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  كيف تؤثرين على زوجك
  
  

هل لديك زوج ال يصلي ، أو حليق اللحية ، أو يسمع األغاين ، أو يشاهد الدش ، أو 
وتتمنني تغيريه وإصالحه ، .. ، أو .. ، أو .. بذي اللسان ، أو عصيب ، أو خبيل ، أو 

  !! أغريه ؟كيف أستطيع أن أؤثر عليه و: وتتساءلني حبرقة وهلفة 
  إذن اقرئي هذا الكتاب 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
مل ختلق املرأة من رأس الرجل لئال تتعاىل عليه ، وال من رجله لئال حيتقرها ، بل "  *

  .... " وقريبة إىل قلبه فيحبها وحتبه .. استلت من ضلعه لتكون حتت جناحه 
  

 الذي يذوب فيه رأس الرجل كما تذوب حنان املرأة وأنوثتها ورقتها هي النبع اجلميل* " 
  .... " صخرة يف عمق املاء 

  
  ....امرأة وأنوثة : الوداعة *

جتري " و " تطاوعه " والرجل يذوب حباً يف املرأة الوديعة اهلادئة اللبقة واليت حيس أا 
  ..وأن تكون أطوع له من يده وأرق من أحالم يقظته " على هواه 

  ... "قله ولبه وماله ومستقبله هنا يهبها الرجل قلبه وع
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  !ملاذا هذا الكتاب ؟
 .  لكل من ابتليت يف زوجها لتعلم أن الكثريات مثلها فال تأسى فيه تسلية وعزاء .١
 أو مل تفكر أصالً يف تغيريه – لكل يائسة من حالة زوجها فيه حث وتشجيع .٢

 .  لتنهض بكل جد وعزم ، ال يبدده إال القنوط من رمحة اهللا –وإصالحه 
 يقذفها يف قلوب املترقبات للحظات الفرج واملتلهفات فيه جرعات من األمل .٣

 . على السعادة الزوجية 
 واحللول اخلاطئة واليت درجت عليها بعض النساء يف فيه نفي لبعض التصرفات .٤

 . مواجهة مشاكلهن مع أزواجهن من خالل جتارب صحيحة وواقعية 
 :  لقول الشاعر فيه تأكيد قوي .٥

  صرب تبلغ ما تريد        وبالتقوى يلني لك احلديدأال بال
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  لست وحدك
قرأت عن دراسة أجريت على جمتمعنا خرجت منها مبعلومة مذهلة ، وهي أن ما يقـرب                

من العالقات الزوجية قائمة على الصرب وحماولة التكيف وال يوجد بينهما توافق            %) ٨٠(من  
  ىل الوراء ملا اختار هذا الشريك الذي يعيش معهوانسجام تام وأن الكثري منهم لو خري للعودة إ

لسِت : إن هذه الدراسة تقول لك يا أيتها الزوجة اليت تعانني من مشكلة ما مع زوجك                
وحدك من يكابد ،ـ فهذه سنة احلياة ، وما من أسرة حولِك إال وتعاين حىت ولو مل تالحظي                  

          م ، أو زيفوها ليلبسوا ثياباً ليست       ذلك ، أو حاولوا هم إخفاء حقيقة األمر للستر على حيا
بثيام ، أو رمبا ألن ما يرونه مشكلة عظيمة تنغص حيام ترينه هيناً يف عينيك فتعتقدين خلو                 

  . حيام من املشاكل 
ويف هذا عزاء لنا مجيعاً حىت ال نبالغ يف احلزن وردود األفعال اليت تـدمر               .... كلنا نعاين   

  . وال تصلح 
زوجية أمر طبيعي لن تنجو منه أي عالقة زوجية مهما عظم احلب واالحترام          إن املشاكل ال  

وحىت البيت النبوي والذي طرفاه نيب وزوجة نيب مبشرة باجلنة مل يـسلم             ... ومقدار التدين   
  ....منها 

 عنه إىل بيت ابنته عائشة ذات مرة فسمعها مـن           – رضي اهللا عنه     –فقد ذهب أبو بكر     
ا على النيب صلى اهللا عليه وسلم غاضبة منه ، فغضب أبو بكـر              خلف الباب وهي ترفع صو    

غضباً شديداً وهم أن يضرا لوال أا هربت واحتمت بظهر زوجها وحبيبها صلى اهللا عليـه                
  . وسلم ليحميها 

أيضاً اتفقت زوجاته صلى اهللا عليه وسلم على أن يطالبنه بتحسني أوضـاع بيـون ،                
ما كان منه عليه السالم إال أن هجرهن شهراً كامالً حىت نزل قولـه              وزيادة النفقة عليهن ، ف    

 ]٢٨من اآلية : األحزاب[ يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك ِإنْ كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا وِزينتها﴾           ﴿: تعاىل  
  . فاخترن اهللا ورسوله على الدنيا وزينتها .

  : وإمنا املشكلة ومكمن اخلطورة يف " مشكلة " يف وجود إذن ليست املشكلة 
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 . كيف نتصرف بشكل إجيايب حلل هذه املشكلة  .١
كيف ميكننا أن نقلل وقتها ، وأن خنرج منها كذلك دون أن نترك أثراً سيئاً يتراكم                 .٢

 !! هرم حياتنا وعش سعادتنا حىت يدفئه ؟على 
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  هل ميكنين أن أغري ما أكرهه يف زوجي ؟ 
  

  ...السؤال الذي تطرحينه بتعجب واستغراب هذا 
  . ميكنك أن تصلحي ما تكرهينه يف زوجك .. نعم : وأجيبك 

ولكن أنا لست متعلمة ، أو ال أمحل شهادات عليا ، أو ليست لـدى               : قد تقولني بيأس    
شخصية قوية ، أو ال أملك أسلوباً للتعامل أو احلديث احللو مع الزوج ، أو ال أملك مجـاالً                   

  . وكل ما يدور يف خاطرك وتعتقدين بأنه موانع ... أو .. اً ، أو كبري
كلنا نستطيع أن نغري أزواجنا ، املتعلمة وغري املتعلمة ، وذات الشخصية القويـة              : فأقول  

  . والضعيفة ، ومن متلك مجاالً ومن ال متلك ، واهلادئة والعصبية 
  : بشروط 
 .ية تواجه الصعاب أن تكون لديك عزمية على تغيريه وإرادة قو .١
ِإنَّ اللَّه ال يغير مـا       ﴿: أن تتأكدي أوالً من صالح نفسك ألن اهللا تعاىل يقول            .٢

﴾ فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حِبقَو . 
أن جتاهدي نفسك على التحلي باحللم وحسن اخللق والصرب على ما تواجهينه منه              .٣

 .  وسعة الصدر ، والبشاشة والكلمة الطيبة والعفو
 .أن ال تسمحي لليأس أن يتسلل إىل قلبك مهما طالت املدة دون أن جتدي نتيجة  .٤

واآلن ما رأيك ؟ هل تعتقدين بأن هذه الشروط صعبة أو هي حكر المرأة دون أخرى ،                 
  . أو هو شيء خارج عن إرادة اإلنسان كاجلمال مثالً 

.. ها مبقدار ، حبسب مقدار تدينه ومهته        فلقد يسرها اهللا لكل البشر وكلٌ يأخذ من       .. كال  
  . فأنت أكثر مما تتصورين .. فمهما كانت نظرتك لنفسك . إذن حضري عقلك للنجاح 
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  قصص واقعية   
  

سأتركك بعد قليل تعيشني حلظات ممتعة ومفيدة مع جتارب واقعية ناجحة سجلتها لك 
فنهن ، واستمتعت حبالوة الشهد بعد أن أجريت بنفسي اللقاءات مع صاحباا ، أو مع من يعر

  . وهو يقطر من أفواههن ، وحالوة الفخر بالنجاح وحتقق الفرح وهو يغمر شغاف قلون 
  :  تؤكد األخرى وكأا تقول بصوت واحد – لتشابه مضموا –كانت كل قصة 

  

  ... "إن طريق النجاح واحد " 
ين أمجع جتارب ناجحة ألنفع ا تفاعلن معي حمتسبات لألجر عند اهللا حينما أخربن بأ 

املبتدئات يف احلياة الزوجية واجلاهالت لطريق احلكمة يف معاجلة بعض املشكالت ، وأين 
..  ليعم النفع ا –أيضاً " حبكم عملي ككاتبة فيها ، ويف كتيب " الدعوة " سأنشرها مبجلة 

ت من صفحات حيان فتحدثن معي بكل صراحة واستفاضة وأهدين إيلَّ وإليكن صفحة طُوي
كانت مألى باملعاناة والدموع واهلموم والصرب والكفاح حىت طوا يد الفرج وأعقبتها صفحة 
جديدة سطورها احلب الزوجي والتفاهم والود واالنسجام والراحة والسعادة بعد حتقق األمل 

  . اجلميل 
 فاستفيدي منها أيضاً لقد أثرن واهللا علي وجعلنين أصحح شيئاً من مسار حيايت الزوجية ،

   ."أحب العباد إىل اهللا أنفعهم للناس " وانفعي ا غريك فإن 
وملن تتمىن لك السعادة دائماً ، أختك كاتبة هذه .. وال تنسي الدعاء لصاحباا   

  ....السطور 
لعلك تفتحني بعدها صفحة زوجية جديدة .. واآلن اقليب هذه الصفحة واقرأي ما بعدها 

   ...ومجيلة 
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  زوجي ال يقوم لصالة الفجر ) ١(
  ما هي مشكلتك مع زوجك ؟ : هذه هي إجابة أم عبداهللا عندما سألتها   

تـضايقت  .. تفاجأت من حالة زوجي هذه ألنه مدح يل كثرياً قبل الـزواج             : مث قالت   
بشدة وأحياناً كنت أبكي حني آراه أمامي غارقاً يف نومه واملسلمون يف املساجد يتعبـدون ،                

قررت أن أغري هذا الواقع املزعج وأن أظل وراءه حىت يتغري مهما            .. ولكين مل أستسلم للواقع     
  . طال يب األمر ومهما واجهت 

لقد كنت أدرك بأننا لن نصلح أي شخص إال بعد أن نصلح أنفسنا أوالً ، ولذا كنـت                  
مث نفسي على احلرص    وهللا احلمد حمافظة متاماً على أداء صالة الفجر يف وقتها ، وعاهدت اهللا              

  . أسأل اهللا الثبات ... عليها وعدم التأثر به أو بغريه 
... مث جعلت البداية مع اهللا ، فالبداية والنهاية ومسافة الطريق كلها البد أن تكون مع اهللا                 

أكثرت من الدعاء يف كل وقت وبالـذات يف الـسجود           .. تضرعت بني يديه    .. طرقت بابه   
  . وال أكر أن يوماً مر دون أن أدعو له باهلداية إال ما قل وبني األذان واإلقامة 

وكلما صدح الفجر دنت منه يدي لتمسح على جبينه وتوقظه وتذكره مبوعد مع قـرآن               
الفخر ، ولكن الرفض التام كان نصييب يف كل مرة ، وكلما أحلحت عليه شتمين بألفاظ قذرة                 

ورمبا جلأ إىل العناد وصرح به فيقول       .. لغرفة  وأحياناً يضربين أو يدفعين بقوة ويطردين خارج ا       
  " . عناداً لك فقط لن أصلي : " 

تأملت كثرياً ملا يصيبين منه بشكل يومي ، وبكيت أكثر وأكثر لكن ذلك مل يكن أبداً سبباً                 
لكي أيأس وأدعه ، وال سبباً يف االنتقام منه أو الغضب أو اهلجر له أو التقـصري يف حقوقـه                    

  . السيئة تلك بسبب معاملته 
فما أن حتني الساعة السابعة صباحاً موعد استيقاظه للدوام إال وأستقبله بابتسامة أرق من              
نسيم الصباح ، وقد جهزت له مالبسه وإفطاره وكل ما حيتاج إليـه مث أودعـه بـدعوات                  
صادقات بأن يكتب له التوفيق يف يومه ، وكأين ال أواجه معه أي مشكلة وال يصيبين منه أي                  

ليس ألين ال أملك إحساساً كاألخريات ، ولكين أعرف أين لن أمتكن من أسر قلبـه                ... أذية  
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إال باملعروف والدفع باليت هي أحسن وطيب املعاملة وحالوة الكلمة وبريق االبتسامة الـذي              
.. وقمة االهتمام مبا تقع عليه عينه من مالبسي وبشكلي وبـييت            ... ينبغي أن ال ينطفئ أبداً      

   . " املعاملة – قبل كل شيء –ين فالد"
وذَكِّـر   ﴿حاولت أن أذكره مبعظم هذه الفريضة بني فترة وأخرى استجابة ألمر اهللا                

   ِمِننيؤالْم فَعنى تموضوع الصالة يف أي وقت ،       ولكن ال أفتح معه   .  ]٥٥:الذريات[  ﴾فَِإنَّ الذِّكْر 
  ..م هلا وأقيمت الصالة وهو مل ينهض بعد وإمنا إذا حان وقت أي صالة وتقاعس عن القيا

حاولت أن أمسعه بعض األشرطة عن الصالة وعظمها وعن املوت وغريه كلمـا ركبنـا               
السيارة وأذن يل ، وكذلك أضع بالقرب منه بعض الفتاوى واملنشورات ولكن ال أطلب منـه        

.. أو أنين أفضل منه     مساع الشريط وال قراءة الكتب حىت ال يشعر بأين أمه بالذنب والتقصري             
والرجل ال يقبل نصح املرأة بسهولة وال حيب أن يدع شيئاً بتأثري منها ولذلك البد أن تـدرك                  

  . املرأة أن نصح الزوج خيتلف متاماً عن نصح باقي البشر 
وللزوج حق عظيم عليها ، حيرم عليها أن ترفع صوا عليه ولو قصر يف حق اهللا تعـاىل ،                   

ك سبباً يف التقصري يف حقوقه ، وإمنا ختاطبه حال النـصح بكـل هـدوء                وال أن جتعل من ذل    
وتلطف ورقة وحنان وذل وشفقة ، حبيث ال تظهر له أا أفضل منه أو أنه سيء وآمث ، وإمنـا               
تتحدث عن الذنب بطريقة غري مباشرة دون أن تتحدث عنه هو وأنه ال يقوم لصالة من خالل           

  .  غري ذلك قصة مؤثرة ، أو فتوى تذكرها ، أو
سنة كاملة هي قصة جهادي اليومي مع زوجي مل أختلف عن إيقاظه يوماً واحداً وبكـل                

  .  زوجي يوقظ نفسه لصالة الفجر دون أن أوقظه – وهللا احلمد على ذلك –إحلاح ، واآلن 
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  لنتأمل
 وهذا السر األول من أسـرار       :حمافظة على صالة الفجر يف وقتها       " أم عبداهللا   " .١

لن تصلح الناس وأنت    :  مواجهة هذه املشكلة ، ألا تعلم قول الشاعر          جناحها يف 
وكثري من النساء الاليت اشتكني من هذا املوضوع حني سألنهن عن مدى            .. فاسد  

 . مداومتهن على القيام لصالة الفجر يقلن أا تفون كثرياً 
ِإنَّ اللَّه   ﴿،  ]٤٤من اآلية : البقرة[ ﴾نَ أَنفُسكُم   أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسو    ﴿هيهات ، هيهات ،   

﴾ فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغ١١من اآلية:  الرعد [ال ي[.   
 حىت ظهور النتائج وعدم اليأس إذا طالت        :الصرب واالستمرار على طريق العالج       .٢

ظلت توقظ زوجها سنة كاملة     " بداهللا  فأم ع " املدة والسقوط يف منتصف الطريق ،       
 . وبشكل يومي رغم أنه ال يستجيب بل ويؤذي أيضاً 

وهذا عكس حال كثري من النساء الاليت وقفت بنفسي على حاالن ، توقظه ثالثة أيام أو                
  . حالة ميؤس منها ، مث نامت معه ، وهذا هو السر الثاين : أربعة فإذا مل يستجب قالت 

 وعدم الغضب منه أو معاملته باملثل       :ع الزوج واحترامه وطاعته     طيب املعاملة م   .٣
 . والتقصري من حقوقه إن هو أساء سر ثالث من أسرار جناح هذه التجربة 

 األسباب وأعظمها ، إن مل يكن سر األسـرار علـى            :ولزوم الدعاء من أقوى      .٤
 . اإلطالق 
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   زوجي يدخن) ٢(
ملستقبل أال يكون مدخناً ، ولكن شاء اهللا كان من شروط موافقيت على زوج ا: " قالت 

  . أن يتقدم إلينا شاب من عائلة طيبة ، حمافظ على الصالة ومستقيم فوافقت عليه 
ولكن ما حيليت وقد عقد ... وبعد عقد القران عرفت أنه مدخن ، فأصبت بصدمة عنيفة 

  . قراين ودنا زفايف وعلم الناس بزواجي 
 أن أفعله ؟ وخرجت بعد تفكريي بعزمية قوية على أن ماذا جيب علي: فكرت كثرياً 

  . أجعله يترك هذا البالء 
قمت وصليت ركعتني سألت اهللا فيها بإحلاح أن يفتح علي حبسن التصرف معه وأن 

  . يهديه لتركه ويبغضه إىل قلبه وأن يكون برمحته عوناً يل يف مهميت هذه 
خذت أتنقل بني الغرف فوجدت طفاية سجائر ويف ليلة الزفاف وبعد أن ذهبنا إىل شقتنا أ

ما هذا ؟ سجائر يف بييت ؟ بعد اليوم ال أريد رفاقك الذين : وا بقايا ، فالتفت إليه وقلت له 
يدخنون أن يدخلوا بييت ، ومل أمه هو بالتدخني ومل أظهر له معرفيت بذلك ، مث أخذت 

 بادئ األمر إال أنه وعدين بتلبية طليب ، ويف الطفاية ، وألقيت ا يف سلة املهمالت ، فتلعثم يل
الصباح أخذ علبة السجائر والوالعة وأخفامها يف السيارة فكان كلما اشتاق هلذا السم نزل 
حبجة ، وعندما ينتهي يعود برائحته النتنة ، وكنت ال أتغاضى عن أي شيء أراه أو أمشه يف 

دها وال أمسح أن تبقى على جسده ولو مالبسه ، فأستنكر الرائحة وآخذ املالبس منه وأبع
  . لثواين ، وأدعو لألشخاص املدخنني باهلداية 

وهكذا يف كل مرة تقع عيين على بقايا سجائر بالسيارة أو أشم رائحتها يكثر يل من 
وداوم على هذه احلال فترة حىت انقطع عنه بالتدريج .. األعذار بأنه أوصل فالناً وعالناً 

  .  بتاتاً وأصبح اآلن ال يدخن
ما الذي فعلته ؟ فأنكرت معرفيت بتدخينه : وقد الحظ بعض أقاربه بأنه ال يدخن فسألوين 

  " . إا قد تكون نزوة : " وقلت 
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  لنتأمل  
حينما تعلم املرأة عن زوجها أمراً سيئاً كالتدخني وال يدري أا : هذه التجربة تنفع  .١

 .  عنها وهو حياول إخفاءه... تدري ، ومل ختربه بعد 
شاكل واألخطاء مع الزوج أو غريه وأسلوب التغافل هذا مفيد جداً يف عالج الكثري من امل

، ألنه طريق غري مباشر ال جيرح الشخص ، وجيعل الزوج يتشجع يف ترك ما هو عليه حىت ال 
  . تتغري صورته عند زوجته 

 وتعتقد بأن سكوا والزوجة اليت حترص على فضح زوجها أمام نفسه وإخباره بأا تعلم
يشجعه على النفاق تعترب خمطئة ، ألن هذا األسلوب يشجعه على ااهرة باملعصية أمامها دون 

  .حياء أو مراعاة ملشاعرها فتكون مصيبتها يف هذه احلالة مصيبتني
مهما تكرر كثرياً من الزوج فقد : البد من عدم التسامح أو السكوت عن أي منكر  .٢

ألن .. ئحة الدخان كلما مشتها سواء يف البيت أو يف السيارة ظلت أختنا تنكر را
السكوت يشجع الزوج على االستمرار وجيعله يعتقد بأنك رضخت للواقع ورضيت 

 .به، بعكس االستنكار الدائم فإنه حياصر املنكر حىت تضيق دائرته مث ينهيه
داية أو ختربه بأا حيث مل تعنفه بعد اهل: إمتام املعروف لطيفة من لطائف هذه القصة  .٣

كانت على علم ، أو أا سبب هدايته ، ومل خترب الناس أيضاً بل قالت هلم حني سألوها 
 .. " رمبا كانت نزوة : " عن السر 

وإمنا بالتدرج ولذا يتطلب :  تكون بني تغميضة جفن وانتباهتها املعافاة من أي بالء ال .٤
عاىل ، ومن كان اهللا معه ر مبعية اهللا تاألمر صرباً عظيماً وعدم يأس ، وليبشر الصاب

   .﴿ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرين﴾: ويعينه ويعطيه مطلبه، قال تعاىل، ويسدده ويثبته فسيوفقه 
والصابر له أجر ال حد له وال منتهى ، بعكس باقي األعمال الصاحلة ، فعلى قدر عمل 

ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ  ﴿:  يقول تعاىل اإلنسان يؤجر وجيازى ، أما الصابر فأجره بال حدود
أال تكفي هذه البشرية لتحفز املرأة على الصرب اجلميل  . ]١٠من اآلية: الزمر[ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب﴾

  !  على ما تالقيه من معاناة مع زوجها ، مقابل أجور من يد الكرمي املنان ال حد هلا وال منتهى؟
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    اللحيةوجدته حليق) ٣(
تقدم يل شاب فوافق إخواين عليه ومدحوه يل كثرياً ، ألم كانوا ) : أ، ع( قالت 

  . يعرفونه وحيبونه وحاولوا إقناعي بقبوله فقبلت 
وبعد عقد قراين عليه أحضروا يل صورته ألراه فما كادت عيين تقع على صورته حىت 

:  غضبت من إخواين وقلت هلم .ضاقت يب الدنيا مبا رحبت ، ألين وجدته حليق اللحية 
ملتزماً ، مستقيماً على أمر اهللا تعلمون بأن شرطي الوحيد فيمن يرغب االرتباط يب أن يكون 

إن يف الرجل مميزات كثرية تغطي على عيوبه ، ولن نرده من : ، فلماذا خدعتموين ؟ فقالوا 
  .ا طليب بفسخ عقد النكاح، بإمكانك بعد الزواج إقناعه كي يطلقها ، مث رفضو" حلية " أجل 

رضيت باألمر الواقع ومحدت اهللا على كل حال ، وسألت اهللا أن جيعل يف هذا األمر 
أقنعت .. وبعدها بدأت أهيء قليب لتقبل هذا الزوج الذي مل يكن يوماً ما حلم حيايت " خرية"

خط واحلزن نفسي بأنه أصبح زوجي اآلن وال مفر من ذلك ، وأنه ينبغي علي بدالً من التس
  . أن أعمل جاهدة كي أؤثر عليه وأغريه حىت يصبح الزوج الذي ظللت أحلم به 
" ... احلب : "وبعد الزواج بدأت رحلة اجلهاد الكبري معه والذي جعلت سالحي فيه هو 

  . بسحره األخاذ " احلب"
لبه إال لقد كنت أعرف بأين لن أمتكن من تغيريه إال إذا اكتسبت قلبه أوالً ، ولن أكسب ق

إذا أحبين ، ولن حيبين إال إذا رأى حسن خلقي ، وسعة صدري ، وكل ما حيبه يفَّ ، ومىت ما 
ملكت الزوجة قلب زوجها وأصبح حيبها حباً عظيماً فسيصبح طوعاً هلا ، ومستجيباً هلا يف 

  : يقول الشاعر . كل ما تطلبه منه 
  إن احملب ملن حيب مطيع

 البداية وركزت على إسعاده يف كل ما يطلبه مين وما ال            ولذلك تركت اإلنكار عليه يف     
يطلب ، كنت أظهر له أحاسيس احلب وأعرب ا صراحة ، وأؤكدها باحلرص على ما يرضيه،                
ولو كرهته نفسي ألن الرجل ال يعرف مقدار حب املرأة له وتقديرها له إال من خالل طاعتها                 

 ولو كانت نفسها تكره بعض ما يطلبه أو يشق          – يف غري معصية اهللا      –له يف كل ما يأمرها به       
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  . عليها 
ومن خالل حرصها على إرضائه يف أكله وحال نومه وبيته ويؤها الدائم ، له فال يراهـا       

فقد كنت ال أدع التزين له حىت ولو كنت غاضبة منـه ،             .. إال يف أمجل صورة وأكمل زينة       
فأكفكف دموعي وأقوم ألستعد له وكأن      ورمبا جرحين بكلمة أو أهانين أو ظلمين مث خرج ،           

شيئاً مل يكن ، فإذا عاد قربت له قهوته ، ووضعت لقمة يف فمه ، وأهش له وأبتسم حـىت إذا         
  . قام من عندي عدت إىل دموعي من جديد 
ـ        ﴿: أفعل ذلك وأنا أتذكر قول اهللا تعاىل         نيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعاد ه

   ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودفقد وقع يف حيب حىت أمخص قدميه وأصبح        ..  وهذا ما حصل فعالً      ﴾ع
 على أن ال يعكر صفو عالقتنا احلميمة أي شيء ولذلك حيـرص             – بفضل اهللا تعاىل     –حيرص  

  . على رضاي وإسعادي لتدوم سعادته 
فكنت أضع يدي على وجهه وأنـا       وبعدها بدأت أنتهز الفرصة لتذكريه مبوضوع اللحية        

سبحان من صاغ اجلمال وصوره ، وجهك مجيل لكنه لن يكون يف            : أمسحه حبنان فأقول له     
عيين أمجل إال حني تزينه بلحية كثة سوداء ، إا زينة الرجل عندي ومجاله وـاؤه وعنـوان                  

بتك أمجل فتقـر    رجولته ، والفارق بينه وبني وجوه النساء ، فهل يسعدك أن تكون يف عني حم              
  ! عيين فال ترى بعدك اًء وال مجاالً ؟

كنت أشعر بأنه يتأثر بكالمي وكان يف كل مرة يعدين خرياً ، وأنا أعلم بأنه لن يقتنع بني                  
عشية وضحاها ، ولذلك كنت أحتني الفرصة ، تلو الفرصة وأزيد محاسه حني أربطه بـاألجر                

، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم وبعد مخسة أشهر  نا أحب حبيب إلي   العظيم من اهللا واقتفاء أثر    
  .من زواجي أطلقها حبمد اهللا وتوفيقه فرأى من شدة احتفائي وسعاديت ما ثبته أكثر بإذن اهللا 

ما بذلته معه وما حتملت ألجل حتقق مطاليب ، مل أنس أبداً أعظـم سـبب                ومع كل      
 يدي الرمحن أرفع إليه حاجيت وأفزع      وأقوى سالح وهو الدعاء ، فكانت يل كل ليلة وقفة بني          

اللهم يا صارف الفيل عن الكعبة ، ويا صارف يوسف عن           : "، وكنت أكثر من هذا الدعاء       
ومل يكن حلق اللحية وحده هو مـا        " . الفحشاء واملنكر ، اصرف قلب زوجي عما حرمت       
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ا على علم بذلك    آخذه عليه إمنا عرفت بعد زواجي بأشهر أنه مدخن أيضاً ، وأن إخواين كانو             
أحاول معه لكي يطلق حليتـه أوالً ،        : ومل خيربوين ، ولكين تركت أمر الدخان جانباً وقلت          

بعد أن أطلق حليته وثبت عليها بدأت أحدثه عن   .. فإذا أطلقها سيكره كل منكر بعدها وفعالً        
تحياً ، عليه   انظر إىل شكلك يف املرآة ، هل يعقل أن جتد رجالً مل           : هذا املوضوع فكنت أقول     

أليس تناقضاً تأبـاه نفـسك أوالً قبـل أن          !! سيما الصالح والتقوى ويدخن هذا اخلبيث ؟      
أنت رجل مستقيم ، حمافظ على الصالة ، قد أطلقت حليتك وقـصرت             ! يستنكره اآلخرون ؟  

ثوبك ومسعتك اآلن طيبة عند الناس ، فكيف تسمح هلذا اخلبيث أن يدنسها ويطفـئ النـور                 
  ........!!جهك اآلن الذي يكسو و

لقد كان إلطالق اللحية دور كبري يف تركه للدخان ولغريه من املنكرات ، مع حرصـي                
الشديد على أن ال أشعره بأين أقوم بدور الناصح اآلمر الناهي وإمنا أحدثه بكل رفق وذل ولني                 

  . بعيداً عن رفع الصوت أو السخرية منه وتعيريه 
فه عنه صارف الفيل عن الكعبة فجاهد نفسه على تركه          وما هي إال فترة قصرية حىت صر      

  ...حىت تركه ائياً 
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  لنتأمل  
  . احلب ... احلب ... احلب 

  ....يف هذه الكلمة تكمن كل أسرار السعادة الزوجية 
وألذ شراب تعشقه القلوب البـشرية ، فتظـل         .. أقوى سالح فعال متلكه املرأة      : احلب  

 له سكرة عجيبة كلما شرب منه شـارب ذاب يف سـكرته             تشرب منه دون أن تفتر ، ألن      
  ..وخضع لساقيه أكثر 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للـب الرجـل           : (( يقول صلى اهللا عليه وسلم      
فتأملي هذا احلديث فهو بشرى لك ولكل امرأة تعاين من زوجهـا ،             )) احلازم من إحداكن    

قادرة بعون اهللا وتوفيقه على أن تسليب عقلـه         فمهما كان زوجك شديداً صارماً حازماً فإنك        
  . وتفكريه وقلبه وتكوين بصمة قوية يف حياته مىت ما أسقيته من قلبك شراب احلب 

 واليت هي سعادتك أيضاً     –من داخل قلبك استخرجي مفتاح قلبه فسعادة الرجل         .. نعم  
لبك عطر يف زجاجة    احلب يف ق  . ، كلمة السر فيها على شفتيك ومفتاحها بيديك وليس بيده           

  . ومىت ما رفعت الغطاء وتركت شذى العطر يفوح يف حياتكما فستملكني كل مفاتيح قلبه 
  .... أن حتبسي العطر يف زجاجة – مث إياك –فإياك 

برقتك معه ، بعذوبة حديثك ، ببشاشتك ودوام ابتسامتك ، حبركاتك األنثوية اجلذابـة              
ظهارك لكل مشاعر احلب وبكل صراحة سـتكونني        الفاتنة ، حبنانك وعطفك ورفقك به ، بإ       
  . بصمة قوية يف حياته ومتلكني جمامع قلبه 

حنان املرأة وأنوثتها ورقتها هي النبع اجلميـل الـذي          : " يقول الكاتب عبداهللا اجلعيثن     
  .. " .يذوب فيه رأس الرجل كما تذوب صخرة يف عمق املاء 

قة وتنصاع وتذوب ولو كانت جلمـود       ال باحلرب تستجيب القلوب الرقي    : نعم باحلب   
وطباعه وأخالقه جتعلين أكرهه وأعامله بكل سوء إنه        .. لكين ال أحبه    : قد تقولني   .... صخر  

  . أن أعطيه شيئاً من حيب واهتمامي " ما يستاهل"
إن املرأة اليت حتب هي اليت تستطيع أن تعطي ، أما أنا فال أستطيع ألن فاقـد الـشيء ال                    
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 ليس شرطاً أن جتدي يف زوجك ما حتبينه لكي تعطيه جرعات احلب ، فهـذه                :يعطيه فأقول   
مقايضة ستؤدي حبياتك إىل اخلسران والدمار وستسري حياتك من سيء إىل أسوأ ولن تنقطـع               

  . املشكالت منها أبداً 
إنك إن وجدت ما حتبني يف زوجك فلن حتتاجي إىل تغيريه والتأثري عليه فهـو احلبيـب                 

لكن إن وجدت يف زوجك ماال حتبينـه ، فباحلـب   ... ال غبار يلوث حياتكما     وأنت احملبة و  
  . ستغرسني كل ما حتبني فيه وبكل قوة ستؤثرين عليه 

فزوجها ليس كمـا    .. وتأملي هذا السر اجلميل يف جناح هذه التجربة يف قصة أختنا هذه             
عر احلزن وعدم الرضا    حتب وتتمىن ال ديناً وال خلقاً ، ومع ذلك قهرت بكل قوة وعزمية مشا             

اليت وجدا يف قلبها وجعلت مكاا سحر احلب األخاذ الذي سحر فؤاد زوجها وأصبح طيعاً               
هيناً ليناً عاشقاً هلا وساعياً يف رضاها ما استطاع ، قد يكون يف ذلك شـيء مـن الـصعوبة     

 فيما بعـد    وبالذات يف البداية وعند فئة احلساسات بالذات ، ولكنها ضريبة النجاح وستصبح           
فتحملي بعض التنازالت والتضحيات والصعوبات يف البداية فقـط مث          . متعة وليست صعوبة    

   . - بإذن اهللا –ستحمدين العاقبة بعدها 
عاملي زوجك كأنه أحب حبيب إىل قلبك ، وسيكون يوماً ما أحب حبيب إىل قلبـك                

  . فعالً 
 سبب  –ا رمزاً للتدين يف جمتمعنا       باعتباره –أن إطالق اللحية    :  نستفيد من هذه القصة      *

كبري يف تغيري كثري من الطباع واملنكرات يف الزوج ، ولذلك من اخلري أن تبدأ املرأة بإقنـاع                  
   . – بإذن اهللا –زوجها على إطالق حليته أوالً ، مث سيكون ما بعدها أيسر 
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   هجر الزوج )٤(
: غص بالعرب والعظات فقالـت      تروي يل قصتها املؤملة واليت ت     " أم عبدالرمحن   " جلست  

بعد مثاين سنوات من زواجي ، وحني كنت عند أهلي وقد انقضت العـشرون األوىل مـن                 "
فقد كان يتصل علينا كل يوم ،       .. نفاسي ، الحظت أن زوجي تغري علي فجأة وهجرين متاماً           

كاملـة يف   ويسأل عن أبنائه ولكن ما عاد يتصل أبداً ، وإذا اتصلت به ال يـرد أو خيتـصر امل                  
كلمتني مث ينهيها بسرعة ، أما إذا طلبت منه أغراضاً ليشتريها ، ويضعها عند باب أهلـي مث                  
يذهب دون أن يدخل كالعادة ليسلم علي وعلى أبنائه ، وكلما سألته عن سبب هذا االنقطاع         

  . تعذر بأنه مشغول جداً 
.. وس عند زفافها إىل زوجهـا       وبعد متام األربعني يأت للعودة إىل بييت كما تتهيأ العر         

ووصلت للمرتل وانتظرت ذلك االستقبال املفعم بالشوق والذي عودين زوجي أن يستقبلين به             
ولكن ، يبدو أن انتظاري سيطول ، فقد أدخلين بـييت مث            . كلما عدت إليه بعد غياب طويل       

  . خرج ومل يعد إال الفجر 
  ..ولكنه مل يتحدث معي .. حتدثت إليه 
ويف احلديث ويف اجللوس مل يعد جيلس معي ولو لشرب كوب من            ..  الفراش   هجرين يف 

الشاي أصبت بصدمة عنيفة ، وبكيت حىت نضب دمعي ، وحاولت أن أتذكر ذنباً جنيته فما                
! وجثوت على ركبيت بني يديه أبكي ، وأتوسل إليه أن خيربين ما به وماذا جنيت ؟               . وجدت  

  . ولكن دون جدوى 
وفقدت بعـده طعـم     ... زوجي الذي ال تسكن نفسي إال بقربه         ... لقد فقدت حبييب  

دموع تلو دموع حتاول    .. هو البكاء   .. ومل يعد يل يف احلياة سوى معىن واحد فقط          . احلياة  
  .حىت انتهيت إىل املستشفي وأصبحت أعاجل من حالة نفسية سيئة ... أن تبلل جفاف حيايت 

ر صاحبة يل ذات دين وعقل وحكمة ، فاتصلت ا          بعد فترة من الزمن قدر اهللا أن أتذك       
  .وشكوت هلا مأسايت لعلي أجد عندها حالً 

ذكرتين بالعزيز الـرحيم يف     ..وبدأت تنهال علي نصائحها كاملاء العذب أُرسل على نار          
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قالت يل إنه ابتالء من اهللا والبد أن خترجـي          .. وقت كنت أحوج ما أكون ملثل هذا التذكري         
  .اصربي فاهللا مع الصابرين .. ء فائزة برضاه واجلنة من هذا البال

حتسين إىل زوجك وأكرميه كما لو كان أبر رجل يف الدنيا ، وال تلتفيت ملا يفعله معـك                  
وال تنتظري منه جزاًء وال شكوراً ، وإمنا انتظري من اهللا فقط وأبشري فإن اهللا ال يضيع أجر                  

  . ء ، وانتظري بعده الفرج الزمي االستغفار والدعا. من أحسن عمالً 
وما جـف لـساين مـن       ... ولزمت الدعاء ليلي واري     .. انتقلت إىل رحاب اإلميان     

  " . حسبنا اهللا ونعم الوكيل : " االستغفار ومن الدعاء أزيد وأقول 
وأرجو ما عند اهللا ال ما عنده ، أُحسن إليه وهو           .. قمت إىل زوجي أُرضي اهللا تعاىل فيه        

أكرمه وأحترمه وأحسن استقباله وآمـر أطفـايل        .. أحلم كلما غضب وأعفو     .. يسيء إيلَّ   
كنت أدعو له كثرياً وهو يسمع وأسـأل اهللا أن          .. باحترامه والقيام له إذا أقبل وتقبيل رأسه        

أقبـل  والدعاء للشخص وهو يسمع كلمـا       .. حيفظه ذخراً هلذا البيت الذي ال يستغين عنه         
  . اً من أعظم ما يقرب بني القلوب ويلينها ويؤلف بينها وكلما أحسن إليك وأحضر شيئ

تقربت إليه بكل ما كان حيبه قبل اهلجر من طعام وشراب ولباس ، حىت إين ألتزين له كل                  
.. إكسسوارات  .. ماكياج  .. ما بني عطور    .. ليلة قبل منامه ، وكأنين عروس تزف لزوجها         

 ال يرفع إيلَّ ولو حىت      –أقسم باهللا على ذلك      و –رغم أنه   .. مالبس أجددها بني فترة وأخرى      
وإمنا كنت أفعل ذلك إرضاء هللا ، وحىت ال أكون عند اهللا مقصرة             .. طرفه بل وهاجر لفراشي     

  . مرت األيام القاسية وهذا هو دأيب معه .. يف حقوقه 
  . وكلما مللت أو يأست اتصلت بصديقيت تلك فثبتتين وذكرتين حىت أصرب 

 ويف ليلة بلغت فيها حداً من املعاناة والتعب النفسي ماال أطيق بعده صرباً              وبعد سنة كاملة  
إذا أقبل الثلث األخري من هذه الليلة فقومي إىل سجادتك          : ؛ اتصلت بصديقيت أبكي ، فقالت       

وأكثري من الصالة والدعاء وأحلي على اهللا بالدعاء وال تفتري وال تيأسي ، مث استغفري اهللا                
  " . حسبنا اهللا ونعم الوكيل : " د آذان الفجر ورددي بكثرة حىت يترد

أخذت بنصيحتها وقمت تلك الليلة اليت ما منت فيها أصالً من كثرة البكاء والـدموع ،                
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يا فارج كربات املكروبني رمحة تغنيين ا       : انطرحت بني يدي أرحم الرامحني وجعلت أنادي        
 وأنا أنتظر الفجر وجلست أستغفر اهللا       مث وضعت رأسي على املخدة    ..." عن رمحة من سواك     

  ) .  اهللا ونعم الوكيل حسيب( وأردد 
مث ملا ذهبوا ذهبت إىل غـرفيت       . مث يف الصباح قمت ألبنائي ألعدهم للذهاب إىل املدرسة          

وأنا أظن زوجي نائماً ففوجئت به مستيقظاً وجالساً جبانب املدفأة ، فتراجعـت إىل اخللـف                
، فالتفت إليه فإذا بتلك االبتـسامة       " يا فالنة   " وته يناديين   وخرجت فلما خرجت مسعت ص    

  " . تعايل إىل جانيب : " وإذا به يقول . كأا فلقة قمر ، واليت ما رأيتها على حمياه سنة كاملة 
مل أصدق ما رأت عيين وما مسعت أذين ، وطرت إليه كعصفورة أطلقت مـن قفـص ،                  

 تعاىل على ما فرج وعاىف وأعاد يل زوجي كمـا           واطلت دموع الفرح مدراراً ومحدت اهللا     
  . كان 
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  لنتأمل
 اليت متر علـى الزوجـة       :عزلة الزوج وهجره لزوجته من أقسى وأشد البالءات          .١

ولذلك من شدا ، جعلها اهللا أحد أسباب تأديب املرأة الناشز اليت وردت يف القـرآن                
إىل حالـة نفـسية مترديـة       وهجر الزوج وبالذات إذا طال قد يصل باملرأة         . الكرمي  

من يطيـق مـا تطـيقني يـا أم          .. فلله درك   ... تضطرها إىل العالج واملستشفيات     
 . عبدالرمحن 

..  إذا مل يسقها الرجل حباً ودالالً وتشجيعاً واهتماماً فإا ال حتيـا              :املرأة كالوردة    .٢
هـا اإلميـان    ولكن هذه الزوجة املفجوعة يف حبيبها ورغم حالتها النفسية السيئة أحيا          

وحب رضا الرمحن ، وشجعها فعملت دون أن ترى مقابالً ودفعت السيئة بأحـسن              
وإال فمن  .. منها ، وصربت حىت فازت وظفرت ، وهذا من أعظم أسرار هذه القصة              

من تطيق أن تصرب على هجر زوجها وأذيته سنة كاملة وتقابل ذلك بالتلطف والتحبب              
 !! .  إىل القلب والتزين والتجمل ، وكأنه أحب حبيب

 يف هذه القصة من أقوى األسباب يف عالجها ، وابـن القـيم              :الدعاء واالستغفار    .٣
الدعاء واالستغفار من أنفع األدوية ، وهو عدو الـبالء          :"رمحه اهللا يؤكد ذلك بقوله      

ويدفعه ويعاجله ومينع نزوله ويرفعه أو خيففه إذا نزل ، وهو سالح املؤمن كمـا روى                
قال رسـول   : قال  . يحه من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه           احلاكم يف صح  

الدعاء سالح املؤمن وعماد الـدين ونـور الـسموات          : (( اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 )) .واألرض 

 أن  :والثـاين   .  أن يكون أقوى من البالء فيدفعه        :أحدها  : وله مع البالء ثالث مقامات      
. ، ولكن قد خيففه وإن كان ضعيفاً      لبالء فيصاب به العبد   يكون أضعف من البالء فيقوى عليه ا      

 أن يتقاوما ومينع كل واحد منهما صاحبه ، وقد روى احلاكم يف صـحيحه مـن                 :والثالث  
ال يغين حذر   : (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت       

إن البالء ليرتل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم        من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما مل يرتل ، و           
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وقد روى احلاكم من حديث ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                )) القيامة  
  . )١(.. ))ال يرد القضاء إال الدعاء : (( قال 

                           
  . كايف البن القيم من كتاب اجلواب ال  ) ١(



  كيف تؤثرين على زوجك 
 

٢٤ 

   يف مرتيل " دش" )٥(
  

   :قبل أن أحكي لكم جتربة أختنا أحب أن ألف انتباهكم إىل أمر مهم 
دخول الدش إىل املرتل ليس سهالً حىت تتساهل املرأة يف السماح لزوجها بإدخاله مىت ما               
رغب يف ذلك ، فإذا كان الرجل غري مفتون به ، ال خيرج ألجل مشاهدته كل يوم إىل املقاهي                  
واالستراحات ، ولديك يف البيت أبناء مراهقون ، أو كنت من النوع الذي يفتنت به ولو دخل                 

نشغلت به عن بيتك وأطفالك وكان له خطورة على دينك وأخالقك وقلبك ، فإنه يف               بيتك ال 
هذه احلالة عند توفر أحد هذه األسباب فالبد أن تكوين صارمة وحازمة ومتنعي دخولـه إىل                

  . بيتك منعاً باتاً 
: فقالت  .ع إدخال الدش لألسباب السابقة      وقد حدثتين إحدى األخوات عن جتربتها يف من       

 زوجي بأنه سيحضر طبق الدش يف املرتل فرفضت رفضاً شديداً وملا جاء الغد ، دخل                أخربين
واهللا إن دخـل بـييت   : ( به علي يف املرتل فلما رأيته بيده قمت من مكاين غاضبة ، وقلـت    

وظل طول ذلك اليوم موجوداً مل خيرجه ومل يركبه ، مث جاء الغد محله بني               ) خرجت أنا منه    
   .يديه وخرج به 

: حني حلت يف بيتـها فقالـت        " الدش"وستحدثنا اآلن أم نايف عن جتربتها مع مصيبة         
كان خيرج من عندي كل يـوم       كان زوجي من الشباب الذين فتنوا ذا اجلهاز ، لدرجة أنه            "

أربعاء ومخيس ومجعة من بعد صالة العشاء وحىت الفجر ليسهر مع شلة من رفاقـه يف أحـد                  
وكان بعضهم مدخنني ، عدا غريهم من رواد هذا املقهى والذين ال         .. املقاهي أو االستراحات    

  . تؤمن فتنتهم على دينه وخلقه وأفكاره 
مث يف  ... لقد طلب مين السماح له بإدخاله يف البيت أكثر من مرة ولكين كنت أرفـض                

  : آخر مرة فكرت بإمعان ما إذا كانت مصلحة إدخاله تترجح على منعها أم ال 
جدت أبنائي ال زالوا صغاراً جداً وأرجو خروجه قبل أن يكربوا ، وقد الحظت               و :فأوالً  

أن زوجة أخيه ظلت ترفض دخوله منذ كان أبناؤها صغاراً فلما كربوا وأصـبحوا يف سـن                 
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  . املراهقة اخلطرة أدخله زوجها دون إذا ورضاها وهي اآلن تكتوي بناره ليل ار 
ة أعظم ، وهو السهر يف املقاهي مع شلل ال يؤمتنون يف            أرجو يف إدخاله درء مفسد     :ثانياً  

  . دينهم وأخالقهم وبني أفجر القنوات وأسوأها 
 أنا جربت نفسي مع الدش وأجدين ال أحبه وال أضعف أمام إغراءاته أبـداً يف أي                 :ثالثاً  

ل مكان أجده ، ولذلك حينما دخل بييت ما كنت أفتحه يف غياب زوجي أبداً ، وال أتابعه حا                 
حضوره ، بعكس بعض النساء الاليت لو دخل يف بيت إحداهن لفسدت هي قبـل زوجهـا                 

  : وأبنائها ، وبعد تفكري طويل أخربت زوجي أين موافقة على إدخاله لبييت ولكن بشروط 
 . أن يقتصر وجوده على غرفة نومنا فقط ، دون باقي غرف البيت  .١
إىل الفجر يف أيام األربعـاء واخلمـيس        أن يترك متاماً عادة اخلروج إىل املقهى والسهر          .٢

 . واجلمعة 
 . أن خيرجه من البيت إذا كرب أبنائي  .٣

  . وافق زوجي على شروطي ونفذها وأصبح ال يسهر مع رفاقه كالسابق أبداً 
وحل الضيف البغيض يف بييت ، وعشت األيام األوىل معه يف حالة نفسية يرثى هلا خـشية                 

  . وفاً من تأثريه على سلوك زوجي من حلول العقوبة يف بيتنا أو خ
إذا احلـل   .. مل يكن إدخاله هو احلل ملشكلة زوجي وإمنا اخلطوة األوىل يف طريق احلـل               

  . الصحيح هو إخراجه متاماً 
 – إال أن يشاء اهللا غـري ذلـك   –كان لدي يقني بأن إخراجه من مرتيل لن يكون سهالً       

اليأس ، وإتباع اخلطوات الصحيحة ملواجهـة       ولذا عاهدت نفسي على الصرب اجلميل ، وعدم         
  . هذه املشكلة 

بإدخال الدش عزلته عن رفاقه ورفقة السوء تفسد وال تصلح ، وهذه خطوة جيدة حىت ال                
  . يكون تأثريهم أقوى من تأثريي عليه وال يهدموا ما أحاول أن أبنية دائماً 

           ا املقـاهي ألين مل أمسـح       بإدخال الدش عزلته عن كثري من قنوات الفجور اليت تسمح
بدخوهلا بييت ، وقلصت عدد األوقات اليت جيلس فيها عند املشاهد املخلة للحيـاء ألنـين مل                 
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أتركه وحده مع هذا الشيطان ليفترسه ، وإمنا كنت أجلس معه إذا فتحه وكلما جاء مـشهد                 
 ا حني أكـون     ختجل منه جدران غرفيت غري القناة احتراماً لرغبيت ، وإن كنت أراه يستمتع            

  . لكن ال يهم نصلح القليل إن عجزنا عن الكثري .. خارج الغرفة 
إدخال الدش أعطاه إحساساً بأنه متلك ما كان ممنوعاً ، ومل حيرم مما يتمتع به اآلخرون ،                 

، واإلنسان إذا حاز على ما كان ممنوعاً منه خف شغفه           " كل ممنوع مرغوب  : " واملثل يقول   
 وبالتايل يترك مساحة للعقل لكي يعمل فيبدأ ميحص ويقلب ويفكر بعقالنية            به وتفكريه فيه ،   

وأيضاً متلكه يعطيه إحـساساً     .. ومييز بني الصواب واخلطأ ، ويقارن بني األولويات يف احلياء           
  . بالتشبع منه ، فال يبايل به إذا أراد أن خيرجه فيما بعد 

 كانت صحيحة أم ال ، لكنها أجدت        كانت هذه هي رؤييت هلذه املشكلة ، وال أدري أن         
  . والرجال بال شك خيتلفون .. مع زوجي نفعاً ، فلعل اهللا ينفع ا من كان على شاكلته 
  : أما خطوايت اليت اتبعتها حىت اجنلت هذه الغمة فهي 

 وهو أهم وأقوى األسباب اليت أعانتين يف حمنيت هذه فاإلنـسان بـال دعـاء                :الدعاء   -
 سرعان ما يهتز ويسقط ، فهو املثبت لك مهما طال الطريق وهـو  كاللوح بال مسامري 

 وألن هذا اخلبيث كان مهاً جثم على قليب ما استطاع لساين            – بإذن اهللا    –سبب الفرج   
  !! . أن يفتر عن الدعاء واإلحلاح أبداً وكيف ينسى مهموم مهه ؟

 بإذن  – البالء    وتقدمي النفع للمسلمني ألن الصدقة تدفع      :أصحبت أُكثر من الصدقة      -
 !! .  وهل من بالء أعظم من أن يكون صندوق شياطني اإلنس واجلن يف بييت –اهللا 

 على أن أكون دائماً يف لباسي وشكلي وتسرحية شعري بـل            حرصت حرصاً مضاعفاً   -
 – استطعت   –وحىت لونه ، ويف تنظيم غرفيت وسريري ، وأهيء أجواء الغرفة كل ليلة              

 . ن حمضناً لليلة رومانسية جتذبه عن هذا اجلهاز مبا أجدده من أفكار لتكو
وكنت دائماً جبانبه يف الغرفة ، أعطي التلفاز ظهري ، وأقبل عليـه بـوجهي وأحدثـه                 

 حىت أجده   – وبالطبع ليس فيها أحضر طماطماً ، وال حلَّ مشكلة           –بأحاديث أعلم أنه حيبها     
  . ينجذب إيلَّ كما ينجذب الفراش إىل العورد 
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دين أن هذا السبب ليس له أمهية كربى لكن من جتربيت أقول إنـه مـن أقـوى                  قد تعتق 
ب ملواجهة هذا البالء ، فهذا اجلهاز ينافسك يف حياتك ويسلب منك زوجـك وقـرة                األسبا

عينك فالبد أن تكوين يف قوة املنافسة من حيث أسلوب يف احلديث معه وذكائك يف جذبـه                 
إليك واهتمامك الشديد به وبأوقات تواجده ، فتفرغي نفسك من كل شاغل لتجلسي معـه               

مك الكبري بزينتك ولباسك واحلرص على التجديد حىت ال         وتنافسي هذا اجلهاز عليه ، واهتما     
يتفوق هذا اجلهاز عليك فيأخذ زوجك منك مث ال جتدينه يف أي ساعة من ليل أو ار ويفسد                  

ومسعنا وقرأنا عن شكاوي النساء من      . دينه وخلقه ومييت قلبه ، وهذا حيصل كثرياً يف البيوت           
از بل وكان سبباً يف كثري من املـشكالت بـني           أزواجهن حني أدمنوا اجللوس عند هذا اجله      

  . الزوجني ورمبا وصل إىل حد الطالق 
وال أجدين أقول حينما أمسع مثل هذه املآسي إال أن الزوج ما وجد امرأة بارعة تأخذه من                 
بني هذا الطبق ارم حبسن خلقها معه ، وحتببها الدائم إليه وحرصها الشديد علـى إسـعاده                 

 حياته خبفة دمها وسعة صدرها وطول باهلا عليه ، وصربها وحلمها ويؤها             وإشاعة البهجة يف  
  . الدائم له يف نفسها وزينتها وبالذات يف الليل 

 يف عالج هذه املشكلة تقوية الوازع الديين يف قلب الـزوج            من اخلطوات املهمة أيضاً    -
ا اجلهـاز ،    ألن ضعف الوازع الديين يف قلبه هو أكرب سبب إلصراره على اقتناء هـذ             

وتقوية الوازع الديين لديه ال يكون بإعطائه دروساً وحماضرات تنفر أكثر مما تنفـع ،               
وإمنا بإعطائه شيئاً من اجلرعات ، بطريق غري مباشر ، كنت حريصة جداً على إحضار               
كل ما خيص هذا املوضوع من فتاوى ونشرات وكتيبات ، فأضعها قريبة من متنـاول               

ان جلوسه أو قرب سريره وال أطلب منه إطالقاً قراءـا ، وقـد              يده إما قريبة من مك    
  . جتلس أياماً دون أن يقرأها ، ورمبا قرأها فور رؤيته هلا ورمبا ال يقرؤها أبداً 

ومع ذلك أجعل مهميت مقتصرة على جعلها قريبة منه فقط ، وأحياناً كثرية قد آخـذها                
ى بعض ما اقرأه سواء قصة أو فتوى ، دون أن           وأقرؤها وكأنين مل أقرأها من قبل ، مث أعلق عل         

أوجه أي مة إليه أو أشعره بأين أقصده هو ، وكأنين أوجه احلديث إىل أبنائي وأيضاً األشرطة    
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أحاول أن أمسعه إياها يف السيارة وكأنين أرغب يف مساعها وأذكره باألجر الذي نأخذه حـني                
  .  يكون وقتنا يف مساع حماضرة أو كلمة تذكرنا باهللا

 الذي حيبب الزوج يف متابعة االستماع وبرغبة يف         وينبغي العناية باختيار الشريط املؤثر     -
ومن جتربيت أطمئن أخوايت إىل أن الزوج مبجرد أن يسمع          . مساع أشرطة جديدة غريه     

شريطاً أو شريطني حىت حيبها وال ميانع من مساع أي شريط آخر حتضرينه ، املهم هـو                 
فإذا مل يوافق املرة األوىل فاتركيه دون ممانعة وحتيين الفرصة          ... عها  أن ترغميه على مسا   

  . يف وقت الحق 
لكن أهم شيء على املرأة أن تنتبه إليه هو أسلوا يف النصح فال تلجـأ إىل أي أسـلوب                   
يشعره بأا أفضل منه أو أنه سيء ومقصر ، بل تتحدث معه بكل رقة ولطف وأدب وحتاول                 

عه من باب االستشارة وأخذ رأيه ، وكذلك ضرب األمثلة وتركه يتفاعـل             أن جتعل حديثها م   
يف احلديث ويستنتج بنفسه دون إمالءات املرأة وذلك حىت يشعر بالثقة يف نفسه وبالتايل حني               
يترك أي شيء يتركه عن قناعة وعزة نفس ، ألنه لو شعر بأنه سيترك شيئاً خوفاً من املرأة أو                   

 الرجل ال حيب بفطرته إمالءات املرأة عليه وال تفوقها عليـه ولـو يف               بتأثريها فلن يتركه ألن   
  . الدين 
أنا : "مىت تخرج هذا اجلهاز الذي أخذ قلبك ودينك ، قويل           : فمثالً بدالً من أن تقويل       

" متأكدة بأن مكثه عندنا لن يطول ألن اإلميان يف قلبك عظيم وسينتصر إميانك على الشيطان                
ا ثقيلة ومضنية مع ثقلها كان الطريق طويالً إال أين وصلت إىل آخره بعد              هذه خطوات لكنه  . 

  .أربع سنوات مؤرقات حني دخل علي يف إحدى الليايل وبشرين بأنه قرر إخراجه من املرتل 
   

  "هذه التجربة احلكيمة ال حتتاج إىل أي تعليق "
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   زوجي عصيب وبذيء اللسان   )٦( 
  

ت تفاجأت بزوج شديد العصبية وميلك قاموساً قـذراً مـن           حني تزوج : "تقول أم ملياء    
  . األلفاظ النابية والدارجة يف جمتمعنا ، حىت اللعن مل يسلم لسانه منه 

  . وكان هذا ديدنه على كل صغرية تافهة أو كبرية فكل شيء عنده جرائم 
لطيفـاً  لن أقول لكم بأين حزنت بل ذرفت الدموع تلو الدموع ألين متنيت زوجاً هادئاً               

  . رومانسياً ال زوجاً يصيبين بالقلق والتوتر ليلي واري 
واملفترض أن ال تكون هذه األلفاظ وهذه العصبية بني الزوجني ألا تقتل كـل معـاين                
االحترام والود واحلب بينهما ، فكيف وهي ألفاظ ستخط اهللا تعاىل وورد النهي الصريح عنها               

ومن لَم يتب   ﴿وقال يف اية هذه اآلية         ﴾ نابزوا ِبالْأَلْقَابِ وال ت ﴿: يف كتابه جلّ وعال فقال      
 فليت املصرين على عدم التوبة واملشاهلني ا يتأملون هذه اآلية جيداً            ﴾فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ  

  ! ؟" الظامل"ويسألون أنفسهم هل يرضيهم أن يقدموا على اهللا بصحيفة طبع فيها عباة 
زوجي الذي أمسع أذين من غثاءه أكثر مما أمسعها من عذب حديثه ، فلـم يكـن                 أعود ل 

  االستسالم للواقع والرضا به منهجاً يل أبداً وإمنا قررت املواجهة رغم بذاءة لسانه وشدة غضبه 
 شيء إلصالحه أن ال أبادله غضباً بغضب ، وال كلمة سيئة بأسوأ منـها ،                 أهم :فأوالً  

 ، ألزم الصمت مهمـا ظلمـين        -كن أن مير يوم دون أن يغضب         وال مي  –كنت إذا غضب    
واعتدى علي وأحاول أن أدفع غضبه بابتسامة وطبطبة على كتفه وكلمة طيبة رغم بـراكني               

: القهر والكره اليت تتفجر يف نفسي تلك الساعة ، لكين أستعني باهللا املعني وأردد يف نفـسي                  
، وأحاول أن أرضيه    " وكلت وهو رب العرش العظيم      حسيب اهللا الذي ال إله إال هو ، عليه ت         "

تلك الساعة بأي شيء وال أخالفه يف رأيه ، وال أقول له أنت خمطئ ، أو تظلمين ، أو أنـت                     
  . عصيب ، أو ما أقبح أخالقك 

وأما ألفاظه النابية فال أرد عليه مبثلها ، وإمنا أظهر كرهي وامتعاضي من خـالل تعـابري                 
رب اغفر يل وله ، أسـأل اهللا أن ال          : أقول  . عه دعاء له طيباً مثالً      وأحاول أن أمس  . وجهي  
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اللهم ال تؤاخذنا مبا ظلمنا به أنفسنا وأحياناً أهدئه         . يسلط علينا شيطاناً حيرمنا اجلنة ، وهكذا        
  " . استعذ باهللا من الشيطان الرجيم ولن يكون إال ما يرضيك : "وأقول 

لفاظ فلم حيصل أبداً ، ليس احتراماً أو خوفاً من كما تفعل            أما أن أبادله التراشق بتلك األ     
بعض النساء ، بل خوفاً من اهللا تعاىل واحتساباً ملا عنده ، وقناعة تامة جتلجل يف نفسي بأنـه                   

 – رغم أم يثريون غضيب –داء ال بد أن يتطهر منه بييت ولن أطهره باملشاركة فيه حىت أبنائي           
اهللا : وإمنا كنت أكتفي بالدعاء هلم      .  أبداً رغم انتشارها يف جمتمعي       مل أكن امسعه هذه األلفاظ    

  . وأستغفر اهللا .. اهللا يصلحكم .. يهديكم 
وأعتقد بأن هذا السبب من أقوى األسباب ولو جاء وحده لكفى فكيف إذا دعم بأسباب               

  . أخرى 
ى من حوله ،    وذلك ألن اهللا إذا رأى صدق عبده يف جتنب منكر ما أعانه على نفسه وعل              

   .]١١من اآلية: الرعد[ ﴾ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم ﴿: يقول تعاىل 
 فهو استمراري على رفض هذه العصبية وهذه األلفاظ ، واستنكارها           :أما السبب الثاين    

أس أبداً وهذا الـذي ينبغـي أن        مل أي . كلما خرجت من فمه ، حىت ولو كررها مليون مرة           
تكون عليه الزوجة ، فتكون حازمة يف عدم تقبل ما تكرهه من زوجها ، وتستمر على اإلنكار           
مهما طال األمر وتكرر ، أما من تنكر يف البداية مث تيأس وتستسلم للواقع ، فهي مل تبذل شيئاً                   

   . من اجلهد ومل تفعل شيئاً تستحق عليه العون من اهللا والتوفيق
لقد كنت أنكرها باستمرار رغم أين واجهت منه سخرية واستهزاء ولكـين أنبـه إىل أن                

التصرف فال ينبغي أن يدفعها غضبها إىل التقصري يف حقوق زوجها           املرأة إذا غضبت من هذا      
فإذا أصبح هادئاً تأتيه بانشراح صدر ، وتتحدث حديثاً         بل تلزم الصمت    . أو إساءة املعاملة له     

ه الشفقة عليه واحلب له ، وأا تتمىن االجتماع به يف اجلنة وأن يف اجلنة وأن ما تـراه                تظهر في 
يضايقها ، وتربط ما تقول بوعد اهللا ووعيده وأمره ويه بعد أن تكون يأت له يف نفـسها                  

  . وزينتها وجتملها 
اهللا أن   فهو شدة الدعاء واإلحلاح على اهللا ، فكنت دائمـاً أدعـو              :أما السبب الثالث    
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يرزقين وزوجي احللم والصرب وحسن اخللق ، وأن يطهر فم زوجي وقلبه مما ال يرضيه وكنت                
اللهم اهدنا ألحب األعمال إليك وأحب األقوال إليك ، وأحب األخالق إليك ، ال              : "أردد  

  " .يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عنا سيئها ال يصرف سيئها إال أنت
 ألمسح ألبنائي أن يقلدوا والدهم يف التلفظ باأللفاظ السيئة          كنتإين ما    : السبب الرابع 

  . لريتدعوا " الفلفل احلار"وكل من يزل لسانه أعقابه فأضع يف فم املخطيء منهم 
 بعد سنة كاملة ختلص من تلك األلفاظ بالتدريج ، إذ بدأ خيفف كثرياً              واآلن وهللا احلمد  

ث مث غادرت فمه بتأشرية خروج بال عـودة ،          مث أصبح ال يقوله سوى مرتني يف السنة أو ثال         
. وذلك من فـضل اهللا      % ٨٠فأصبح أكثر هدوءاً من ذي قبل إذ خفت نسبة عصبيته بنسبة            

  . أسأل اهللا أن يرزقنا شكره 
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  لنتأمل
قد يقول من من يقرأ هذه التجربة بأنه ليس فيها كبري فائدة ، لكن إن أمعن النظر يف واقع                   

ى وجه اخلصوص ، وما يعانينه من قلة احترام أزواجهـن هلـن ،              بعض األسر والزوجات عل   
  . وكثرة إهانتهن بالكالم البذيء حىت أمام األبناء واألهل ليدرك حبق أمهية هذه التجربة 

إحدى الزوجات كانت تبكي كثرياً إذا واجهت مثل هذا التصرف من زوجها ، ومـن               
 أبناءها على األقل ، ولكن مل تبذل أي جهـد    وكانت دائماً تتمىن لو يهدي اهللا     . أبنائها أيضاً   

يف إصالح الوضع ، بل إذا غضبت تفوهت هي أيضاً ذه األلفاظ على أبنائها ، وأصبح لساا              
كالربكان يقذف محماً من شدة الغضب ، وحني حثثتها على حماولة إصالح الوضع وتغـيري               

س منهم ، وتركت حياـا      خالص هذا رجل ، والرجال ميؤ     : بيأس وحرقة   : الزوج ، قالت    
  . تعج بالغثاء 

بل مل تصدق هي مع اهللا فتطهر فمها من هذه األلفاظ ولو صدقت مع اهللا ألعاا ووفقها                 
ولو أحسنت الظن باهللا وتوكلت عليه وعلمت بأنه ال يأس مع اهللا ، وأنه على كل شيء قدير                  

لت وكلها ثقة مبا عند اهللا ،       ، قادر على أن حييل الصخر ماء بعظيم قدرته ؛ ملا يئست بل عم             
  . ولو وجدت من را الكرمي ما تتمىن 

يـسلم  : "كان الصحابة رضي اهللا عنهم يقولون       .. ولو وجدت من را الكرمي ما تتمىن        
يسلم ونتوقع ذلك وال نتوقع     أي نصدق بأن محار عمر بن اخلطاب        " محار عمر وال يسلم عمر    

وذلك من شدة يأسهم منه ، فلما مسعهم رسول         تحيل ؛   إسالم عمر وال نصدقه ، فهو أمر مس       
اللـهم  ": قال  . اهللا الذي يعلم بأن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء              

ليعلم صحابته بـأن  .  يقصد عمرو بن هشام وعمر بن اخلطاب      "أعز اإلسالم بأحد العمرين     
وإمنا ينظرون إىل قدرة اهللا تعاىل ، فيعلمـون         ال ينظروا يف كل أمر إىل قدرة البشر وحاهلم ،           

  . وهم يتطلعون إىل قدرة اهللا دون أن ينظروا بيأس إىل أسباب البشر 
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  ...وبعد 
  : وبعد قراءتك هلذه القصص اليت حوت جتارب واقعية مؤكدة 

 وتسأليها بعد أن أعياها كثرة الشكوى       :هل لك أن جتلسي مع نفسك جلسة مصارحة         
 هل أنت يا نفس سائرة يف طريق        –ا الزوج الذي مل جتدي فيه ما كانت تتمنني          واألنني من هذ  

  ! اإلصالح والتغيري الذي حتملني به كما حيب اهللا ورسوله ال كما وين أنِت ؟
  !  طريق احلكمة واملوعظة احلسنة ؟وكما هو
  !  مالئم لفطرة الرجل اليت فطره اهللا عليها واليت جتهلينها أنِت ؟وكما هو

م أنك تسريين منذ أمد بعيد يف طريق وعرة مظلمة خطتها يد اهلوى ، وضالل اجلهل ،                  أ
والغفلة عن كتاب اهللا وهدي رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وغواية وسائل اإلعالم الفاسدة ،                

  !! ونصائح مرافقة سيئة جاهلة تلبس ثياب الرفيقة املشفقة الناصحة ؟
فَِإذَا ﴿:  إذا أحببت طريق النجاح ورغبت السري فيه         فتشي يف أوراقك جيداً وحمصيها ، مث      

  . ، واجعلي بداية الطريق ومنتصفه وايته مع اهللا  ﴾عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَِّه
واجعلي أهازجيك وأنت تسريين يف هذا الطريق هذه اآليات اليت ترددينها وتتـسلني ـا              

  : لى السقوط وتثبتني ا أوتاد قلبك كلما أوشكت أوتاده ع
   .]١٣٤من اآلية: آل عمران[ والْكَاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني عِن الناِس﴾ ﴿

﴾ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَع٣٤من اآلية: فصلت[﴿اد[  
﴿ اِبِرينالص عم ١٥٣من اآلية: البقرة[ ﴾ ِإنَّ اللَّه[.   

   .]١٠من اآلية: الزمر[ ﴿ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب﴾
  ]٨٧من اآلية: يوسف[﴿وال تيأَسوا ِمن روِح اللَِّه ِإنه ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْكَاِفرونَ﴾

   .]٦٠من اآلية: غافر[ ﴾ دعوِني أَستِجب لَكُموقَالَ ربكُم ا﴿
﴿ ﴾ فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي ١١من اآلية:  الرعد [ِإنَّ اللَّه[.   
﴿ ﴾ ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبم ِمن كُمابا أَصم٣٠من اآلية: الشورى[ و[ .   

  ... وأنِك إن كنت له أمة سيكون لك عبداً .  أن زوجك طفل فدللّيه  :وتذكري أيضاً
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  !كيف تتصرفني حال حدوث خالف بينكما ؟
لكن املؤسف أن كثرياً من هذه اخلالفـات        .. البد وأن حيصل خالف حاد بني الزوجني        

جر تكون على شيء تافه ، وإمنا سوء التصرف أثناء وقوع اخلالف جيعله يتطور ويصل إىل اهل               
، ورمبا ذهبت الزوجة إىل بيت أهلها ، أو وصل إىل حد الطالق ، عدا ما له من آثار شديدة                    
اخلطورة على نفسيات األبناء ، ذلك أن الغضب يعمي صاحبه ، فال تسمع أذنه إال صـوت                 
الشيطان ووسوسته ونفثاته ، وال يرى إال واقعاً يصوره الشيطان ويضخمه حىت إذا سـكت               

وال يندم إال من خسر شـيئاً       .. قل املغيب ندم الزوجان والت ساعة مندم        الغضب وعاد الع  
  ! عظيماً ، وهل من خسارة أعظم من فقد البيت واألبناء ؟

  . إذن ال ختسري بيتك وزوجك وأبناءك وسعادتك من أجل حلظة ال حتسنني التصرف فيها
جة أنه كتب هلا    إحدى األخوات كان زوجها حيبها حباً عظيماً وصل إىل حد العشق لدر           

واهللا لو أملـك أن     : قال  . مزرعة بامسها وشقته كذلك ، فلما عاتبه أهله والموه على ذلك            
أكتب هلا ثيايب لكتبت ، مث تشاجر معها ذات مرة فرفعت صوا عليه ، وبدأ كـل منـهما                   

اً ، فسخرت منه وحتدته بكربياء، ضن     يقذف على اآلخر الشتائم والتهم فهددها بالزواج عليها         
منها بأن حبه هلا سيمنعها ، مث خرج من عندها ويف أقل من شهر إذا به يرقد يف أحضان امرأة                    

  . لترقد هي يف جحيم حلظة مل حتسن التصرف فيها . أخرى 
وملا رأيته من خطورة هذا املوضـوع       .. وليست من نسج اخليال     .... هذه قصة واقعية    

 املساحة من الكتاب لعلها تأخـذ بيـدك إىل          وتكرره بشكل دائم يف حياتنا ، أفردت له هذه        
فـاقرأي  . طريق احلكمة يف مواجهة حلظة اخلالف ، والتأثري على الزوج يف موضوع اخلالف              

  : هذه اخلطوات 
 إذا رأيت زوجك غاضباً وبدأ يصرخ ويشتم ويتهم فالزمي الـصمت ، الزمـي               :أوالً  

ز املرجل وقد امـتأل بـالغيظ       حىت ولو كان قلبك يغلي كأزي     ... الصمت ، الزمي الصمت     
والقهر مما تسعينه منه ، وأكثري من االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم ومن االستغفار فإما               

  . يثبتانك بإذن اهللا وهذا جمرب كثرياً 
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إنك بصمتك تغلقني الباب يف وجه الشياطني ، والذي هو أحرص ما يكون عنـد هـذه                 
أن إبليس ينصب عرشه على البحـر مث يرسـل          "  اللحظات فقد ورد يف احلديث الصحيح     

الزلت بفالن حـىت زىن ، واآلخـر        : جنوده من الشياطني ليغووا بين آدم فيأتيه من يقول          
: حىت إذا جاء به من يقـول        . مل تفعلوا شيئاً    : يقول الزلت به حىت قتل ، وهو يقول هلم          

  . " أنت ، ويقر به منه ويدنيه أنت ،:الزلت به حىت فرقت بينه وبني زوجته يقول له إبليس 
هل من احلكمة والعقل أن جتدي ناراً تشتعل فتصيب فوقها برتينـاً وأنـت              : أيتها اللبيبة   

  !! تعتقدين بأنه سيطفئها 
  ...ال : ال أشك بأنك ستقولني  

إذن تذكري بأن نقاشك معه يف تلك اللحظة هو البرتين الذي تصبينه على قلب زوجك               
  . فيشتعل أكثر 

فتـذكري يف   )) ناقشيه ليفهم فقط فيسكت ويقتنع      : (( ن خدعك الشيطان وقال لك      وإ
  : تلك اللحظة بأنه 

  .لن يفهم .... لن يفهم ... لن يفهم 
إذ ال ميكن يف جو مثل هذا اجلو املشحون أن حتلي مشكلة وال تفهمي زوجك أي شيء ،               

  . والشيطان جيلب خبيله ورجله ألن كليكما غاضب ، والعقل مغيب ، والنفسية سيئة للغاية ، 
)) ليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت  من كان يؤمن باهللا وا    : (( يقول صلى اهللا عليه وسلم      

إنك يف تلك اللحظة وبالذات إذا كنت عصبية لن تقويل خرياً أبداً ، ولـذا فيجـب عليـك                
والْكَـاِظِمني   ﴿: ه  وكوين ممن مدحهم اهللا بقول    . الصمت إن كنت تؤمنني باهللا واليوم اآلخر        

   .الْغيظَ والْعاِفني عِن الناِس ﴾
فالرجل بطبيعته عصيب ، سريع االستثارة ، وإذا غضب ال مييز ما أمامه من خلفه ، وليس                 
من احلكمة أبداً أن تناطحيه كما يتناطح الرجال ، وأن تشتدي كلما اشتد وتثوري كلما ثار                

  . فتدللي ، بل إذا اشتد فأرخي وإذا الن 
إذا تناطح  )) : (( فن االستمتاع باحلياة    (( يقول الكاتب عبداهللا اجلعيثن يف كتابه املبدع        
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رأسان ناشفان آملا معاً ، وإذا تصارعت إدارتان قويتان انكسرت إحدامها وانكسرت معهـا              
  )) .الكرامة 

ـ             :ثانياً   وع اخلـالف    إذا كنت من النوع العصيب قد ال تستطيعني التزام الصمت عند وق
  . فاخرجي فوراً من الغرفة اليت هو فيها 

 إذا كنت من النوع احلليم اهلادئ فال تلزمي الصمت بل حاويل امتصاص غضبه يف               :ثالثاً  
      فيها ، أو ابتسامة هادئـة       وحتتضيننها على وجهه وجسده     تلك اللحظة بلمسة حنان مترين 

 كلمة طيبة رقيقة تطيبني ا خاطره مثالً        وتردفني معها . تشرق من فمك لتطفئ النار يف جوفه        
فليقل : (( وتأملي احلديث   . وغريها  ....)) مالك إال ما يرضيك ، ما عاش من يزعلك          : (( 

فقدم قول اخلري على الصمت والكلمة الطيبة اليت متتصني ا غضبه هو            )) . خرياً أو ليصمت    
  . من قول اخلري املقدم على الصمت 

ىل اهللا بالدعاء والصالة بأن يفتح على قلبك ألحسن التصرف معه ، وأن              واجلئي إ  :رابعاً  
يفتح على قلبه ويريكما احلق حقاً ويرزقكما اتباعه ، ويريكما الباطل باطالً ويرزقكما اجتنابه              
، وستجدين بعد هذا الدعاء بأن ما يف قلبك قد غسل ، وما فيه خري لك تيسرين للعمل بـه                    

  . الدعاء تيسرياً وهذه من بركات 
والدعاء البد أن يكون يف كل األوقات ، لكن بعد وقوع اخلالف وقبل احلـديث مـع                 

  . الزوج يكون أكثر ضرورة 
وضعي العطور ورشي البخور    .  جتملي لزوجك بلبس أمجل الثياب وأكمل الزينة         :خامساً

وجتمل د يؤ    أن ال تتحدثي إليه إال بع      وأؤكد على ضرورة   اذهيب إليه لتفاحتيه يف موضوعك       مث
ألن تزينك له جيعله يشعر بأنك مقبلة عليه ألجل رضاه وإسعاده ال ألجل خماصمته وحماكمته ،         

: ه أيضاً استجابة ألمـر اهللا تعـاىل         كما أن تزينك له يهيؤه نفسياً لك ولكل ما تقولني ، وفي           
﴿        دع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعاد   ِميمح ِليو هةٌ كَأَن٣٤مـن اآليـة   : فصلت[﴾او[  ، 

 ﴾وما يلَقَّاها ِإلَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظـيمٍ            ﴿: ولكن تذكري باقي اآلية     
  . ]٣٥من اآلية: فصلت[
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ب والـشوق    اذهيب إليه خبطى هادئة وأنت تنظرين إليه نظرة يستشف منها احل           :سادساً  
احلنان ، وتبسمي يف وجهه مث إذا دنوت منه فضعي يدك يف يده وقويل له وأنت متسحني بيدك                  

ستخجله هذه املعاملة اللطيفة    )) واهللا ال أذوق غمضاً حىت ترضى       : (( على أجزاء من جسده     
منك رغم أنه هو املخطئ واملسيء ، وسيحفظها لك يف قلبه ، وسيفتح لك مسعـه وبـصره                  

  . قلبه يف تلك الساعة اجلميلة ، مث ناقشيه يف سبب اخلالف الذي حصل وعقله و
، أو ال ميكن المرأة جمروحة الكرامة أن تتحلى بكل          )) مثالية  (( قد تقولني بأن يف ذلك       

هذه األرحيية وتدوس على كل مشاعر الغضب اليت يغلي منها فؤادها ، وتقوم بكـل بـالدة                 
  .  هلا هدية لتبتسم وتتزين وتداعب وكأنه قدم

وما يلَقَّاها ِإلَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّاهـا         ﴿: أعود يا أخيت املسلمة ألذكرك بقوله تعاىل        
  .  ]٣٥من اآلية: فصلت[ ﴾ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍم

لكن نتائجها اهلائلة ستجعلك تعاودين الكرة بكل سعادة وتسنني موضوع الكرامة املزيف            
 حتصلي عليه حىت اآلن رغم كل براكني الغضب اليت فجرا على مدى سـنوات               ، والذي مل  

  . زواجك ، وستجدين زوجاً كأنه ويل محيم ال حييد عن رهن إشارتك طرفة عني 
كنت أنا وزوجي يف شجار دائم وال نكـاد نرتـاح مـن             : (( حدثتين زميلة يل فقالت     

طاين كلمة أعطيته عشراً ، وما كنت أقصد        الشجار أسبوعاً واحداً إال ونعود إليه ، وكلما أع        
إيذاءه أو إغضابه ، وإمنا أريد احلديث معه إفهامه فقد وتربئة سـاحيت ، ولكـين وجدتـه ال              
يفهمين وال يصدقين فيما أقول ، وإمنا يصب علي سيالً من الشتائم املقززة مما جيعلين أغـضب                 

ة ألنه ال يعتذر وال يعترف خبطـأ ، وال          منه وأهجره أليام ورمبا ألسابيع ، مث ال أخرج بنتيج         
  . حىت يتحسن سلوكه وتفكريه يف املستقبل 

ويف ليلة من الليايل اتصلت بإحدى صديقايت وكنت هاجرة لزوجي إثر خالف بيننـا ،               
تضع اللوم علي يف هذه الطريقة السيئة ملواجهة اخلالف والـيت  . فاشتكيت هلا لتسليين فإذا ا   

قومي اآلن والبسي أمجل ثيابك وسرحي شعرك       : الفات دائمة ، مث قالت      ال تخلِّف سوى خ   
وضعي عطراً حيبه مث أقبلي عليه خبطى فيها دالل وهدوء وتغنج ، وابتسمي يف وجهه وانظري                
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واهللا ال أذوق غمضاً    (( إليه وأنت تسريين إليه ، حىت إذا دنوت منه فضعي يدك يف يده وقويل               
  . موضوعك بعد قليل من املداعبات مث فاحتيه يف )) حىت ترضى 

قمت صليت العشاء ودعوت اهللا أن يعينين ويفتح على قليب وقلبه مث نفذت وصيتها بكل               
  . إتقان وبراعة 

  ! ماذا تتوقعون النتيجة ؟
 واستجاب يل استجابة مـا      – لكنها مفاجأة لذيذة بال شك       –لقد فوجئ زوجي وذهل     

بل إن أشد ما    . بق كجلمود صخر ال يغري رأيه شيء        كنت أعهدها فيه من قبل ، فهو يف السا        
أثار عجيب هو تلك الدمعة احلانية اليت حتدرت منه وأنا أشكوه بعبرة وأحتدث إليه ، وما أعقبها                 

 ما اعتذر يل زوجي يف حيايت قـط إال يف تلـك             – أقسم باهللا العظيم     –واعتذر  . من أسف   
  . اللحظة 

ذه احلرقة والطيبة ، ولكين ما كنت أعرف الطريق         ألول مرة يف حيايت أعلم بأن زوجي        
  ...!! إىل قلبه حىت اهتديت إليه اآلن 
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  حىت يكون حوارك ناجحاً   
  

وحىت يكون حوارك ناجحاً مع زوجك يف تلك اللحظة ويف كل حلظات حديثك أذكرك              
  : ببعض األمور 

و من عمله ، وال إذا       فال حتدثيه وهو قادم للت     اختاري الوقت املناسب لفتح احلوار معه      .١
كان مريضاً ، وال إذا كان متوتراً ومتضايقاً من شيء ما حىت ولو مل يكن منـك ، وال                  
حتدثيه أمام األبناء ، وال أثناء وقوع خالف واشتعال نار الغضب ، وكل امرأة تعـرف            

احلصول علـى نتيجـة ،      : مىت يكون زوجها هادئاً ، ولو تأخر فتح املوضوع ، املهم            
 . ضل األوقات أوقات الليل املبكرة إذا كان مقبالً عليك ولعل أف

 وكلما رققته أكثر كـان لـك        :تكلمي معه بصوت منخفض وهادئ ورقيق وناعم         .٢
 . أعظم أجراً عند اهللا وأكثر وقعاً على قلبه 

 وكأنك يف حلبة مالكمة، وإمنا أشغلي يديك        :شريي أثناء احلديث بيديك بانفعال    ال ت  .٣
 . ملسح على جسده واملسح على اجلسد يهدئ نفسيته ويهيؤها لك بالقبض على يده وا

 وأنه مهمـا اختلـف      :قبل أن تفتحي حديثك أكدي له مسألة حرصك على رضاه            .٤
 . رأيك عن رأيه فلن يكون يف األخري إال ما يرضيه ولو على حساب نفسك 

عتقد الكثري   كما ي  –إن هذه العبارات تقطع ظنونه ووساوس الشيطان على قلبه فال يعتقد            
  .  بأنك تريدين فرض رأيك عليه ، أو إلصاق املعائب والتهم به –من الرجال 

 واشـكريه   :ابدأي حديثك معه بذكر اإلجيابيات والصفات احلسنة يف شخـصيته            .٥
: وشجعيه عليها، قبل فتح املوضوع ، فهي طريقة رائعة وجمربة يف التأثري عليه مثالً قويل              

 ......و...... يد ، ومل تقصر معنا يف شيء قط وأنت طيب القلب ، وكرمي ال
 وال حتكمي عليه باخلطأ واالعتـداء ، وإمنـا اتركيـه            :ادخلي يف موضوعك بتدرج      .٦

لو جاءك شخص وقال لك     : يفهمها هو بنفسه من خالل ضربك للمثل ، مثالً تقولني           
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٤٠ 

وأنت حتب هذا الشخص كثرياً وفعلت ذلك بقصد كذا وكـذا مـا             .... كذا وكذا   
 . وهكذا ... أيك يف تصرفه وكيف حتكم عليه ر
نعم ، معك حق ، كالمـك صـحيح         :  وكلما قال أمراً فقويل      :حاوريه وال جتادليه     .٧

 ولكن ما رأيك لو جنرب فكـرة        – حىت ولو مل تكوين ترينه صحيحاً        –وفوق رأسي   
 وصـدقيين مـن     ...أخرى أو رأياً آخر ، واحكم أنت عليه فإن أعجبك وإال فارفضه           

 . بة أقول لك سيعجبه ال حمالة جتر
 أو قدمية سـبق وأن أشـبعت        :ي مع موضوعك موضوعات أخرى مدفونة       ال تدخل  .٨

 . بالطرح 
 .  كلما فتحت معه موضوعاً :ال تذكريه بأخطائه السابقة  .٩
 . أنت مثل أبيك ، أو أخيك :  كأن تقويل :ال حتاويل تشبيهه يف أخطائه بأحد  .١٠
 من وجهة نظرك أنت ، فلعله له        :جهة نظره هو    حاويل أن تنظري للموضوع من و      .١١

 . وجهة نظر صحيحة وأنت ال تعلمني 
 وال تقاطعيه   – حىت ولو مل تكوين حقاً معجبة        - :استمعي له كلما حتدث بإعجاب       .١٢

وإمنا اصربي حىت ينـهي حديثـه مث        . أبداً أثناء احلديث ، حىت ولو مل يعجبك حديثه          
 . ه أثناء احلديث بادلك احتراماً مثله ابدأي مداخلتك ، إنك كلما احترمتي

 وال من آرائه وال تعرييه وال تسخري من أهله كذلك           :ال تسخري منه أثناء حديثه       .١٣
 . حىت ولو كان مقتنعاً خبطأ أهله أو سوء تصرفهم 

 . وأجليه إىل وقت الحق :اغلقي احلوار إذا رأيت أنه سيتطور إىل األسوأ  .١٤
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٤١ 

  احذري   
  : ق ملف اخلالفات الزوجية أذكر بأمور وأخرياً قبل أن أغل

 فإنه يبين حواجز رهيبة يف نفس الزوجني ، يصعب هدمها احذري اهلجر د اخلالف ،   .١
 . ورمبا لن تشعري بأثرها إال مع امتداد الزمن وتكرر اهلجر 

 فإذا جعلِته خيرج خارج حـدود       :اخلالف إذا شب بني الزوجني كان شرارة صغرية          .٢
 . ئق ، فإياك أن تشتكي ألحد إال ألهل االختصاص فقط املرتل سيصبح حرا

 وتعودا دائماً أن ال تناما إال متـصافيني ،          :ال تدعي اخلالف يستمر حىت اليوم التايل         .٣
وقد كان هذا ج عائشة رضي اهللا عنها مع حبيبها صلى اهللا عليه وسـلم ، فكانـت                  

 . كنت أهجره ولكن ال أهجر إال إىل الليل : تقول 
 ألن يف ذلك تكبري لشرارة املوضوع وكـسر         :مث إياك الذهاب إىل مرتل أهلك       إياك   .٤

 . لكرامة زوجك لن جتربيه ولو عدت إليه مرة أخرى 
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٤٢ 

  . نصيحة حلياة زوجية سعيدة ) ٢٦(
  

 .  حجر الزاوية يف العالقة الزوجية فتفنين يف إبراز هذا احلب :احلب املتبادل  .١
 إنه اخلط األمحر الذي ينبغي أن ال يتجاوزه الزوجان          ..االحترام.. االحترام.. االحترام .٢

 .مهما كانت الظروف، وهو الوحيد الذي إذا اختل ال يستطيع احلب إصالحه
 فاألذن تعشق قبل العني أحياناً ، وهلا حاجة فطريـة الالسـتمتاع             :تبادل األحاديث    .٣

 مناحي احلياة   كباقي أعضاء اجلسد ، وال ميتعها إال صوت من حتبه ، وهو حيدثه يف كل              
 . ، وتزداد املتعة حينما تكون غزالً وحتبباً 

 وكثرة البقاء فيه ، فالغياب قد يكون سبباً يف فشل الزواج ، سواء              :احلضور يف املرتل     .٤
غياب الرجل أو املرأة ، وما أمجل أن جيدك زوجك كلما دخل أمامه تستقبلينه بكـل                

 . حفاوة كما يستقبل امللوك 
 كلها مـن أعظـم وأصـدق        :ب اجلسدي ، واملداعبة ، والتقبيل       املالمسة والتقار  .٥

التعبريات عن الود الصادق ، وأنا ال أقصد ا ما يكون يف الفراش قبل اجلمـاع ، وإن                  
كان هذا مهماً ، لكن أقصد ا ما يكون بشكل عابر طوال اليوم ، مثالً عند مشاهدة                 

 . عام ويف كل وقت بال استثناء التلفاز ، أو يف املطبخ ، أو عند تناول وجبات الط
يف زوجـك حـىت يتـراكم        وأقصد ا أن ال تكتمي يف قلبك ما تكرهينه           :الصنفرة   .٦

كاجلبل العظيم ، مث تنفجري بعه ، وإمنا عليك باملصارحة والشفافية حىت ولو مل جتدي               
 . نتيجة فاحلديث حبد ذاته تنفيس 

 مهلكة يف الدنيا واآلخرة ، إال        الصدق منجاة والكذب   :إياك وتعود الكذب واخلداع      .٧
 . ما اضطررت إليه كأن يكون يف الصدق خطورة على عالقتك الزوجة يف موقف ما 

 بإطالة النظر إىل عيين زوجك وهي وسيلة مهمة تغفـل عنـها             اإلعراب عن املشاعر   .٨
 . الكثري من الزوجات 
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٤٣ 

 . ما فقطصة بك مبفاجاءات وهدايا وابتكارات جديدة ورحالت خاحماولة جتديد احلياة .٩
فحـاويل  % ١٠٠ فمهما حاولت إصالح زوجك فلن يكون كما حتبني          :التكيف   .١٠

 . التكيف بكل أرحيية مع وضع زوجك وبرجمي حياتك على ذلك دون تذمر 
 ولو كانت أمك وإمنا أعطي أذنك ألهـل         ال حتاويل االستماع لكل من هب ودب       .١١

 . ن أحد الرأي واملشورة واحلكمة والتعقل كلما احتجت مشورة م
 اكتمي كل تفاصيل حياتك حىت عن أقرب الناس إليـك ، فرسـول اهللا               :الكتمان   .١٢

 )) . استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان : (( صلى اهللا عليه وسلم يقول 
. فإما حتسدين على نعمة أو تصبحني حمل سخرية أو فاكهة جملس ، لكل من هب ودب                 

  . اهللا عدا ما فيه من غيبة الزوج اليت حرمها 
 فمهما بلغت من مجال وزينة فأنت بال ابتسامة         ..االبتسامة.. االبتسامة.. االبتسامة .١٣

 .كمرتل مجيل بال مصابيح ، وهي السهم النافذ الذي يشق لك قلب زوجك شقاً
 اجعليه شعاراً يف حيباتك الزوجية تنازيل عن أشياء حتبينها يف شخـصيتك             :التنازل   .١٤

 . ك حياتك لتستمتعي بصفات أمجل يف شري
 ولذلك فال تنتظري شيئاً من زوجك يكون قد غفل عنه فكـل             :املعاملة تولد مثلها     .١٥

ما حتبني مساعه منه امسعيه أنت أوالً ليتعلم منك ، وكل ما ترغبني أن يعاملك به عامليه                 
 . به وستبهرك النتيجة 

ستمر علـى    وانسيها متاماً ، وال حتاويل التصحيح امل       :ال تضخمي الصغائر والتوافه      .١٦
 . كل خطأ يقع منه ، فغضي الطرف وتغافلي ، ولن يشدد أحد إال يشدد اهللا عليه 

 فكل الرجال حيتاجوا ، فامدحيه كثرياً ، واستشرييه علـى           :ازرعي الثقة يف نفسه      .١٧
 وأظهري دائماً حاجتك الدائمة إليـه       – حىت ولو مل تأخذي رأيه       –الصغرية والكبرية   

وأنك دائماً تشعرين باألمان ، والسعادة ، واإلطمئنان مـادام          وأنك ال تستغنني عنه ،      
بقربك ، وال ختالفيه حىت يف اختيار األلوان ، وكلما أعجب بشيء أكدي لـه أنـك                 

 . معجبة به مثله حىت ولو مل تكوين صادقة 
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٤٤ 

 إميانك باهللا وعنـوان حبـك لزوجـك         عنوان: النظافة يف نفسك وبيتك وولدك       .١٨
 .  امرأة طلقت هلذا السبب فاحذري واحترامك لذاتك وكم من

 .للهم والقلق والبالء وكوين بشوشة دائماً حاريب يف نفسك االستسالم  .١٩
وادعي له وهو يسمع ، فالدعاء للشخص وهـو         اشكريه على كل صغرية وكبرية       .٢٠

  .يسمع من أعظم ما يلني القلوب ويقرب بينها 
 .ر  وشعرك وجتددي مالبسك باستمراحاويل أن تغريي يف شكلك .٢١
 فاعتين بنظافتها وجبماهلا ، ورائحتها ،       لغرفة النوم قدسية خاصة يف احلياة الزوجية ،        .٢٢

ويئتها كل ليلة لتكون حمضناً لليلة رومانسية دافئة ، وأحسين استقبال زوجك فيها ،              
 . وأظهري مشاعر احلب فيها بال خجل أو حياء 

 املرتبة األوىل يف قائمـة       وحيتل اللقاء الزوجي اخلاص شيء أساسي يف حياة الرجل        .٢٣
احتياجاته وليست املرتبة األخرية كما جتعلينها أنت بإمهالك ،ـ ومهما كان لديك من             
مشاغل ومسؤوليات بيت وأطفال فكل ذلك ال يشفع لك عنده وال يعتربه عذراً يربر              

 . إمهالك يف حقه هلذا حىت وإن سكت ومل يفصح لك عن ذلك 
 مجال أو علم وتتساءلني عن سر حظوا عند زوجهـا وال             وكم من امرأة قد ترينها بال     

  . تدرين بأن السر هو حسن صنيعها يف تلك اللحظة 
  : مث احذري... مث احذري... فاحذري 

  .أن ملي التهيؤ والتجمل له حىت ولو كنت غاضبة منه  -
 . ولو كنت غاضبة منه أن متتنعي عن النوم يف فراشه حىت  -
 . املي معه بربود عاطفي حبجة عدم رغبتك يف املعاشرة أن يقبل عليك بشوق وتتع -
 . أن تسبقيه إىل النوم  -
 . أن متتنعي من فراشه إذا طلبك أو حتبيبيه بتذمر وكره  -
 . أن تتعاملي معه بأنانية فتنتظرين منه وال تبادلينه  -
أن جتعلي اخلجل مينعك من اإلفصاح عن مشاعر احلب الصرحية ، وعن رغبتك اخلاصة               -
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٤٥ 

وجك ألن ذلك الكتمان سيطفئ وهج التواصل الفطرية بينكما ، فمىت انطفأ مـن            يف ز 
نفسك بسبب كتمانك لتلك املشاعر الفطرية سيفتر من نفس زوجك ال حمالة ألنكما             

كما أن كتمانك لتلك املشاعر الفطرية      .. ككفيت ميزان ال يستغين أحدمها عن اآلخر        
 وتعاملك مع زوجك حىت ولو مل تدركي        خمالفة للفطرة وله آثار خطرية على نفسيتك      

 . ذلك 
 وكم من مشكالت ربت يف حيـاة الـزوجني   املعصية هلا شؤم على احلياة الزوجية   .٢٤

كانت عقوبة على معاصي انتهكت فاحذري من التهاون فيما حرم اهللا ، وكوين عوناً              
 . لزوجك على طاعة اهللا ، وبر والديه ، وصلة رمحه 

 وتقديره وتقبيل رأسه ويده ، وال جترحيه بكلمة أمـام           معلمي أبناءك احترام والده    .٢٥
األبناء أو ختالفيه يف رأي ، وال تتشاجرا أمامهم ، وال تسمحي له أن جيرحك أو يهينك                 

 .أمامهم 
أو فيما خيالف رأيك أو ذوقك ، سر األسـرار يف كـسب             الطاعة له فيما تكرهينه      .٢٦

كوين له أمة يكن    " . طيع لك   قلب زوجك حىت ينقلب الوضع فيما بعد فيصبح هو امل         
ولكن إذا أطعِته يف شيء تكرهه نفسك فأخربيه بذلك دون منة وأخربيه أن             " لك عبداً   

  .حبك له وحرصك على رضاه هو السبب ، وذلك حىت يرى معروفك هذا ويقدره 
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٤٦ 

  ))    احلب((  أفكار جتدد 
يقـدمها لـك ، أو      قد تكونني متأكدة بأن زوجك حيبك ومع ذلك تفرحني بأي هدية            

حركة يفعلها ، أو مشاعر يبديها ليعرب لك عن صدق حبه ألا عالمات تربهن لك صـدق                 
  . حمبته وهي الوقود الذي يشعل احلب يف قلبك لتغرقي يف عامله الساحر 

كذلك زوجك ، فإنه يفرح بكل مهسة إحساس منك تعرب له عن صادق حبك له وحيتاج                
 وتنوعي يف إيصال رسائل احلب هذه إىل قلبه مبا جتددينه من             إىل أن تبدعي   –كحاجتك متاماً –

  .أفكار وطرق يتجدد معها احلب يف حياتكما كلما جعله روتني احلياة ومشاغلها خيبو ويفتر 
 –وألجل ذلك أضع بني يديك بعض األفكار اليت ستنشر عبق احلب رياناً يف حياتكمـا                

وات ، وبعض ما نشر يف اإلنترنت ، وننتظر          ، وقد استفدت من جتارب بعض األخ       -بإذن اهللا   
  . جتاربك أنت وأفكارك لننشرها يف الطبعات التالية 

  :  قارورة احلب -١ 
أحضري زجاجة مشروب ذات غطاء حمكم واكتيب على ورقة أبيات شعر من إنشائك أو              

كـون  مما حتفظينه ، أو كلمات غزل ، أو ثناء على بعض الصفات الطيبة اليت حتبينها فيـه وت                 
قصرية مث رشي عليها عطراً مث أدخليها يف القارورة وأحكمي الغطاء عليها مث ضعيها يف البانيو                

  . اململوء باملاء قبل استحمامه 
ومن املمكن أن تفضي على جو احلمام جواً رومانسياً فتجعليه كالغابة اخلضراء ، تطفئني              

 إىل ماء البانيو حىت يبـدو كـاملوج         األنوار وتشعلني مشوعاً وتضعني كُبساً أزرق اللون موجه       
األزرق ، وتضعني فوطة خضراء وفرش احلمام باللون األخضر وكذلك الستائر ويف أحد زوايا              

  . احلمام تضعني شجرية خضراء مجيلة 
  :  يوم الرسائل -٢

  : هذه الفكرة جتعل زوجك على مدى يوم كامل مشبعاً برسائل احلب والطريقة هي 
سائل القصرية جداً والرومانسية جداً مث وزعيها يف األماكن اليت يرتادها           اكتيب عدداً من الر   

زوجك بشكل يومي كاملغسلة وخمدة النوم واألريكة اخلاصة به اليت جيلس عليهـا أو صـينية                
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٤٧ 

  . الشاي اليت تقدمينها له وباب الشارع 
  :  ملصقات احلب -٣

 مكتوباً عليها عبارة حـب      قبل أن تقدمي كوباً من العصري لزوجك الصقي عليه ملصقة         
وسيتفاجأ زوجك من   . لطيفة ، وال بأس لو زينت الكوب بوردة صغرية جبانب تلك امللصقة             

هذه احلركة اجلميلة اليت سيشرب بعدها كوباً من احلب ، أيضاً من املمكن أن تلصقي هـذه                 
طاولـة ، أو  امللصقة على أشياء أخرى تفاجئينه ا بني فترة وأخرى مثالً علـى فوطتـه أو ال   

  . الرميوت كونترول ، أو زجاجة عطره 
  )) أحبك : (( أو التسرحية بقلم الروج كلمة  اكتيب مرة على مرآة املغسلة -٤
  . سواء صناعي أو طبيعي  انثري مرة فوق سريره جمموعة من الورد األمحر -٥
 ملونة   وغريي إضاءة الغرفة فضعي أنواراً      غريي لبسك وطريقة تسريح شعرك متاماً      -٦ 

  . متحركة وأشعليها حال دخوله للغرفة مث أبدليها بالشموع اهلادئة بعد فترة قصرية 
  .  من صنع يدك على احلائط مكتوباً عليها عبارة غزل لطيفة  علقي لوحة مجيلة-٧
.  وضعيها يف صندوق وانثري عليهـا وروداً محـراء            اشتري له بيجامة نوم خاصة     -٨

سأكون أسعد امـرأة حـني      :  واكتيب عبارة    –مع قطعة شيكوالته    ورشي عليها عطراً حيبه ،      
  . أراها على جسدك يف هذه الليلة 

 أو القـبالت مث قـصيها مث         ارمسي أو اطبعي على ورق جمموعة كبرية من القلوب         -٩
وزعيها من بداية مدخل البيت وحىت باب الغرفة لتكون ممراً طويالً ، وأخرياً جيد ورقة فيهـا                 

  )) . ما أسعد األرض اليت متشي عليها : (( كتوب عليها عبارة مثل قلب كبري م
تذكره بك وتفعمه بالشوق إليك حني يكـون يف         أرسلي له رسالة جوال رقيقة       -١٠

عمله ، أو ضعي رسالة حب داخل حقيبته اليت حيملها إىل مقر عمله ، أو داخل حقيبتـه إن                   
لى شكل بطاقة مجيلة يتفاجأ بوجودهـا       كان سيسافر ، أو داخل حمفظة نقوده حبيث تكون ع         

  . حني يفتح حمفظة نقوده 
  



  كيف تؤثرين على زوجك 
 

٤٨ 

  :  عشاء احلب -١١
فاجئيه يف إحدى الليايل بطريقة جديدة ، بتناول وجبة العشاء غـريي املكـان املعتـاد                
لتناولكم العشاء فيه وغريي الطاولة والصحون واألكواب ، وكذلك غريي يف شكلك حبيث             

وتـضعني  .  شعرك وتلبسني لباساً خمتلفاً وتلبسني الكعب العايل         تضعني تسرحية غري معتادة يف    
وال . للعشاء أطباقاً حيبها بشغف وال يأكلها كل يوم ، ورشي العطور والبخـور يف املـرتل                 

تنسي وضع باقة ورد فوق الطاولة ، وضعي على جدران املدخل عبارات ترحيبية وكل ذلك               
ليت تستقبلني ا ضيفك وحبيبك والذي ال شك بعد         لن يتوقف على عباراتك الرشيقة الرقيقة ا      

  . هذا ستقضيان معاً ليلة سعيدة تعبق باحلب 
 لكن هل فكرت ولو ملرة       رمبا اعتدت على أن تضعي كعكعاً لزوجك باستمرار ،         -١٢

  )) . أحبك (( أن تكتيب عليها كلمة 
 وردة محراء    إىل بيت أهلك أو إىل أي مكان غريه ضعي          قبل أن خترجي من املرتل     -١٣

فوق خمدته واربطي ا شريطة ستان بعد أن تربطي يف طرف الشريطة رسالة قصرية تعـربين                
  . فيها عن حبك وشوقك الدائم له وحزنك لفراقه 

 وبالذات إذا كان املرتل صغرياً وأضيئيه بالشموع من بداية           أطفئ مجيع أنوار املرتل    -١٤
النوم ، فتـضعني يف كـل ركـن الـشموع           املدخل وحىت سالمل الدرج والصالون وغرفة       

اإلضاءة إن لزم األمر ، بعد أن تكوين يأت له بلباس مجيل            والشمعدانات واألباجورات خافتة    
  . وعشاء لذيذ 
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