�سبِّب  قد  �إذ  حالة،  لكل  ولي�س  �جلن�سي  �ل�سعف  حالت  لبع�س 
وقد يوؤثر على �لكبد ويوؤدي �إىل �أ�سر�ر بالغة �أخرى. كما �أنه قد ي�سبب م�ساعفات خطرية 



175

" �إما  "�لت�ستو�ستريون  �ملذكرة  �لهرمونات  تناول  �لربو�ستاتا وخا�سة  ب�سرطان  للم�سابني 
من �ل�سيدليات مبا�سرة �أو من م�سادر �أخرى..  

املراأة
رقيقة �مل�ساعر، ومرهفة �لإح�سا�س، جامعة �حلب و�حلنان ، متر بلحظات �سعف و�حتياج 
يبحث  �لزمان،  تعـاريج  كيـانه  وتوؤثر يف  �لعو�طف،  تتقلبه   ، ، حنون  �هلل  كائن خلقه   ، للغري 
عن �ملالذ و�ملاأوى فال يجد �أكرث حناًنا وعطًفا من �سـدر زوج �سدوق ي�سعر بالتزود من قوته 

ملو��سلة �حلياة دون عقد �أو تعقيد، �أو همٍّ وغمٍّ و�أحز�ن. 
ْرها زيًفا �أو متثياًل، بل هي نقية �أ�سدق من  �إن دمعة تنرثها وجنتا تلك �ملر�أة ل تت�سوَّ

و�سوح �ل�سم�س، و�أ�سد حـر�رة من �إ�سعاعاتها.

ين �شلح الدِّ
يخطئ بع�س �لرجال حينما يريدون �أن ُيقحمو� �لدين طرًفا يف �ساحلهم ؛ ليح�سمو� به 
نز�ًعا حني يطالبهم �لنا�س بالوفاء وحفظ �حلقوق. ي�سهرون �سالح �لدين لكل من يطالبهم 
بالعدل و�حلق ، كي ي�سبعو� رغباتهم ويظهرو� �سوء نيتهم بدعوى �أن �هلل �سمح لهم بالتعدد، 
�أن ي�ستغل مطية لأطماع بع�س منهم ول�سوء  فالتعدد حق ل ينازع فيه �أحد ولكنه ل ميكن 
ت�سرفاتهم ، ولن يكون �ل�سرع �لإ�سالمي �أبًد� معيًنا لظامل على ظلم �لنا�س و�سلب حقوقهم.  
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خط اأحمر
�أظهرت  در��سة حديثة �أن �لزوجات ل يت�ساحمن ب�ساأن نظافة �لزوج ويعنيهن هذ� �لأمر 
كثرًي�، خا�سة �إذ� كانت �ملر�أة متاأنقة ومتعطرة، فاإن معايري �لنظافة بالن�سبة لها تكون عالية، 
فحاول �أن تكون �أنيًقا ونظيًفا، و�هتم ب�سكل خا�س بنظافة ج�سمك و�سعرك و�أظافرك، و�سع 
�أدو�ت �لعناية بالب�سرة و�لتجميل ، ول  قلياًل من �لعطر ، و�بحث عن �لن�سح يف مر�كز بيع 
تن�س �أن تهتم بنظافة �ملنطقة �حل�سا�سة فاإن ذلك من �سنن �لفطرة وخا�سة كل �أربعني يوًما.  

كيف تكون زوًجا فا�شًل؟!
-�نظر �إليها بربود وهي يف قمة �سخطها.

- �أهملها يف �سدة حاجتها �إىل م�ساعدتك وم�ساندتك.
- ��سحك باأعلى �سوتك بينما هي تغرق يف دو�مة �حلزن و�لكتئاب.

ب �إليك . - �أ�سعرها ب�سدة �سيقك و�نزعاجك كلما حاولت �لتقرُّ
- تفنن يف �ل�سدود عنها بينما تقف هي �أمامك ملكة جمال .

قد  تكون  فقط  وهكذ�   .. تخطئ  �أن  دون  من  حتى  وتوبيخها  �إهانتها  يف  ترتدد  ل   -
�أعطيتها �لإذن �مل�سبق يف �لتخل�س منك دون رحمة �أو �سفقة، وبذلك قطعت كل حبال �ملودة 

و�ملحبة من قلبها.
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لغز حمريِّ 
 يقال: �إن �ملر�أة لغز يحري �لرجال، و�إن �لتعامل معها �سعب لأن مز�جها متقلب وغري 
ثابت، مما يجعل �لرجل يحتار يف كيفية �إر�سائها، ولكن هناك بع�س �لن�سائح �لتي يقدمها 
�ملخت�سون ب�ساأن �لعالقات �لزوجية قد ت�ساعدك - عزيزي �لزوج - على فهم مفاتيح �إ�سعاد 

�ملر�أة �ستاأتيك �أربع ر�سائل هذ� �ليوم: 

الر�شالة الأوىل: �شاألها ول تتهمها 
عليك �أن تتعامل مع مز�جية �ملر�أة على �أنه و�قع ثابت، و�أن تتقبله، فاملر�أة مثل �لرجل 
قد متر بها �أيام وحلظات و�سهور �سيئة تعكر مز�جها، لذلك حاول �أن ت�ساألها عما ي�سايقها 
بدًل من �تهامها باملز�جية وعدم �لقيام بحقوقك �ل�سرعية، فقد تخ�سر �سخ�سيتك، ويتهدم 

بيتك ب�سوؤ�ل �تهام ل فائدة منه، فكن حذًر�!.

الر�شالة الثانية: كن مثاًل لزوجتك 
كن �أيها �لزوج �لكرمي مثاًل لزوجتك يف �لعطف و�حلنان ورمًز� للوفاء و�لإخال�س ، 
�لفيا�سة بكلمات رقيقة �سفافة ت�سعرها بالدفء  تعلم كيف حتتوي م�ساعرها و�أحا�سي�سها 
و�لأمان ، �نظر �إليها ب�سوق و�هم�س يف �أذنها: �أحبِك. فما �أحوجها �إىل تلك �لنظرة، وذلك 
ب زوجتك يف كيفية �إيفائها حًبا عظيًما لك فتك�سب حياتك  �حلب �لعفيف! وحاول �أن تعذِّ

بها با�ستغالل حبها لك فتخ�سر حياتك وحياتها.    وحياتها، ول حتاول �أن تعذِّ
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الر�شالة الثالثة: ل تعاملها كرجل 
كما  �ملر�أة  �لرجل  يعامل  �أن  تعني  �مل�ساو�ة  �أن  يعتقدون  عندما  �لرجال  بع�س  يخطئ 
يعامل �لرجال، فهي تعني �إعطاءها حقوقها و�إف�ساح �ملجال �أمامها لإثبات ذ�تها، ف�ساركها يف 

مهام �ملنزل كما ت�ساركك يف �لعمل، ولكن ل تن�س �أنها �مر�أة.  

الر�شالة الرابعة اقراأ ما بني ال�شطور 
بني  ما  تقر�أ  �أن  وحاول  �ملتعة،  ملجرد  ت�ستفزك  باأنها  تفكر  ل  زوجتك،  ��ستفزتك  �إذ� 
�ل�سطور، فقد تكون تبحث عن �سيء ج�سدي، �أو نف�سي ناق�س بينكما، ولكنها ل ت�ستطيع �أن 
تعرب عن ذلك �أو ل تعرف كيف تنتقي �لكلمات �ملنا�سبة! فكن �أذكى منها، و�للبيب بالإ�سارة 

يفهم، ول ياأخذك �لإنرتنت عنها.   

هل تريد زوجتك الغالية عا�شقة لك ؟ 
تغيرًي�  �ل�سغرية معها حتدث  �لأ�سياء  �أن  �علم  ؟  �لنخاع  ر�غبة لك حتى  هل تريدها 
�ل�سغرية  فالأ�سياء  ور�ساها،  حبها  لتنال  كبرية  �أ�سياء  تفعل  �أن  بال�سرورة  فلي�س  كبرًي�، 
�ملتتالية حتدث فرًقا كبرًي� لديها، رمبا ي�سهل على �لرجال �لقيام باأ�سياء مرة �أو مرتني، ثم 
يتوقفون ويهملون �لقيام بالأ�سياء �ل�سغرية �لتي هي �سرورية لت�سعر زوجتك بحبك لها ، 

و�سدقني ر�حة زوجتك هي ر�حتك �أنت، فاإن غ�سبت منك فبيتك جحيم ل يطاق. 
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جربوت بريد اإلكرتوين
 عقد على �لزوجة �لثانية وفرح بها فرًحا ل يو�سف، ثم قرر �أن يعاملها بالرومان�سية 
�أن ير�سلها  ، وبدل  �ل�سوئي »�سكرن«  باملا�سح  �لزو�ج  ، فقام بطبع ن�سخة من عقد  �حلديثة 
لزوجته �جلديدة �أر�سلها لزوجته �لأوىل، وكله فرح و�سعادة و�أن�س ينتظر ردها ، فلما و�سل 
زوجته  طلق  وقد  �إل  �لتايل  �ليوم  �سم�س  تخرج  مل  �لع�ساء  بعد  �لأوىل  لزوجته  �لإمييل 

�لثانية! و�ل�سبب �لرومان�سية �ملتخلفة.   

الزوجة النكدية 
بيته  �إىل  يعود  �جلحيم.  من  قطعة  بيته  و�أن  نكدية.  زوجته  �أن  من  �لرجل  ي�سكو   
بيت  �ل�سامت.  �ملتجاهل  �لنافر  �حلاد  �لغا�سبة  زوجته  وجه  يطالعه  �إذ  �لكاآبة،  فتد�همه 
فتلتهمه  بيته  عن  �ل�سم�س  تغيب  مثلما  �لتفاوؤل  عنه  ويغيب  و�ل�سرور،  �ل�سحك  من  خال 

�لأمر��س. يقول: يف بيتي مر�س ��سمه �لنكد.  

الزوج �شعيف 
ن �أ�سجانها، وحترتق بالغ�سب ، وهذه �لزوجة تلجاأ   �أمام زوجة تكتم �نفعالتها، وتخزِّ
لتحرم زوجها  ؛  �لبيت  �لنكد يف  باإ�ساعة جو  �لرد على زوجها، وذلك  �سلبي يف  �أ�سلوب  �إىل 
من نعمة �لهدوء و�ل�ستقر�ر و�ل�سالم ونعمة �لإح�سا�س بذ�ته، وتظل �لزوجة ت�ستفز زوجها 
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�أمن  �لذي يهدد  �أ�سلوب �حلياة  ي�ستمر�ن يف نف�س  بل  �أبًد�  يتعلمان  يثور، ولكنهما ل  حتى 
و��ستقر�ر �لبيت، و��ستمر�ر حالة �ل�ستنفار معناه تر�جع �ملودة و�لرحمة. 

العناد 
ينتج  و�لتحدي   ، زوجي  �سلوك  �أ�سو�أ  وهو  و�لتحدي،  و�لتمادي  �لبغي  �أنو�ع  من  نوع 
وتفتقد  وحتجر،  وتخ�سب  ت�سلب  يحدث  وبذلك  �لعدو�نية،  �إىل  توؤدي  و�لعد�وة  عد�وة، 
�لعناد  �لزوجة يف  ، و��ستمر�ر  �لت�سامح و�لتو��سع و�لت�ساهل و�لتنازل  �ملرونة، وت�سيع روح 
معناه عدم �لن�سج �أو معناه �أنها تعاين �أملًا نف�سًيا حقيقًيا و�أن �لزوج يتجاهل عن عمد �أو عن 

غري عمد هذ� �لأمل �لذي يجعلها نكدية ب�سبب زوجها و�أ�سلوبه.

تراكمات 
دون  ترت�كم  �مل�ساكل  يجعل  �أن  زوجته  نكد  مع  �لزوج  فيه  يقع  �لذي  �لأكرب  �خلطاأ 
مو�جهة ، دون تو�سيح ، دون حو�ر ب�سوت عال هادئ ، دون �أن يو�جه زوجته باأخطائها �أوًل 

باأول ، دون �أن يعرب لها عن قلقه وخماوفه وتوقعاته و�آلمه وهمومه. 
ويجب   ، ودودة  ونربة  م�سموع  و�سوت  و��سحة  بكلمات  �إليها  �سكو�ه  يرفع  �أن  يجب 
وقلبها  �حلي  �سمريها  �إىل  ت�سل  حتى  �ل�سكوى  عر�س  يف  و�لإحلاح  و�ملثابرة  �ل�ستمر�ر 

�حلنون �لذي تر�كمت عليه �لنكدية.
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اآ�شف يا عيوين!
�أر�سلها لزوجتك �لغالية وخا�سة �إذ� طن�ست �ت�سالها كما هو �ملعتاد: »�آ�سف يا عيوين! 
بقلبي.  �أحفر �سورتك  �أين كنت  و�ل�سبب   � �ت�سالك لأين كنت م�سغوًل جدًّ �أردَّ على  �إذ� مل 

ت�سلمني ملحبك وزوجك«. 

{ن�شاوؤكم حرث لكم فاأتوا حرثكم اأنى �شئتم}
كبرية  كتب  عنها  تعجز  رمبا  �لتي  و�مل�ساهد  باملعاين  حمملة  لكنها  مهذبة  تعبري�ت 
�لعالقة �خلا�سة جًد�،  تلك  باألفاظ �سريحة ومبا�سرة،  �لعالقة  ت�ستفي�س يف و�سف هذه 
لكم  لبا�س  �أخرى:  �آية  ويف  لكم،  حرث  فالن�ساء  وزوجته،  �لرجل  بني  �خل�سو�سية  �سديدة 

و�أنتم لبا�س لهن ، فالعالقة �لزوجية �إف�ساء بع�سكم �إىل بع�س. 
ا لرتى �سورة متكاملة للعالقة بني  �سع هذه �ل�سور وتد�عياتها بجو�ر بع�سها بع�سً
�لزوجني...  �لزوجة حرث زوجها وهذ� يعني حرث �لأر�س �لذي ��ستمدت منه هذه �ل�سورة، 
�إنه يعني تخلي�سها   ، �أجل تن�سيطها وبعث �حلياة فيها  يعني تقليب �لأر�س وتهويتها من 
من كل �سيء �سار ، �إنه يعني تعهدها بالرعاية بكافة �سورها حتى تنبت وتزدهر ، فاإذ� حرث 
بني  و�للقاء  �حلميمية  �لعالقة  ب�سدد  ياأتي  �لأمر  �أن  خا�سة  يفعل؟  فماذ�  زوجته  �لرجل 

�لزوجني، وحتى تكتمل �ل�سورة يقول �لأمر �لقر�آين "فاأتو� حرثكم �أنى �سئتم"...  
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دفء الحتواء: {هن لبا�ص لكم واأنتم لبا�ص لهن} 
�للبا�س دفء �لحتو�ء، �إنه �لأمان و�ل�سرت، �إنه �لزينة يف كل �سيء ، �إنه ي�سعرها بالأمان 
�إنها   ، �حلر�م  يف  يقع  �أن  من  توؤمنه  �إنها  بعينيها،  وحتتويه  له  تتزين  �إنها  لها،  يتزين  �إنه 
يلتقيان  وهما  �لزوجني  يتد�خل يف  فاللبا�س   ، لغريها  �لنظر  �سعرها من  بجد�ئل  ت�سرته 
يف هذه �للحظة باحلالل؛ ليكون ج�سًد� و�حًد�، ول ميكن �لف�سل بينهما، فهل جتاوزنا يف 

و�سفنا �للبا�س؟!

الت�شتو�شتريون
�ساعد على �نخفا�س ن�سبة �حلميمية عند �لرجال كونهم �سحايا »�لت�ستو�ستريون«، هذ� 
ا دور �لرجل �حلم�س، وقد �ساعد على  �لهرمون �لذكري �مل�سوؤول عن �لذقن و�ل�سنب، و�أي�سً
�إذكاء قيم �لتناف�س و�لعدو�نية �لتي �سجعها جمتمعنا يف �لرجال، و�سجع �إىل جانبها  هذ� 
قيم �لحت�سان و�حل�سا�سية عند �لزوجات، ولعل تلخي�س هذه �ملتاهة �لبحثية يف كلمة هي 

و�هبني". منهم  �أكرث  �حلميمية  �لعالقات  من  م�ستفيدون  �لرجال  "زوجات 
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اأنانية الزوج 
 دخلنا يف منطقة �أكرث عمًقا و�أملًا يف بيوتنا وهى �لأكرث عمًقا لأن درجة حب �لذ�ت فيها 
�أكرث، وهى �أكرث �أملًا لأن �لأناين يدمر �لعالقة باإر�دته ومز�جه، �إنه يخطط وي�سع تكتيكات 
تتح�سن  �أو  �لعالقة  تتطور  كيف  يهمه  ول  حل�سابه  �لآخر  على  لل�سيطرة  و�إ�سرت�تيجيات 
�حلميمية، ولكن ما يهمه هو كيف ي�ستفيد من �لطرف �لآخر ؟ �إنه كالفريو�س �لذي ي�سيطر 

على �خللية وياأمر نو�تها باأن ت�سنع له �لغذ�ء و�لكيان و�حلياة على ح�ساب وجودها. 

اجلوال
ا وتتخذ قر�ر منع �إدخال جو�لك لغرفة �لنوم �أو ��ستعر��س  .. ليتك تكون �سجاًعا وقويًّ
�لر�سائل �أمام زوجتك يف �أجمل �للحظات بينكما ، و�سدقني ما عندي كالم �أكتبه �إل بهذه 
من  �لأزو�ج  بع�س  حتى  جو�لك،  ومن  زوجتك" منك  بعون  يكون  "ربي  �لعامية:  �للهجة 

تعلقه باجلو�ل يدخل به دور�ت �ملياه !!!...  

من الرجل ؟؟
�لآخر  به، ومييزه عن �جلن�س  له تفكريه �خلا�س  �لأول،  �ملقام  �إن�سان يف  �لرجل هو   
و�تخاذ  �ل�سليم  �لتفكري  به  ي�ستطيع   � ا حادًّ قويًّ �إح�سا�ًسا  �لذي ميلك  �لإن�سان  �لرجل هو   ،
�لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف �لأوقات �ملختلفة ، ي�سيطر على نف�سه يف جميع �لأوقات ، ميلك �لقدرة 
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على حتدي �لأفكار �خلاطئة يف جمتمعه و�إن كانت يف �أزمان خمتلفة �سيًئا �سحيًحا. �إن كل 
من يحمل هذه �ل�سفات ي�ستطيع فعاًل �أن ينال �سرف كلمة رجل.   

ح�شن الإدارة 
ا على �تخاذ   �أهم �سيء يف �لرجل هو �لإح�سا�س ، �أي �أنه يح�س مبا حوله، ويكون حري�سً
�لقر�ر �ملنا�سب يف �ملوقف �لذي يكون فيه ، ويكون �ختياره مر�عًيا لكل �سيء مبا فيه �لدين 
�أو ما يكون قد تر�سخ يف  �لتي تربَّى عليها،  وخمافة �هلل عز وجل وفكرته ومبادئه وقيمه 
فكره من �أفكار يرى هو بنف�سه �أنها �سحيحة ، و�إذ� فكَّرت قلياًل جتد �أن هناك �أ�سياء �أنت ل 

ر بالأ�سياء �ملنطقية..   ت�ستطيع فعلها بغ�س �لنظر �أنها حر�م �سرًعا. يعني حاول تفكِّ

الرجال مواقف 
لقد ترددت هذه �لكلمة على م�سامعنا كثرًي� لأنها مكت�سفة �أنو�ع �لرجال ؛ لأن �ملوقف 
�ملزيف! بطريقة  �لرجل  �لرجل �حلقيقي، وعن  �مل�ستور، وعن تفكري  �لذي يك�سف عن  هو 

ت�سرفه، بعدم �ندفاعه، بحزمه، ب�سربه، بالتفكري عادًل من بعدها. 
هنا  �أق�سد  ول   ، باإح�سا�سه  و�إمنا  بعقله  لي�س  كثرًي�  ر  يفكِّ �أن  يجب  �لقر�ر  �تخاذ  قبل 
�مل�ساعر ؛ لأنها تفكر بالعاطفة د�ئًما ولكن �أق�سد �ل�سمري �أو �لإن�سان �لد�خلي، و�إن مل توؤنِّب 

نف�سك فاأنت بال �سك من �أ�سباه �لرجال.
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رجال املظاهر
يعتني �لرجل مبظهره لي�س مبنطلق �جلمال و�إمنا تقديًر� لكونه رجاًل... يكون �أنيًقا 
فالرجل  يفعل،  كما  �أعمى  تقليًد�  ولي�س  يعجبه  ما  ح�سب  بعناية  مالب�سه  وينتقي  نظيًفا، 
يعتمد على نف�سه، ويقرر ما يريده ول يهمه كالم �لنا�س ، وبكل تلك �ل�سفات ي�ستحق كلمة 
رجل �إل �إذ� قالت �لزوجة �لغالية: �لب�س كذ�! فهنا ينفذ بكل ترحاب لأنه �لآن زوج ولي�س 

رجاًل فقط 0

مقا�شد اجلماع 
 قال �بن �لقيم: »و�أما �جلماع فكان هديه فيه ملسو هيلع هللا ىلص �أكمل هدي، يحفظ به �ل�سحة، وتتم 
به �للذة و�سرور �لنف�س، ويح�سل به مقا�سده �لتي و�سع لأجلها، فاإن �جلماع و�سع يف �لأ�سل 
لثالثة �أمور هي مقا�سده �لأ�سلية هي: حفظ �لن�سل ودو�م �لنوع �إىل �أن تتكامل �لعدة �لتي 
قدر �هلل بروزها �إىل هذ� �لعامل ، و�إخر�ج �ملاء �لذي ي�سر �حتبا�سه و�حتقانه بجملة �لبدن، 

وق�ساء �لوطر ونيل �للذة، و�لتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هي �لفائدة.   
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ر�شائل لك من الغالية زوجتك
زوجي! �منحني.. هـ، د، ي، ة .. حتيي رفات �ملحبة. زوجتك �ل�سامتة .... 

زوجي..! ل تدمن... ل تدمن... ل تدمن.. �لإنرتنت ، فاإين بحاجة للجلو�س معك.... 
زوجي ..! �نق�سى �لليل... ورقد �لنا�س... و�أن�س كل حبيب بحبيبه... وحبيبي ما ز�ل 

خارج �ملنزل!!!...  

اأخربها بحبك
 �إن �إخبار �لزوجة باحلب يزيد من �حلب ول �سك، ويعمق من �لعالقة بني �لزوجني ول 
حرج من �لإعالن عن �حلب بني �لزوجني يف �لو�قع �ملحيط بهما، فاإنه حني �ساأل �ل�سحابة 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �أحب �لنا�س �إليه ؟ قال: »عائ�سة« قالو�: من �لرجال؟ قال: »�أبوها«. متفق 

عليه.  

فن التعبري عن احلب 
�إن �هلل مل يخلق لنا �لعو�طف �إل لنتبادلها ونتعامل بها، فافتح كنوز عو�طفك و�أعطها 
من م�ساعرك ما يوؤكد حبَّك، وير�سي قلبها ونف�سها، فكما �أن �ملال جعله �هلل ليتد�ول بني 
�لتي متلكها يف قلبك لزوجتك ول ي�سل منها  �لعو�طف  ليكنزوه، فكذلك كنوز  �لنا�س ل 
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وجودها  يف  �ست�سكك  بل   ، قلبك  يف  وكنزها  لها  ملكك  ُيقنعها  ل  ولهذ�  يكفيها؟!  ما  �إليها 
عندك ومدى حبك لها.  

كل عمر له اأ�شلوب 
كل عمر له �أ�سلوب يف �لتعبري عن �حلب و�لإقبال على �حلياة ، و�ملر�أة حتتاج يف جميع 
�ملرهفة  م�ساعرها  تالم�س  عذبة  وكلمات  حانية،  مل�سات  �إىل  �ملختلفة  عمرها  �سن  �أطو�ر 
وطبيعتها �لأنثوية ، فال تبخل على زوجتك بتعبري�ت �حلب وم�ساعر �لقرب. ففي متو�سط 
ر يف �سن �لأربعني �أنكما بحاجة لأن تتزوجا من جديد.   �لعمر �هتم باأ�سيائها �ل�سغرية، وتذكَّ

ل تكن بخيًل 
�أن عبار�ت �لثناء �لرقيقة وكلمات �حلب �ملرهفة �ل�سادقة، �لتي قد تظنها غري  �علم 
�أنه ل د�عي لها، ت�ساوي �سيًئا ثقياًل يف ميز�ن زوجتك، ومتالأ فر�ًغا  �أنت  �أو تعتقد  مهمة، 

كبرًي� يف نف�سها. فلماذ� تبخل بها؟ 
وميكنك �أيها �لزوج �لفا�سل �أن تذكر لزوجتك �أنك معجب بابت�سامتها، طريقة تعاملها 
مع �لأبناء، وت�سمعها مثاًل: »�ل�سرور ي�سملني لأين معك«، »�أنا �أ�سعد �إن�سان لأنك زوجتي«، 

»�أنت �أجمل �مر�أة يف �لكون!...«
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حاجة املراأة للثناء 
 �إن حاجة زوجتك للثناء و�لكالم �لطيب، �أكرث �سرورة من حاجتها �إىل �لنفقة، و�إىل 
�لك�ساء، و�إىل ما توفره لها مما تر�ه �أنت �سبًبا لل�سعادة و�لوئام. �ل�سعادة �سيء نف�سي يحتاج 
لغذ�ء نف�سي لي�ست �ملادة كافية فيه، فعربِّ عن حبك لزوجتك، �أعطها حقها، حقها يف �لثناء، 
تلطف معها، لعبها ود�عبها، �أرها �أنك حتبها، و�أرها �سوقك لها، و�أرها حتى تخرج ما عندها، 

حتى ل تياأ�س منك؛ فتن�سرف عنك، ول �أقول: تن�سرف �إىل غريك.   

اأخي الزوج !
ر �أن زوجتك حتتاج �أن ت�سمع منك �أنها �أهم �مر�أة بالن�سبة لك، �أنها �أول �أولوياتك،  تذكَّ
�أنك فخور بها، �أنك ل ت�ستطيع �أن تتحمل فر�قها، �أنه ل يوجد �مر�أة يف �لعامل مثلها، و�أنك 

حتبها ول بد �أن تخربها بذلك د�ئًما.  

يبكي الرجل 
يبكي �لرجل عندما متوت �أمه �أو �أبوه �أو زوجته �أو �أبناوؤه �أو �أحد �أقاربه �أو �أحد �أ�سدقائه 
�لفرح  عند  ويبكي   ، �جلبال  تطيقه  �لذي ل  �ل�سديد  عند �حلزن  ويبكي   ، عليه  �لعزيزين 
 ، �لرجل  يبكي  كثرية  �أخرى  �أمور  ويف  �سدته،  �لأر�س من  ترق�س  �لذي  و�ملفاجئ  �ل�سديد 
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ل �أن يبكي �لرجل وحده ول ير�ه �أحد ، ويف �أوقات كثرية رغًما عنه تنزل دموعه  ولكن يف�سَّ
كالإن�سان �حل�سا�س �لذي ل يتمالك دموعه فيبكي �أمام �لنا�س �أحياًنا.  

ى  و�أحتدَّ يبكون!  �لرجال  و�هلل جميع  ل  يبكون،  ل  �لرجال  �أن  يح�سب  �لن�ساء  بع�س 
�أن يكون هناك رجل ل يبكي، ولكنه يبكي ول يجعل �أحًد� ير�ه ، يبكي �إذ� �أقفل باب غرفته 
�أحد  �أو  �أ�سدقائه  �أحد  �أو  �أباه،  �أو  �ملتوفاة،  �أمه  فتذكر  وكان مهموًما حزيًنا  وجل�س وحيًد� 

�أقاربه ، يبكي �إذ �ساقت عليه �لأر�س مبا رحبت.

نوم الزوجة 
و�سلمت  �أور�سني  ريدين  �لرنويجية  �لربوفور�سورة  �أجرتها  �لتي  �لدر��سة  �أو�سحت 
نتائجها �إىل موؤ�س�سات دولية �أن �لن�ساء علميًّا يحتجن فرتة �أطول من �لنوم قيا�ًسا بالقدر 
هذه  وبح�سب  �ملر�أة.  وتركيبة  طبيعة  �إىل  يعود  ذلك  �أن  �إىل  لفتة  �لرجل،  يحتاجه  �لذي 
�أن  �لدر��سة فاإن �ملر�أة تنام كل ليلة �أكرث من �لرجل مبعدل ل يقل عن 20 يوًما، م�سيفة 

�لن�ساء ينمن 120 �ساعة �إ�سافية عما ينام �لرجل يف �لعام.  

من يعتذر؟ 
جنحَت يف جرح م�ساعرها، فعلَتها مرة �أخرى كما فعلَتها كثرًي� من قبل، قلَت لزوجتك 
ما ل ينبغي قوله، قلَته مع �سبق �لإ�سر�ر و�لرت�سد، وقد جنحَت كالعادة يف �إيذ�ئها وجرح 
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م�ساعرها، مما جعلها تندفع مهرولة �إىل غرفة �لنوم ؛ هرًبا من �ألفاظك �جلارحة، دخلَْت 
و�أغلقت �لباب خلفها ب�سوت كالرعد@ �أما �أنت فقد وقفَت تكلم نف�سك: �إىل �جلحيم فالنة! 

�إذ� كنت تعتقد �أنك منت�سر فاأنت و�هم ، فكن رجاًل و�عتذر لزوجتك �لغالية..  

كي تدوم املحبة بينك وبني زوجتك عليك تنفيذ ما ياأتي: 
-  عندما مت�سي مبتعدة ، �حلق بها. 
-  عندما تكون �سامتة ، �بت�سم لها ! 

عندما تتجاهلك ، ��ساألها: ما �مل�سكلة !  -
عندما تر�ها يف �أ�سو�أ حالتها ، �أعطها �هتمامك �لكامل! قل لها: �إنها جميلة.    -

عندما تر�ها تبكي خائفة ، �حمها.   -
عندما تاأخذ منك �سيًئا عزيًز� ، دعها تاأخذه فلن يكون �أعز منها.  -

عندما متازحك ، مازحها و�أ�سحكها .   -
عندما ت�سك بك وتفت�س بجو�لك ، �ن�سحب ؛ لتعطيها وقًتا للتفكري.  -

-  عندما تقول: �إنك تعجبها ، فهي تكنُّ لك م�ساعر �أكرب مما قالت. 
عندما مت�سك يديك ، �أم�سك يديها ود�عب �أ�سابعها.   -

� ، �حتفظ به ول تخرب �أحًد�.  عندما تودعك عندك �سرًّ  -
عندما تنظر �إىل عينيك ، ل تلتفت حتى تلتفت هي.  -

-  عندما تفتقدك ، فهي تتاأمل من �لد�خل. 
مت قلب حبيبة.  عندما ترف�س ر�أيها ، فقد حطَّ  -
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عندما تقول: �إن �لعالقة �نتهت ، فهي لز�لت تريدك.   -
عندما تر�سل ر�سالًة ، فهي تريدك �أن تقر�أها.   -

عندما ت�سكت ، مازحها ودعها متازحك.   -
عندما تكون مري�سة ، �بق معها طو�ل �لليل.  -

 ، �أنها مهمة لديك  ، �خرج معها و�جعلها تت�سلَّى. دعها حت�س  -  عندما حت�س بامللل 
قبِّلها بدون �سبب. كل هذ� لن يكلفكم �سيًئا يا رجال ، فهذ� هو �حلب �حلقيقي.   

ب�شراحة
حاجتك �إىل قلب زوجة تثق بها وتثق بك، وترتاح �إليها وترتاح �إليك، كحاجة �ل�سفينة 
عر�س  يف  ك�سفينة  �لغالية  زوجته  بال  �ل�ساطئ...فرجل  على  �خلا�س  ر�سوها  مو�سع  �إىل 
بها  �ت�سل  فالآن   ، حوله  من  ماء  كله  و�لبحر  عط�ًسا  ميوت  مر�ساة....كالهما  بال  �لبحر 

و��سمع �سوتها ، و�إن كنت عندها فهنيئا لك بها! وربي يدمي �ل�سعادة بينكما.  

نقطة ائتلف
ذًة  �منح زوجتك �لثقة بنف�سها ، ل جتعلها تابعة لك يف كل �سيء فتكون خادمة منفِّ  -

لأو�مرك.
عها ليكون لها كيانها. -  �سجِّ

��ست�سرها يف كل �أمورك.  -
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-  حاورها بالتي هي �أح�سن.
-  خذ بقر�رها �إذ� كان �لأ�سوب. �أخربها بذلك و��سكرها عليه.

-  و�إن خالفتها �لر�أي فا�سرفها �إىل ر�أيك برفق ولباقة.   

قوانني احلب 
كثري من �لرجال يرون يف �حلب منق�سة ومذمة .. و�إهانة ومذلة، وهذ� خطاأ ج�سيم، 
وفهم خاطئ. فرت�ه ل يتودد �إىل زوجته.. ول يعرف للغزل �سبياًل.. ول للمد�عبة طريًقا.. 
فهذ� ر�سول �هلل �أحب عائ�سة ولعبها ود�عبها ولطفها... ف�سرع قو�نني �حلب بني �لأزو�ج 

و�أنه من �سيم �لكمال....ولي�س من �سفات �لنق�س.   

من اأهم اأ�شكال النكد ..
�إ�سر�ر �لزوج على عدم ذهاب زوجته لأمها و�أ�سرتها و�لت�سييق على زيارة �لزوجة لهم، 
�أو حماولت �لزوجة �إبعاده عن �أمه، وم�سادرة رغبات زوجها، فاإذ� كان يف�سل �جللو�س مع 
�أ�سدقائه عملت بكل �لو�سائل على �إبعاده عنهم، و�إذ� كان حمبًّا لهو�ية نغ�ست عليه؛ لأنها 
تت�سور �أن هذه �لأ�سياء تاأخذه منها، و�أنه ملك خا�س لها يجب �أن يجل�س �أمامها 24 �ساعة 

طو�ل فرتة �حلب�س يف بيت �لزوجية.   
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من اأحب النا�ص اإليك ؟ 
�أن تقول  �أنت قادر  "عائ�سة" فهل  �إليك؟ قال:  �لنا�س  �أحب  : من  ملسو هيلع هللا ىلص  �سئل ر�سول �هلل 
لزوجتك �لغالية: "�أحبك"؟ �أم �أنت مثل من يخ�سى �أن �إظهار كلمات �حلب و�لعطف و�ل�سوق 
�إىل زوجاتهم يظهرهم مبظهر �ل�سعف ؟ �لأمر �لذي قد يقلل من قو�متهم على زوجاتهم 
وطاعتهن لهم، مع �أن ر�سول �هلل خري �لب�سر لأهله ، وكان �لقائد �لأعلى للمجتمع �لإ�سالمي، 
ورغم ذلك ل يثنيه �أمر من ذلك عن �أن ُيظهر حبه لزوجاته، بل ويو�سي �أ�سحابه بذلك.   

بدون جماملة
يف  �ليوم  طو�ل  وتعبها  عناءها  بها  وتخفف  دمعها،  بها  مت�سح  كلمة  حتتاج  زوجتك 
خدمتك وخدمة �أبنائك و�أبنائها، �أفال ت�ستحق هي بعد كل هذ� �لهم كلمة "�أحبك" تزيل 
عنها ذلك كله ولو كنت متعًبا ؟ �أما �إن كنت تعلم �حتياجاتها وما تقا�سيه وتعانيه طو�ل �ليوم 
�أن تر�جع نف�سك وتقف وقفة تلملم فيها  �أنك خمطئ، وينبغي  ثم تبخل عليها، فال �سك 

�ستاتك �ملتبعرِث، قبل �أن تندم حني ل ينفع فيه �لندم. 
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احلوار الناجح 
�أجمل  فما  زوجاتك،  �أو  زوجتك  نظر  وجهات  تفهم  على  ُي�ساعدك  �لناجح  �حلو�ر 
، فاحلو�ر  ناجًحا  يكون �حلو�ر  وقت  كل  ولي�س يف  باأدٍب وحكمة،  ولكن   ! بينكما  �مل�سارحة 
حلظة جميئك من �لعمل قد ل يكون منا�سًبا لالإرهاق �لذي قد حل بك. �ِحذر من �حلو�ر 
�أمام �لأبناء فهذ� من �أكرب �لأخطاء فمهما ر�أيت من خطاأٍ على زوجتك �أو ُمالحظة فاهد�أ 
حتى يخرج �لأبناء من �لغرفة ثم تف�سل م�سكوًر� باإبد�ء ما يحتاُج �إىل �إ�سالح وتغيري و�قبل 

وجهة نظرها.   

 

هل معني احلب ين�شب ؟ 
رو�فده  بتنوع  ميتاز  �حلب  �إن  �ل�سمت.  جدر�ن  خلف  يتو�رى  قد  ولكن  ل،  بالتاأكيد 
�أن نبعث فيه �حليوية  ن�ستطيع  �لرو�فد  ر�فد من  فاإذ� جف  ينابيعه وعمق منبعه؛  وتعدد 
مرة �أخرى؛ فالكلمات و�لعو�طف �جليا�سة تختفي، و�لبت�سامة تذبل حتى ياأتيها ماء �حلب 
فيبعث فيها �حلياة من جديد. �حلب بني �لزوجني يعرتيه فرت�ت من �ل�سعف و�لفتور.. 
و�أحياًنا �جلفاف �ل�سديد، وبالتايل فهي بحاجة �إىل جمموعة من �ملن�سطات لتجديد دورة 
�حلب و�لرومان�سية يف �حلياة �لزوجية.. وجفاف �لعاطفة ُيتهم به �لرجل فهو �ملُت�سبِّب فيه 

وهو بيده �حلل حتى ولو مل يكن هو �ملُت�سبِّب. 
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اخللوة والإن�شات
نوم  بعد  يكون  �أن  على  و�حر�س  ق�سرًي�،  كان  ولو  معها  للجلو�س  يوميًّا  وقتا  �س  خ�سِّ
�لأطفال ؛ حتى ت�ستاأثر بك زوجتك وت�سعر �أنك معها بكامل وجد�نك وم�ساعرك ول يقطع 
ودكما �سيء، ول تن�س �إغالق جر�س �لهاتف! وقم بالإن�سات �إليها، و��ستمع مل�ساكلها �ليومية، 
و�أ�سعرها باهتمام بالغ ملا تقوله حتى ولو كان ما تقوله غري مهم، و�ساعدها يف �إيجاد حلول لها.

الثناء والإطراء
�سكلها  ، مثل  د�ئم  ب�سكل  �إىل كل كبرية و�سغرية تفعلها  �نتباهها  باإطر�ئها ولفت  قم 
�لر�ئع، ور�ئحتها �لزكية، وملب�سها �لأنيق، وهنئها على ح�سن �ختيار �ألو�ن مالب�سها.. و�لفت 
�نتباهها �إىل �سرورك على �إعادة ترتيب �ملنزل ب�سكل يجدد فيه �حليوية، �أو ملذ�ق �أكلها وعدم 

��ستمتاعك بالأكل من يد غري يدها! فهذ� ي�ساعد على دو�م �ملحبة بني �لزوجني.   

العتذار
ا فعلته بها، فاإن �لعرت�ف  �إن �أخطاأت يف حقها فال ترتدد بالتودد �إليها و�لعتذ�ر لها عمَّ
� ، لي�س لأنها تريد �أن تذلك وتهينك بل لأن  باحلق ف�سيلة، و�إن �عتذ�رك لها يفرحها جدًّ
وزوجته  �لرجل  بني  كر�مة  ل  �أنه  وتذكر  نف�سك.  يف  �لغالية  مبكانتها  ي�سعرها  �عتذ�رك 

فالباب مغلق عليكما ولي�س بينكما �إل �لرحمة و�ملودة و�لرفق و�حلنان.   
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اإيجابياتها
ر �إيجابيات زوجتك.. ويف �جلو�نب �حل�سنة يف �سخ�سيتها.. فاإن  د�ئما �حر�س على تذكُّ
ذلك ي�ساعد على تقوية �ملحبة و�لألفة يف قلبك لها، وهذ� م�سد�ق قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص "ل يفرك 

)�أي ل يكره( موؤمن موؤمنة، �إن كره منها خلقا ر�سي منها �آخر". )متفق عليه(.

للزوج الغايل
ل بد �أن تدرك �أن )�حلب و�لتعلق بني �لزوجني( ق�سية تر�كمية ولي�ست وقتية.. مبعنى 
�أول نظرة، بل مع دو�م �ملعاملة �حل�سنة لزوجتك.. و��ستمر�ر  �أنها ل تاأتي هكذ� فجاأة من 
وتفانيها يف  �لكرمية  و�أخالقها  يوم على �سفاتها  كل  لها.. و�طالعك  و�لتقدير  �لحرت�م 
خدمتك.. يتولد �حلب.. وتنمو �سجرة �ملودة.. وترتعرع بذرة �لع�سق و�لغر�م بينكما!! فال 

ت�ستعجل قطف �لثمرة.   

ول تغفل عنها كثرًيا 
�ملنزل  يف  مرورك  فاأثناء  كثري�،  عنها  تغفل  ول  باملنزل  وجودك  �أثناء  زوجتك  لطف 
بني غرفة و�أخرى �أو من مكان ملكان �ذهب �إليها ود�عبها �أو �هم�س بكلمة لطيفة يف �أذنها �أو 
�بت�سم يف وجهها ود�وم على ذلك.. فاإنها ت�سبح عبادة تنال عليها �لأجر ، فاملالطفة و�ملد�عبة 
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و��ستعمل مع  �ل�ساحلة،  نيتك  تثاب على فعلها وعلى  و�لتي  �ل�سرعية،  من جملة حقوقها 
زوجتك لغة �لعيون، ونرب�ت �ل�سوت، وتقا�سيم �لوجه وتعبري�ته �لتي تنم وتدل على حبك 

لها و�إعجابك بها..  

لغة الغرية 
على �لزوجة ترجمتها باأنها �ملحبة ؛ فهي موؤ�سر على تو�فرها يف �لقلب، فالزوج �ملحب 
�ل�سرع  �لغرية �سبطها  باأنوثتها وهذه  �ملر�أة  ي�سعر  يغار  �لذي  و�لزوج  يغار على حمبوبته، 
�لعظيم ب�سابط �لعتد�ل؛ فال �إفر�ط ول تفريط، فالإفر�ط قد يتحول �إىل جحيم �ل�سك، 

و�لتفريط يوؤدي �إىل ذل �لدياثة.  

زوجي َمْدَر�شة
�إنه مدر�سة، يتعلم، ُيعلم، يدير. هكذ� هي �سفة �لزوج �لذي ميثل منوذًجا ر�ئًعا  حًقا 
يجب �لقتد�ء به ، فزوجي مثايل يتعلم من �أخطاء غريه، وي�ستفيد من تعليمه، فيحذف 

هذه �لأخطاء من قامو�س حياته، فتعلمت �لتجلد و�لت�سرب.
�لكالم  �إل جميل  �أ�سمع منه  و�أخو�تي، فال  �إخو�ين  �أبي ويحرتمه، وكذلك  كان يقدر 
عنهم. و�حلقيقة �لتي ل ميكن �إخفاوؤها �أنني �أ�سعر بالر�حة �لنف�سية �إذ� ر�أيت كرمي فعاله، 

ف�سكًر� زوجي �لغايل.!
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ر  مبداأ الرقي والتطوُّ
يعتقد بع�س �لأزو�ج �أن �لرقي و�لتطور يتمحور�ن حول ترك �لغرية على زوجاتهم..! 
وهي  زوجته  مبنظر  ياأبه  ل  �أحدهم  فرتى  �لقلوب،  نياط  تقطع  �لأ�سو�ق  يف  فاأحو�لهم 
�لنقاب  وكاأن  جمالهما،  يزيد  بنقاب  حمددتان  مر�سومتان  فعيناها  فيها،  ما  �أجمل  ُتظهر 
�ل�سرعي هو �إخر�ج �لعينني!! ونرى �لآخر ل ميتع�س وجهه، وزوجته تظهر مفاتنها �أمام 
�لباعة، فتاأخذ �ملالب�س �لد�خلية وت�سعها على ج�سدها دون قطرة حياء، و�لبائع ينظر �إليها 
وغريهما يرى زوجته ت�سول وجتول يف �لأ�سو�ق، وكاأنها يف ثكنة ع�سكرية تلقت لتوها �أو�مر 

بالتدريب، فمنت�سف �ل�سوق لها، و�أج�ساد �لرجال حل لها، و�سوتها بني هذ� وذ�ك. 
وبع�سهم �لآخر يرتك زوجته يف �ل�سوق مبفردها تو�جه �أعا�سري �لفنت وذئاب �لب�سر، 
بها،  ي�سمعون  �آذ�ن ل  لهم  وكاأن هوؤلء   ! �أقيمت عالقات حمرمة  وكم   ! ُهِتك عر�س  فكم 
و�أعني ل يرون بها، وقلوب ل يفقهون بها. �حت�سبو� �لأجر من خالل م�ساحبتكم لزوجاتكم، 

فكم يفرحن بكم ! 

مفهوم خاطئ 
يعتقد كثري من �لأزو�ج �لذين يتعاملون مع زوجاتهم بال�سدة وعدم �للني، �أنهم بذلك 
ن �ملر�أة ملا يريدون، فال تخالفهم يف ر�أي ول تزعجهم  يثبتون �سخ�سياتهم، وبالتايل يطوعوِّ
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�إىل  �لكثري منهم ف�سال ذريًعا، فو�سل �لأمر ببع�سهم  �أخطاأ هوؤلء وف�سل  مبعار�سة. وقد 
�لطالق، وهدمت ب�سبب ذلك �أ�سر كثرية، و�ل�سبب هو عدم �إح�سان �لرجل فهم �ملر�أة وكيفية 

�لتعامل معها.   

قاعدة احلنان
وبالتايل  �أنوثتها،  وطبيعة  �ملر�أة  فهم  هو  �لزوجية  �حلياة  لنجاح  �ل�سحيح  �ملدخل  �إن 
معرفة �أف�سل �لطرق للتعامل معها. ولي�س هناك من �سك يف �أن من يتعامل مع �ملر�أة من 
منطلق �إ�سعارها باحلنان قد جنح يف فهمها، و��ستطاع �أن يخرج منها �أف�سل �سفاتها، وهو 
بهذ� �سينعم بكل ما ت�ستطيع �أن تعطيه �ملر�أة من �هتمام ورعاية وح�سن معاملة، وطو�عية 

مبنية على �حلب و�لوفاق، ولي�س على �خلوف و�لرعب، وفرق كبري بينهما..  

احلنان املفقود 
لهذ�  �لبد�ية  نظره من  لفت  لن حتاول  فاإنها  زوجها  �حلنان يف  �لزوجة  �إذ� مل جتد 
بهذ�  هو  ي�سعر  �أن  هو  وتتمناه  تريده  ما  و�أن  ب�سكل مو�سوعي،  �أو طرحه  لديها  �لحتياج 
�لحتياج بدون �أن تتفوه بكلمة. وللمر�أة �آليات كثرية يف لفت نظر �لرجل �إىل م�ساكلها �أو 
طريقة معاملته لها، فاإذ� مل تنجح كل و�سائلها فاإن طريقهما �سيكون �سائًكا، وقد تت�ساعد 

�خلالفات �لزوجية �إىل �أن ت�سل �إىل �لطالق..  
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معاملة الزوجة بق�شوة 
فطرتها  يخالف  بذلك  لأنه  ؛  بق�سوة  زوجته  �لزوج  يعامل  �أن  �لعظيم  �خلطاأ  من  �إن 
�لرجال  تخالف  ومميز�ت  �سفات  على  �لن�ساء  فطر  قد  وعال  جل  و�هلل  تكوينها،  وطبيعة 
حلكم كثرية، و�إذ� مل يدرك �لرجل هذه �حلكم، فاإنه يفقد �ل�سكن و�ملودة �لتي هي من �أعظم 
�لفو�ئد �ملرجوة من �لنكاح. وكذلك �إن مل يعد �لنظر يف طريقة تعامله مع زوجته ف�سوف 

يكون هو �مل�سوؤول عن �نهيار �لأ�سرة �نهياًر� كاماًل.   

اخت�شار الرجل وتف�شيل املراأة 
 م�سكلة �لزوج �أن َنَف�َسُه ق�سري، فيمل �سريًعا من تفا�سيل حكاياتها، �أقول: تفا�سيل! 
لأن طبيعة �ملر�أة تف�سيلية ، فهي تف�سيلية يف كالمها وو�سفها وم�ساعرها ومو�قفها، فال 
تكفيها �لكلمة و�لكلمتان قوًل �أو �سماًعا، بعك�س �لرجل �لذي مييل �إىل �لرتكيز و�لخت�سار 

و�لدخول �ل�سريع باملو�سوع حتى لو كانت م�ساعر! 
بينت �إحدى �لدر��سات �أن �ملر�أة تنطق يف �ليوم 14000 كلمة، يف حني �أن �لرجل ينطق 

7000 كلمة.
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احلياة م�شاعر ومواقف 
ب�سيء من �لهتمام ولي�س كل  �أقول:  �لزوج،  ب�سيء من �لهتمام من  �لزوجة تطالب 
ومو�قف  م�ساعر  هي  �إمنا  فح�سب،  و�مللب�س  للماأكل  مال  توفري  لي�ست  فاحلياة  �لهتمام! 
و�حتياجات وجد�نية، وهي بحاجة لأن ي�ستمع �إليها �لزوج �سو�ء للف�سف�سة �أو للتحاور �أو 
�أما �لزوج فتلتزم �لزوجة باأن ت�ستمع له مهما  �أذًنا �ساغية،  تبادل �مل�ساعر، ولكنها ل جتد 

كانت حكايته.   

�شيء من الهتمام 
معاي�سته  وعدم  للزوجة،  �لزوج  �إ�سغاء  عدم  عن  �لزوجات  من  عديدة  �سكاوى  ن�سمع 
وباملقابل  بالأطفال،  �لزوجة  و�ن�سغال  �لإجناب  بعد  تنتهي  �جلميلة  فالأيام  لها،  �ليومية 
�ن�سغال �لزوج بتوفري �مل�سروف لالأ�سرة ، ومن �لالفت للنظر �أن �لزوج يبدو د�ئم �لتجهم، 
قليل �لكالم، يف حني �أنه مع �أ�سدقائه كثري �لكالم د�ئم �لبت�سام ! فالزوجة تطالب ب�سيء 

من �لهتمام من �لزوج، �أقول: ب�سيء من �لهتمام ولي�س كل �لهتمام!.

بخيل بالرقة
ل  وهم  و�حدة  �إطر�ء  بكلمة  زوجاتهم  على  يبخلون  بل  يتحفظون  �لأزو�ج  من  كثري 
ي  �لتاأ�سِّ �لأزو�ج  من  فمتوقع  �لزوجية.  �لعالقة  �أو��سر  تدعيم  يف  �لفعال  �أثرها  يدركون 
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بر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد كان قمة يف �لرقة مع �أهل بيته وهو قائد �لأمة، فقليل من مالطفة 
�لزوج زوجته و�إغد�ق �حلنان و�لعطف عليها لن تنق�س من رجولته �سيًئا و�إمنا تزيد من 

�إن�سانيته، وتظهر رهافة ح�سه وكرم �أخالقه...  
�إن �ملر�أة بطبعها مرهفة �حل�س، تتوق دوًما �إىل �حلنان و�لهتمام، و�إذ� فقدت �حلنان 
فاإنها جتد نف�سها خاوية قليلة �ل�سرب، كليلة �لروح؛ فو�جب �لزوج هنا هو �أل يبخل عليها 
ب�سيء مهما ر�آه �سغرًي� لأن �ملر�أة ت�سعر وتتمنى لو يفهم زوجها ما بد�خلها من عو�طف يف 
�أ�سد �حلاجة �إىل �لتعبري و�لتبادل، فكلمة غزل و�حدة قد تزيل عناء يوم كامل لأنها حتول 

جمرى �لأحا�سي�س فتقلبها من حزن لفرح.

الحتياج العاطفي 
كينونة �ملر�أة ورقتها و�حتياجها للعطف و�حلنان جعلتها معر�سة د�ئًما للجهد �لنف�سي 
و�جل�سدي ، هذ� بالإ�سافة �إىل م�سوؤولياتها �ملتعددة ومتطلباتها، فاإذ� �أ�سبع جانب �لحتياج 
�لعاطفي ف�سيكون طريًقا لتذليل كل م�ساعب �لو�جبات و�مل�سوؤوليات �لأخرى ، فقليل من 
بينهما،  و�ملودة  �حلب  تزيد  زوجته  على  �لزوج  يغدقها  �لتي  و�ملالطفات  �جلميلة  �مل�ساعر 

وتكلل حياتهما بالتجديد �لذي يوؤجر عليه.   
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م�شاعدة فقط !
جمرد عر�س �مل�ساعدة يكون �أحياًنا كافًيا لإظهار �لرحمة بالزوجة ، و90% من �لزوجات 

ي�سفقن على �لزوج �لعائد من يوم عمل مرهق )حتى لو كانت �لزوجة تعمل(. 
�لبيت  �أو رتِّب  �أطفالك،  �إىل حني �لنتهاء من �لطعام، ولعب  �أنت بتغيري ثيابك  قم 
و�ملجال�س .. و�سدقني �ستكون ردة �لفعل �إيجابية ، فال تبخل حتى بالعر�س ولي�س �لفعل ، 

وتذكر �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يُقمُّ بيته، ويرقع ثوبه بيده.   

عزيزي الزوج
�لأولد  متابعة  زحمة  ففي  زوجتك،  مع  حياتك  �أمور  ملناق�سة  �لوقت  �ختيار  �أح�سن 
يوم مرهق  بعد  فادع زوجتك  �لوقت منا�سًبا،  يكون  �ملنزل ل  و�لنتهاء من عمل  للمذ�كرة 
�ملو�سوع  و�فتح  دقائق  ملدة خم�س  ولو  �لأطفال  نوم  بعد  للجلو�س معك يف غرفة �جللو�س 
�لذي تر�ه مهًما يف هذ� �ليوم ، و�حر�س على �لهدوء، ول ترفع �سوتك، فالرجولة موقف 

وم�سوؤولية، ولي�ست �سلطة.   

الإن�شات 
فا�سمع وجهة نظرها،  تن�ست لزوجتك،  �أن  للزمالء فالأوىل  �لإن�سات  �إذ� كنت جتيد 
و�أظهر �حرت�مك لها، و�طلب مهلة للتفكري، فال د�عي للمبادرة بح�سم كل �لأمور يف جل�سة 
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تبقى  �مل�ساء  ياأتي  وعندما   ، يدها  ويدك يف  لها وهي يف جو�رك  و�إظهار خمالفتك  و�حدة 
�حلياة  هموم  على  ومعني  �سالح  زوج  خري  لها  فكن  و�ل�سفاء،  �لبل�سم  هي  و�لرحمة  �ملودة 

وم�ساعبها.   

ملل احلب والهتمام الزائد
لي�س �لأزو�ج وحدهم من يعانون من خنق زوجاتهم لهم باحلب و�لهتمام، بل �لأمر 
متبادل بينهما ، فال ي�ستطيع �أحد �أن يحتمل خنق �لآخر له باهتمامه وعو�طفه وم�ساعره 
دون  باتز�ن  يكون  �أن  يجب  �حلب  �لعادي.  غري  حدها  وحتى  �لطبيعي  حدها  عن  �لز�ئدة 
�إ�سر�ف �أو مبالغة ت�ستطيع معه �لحتفاظ بحب زوجها وبحاجته �إليها و�إىل حبها �إل �أنها 

تعي�س جتربة مغايرة غري ما تريده، فزوجها يخنقنها بحبه و�هتمامه �ملبالغ.

حما�شرة الزوجة 
�لزوجة �إذ� ما حا�سرها زوجها مبحبته وخوفه �ستكون �ملعاناة و�لأمل يف قلبها كبرًي�؛  
�أن يحتمل عمليات �ملحا�سرة و�خلنق حتى لو كانت مب�ساعر جميلة  �أحد ي�ستطيع  لأنه ل 
ولأهد�ف �سامية تنطوي على �حلفاظ على �سعادة �لأ�سرة. وكم هو جميل �أن يفاجئ �لزوج 
نزهة  يف  �خلروج  �أو  رمزية  بهدية  لها  وحبه  وده  عن  بالتعبري  و�لآخر  �حلني  بني  زوجته 

ق�سرية يعيد ذكريات �أيام �لزو�ج �لأوىل فتطمئن �أن حبها مرتبع على عر�س قلبه..!
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للق�شاء على الكر�ص 
�أكل �خليار بني �لوجبات من �أف�سل �لو�سائل �لتي ت�ساعد على �متالء �ملعدة و�لإح�سا�س 
بال�سبع ، ويف�سل تقطيع �خليار �إىل �سر�ئح، وتناول تلك �ل�سر�ئح كلما �أح�س �جلائع بالرغبة 

يف �لتهام �لطعام.   

زوجتي عنيدة 
عناد �لزوجة، وت�سلب ر�أيها، وخمالفتها �لزوج.. تدفع �لزوج �إىل طريق �سائك قد ينتهي 
مبا ل ت�ستهيه �لنفو�س، و�لعناد هو من �أكرب �مل�ساكل �لزوجية.. ُترى: ملاذ� تلجاأ �لزوجة �إىل 

�لعناد ؟!! 
عناد �لزوجة قد يكون طبًعا فيها ي�سرب بجذوره �إىل مر�حل حياتها �لأوىل، نتيجة 
�لأ�سباب  بتجنب  �لعناد  �لعناد فعالج  �أ�سباب  ذكرنا من  ومهما  �لطفولة،  تربية خاطئة يف 
�ملن�سئة لهذ� �لعناد ، و�إذ� كان هذ� �لعناد طبًعا يف �ملر�أة فلي�سرب �لزوج وليحت�سب وليحاول 
قدر �مل�ستطاع جتنب مو�طن �لنز�ع ؛ حتى تتخل�س �لزوجة �سيًئا ف�سيًئا من هذه �ل�سفة، 
زوجته  �لزوج  ومع حب  �لأكرب،  �جلزء  هو  يكن  �إن مل  �لعالج  كبري من  هنا جزء  فالزمن 
وعطفه عليها و�حرت�مها وعدم �إهانتها باأي كلمة �أو �إ�سارة، فاإنه يك�سب قلبها وي�ساعدها يف 

م�سو�ر �لألف ميل.   
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ل متدحها
يكرث بع�س �لأزو�ج من مدح بع�س �لن�ساء �أمام زوجته كزوجة �أخيه �أو �أخته �أو عمته �أو 
خالته من باب حت�سني و�سعها يف �ملنزل �أو لدفع �لزوجة لتقليد �ملمدوحة �أو للو�سول بها 
ملرحلة يحبها وير�ساها ، ويف ر�أيي �أن �لأمر خالف ذلك لأن عقول �لن�ساء تختلف، فالغالبية 
�لعظمى من �لن�ساء يقفن من �ملر�أة �ملمدوحة موقف �لعد�ء �أو �لغرية، �أو �لنتقا�س، فيحدث 

ما ل حتمد عقباه.  

كن متفهًما 
قّدر غريتها عليك وكرثة �سوؤ�لها عنك ومالحقتها �إياك، فهذ� ول �سك عنو�ن حمبتها 
لك، كل ما عليك فقط هو تهذيب هذه �لغرية وو�سعها يف �إطارها �ل�سرعي؛ حتى ل تنزلق 

�إىل �ل�سك و�لتل�س�س و�لتج�س�س.   

تفهم نف�شية زوجتك الغالية 
تفهم نف�سية زوجتك �لغالية خا�سة وهي متر بظروف ف�سيولوجية توؤثر على عقليتها 
�لكرمي كيف  �لزوج  �أيها  وتاأمل  للعافية..  للمر�س منها  �أقرب  فتكون  و�تز�نها  وم�ساعرها 
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كان ملسو هيلع هللا ىلص ي�سرب من ذ�ت �لإناء �لذي �سربت منه عائ�سة، بل يتتبع مو��سع �سفتها - ر�سي �هلل 
عنها - وهي حائ�س.   

كن زوجا عدًل 
�أنها كيان م�ستقل  �أقنعها مبا تريد باملفتاح �لذي ينا�سبها، ومع ذلك �سع يف �عتبارك 

ولي�ست تابعة لك، وذلك باأن حترتم ر�أيها، ول ت�سفهه و�إن �سادم ر�أيك وتفكريك.   

ا�شتمع لها .. وقال اأقول: ا�شمع ! 
عندما تتحدث �إليك خا�سة �إذ� كانت يف �أزمة كن �سديًقا حميًما لها، وتاأكد �أنها تريد 
دعًما عاطفًيا وتفهًما �أكرث من كونها تبحث عن خمرج مل�سكلتها ، فغ�س طرفك عن �أخطائها 
�سُلحت  بيوت  من  فكم  ب�سوؤونك،  و�لقائمة  بيتك،  ومدبرة  �أولدك،  �أم  فهي  وتق�سريها 

بالتغا�سي!!  

الزوجة 
�لزوجة هي �جلمال �لذي لي�س له حدود، وينبوع �حلنان �لذي ل ين�سب، فاملر�أة متلك 

�أكرب عاطفة يف �لوجود.
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�لزمان، وت�ساطرك  �لأمان، وتعينك على م�سائب هذ�  �لتي جتد بجو�رها  �ملر�أة تلك 
�لأحز�ن.

على  �ملحافظة  بلدها،  لتخدم  �ملتعلمة؛  هــي  بنف�سها،  �ملعتزة  بكربيائها،  �لغنية  هــي 
تقاليدها. 

ومن خالل هذه �لنقطة �أمتنى من �لرجل �أل تقت�سر نظرته للمر�أة كج�سد فقط، و�أن 
يهتم مبو�طن �جلمال �لباقية، و�أن تعرف عن قرب �أنها خري �سند لك.  

�شلح الزواج من اأخرى 
ل جتعل من حقك يف �لزو�ج من �أخرى �سالًحا ت�سهره يف وجه زوجتك كلما عّن لك 
ذلك، فلي�س هذ� من �أخالق �لرجال. وتاأكد �أنه مل توجد بعد �ملر�أة �لتي تر�سى بزو�ج زوجها 
عليها، فبعد �سنو�ت من �لزو�ج ل تعتمد على ر�سيد �حلب �لأول ون�سوة �لمتالك �إذ لبد 
من �إثارة �هتمامها بك، فال تكن �أنانًيا، ففي �لوقت �لذي ُتطالبها باأن تر�عيك وتقوم بحقك 

ُتفّرط �أنت يف حقوقها.       

تذّكر
�أحالمها  وخّباأت  لك..  �إكر�ًما  ذ�تها  على  د��ست  قلبك  على  �لغالية  زوجتك  �أن  تذكر 
حتت ب�ساط قدميك.. و�ألقت بنف�سها يف بحر حبك دون طوق جناة.. ل تعرف منقًذ� لها من 
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�لغرق �سو�ك.. 
تلك �ملر�أة.. باعت قلبها، ودفعت م�ساعرها و�أحا�سي�سها ثمًنا لنيل حبك و�إخال�سك..

�إنها تفعل كل ذلك.. من �أجلك �أنت.. نعم �أنت فقط.. فلماذ� تبخل عليها بكلمة حب 
ومل�سة حنان ونظرة عطف ؟!!...  

الزوجة 
�حلديث  ففي  قوتها،  وم�سدر  �سندها  لتكون  �أنت  ُخِلْقَت  �سعيف  كائن  �مر�أة  هي   
�أفال  لأهلي"  خريكم  و�أنا  لأهله  خريكم  "خريكم  وحديث:  خرًي�"،  بالن�ساء  "��ستو�سو� 
يجدر بك �أن تكون مثاًل للعطف و�حلنان ورمًز� للوفاء و�لإخال�س ؟!! تعلم كيف حتتوي 
م�ساعرها و�أحا�سي�سها �لفيا�سة بكلمات رقيقة �سفافة ت�سعرها بالدفء و�لأمان، �نظر �إليها 

ب�سوق، �هم�س يف �أذنها: �أحبِك. فما �أحوجها �إىل تلك �لنظرة وذلك �حلب ! 

فوائد املعا�شرة 
فهي  "للرجال"،  وخا�سة  ونف�سًيا  �سحًيا  للجن�سني  جمة  فائدة  �لزوجية  للمعا�سرة   
من  و�لهم  �ل�سيق  ويزول  �لنف�سية،  و�لأمر��س  �ل�سد�ع  منها  متنوعة،  ا  �أمر��سً ت�سفي 
�لنفو�س، وكذلك تخفف �لكول�سرتول يف �لدم، وحترق �ل�سعر�ت �حلر�رية �لز�ئدة، وتقوي 

جهاز �ملناعة. فما �أجمل �حلالل !...  
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تزوج مرة اأخرى.. ول يهمك اأحد!!!!..
وذلك باأن ت�سافر مع زوجتك �لغالية؛ �ساِفر� �إىل �أي مكان حتبانه ؛ لتعي�سا �لرومان�سية 
على  �ملرت�كم  �لغبار  وتطرد�ن  �ستبد�أ حياتكما من جديد  فهنا  باخلربة،  �ملدعومة  �لعذبة 

حياتكما وتتال�سى �مل�سكالت... 
بال�س �سفر وخ�سائر! جرب لو ليلة و�حدة يف فندق، و�سدقني �ستتغري حياتكم لالأف�سل.   

اخل�شو�شية لها فقط ! 
لدى �لزوجات رغبة جاحمة يف �لتفتي�س ور�ء �لزوج، يعني يف متاعه و�أور�قه وجيوب 
مالب�سه �إلخ، و�لغر�س معروف، فهناك د�ئًما ن�ساء حمتمالت، و�لرجل عينه ز�ئغة وطماع! 
باملثل  زوجها  يعاملها  �أن  �لأحو�ل  من  بحال  تقبل  ل  �ملعا�سرة  �ملر�أة  فاإن  هذ�  مقابل  ويف 
،ولو حدث فاإنه يف �أح�سن �لأحو�ل �سيظفر مبحا�سرة من �لنوع �لثقيل حول �خل�سو�سية 
لعلك   .. بها  ينفرد  م�ساحات  لالإن�سان  �أن  وحول  وو�جباته،  حقوقه  وحول  و�حرت�مها، 

ياعزيزي فهمت ق�سدي!  
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ماذا تخ�شر يا زوجي ؟ 
ماذ� تخ�سر يا زوجي �لغايل لو حتدثت باأي �سي �آخر غري م�ساكل �لدو�م و�ملوظفني وفالن 
عمل وفالن.. فاإنك �إن مل تتحدث عن �لدو�م تتحدث عن �لأق�ساط و�لر�سوم و�لدفعات �لتي 
عليك، وكيف �ستوؤمن متطلبات �لبيت كل يوم...نف�س �لكالم ونف�س �ل�سخ�سيات، وتبقى يف 
همٍّ وغمٍّ �إىل �أن تنام ! ملاذ� ل جتعل من يومك �ملكون من 24 �ساعة �ساعة و�حدة فقط متحو 

فيها تعب 23 �ساعة، وذلك بالكالم �جلميل... زوجتك �ملحبة.  

عجًبا ! 
�إين لأتعجب و�أنبهر كلما فكرت يف ت�سرف �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عندما نزل فزًعا خائًفا من غار 
حر�ء بعد نزول �لوحي لأول مرة، فاأين ذهب ؟ مل يذهب �إىل �أعز �أ�سدقائه �أبي بكر، ومل 
يذهب �إىل عمه �لذي رباه �أبو طالب، ولكنه ذهب و�رمتى يف �أح�سان زوجته خديجة ر�سي 
�هلل عنه !! �أي زوج هذ�؟ �أي عالقة زوجية هذه ؟ �أي مكانة وثقة يف �ملر�أة �أح�سها وطبقها 

�لر�سول مع زوجته خديجة ؟...  

مفتاح القلوب 
 �لهدية مفتاح �لقلوب، ُت�ستجلب بها �ملحبة، وُتعزز بها �ملودة، وتدر�أ بها �ل�سغينة، ولقد 

�أو�سانا ملسو هيلع هللا ىلص بالهدية، بل وجعلها �سبًبا للمحبة، فقال: )تهادو� حتابو�( )�أخرجه �لبخاري(.
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�حلياة،  �سريك  لدى  فاعل  �أثر  لها  كلمة جميلة،  عليها  ُكتبت  بطاقة  �أو  ورد،  باقة  �إن 
و�سيجد �ملُهدي يف مقابل ذلك، �بت�سامة م�سرقة، وبهجة يف �أرجاء ع�س �لزوجية.....  

العتذار للمراأة 
 �إن �أمر �لرجل غريب وعجيب يف مبد�أ �لعتذ�ر للمر�أة. فهناك �لرجل �لذي يعتقد باأن 
�أبًد�  �لعتذ�ر من �ملر�أة عبارة عن �نتقا�س لرجولته وكربيائه وعزة نف�سه. فهو ل يتنازل 
باأنه خمطئ، ولكنه قد يلجاأ  �أنه يعرتف د�خل نف�سه  لالعتذ�ر لها مهما كان خمطًئا مع 
لطرق غري مبا�سرة لالعتذ�ر كاأن يحاول حمادثتها بطريقة مهذبة، �أو �أن يح�سر لها �سيًئا 
حتبه. قد تتفهم �لزوجة موقفه ونف�سيته وحتاول �أن تتاأقلم مع طبيعته وتقدر له �أعذ�ره.

ماذا تريد الن�شاء؟؟
�ملر�أة .. هذه �ملفردة �لعميقة يف دو�خلها، و�ملت�سعبة يف تر�كيبها؛ عبارة قد جتمع �لن�ساء 
جميًعا يف وحدة �جلن�س مع �ختالف �ملطامح. هذ� �لكائن �لذي يحمل �لكثري �لكثري من 

�خلبايا ويتقنع بالغمو�س، ويت�سرت بالأحالم ماذ� يريد؟؟ و�ىل �أي �سيء يطمح؟؟ 
�سوؤ�ل قد تطرحه �ملر�أة على نف�سها قبل �أن يختلج يف فكر �لرجل!! �إن ما تبحث عنه هو 
�ملثالية و�ل�سعور بالأمان و�لإحاطة بالطماأنينة، ولكن قد تتهم �ملر�أة بالت�ستت، وهذ� �حلكم 
غري �سح�سح ؛ لأن �ملر�أة عادة تكون مت�سل�سلة �لأفكار ولكن مغطاة بالتعقيد.. لذلك حتتاج 

�إىل من يفهمها، وياأخذ بيدها �إىل مو�نئ �ل�سعادة و�لو�سول..  
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ن  �ص ول تخوِّ حرِّ
�س ول تخوِّن"  "حرِّ �لريبة حتى ل نك�سر..  �ل�سك وكثري من   نعم نحتاج لقليل من 
�إحدى �أجمل حكم �مل�سريني �لتي عرفتها... عندما تبد�أ �لثقة �لعمياء ثق باأنك بد�أت تدخل 
يف �ملناطق �ملحظورة.... مل نلدغ يوًما من �أعد�ئنا.. كل �لطعنات �لتي تكون يف �ل�سميم تاأتي 
ممن منحناهم ثقتنا �لعمياء.. �إل زوجاتنا فيجب منحهم �لثقة بحدودها.. و�أحياًنا كثرية.. 

مطلقة!! 

العلقات الطويلة 
ل�سيء  كذلك..  وخميفة  بالنتهاء..  د�ئًما  مهددة  �لزوجني  بني  �لطويلة  �لعالقات 
يعذب �لروح �أكرث من �لذكريات.. جفت م�ساعرك.. وتريد �لتغيري.. �أو �أتى من �سلب قلبك 
بدون �إر�دة منك.. ولكن ل ت�ستطيع �أن تن�ساه.. مدمر ذلك �ل�سعور �لذي ياأبى �لرحيل.. وهو 
تفكريك �ملتو��سل بالزوجة �لثانية.. و�إعادة �أيامك �جلميلة معها.. �سدقني �أقف عاجًز� عن 

نهايتك لو فعلتها.. وتزوجت غري �لغالية !!!.... ربي يكون بعونها!  
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الثقة بالأنثى 
 �لثقة بالأنثى ت�سبه �ل�سري و�سط حقل �ألغام! هي ل تثق بالأنثى! فكيف يثق بها �لرجل 

؟! معادلة غريبة ! �أرجوك تاأملها جيًد�، و�قر�أ �لر�سالة مر�ت.  

عندما قال لزوجته: ل اأحبك!
قطع حبل �ملودة حلظة �أن �أعلن يل �أنه مل يحبني قط، تزوجته من �أجل �حلب، عا�سرته 
باحلب، حفزته باحلب، ومن �أجل �حلب �ساحمته، فاإذ� به يعرتف باأنه مل يحبني يوًما. فهل 
؟  �لبد�ية  و�حد وهو طرفها منذ  كان حًبا من طرف  �إذ�  ينابيعي متدفقة  �أن تظل  ميكن 
فاأعتقد �أن هذه لي�ست مفاجاأة، هي حلظة �نبالج �حلقيقة وروؤيتها بو�سوح كال�سم�س. يعني 

بالعامي: )�إذ� كنت ما حتبها، فيا ليتك ما �سارحتها بعد هذه �ل�سنو�ت ..(  

احلب 
�لقلب هو م�سدر �سعادتك، ولي�س �لبنك ول �ملعدة. 

�إن �لكوخ �لذي ت�سحك فيه �ملر�أة خري من �لق�سر �لذي تبكي فيه. 
�ملر�أة �ل�سعيدة هي من جتد رجاًل حتبه ويحبها. 

خري ما يك�سب �لرجل بعد تقوى �هلل �مر�أة جميلة، وفية م�سونة �سبورة عا�سقة ذ�ت 
ل�سان حلو.
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يقل وجودها يف �جلن�س  �لتي  �ملهمة  �ل�سفة  و�أبنائها  لزوجها  تنقل  �أن  �ملر�أة  ت�ستطيع 
�خل�سن، �إنها �سفة �لرحمة �لتي متلك �ملر�أة منها ما ل ميلكه �لرجل.  

الختلف الدائم يف الراأي
�أحياًنا  زوجتك  فو�فق  �لقلوب،  �ختالف  �إىل  غالًبا  يوؤدي  �لر�أي  يف  �لد�ئم  �لختالف 
حتى و�إن كنت غري مقتنع. و�علم �أن �لطاعة يف غري مع�سية �هلل، و�أنها يف �ملعروف، وتذكر 
�أن �أبناءك نعمة كربى فال جتعلهم نقمة للخالف مع �أمهم و�أنت قادر على �لتنازل بكل قدر 

وكر�مة...  
وعندما  زوجاتهم،  �أمام  مثاليني  يكونو�  �أن  يحبون  �لرجال  �أن  بالذكر  �جلدير  من 

يكت�سفون بع�س �لنو�ق�س فاإنهم يحاولون �إخفاء م�ساعرهم ؛ لكيال تكت�سف �لن�ساء. 
ي �لر�بطة �لزوجية،  فن�سيحتي لك �أن تتذكر باأن �لغياب �لق�سري عن �لزوجة قد يقوِّ

ولكن �لغياب �لطويل قد يكون معول هدم لها.  

ماذا نريد من بع�شنا ؟
�سيء، ومتده  كل  �لت�سرف يف  مثالية حت�سن  زوجة  تكون  �أن  �ملر�أة  يريد من  �لرجل   
باحلب و�لرعاية و�حلنان، و�ملر�أة تريد من زوجها �أن يكون �ل�سخ�سية �لقوية �لتي ميكن 
حياته،  يف  �مر�أة  �آخر  باأنها  توقن  و�أن  �حتياجاتها،  �سد  على  يقدر  و�لذي  عليها،  �لعتماد 

فالتحفيز هو حتريك �لنا�س ذ�تيًّا نحو �لهدف.  
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قد�شية الرابطة الزوجية 
 �هتم ب�سريك حياتك كما تهتم بنف�سك، و�أحب له ما حتب لنف�سك، ول تكن �أنانيًّا تريد 
�أن تاأخذ �أكرث مما تعطي، �أو تاأخذ كل �سيء ول تعطي �سيًئا. وعليك �أن تفهم قد�سية �لر�بطة 

�لزوجية و�أنها ميثاق غليظ، ففكر �ألف مرة قبل �أن تتخذ خطوة بعدها ل ينفع �لندم.   

احلياة الروتينية 
�حلياة �لروتينية ت�ساهم بدرجة كبرية يف فتور �لعالقة �لزوجية وعدم تنظيم �لوقت 
�ل�سمت  �إىل  يوؤدي  و�حدة  وترية  على  و�ل�سري  بالإجاز�ت،  و�لتمتع  و�لر�حة  �لعمل  بني 
�لزوجي و�مللل، فما بقي من عمرك يكفي لتد�رك ما فرطت فيه يف �ل�سابق. فقط ل تنظر 

�إىل �خللف!   

الإهانة 
؛ قد تكون متفوًقا على زوجتك  �لنف�س ي�سعب عالجه  �لأثر يف  �لإهانة جرح عميق 
يف نو�ح عديدة ؛ قد تكون ثرًيا مثاًل، �أو حا�ساًل على �سهادة علمية رفيعة ؛ ولكن كل ذلك 
ل يربر �أبًد� ��ستعالءك على زوجتك و�سريك حياتك. �إن �إهانة زوجتك �أو �لإدلل بف�سلك 

عليها �سوف يجعلها ت�سعر بال�سغار و�حلقارة مما يرتك �آثاره �ل�سلبية يف نف�سها.  
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احلب احلقيقي عطاء بل حدود 
�أر�دو�  �إذ�  �إل  ي�سمعونهن كلمة �حلب  �أزو�جهن ل  �أن  ي�ستكني من  �لزوجات  كثري من 
�سيًئا، ويهملونهن وقت �ل�ستغناء �أو عدم �لرغبة فيهن. وهذ� من �أكرث �لأ�سياء �لتي تزعزع 
مفهوم �حلب لدى �لعديد من �لأزو�ج و�لزوجات. فاحلب �مل�سروط هو تبادل منافع �أكرث 

منه حًبا، و�حلب �حلقيقي عطاء بال حدود ولي�س �سفقة فيها طرف كا�سب و�آخر خا�سر.  

اأحت لزوجتك الفر�شة 
ول  مو�هبها  تنمية  على  و�لعمل  نف�سها  للتعبري عن  بكل حرية  �لفر�سة  لزوجتك  �أحت 
ت�سخر من قدر�تها، ومن �لآن قرر �أن ل عالقة لك بالبيت نهائيًّا، و�إذ� �أردت �أن تفعل �سيًئا 
د�خل �لبيت فا�ست�سر �مللكة �لغالية "زوجتك" فاإن رف�ست فا�سمع و�أطع، و�أب�سر ببيت مطمئن!.  

تهرب الزوج 
؛  �لزوجية  �لعالقة  حال  عن  زوجاتهم  مع  �حلديث  من  يتهربون  �لأزو�ج  من  كثري 
لأن ذلك من �ساأنه �أن ي�سعهم يف موقف حرج، �أو يجربهم على �لعرت�ف �أو �لبوح ب�سيء 
ُيخيب �آمال �لزوجة، ويجعلها تندم على �ل�ساعة �لتي فتحت فيها �حلديث معه عن �لعالقة 
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�أو �ل�سرتخاء مع �لزوجة؛ هو  �أول ما يخطر على بال �لزوج عند �ل�ستلقاء  �لزوجية، بل 
�ملعا�سرة، ومن ثم �لنوم دون �أي حديث رومان�سي م�سبق �أو لحق.  

ال�شياع ول ال�شوؤال 
�لرجل ل ُيظهر لزوجته �أنه ل يعرف �لطريق �إىل عنو�ن ما، ويلف ويدور بال�سيارة، �أو 
م�سًيا على �لأقد�م ل�ساعات، لأنه يحب �أن ل ي�ساأل �أحًد� عن �لعنو�ن �لذي يجهله، هذ� �سيء 
معروف يف كثري من �لبلد�ن. فالرجل يف�سل �أن ي�سيِّع �ساعات ول ي�ساأل �أحًد�، فكيف ي�ساأل 

وهو �لذي يعرف �ملدينة �سرًب� �سرًب� ؟    

فيتامني " T " خا�ص بالأزواج
ت�سامح: يوجد يف حلظات �سفاء، تتعاتبان فيها برقة وب�سوت هادئ ميلوؤه �لود و�حلب 

لالآخر، وي�سارحه بكل ما يجي�س يف �سدره. 
�نفجار  �إىل  يوؤدي  �لذي  و�ل�سيق  �لهموم  تر�كم  من  �لزوجية  �حلياة  يحمي  �أهميته: 

�سر�يني �حلياة �لزوجية.   
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فيتامني "H"... الهدية 
يوجد يف هدية رمزية غري مكلفة يقدمها كل منكما لالآخر �أو على �لأقل ر�سالة معربة 

يعرب فيها كل منكما عن م�ساعره �لطيبة جتاه �لآخر. 
�أهميته: يقي من نزلة �لربد �لعاطفية، و�لروتني و�مللل �لذي ي�سيب �حلياة �لزوجية، 

كما �أنه يجدد دماء �حلب.   

فيتامني )ح( حب 
..... يوجد يف كل نظرة ومل�سة �أو لفتة وهم�سة، �أو كل قول وفعل يعرب عن حب كل منكما 

لالآخر ولبيته ولأولده. 
� من �ل�سفاء و�لود  �أهميته: يك�سب �لبيت م�ساد�ت حيوية �سد عدوى �لهم، وي�سيع جوًّ

يف �لبيت.  

الرجل يجعل زوجته كقطعة من العجني يف يده وبر�شاها 
من  هو  �لذكي  �حللو.  �لن�سف  مع  �لتعامل  بطرق  جلهلهم  ؛  �لأزو�ج  يحا�سر  �لندم 
�أن تعي�س �سهرين كاملني على كلمه  �أن يفهمها ويك�سب ر�ساها، فاملر�أة ت�ستطيع  ي�ستطيع 

�إطر�ء و�حدة. 
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ال�شد واجلذب
على  �لأمــر  هذ�  ينعك�س  وبالتايل  زوجاتهم  معاملة  يف  يف�سلون  �لرجال  بع�س  هناك 
��ستقر�ر �حلياة بني �ل�سد و�جلذب مع تقلبات حو�ء �لتي ل ترحم، بعك�س �آخرين ينجحون 
�إد�رة �حلــيــاة ب�سال�سة ويــ�ــســر، وكـــال �لــطــرفــني يــكــون ر��ــســيــا عــن �لــعــالقــة بــ�ــســيء من  يف 

�لدبلوما�سية.  

هذا لي�ص من طبيعتها 
طعن �ملر�أة يف �أمومتها وعدم فعالية عو�طفها من �أ�سد �لأمور ق�سوة عليها، فالزوجة 
�أكبادها وهذ� لي�س  قد متر بظروف قا�سية و�أعباء قاهرة جتعلها تبدو قا�سية على فلذ�ت 
من طبيعتها، فعلى �لزوج مر�عاة ذلك، و�أن ل يعايرها بالق�سوة �أو �جلفاف �لعاطفي وهي 

�لأم �حلنون.  

احلب واملعا�شرة هما الأ�شا�ص  
�لزوجية،  �سيء يف �حلياة  �أهم  �لعالقة �حلميمية هي  �أن  يعتقدون  �لرجال  كثري من 
كال�سجرة  �لأ�سا�س  فهما  و�ملعا�سرة،  ويبقى �حلب  وينتهي  �إل حلظات  فما هي  �لعك�س!  بل 
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ة ولكن ياأتي بعد �لحرت�م و�لتقدير، فهما  �لر��سخة، فلذلك �أرى �أن �لعالقة �حلميمية مهمَّ
ركنان �أ�سا�سيان يف �حلياة �لزوجية، ور�حة و�أمان من �لنحر�ف و�خللل.  

فن ل يتقنه اإل الأزواج الأذكياء 
 �لرجل �إذ� �أهدى زوجته بحًر� من �حلب وقلياًل من �لعالقة �حلميمية وجب عليه �أن 
يجعل �لقليل هذ� قلياًل كاماًل وباحرت�ف، و�أن تطول فرتة �ملعا�سرة �لزوجية، وهذ� فن ل 
�إل �لأزو�ج �لأذكياء �لذين يبنون بيوًتا و�أ�سرة وكياًنا يكون فيه ويل �لأمر و�ساحب  يتقنه 

�لقو�مة.   

معاملة املراأة
يجب على الرجل اأن يعامل املراأة  كاجلوهرة الثمينة، واأن ل يتخذ القرارات امل�صريية بني 
ع�صية و�صحاها ؛ لأن �حلياة �لزوجية لي�ست لعبة باأيدينا بل ميثاق غليظ. وو�سعو� �سدوركم 

يا �أيها �لرجال على زوجاتكم.
)و�إذ� رقى �إبلي�س فوق ر�أ�سك �طلع من �لبيت و�رجع بعد �ساعة بتح�سل كل �سيء �نتهى، 
و�إذ� زعلت ل تنام يف �ل�سالة ول تخليها تنام يف �ل�سالة، خلك معها على �ل�سرير ل تفارقها، 

و�إذ� ل بد جتافيها يعني �أعطها ظهرك!(.   
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اأمان لها واطمئنان 
 يوؤ�سفني موقف �لأزو�ج �لذين ل مي�سون مع ن�سائهم يف �لأ�سو�ق و�لأماكن �لعامة. وقد 
كان �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مي�سي مع عائ�سة ر�سي �هلل عنها، و�أجاب دعوة يهودي وكانت معه عائ�سة، 
ى �لعام �لذي توفيت فيه بعام �حلزن. بل كونك  وحزن على وفاة زوجته �لأوىل خديجة، و�سمَّ

معها يف �لأ�سو�ق �أمان لها و�طمئنان.  

طرق التعبري عن احلب 
للرجال طرق غريبة يف �لتعبري عن حبهم لزوجاتهم بطرق غري تقليدية وغري مبا�سرة، 
فقد تكون بحركات معينة يقوم بها �لرجل �أو بكلمة لطيفة �أو غري ذلك من �لأ�ساليب �لتي 
قد ل تكونني منتبهة �إليها. يا ليت كل زوج يحاول تو�سيح بع�س هذه �حلركات �لتي يعرب 

بها �لرجال عن حبهم بطريقة دبلوما�سية لزوجته ول يرتكها حمتارة فيما يريده.  

حتويل  ال�شجار اإىل مزاح 
تلك  �أكرثها  وما  زوجته!  مع  �لرجل  فيها  يت�ساجر  �لتي  �للحظات  تلك  �أكرثها  ما 
غ�سب  يزد�د  وقد  وردعها!  زوجته  عقاب  يتمنى  �أن  لدرجة  �لزوج  يغ�سب  حني  �للحظات 
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�لرجل على زوجته فيتلفظ باألفاظ قد توؤذي م�ساعرها وتو�سع �لفجوة بينهما مع �أن �لرجل 
قادر على حتويل  �ل�سجار �إىل مز�ح ولعبة تطفئ بها غ�سبه عليها.   

زوجي العزيز الغايل
ح�سناتك  بحار  يف  قليلة  وهي  عليك  ر�أيتها  �لتي  �ملاُلحظات  بع�س  باإبد�ء  يل  �أت�سمُح 
علي؟! ولكن دفعني حبي لك �أن �أُخربك بها فاأرجو �أن تقبلها بقبوٍل ح�سن ول �أدَّعِي �لع�سمة 
لنف�سي، ولكن هذ� ما تعلمناه من نبينا عليه �ل�سالُة و�ل�سالم ملا قال: "�لدين �لن�سيحة" 

رو�ه ُم�سلم. 
ن�سيحتي  بقبول  لك  وتقديري  �سكري  مع  �لتالية  �لر�سالة  يف  حبيبي  يا  �ستجدها 

مقدما... حمبتك �أم عيالك......
يف  ي�سلون  و�لنا�س  �لفجر  �سالة  عن  نائًما  ر�أيتك  عندما  ت�سايقت  �لغايل:  زوجي 
�سنة مي�سي متوكًئا على   60 بلغ  �لذي  �لرجل  ذ�ك  فر�أيت  �لنافذة  �إىل  نظرُت  وملا  �مل�سجد، 
ع�ساه يف �لظالم، و�إذ� بي �ألتفُت �إليك فاأر�ك نائًما َفدمَعْت عيناي ؛ حزًنا عليك وخوًفا من 
عذ�ب �هلل تعاىل ! فلماذ� يا زوجي هذ� �لنوم و�لنا�ُس يت�سابقون �إىل �أبو�ب �ملغفرة ؟! وتعجبُت 
�أكرث ملا ر�أيُتك بعد حلظات و�إذ� بك ت�ستيقُظ فزًعا خوًفا من �أن تكون متاأخًر� عن دو�مك !  
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اإحم اإحم
�إىل �لزوج �لغايل �ساحب �لقر�ر يف �حلياة �لزوجية .. تريد �لر�حة و�لهدوء و�ل�ستقر�ر.. 
�ًسا لك يف �أمورك ب�سرط �أن تكون �أهاًل لل�سورى �أو ��سكت و�بك  ��ست�سر زوجتك ودعها متنفَّ
على نف�سك، و�أح�سن �هلل عز�ءك يف م�سيبتك! وهنيًئا لزوج م�ست�سارته زوجته �حلبيبة على 

قلبه.   

تريد اأن ترتاح ؟! تعلم هذه القاعدة.
'فرق  تقول:  قاعدة  �أخطاأ: هناك  �لذي  �ل�سخ�س  نفرق بني �خلطاأ وبني  �أن  .. يجب 
بني �لفعل و�لفاعل، فالفاعل زوجتي �لغالية وحبيبة قلبي، و�لفعل ت�سرف خاطئ، وهذه 

�لقاعدة �جلليلة هي �إحدى طرق �ل�سعادة و�لتغيري �لفعال وح�سن �لت�سال. 

املبادر دائما هو الزوج الكرمي 
�حلفاظ على �مل�ساعر و�لعالقة �لعاطفية غ�سة طرية ندية لي�س معناه �أن ل يختلف 
�أبًد�، ومن هو �لذي خال من �لأخطاء و�لعيوب؟! ولكن هناك فرق بني  �لرجل مع زوجه 
�لعتاب وت�سحيح �خلطاأ، وبني �لق�سوة وجفاف �مل�ساعر، وكلنا ذوو خطاأ، ولكن يبقى �حلب 

وتبقى �مل�ساعر، و�ملبادر د�ئًما هو �لزوج �لكرمي.   
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اإنها اإن�شانة وبحاجة للراحة 
�أن تتعلم �لت�سامح و�لإغ�ساء عن  �أمر   يا زوج، يا عزيز، يا غايل! يجب عليك وبدون 
 24 �إثارة طو�ل  ولي�ست ممثلة  لي�ست مالًكا %100،  فالزوجة  و�لتق�سري و�خللل،  �لأخطاء 
وبحاجة  و�لإرهاق  و�مللل  بالتعب  ت�سعر  �إن�سانة  لكنها   %100 ولي�ست خادمة مطيعة  �ساعة، 
للر�حة، مثلها مثلك! فقد حتتاج ر�حة وحناًنا و�هتماًما منك، فال تبخل عليها، فاأنت كرمي، 

وهي ت�ستاهل. 

رفًقا بالقوارير!
هذه و�سية خري �لب�سر عليه �ل�سالة و�ل�سالم فهال تاأملت يف لفظة )�لقو�رير( هذه 
؟..  بالذ�ت  �لقو�رير  �ختار  ملاذ�  �لأر�س..  وجه  على  وجد  ب�سر  ل�سان  �أبلغ  بها  نطق  و�لتي 
�لقارورة من �لزجاج.. فما �سفات �لزجاج ؟؟ ناعم.. �سفاف.. جميل.. بحر�رة ب�سيطة ي�سبح 
بني يديك �ألني من �لعجني، ت�سكله كيف ت�ساء، ولكن �نتبه ففيه �سفة يف منتهى �خلطورة، 

وهي �أنه �سهل �لك�سر!
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لي�ص رجًل واهلل 
د �إهانتها و�لإقالل من �ساأنها  من يتقوى على زوجته ويلذعها بل�سانه �لالذع �أو يتعمَّ
!! لي�س رجال و�هلل، من ل يرى �سوى يف تلك �ل�سعيفة م�سرحا ل�ستعر��س قوته وع�سالته 

باأيِّ نوع من �لظلم �أو �لقهر !! 

حنان املراأة 
�أ�سد  ما  زوجها..  من  �حلنان  هذ�  كان  �إذ�  ا  خ�سو�سً �حلنان!..  �أمام  �ملر�أة  �أ�سعف  ما 
ا �إذ� كانت من رجل تعرف �أن �أهم ما لديه عزة  عاطفية �ملر�أة �أمام كلمة: �أنا �آ�سف!.. خ�سو�سً
نف�سه وكر�مته.. و�ل�سجاع و�لكرمي ومن لديه عزة نف�س هو من يعرتف بخطئه ولو كان 

�سغرًي�..

معاملة الند للند 
و�سلمك  �هلل �حلكمة،  فاأنت من حباك  �أبًد�،  للند  �لند  �ملر�أة مبعاملة  تعامل  �أن  �إياك 

�لقيادة، وجعل لك �لقو�مة، وف�سلك بالنفقة وباأ�سياء �أخرى.. فاأنت �لقائد. 
�أما �ملر�أة ذلك �لكيان �لزجاجي �لرقيق، فا�سمع ما يقول عنه خري �لربية عليه �ل�سالة 
لَِع  �ل�سِّ يِف  �َسْيٍء  �أَْعَوَج  نَّ  َو�إِ لٍَع،  �سِ ِمْن  ُخِلْقَن  نَُّهنَّ  َفاإِ  � َخرْيً ِبالنِّ�َساِء  و�  "َو��ْسَتْو�سُ و�ل�سالم 

." � و� ِبالنِّ�َساِء َخرْيً ْعَوَج، َفا�ْسَتْو�سُ �أَْعاَلُه، َفاإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َك�َسْرَتُه، َو�إِْن َتَرْكَتُه مَلْ َيَزْل �أَ
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حياوؤها مينعها من املبادرة 
�لزوجة تنتظر منك �لكثري فال حترمها هذه �مل�ساعر، فهي رمبا مينعها حياوؤها من 
�ملبادرة يف �لكالم �أو �لنظر�ت �أو �لبت�سامة �أو �ملز�ح �لرقيق �أو حتى �للم�سة �للطيفة و�لبعيدة 

كل �لبعد عن �خل�سونة و�لعنف.
�أعط نف�سك وزوجك حقهما من هذه �لأمور، وحاول تقدير �لزمن و�لوقت �ملنا�سبني 
فلتكن منك  �لأ�سياء. جميعها منها،  تكون هذه  �أن  يلزم  �أنه ل  وتذكر  �لأ�سياء،  لفعل هذه 

�أحياًنا �أخرى.  

ا�شتو�شوا بالن�شاء خرًيا..!! 
فما هو �خلري ؟ هو �ملعروف.. هو �لكلمة �لطيبة.. هو كل عمل �سالح تفعله لزوجتك.. 
هو �للقمة ت�سعها يف فم زوجتك.. كل هذ� �ستجده كاماًل غري منقو�س يف مو�زين ح�سناتك 
يوم تبحث عن �حل�سنة وت�سبح �أغلى من ماليني �لريالت، فاخلري كلمة �ساملة.. خذ منها 

ما �سئت، وتذكر د�ئًما �أن: �لأقربني �أوىل باملعروف.   
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امليل للتعميم 
يح�س �لزوج بجرح كبري حينما تناق�سه زوجته وكاأنها حتا�سبه: �أنت د�ئًما ل تتحدث 

معي، نحن مل جنل�س مع بع�سنا �أبًد�، �أنت ل تقدرين على �لإطالق!
ما ل يعرفه �لرجل �أنه يف �لوقت �لذي يحاول فيه �أن يتحدث فيه عما ير�ه بالتحديد 
فاإن �ملر�أة جتهل �أ�سلوب �لتحديد و�لدقة هذ� ومتيل للتعميم، هي ل تق�سد ما تقول، لكنها 

تنظر لالأمور بطريقة �إجمالية ينق�سها �لتحديد...  

زوجتك اأوىل باملعروف 
عن  و�لبحث  ر�ساَك  ه  همَّ وجعل  ر�حتَك،  على  و�سهر  �أحبََّك  قلٍب  من  لك  �أقرب  ومن 
�سعادتَك.. �ساركَك همومَك.. فرح لفرحَك.. وحزن حلزنَك، ولو بيده لفتد�َك بروحه بدون 
ل يف �سبيل ذلك �لآلم �لهائلة و�لتعب �لذي - و�هلل -  ترّدد.. �أجنب لَك �أغلى ما متلك.. حتمَّ
ل تطيقه �أيها �لرجل �لقوي ول حتى طلقة من طلقاته، رعى لك �أبناءَك وربَّاهم لك �أح�سن 

تربية، وجعلك تفخر بهم �أمام �جلميع، �إنهم تربية �أم �لأولد جز�ها �هلل كل خري!. 

لها كما هي و�شتعطيك الكثري   تقبَّ
�لذي  �لرجل  بعك�س  �حلديث،  تبد�أ  �أن  بعد  �إل  تقوله  �أن  تريد  فيما  تفكِّر  ل  زوجتك 
َبط كاذًبا يف بع�س  قد ي�سمت كثرًي� قبل �لكالم؛ لأنه ل يقول �إل ما جهز له )حتى ل ُي�سْ
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�لأوقات!!(. لذ� نقول للرجل: ل تت�سايق، فامل�ساألة عادية، وتقبل طريقتها يف �لكالم، فهذه 
طبيعتها ؛ لتخترب �سربك وحلمك، ولو حا�سرتها يف ز�وية �سيقة من �لنقا�س ف�ستعرتف 

لك باأنها ل تق�سد د�ئًما �إطالًقا.   

ما ل يعرفه الرجل 
دت على �حلب ولديها خوف جمهول  تعوَّ �لن�ساء..  كثرًي� من  �أن  �لرجل  يعرفه  ما ل 
�لقبول  �لقبول، وهي مترُّ بفرت�ت �سعود عاطفي تعلو بها موجة  �لنبذ وعدم  مبطن من 
كئيبة  فت�سبح  �لبئر  قاع  �إىل  بالياأ�س  و�ل�سعور  بها موجة �خلوف  تغو�س  و�أحياًنا  و�حلب، 

منعزلة. 
بال�سمت مما يطحن  وتلوذ  �ملخاوف،  بهذه  للرجل  �لت�سريح  كثرًي� من  �ملر�أة  تخجل 
�أن يدللها كثرًي�، ويعطيها  �أن ير�عي مز�جها �ملحرتم،  معدة �لرجل. عليه يف هذه �لفرتة 

من �حلب �لكبري.  

التغريُّ املفاجىء 
ت كثرًي�، فهي �ساردة �لفكر د�ئًما..  يحدث بعد فرتة �أن يالحظ �لرجل �أن زوجته تغريَّ
حتب �لعزلة.. �سامتة.. على غري �لعادة، وقد يلجاأ بع�سهم للم�سارحة.. لكن �ملر�أة متعن 
يف �ل�سمت، �أو ت�سرخ يف وجه �لرجل: �أنت ل حتبني.. عندها ي�ست�سيط �مل�سكني غ�سًبا على 
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ناكرة �جلميل.. ويخرج. 
�، هي دورة طبيعية عاطفية �سبه �سهرية متر  عزيزي �لرجل، هذه �حلالة طبيعية جدًّ

بها �لكثري من �لن�ساء فال د�عي للقلق.  

�شر التك�شرية 
رة �لعطاء.. فت�ستمر  حت�س �ملر�أة باأنها م�ستنَزفة.. م�ستَغّلة من قبل �جلميع وغري مقدِّ

يف �لعطاء.. وبد�خلها م�ساعر غيظ مكبوتة وهذ� �سر �لتك�سرية.. 
�ملنزل. وما ل  �مل�سارحة و�خلروج من  يبادر �لرجل عند روؤية هذه �لأعر��س بتجنب 
يعرفه �لرجل هو �أنه ل ينبغي عليه �مل�سارحة يف مثل هذه �حلالة، عليه �أن يحاول �إر�حة 
�لغيظ،  مل�ساعر  �سابون مطهر  �لأخرية  وهذه  �ملنزل،  �أعمال  بع�س  م�ساعدتها يف  زوجته.. 

و�ستعود له رقيقة كما كانت..  

فطرت على العطاء 
بابت�سامة عذبة  �أنها تعطي بال مقابل  �ملر�أة هي  �لرجل عن  �لتي ل يعلمها  �حلقيقة 

�أوًل..ثم �سفر�ء.. ثم �سود�ء.. ثم تك�سرية!
يظنه  ما  باإعطاء  يكتفي  كالرجل  ولي�ست  �لتلقائي  �لعطاء  على  فطرت  �أنها  و�ل�سبب 

ا �أو م�سوؤوًل عنه فقط...  مهمًّ
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�ملر�أة هذه �لوردة �جلميلة وهذ� �لكائن �لرقيق �لذي ل ميكن لأي رجل �أن يعي�س من 
�أحا�سي�سها  �أغلى ما لديها ؟ وكيف تفهم  �لذي هو  �لقلب �حلنون  دونه.. كيف ت�سكن هذ� 

وم�ساعرها �لتي هي نهر من �لعطاء و�حلب و�ملعاين �جلميلة ؟ 

من اأ�شرار الن�شـاء
يحدث كثرًي� �أن تت�سرف �ملر�أة ب�سكل ل يفهمه �لرجل لي�س فقط يف جمال �لعالقات 

�لزوجية بل حتى يف عالقة �لأخ مع �أخو�ته.. �أو �لفتى مع �أمه.
�لعجب!  لبطل  �ل�سبب  عرف  لو  ولكن  �ملر�أة  مو�قف  بع�س  من  كثرًي�  �لرجل  يحبط 
فاملر�أة تت�سرف بناء على ما ميليه عليه قامو�س طباعها �لذي يختلف كثرًي� عن �لرجل. 
هما يتفقان �أحياًنا في�سبحان كاأنهما خملوق و�حد، ويختلفان حتى تظن �أن كل و�حد منهما 

قادم من كوكب �آخر.   

اأنواع الرجال
�لرجال ثالثة �أنو�ع: رجل يَدعي �أنه على حق وهو �لعنيد، و رجل يعرتف �أنه على خطاأ 

و هو �لعاقل، ورجل يوؤكد �أنه على خطاأ حني يكون على �سو�ب و هذ� هو �ملتزوج!.
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الزوج املثايل بعني زوجته 
�ملر�أة  تكون  ل  عندما  حتى  وروحيًّا،  عاطفيًّا  باملر�أة  يهتم  �لذي  هو  �ملثايل  �لرجل   -
�لرومان�سية  � من  عاٍل جدًّ على جانب  فهو  تطلبه.  �إذ� مل  �أو حتى  �لهتمام،  لهذ�  بحاجة 

بحيث ميالأ �ملنزل باحلب، ويا للفتاة �جلميلة و�ل�ساعرية !
�لزوج �ملثايل ياأخذ حب �ملر�أة وحياته معها �أمًر� مفروًغا منه، بل يعمل د�ئًما على �أن   -

ي�سعر �ملر�أة بحبه وبتقديره لها ولأهمية وجودها يف حياته.
�أفكار عن  �أية  -  �لرجل �ملثايل يكون قادًر� على �لتو��سل مع زوجته ول يقوم بكبت 
�سريكة حياته، بل يجعل �ملر�أة ت�سعر باأنها �أهم �سخ�س بالن�سبة له، و�أن ل يكون هذ� �سعوره 

يف مرحلة �خلطبة فقط.
يتهمها  �أن  دون  همومها  م  يتفهَّ و�أن  للمر�أة  ي�ستمع  �أن  ي�ستطيع  �ملثايل  �لرجل    -
بال�سخف و�ل�سطحية، فهو يدرك متاًما �أنه �أ�سعد �إن�سان على وجه �لب�سيطة ؛ لأنه يحظى 

بحب �سريكة حياته، و�سكًر� لرحابة �سدور �لأزو�ج �لكر�م!   

دوام ال�شكر 
مه �لزوج للزوجة �ملح�سنة هو �أن يعمل بكل ما عنده  �إن �أقل �ل�سكر �لذي ميكن �أن يقدِّ

يف �سبيل �أن يحرتم �آلم زوجته، و�أحا�سي�سها، وتعبها، وجهدها، ونقاط �سعفها.   
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كيف تعاقب زوجتك بحنان؟
تلك  �أكرثها  وما  زوجته!  مع  �لرجل  فيها  يت�ساجر  �لتي  �للحظات  تلك  �أكرثها  ما   
�إخوتي مع�سر  لكّن  وردعها!  زوجته  يتمنى عقاب  �أن  لدرجة  �لزوج  يغ�سب  �للحظات حني 

�لرجال ) �مل�ساكني ( حمدودو �لإبد�ع وقليلو �حليلة .. وكيد �لن�ساء غلبهم.  

امنحها الإح�شا�ص بوجودها 
م�ساعرها  ولها  �لرجل،  كما  �إن�سان  فهي  �لإن�سانية،  مقومات  كل  متتلك  �ملر�أة  �إن   
�خلا�سة، وبالتايل فاإن تهمي�سها يف �سوؤون �حلياة �لزوجية يعد قتاًل مل�ساعرها و�أحا�سي�سها، 
ولذ� فعليك - �أيها �لزوج �لكرمي - �أن ت�ست�سريها فيما تر�ه من �سوؤونها حتى ولو مل يكن من 

نيتك �أن تعمل بر�أيها، فهذ� هو ُبعد �لعبارة �لتي تقول: "�ساوروهن وخالفوهن".  

امنحها الإح�شا�ص بالأمان 
 �إن �ملر�أة متتلك �سعوًر� و�إح�سا�ًسا قوًيا ب�سرورة كونها حممية من قبل زوجها، فاإذ� �سار 
ًد� �سارت �لأ�سرة �سحية، فالق�سوة يف �لتعاطي هي بذرة �ل�سقاء و�ل�سقاق، كما �أن  �لزوج جالَّ

�للني هو طريق �لأماين و�لأمان.
ًد� يرفع �سياط �لتقريع، فوق روؤو�س من َيُعول ويحمي،  فال تكن �أيها �لزوج �لعزيز جالَّ
و�منحها �لإح�سا�س بوجودك �إىل جنبها، فاإنها ترى فيك �لكهف �لذي تلجاأ �إليه يف �ل�سدة..  
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امنحها التقدير املخل�ص   
�أنها  كما  فقط،  للمتعة  و�سيلة  ولي�ست جمرد  للزوج  �لأقرب  �ل�سديق  �لزوجة هي  �إن 
لي�ست جمرد خادمة تطبخ وتغ�سل وتكن�س وتنظف وغري ذلك، وكاأنها �آلة ل متل ول تكل! 
فال تكن �لزوج �لذي يبخل بكلمة تقدير �أو ت�سجيع على ما تقوم به �لزوجة من �إجناز�ت 
ر جهودها �خلفية  تقع حتت م�سوؤوليتها، وكاأنك تنتظر �أن ياأتي �أحد من خارج �ملنزل ليقدِّ

�لتي ل يطلع عليها �أحد غريك.   

ل تن�َص ال�شكر 
دون  عاًما  �لطعام لرجال ع�سريتها مدة ع�سرين  ت�سنع  كانت  �مر�أة قروية  �أن  يحكى 
�أن ت�سمع منهم كلمة تقدير و�حدة، وذ�ت يوم �أبدلت �لطعام بعلف للما�سية، و�إذ� ب�سرخات 
�لغ�سب ترتفع يف وجهها، فقابلت تلك �ل�سرخات بقولها: ما كنت �أح�سب �أنكم متيزون بني 
�لطعام و�لعلف! فاإين مل �أ�سمع منكم طو�ل ع�سرين عاًما كلمة �سكر تدل على �إن�سانيتكم. 
�أو  �أدنى خطاأ  �لعظيمة وتنتقد  �لغايل! فال تغ�س �لطرف عن �جلهود  �لزوج  �أيها  فاعترب 

تق�سري. 
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للزوج فقط 
د ِبها وحده د�فٌع قويٌّ جًد�، بل هو �أ�سدُّ �لغر�ئِز  �لد�فع �إىل �متالك �لزوج ِلزوجته و�لتََّفرُّ
ولهذ� يظن  �أقوى معانيها،  �لغرية يف  وهنا تظهر  و�أحا�سي�ِسه،  �لرجل  تاأثرًي� على م�ساعر 
�لنا�س �أن �لعالقة �حلميمة هي �حلب كلُّه، يف حني �أنَّها ما هي �إل جزء مهم و �أ�سا�سي من 
�حلياة �لزوجية ولي�س �حلبَّ كله �أبد�، فال تبخل على زوجتك بالكلمات �حللوة و�لهتمام.   

الفوائد ال�شحية للزواج 
باأنه �سحي  يعرفون  لكنهم ل  �حلياة.  �لزو�ج هو حالوة  باأّن  يعرفون  �لرجال  معظم 

�أكرث من باقي �ل�سكاكر! 
ن�سيطة  زوجية  بحياة  يتمتعون  �لذين  �لأ�سخا�س  �أّن  �لدر��سات  �أثبتت  �حلقيقة  يف 
�لزو�ج  يدخل  وعندما  ب�سرعة.  يت�سافون  كما  �لأحيان،  �أغلب  يف  �أقل  لأمر��س  يتعر�سون 
�سمن �أ�سلوب حياتك ف�ست�سبح �أكرث جاذبية و�سحة. فما قمت به ليلة �أم�س و�أنت متزوج 
�لتايل وهو خري من عام  �ليوم  للحياة يف  �إيجابي على �سحتك ونظرتك  ب�سكل  �سينعك�س 

و�أنت �أعزب.   



236

ذهبيات ال�شعادة الزوجية 

يك خلف ر�أ�سك، و�سرحت يف عامل �خليال، وقلت  هل �أغم�ست عينيك يوًما، وو�سعت كفَّ
لنف�سك: هل �أنا �سعيد بزو�جي من فالنة؟ 

هل قلتها و�أنت حتلم باأق�سى درجات �ل�سعادة �لزوجية، ووجدت نف�سك ت�ستبعد حتقيق 
ا عليك ؟ وخا�سة من تزوج من  �حللم، فاكتفيت به وع�سته بدياًل عن و�قع �عتربته مفرو�سً
بنت عمه �أو قريبته �إر�ساء لو�لديه �أو عاد�ت قبيلته... مهما كانت �لإجابة فال�سعادة ممكنة!.   

احرتم خ�شو�شيتها 
�لنف�سية  فحالتها  تتابعها،  ول  ذلك،  على  ف�ساعدها  حلالها  وقًتا  تريد  وجدتها  �إذ� 
تختلف من يوم لآخر، ورمبا حتتاج �ساعة �أو �أكرث تدرد�س مع �سديقتها �أو �أختها بعيًد� عنك، 
��ستعر��س جو�لها  �أو  �لهاتفية معهم،  ملكاملاتها  و�ل�ستماع  باجللو�س  فاتركها ول حترجها 

�خلا�س بدون �إذنها.   

اعتذر منها 
�لغالية ول تقل هــذ� ينق�س  �إىل زوجــتــك  تـــرتدد يف �لعــتــذ�ر  قـــدوم رمــ�ــســان ل  مــع 
و�لكلمة  �لق�سوة  �لإ�سر�ر على  و�مل�سكلة  �لعتذ�ر،  باأ�س من  �أخطاأت فال  فــاإذ�  من مهابتي. 
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�جلارحة،، فكلمة �لعتذ�ر تغلق �لباب �أمام �إبلي�س �للعني، و�هلل �سبحانه يقول: {�ْدَفْع ِبالَِّتي 
ِهَي �أَْح�َسُن َفاإَِذ� �لَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاأَنَُّه َويِلٌّ َحِميٌم}.

فرم�سان فر�سة لإغالق �سفحات �سود�ء من حياتكم...  

قلل من اللوم 
َوَل   ، ، َقطُّ �أُفًّ َقاَل يِل:  َما  �ِسِننَي و�هلل  َع�ْسَر   ِ َر�ُسوَل �هللَّ "َخَدْمُت  �أن�س بن مالك:   قال 
َقاَل يِل ِل�َسْيٍء مِلَ َفَعْلَت َكَذ�، َوَهالَّ َفَعْلَت َكَذ�"، فزوجتك �أوىل من �خلادم يف تقليل �للوم لها 
فتغافل وتغا�َس: "َما ِ��ْسَتْق�َسى َكِرمي َقّط"، فال حتاول �أن تعرف كل �سيء. و�أخرًي� ل تن�س 

�أن تدعو لزوجتك لين�سرح �سدرها.  

انتبه ! 
�ستة  �لزوجة يف  �أيام حي�س  تتم  �لطالق  �أن 70 % من حالت  �لغرب  �كت�سفو� يف  لقد 
�لأوىل، فتهياأ لأيام دورة زوجتك، و��ستعد حلالة غري طبيعية منها، و��سرب عليها،  �لأيام 
فلقد �أعفاها �هلل من �ل�سالة �أيام �لدورة، فاأعفها �أنت من طلباتك وجد�لتك، وتذكر نهيه 

ملسو هيلع هللا ىلص عن �لطالق يف �أيام �حلي�س وخا�سة يف رم�سان فهي معذورة و�لفطر جائز بحقها.  
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تفهم الزوج لنف�شية زوجته الغالية
و�أ�سدها ح�سا�سية، فهناك ظروف  �لأمور  �أهم  �لغالية من  نف�سية زوجته  �لزوج  م  تفهَّ
منها  للمر�س  �أقرب  فتكون  و�تز�نها  وم�ساعرها  عقليتها  على  �سلًبا  ر  توؤثِّ ف�سيولوجية 

للعافية، فاعرتف لزوجتك بحبك، وخفف عنها، فلن ينق�س قدرك، ولن تهدر رجولتك.

اأحب زوجتي
�إن  ملسو هيلع هللا ىلص وهو م�سطجع مع عائ�سة يف مرط لها فقالت:  دخلت فاطمة على ر�سول �هلل 
�أزو�جك ي�ساألنك �لعدل. فقال لها: "�أل�ست حتبني ما �أحب؟" قالت: بلى !! قال: "فاأحبي 
�أمام  �لذين يخربون بحبهم لزوجاتهم  �لأزو�ج  يا �هلل..! كم هم  �إىل عائ�سة،  هذه" و�أ�سار 
�لو�لدين و�لأولد! بل هل �سارحت زوجتك بحبك و�سوقك .. وعاطفتك نحوها من غري �أن 

تكونا على �لفر��س؟!... 

اأح�شن الرجال
هناك �لرجل ذو �لقلب �حلنون �لطيب، جيا�س �مل�ساعر، فا�سل �لأخالق يعرتف بخطئه 
ول يخجل من �لعرت�ف لزوجته به، يعتذر لها من قلبه، يقول لها: �آ�سف ب�سدق وحب وكله 

�أمل �أن تقبل عذره وت�ساحمه. 
فهذ� �لرجل تع�سقه زوجته ول ت�ستطيع �إل �أن تقبل �أ�سفه وت�ساحمه على �لفور، وت�سعر 
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بحبه وبحنانه وتتفانى يف �إ�سعاده ؛ لأنه رجل طيب وفا�سل. هذ� �أح�سن �لرجال يف �لعرت�ف 
باخلطاأ و�لعتذ�ر للمر�أة.    

املراأة كالورد اجلوري
�لقلب  �أمريي، ريحها عطر، ومنظرها ي�سرُّ   وردة حمر�ء ملم�سها خمملي، وعبريها 

ويفرح �لفوؤ�د. 
�أن نقبِّلها  �أن ن�ساهدها باحلالل،  �إل �حلنان و�لعطف، لنا  هذه �لوردة ل ي�سلح معها 
باحلالل، لكننا ل نريد قطف هذه �لوردة، فطاملا �أنها يف �أر�سها �لطيبة فاإنها �ستعي�س مدة 
�أطول.  �أما قطف هذه �لوردة باإهانة �ملر�أة و�لتقليل من �حرت�مها فهذ� وباله و�سرره �سيعود 

علينا ؛ لأنها �ستذبل و�ستموت لالأبد.   

بنك ال�شعادة!
زوجتك �لغالية هي بنك �ل�سعادة! ��ستثمر فيه كل �أنو�ع �حلب و�لعطاء.. �أعطها من 
كيانك كل ما جتود به نف�سك.. ل تكابر عن م�ساعدتها.. فدخولك �ملطبخ يثبت حبها لك.. 
على عك�س ما يعتقده بع�سهم باأن م�ساعدة �لزوجة تخد�س �سورة �لرجولة.. فلنا يف ر�سول 

�هلل ملسو هيلع هللا ىلص  �أ�سوة ح�سنة.  
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ل تناما غا�شبني 
ل تناما غا�سبني بعد �أي حو�ر �أو مناق�سة مع زوجتك حتى لو كنت �أنت �ملحق �أو �ساحب 
�أن تر�سيها و�أنت رجل �لبيت ولن ينق�س من قيمتك  �أو �ملت�سرر .. جميل يف �مل�ساء  �حلق 
�سيء... �سدقني يا �أخي، حاول وبنجاح ل تنم زوجتك يوًما وهي منكدة، وعندما تالحظ 

زوجتك هذ� فاإنها بالتايل �ستقتدي بك وتعمل �ملثل! 

الزوجة
�إليها يف  �أّخاذة يف عطرها، ت�سدك  �لزوجة وردة جميلة يف منظرها، �ساحرة يف لونها، 
�سمت، تاأخذ لباب عقلك بحياء، حلظات معها هي �لأجمل، تتمنى دو�م وردتك ؛ لتدوم هذه 
�لنظرة وت�ستمر هذه �ل�سعادة، لكن.. �أّنى لها كل هذ� �لعطاء �إن مل ي�سق باملعروف و�حلنان ؟   

الإ�شلم واحلب
�لود  و�لغر�م، ول يجفف منابع  بو�عث �حلب  �ملحبني، ول يطارد  �لإ�سالم   ل يطارد 
يف  للحب  مكان  فال  �حلر�م،  يف  �ملرء  يقع  ل  حتى  �ملباح  �ل�سيء  يهذب  ولكن  و�ل�ستياق، 

�لإ�سالم.. �إل يف و�حـة �لزوجية، و�حلب فيها يختلف عن �أي حب فهو حب ل مثيل له.  
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الزوج املثايل
كان ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص :

يغت�سل مع زوجته من �إناء و�حد فتقول له: دْع يل، ويقول لها: دعي يل.  -
كان يخدم �أهله.  -

-  كان يقمُّ بيته.
كان يالطف زوجاته ويالعبهن.  -

كان ي�ساحكهن وميازحهن.  -
لنا منهج �حلب  ير�سم  وهو  �هلل  ر�سول  �أعظم  فما  وي�ست�سريهن.  بهن  ي�سافر  كان   -

�لذي متتزج فيها �لأج�ساد و�لأرو�ح !  

قلب زوجتك
كي تتملك قلب �لغالية �فعل ما يلي:

�أكرث من �لكلمات �جلميلة �ملحببة �إىل نف�سها، وتفننَّ يف �إخر�ج هذه �لكلمات بقوة   -
و�سدق.

مة.  ل ت�سعر زوجتك باأنها مهانة لديك، بل يجب �أن ت�سعرها �أنها معززة مكرَّ  -
ًتا لها.  ��ستمع �إليها عندما تتحدث وكن ُمْن�سِ  -
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َتزيَّن لها د�ئًما وبالغ يف �لزينة.  -
ل تن�س �لثناء عليها بني �لفينة و�لأخرى �أمام �أهلها و�أهلك يف ح�سرتها وغيابها.     -

الت�شلُّط الفكري
و�لآر�ء  �ل�سحيحة  �لأفكار  هي  و�عتبارها  و�قرت�حاتك  باآر�ئك  �لتم�سك  من  �حذر 
�ل�سديدة �لتي يجب �لأخذ بها دون �إعارة �لهتمام لر�أي �لزوجة �أو �قرت�حاتها، وحماولة 

�لتقليل من �ساأنها.
�ل�سديد  بالر�أي  لتخرجا  �ملوقف،  �سيد  هو  �لودي  و�لنقا�س  �ملتبادل  �لتفاهم  و�جعل 

�ملنا�سب مبا يحقق �خلري لكما يف حياتكما �مل�سرتكة. 
قني زوجتك خري م�ست�سار لك ول تن�س موقف خديجة ر�سي �هلل عنها مع ر�سول  �سدِّ

�هلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

زوجي الغايل
رغم كل حماولتي لإ�سعادك و�إر�سائك �إل �أين �أعلم يقيًنا �أين مل �أوفك حتى �لآن ولو 
قدر �أمنلٍة من حقك �لكبري وف�سلك علي..�إل �أين �أطمع �أن ت�سدل �ستار �سماحتك وحلمك 
�لكبريين كما عودتني على تق�سريي وخطئي وتقبل مني جهد �ملقل، �لكثري �حلب و�لود 
و�لطاعة على �أن ل �آلو جهًد� لطاعتك و�إر�سائك ما ��ستطعت.. ولك مني كل ما حتب....  

زوجتك..". "حمبتك.. 
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 لل�شتفزاز فقط 
لأنهم  ل  منهم،  ُيطلب  مل  لو  حتى  �لعتذ�ر  ي�ستعجلون  �لرجال  من  منوذج  هناك 
مقتنعون بذلك، �أي: ي�سعرون بوجوب �لعتذ�ر عن �أخطاء وقعو� فيها، بل لكي ينهو� �ل�سجار 
و�جلد�ل باأ�سرع ما ميكن، وميكن �عتبار هوؤلء على درجة كبرية من �حل�سافة و�حلكمة لو 
على  يحر�سون  �أنهم  و�لأ�سى  لالأ�سف  يدعو  ما  �أن  �إل  �ل�سبب،  هذ�  �إخفاء  ��ستطاعو�  �أنهم 

�إظهار �سبب �لعتذ�ر باأن �لزوجة تر�سى باأ�سف ول د�عي �أن �أ�سو�س ذهني معها.   

لعلج امل�شاكل الزوجية 
تذكر �أن .. بني �لقليل و�لكثري .. وبني �حلب و�لبغ�س .. وبني �خلالف و�لتفاهم... 
 وبـــني �لــقــوة و�لــ�ــســمــاحــة؛ يــقــول ملسو هيلع هللا ىلص "ل يــفــرك مــوؤمــن مــوؤمــنــة �إن كـــره منها خــلــًقــا ر�سي 

منها �آخر".  

القرتان بزوجة ثانية 
تكون  حني  وذلــك  �لتعي�سة،  �لزوجية  �حلياة  �سر  يكون  رمبــا  ثانية  بزوجة  �لقـــرت�ن 
� �سعبة،  �مل�سكالت �سعبة �حللول... �أنا ل �أ�سجع على �لتعدد بل قد يكون حال يف حالت جدًّ
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وخا�سة حينما تغادر �لزوجة �لأوىل �لغالية �لبيت لأتفه �سبب ولوقت طويل ! باهلل عليكم، 
�أن زوجته ل  �أهل زوجته وطلباتهم �لقاتلة له؟! ويوؤ�سفني  ماذ� يفعل �لرجل يف ظل عناد 

حول لها ول قوة وتتمنَّى �لرجوع لكن...!!! �لرجل يحتاج زوجة ولو كانت ثانية.   

اأيها الزوج قد تكون فاقًدا للكنز وهو بني يديك
بيدك..  قلبها  يف  �سعها  �حلب..  بغالف  وغّلفها  ب�سدق..  ب�سيطة..�أخرجها  كلمات 
�أن  وم�ستحيل  زوجتك خجولة..  لك..  تنطق  و�إن مل  لها حتى  �أم�س �حلاجة  يف  فزوجتك 
تعرب لك بذلك.. ل تخ�سر �لكنوز �لتي يف زوجتك باإعر��سك عن �ل�سيء.. هذ� ما �أمرنا به 
ديننا.. فر�سول �هلل كان ينادي زوجاته باأكرث من ��سم... كان ميازحهن.. يالعبهن وي�سرب 

على زلتهن.   

ا�شمح يل 
عائلي  مطعم  يف  حلوة  ملنا�سبة  و�أولدك  زوجتك  تدعو  �أن  ر�أيك  ما  غايل!  يا  زوج،  يا 
قني �سيكون لها طعم خا�س، �أو على �أقل  حمافظ وما �أكرثها وخا�سة وجبة �ل�سحور! �سدِّ
تقدير رحلة للرب وم�سويات على  كيفهم، �أو على �لبحر م�ساوي �سمك يجنن... يوؤ�سفني كاأن 
رم�سان ما فيه رحلة ولو ليلة و�حدة، ومببادرة من �لزوج �لعزيز رًد� جلميل �لزوجة �لغالية 

�لتي تطبخ كل ليلة 30 يوًما.  
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ع �شدرك علينا و�شِّ
�ل�سحة  على  حمافظة  ففيها  بالريا�سة،  �لهتمام  �لزوجية  �حلياة  متع  �أجمل  من 
ا �أ�سغر من �ل�سن  و�ل�ستقر�ر �لنف�سي بعيًد� عن �لكاآبة، وجتدد �سبابك وتعطي �سنًّا بيولوجيًّ
حامل  كاأنك  كر�سة  ولك  مت�سي  و�أنت  ج�سمك  �سكل  عن  ر��ٍس  �أنت  هل  فاأرجوك  �لزمني. 

بال�سهر �لتا�سع ؟!    

عزيزي الزوج 
لي�ست ن�سائحنا و�إر�ساد�تنا نوجهها للزوجة فقط وكاأنها �ملخطئة د�ئًما، وهي من يجب 
�أن يتعلم ويتدرب ؛ لكي جتلب لك �ل�سعادة، فال�سعادة �لزوجية تبد�أ منك �أنت، و�سهر رم�سان 
�أح�ست بحنان وحب زوجها و�حرت�مه لها وهبته كل ما متلك،  �إذ�  فر�سة منا�سبة، فاملر�أة 
ووفرت له كل �سبل �ل�سعادة، و�علم �أنها لي�ست �أد�ة متعة فقط، و�إمنا هي �إن�سانة لها م�ساعر 

و�أحا�سي�س ورغبات وميول.. ��ستمع لها وحاورها، وخذ بر�أيها ولن تخ�سر بل �ستك�سب.   
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كن كل يوم عري�ًشا 
تبد�أ  ثم  �لزو�ج،  �لأوىل من  �لأيام  يف  و�حلنان  عبار�ت �حلب  يردد  �لأزو�ج  كثري من   
لأول  تر�ها  وكاأنك  تعامل معها  وروتني �حلياة.  �لأيام  رتابة  بالتال�سي بني  �لعبار�ت  هذه 
مرة، وجدد �حلب بينك وبينها، وردد كلمة: �أحبك! فكلمة "�أحبك" لها وقع �ل�سحر يف �أذن 
فكلمات  �حلنونة،  و�لنظرة  بالبت�سامة  حبك  عن  تعرب  و�أنت  تقولها  �أن  ويف�سل  �لزوجة، 

�لغزل ب�سيطة ولن تكلفك �أي �سيء، لكن تطرب لها زوجتك وتغنيها عن �أجمل �لهد�يا..

اأقرب الن�شاء اإليك 
تذكر �أيها �لزوج باأن زوجتك هي �أقرب �لن�ساء �إليك، ولن تكون هناك �مر�أة �أخرى يتعلق قلبها 
بك مثل زوجتك �لغالية على قلبك، فحافظ عليها كما حتافظ على نف�سك. ولي�ست هناك زوجة 
خالية من �لعيوب، كما �أنه ل يوجد زوج خاٍل من �لعيوب، لكن �لرجل �لذكي هو �لذي يتمتع مبز�يا 

جتعله يحاول �لتعديل يف هذه �لعيوب وبطريقة غري مبا�سرة؛ لكيال يجرح م�ساعر زوجته.    

ه اآراء زوجتك ل ت�شفِّ
ل ت�سّفه �آر�ء زوجتك ول حتتقرها فهي �إن�سانة مثلك حت�س وت�سعر. �متدحها د�ئًما وكن 
مه لك، و�ستجد �أنها تغمرك بحبها وعطفها وحنانها،  لطيًفا معها، و��سكرها على كل عمل تقدِّ

وتخدمك بكل قناعة ور�سا، فكلمة: �هلل يعطيك �لعافية! لي�ست �سعبة عليك عزيزي.  
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تغّزل يف زوجتك
�إىل  �ملختلفة  �سني عمرها  �أطو�ر  فهي حتتاج يف جميع  زوجتك،  تغّزل يف  �لزوج!  �أيها 
مل�سات حانية وكلمات عذبة تالم�س م�ساعرها �ملرهفة وطبيعتها �لأنثوية. وبع�س من تخلو 
بيوتهم من تلك �لإ�سر�قات �ملتميزة يكون لل�سقاء فيها ن�سيب، وقد تكون قنطرة يعرب عليها 
من �أر�د �لف�ساد �إذ� قل دين �ملر�أة ونزع حياوؤها و�سقط عفافها.. فكم من بيوت هدمت لأن 

ا قال لها: )�سوتك جميل( فال تتهاون بخطورة �لأمر.    ذئًبا ب�سريًّ

تلم�ص احلاجات العاطفية  
تاأمل ر�سول �هلل قدوة �لأزو�ج جميًعا، كم كان له �ل�سهم �لو�فر وق�سب �ل�سبق يف تلم�س 
وتدليل  تبعل  ح�سن  يف  مثاًل  معهن  �سريته  كانت  فقد  زوجاته!  لدى  �لعاطفية  �حلاجات 
�إليك ؟  �أي �لنا�س �أحب  �إن�سات. فقد �ساأله عمرو بن �لعا�س:  وممازحة ومالطفة وح�سن 
فقال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: " عائ�سة " �لتي تقول قّبل ر�سول �هلل �مر�أة من ن�سائه ثم خرج 

�إىل �ل�سالة ومل يتو�ساأ. فدعوة لكل زوج: ر�جع ح�ساباتك!.  
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املراأة تكره الرجل الغيور، وتكره اأكرث من ل يغار عليها 
... �إذ� �أحبت �ملر�أة �لرجل مل تذل رجولته �أبًد�... يف �حلب تن�سى �ملر�أة كر�متها... ويف 
�أن  غيورة..و�جلحيم  �مر�أة  حتبك  �أن  �لزوج  �أيها  لك  �حلارقة  �لنار  حبها..  تن�سى  �لغرية 

حتبها �أنت.   

املراأة ل تولد �شريرة
�ملر�أة ل تولد �سريرة و�إمنا ت�سبح كذلك عندما تغار ؛ لأنها قلعة كبرية �إذ� �سقط قلبها 
�سقطت.. كيف ل.. وقلبها وردة ل يفتحها �إل �حلب. وكما قيل: �أق�سى عذ�ب لمر�أة هو �أن 

تخل�س لرجل ل حتبه.. لكنها تخاف �هلل يف زوجها.. ترجو بذلك ر�سى �هلل عنها.  

حالة حب ولي�شت كراهية
�لر�سا�س..  عليك  �أطلق  �أن  �أود  روؤيتك..  �أطيق  ل   ،� �أكرهك جدًّ �ملر�أة:  تقول   حينما 
ق �سعرها من �لبغ�س.. وتع�سع�س �أظافرها من  �أمتنى لقاء �ملوت ول لقاءك.. حينما متزِّ
�أ�سوفك...حينها تكون يف حالة  �لعمى ول  �أ�سوف  �لغيظ، وتتمتم يف وجه حبيبها وتقول: 

حب ولي�ست كر�هية! فال تعجب �أيها �لزوج �لغايل.   
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املراأة كالبحر  
مطيعة ملن يقوى عليها، جبارة على من يخ�ساها، وحقيقًة بيت بال �مر�أة... كج�سد بال 
ر يف �لأرحام كيف ي�ساء ! فهي مل تخلق من ر�أ�س �لرجل  روح.. ف�سبحان �خلالق �لباري �مل�سوِّ
حتت  لتكون  ؛  �سلعه  من  ��ستلها  بل  يحتقرها،  لئال  ؛  رجله  من  ول  عليه،  تتعاىل  لئال  ؛ 

جناحه فيحميها، وقريبة �إىل قلبه فيحبها وحتبه وتدوم �حلياة �لزوجية.  

من الرجل الذي حتبه املراأة ؟ 
�إن �ملر�أة ل حتب �إل رجاًل يكون �أول �حل�سِن فيه ح�سن فهمها له، و�أول �لقوة فيه قوة 
�لذي  باأنه رجل. هذ� هو  �لكربياء فيه كربياوؤها هي بحبِّه، وكربياوؤها  و�أول  به،  �إعجابها 

يجتمع فيه للمر�أة �ثنان: �إن�ساُنها �للطيف، ووح�سها �لظريف.  

الإ�شغاء
باأنك  �لإح�سا�س  تعطيها  فبالإ�سغاء  للمر�أة،  تعطيها  �أن  ميكن  جماملة  �أهم  �لإ�سغاء 
مهتم بها وباأدق تفا�سيل حياتها، فهي حتب �سرد تفا�سيل �ملو�قف �لتي تو�جهها و�نفعالتها 
من خالل جلو�سك معها و�إ�سغائك �جليد لها يتولد �إح�سا�س عميق من �لتفاهم و�لتقارب، 

ومن جانبها �لمتنان لك.  
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احلب عند املراأة 
 �إن �ملر�أة متلك ينابيع مملوءة باحلب، وحب �لرجل كالقمر يذهب وياأتي. �أما حب �ملر�أة 
ت.. ول ينزع حبَّها �إل حبٌّ  فاإنه كموج �لبحر �سعوًد� وهبوًطا، و�ملر�أة �إذ� �أحبَّت �أخل�ست و�سحَّ

جديد.. بفر�ق زوجها مبوت �أو طالق.  

ارتفاع وانخفا�ص م�شاعر املراأة  
عندما ترتفع م�ساعر �ملر�أة وتعظم ثقتها بنف�سها، فاإنها تكون م�سدًر� ل ين�سب للحب 
�أمو�جها  تنخف�س  عندما  ولكن  زوجها،  وخا�سة  لالآخرين  و�حلنان  و�لعطف  و�لت�سحية 
وت�سعر ببع�س �لكتئاب فاإنها حت�س بفر�غ كبري يف د�خلها، وباأنها حتتاج �إىل �حلب و�لرعاية 

من قبل �لآخرين، وخا�سة زوجها فال تبخل عليها.  

خذ راأيها
�إن �ملر�أة ت�سعر بقيمتها و�أهميتها عندما تاأخذ ر�أيها، مثاًل: عندما ت�سرتي �سيًئا لك مثل  
�ملالب�س خذ ر�أيها )ما ر�أيك عزيزتي؟ هل يعجبك هذ� �لثوب؟ �أيهما �أف�سل هذ� �للون �أم ذ�ك؟( ؛ 
�سها د�ئًما �أنك حمتاج �أن ت�ساركك �لر�أي ولن تخ�سر �سيًئا.  حتى لو كنت تعرف �أنه �سيعجبها ح�سِّ
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الرجال كاجلبال !
�لرجال كاجلبال! ولكن من �جلبال ما يتفجر من حجارتها �لأنهار، وبع�س �جلبال ل 
يوؤثر فيها عو�مل تعرية ول عو�مـل جتويف. �لرجل حينما ميد يده لي�سرب زوجته  بدون 
�سبب �سرعي  لن ترى هي فوق �لأر�س �أحقر منه، وحينما ميد يديه ليم�سح دمعتها لن ترى 

يف �لوجود �أغلى منه.  
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