


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة اىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بناء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة
سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إالّ اللبنة األوىل

لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول اىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها اىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة األنرتنت العاملية صوتا وألجل

تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا اىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.

احللقة الأوىل

من

رفق ًا بالقوارير

طرق التعامل بني الزوج والزوجة
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طرق التعامل بني الزوج والزوجة
نتحدث عن األرسة املسلمة وطرق التعامل بني الزوج والزوجة

ومن أسس بناء األرسة هو حسن االختيار ل��ذات الدين والتقوى

والورع اذ قال الرسول الكريم:

تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ومجاهلا وحسبها ودينها فاظفر بذات

الدين تربت يداك

إن مما فطر اهلل عز وجل عليه الكائنات احلية يف هذه احلياة الدنيا أن

جعل الزواج طبيعة وجبلة فيها ،به يسكن بعضها إىل بعض ،وحيصل

النامء والتكاثر ،فالزواج سكن نفيس ،وتفريغ جسدي وشعور باألمن
وعدم اخلوف وإحساس بتسامي العواطف واملودة الصادقة و ُبعدها

عن املزاجية والتزييف ،نعم إهنا عالقة محيمة عميقة اجلذور ،بعيدة

اآلماد ،العالقة بني الزوجني عالقة عقل وعاطفة.

نعم ..عقل يسري أمور احلياة بحكمة وعاطفة ختفف من هليب
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شمسها احلارقة ،العالقة بني الزوجني عالقة قلبني وروحني بينهام من
التقدير واإلحرتام والتعامل ما ال يمكن رسمه أو وصفه.

العالقة بني الرجل واملرأة عالق ٌة سامية نبيلة طاهرة ،عالقة ربانية
و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن
أنزل اهلل عز وجل يف شأهنا قرآنا يتىل إىل قيام الساعة َ
ِ
ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأز َْو ً
ك آَلي ٍ
ِ ِ
ونالروم.21/
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
إِ َّن في َذل َ َ
إن السعادة الزوجية أشبه بقرص من العسل تبنيه نحلتان ،وكلام

زاد اجلهد فيه زادت حالوة الشهد فيه ،وكثريون هم األزواج الذين

يسألون كيف يصنعون السعادة يف بيوهتم؟

وملاذا يفشلون أحيانا يف حتقيق هناء األرسة واستقرارها؟ وال شك

أن مسؤولية السعادة الزوجية تقع عىل الزوجني أوال وأخريا ،إ ْذ ال بد
من وجود املحبة بني الزوجني ،وليس املقصود باملحبة هو ذلك الشعور

األه��وج ال��ذي يلتهب فجأة وينطفئ أخ��رى ،إنام هو ذلك التوافق

الروحي واإلحساس العاطفي النبيل بني الزوجني ،والبيت السعيد ال
يقف عىل املحبة وحدها بل ال بد أن تتبعها روح التسامح بني الزوجني

طرق التعامل بني الزوج والزوجة
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مع بعضها البعض ،ولذلك فال عجب أن نسمع بني احلني واآلخر كثريا
من األزواج من هيمل الزوجة وينسى رفيقة دربه ويقسو عىل نبع حنانه

وجيفو بحر أمانه ،ال عجب أن نرى بني الفينة واألخرى من يعرض
عن ساكنة الوجدان ،ويسئ التعامل مع تلك الوردة الشذية والزهرة
الندية والدرة السنية الزوجة األبية ،نعم ..ال عجب أن نسمع جراح ًا
غائرة ،ونوازل عاثرة ،ودموعا هامرة ،وأفئدة ملتهبة يف عالقات كثري

من األزواج مع زوجاهتم ،ال عجب أن نسمع عن كثري من الزوجات

ممن تصيح وتئ ّن من معاملة زوجها حتت وطأة الضغط وبني جدران

البيوت ،وال�لايت يشكني يف نفس الوقت من التصحر واجلفاف يف
احلياة الزوجية ،ويفتقدن كثري ًا من الكلامت العاطفية ،نعم ..كثري هن
الزوجات الآليت يعشن حياة سطحية بائسة ال تتجاوز أحاديث احلياة

اليومية ومهومها ،والتذكري بالواجبات املنزلية ومشكالهتا.

فيا ترى ..ما هي األسباب وملاذا هذه األعراض..؟ وكيف نعالج

هذه األسقام..؟ وإىل متى يعيش الزوجان يف قفص صغري ال يتجاوز
حدود األخذ والعطاء يف احلياة اليومية..؟

إن رس السعادة الزوجية هو قيام البيت األرسي عىل حمبة اهلل
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وطاعته وحمبة رسوله الذي بيده سبحانه أن يوفق ويبارك وجيمع
بني قلب كل زوجني ،إن طاعة اهلل هلا أثر كبري يف األلفة واملحبة بني
الزوجني ،واملعصية هلا أثر عجيب يف كثرة املشاكل واخلالفات وعدم
الوفاق بني الزوجني ،فمتى ما قامت األرسة عىل حب اهلل وحب

رسوله وإقامة رشع اهلل وترك معصيته كبرية كانت أو صغرية فلتهنأ
األرسة والزوجني معا بالسعادة والرسور واإلستقرار الدائم يف الدنيا

ويوم لقاء اهلل.

الود بني الزوجني رابطه رابط رشعي ساموي رباين ،نعم ..ود

الزوج لزوجته قربة وطاعة وهو ود نافع حتصل به املقاصد النافعة

التي من أجلها رشع اهلل النكاح لغض البرص والقلب عن التطلع إىل

غري أهله ،أما البغض بني األزواج وعدم الوئام تنتج عنه الكثري من
اخلالفات الزوجية وق��د حي��اول كثري من األزواج رج��اال كانوا أو

نساء اهلرب من جحيم املشاكل الزوجية ودوامة اخلالفات املستمرة
بني الزوجني ،واإلضطراب وتوتر احلالة النفسية املرتتب عىل تلك
اخلالفات واملشاكل بسبب البغض وعدم اإلنسجام فيام بينهام مما يؤدي
إىل الفتور وامللل يف احلياة الزوجية.

ومن املعلوم بل املعقول واملؤكد أن اخلالفات الزوجية واملشاكل

طرق التعامل بني الزوج والزوجة
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العائلية تؤثر تأثري ًا سلبيا عىل نفسية الزوجني معا ،وبالتايل يقل إنتاجهام

يف هذه احلياة ،ويضعف وتتضاءل قدرهتام عىل البذل والعطاء ،ملا فيه
مصلحة دينهام ونفسيهام وجمتمعها وأمتهام ،بل ينعكس ذلك عىل
احلياة الزوجية كلها ،بل وعىل البيت واألوالد أضف إىل ذلك أن تلك

املشاكل واخلالفات هلا تأثري كبري وسلبي عىل األبناء من بنني وبنات،

فكم سببت هلم عقدا نفسية ،ورسخت يف أذهاهنم أفكارا مغلوطة،

أثر حقيقة عىل
ومفاهيام معكوسة جتاه والدهيم وأقارهبم وجمتمعهم ،مما ّ
مستقبلهم ،وطريقة تفكريهم يف حياهتم وأسلوب تعاملهم مع اآلخرين،
فكم من ولد ذكر ًا كان أو أنثى ُحرم املودة واحلنان والشفقة واإلحسان،

يف طفولته ويف ريعان شبابه فأصبحنا بني عشية وضحاها نرى جيال من
شبابنا وفتياتنا خيرجون للمجتمعات ويتطلعون للعامل وهم ال يعرفون

حقوقهم الزوجية جتاه بعضهم البعض وال التعامل السوي يف حياهتم
العائلية مما أدى إىل الوقوع يف مثل هذه املشاكل واخلالفات.

نحن يف عامل أصبح البعيد فيه قريبا وعامل يسرّ اهلل ألبناء هذا العرص
ٍ
ِ
وسائل االتصاالت والتقنية من
اكتشافات واخرتاعات يف
ما يرسه من
ِ
وقنوات البث وغريها من وسائل
أنوا ِع اهلواتف وشبكات املعلومات،
االتصال واإلعالم ،من مسموعها ومقروئها ومشاهدها ،مما أدى إىل

10

رفقا بالقوارير

انتشار الغزو اإلعالمي العجيب الرسيع واإلمتداد اهلائل للفضائيات،
ضجت فضائياته باألمور الالأخالقية التي
حتى أصبحنا نعيش يف عامل ّ

ال متد لإلسالم بصلة والتي امتألت هبا الروايات العاطفية واملسلسالت
واملرسحيات واألفالم ،فأخذت تغزونا من كل جهة فتفتحت األبصار،

وتفتقت اآلذان ،مما أدى بكثري من األزواج والزوجات إىل مقارنة

واقعهام املرير بتلك الصور العاطفية الرقيقة املرهفة ،وهنا يرتدد يف
نفسية كل زوج جتاه زوجته ،وكل زوجة جتاه زوجها بأن يسأل أحدمها
اآلخر  :ملاذا زوجي ال يعاملني كتلك املعاملة الرقيقة؟

وملاذا ال تعاملني زوجتي كتلك املعاملة املهذبة؟ والتي ُشوهدت

عرب وسائل اإلعالم يف مسلسل كذب وافرتاء ،مما سبب بعد ذلك من

إلقاء اإلهتامات املتبادلة بني الزوجنيٌ ،
حيمل اآلخر مسؤولية
فكل ّ
الوضع املرزي واملرتدي ،والتي وصلت إليه حياهتام األرسية فالزوجة

ترى نفسها مظلومة مهضومة احلقوق ،والزوج يرى تلك الرؤية .علام

أن رسولنا الكريم وضع األسس حلياة هانئة سعيدة وفق انسجام
واطمئنان بني الزوج والزوجة ولكن كثريا من الناس من تركها وأصبح

يقارن حياته بمشاهد زائفة.

احللقة الثانية

من

رفق ًا بالقوارير

الزوج والزوجة هما الأ�سا�س يف بناء الأ�سرة
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ال خيفى عليكم ما يدور من مقارنات بني األرس بواقع مزيف متثييل

ومسلسالت كاذبة مما أدى اىل اجلفاف العاطفي بني كثري من األزواج

وعدم التعبري عن مشاعر املودة جتاه كل منهام ،هذا إن وجدت هذه
املشاعر إالّ أهنا تبقى مكتومة يثقل عىل اللسان إخراجها وبثها ،ويندُ ر
التك ُلم هبا والتعبري عنها ،فالقليل منا من يسمع شيئا من العواطف
والود بني أبويه ،بل وربام انتقل هذا فينا نحن األزواج ويف أوالدنا،

أضف إىل ذلك بعض العادات والتقاليد وطبيعة املعيشة والبيئة التي
هلا األثر الكبري ،وباألخص جنس الرجال ،حيث القوة والرجولة
وشدة الطباع وكثرة املشاغل ،فقد نسى هؤالء األزواج ّ
أن اهلل جعل

هذا الود يف النفوس ألهداف سامية ،وغايات عظيمة وجعل هلذا الو ّد
آدابا رشعية ليعيش الزوج والزوجة بعد ذلك يف جنة الدنيا والسعادة
احلقيقة والود الصادق املبني عىل العفة واإلحتشام بعيدا عن الفحش

وبذاءة اللسان.
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فالزوجة هي ..املودة والرمحة واجلامل والبسمة.
هُأيا الزوج املبارك..
ال بد أن تعلم أن الزوجة شقيقة الرجل ،هي نور املنزل ومجاله،

والقائمة عليه واملدبرة لشؤونه ،الزوجة صانعة األجيال ومربية األطفال

وحاملة األوالد وحاضنة األبطال ،كم تعبت يف محلها ،وقاست اآلالم
وتعرضت للهالك يف وضعها ،سهر وتضحية براحتها ألوالدكام ،كم
ِ
حتملت
مت أنت،
تع َبت أهيا ال��زوج واسرتحت أنت،
ْ
رت ونِ َ
وسه ْ
بقيت أنت يف املنزل من
زوجتك ضجيج األطفال
وتربمت أنت ،فلو َ
َ

دون الزوجة مع أطفالك ،هل تستطيع الصرب عىل ضجيجهم؟

هل تتحمل مشاجراهتم؟ ما هو حالك وإياهم مع الغداء والعشاء؟
ما حالك معهم يف نظافة املنزل ومالبس األطفال؟هذه األسئلة

أنت من جييب عنها لتعرف مدى نعمة اهلل عليك حيث ذلل لك احلياة

مع زوجة صاحلة حتمل كل ذلك عنك.

الزوجة قلب رقيق ،وعاطفة ،وفؤاد حنون ،الزوجة هي املودة

الزوج والزوجة هما الأ�سا�س يف بناء الأ�سرة
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والرمحة ،والسكن والنعمة واجل�مال والبسمة ،تُظلم األي��ام يف وجه
الرجل فترشق حياته عىل ابتسامة الزوجة ،وتعبس األحداث يف دنيا

الزوج ،فتغرد أجراس الرضا هبمسات الزوجة ،نعم ..الزوجة بطبيعتها

تأرسها الكلمة اجلميلة ،وهتزها العبارة الرقيقة ،وتسحرها اإلبتسامة
الصافية ،وتذيبها املشاعر الصادقة ،وتسلب فؤادها املعاملة احلسنة

املهذبة كل ذلك إذا كان منك أنت.

إن كل زوجة عىل وجه هذه البسيطة حتب أن تسمع من زوجها

كلامت املدح والثناء ،وأن يصفها باحلسن واجلامل واملالحة والدالل،
إن كل زوجة يف هذه الدنيا تتمنى أن يكون زوجها قويا يف شخصيته

وتعامله ،سواء معها أو مع اآلخرين ،فهي تنزعج من الزوج الضعيف،
املنخذل الشخصية ،املرتدد الذي ال يملك حزم ًا ،فال تستشعر بكياهنا

ّ
مستقل التفكري ،رجال
الرقيق الضعيف إال إذا كان زوجها قوي الكيان،
ّ
فذا ،ولكن تلك الشخصية القوية وتلك الرجولة الفذة ال تعني بحال

من األحوال ،أن تكون أيهُ ا الزوج ظاملا مستبد ًا يف تعاملك مع زوجتك
هم لك إال إصدار األوامر وإبداء النواهي،
متسلطا يف عالقتك معها ،ال ّ

فهي طوع ما تريد ما دمت حمافظ ًا لكرامتها ومشاعرها اإلنسانية.
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ولألسف ومع بالغ األسى واحلرسة ال يعرف بعض األزواج كيف

يتعامل مع زوجته ،ال يعرف كيف تفكر زوجته ،وبامذا تشعر وحتس،

كم من زوج أبكى زوجته وما أفرحها؟ كم من زوجة فقدت الكلمة
الطيبة الرقيقة احلانية من زوجها؟ من منا ُيبدي إعجابه بام عملته زوجته

أثناء غيابه من تنظيم أو ترتيب أو أكل أو رشب..؟

من منا يخُ رج عبارات اللطف والثناء والتقدير وجيلس مع زوجته

ليحدثها ويضاحكها ويشاركها مهومها وحياورها عن تربية أبنائه
فهي مسؤولية الطرفني ليست الزوجة فقط ومن منا اليوم يطلب منها

رأهيا ويثني عليه حتى ولو مل يكن رأهيا صائبا؟ من منا ينتزع نفسه من
أصدقائه وجلساته ليسهر مع درة زمانه ،وخيصص وقتا كافيا يف كل يوم

ليجلس فيه مع زوجته وأوالده ويعرف ماهي طموح وأهداف زوجته
جو املنزل ور ِ
وأبنائه للمستقبل فيغري من ِ
تابة احلياة..؟
َ
من منا يشرتي اهلدية املقبولة بني الفينة واألخ��رى ويفاجئ هبا

زوجته ويقدمها هلا معربا عن وده وتقديره وارتباطه هبا..؟ من منا يستعد
ِ
مقابل رأي زوجته الذي لربام مل يقدم ولن يؤخر شيئا
للتنازل عن رأيه يف

يتلمس حاجة الزوجة ومطالبها ويسعى
يف حياته اليومية..؟ من منا ّ

الزوج والزوجة هما الأ�سا�س يف بناء الأ�سرة
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جاهدا لتحقيقها مؤكدا بذلك عىل اهتاممه بخصوصياهتا وحرصه عىل

حتقيق طلباهتا..؟ من منا يقدر أهل زوجته وحيسن إليهم امتدادا لتقدير
الزوجة ومراعاة شعورها..؟ و من يتغاىض عن العيوب والزالت
وينبه عليها بطريقة حكيمة وغري مبارشة..؟ من منا يساعد زوجته يف

شؤون منزله ختفيفا عنها ورمحة هبا..؟ كم هم األزواج الذي يعتقدون
بأن االبتسامة والرقة والرمحة واحلنان واإلحرتام لكيان الزوجة ،وتقدير

مشاعرها هو الذي يكسبها احرتامها له ،وهيبتها منه وتوقريها لكالمه،
وقبوهلا آلرائه وأفكاره ندعو اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل أغلب األزواج

يمتلكون هذه الصفات احلميدة ،وأن ال نجد بينهم من يفكر بأنه

باعتذاره من زوجته أخطأ أو تعامل معها برقة وحنان وعطف ولطف،
يفقد احرتامها وتقديرها ،وتسقط مهابته من قلبها.

فكل هذه هي يف احلقيقة مفاهيم مغلوطة معكوسة ،فها هو رسول

اهلدى ونبي التقى يضع لنا أسسا لبناء احلياة الزوجية ،من تقدير

واحرتام ،وتودد ومكارم أخالق ليعلن للعامل أمجع أن يف ديننا حبا

ومودة ومشاعر وأحاسيس ،ليعلن للعامل أمجع أن هذه الرشيعة مليئة

بالود الصايف والنبع احلاين ،ولكن العيب فينا نحن أهيا األزواج ،ال يف

رشيعتنا ،فام أكثر تلك املواقف التي توضح املحبة واملودة يف حياته

18
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ألزواجه يف التعامل معهن ،حيث كان كثري ًا ما يكرر يف جمالسه
حديثه الرشيف  :خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل

احللقة الثالثة

من

رفق ًا بالقوارير

الزوجة وال�صدود العاطفي
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الزوجة وال�صدود العاطفي
أخي الكريم  :سؤال إجعله يرتدد كل يوم يف أذنك أال وهو:
أتدري من زوجتك؟ البد وانك تعلم مكانتها من نفسك إهنا

موضع رسك ،وأسرية بيتك ،إهنا موطن املودة والرمحة التي قال اهلل
و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأن ُف ِسك ُْم َأز َْواج ًا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
عنها َ
ح ًَة الروم.21/
َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر مْ َ

إن كثري ًا من األزواج مل يعد يأبه بزوجته فلم يتق اهلل يف أهله ،ومل

يرع العهود التي بينه وبني زوجه ،فرويدا ..رويدا ..ورفقا بزوجاتكم،
ومزيدا من حسن التعامل ،ولطف العرشة ،ودماثة اخللق معهن.

قال :رفقا ..رفقا بالقوارير فقد قال تبارك وتعاىل يف كتابه
وه َّن َف َع َسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئًا َو َي ْج َع َل ال َّل ُه فِ ِيه َخ ْي ًرا
الكريم َ فإِ ْن ك َِر ْهت ُُم ُ
كَثِ ًيرا النساء ،19/أمل تتأمل قول رسولك استوصوا بالنساء

خريا أمل تفقه قوله  خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل 
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أمل هتزك كلامته اجلميلة وهو ينادي الرجال خياركم خياركم لنسائهم

وقولهإن من أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أمل
تقرع أذنيك وصيته بالنساء يف حجة الوداع وهو يقول أمام اآلالف

من الرجال اتقوا اهلل يف النساء ويقول استوصوا بالنساء خريا،
وحسنوا أفعا َلكم وهيئاتكم حسب قدرتكم كام
هلن،
فط ِّيبوا أقوا َلكم َّ
ِّ

حت ُّبوا ذلك منهن..

فاإلعرتاف املتبادل واملودة الصادقة اخلالصة بني الزوجني بني

مدة وأخرى هو الذي يسمو ويرتعرع ويكرب حتت ظل شجرة الزواج

الوارفة الظليلة.

تذكر دائام أن زوجتك حني تأيت إليك ،وتقبل جتاهك ،فإهنا حتمل

قلبا ومشاعر مرهفة ،نعم حتمل مشاعر وقلبا لتقدمه لك عىل طبق من
ذهب ،فإذا هبا تفاجأ بك ،وقد أخذت مشاعرها وأحاسيسها تلك لرتمي

هبا يف مهب الريح ،فتذهب أدراجها ،ويتأمل فؤادها اجلريح ،وتنهمر
من عينيها الدموع الساخنات ،وتتصاعد من أعامق قلبها اآلهات
والزفرات ،فهي مل تتم َن ذلك منك فام أصعب ص��دودك العاطفي

جتاهها ،فلامذا كل هذه القسوة مع رفيقة دربك ،وأسرية فؤادك ،ومهجة

الزوجة وال�صدود العاطفي
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عينك وروحك ،ملاذا...؟ومع هذا فهي ال تأنس اال بوجودك وال تدعو

اال لك فهي الرحومة الودودة العطوفة هكذا خلقها اهلل تبارك وتعاىل

وكوهنا ألداء مسؤوليتها لك وألوالدكام.

هلذا أال تعلم كم هي اآلالم النفسية ،واجلراح الوجدانية التي

يسببها صدودك عنها أتعلم مدى تأثري ذلك الصدود عىل نفسها وعىل

كربيائها؟.

ربام تقول  :قد تقدم يب السن ،فلم أعد بحاجة إىل تلك املشاعر

والعواطف ،أنا ال أريد ذلك الفيض من الود فأنا لست بحاجته ،فلدي

من األعامل واألشغال واإلرتباطات ما جيعلني أنسى تلك العواطف

لكن لنقف عند هذه العبارة قليال  :إن مل تكن بحاجة إىل تلك

العواطف واملشاعر ،فام ذنب زوجتك التي أتت حتمل مشاعرها الرقيقة
لتهدهيا لك؟ ما ذنبها الذي اقرتفته حتى تقابل صايف ودادها باجلحود
والصدود واجلمود؟

صحيح ..أنك ربام قد تعاين من ضغوط العمل ،أو بعض املشاكل

حتملها خطأ غريها؟ وملاذا تعاقبها
اإلجتامعية أو النفسية ،لكن ملاذا ِّ
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بجريرة سواها؟ وملاذا حتاسبها عىل خطأ مل ترتكبه يداها؟ لقد أخطأت

الطريق أخي الزوج ،أخطأت الطريق وتاهت بك اخلطوات يف دروب
القسوة والغلظة ،فليس ثمة إنسان ال حيتاج إىل العاطفة الصادقة واملودة

الصافية.

ويسأل بعضنا ماذا تريد الزوجة من زوجها..؟
س��ؤال يطرح نفسه بنفسه ،م��اذا تريد الزوجة من زوجها..؟

زوجتك أهيا الزوج ماذا تريد منك؟ وماذا تؤمل فيك.؟ فهي وردة
نبتت يف صحراء حياتك ،فام أنت فاعل بتلك الوردة اجلميلة الندية..؟
كأين بك أهيا الزوج حتافظ عليها حتى من نسامت الرياح ،فكل حياهتا

أنت ،وكل وجودها أنت ،هل رأيت أهيا الزوج املبارك يف يوم من
األيام وردة تسقى بالدراهم؟ أم هل رأيت زهرة مجيلة تغذى باملالبس

واملجوهرات؟ إن زوجتك ال تريد منك ماال وال قصورا وال خدما ،إهنا
تريدك أنت تتمنى لو أن الدنيا ملك يدهيا ،حتى تقدمها بني يديك ،تود

لو بحياهتا تفديك ،إهنا ترمي بسعادهتا إليك كي تسعدك أنت فقط ال
غريك ،بل تنثر ودادها يف أرضك ،ومع ذلك فهي تغار عليك ،حتى من

نسمة اهلواء ،بل من قطرات املاء.

الزوجة وال�صدود العاطفي
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هل تعلم إن احلب قبل ال��زواج حب زائف ووهم خ��ادع ،فإن

كال من الشاب والفتاة حيرصان قبل الزواج عىل الظهور أمام الطرف
اآلخر ،بمظهر مثايل رقيق متفاهم متفاين ،ليكسب ثقة الطرف اآلخر
وينال رضاه ولكن هذا القناع املزيف ما يلبث أن يسقط ويتهاوى

عند أول مشكلة تواجه هذين الزوجني يف حياهتام اإلجتامعية ،إن
احلب الذي ينمو يف الظالم ليس حبا عفيفا وال صادقا ،بل هو حرق
لألخالق وإشغال للقلوب واألرواح النقية ،وقتل للمشاعر النبيلة
ووأد للفضيلة ،إنه جحيم ال ُي ِ
درك بشاعته وشناعته إال من وقع فيه،

أما الود الرشيف الود الطاهر ،الود النقي ،فهو الذي ينمو وينبت يف

طرق البيوت
النور ،وهو الذي ُيسقى بامء احلياء والفضيلة ،هو الذي َي ُ
من أبواهبا ،ضمن ضوابط رسمها وحددها اإلسالم وبينها الرسول

الكريم فليتأمل كل منا يف أعامله وأفعاله وخطاه التي يبدؤها من
اين يبدأ أوال وقبل أي يشء آخر .

كم من الرجال يتومهون أن الزواج هو مقربة لألحاسيس واملشاعر

والود ،وهذا يف احلقيقة ظن خاطئ ووهم كبري ،بل إن اإلعرتاف املتبادل

باملودة الصادقة اخلالصة بني الزوجني هو الذي يسمو ويرتعرع ويكرب
حتت ظل شجرة الزواج الوارفة الظليلة ،وقد يتوهم بعض الرجال
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أيضا وخاصة ممن جاوزوا سن األربعني وترحلوا عن رعيان الشباب

أن التفاعل العاطفي وتبادل كلامت رقيقة مؤثرة للسعادة الزوجية
مقصور باملتزوجني اجلدد من الشباب والفتيات فقط ،أما هم فقد كربوا

عىل هذه األشياء ،وصارت عيبا يف حقهم فيا عجبا ،منذ متى أصبح
الود هيرم ويشيخ؟ وهل تغريت املشاعر؟ كال ألن العالقة بني الزوج

والزوجة قوية حلد إهنا استمرت سنين ًا من احلياة ويربطهم رباط قوي
وهم األوالد الذين يعدون اباءهم مدرسة هلم يستمدون منهم التعاليم

الصحيحة واحلياة اهلانئة التي سوف يعيشوهنا يف املستقبل لتكوين أرسة

مثاليه.

أهيا الرجل اللبيب والزوج الكريم..
نرى كثريا من الرجال بعد الزواج يتعرف عىل كثري من أخالق

زوجته ،وعاداهتا وطبائعها الفاضلة فيزداد هلا ود ًا وإعجابا ،ألخالقها
وأفكارها وطيبتها وحسن تعاملها معه بعد الزواج يصبح الزوج ال
يتأثر باجلامل الشكيل ،ألنه قد تعود عليه وألف ذلك اجلامل الشكيل

واليشء املكرر املعتاد ،فيظهر مجال الروح واألخالق حني يكتشف
الزوج زوجته يف كل يوم خلقا مجيال ،وصفة نبيلة سامية وتضحية من

الزوجة وال�صدود العاطفي
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أجله ،وسهرا عىل راحته وتفانيا يف خدمته ،فكأهنا كل يوم عروس
جديدة فتكرب يف عينه ،ويزداد حبه هلا ومتى ما غفلت او أخطأت جتاوز

عن غفلتها وقوم خطأها دون ان خيدش مشاعرها ليكون مثاال للزوج

املؤمن الصالح...

احللقة الرابعة

من

رفق ًا بالقوارير

كيفية احلفاظ على ال�سعادة الزوجية
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كيفية احلفاظ على ال�سعادة الزوجية وكيفية
تنمية الود واالحرتام بني الزوجني
أي حساب من
أخي أنت يف واقعك اليومي إذا أردت أن تزيد ّ

حساباتك يف أي بنك من البنوك املالية ،فال شك أنك ستسعى جاهدا
إىل تنمية هذا املال بأية وسيلة جمدية كانت ،وكذا فمن أراد تنمية املحبة

واملودة مع زوجته فعليه البحث عن وسائل مناسبة لزيادة درجة املحبة

والوفاء بينه وبني زوجه الكريم ،وقبل طرح هذه الوسائل يف تنمية الود

بني الزوجني عىل سمعك الكريم أود التنبيه عىل معلومة مهمة وهي :

ال بد أهيا الزوج أن تعرف أن الود ليس فطريا يولد معك يف هذه

احلياة ،إنام هو فن ومهارة ،مهارة تأيت بالدراية والتعلم ،وف ٌّن يأيت يف

اإلستقبال واإلسرتسال ،وقد يظن بعض األزواج ان ما سيسمعونه

اليوم يف هذا اجلانب أنه بمثابة أحالم ومثاليات ولكني أقول  :بل هي
زينة احلياة الدنيا اخلالية من التعقيد والرسميات ،فالعالقة الزوجية

عالقة ترتبط بالنفوس واألرواح قبل األجساد وإليك أهيا الزوج هذه
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الوسائل عسى أن تكون نافعة لك لتجديد حياتك اهلانئة مع زوجتك..

ومنها :

أوال :تبادل اهلدايا حتى وإن كانت هدية رمزية ،فهل جربت يف

يوم من األيام أن تأيت وتفاجئ زوجتك هبدية؟ نعم ..ما أمجل أن تأيت

أهيا الزوج بتلك الوردة الندية اىل زوجتك عند دخولك باب املنزل او
أي يشء آخر بسيط يفرحها ويدخل البهجة والرسور إىل قلبها ،فإهنا

السحر العجيب يف تغري نفسية زوجتك ،فإنك متى تدفع ثمن هذه
اهلدية فإنك تسرتده إرشاقا وهبجة يف وجه زوجتك الغالية ،وابتسامة

حلوة ،وكلمة ثناء عىل حسن اختيارك ورقة ذوقك وهبجة ترشق يف

أرجاء البيت.

ثانيا :حاول أن ختصص يف كل يوم وقتا للجلوس مع زوجتك،

بتلهف لكالمها.
وأن تنصت ّ

احلار ،عند الدخول واخلروج ،وعند
ثالثا :التحية احلارة والوداع ُّ

السفر والقدوم وعرب اهلاتف ،والثناء عليها وعدم مقارنتها بغريها فمن
اخلطأ أهيا الزوج الكريم إذا مدح صديقك زوجته بصفات ان تأيت اىل

كيفية احلفاظ على ال�سعادة الزوجية
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زوجتك وتذم أخالقها وصفاهتا وتذكر صفات ذكرها صديقك بل
حاول ان تشد انتباهها اىل الصفات التي تود أن تكون هبا زوجتك

بدون ذكر حماسن غريها ،والكلمة الطيبة والتعبري العاطفي بالكلامت

والعبارات الرقيقة ،إشعارها بأهنا نعمة من اهلل عليه ،وأن تسمعها كالم ًا

طيب ًا يبهجها كيف ال ..والكلمة الطيبة صدقة كام قال النبي.

رابعا  :اإلشرتاك معا يف بعض األعامل اخلفيفة ،فام املانع أن تشرتك

مع زوجتك أهيا ال��زوج كالتخطيط للمستقبل أو ترتيب املكتبة أو
ٍ
طبخة معينة رسيعة أو الرتتيب يف املنزل أو كتابة طلبات
املساعدة يف
املنزل أو غريها من األعامل اخلفيفة فقد كان أمري املؤمنني  يساعد

الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء يف إدارة أمور املنزل ،والتي

تكون سبب ًا للمضاحكة واملالطفة وبناء املودة وعليك أن تعلم أخي
الزوج أن البيت الذي تسكن فيه زوجتك ال بد أن ُيرتك هلا البد أن تُدير

مملكتها كام تريد ،ما دام أن األمر ال خيرج إىل حمرم أو حمذور ،دعها جتدد
وتغري وتبدل وقابل ذلك بالشكر والثناء والتقدير واملساعدة يف ذلك

حتى ولو مل ُيعجبك ما تفعل.

خامسا :قم معها بنزهة قصرية وزي��ارة مجيلة ،بعيد ًا عن املنزل
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وضجيج األبناء سواء لألقارب او لزيارة األئمة ،ولو لساعات
قليلة اذا كان لديك الكثري من األعامل بحيث ال يؤدي انشغالك عنها

يف عملك اىل البعد واجلفاء

سادسا  :اجللسة اهلادئة ،حاول أن جتعل مكانا للحوار واحلديث

فكثري ًا ما نالحظ أن األب منشغل عن البيت من أجل الكد عىل أوالده

واألم منشغلة باملنزل وأموره وقلي ً
ال ما جيلس الزوجان ويتحاوران فيام

بينهام من أجل ختطيط مستقبل أوالدهم أو يتناقشون يف حل بعض
املشاكل التي صادفتهم خالل هذا األسبوع التي حدثت بينهم أو بني
األوالد.

فاجلدال بالتي هي أحسن واحلوار معها بالطريقة ا ُملثىل أمر مهم

ورضوري ،فمام ال شك فيه أن احلوار واجلدال حيدث بني الزوجني

ولكن بطرق خمتلفة وأساليب متعددة واألسلوب األمثل هو احلوار
اهلادف والنقاش العاقل مع التحيل بالصرب ورحابة الصدر والتنازل عن

بعض ما يمكن التنازل عنه كسبا لودها وجلبا لتقديرها وجرب ًا خلاطرها
فاملرأة حتب أن يسمع هلا زوجها كام تسمع له وحتب أن تنقل له وجهة
نظرها ليعيش معها أفكارها وخواطرها مع مراعاة أهنا متلك من املكانة

كيفية احلفاظ على ال�سعادة الزوجية
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يف املنزل ما يمتلكه الرجل وليس ثمة فارق بينهام وجيب أن يكون احلوار
بعيد ًا عن مشاكل األوالد ورصاخهم وأذيتهم فعليكم باحلوار اهلادئ

فكم من حوار هادئ أزال الشحناء والبغضاء كانت توغر الصدر
وجتلب اهلّم وكم أبعد من جفاء ُيذكي العداء ويؤجج البغضاء وكم

أساء من سوء فهم وظن كان ُيفسد الود وينغص احلياة وكم أعاد من
ابتسامة كانت غائبة زمنا طوي ً
ال فلامذا ال جترب أخي الزوج الكريم هذا
األسلوب ملاذا ال نعطي لنسائنا قيمة كام نعطيها لآلخرين يف خارج

املنزل؟ إن جلسة واحدة يف املنزل أو يف مكان هادئ كفيل ٌة بأن تزيل ُ
كل

أسباب اخلالف بينكام.

سابعا  :التفاعل مع الزوجة يف وقت األزم��ات ،كأن مترض أو

حتمل فتحتاج إىل عناية وعطف حيس ومعنوي وإىل من يقف معها،
فكونك تتأمل حلاهلا فإن له األثر يف بناء املودة بينك وبني زوجتك.

ثامنا  :التجديد وحماولة تغيري الروتني ،نعم ..حاول أن جتدد حياتك

بني مدة وأخرى وأن تطرد امللل والروتني من حياتك جتاه زوجتك،
وماذا لو فرغت نفسك أهيا الزوج يوما من األيام فخرجت مع زوجتك
وأوالدك يف نزهة العطلة الربيعية او الصيفية ،فكم ستُحدث ُ
مثل هذه
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الترصفات من أثر يف جتديد الدورة الدموية يف احلياة الزوجية وتغري من

مسار احلياة.

تاسعا  :املصارح ُة والتنفيس ،فهو من أعظم أسباب السعادة

وأنجح العالج ِّ
حلل املشكالت رشيطة أن تكون املصارحة بألفاظ

وعبارات ال تؤدي إىل جرح مشاعر وأن ال تتحول إىل جمادالت ثم

تتطور إىل مشاحنات تنتهي إىل منازعات ،فكم من مصارحة أخرجت

وقربت بني زوجني وحلت من مشاكل
من مكنونات كانت يف النفس ّ
السيام يف بداية نشوئها وكم أشعرت الزوجة بمكانتها وأمهيتها عند
زوجها ،وعىل العكس فإن أخطر ما هيدد احلياة العاطفية بني الزوجني

هو الكبت وع��دم البوح باملشاعر مما يسبب ختزين املشاكل ،ومن
َث ّم تضخيمها ،ولكن بمجرد إظهار حديث الزوج لزوجته واحلوار
اهلادئ واملناقشة اجلميلة معها ومشاورهتا وإشعارها بوجودها وقيمتها

وأمهيتها له تأثري وفاعل يف النفس وهو مما ترتاح وتطمئن إليه.

ع��ارشا :ن��داؤك لزوجتك بأحب األس�ماء إليها ،لبيان مكانتها

واحرتامها أمام أبنائها فأنتم القدوة وهم يف املستقبل سيحذون حذوكم
يف حياهتم الزوجية ان كانت ناجحة وبعيدة عن اخلالفات واألزمات.

احللقة اخلام�سة
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كيفية تنمية الود واالحرتام بني الزوجني
من الوسائل الكفيلة بإنامء الود واإلحرتام بني الزوجني:
ِ
جزاك اهلل خريا ،وحماولة تكراره أحيانا
الشكر والثناء ،وقول:

فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.

• ومنها :التغايض عن الزالت واإلعتذار عند اخلطأ ،وهذا من

احلب واملودة وإياك أهيا الزوج واإلكثار من
أعظم الوسائل يف تنمية
ّ

اللوم واملالحظة وكثر َة التشكي والتربم فإن هذا ُمذهب للمودة منغص
للسعادة.

• ومنها  :اإلح�ترام والتقدير للزوجة ،فإكرام امل��رأة وحسن

معاملتها ٌ
دليل عىل شخصية الرجل ونُبله وإهانتها عالمة عىل اللوم،

وكام قيل  :ما أكرمه ّن إالّ كريم وما أهاهنن إال لئيم.

• ومنها :النظر بعمق وتأمل يف سرية احلبيب ومعارشته

ألزواج��ه وحكمته ورمحته يف باب التعامل األرسي وكيف حث
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أهل البيت  عىل احرتام الزوجة و ّبينوا مكانتها بالنسبة للزوج
واألوالد.

ن�صائح للفتاة امل�سلمة املقبلة على الزواج
من فضل اهلل تعاىل وتكريمه لبني آدم أن رشع هلم الزواج وجعله
ال ِم ْن َق ْبلِ َ
و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس ً
ك َو َج َع ْلنَا
من نعمه سبحانه عىل عباده َ

لهَُ ْم َأز َْواج � ًا َو ُذ ِّر َّية(الرعد ،)38:فذكر ذلك يف معرض اإلمتنان،
ّ
وحث
وإظهار فضله سبحانه عليهم ...وقد ر َّغب اإلسالم يف الزواج
سبحانه:و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم
عليه فعدَّ ه آية من آياته
َ
ك آَل ٍ
ِ
ح ًة إِ َّن فيِ َذلِ َ
يات لِ َق ْو ٍم
َأز َْواج ًا لت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر مْ َ
ون(الروم.)21:
َي َت َفك َُّر َ

حض اإلسالم عىل حسن
 - 1إختيار الزوج املسلم الصالح ،فقد َّ

اختيار الزوج من ذوي األخالق والصالح والدين والع ّفة...قال تعاىل:
ِ
ِ
يم َخبِريٌ(احلجرات،)13:
إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اللهََّ َعل ٌ
الني ِمن ِعب ِ
حِِ
ِ
ِ
ادك ُْم إِ ْن
الص َ ْ َ
و َأنْك ُحوا الأْ َ َي َامى م ْنك ُْم َو َّ
وقال سبحانه َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم(النور ،)32:فال
َيكُونُوا ُف َق َر َاء ُيغْن ِه ُم اللهَُّ م ْن َف ْضله َواللهَُّ َواس ٌع َعل ٌ
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رتي باملال أو باجلاه أو غريمها واحريص أوالً عىل اإلستقامة يف الدين
تغ ّ
و حسن اخللق لقوله :إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه،

إالّ تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

 - 2يستحسن أن يكون الزوج من احلريصني عىل تعلم العلم

ومطالعة الكتب -ونحسبك كذلك -ليسهل التفاهم والتواصل بينكام
ولتتعاونا عىل الرب والتقوى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر..
مرحلة اخلطبة
 - 1بعض الفتيات ي�ترددن كثري ًا يف أخذ قرار ال��زواج وحسم

أمرهن فيطلبن من اخلاطب مدة للتفكري ،فتبدأ يف وزن املفاسد واملصالح

واإلجيابيات والسلبيات ،وهذا أمر مقبول إذا مل يتجاوز احلد املعقول

فتطول املدة ،وإن ُسئلت أو استُعجلت ،ر ّدت بأنه البد ان يصرب وهذا
ترصف غري الئق ،خذي مهلة حمددة وصيل صالة اإلستخارة واقرئي

الدعاء واستشريي كام ع ّلمنا رسول اهلل ،فام ندم من استخار اخلالق

وشاور املخلوقني املؤمنني ثم َسيل اهلل التوفيق..

 - 2أعدّ ي قائمة حول النقاط التي ترغبني إثارهتا أثناء لقائك
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مع اخلطيب ورتّبيها وينبغي أن يكون ذلك اللقاء بحضور شخص من
أهلك.

 - 3من املستحب أن تنظري إىل خطيبك أثناء اللقاء ،لكن احريص

عىل احرتام الضوابط الرشعية ،وحافظي عىل لباسك الرشعي.

 - 5إياك واخلروج بعد اللقاء األول أو كثرة احلديث مع اخلطيب

– ولو باهلاتف – قبل العقد ،ذلك خشية اإلنجراف وراء العواطف...
ال تنيس ،إن مما حبا اهلل به املرأة وكرمها به أن فاقت الرجل باحلياء

ولذلك ُيقال يف شدة احلياء (أشد حيا ًء من العذراء يف خدرها) .وإنام

هيتك سرت احلياء التوسع يف األمور عىل غري بصرية !
من حقوقك قبل الزواج

احلق يف قبول الزوج أو رفضه ،قال
 - 1أن يستأذنك وليك ولك ُّ

األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذن،
النبي :ال تنكح ُ
قالوا :يا رسول اهلل! وكيف إذهنا؟ قال أن تسكت ،فالويل مأمور من

جهة الث ّيب ،ومستأذن للبكر .لكن احذري من اإلستسالم إىل العواطف
واختاري الزوج الصالح املتحيل باألخالق احلسنة...

كيفية تنمية الود والأحرتام بني الزوجني
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 - 2ال حيق لوليك رشعا أن يمنعك من الزواج بحجة استكامل

التعليم أو احلصول عىل الشهادة والوظيفة ،بل يمكن اجلمع بني
األمرين إن أحببت وتيسرّ لك ذلك ،ال تنيس أن وظيفتك األوىل هي
البيت والزوج ورعاية األوالد.

 - 3إياك أن تشرتطي لزواجك بالرجل أن يط ّلق امرأته – إن كان

ِ
لتستفرغ
متزوج ًا – قال النبي :ال حيل المرأة تسأل طالق أختها،
صحفتها ،فإنام هلا ما ُقدِّ ر هلا.
�أركان الزواج ال�صحيح
 – 1أوهلا إذن الويل :عن أيب موسى عن النبي قال :ال نكاح

إال بويل

 – 2اإلعالن  :فإنه ُيستحب اإلعالن عن الزواج وإشهاد األقارب

واملعارف عليه.

 - 3املهر :أوجبه الرشع الرشيف عىل الزوج وجعله هدية تكريم
وآتُوا الن َِّساء َصدُ َق هِ
اتِ َّن نِ ْح َلة(النساء.)4 :
للزوجة ،قال تعاىلَ :
َ
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إال أنه حث عىل ُيرسه وخفته ،قال رسول اهلل :خري النكاح

أيرسه فاحذري املنافسة يف مغاالة املهر فغالء املهر من شؤم املرأة.

احللقة ال�ساد�سة
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جمموعة �أفكار لل�سعادة الزوجية ولزيادة املحبة
والألفة والإن�سجام بني الزوجني
فأول اخلطوات التي ستقومني هبا هي :استقبال الزوج حال دخوله

املنزل فكيف سيكون استقبالك له؟

تلبسني له أمجل الثياب عند استقباله فكثري من النساء ال هتتم

بمالبسها وال بمظهرها فنرى أن الزوج عندما خيرج ويعود اىل البيت
يرى زوجته كام كانت الهتتم بحضوره ع ّلمي األطفال كيفية استقبال

الوالد بضحكة وكالم مجيل ينسيه مهومه وتعب العمل إسأليه عن حاله
وظروفه اليومية وحاويل ان تنسيه مهوم عمله أحرضي له كأس ًا من املاء

أو العصري إن كان عطشان ًا.

اخلطوة الثانية استقبال ضيوف الزوج :
إستقبيل خ�بر حضورهم بالبرشى وع��دم التأفف م��ن كثرة

حضورهم أو عددهم.
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أعدي هلم الطعام والرشاب وما يناسبهم وتعريف عىل زوجات
ّ

أصحابه وتوددي إليهن.
غ�ضب الزوج :

أختي الزوجة اذا كان زوجك من النوع الذي يغضب فإليك

بعض الطرق لتهدئته من الغضب واإلنفعال:

حاويل هتدئته وضبطي انفعاالته وإن كان احلق ِ
معك حاويل فتح

املوضوع من جديد بعد نسيانه بأسلوب ش ّيق ولطيف ال تكوين ند ًا له
فرتدينه وتستفزينه فيزداد بذلك غضبه.
مر�ض الزوج :
إجليس عنده ملساعدته واقرأي له بعض اآليات القرآنية واألدعية

رددي عليه بعض الكلامت اجلميلة التي ختفف عنه آالمه خففي من

حركة األطفال حتى ال تزعجه فهو بحاجة اىل الراحة واهلدوء والطمأنينة
نوم الزوج :

جمموعة �أفكار لل�سعادة الزوجية

49

إبتسمي له دائ ًام وال يكون وجهك عبوسا أمامه أبدا لكثرة ما

يتحمل من تعب ومشقة العمل وما يواجهه من صعوبات احلياة ادعي

له بالشفاء إذكري له بعض أعامله احلسنة ومآثره احلميدة إحريص عىل
نوم األطفال مبكر ًا.

ذكّريه قبل النوم بقراءة آية الكريس وقراءة املعوذات واالستغفار.
إذكري له بعض ما القيته اليوم من أمور ومواقف إذا كانت مسلية

وبعيدة عن التوتر واإلزعاج .
�سفر الزوج :

حضرّ ي له مالبسه ورتبيها يف احلقيبة طيبي حاجاته بالبخور

والعطور.

وال تث ّقيل عليه بالطلبات عند السفر او عند خروجه من املنزل

و ّدعيه وعبرّ ي له عن مقدار الفراغ الذي سيرتكه حال سفره والتزمي

بام يقول لك قبل خروجه للسفر إحفظيه أثناء سفره يف ماله وعياله وبيته
ضعي مصحف ًا صغري ًا يف جيبه وذكريه بقراءة دعاء احلفظ أو ضعيه يف
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جيبه.
ك�سب قلب والديه وبالأخ�ص والدته :
ساعدهيا يف أعامل املنزل وباألخص إن كان عندها وليمة.
إختاري مناسبات إلهدائها هديه بسيطة تعرب عن مكانتها بالنسبة

لك او هديه نيابة عن ابنها تزيد من األلفة والود بينكام.

ال تتحدثي باليشء الذي تكرهه وقومي باألعامل التي ال تستطيع

والدة زوجك القيام هبا ولتكن معاملتك هلا معاملة البنت مع أمها وال

بأس بأن تنادهيا بكلمة أمي أو ماما فذلك أقرب لقلبها.

إذكري مزايا ابنها اجلميلة أمامها وال تذكري عيوبه وحاويل ان

تشاركك احلديث وتقبيل ما تقدمه لك من النصيحة ،أما إذا كان أهل
الزوج يف بيت وأنت يف بيت آخر فحثي زوجك عىل كثرة زيارة والديه
وبرمها فإن ما تقومني به اليوم سيفعله بكم أوالدكم غدا إحريص عند

زيارهتام عىل حفظ أوالدك بقربك حتى ال تزعجيهام.

أطلبي من زوجك أحيان ًا رشاء العشاء وتناوله يف منزل والديه

جمموعة �أفكار لل�سعادة الزوجية
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وأحيانا أخرى قومي أنت بإعداده يف بيتك ُ
وخذيه اىل بيت أهل الزوج

ملشاركتهم أو قومي بإعداده يف بيت أهل الزوج ليكون هناك تغيري يف
نمط حياتك األرسية وجتدد.

إتصيل به عند تأخره يف العمل وإسأيل عنه إمدحي األشياء التي

اشرتاها لك أو ألوالدك .

شاركيه يف مهومه وخذي برأيه كوين منطقية يف طلباتك وتذكري

دائ ًام ( إن املرأة ال تريد إال الزوج ،فإذا حصلت عليه أرادت كل يشء).
إحريص عىل تعلم كل جديد من طبخ وهواية وفن حتى يرى منك

كل يوم جديدا.

ذكّريه بأعامله يف الصباح.
كوين لبقة :
ال ّلباقة تعني بكل بساطة  :الكلمة املناسبة ،ورد الفعل الذكي.
أو بعبارة أخرى  :أن املرأة ال َّلبقة هي التي تُلبس لكل حال لبوسها،
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وتستطيع أن حتول املوقف املضاد بذكاء الكلمة والفعل إىل صاحلها.
وحب
حب املال ،واألنان َّية،
ُّ
وقيل  :ثالثة أشياء تسقط قيمة املرأة ُّ :

السيطرة ،وثالثة ترفعها  :التضحية ،والوفاء ،والفضيلة.

احللقة ال�سابعة

من

رفق ًا بالقوارير
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جمموعة من الأفكار تزيد من حمبة الزوجة
لزوجها
التعامل مع الزوجة:
وفر الراحة لزوجتك يف كل الظروف احلياتية وال تظهر عيوهبا يف

املالبس أو الطعام أو الكالم بشكل مبارش وال تكن متعنف ًا يف التعامل

معها وتذكر أهنا امرأة فرفق ًا بالقوارير .

أما إذا كانت لدهيا هواية فشجعها عليها وشاركها يف إبداء الرأي

وال ْ
تقل ( أنا ال أفهم يف الطبخ أو الزراعة أو اخلياطة أو الكمبيوتر.)...
وإذا دخلت املنزل فال تفكر بعملك وحتدث معها باهتامماهتا

وأحواهلا اليومية شجعها عىل حضور بعض الدروس الدينية والربامج
واألنشطة اإلسالمية الثقافية واملجالس احلسينية النسوية ،زين ألفاظك

عند ندائها أو أثناء احلديث معها وال تعاملها كام يعامل الرئيس مرؤوسه
باألوامر فقط.
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إمدح الطعام أو الرشاب الذي أعدته ِ
وأبن مزاياه ومدى رغبتك

إىل هذه الوجبة وإهنا كانت يف خاطرك منذ يوم أو يومني أحرص عىل

أن ال تأكل أبد ًا حتى حترض إىل املائدة فتأكل معها ع ّلم األبناء أال يتقدموا

عىل والدهتم بالطعام.

ساعدها يف جتهيز املنزل إن كانت لدهيا وليمة مث ً
ال او هي بحاجة

اىل مساعدتك.

إذا دخلت املنزل ورأيتها مشغولة فخفف عنها بعض أشغاهلا حتى

اهلم يف ذلك .وخريكم خريكم ألهله كام قال رسول اهلل
تزيل عنها ّ
إسأهلا بني مدة وأخرى عن حاجاهتا املنزلية قم بمتطلبات األطفال

لي ً
ال لتخفيف العبء عنها ولكي يسود التعاون واالنسجام بينكام.

ّفرق يف معاملتك املالية معها بني ظروف احلياة اليومية العادية وبني

املناسبات واملواسم فال بد أن تفتح يديك عليها باإلكرام يف املناسبات

وأحيان ًا يف بعض األيام لتتجدد احلياة بينكام.
�أهل الزوجة :

جمموعة من الأفكار تزيد من حمبة الزوجة لزوجها
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ساعدهم وباألخص إذا وقعوا يف مشكلة ال متنعها من صلة

أرحامها وزيارة والدهيا أظهر البشاشة عند زيارهتم أحرض هلم هدية

بني حني وآخرى.

إمدحها أمام أهلها يف حسن تربيتها للمنزل وتربية أوالدها كام

يمكنك تكوين عالقات طيبة مع إخواهنا ،إذا غضب أهلها عليها

ردعليهم بكلامت طيبة ملطفة للجو ومهدئة هلا.
مر�ض الزوجة :

وأدع هلا بالشفاء.
إهتم هبا ،ووفر اجلو الصحي هلا إسهر عىل راحتها ُ
ور ّقيها باألذكار املرشوعة.
إقرأ عليها القرآن َ
تربية الأبناء :
رب أبناءك عىل احرتام والدهتم وطاعتها وال تعتمد عىل تربيتها
ِّ

هلم وحدها دون متابعتك ألخالقهم فهي بحاجة اىل مساعدتك فال
يشغلك عملك عنهم.
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وإذا طلب منك الطفل شيئ ًا ...قل له ماذا قالت أ ّمك؟ حتى ال

تعارضها إتفق معها عىل أسلوب مشرتك لرتبية األبناء حتى ال ختتلف
يف ذلك.إصحبهم معك خارج املنزل أحيان ًا لتسرتيح والدهتم من

إزعاجهم.

إجعل يوم ًا واحد ًا يف األسبوع لألرسة للخروج والزيارة للرتفيه

عن النفس.

إجتمع معها لعبادة اهلل ،كقيام الليل أو ق��راءة القرآن أو غريه

لتستفيد من إجازتك بام يقوي عالقتك معها وينفعك يف دينك وهبذا
اجلو األرسي الديني يربى األطفال تربية سليمة وصحيحة ويتشجع
لقراءة القرآن والصالة واإلقتداء بكام بل ربام يصيل معكام فيكون

تشجيع ًا له منذ الصغر عىل الصالة..

ذكّرها يوم اجلمعة بقراءة سورة الكهف قال رسول اهلل :من

قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني.

إن الود يعني وجود ارتباط روحي عميق بني الطرفني ،ارتباط

ينعكس عىل سلوكهام ،وعىل تفكريمها ،وعىل اهتامماهتام..

جمموعة من الأفكار تزيد من حمبة الزوجة لزوجها
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شعور يتغلغل يف كل خاليا اجلسد ،ويلتف حول الروح ،وينفذ يف

كل وجوده.

فإن ما تفعله الزوجة لزوجها من خدمتها لعياله ،أو تطهو له صنف ًا

من الطعام حيبه ،أو تنمق له باقة من الزهور تضعها له عىل مائدة إفطاره،
أو تدعو له دعوة صادقة ترفعها من أعامقها له وهي عىل سجادهتا يف

سجدة هلا يف جوف الليل ..إنام هي صور هلذه العالقة السامية..

ولعل أمجل ص��ورة للود بني الزوجني ما ظهر يف قول السيدة

خدجية –للنبي حممد -عندما جاءها وهو يف أشد حاالت
احلاجة للمؤازرة النفسية الوجدانية عندما أوحى اهلل اليه :

واهلل لن خيزيك اهلل أبد ًا ،إنك لتصل الرحم ،وتصدق احلديث،

وتقري الضيف ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتعني عىل نوائب
الدهر

فهل اكتفت هذه الزوجة النارصة له هبذه الكلامت فقط؟
ال واهلل ..بل ساعدته يف سلوك الزوجة الصاحلة معه ..فأنفقت
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معه وأعانته عىل نوائب الدهر ..فكانت نعم الزوجة املحبة..
إن صور التعبري عن معاين الود بني الزوجني متعددة ..فلتخرت منها

الزوجة ما يناسب طبيعتها..

بإمكان اي امرأة أن تكون صاحلة او طاحلة فاختاري أي ًا منهام

سوف تكونني لزوجك.

احللقة الثامنة

من

رفق ًا بالقوارير
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اللآء�آت التي حتقق ال�سعادة الزوجية
السعادة الزوجية ينشدها كل زوجني يف هذه احلياة ،فهذه السعادة

هي التي تدعو اإلنسان إىل السعي احلثيث إىل دخول ّ
عش الزوجية،
وهي التي تكون سبب ًا يف استمرار الزوجية ،وإن ختللها ما يدركها،
وهذه السعادة هي التي تكون سبب ًا يف املحافظة عىل الوفاء من أحدمها

لألخر يف احلياة وبعد املامت.

وحتقيق هذه السعادة الزوجية منوطة عىل عاتق الزوجني مع ًا ،فكل

يتحمل مسؤوليته ودوره ،وفن التهرب من املسؤولية ال مكان له يف
احلياة الزوجية ،فحلوها ومرها يصل الزوجني مع ًا.

وللحياة الزوجية السعيدة أسباب ومقومات ،ومن هذه األسباب

معرفة ما يعكر جو هذه السعادة.

عزيزيت الزوجة  :قبل أن تدوي هذه ال�لآءآت أقول ( :انتبهي

لطبيعة زوجك ..وافهميه جيدً ا حتى تستقر حياتكام وتنعام بالرضا
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والسعادة) وهذه خالصة األسباب التي جتلب ِ
لك وله احلياة السعيدة

أدامها اهلل لكل زوجني.

فهذه عرشون ال ًء ،جتنبي الوقوع فيها :
1ـ ال تقارين نفسك به ،فهو خمتلف عنك يف جماالت شتى  :طبيعته

السلوكية ،واألخالقية ،والبنية البدنية

أن ّ
2ـ ال تتوقعي منه أن يقوم بام ترغبني يف أن يقوم به ،ال شك ّ
كل

ال أو آج ً
زوجة تريد من زوجها أن يستجيب لرغباهتا عاج ً
ال قل أو كثر،
لكن أيتها الزوجة ليس كل ما يتمناه املرء يدركه ،ولتعلمي أيتها الزوجة

أن زوجك ال يفكر باألسلوب الذي تفكرين به.

3ـ ال تفريض آراءك ،أو أسلوبك أو تفكريك عليه ،فالزوج مهام

كان ال يرىض أن يكون مسيرّ ًا ،أو أن تتعاىل عليه زوجته ،ورسعان ما
يغضب إذا شعر بذلك.

4ـ ال تقتحمي عزلته  ،إما بطلبات ،أو مناقشته يف قضية ما ،ألنه

يفضل أن ينعزل عن اآلخرين إما تفكري ًا ،أو جسدي ًا إذا كانت لديه

الآء�آت التي حتقق ال�سعادة الزوجية
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مشكلة حياول حلها ،حتى لو أردت مشاركته يف عالج مشكلته.
5ـ ال حتمليه مسؤولية أي خطأ أو رضر حيدث يف حميط األرسة،

وليس هناك سبب يشري إىل أنه هو املتسبب فمن طبيعة اإلنسان ما

يدعوه إىل التهرب من مسؤولية جريرة ما فعلته يداه فام بالك من مل يكن
هو املتسبب للخطأ ،أو يكون سبب ًا فيه .فاحذري من ختطئة زوجك

�ار عندما خيطئ
6ـ ال تنتظري منه اإلع�تراف ،أو االعتذار احل� َّ

بحقك ،ألنه يفهم أن اإلعتذار فيه نوع تنقص فلهذا ال حيب اإلعتذار،
وإن أراد فإنه يتبع طر ًقا أخرى غري مبارشة ،فأي ترصف يظهر منه

سوا ًء كان قوالً أم فع ً
ال فيه ولو باإلشارة إىل اإلعرتاف ،أو اإلعتذار،
فاستثمريه لصاحلك وعزي نفسك فيه وتقبليه منه كام لو كان اعتذارا

رصحيا وال تطلبي منه أكثر من ذلك ،فاملرء يكفيه من القالدة ما حاط

بالعنق ،وعىل هذا ال تنتظري منه أن يقول لك (آسف).

7ـ ال تثقيل عليه باحلديث ،سيام يف القيل والقال ،وكثرة التشكي

سواء من القريب أم البعيد ،وخاصة يف بعض األوقات ،واحلاالت،
فاإلنسان ال حيب الثرثار ال جمالسة وال حمادثة ،فكيف يكون احلال مع
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رفيق احلياة كالزوجة ،وهلذا نجد العامل بأرسه اتفق عىل أن من الصفات
اجلميلة يف الزوجة قلة احلديث ،ويقابل ذلك الزوجة الثرثارة ،ومن

ذلك إسامعه كال ًما ال يرضيه ،سوا ًء كان يف نفسه ،أو أهله  ،فإن هذا
يؤنبه كثري ًا ،ويعكر صفو مزاجه.

9ـ ال تستعميل األسلوب املبارش يف تنبيهه عند وقوعه باخلطأ،

وكذا الكلامت النابية  ،فإن يف القاموس كلامت مجيلة ورنانة تؤدي نفس
الغرض التي تؤديه الكلامت النابية ،بل أفضل منها وأجدى.

10ـ ال تلحي عليه بالسؤال عند خروجه ،وكذا الطلب منه بعدم

اخلروج  ،فهو يرغب يف عدم التقييد ،وأصدقاؤه كُثر ،فالذين سيذهب

معهم اليوم مل يذهب معهم باألمس ،وبدل من ذلك فاألفضل أن
ترشيده بأسلوب غري مبارش أن جياهد نفسه بالتقليل من اخلروج ،وأن
يرتب وقته ،وأن يرتبط معك وأوالدك أكثر.

11ـ ال تكرري الوقوع يف اخلطأ  ،حتى لو مل يكن خطأ يف نظرك،

فتكرار اخلطأ منك ال يفهمه عىل أنه ليس بخطأ وإن�ما يشعر بأنك

تنتقصني من رجولته ،وشخصيته.

الآء�آت التي حتقق ال�سعادة الزوجية

67

12ـ ال تظنّي ظ َّن السوء يف زوجك فال جمال هلذا الظ َّن يف احلياة

الزوجية ،وإن ظهر لك ما يوجب الريبة ،فالتثبت ،واالستفسار ،ومحله
عىل املحمل احلسن إن وجدت له منفذ ًا.

13ـ ال تقليل من قيمة ما يقوم به من أجلك ومن أجل أوالدكام،

ولو كان قلي ً
ال حتى ال تفقديه بالكلية.

14ـ ال تظنني أن من رشوط احلياة الزوجية السعيدة سالمتها من

سوء التفاهم بني الزوجني ،فهذا رشط بعيد املنال ،فليس عيب ًا أن يطرأ

عىل احلياة الزوجية سو ًء ،وإنام العيب عدم احلد منه ،وجعله يتفاقم ،بل

باإلمكان استثامره لصاحلكام إذا أحسنتام التعامل معه.

ومرها ألي كان  ،ألن الرجل
15ـ ال تنرشي أرسار حياتكام حلوها ّ

بطبيعته كتوم ،والعاقل ال يرغب أن يطلع عىل خصوصياته أحد.

ألي طرف ثالث يف حل املشاكل التي قد تقع
17ـ ال تسمحي ّ

بينكام  ،إال أن تصل إىل باب مغلق ال يستطيع فتحه إال العقالء من
اخلريين واملأمونني.
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18ـ ال هتتمي بأوالدك ،أو حاجياتك عىل حساب اهتاممك به،

فهو حيب أن يكون مصدر االهتامم والرعاية طوال وجوده بالبيت ،وأنه

بإمكانك أن توفقي بني اإلهتاممات عند تعددها.

19ـ ال تكوين سبب ًا يف نفرته منك سواء بكالم أو فعل حتى ال

يبحث عن الراحة يف مكان آخر.

20ـ ال تكثري عليه من طلباتك ،وعندما تدعوك احلاجة لذلك،

فاستغيل الوقت املناسب ،وتقديم األهم فاألهم.

واآلن نقول لك أخي الزوج الكريم :إذا التزمت زوجتك الفاضلة

بام ذكرناه يف هذه احللقة عليك ان ترفق هبا وتودها وتكرمها فرفقا
بالقوارير

احللقة التا�سعة

من

رفق ًا بالقوارير

ت�سعة و�سائل للود والأحرتام الدائم بني الزوجني
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ت�سعة و�سائل للود واالحرتام الدائم بني
الزوجني:
تعود عىل استخدام العبارات اإلجيابية ،كالدعوات
• أوالًّ :

الصاحلة ،أو كلامت الثناء .إن الكالم العاطفي جيعل املرأة ودودة ،وهو

السالح الذي إستطاع به اللصوص إقتحام احلصون والقالع الرشيفة،
ورسقة حمتوياهتا الثمينة.

إن الكلمة الطيبة تنعش قلب الزوجة ،فقلها أنت وستملك ذلك

القلب الرحوم.

• ثاني ًا :الترصفات الصغرية املعربة.
أنت بحاجة إىل أن تدخل عادات و سلوكيات جديدة يف حياتك،

وإالّ سوف تظل تواجه املشكالت.

• ثالث ًا :ختصيص وقت للحوار بني الزوجني.

72

رفقا بالقوارير

• احلوار عن املايض ،وذكرياته اجلميلةّ ،
فإن احلديث عنها جيددها

كام لو كانت وقعت باألمس.

• احلوار عن احلارض وإجيابياته وسلبياته وكيف نستطيع التغلب

عىل مشكالته.

• احلوار عن املستقبل ،وعن وعوده ،و خططه ،وحظوظه اجليدة.
• رابعا :تأمني املساعدة العاطفية عند احلاجة إليها.
فقد تكون املرأة حام ً
ال  ،و حتتاج إىل الوقوف معها معنو ًّيا ،وذلك

بتقدير حالتها النفسية ،فقد قال أهل الطب :إن معظم النساء يف حالة

احلمل يعانني من توتر نفيس تضطرب معه بعض ترصفاهتا .ومن هنا

حتتاج املرأة إىل مؤازرة عاطفية تشعرها بحاجة الزوج هلا وعدم استغنائه

عنها خاصة يف مثل هذه احلالة

• خامسا :التعبري املادي عن الو ّد.
من خالل اهلدية سواء كان ذلك بمناسبة أو بغري مناسبة ،واملفاجأة

هلا وقع مجيل.
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اخرت هدية معربة ،وليس املهم يف اهلدية قيمتها املادية عند الزوجة،

بل بمناسبتها ومالءمتها لذوقها وما حتبه ،وتعبريك عن شعورك هبا،

واستذكارك هلا.

•سادسا :إشاعة روح التسامح والتغافل عن السلبيات.
كرر الصفح ونسيان األخطاء خاصة يف األمور احلياتية البسيطة

التي ينبغي لكريم النفس أال يتعاهدها بالسؤال.

• سابع ًا :التفاهم حول القضايا املشرتكة يف األرسة.
• ثامن ًا :التجديد وإذابة اجلليد.
بإمكان اإلنسان  -رج ً
ال أو امرأة  -أن يقرأ كتاب ًا فيه النصح أو

يسمع رشيط ًا ملحارضات قد يستطيع تطبيق الكالم يف حياته اليومية،
حتى يستطيع أن جيدد احلياة الزوجية! وأن يضيف عليها من املعاين،
والتنويع يف :امللبس ،واملأكل ،واملرشب ،واألثاث ،واملنزل ،وطرق

املعاملة ،واملعارشة .ما جيعل احلياة تستمر ،وجتدّ  ،وال يترسب إليها

امللل أو السأم.
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• تاسع ًا :محاية العالقة من املؤثرات السلبية مثل :املقارنة مع

األخريات.

• األخالق متعة يف الدارين ..أنت لو كان صدرك ضيقا من

مشكلة معينة ..فمن طبيعتك أن تكون مكرشا ..فحاول أن تبتسم دائ ًام
ألنك بذلك خترج هذا الضيق من صدرك..

• كسب الناس أم كسب امل��ال؟ تبذل امل��ال لتبني رصيدا عند

الزوجة ..عطاؤك للهدايا ....كل هذا لكسب حمبتها ..فأنت يف احلقيقة

تنفق املال لكسبها..و األصل رشعا :التبسم واليكلفك ماال..و(كل
بسمة تنزع حزنا داخليا )وهي من اهلدايا...

• األصل فيمن تتعامل معها هذه الصفات لكن تتغري وتتفاوت

حسب الرتبية والتزكية وقد تضيع فاصطحبها عند التعامل
ا�سرتاحة طبية ونف�سية

فقد ثبت أن الزواج يقي الرجال والنساء متاعب الصداع العارض

واملزمن ،حيث يساعد الشعور النفيس بالعالقة املستديمة املستقرة
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عىل ختفيف حدة توتر اجلسم وإفراز هرمونات السعادة بكم أكرب من

هرمونات القلق واخلوف واحل��زن ..كام أكدت الدراسة أن الزواج
املبكر يساعد اإلنسان عىل التخلص من غالبية أشكال الضغوط النفسية
والعصبية ومن توابع مشكالت العمل واإلصطدام باملجتمع ويساعد

الزواج أيض ًا عىل عالج األرق وقلة ساعات النوم وعىل التخلص من

السعرات الزائدة أوالً بأول وبمعدل ال يقل عن ( )200سعرة حرارية.
ربام يسأل أحدنا ماهي القواعد التي تساعد يف معاجلة األخطاء؟
فنقول أن أهم القواعد يف معاجلة األخطاء هي:
• اللوم للمخطئة ال يأيت بخري غالب ًا
• أبعد احلاجز الضبايب عن عينها
• استخدم العبارات اللطيفة يف إصالح خطئها
• ترك اجلدال أكثر إقناع ًا من اجلدال فرب جدال حيدث من بعده

خالف كبريوال يصل الزوجان اىل هناية يف حديثهام بل عىل العكس من

ذلك

• ضع نفسك مكاهنا ثم ابحث عن احلل
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• ما كان الرفق يف يشء إال زانه
• دعها تتوصل لفكرتك
• عندما تنتقدها إذكر جوانب الصواب
• ال تفتش عن أخطائها اخلفية
• إستفرس عن خطئها مع إحسان الظن والتثبت
• إمدح عىل قليل الصواب يكثر منها الصواب
• تذكر أن الكلمة القاسية يف العتاب هلا كلمة طيبة مرادفة تؤدي

املعنى نفسه

• إجعل اخلطأ ه ّين ًا ويسري ًا وابن الثقة يف نفسها إلصالحه
• تذكر أهنا تتعامل بعاطفتها أكثر من عقلها
هذه هي أهم القواعد التي يمكن لكل زوج يبحث عن وجود

السعادة بني أفراد أرسته ان يطبقها فيكون بذلك خريا ألهله وأرفق هبم

فرفقا بالقوارير

احللقة العا�رشة

من

رفق ًا بالقوارير
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حقوق الزوج على زوجته
ر ّغب الرشع احلنيف يف طاعة الزوج وإرضائه يف غري معصية هلل

تعاىل ،وذلك من أعظم احلقوق عىل املرأة ،قال رسول اهلل :إذا

سها ،وصامت شهرها ،وحصنت فرجها ،وأطاعت
ص ّلت امل��رأ ُة مَخ َ

أي أبواب اجلنة شئت.
زوجها ،قيل هلا :ادخيل اجلنة من ّ
�إليك �أيتها الزوجة بع�ض الن�صائح لتهنئي بحياتك الزوجية :

ك��وين ودودة لطيفة مطاوعة حتى يشعر زوج��ك بالسكينة،
و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأز َْواج � ًا لِت َْس ُكنُوا
قال تعاىلَ :
ك آَل ٍ
ح ًة إِ َّن فيِ َذلِ َ
ون
يات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر مْ َ

(ال��روم( ،)21:تفقدي وقت منامه وطعامه ،فإن تواتر اجلوع ملهبة،
وتنغص النوم مغضبة) كام جاء يف وصية اإلعرابية البنتها ،إياك وكثرة
الشكوى والضجر من متاعب البيت أو من الضيوف ،فقد يكون ذلك

سبب ًا يف نفوره منك ومن البيت ،واصربي فإنك مأجورة إن شاء اهلل.
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كام أن خدمة الزوج واجب ،وأول ذلك اخلدمة يف املنزل وما يتعلق

به من تربية األوالد ،وهتيئة الطعام والفراش ونحو ذلك ،واقتدي ببنت

رسول اهلل فاطمة الزهراء.

إياك والغرية الزائدة فإهنا مفتاح الطالق! جتنبي كثرة األسئلة املريبة

وال تكوين من اللوايت يفتشن اجليوب ويتنصتن عىل املكاملات ويتص ّيدن

رضة
اهلفوات ويبحثن عن املشاكل واخلالفات ،خصوص ًا إن كانت لك ّ

رضات...كل ذلك مذموم وعواقبه وخيمة.
أو ّ

من حق زوجك عليك إرضاع األطفال وحضانتهم ،فاجعيل

ذلك عبادة سامية واستحرضي النية الصاحلة لتجني ثامرها .قال
ات ير ِضعن َأوالدهن حو َل ِ ك ِ
ِ
َام َلينْ ِ َلمِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ َّم
َ
تعاىل:وا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ينْ
الر َضا َع َة(البقرة :اآلية .)233
َّ

كوين أمينة عىل مال زوجك وما يودعه يف البيت من نقد أو مؤنة أو

غري ذلك فال جيوز لك أن تترصيف فيه بغري رضاه ،ويف احلديث الرشيف

عن الكريم :املرأة راعية يف بيت زوجها ،ومسؤولة عن رعيتها.
وال تخُ رجي من ماله إال بإذنه

حقوق الزوج على زوجته
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ال تأذين ألحد يف بيته إال بإذنه :فإن رسول اهلل قال :ال حيل

للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ،وال تأذن يف بيته إال بإذنه...

فال تأذن الزوجة ألحد يكرهه الزوج يف دخول البيت واجللوس

يف املنزل سواء كان املأذون له رجال أجنبيا أو امرأة ،أو أحد ًا من حمارم
الزوجة ،فإنه يتناول مجيع ذلك .ومرجع النهي أن األصل حتريم دخول

منزل اإلنسان حتى يوجد اإلذن يف ذلك منه...

استأذنيه يف صيام النافلة إن كان حارض ًا غري مسافر لقوله :ال

حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

ال خترجي م��ن بيتك إال ب��إذن��ه ،وال خترجي إال حلاجة أو
و َق ْر َن فيِ ُب ُيوتِك َُّن
مصلحة رشعية وتع ّبدي اهلل بقوله عز وجل َ
(األحزاب.)33:

غيض الطرف عن اهلفوات واألخطاء :وخاصة غري املقصود منها

سواء يف األق��وال أواألفعال ،كل بني آدم خ ّطاؤن ،وخري اخلطائني
التوابون.
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وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء.
جتنبي االستمرار يف النقاش حالة غضبه ،من األفضل أالّ تقاطعيه

واستمعي جيد ًا حتى هتدأ أعصاب ُه ثم تفامها ،حاويل أن تتجنبي ّ
كل ما

يسخطه لكي تنايل رضا ربك ،ال تنيس هو جنتك ونارك .اسعي يف
إرضائه بكل وسيلة رشعية.

كوين صادقة معه خصوص ًا فيام حيدث يف غيابه ،وابتعدي عن

الكذب ،فإن األمر إن انطىل مرة فلن يستمر لفقد الثقة ،وإذا فقدت

الثقة ساءت العالقة.

املشاركة الوجدانية يف األفراح واألحزان من أعظم أسباب املودة

إياك والفرح بني يديه إن كان مغتام ،والكآبة بني يديه إن كان فرح ًا.

فإن املشاركة يف األفراح جتعلها مضاعفة ،واملواساة يف املصائب تكرس
عمت خ ّفت .قفي إىل جنبه وأمدّ يه بالصرب والرأي.
حدّ هتا ،واملصيبة إذا ّ
إكرام أهل زوجك وأقاربه  -خصوصا والديه -خلق إسالمي

أصيل فهام يف سن والديك كام أن إكرامهام إكرام له ،قال رسول اهلل:

ليس منا من مل جُي ّل كبرينا ،ويرحم صغرينا ،ويعرف لعاملنا حقه.
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كوين قنوعة واشكري زوجك عىل ما جيلبه لك من طعام ورشاب

وثياب وغري ذلك مما هو يف قدرته ،واجتنبي جحده ،فإن هذا من

موجبات دخول النار.

الزوجة الصاحلة ال تسأل زوجها الطالق من غري سبب يلجئها

ُفزت -قال رسول اهلل :أيام امرأة سألت زوجها
إليه-وإن است ّ
طالق ًا من غري بأس ،فحرام عليها رائحة اجلنة.

ال خيلو شخص من نقص ،ومن املستحيل عىل أي زوجني أن

جيد ّ
كل ما يريده أحدمها يف الطرف اآلخر كامالً ..كام أنه ال يكاد يمر

أسبوع دون أن يشعر أحدها بالضيق من ترصف عمل اآلخر ،وليس

من املعقول أن تندلع حرب كالمية كل يوم وكل أسبوع عىل يشء تافه
كملوحة الطعام أو نسيان طلب أو اإلنشغال عن وعد (غري رضوري)

أو زلة لسان.

إن بعض األزواج تكون عنده عادة ال تعجب الطرف اآلخر

أو خصلة تعود عليها وال يستطيع تركها – مع أهنا ال تؤثر يف حياهتم

الزوجية بيشء يذكر – إال أن الطرف اآلخر يدع كل صفاته الرائعة
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ويوجه عدسته عىل تلك الصفة حماوالً اقتالعها بالقوة ..وكلماّ رآه ع ّلق

كرر نصحه عنها فيتضايق صاحبها وتستمر املشاكل ..بينام
عليها أو ّ
جيدر التغايض عنها متاما ،أو حياول لكن يف فرتات متباعدة ،وليستمتعا

فلنتغاض قلي ً
ال حتى تسري احلياة سعيدة هانئة
بباقي طباعهام اجلميلة..
َ
ال تكدرها صغائر ،ولتلتئم القلوب عىل الود والسعادة ،فكثرة العتاب

تفرق األحباب.

وهلذا عىل كل واحد منهام تقبل الطرف اآلخر والتغايض عام ال

يعجبه فيه من صفات ،أو طبائع.

أخي الزوج  :لتقف قلي ً
ال مع نفسك بعد أن أصبحت رب ًا ألرسة

وعىل عتبة مرحلة جديدة يف حياتك ..ال بد أن تكون واعي ًا حلجم

ومقدرات األمانة واملسؤولية التي رصت مكلف ًا هبا.وها هي زوجتك

ملتزمة أو ستلتزم بام قدمناه من وصايا يف هذه احللقة فعليك و ّدها

واكرامها والرفق هبا فرفقا بالقوارير

احللقة احلادية ع�رشة

من

رفق ًا بالقوارير

مهارات للزواج الناجح

87

مهارات للزواج الناجح
:أنت رحيان ُة بيتِك ،فأشعري زوج� ِ
ِ
ِ
بعطر هذه
�ك
أختي املؤمنة
َ
ِ
ِ
ِ
الرحيانة ُ
دخوله البيت.
حلظة
منذ
الزواج ..نعمة من ّ
أجل نعم اهلل عىل خلقه ،بل هو آية من آيات
و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق
اهلل التي تدل عىل كامل عظمته وحكمته قال تعاىلَ :
ِ
ح ًة إِ َّن فيِ
َلكُم ِّم ْن َأن ُفسك ُْم َأز َْواج ًا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّد ًة َو َر مْ َ
ك آَلي ٍ
ِ
ون( الروم.)21:
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
َذل َ َ
واإلسالم جعل العالقة الزوجية عالقة متميزة ،وبوأها املكانة

العالية ،ومن هنا كان احلفاظ عىل هذه الرابطة ،والتعامل بانضباط
متقن بني الزوجني ،وإشاعة أجواء الود واجلسد الواحد ،من عالمات
الزواج الناجحِ ..س َّيام وقد تو ّعد الشيطان بإغواء بني آدم والعمل عىل

التفريق بني املرء وزوجه.،

ولكي تبقى جذوة الود قائمة ،ول ُيحقق الزواج أهدافه التي شرُ ِ َع
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من أجلها ،كانت هذه املهارات لزواج ناجح بإذن اهلل.
الكالم العاطفي ال�صريح:
إن تضمني الكالم بمفردات الو ِّد واأللفة واإلح�ترام املتبادل،

من أقوى عالمات اإلستقرار األرسي ،بل ومن دعائم تثبيته ،فقول
الزوجة بعض العبارات منها (رس سعاديت) أو (لوعادت يب األيام ملا

قبلت زوج ًا غريك) أو (اهلل جيمعنا معك يف الدنيا واآلخرة) ونحو ذلك

يعلق من رواسب
يعطي للحياة األرسية نكهة خاصة ،ويزيل ما قد ُ

سلبية لسبب من هنا أو هناك.
الدعابة واالبت�سامة احلانية:

تُشري بعض الدراسات( :أن روح الدعابة وسيلة ُعظمى للتصدي

للضغوطات والقلق ،كام أهنا تشعرك بمزيد من الرضا عن حياتك)،
ويقول بعض علامء النفس( :عندما يأخذ الشخص كل األمور بجدية

تتغري حالته املزاجية وأسلوبه يف الكالم ونربة صوته بل وإشاراته مما

جيعله حا َّد الطباع ،وقاسي ًا ،مما يزيد الفجوة بينه وبني اآلخرين).
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والدعابة من أك�بر الوسائل للرتويح عن النفوس ،وتطييب

اخلواطر ،وحتقيق األلفة والسعادة واملحبة..
احرتام الأفكار و التوجهات وامل�شاعر:

فال شك أنه ينبغي حني اختيار رشيك احلياة أن تكون األفكار

والتوجهات متوافقة ،أما وقد تباينت األفكار والتوجهات  ،فيجب أن

حيرتم ك ُُّل طرف ما لدى اآلخر ،وعدم إلزامه بالتغيري ،مع إمكانية تبادل
األفكار والنقاشات بشأن هذه املسألة أو تلك ،وهذا خالف ما لو كانت
هذه األفكار تتعارض والتوجيهات الرشعية أو اإلجتامعية ..كام ينبغي

احرتام املشاعر ،والبعد عن كل ما جيرحها أو يكدر صفوها ،وخصوص ًا
إن كان هذا األمر بني آخرين.
الهدايا املنا�سبة:
اهلدية (مفتاح القلوب) تُستجلب هبا املحبة ،وتُعزز هبا املودة،

وتدرأ هبا الضغينة ،ولقد أوصانا باهلدية ،بل وجعلها سبب ًا للمحبة،
فقال :هتادوا حتابوا.
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احرتام �أهل �شريك احلياة:
فمام يؤكد املحبة ،ويزيد حبل املودة  ،احرتام أهل الزوج أو الزوجة،

واإلنبساط إليهم ،والعمل عىل التواصل معهم ،وجتنب ذكر عيوهبم أو

حماولة اإلتنقاص من شأهنم ،أو اللمز والغمز بأحد أفرادهم ..بل ينبغي

لكل زوج تذكري اآلخر للتواصل مع أهله ومهاتفتهم والتودد إليهم.
الغرية ولكن ب�صفتها املحمودة:

فإن بعض األزواج يقيسون مكانتهم عند أزواجهم بمقدار غريهتم

عليهم ،والغرية املحمودة هي ما ُّ
يدل عىل شدة املحبة ،وأما املذمومة

فهي ما كانت معول هدم للحياة الزوجية ،وأفضت إىل التشكيك يف
رشيك احلياة دون مربرات واقعية.
فن التغافل:
التغافل وغض الطرف عن بعض اهلفوات اللفظية أو الفعلية

لرشيك احلياة مطلب أساس يف استقرار األرسة ،فاحلياة الزوجية مبنية
عىل التلقائية وعدم التكلف ،واملرء يعرتضه من مهوم احلياة ما جيعله
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يترصف يف بيته ببعض الترصفات غري املناسبة أحيان ًا ،األمر الذي

يتطلب احتواء الطرف اآلخر له ،بل ومنحه شيئ ًا من احلميمية التي

تعينه عىل جتاوز تلك الضغوط أو الترصفات..
عالقة الرجل ب�أهله بعد الزواج :

إن ثمة حساسية حتدث بعد الزواج من قبل أهل الرجل جتاهه

وجتاه زوجته باألخص فيتصور الوالدان وبخاصة األم ّ
بأن هذه الزوجة
قد سلبت ابنهم منهم وما إىل ذلك من تصورات ،ولدرء هذه املفسدة

جيب عىل الزوجني اآليت -:

 )1أن يعلم الرجل أن أوىل الناس به أمه بالدرجة األوىل ثم أبوه

ثم زوجته.

هبا.

 )2جيب مداراة األم بعد الزواج وإظهار هذه املداراة وإشعارها

 )3عىل الرجل ّحتمل أخطاء أمه والصرب عىل جتاوزاهتا ومقابلة

اإلساءة منها باإلحسان ،وأن يأمر زوجته بذلك وأن تصطنع املحبة إن
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مل تكن فعال.
 )4التهادي باملناسبات وغري املناسبات ويفضل أن تكون الزوجة

هي التي هتدي اهلدايا لأل ِّم أو األب.

 )5الكذب مباح يف حتسني العالقات اإلجتامعية والعائلية ،فعىل

الرجل أن حيسن استخدامه يف الرضورة فقط وعندما ال يقوم غريه يف

جو األرسة.
تصفية ّ

 )6عىل الرجل أن يأمر زوجته بعدم التدخل يف ش��ؤون الغري

(اإلخ��وة واألخ��وات األم اذا كان تدخلها يسبب مشاكل بني أفراد

األرسة .)..

 )7أن يأمر الرجل زوجته بعدم التدخل عندما يزجر أه ُله أوالد َه

وعليها أال تتأثر بذلك وال تبدي معارضة.

 )8عىل الرجل أال يعدَّ كالم زوجته وأخبارها من املس ّلامت

القطعية فيبني عليه حكام.

 )9عدم إفشاء املشاكل الزوجية اخلاصة بينهام ألشخاص آخرين
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و�صايا ملن �أقبل على الزواج ذكوراً و�إناثا
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن َن ْف ٍ
س
احلمد هلل القائل َ يا َأ هُّ َيا الن ُ
ِ
ِ
احدَ ٍة و َخ َل َق ِمنْها زَوجها وب َّ ِ
و ِ
اء َوا َّت ُقوا اللهََّ
َ ْ َ َ ََ
َ
َ
ث من ُْهماَ ِر َجالاً كَث ًريا َون َس ً
ِ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا(.النساء :اآلية )1
ون بِ ِه َوالأْ َ ْر َحا َم إِ َّن اللهََّ ك َ
اء ُل َ
ا َّلذي ت ََس َ
فإن اإلسالم حث عىل الزواج ورغب فيه ووضح ِحك ََمـ ُه وأحكامه

وما فيه من ثمرات وفضائل ،ويف هذه احللقة أذكر شيئ ًا من الوصايا ملن

أقبل عىل الزواج ذكور ًا واناث ًا ،وهي من باب التذكري ملن نسيها والتعليم

ملن جهلها.

ال�سعادة يف االختيار ال�صحيح :
عز وجل من أسباب السعادة وجبل النفوس
رشع اهلل ّ
إن مما ّ
عليه االرتباط برباط الزوجية ،فإنّه من أعظم أسباب السعادة يف هذه
احلياة ،وحصول الطمأنينة ،والسعادة ،والسكينة ،متى حتقق الوئام بني
ِ
ب التوفيق هلام ،ولذا امت ّن اهلل تعاىل عىل عباده هبذه النعمة
الزوجني ،وكُت َ
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ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها
وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأز َْو ً
فقال َ :
ك آَلي ٍ
ِ
ون  (الروم:
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر مْ َ
ح ًة إِ َّن فيِ َذل َ َ
اآلية .)21

وقد عظم اهلل تعاىل من شأن الزواج ،حتى سماّ ه بامليثاق الغليظ،

أي العهد الشديد -الوفاء واإللتزام القائم عىل اإلمساك باملعروف أو
وإِ ْن َأ َر ْدت ُُم ْاستِ ْبدَ َال ز َْوجٍ
الترسيح بإحسان  -فقال سبحانه وتعاىل َ :

َان ز َْوجٍ َوآ َت ْيت ُْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِقنْ َط ًارا فَلاَ ت َْأ ُخ ُذوا ِمنْ ُه َش ْيئًا َأت َْأ ُخ ُذو َن ُه هُ ْبتَانًا
َمك َ
ف ت َْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ َأ ْف ىَض َب ْع ُضك ُْم إِ ىَل َب ْع ٍ
َوإِ ْثماً ُمبِينًا َ و َك ْي َ
ض َو َأ َخ ْذ َن ِمنْك ُْم
ِمي َثا ًقا غَلِي ًظا( النساء :اآلية .)20
فاعلم يا أخي أن زوجتك أمانة يف عنقك سوف ت ُ
ُسأل عنها يوم

القيامة ،قال :استوصوا بالنساء خرياً.

فالزواج يف حقيقته رشاكة بني رجل وامرأة من أجل بناء اجليل

الصالح ،الذي يعبد ربه ويبني ويعمر احلياة ،فأصل الزواج يف اإلسالم
هو حلول املودة واأللفة واإليثار بني اثنني ،..ومن أجل دوام العرشة
بينهام جعل اهلل تعاىل لكل من الرجل واملرأة حقوق ًا لدى اآلخر جيب
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القيام هبا.
أوالً  :اإلحسان يف املعاملة واملعارشة باملعروف :
الزوجة أمانة عند ال��زوج ،فيجب عليه إحسان معاملتها قوالً

 :بكالم حسن وع ّفة لسان ،وفع ً
ال  :بمعاملة كريمة .لقوله تعاىل :
ِ
رِ
ي َع َل
وه َّن بِالمَْ ْع ُروف َفإِ ْن ك َِر ْهت ُُم ُ
اش ُ
َ
وه َّن َف َع َسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئًا َو جَ ْ
و َع ُ
اللهَُّ فِ ِيه َخيرْ ً ا كَثِ ًريا النساء .19/
وقال :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهله.
ثانيا  :حفظ أرسار الزوجة :وهذا احلق يعد من احلقوق املشرتكة

بني الزوجني.

اذ جيب عىل الزوجة ان حتفظ أرسار زوجها يف حضوره وغيابه

وكذلك األمر بالنسبة اىل الزوج فيجب عليه ان حيفظ أرسار زوجته

ايضا وجيعالن البيت مملكة خاصة هبام فقط .يتشاركان يف حل مشاكلهام
فيام بينهام دون ان يدرك األطفال بأن هناك مشكلة حصلت وبعيدا عن

التوتر والقلق.
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وغض ال ّطرف عنها :
ثالثا  :إحتامل هفوات الزوجة ّ
أخي الزوج  :ينبغي أن تعلم أنه ليس من سمة البرش الكامل ،بل

تغض
األصل يف البرش اخلطأ والزلل ،ولذلك من احلق والعدل أن ّ

طرفك عن األخطاء الصغرية واهلفوات العابرة فالزوج العاقل الكريم
إذ ًا ال يعاتب زوجته عند أدنى هفوة ،وال يؤاخذها بأول ز ّلة ،بل يلتمس
ثم يقدم هلا النصح بقدر
هلا املعاذير ،وحيملها عىل أحسن املحامل ،ومن َّ

املستطاع.

و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َ
ك
رابعا  :تعليمها أمور دينها  :قال احلق سبحانه َ :
ِ
ب َع َل ْي َها طه.132/
الصلاَ ة َو ْ
بِ َّ
اص َط رِ ْ
وفرس ابن عباس ريض اهلل عنه قوله تعاىل ُ قوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم

َارا التحريم ،6/بقوله  :اعملوا بطاعة اهلل ،واتقوا معايص اهلل،
ن ً
وأمروا أهليكم بالذكر ينجكم اهلل من النار.

وكان يعلم نساءه أمور دينهن ،وزوج رج ً
ال من الصحابة

امرأة عىل ما معه من القرآن.
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خامسا  :العدل بني النساء إن كن أكثر من واحدة  :واألصل يف
هذا احلق قوله تعاىل َ  :فانْكِحوا ما َطاب َلكُم ِمن النِّس ِ
اء َم ْثنَى َوثُلاَ َ
ث
َ
ْ َ َ
ُ َ
ورباع َفإِ ْن ِخ ْفتُم َألاَّ َتع ِد ُلوا َفو ِ
ك َأ ْدنَى َألاَّ
َت َأ ْيماَ ُنك ُْم َذلِ َ
احدَ ًة َأ ْو َما َم َلك ْ
َ
ْ
ََُ َ
ْ
َت ُعو ُلوا النساء. 3/

إحذر أخي الزوج أن تكون من الناس الذين هم داخل بيوهتم من

أفظ الناس وأغلظهم ،وهم خارجها من ألطف الناس وآنسهم.

إن الزوجة احلكيمة فع ً
ال هي التي تنرص الزوج عىل نفسه ،فتذكره

باهلل دائ ًام وذلك طمع ًا يف إستمرار السعادة األرسية ،وأن تنرصه يف
الرساء والرضاء.

االحرتام املتبادل :
ما أمجل أن يكون اإلحرتام املتبادل بني الزوجني قائ ًام عىل الدوام،

وأن يكون عن طيب خاطر وراحة نفس.

والواجب عليك احرتامك زوجك واإلعرتاف له بالقوامة وعدم

منازعته يف اإلختصاصات التي جيب أن ينفرد هبا ،وإنزاله منزلته التي
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أنزله اهلل إياها ،من كونه رب األرسة وسيدها وحاميها واملسؤول األول

عنها.

إحفظي له خصاالً مخس يكن لك ذخر ًا.
 -أما األوىل والثانية  :فاخلشوع له بالقناعة ،وحسن السمع

والطاعة.

 -وأما الثالثة  :فاإلحرتاس بامله ،واإلدعاء عىل حشمه وعياله،

فمالك األمر يف املال حسن التقدير ،ويف العيال حسن التدبري.

 -وأما الرابعة واخلامسة  :فال تعيص له أمر ًا وال تفيش له رس ًا،

در ُه.
رسه مل تأمني َغ َ
فإنك إن خالفت أمر ُه أوغرت صدره ،وإن أفشيت َّ
ثم إياك والفرح بني ِ
يديه إن كان ت َِرح ًا ،أو الترَ َح بني يديه إن كان

فرح ًا ،فإن اخلصلة األوىل من التقصري ،واألخرى من التكدير.

وكوين ما تكونني له إعظام ًا ،يكن أشد ما يكون لك إكرام ًا ،وأشدَّ

ما تكونني له موافق ًة ،يكن أطول ما يكون لك مرافق ًة ،واعلمي أنك ال
تصلني إىل ما
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�اك ،وه��واه عىل ه� ِ
تحُ بني حتى تؤثري رض��اه عىل رض� ِ
�واك ،فيام
ُ
ُ
كرهت واهلل خيري ِ
ِ
ِ
لك.
أحببت أو
ُ
ٍ
فام أمجل أن تزود ُّ
عاقلة ابنتها بمثل تلك اآلداب القيمة
كل أ ٍّم

والنصائح النرية،

لكي تسعد يف حياهتا ا لزوجية اجلديدة وتكون ام ًا ناجحة.
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