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هذا هو

الرجل
ما ال تعرفه النساء عن الرجال

إعداد:
عبدالرحمن بن محمد اليحيى

المراجعة العلمية:
د .فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان

�إهداء و�شكر

�أه��دي ه��ذا الكتاب �إىل �أب ��ي و�أمي؛ فقد �أح�س ��نوا تربيتي حتى ك�ب�رت ،ور�أيت احلياة
جميلة!
ريا مد َة ت�أليف هذا الكتاب!
�أهدي هذا الكتاب لزوجتي و�أبنائي؛ الذين عانو كث ً
�أهدي هذا الكتاب لأخوتي و�أخواتي؛ فقد تعلمت منهم الكثري!
�أه��دي هذا الكتاب �إىل كل من �س ��اعدين على �إعداده ،ومنه ��م الدكتور :ف�ؤاد بن عبد
الرحمن اجلغيمان.
�أهدي هذا الكتاب �إىل كل من �ساعدين على �إعداد الكتاب ،ومنهم الأ�ستاذ� :سيف بن
عبداهلل ال�صعب.
�أه��دي هذا الكتاب �إىل كل من �س��اعدين على �إعداد الكت��اب ،ومنهم الدكتور
�إياد علي �أحمد

�أهدي هذه الن�سخة �إىل:

من:

قبل �أن تقر�أي الكتاب
ر�سالة �إىل املر�أة:
�إذا كنت تريدن حلياتك الزوجية ال�سعادة
فعليك بقراءة هذا الكتاب ،ف�إن فيه مايكفيك ملعرفة �ش ��ريك حياتك ب�إذن
اهلل ..
ر�سالة �إىل الرجل:
�إذا كنت مت�ضايق من تعامل زوجتك �أو من �أ�سلوبها �أو �أنها التفهمك،
فعلي ��ك �إهدائه ��ا ه ��ذا الكتاب و�سوف ترا ما ي�س ��رك يف كل النواحي �إن �شاء
اهلل ..

انتبه هذا الكتاب خم�ص�ص للن�ساء فقط
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تقدمي
تقدمي
ل�سعادة الدكتور :ف�ؤاد بن عبد الرحمن اجلغيمان
خبري التدريب والتطوير
من�سق مبادرة ت�أهيل املقبلني علی الزواج على اململكة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اج ��ا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْيهَا َو َج َع َل
احلم ��د هلل القائ ��لَ } :ومِ نْ �آ َيا ِت� � ِه َ�أ ْن َخلَ َق َل ُكم ِّمنْ �أَن ُف�سِ ُك ْم َ�أ ْز َو ً
َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِ َّن فيِ َذل َِك َلآ َياتٍ ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن{ (الروم.)21:
وال�صالة وال�سالم علی �سيدنا وحبيبنا حممد
ت ��دور يف �أذه ��ان ال�شباب والفتي ��ات الراغبني يف الزواج �أ�سئلة وخم ��اوف كثرية يف عملية
�إدارة حياته ��م الزوجي ��ة بنجاح ،فيبتدئ ��ون يف البحث عن الكت ��ب املتخ�ص�صة التي تنري
له ��م الطري ��ق وتر�س ��م له ��م لوح ��ة فني ��ة جلوان ��ب احلي ��اة املختلف ��ة ،خا�ص ��ة م ��ا يتعلق
بالعالقة اخلا�صة بني الزوجني ،فال يجدون ما ي�شفي الغليل ويروي الظم�آن.
وي�أتي كتاب:هذا هو الرجل
لأخينا وحبيبنا الأ�ستاذ عبدالرحمن اليحيى.
�شمع ��ة ت�ض ��يء للعرو�س�ي�ن حياته ��م الزوجية فق� �دّم يف ه ��ذا الكتاب خربات ��ه الكبرية يف
جم ��ال التدري ��ب واال�ست�شارات ونرثها للقارئ ب�أب�سط عب ��ارة و�أرق �أ�سلوب ومبا يحاكي
اهتمامات املقبلني علی الزواج.
�شك��را �أخي عبدالرحمن علی دعوت��ك لتقدمي الكتاب ،و�أ�س�أل اهلل �أن يبارك
فيما كتبت و�أن يكون �صدقة جارية يف ميزان ح�سناتك.
وال يفوتن��ي يف هذه املنا�سب��ة �أن نبارك للعرو�سني و�أو�صيه��م بقراءة الكتاب
بتمعن والعمل بكل ما فيه من درر.
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مقدمة امل�ؤلف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهللﷺ� ،أما بعد:
فاللهم لك احلمد حتى تر�ضا ،ولك احلمد �إذا ر�ضيت ،ولك احلمد بعد الر�ضا .احلمد
هلل؛ وفقتني لفكرة ت�أليف هذا الكتاب ،واحلمد هلل؛ �أعنتني حتى انتهاء ت�أليفه ،و�أ�س�ألك
�أن تكتب له القبول ،و�أن ُينتفع به!
بعد �أن �ألفتَ كتابي»�أمور يجهلها الرجال عن الن�ساء -املخ�ص�ص للرجال فقط» ،تبدّلت
حال �أكرث من قر�أ الكتاب ،وحت�سنت حياتهم الأ�سرية ،وعندما بد� ُأت �أالحظ �أن ال�سعادة
يف احلياة الزوجية يجب �أن يكون فيها نوعاً من التوازن ،ويتعرف الن�ساء على الرجال؛
كي يكونوا �سعداء مع �أزواجهم ،بد� ُأت ت� َ
أليف كتابٍ خا�ص بالن�ساء؛ كي يفهموا الرجل.
ف�إن ��ه اليخف ��ى عل ��ى الكثري �أن هناك م�شاكل �أ�سرية ق ��د ال تظهر خارج البيت ،وترتاكم
عل ��ى الزوج ��ة ،وتب ��د�أ بالنف ��ور من زوجه ��ا؛ لأنه يت�ص ��رف ت�صرفات التفهمه ��ا ،ولرمبا
ت�ستغربها،وين�ش� ��أ يف ذهنه ��ا �ص ��ور ًة �أن زوجه ��ا غري � ٌ�ب ،وتن�ش�أ بع�ض الت�ص ��ورات الغريبة
وال�سيئ ��ة ،ولرمب ��ا تطل ��ب الزوج ��ة الط�ل�اق؛ ب�سب ��ب ه ��ذه الت�صرف ��ات الغريب ��ة .وه ��ي
باحلقيقة لي�ست غريبة؛ لأن اهلل خلق الرجل على هذه الطريقة.
امل�شكل ��ة الأك�ب�ر ه ��ي� :أن املر�أة تعتق ��د �أن الرجل خلقه اهلل مثل امل ��ر�أة ،وهذا خط�أ كبري
يقع فيه الكثري من الن�ساء ،حيث يجب التفريق بني خِ لقة الرجل وخِ لقة املر�أة ،وبينهما
فرق كبري� ،سواء يف اجل�سم �أو النف�سية �أو العقلية.
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والعجي ��ب �أن امل ��ر�أة �إذا عرفت كيف خلق اهلل الرجل فهم ��ت ت�صرفاته،و�سببها ،وعرفت
كيف تر�ضي زوجها وكيف ت�سعده بطريقة �سهلة وبال عناء.
ونظ ��راً لأهمي ��ة الدورات :فقد قدم ��تُ دورات كثرية للن�ساء يف احلي ��اة الأ�سرية ،وتبدل
ح ��ال الكث�ي�ر منه ��ن �إىل الأف�ض ��ل ،واجته ��وا لل�سعادة الزوجي ��ة؛ ولأن هن ��اك كثرياً من
الن�س ��اء الي�ستطع ��ن ح�ض ��ور ال ��دورات الأ�سرية لأ�سب ��اب كثرية؛ فقد عق � ُ
�دت العزم على
ت�ألي ��ف وجم ��ع وترتي ��ب مادة تك ��ون جريئة جداً؛ ك ��ي تبني الأمور اخلفي ��ة التي حريت
الكثري من الن�ساء.
وق ��د اجته ��دت يف جمعه من ع ��دة مراجع وحقائب ومقاالت وخ�ب�رات؛ كي يخرج كتاباً
ينري طريق الن�ساء ويجعل حياتهن الزوجية �سعيدة من جميع النواحي ،وكتبته بعبارة
�سهلة وب�سيطة كي ي�سهل فهمه على املر�أة غري املتعلمة واملر�أة املثقفة
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

امل�ؤلف
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المبحث األول

أكبر أسباب المشاكل
من �أكرب امل�شاكل الأ�سرية التي ن�سبتها من � % 60إىل % 80
�سببها:
�أن الرجل يتعامل مع املر�أة على �أنها رجل.
�أن املر�أة تتعامل مع الرجل على �أنه امر�أة.
وه ��ذا الأم ��ر مقل ��ق ومزعج �إىل �أبعد درج ��ة ،ويجعل احلياة الأ�سرية يف ن ��زاع ،وم�شاكل.
وكل �شريك يحاول �أن ينتقم من �شريكه؛ ب�سبب ظنه �أنه هو م�صدر قلقه وانزعاجه.
ومث ��ال م ��ا ذكرت ��ه يف ال�شطر الأول من املقدم ��ة؛ فالرجل يريد من زوجت ��ه �إذا قال لها
كلم ��ة �أو �أم ��را م ��ا� ،أن ت�ستجي ��ب له ب�سرع ��ة ،وتفهم ما يق ��ول بدون �أن ي�ص ��رح� ،أو يذكر
التفا�صي ��ل ،ويريده ��ا �أحيان ��ا �أن تك ��ون قوي ��ة ف�ل�ا ت�ضع ��ف وال تبك ��ي �أو تتباك ��ى عندما
ينهره ��ا ،وي�سمعه ��ا كالما جارحا،ويريدها �أ ّال تطلبه كالم احل ��ب ،ويريدها �أ ّال تزعجه
بكرثة الكالم.
ومث ��ال ال�شط ��ر الآخ ��ر م ��ن املقدمة؛ فامل ��ر�أة تتعامل م ��ع الرجل عل ��ى �أنه ام ��ر�أة ،تريد
من ��ه �أن يفهمه ��ا م ��ن غري �أن ت�ص ��رح مبا تريد ،تري ��ده �أن ي�ستمع لكالمه ��ا من غري �أن
يقاطعه ��ا ،تري ��ده �أن يتفاع ��ل معه ��ا يف كل �أمر يخ�صه ��ا ،تريد �أن يغرقه ��ا بكالم احلب،
وي�شعره ��ا باهتمام ��ه به ��ا يف �أب�سط الأم ��ور ،و�إن �شئت ق ��ل �أتفهها ،هكذا ه ��ي! وال بد �أن
تتقبلها و�إن خالفت طبيعتك.
في ��ا �أخت ��ي� ..إن كن ��ت تريدي ��ن حياة �سعيدة ،ب�سيط ��ة ،متكيفة مع رك ��ن احلياة الزوجية
الآخ ��ر؛ فف ��ي ه ��ذا الكتاب �ستجدين – ب� ��إذن اهلل – �إي�ضاحا وتف�صيال لذلك ..و�أنا على
ثق ��ة ب�أن ��ك – ب� ��إذن اهلل – �ستخرجني ب�شيء من فنون احلي ��اة الأ�سرية ،وتكونني قادرة
عل ��ى التحك ��م بها ،ومتفاهمة مع زوجك ،ويكون كل �شيء وفق ماتريدين ب�أ�سهل و�أي�سر
طريق..
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المبحث الثاني

خصائص الرجل والمرأة

()1

هن ��ا �س ��وف �أب�ي�ن لكِ �شيئ ��ا من خ�صائ� ��ص الرجل؛ و�شيئا م ��ن طبائعه ،و�أب�ي�ن لكِ كيف
خلق ��ه اهلل ع ��ز وج ��ل ،وماذا قال عن ��ه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وم ��اذا قال عنه علماء
لك �أي�ضا� ،شيئا
النف� ��س الب�شري ��ة ،حت ��ى تتعاملي معه املعاملة ال�صحيحة ،و�سوف �أب�ي�ن ِ
من خ�صائ�ص املر�أة؛ ِلترَ َ ي احلدود التي ال بد تقفي عندها ،وتدركي ما هي اخل�صائ�ص
والقدرات التي جبلتي عليها.
** اعلم ��ي �أن اهلل تع ��اىل يقــــول يف كتـــــابــه العـــــــــزيز} :ولي�س الذكر كالأنثى{ ،ويقول:
}وللرج ��ال عليه ��ن درج ��ة{ ،ويق ��ول} :الرج ��ال قوام ��ون عل ��ى الن�س ��اء مب ��ا ف�ضل اهلل
بع�ضهم على بع�ض{ وهذا يعني �أن بينهما – الرجل واملر�أة – اختالفا ظاهراً.
من خ�صائ�ص الرجل واملر�أة:

الأمر الأول:اجل�سم والأع�ضاء:
فالرجل :قد �آتاه اهلل قوة خارجية يف بنيته اجل�سمية ،فيقع على عاتقه حماية الديار،
والأعرا� ��ض م ��ن املعتدين ،وه ��و املعول عليه يف احل ��روب ،وعلى امل�ست ��وى الأ�سري؛ فهو
املعول عليه يف حمل ما ثقل من �أغرا�ض املنزل ونحو ذلك.
�أم��ا امل��ر�أة :فتختل ��ف عن ��ه ،وقد تك ��ون �أقدر من ��ه على بع� ��ض الأ�شياء ،فه ��ي حتمل يف
بطنه ��ا ذريته ��ا ،وت�ضعه ��ا مب�شق ��ة بالغ ��ة ،وكل هذا ي�أخذ منه ��ا جهدا كب�ي�را ،يت�أثر منه
ظهرها ،ورحِ مها ،وغري ذلك مما �أنتِ �أعلم به..
الرج��ل :يهتم بعقله �أكرث؛ لأنه يتحمل �أعب ��اء املعي�شة ،و�أعباء ال�سكن ،و�أعباء ال�سفر،
و�أعباء �أ�سرته ،كل هذه البد �أنه ت�أخذ م�ساحة كبرية يف تفكريه .وعندما ال يكون مهتما
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بعقله ت�ضيع الأ�سرة كاملة ،وهذا الأمر عند غالب الرجال ،وهو طبيعة تكوينهم ،وقد
ي�شذ عن هذا الأمر بع�ضهم ب�سبب عوامل متعددة ،لكن ال يقا�س عليه.
�أم��ا امل��ر�أة :فهي �أق ��ل اهتمام ��ا بعقلها من الرج ��ل ،و�أك�ب�ر اهتماماتها؛ ه ��و االهتمام
بج�سدها ،ومظهرها ،وعاطفتها ،و�أناقتها ،وجمالها ،وكل �أمر يت�صل بهذه االهتمامات.
وال ترثيب عليها؛ لأن هذه طبيعتها التي جبلها اهلل عليها ،يقول اهلل عز وجل�( :أو من
ين�ش�أ يف احللية وهو يف اخل�صام غري مبني) الزخرف  ،18فمدحها ب�أنها تن�ش�أ منعمة يف
حلي ونعمة ،و�أنها يف اخل�صام ال تبني ..وهذا �ضعف لو كان يف الرجل� ،أما املر�أة فموطن
مدح وثناء.
الرج��ل :ه ��ل تعلمني �أنه يف�ض ��ل ال�صمت يف غالب �أحيانه ،وخا�ص ��ة �إذا كان يف املنزل؟
نع ��م ..ه ��و كذل ��ك؛ لأنه يحتاج �أن يدي ��ر الفكرة يف ر�أ�سه ،ويفكر بعم ��ق قبل �أن يتكلم� ،أو
ي�صدر قرارا� ،أو ر�أيا ،ولذا يجب التنبه �أن هذه ال�صفة من �صفات الرجل ،وال ت�ستعجلي
يف طل ��ب اجل ��واب من ��ه عندما ت�س�أليه عن �شيء� ،أو تطلبي من ��ه طلبا من طلبات املنزل؛
لأن ��ه يفك ��ر يف الطل ��ب من جهات وزواي ��ا متعددة ،فمث ً
ال :الزوج ��ة �إذا طلبت من زوجها
ال�سفر ،ف�إن الرجل ي�سكت وال يتكلم ،ويف هذه اللحظة تفكر املر�أة �أن زوجها غري مهتم
بطلبه ��ا ،ول ��ن ينف ��ذه ،وق ��د ت�ضيق علي ��ه بال ��كالم ،ورمبا يرتف ��ع �صوته ��ا ،وتتكلم عليه
بعبارات جارحة ،م�ضمونها �أنه غري مهتم بها� ،أو �أنها �آخر اهتماماته ،ونحو ذلك..
وما تفكر به املر�أة قد ال يكون �صحيحا..
الآن �سوف نعرف ماذا يدور يف ر�أ�س الرجل عندما تطلب منه زوجته ال�سفر مثال ،يبد�أ
يدير فكرة ال�سفر يف عقله وي�س�أل نف�سه عدة �أ�سئلة وهي - 1 :هل ال�سفر يف هذا الوقت
منا�سب؟ -2هل عندي ما يكفي من املال؛ لنغطي تكاليف هذا ال�سفر ،ولأكون يف �سعادة
�أن ��ا وزوجت ��ي؟ -3ه ��ل �أ�ستطي ��ع �أن �أح�ص ��ل على �إجازة م ��ن عملي يف ه ��ذا الوقت؟ -4هل
عندي مواعيد �أو ارتباطات اجتماعية �أو خا�صة يف وقت �سفري؟ -5هل �سيارتي جاهزة
لل�سفر؟ حمركها �إطاراتها�..إلخ ؟ � -6إىل �أي جهة �سنذهب و�إىل �أي مدينة ن�سافر؟ كل
ه ��ذه الأ�سئل ��ة وغريه ��ا� ،سوف متر يف عق ��ل الرجل �إذا طلب ��ت منه زوجت ��ه ال�سفر؟ و�إذا
طلب منه غري ال�سفر ف�إن هناك �أ�سئلة �أخرى �أكرث من هذه.
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والعجي ��ب �أن ��ه ال ي�ستطيع �أن يرفع �صوته وهو يفك ��ر ،بل يكون �صامتاً ،ويحب �أن يكون
امل ��كان هادئ ��ا ،ويعط ��ى وقت ��ا كافيا؛ ليق ��رر ،فرمبا يقرر بع ��د �ساعة! �أو يحت ��اج �إىل وقت
�أك�ث�ر؛ ليج ��ري فيها ات�ص ��االت ،وزي ��ارات لأماكن �شت ��ى؛ ليقرر هل ي�ستطي ��ع �أن يجيب
زوجته مبا طلبت �أم ال؟
ل ��ذا؛ ينبغ ��ي للزوجة العاقلة� :إذا طلبت م ��ن زوجها �أي طلب� ،أن ترتكه بع�ض الوقت؛
ليفك ��ر ،وال تطالب ��ه بال ��رد الف ��وري .وال مين ��ع ذلك �أن تعود علي ��ه بال�س�ؤال بع ��د يوم �أو
�أكرث ،ولكن بلطف ،فت�س�أله :هل �سن�سافر؟
 مث ��ال �آخ ��ر يبني الفق ��رة ال�سابقة� :أن الرجل �إذا دخل بيت ��ه ،ف�إنه يف�ضل ال�صمت ،ويفالغالب يرجع ذلك �إىل �أن بع�ض الرجال �إذا تكلم يف �أمنياته امل�ستقبلية �أمام زوجته ،ف�إن
الزوج ��ة ت�أخ ��ذ هذا الأم ��ر م�أخذ اجلد ،فمثال :يتكلم الزوج �أم ��ام زوجته بتمنيه ال�سفر
بع ��د ثالث ��ة �أ�شه ��ر ،وهو كالم عابر ،ثم يتفاج�أ بعد ثالثة �أ�شه ��ر� ،أن زوجته تطالبه مبا
وعده ��ا ب ��ه ،وهو هذا ال�سفر الذي تكلم به عل ��ى وجه الأمنية .فيتعجب الزوج من كالم
زوجت ��ه ،ث ��م يدخ ��ل يف �صراع معه ��ا على �أن هذا مل يك ��ن منه وعدا ،وهي ت�ص ��ر على �أنه
وعد ،وهنا تن�ش�أ امل�شكلة بينهما .لذا؛ قلنا ب�أن الزوج يف�ضل ال�صمت يف بيته؛ لي�سلم من
�أمثال هذه امل�شكالت.
�أم��ا املر�أة:فعل ��ى العك� ��س م ��ن ذلك يف مثالن ��ا ال�ساب ��ق ،فكالمها كثري غالب ��ا ،وعندما
نقول ب�أن كالمها كثري فلي�س ذلك منطبقا على كل الن�ساء�،إمنا قلنا غالبا؛ وال�سبب يف
�أن امل ��ر�أة كث�ي�رة ال ��كالم ،هو �أنها تفكر ب�صوت مرتفع؛ مبعن ��ى�:أن الرجل �إذا طلبت منه
زوجته طلبا كال�سفر مثال ،ف�إنه يفكر بكل ما يتعلق بال�سفر ،كما بينا �سابقا ،وال يتكلم،
ويري ��د ظروف ��ا هادئ ��ة� ،أما امل ��ر�أة فبعك�سه متاما ،فه ��ي تتكلم بالأ�سئلة ب�ص ��وت مرتفع،
وجتيب عنها ب�صوت مرتفع.
وال�سب��ب� :أن امل ��ر�أة عندم ��ا يخط ��ر لها �ش ��يء ما ،تتكلم ب ��ه مبا�شرة ،ب�ص ��وت م�سموع،
وه ��ذه م�شكل ��ة كبرية بالن�سبة للرجال؛ لأن الرج ��ل يحب �أن يوفر لزوجته ما حتتاجه،
�أو تتمناها؛ ولأنه �أي�ضا يريد �أن يعرب عن حبه لزوجته بالأفعال؛ ولأنه ال ي�ستطيع �أن
يعرب عن حبه لزوجته بالكالم – غالبا  -وهذا من طبيعة الرجل.
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الأمر الثاين:االهتمام:
الرج��ل :يهت ��م بعمل ��ه �أوال ،ويفك ��ر يف بيت ��ه ثانياً ،ولذل ��ك ف�إن ��ه �إذا كان يف العمل ف�إنه
يكره �أن تت�صل به زوجته؛ لأنه يعترب وقت العمل مقد�س ،وال يفكر يف بيته حتى لو كان
مق�ص ��را يف العم ��ل ،ومن ال�صعب على الرجل �أن يخرج من عمله؛ ليح�ضر �شيئا لبيته؛
لأن ال�صب ��اح ه ��و يف فطرة الرج ��ل التي فطره اهلل عليها عدم البقاء يف البيت ،وال�ضرب
يف الأر�ض.
�أم��ا امل��ر�أة :فتهت ��م ببيتها �أوال قبل عمله ��ا �إذا كانت موظفة ،وهنا حم ��ل الإ�شكال بني
امل ��ر�أة والرج ��ل ،ف�إذا ات�صل ��ت به زوجته وهو يف العمل ت�س�أله مثال( :ماذا تريد �أن �أطبخ
ل ��ك اليوم لوجب ��ة الغداء) هنا ينزعج الرجل ورمبا يتلفظ على زوجته ،ويقول ت�س�ألني
ع ��ن الغ ��داء يف ال�صباح .وق ��د يح�صل �سوء تفاهم بينهما ،فت�ت�رك الزوجة الطبخ عقابا
ل ��ه؛ ولأن ��ه ه ��و الذي مل يحدد ما يريد ،و�إذا رجع الزوج للبيت يريد الغداء ،وهو متعب
وجائ ��ع يتفاج� ��أ �أن زوجت ��ه مل جته ��ز الغداء ،فيغ�ض ��ب ،والعجيب �أن كث�ي�را من حاالت
الطالق حتدث عند عودة الزوج للبيت من العمل ب�سبب �أن زوجته مل جتهز الغداء� ،أو
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�أن زوجته ا�ستقبلته بطلبات البيت� ،أو م�شاكل البيت� ،أو طلبها �أنها تريد �أن ت�سافر ،وهو
الآن يف تعب �شديد ،ويف ظروف ال ت�سمح �أن ي�سمع مثل هذه الطلبات� ،إذ �إنه ي�ستح�ضر
يف ذهن ��ه �أن �أت ��ى م ��ن ه ��ذا العم ��ل ال ��ذي هو م�ص ��در رزقه ه ��و وعائلته بع ��د توفيق اهلل،
وه ��ذا عن ��د الرجل له اعتبار كبري يف الت�ضحية؛ لأن ��ه يتحمل التعب وال�ضغط النف�سي
يف عمل ��ه ،وك�ث�رة الأعم ��ال التي يجب �أن ينجزها فيه ،كل ذلك م ��ن �أجل توفري املعي�شة
واالحتياج ��ات الأ�سا�سي ��ة لزوجت ��ه و�أوالده ،و�إذا �سم ��ع العت ��اب م ��ن زوجت ��ه �أثناء دخوله
منزل ��ه ،ف�إن ��ه يتفاج� ��أ ب�أنها ال تق ��در هذا التعب ب�شك ��ره عندما يدخل البي ��ت؛ لأن �شكر
الزوج ��ة لزوجه ��ا على ما يقوم به تغ�سل قلب الرج ��ل من التعب والهم وم�شاكل العمل،
وتقوي حبال العالقة بينهما داخل البيت ،ويحر�ص الزوج على �إ�سعاد زوجته.
�إذن ..م ��ا احل ��ل؟ احل ��ل ه ��و �أن تختار الزوج ��ة وقتا منا�سب ��ا ،بعد �أن يذه ��ب عن زوجها
م ��ا لقي ��ه يف عمل ��ه ،وتقول ل ��ه مثال :ما ر�أي ��ك �أن ن�ضع ج ��دو ًال لوجبة الغ ��داء لكل �أيام
الأ�سبوع؟ حتى ال �أزعجك بات�صال �أثناء عملك.
ف�إذا و�ضعتي اجلدول علقيه على جدار املطبخ ،ويف كل يوم �شاهدي اجلدول ،وت�أكدي-
ويف وقت مبكر� -أن �أغرا�ض وجبة الغداء موجودة� ،أو اطلبي من زوجك �إح�ضارها.
وبه ��ذه الطريق ��ة يغلق باب م�شاكل كثرية ،لطاملا عان ��ت منها كثري من البيوت ،وت�سري
احلياة الأ�سرية يف االجتاه ال�صحيح نحو ال�سعادة.
الرجل :من االهتمامات ذات الأولوية عنده؛ الفرا�ش (اجلنــ�س).
ومن �أهم املتعة عنده فيه ،و�أعالها ،هو الإيالج.
ولذل ��ك �إذا قام ��ت الرغبة اجلن�سية عنده ،فالب ��د �أن يكون هناك جماع مع زوجته حتى
ي�صفو ذهنه ،وينظر يف �أمور حياته .هكذا جبله اهلل ،وفطره.
لذلك يجب على املر�أة امل�سلمة �أن تراعي هذا اجلانب ،ف�إن طاعة املر�أة زوجها باملعروف
م ��ن �أعظ ��م ما تتقرب به املر�أة �إىل ربها  -تبارك وتعاىل  ،-فطاعة الزوج والقيام ب�أمره،
واحت�س ��اب الأج ��ر يف ذل ��ك عل ��ى اهلل �سب ��ب لدخ ��ول اجلن ��ة ،كما ج ��اء يف احلدي ��ث الذي
ق ��ال في ��ه النب ��ي � -صلى اهلل علي ��ه و�سلم �( :-إذا �صل ��ت املر�أة خم�سه ��ا ،و�صامت �شهرها،
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وحفظ ��ت فرجه ��ا ،و�أطاعت زوجها؛ قيل له ��ا :ادخلي اجلنة من �أي �أبواب اجلنة �شئت).
(رواه �أحمد وابن حبان ،وهو حديث �صحيح ).وعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال:
قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم �( :-إذا دعا الرجل امر�أته �إىل فرا�شه ف�أبت فبات
غ�ضبان عليها لعنتها املالئكة حتى ت�صبح) (رواه البخاري وم�سلم).
�إ�ضاف ��ة �إىل �أن ��ه ال ب ��د �أن تعلم ��ي – �أيتها املباركة – �أن ال ��زوج �إذا ارتفعت عنده ال�شهوة،
ورغ ��ب يف �أهل ��ه ،ف�ل�ا بد �أن ي�صل �إىل ما يريد ،و�إال ف�إن ذلك ينعك�س �سلبا على نف�سيته،
و�أخالق ��ه ،و�صحت ��ه ،وقد يف�ض ��ي �إىل هدم بيت الزوجية؛ لأن هذا م ��ن �أوىل الأولويات
عند الرجل ،ف�إذا مل يجده ف�إنه يرى �أن البقاء مع هذه املر�أة ال فائدة منه ،وقد يدفعه
ذلك �إىل الوقوع يف احلرام.
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فال بد �أن تفهمي هذا جيدا ،ف�إنه يختلف عن املر�أة ،يف هذا اجلانب اختالفا كبريا.
ومما يزيد الأمر �سوءا� ،أن الزوجة �إذا رف�ضت طلب زوجها للفرا�ش (اجلماع)� ،أو تعذرت
ب�أنه ��ا ال ترغ ��ب يف �أن ت�ستح ��م قب ��ل �أو بع ��د اجلماع مث�ل�ا ،ب�سبب �أنها ق ��د رتبت �شعرها
وجهزت ��ه ملنا�سب ��ة م ��ا� ،أو للذهاب للعم ��ل من الغ ��د� ،أو �أن �شعرها يتعبها بع ��د االغت�سال
لكثافته� ،أو �أنه ال يجف �سريعا ،ونحو هذه الأعذار ،ف�إن درجات الغليان يف �صدر الرجل
ترتف ��ع �شيئ ��ا ف�شيئ ��ا ،ورمبا �أ�سمعها �ألفاظا �سيئة ،وغالبا يب ��د�أ من هنا يف التفكري مبن
ت�س ��د حاجت ��ه باحل�ل�ال ،وه ��و ال ��زواج ب�أخ ��رى ،وال�سبب كم ��ا ذكرنا م ��ن قب ��ل �أن ارتفاع
ال�شه ��وة عن ��د الرجل �سريع ،وخطري .وهذه م ��ن فطرته التي فطره اهلل عليها ،ولرمبا
�أن ه ��ذا ل ��و مل يك ��ن يف الرجال ،لبقي كث�ي�ر منهم من غري زواج ،اَ
ولخت ��ل نظام احلياة،
ولك ��ن اهلل غال ��ب عل ��ى �أم ��ره .فلذا – واهلل �أعلم  -و�ضع اهلل غري ��زة ال�شهوة والرغبة يف
اجلماع يف الرجال �أقوى من الن�ساء.
و�س ��وف تالح ��ظ الزوج ��ة �أن زوجه ��ا بع ��د �أن يق�ضي وط ��ره منها ،ت�صح نف�س ��ه ،وين�شط
فكره ،ويزاول حياته بال�شكل املطلوب.
�أم��ا امل��ر�أة :فلي� ��س له ��ا اهتم ��ام كب�ي�ر يف الإي�ل�اج ،وكث�ي�ر م ��ن الن�س ��اء ال يف�ضل ��ن
الإيالج،وه ��ذا لي� ��س عيب ��ا� ،أو م�شكل ��ة� ،إمن ��ا امل�شكلة لو طل ��ب منها زوجه ��ا �أن يجامعها،
ورف�ض ��ت لأنه ��ا ال ترغ ��ب يف اجلم ��اع ،و�أن اهتمامه ��ا ب�أ�شياء كثرية غ�ي�ر الإيالج ،مثل:
احل ��ب ،التقبي ��ل ،اللم�س ،ال ��كالم اجلميل ،تقارب الأج�ساد ،ال ��كالم الذي يجعلها ت�شعر
بجماله ��ا و�أناقته ��ا ،ونحو ذل ��ك ،فهذا يهمه ��ا بالدرجة الأوىل �أكرث م ��ن الإيالج ،الذي
ي�سعى له الرجل؛وخ�صو�صا يف بدايات الزواج،ولذلك الإيالج عند كثري من الن�ساء غري
مرغ ��وب فيه ،وق ��د ذكر الدكتور كرمي ال�شاذيل يف كتاب ��ه جرعات من احلب(:والإيالج
عن ��د امل ��ر�أة عك�س ما يت�صوره الرجل – ال يزي ��د على  %09فقط من الإح�سا�س اجلن�سي
عندها).
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الأمر الثالث :الإثارة:
الرجل :يثريه النظر ،وتثريه الرائحة ،ويثريه اجل�سد وتقا�سيمه.
امل��ر�أة :تث ��ار باللم� ��س ،بالكلم ��ات اجلميل ��ة ،باملواقف ،باحل ��ب ،باالهتم ��ام ،بالإعجاب،
بالتقبيل..

الأمر الرابع :التجاوب اجلن�سي:
الرج��ل :تث ��ور �شهوته ورغبت ��ه يف اجلماع ب�سرع ��ة ،وال عجب يف ذل ��ك .فغالبا مبجرد
تفك�ي�ر� ،أو نظ ��رة� ،أو �سم ��اع �ص ��وت ،جتعل ��ه يفك ��ر باجلماع ،ب ��ل ويطلبه ،لذا ق ��ال النبي
�صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م (�إِ َذا �أَ َح ُد ُك ْم �أَ ْع َج َب ْت ُه المْ َ� � ْر�أَ ُةَ ،ف َو َق َعتْ فيِ َق ْل ِبهَِ ،ف ْل َي ْعمِ � � ْد �إِلىَ ْام َر�أَ ِت ِه
َف ْل ُي َوا ِق ْعهَاَ ،ف�إِ َّن َذل َِك َي ُر ُّد مَا فيِ َن ْف�سِ هِ) رواه م�سلم.
املر�أة� :إثارتها تختلف عن الرجل ،فهي بطيئة.

الأمر اخلام�س:قمة الن�شوة:
الرج��ل:ال يحتاج ��ه �إىل الكثري م ��ن الوقت ،فبع�ض الرجال يق ��ذف �شهوته بعد مرور
دقيقت�ي�ن �أو خم� ��س� ،أو نح ��و ذل ��ك .وه ��ي كافي ��ة ب�شكل ع ��ام لو�ص ��ول الرج ��ل �إىل اللذة
العظم ��ى ،ب ��ل �إن بع�ضه ��م ينتهي من �شهوته يف �أقل من دقيق ��ة ،وبع�ضهم على النقي�ض
م ��ن ذل ��ك ،فقد ي�ستمر �إىل �ساع ��ة �أو �أكرث ،وهذه تختلف باخت�ل�اف الظروف امل�صاحبة
للرجل.
�أم��ا امل��ر�أة :فت�ستغ ��رق يف بل ��وغ الن�ش ��وة وقت ��ا �أط ��ول من الرج ��ل ،ويف بع� ��ض احلاالت
ن�ستطي ��ع �أن نق ��ول ب�أنها ت�ستغرق وقتا طويال .لذا حتر�ص على مقدمات اجلماع� ،أكرث
من اجلماع ذاته.
الرجل :توجهه ج�سدي ،البد �أن مي�سك اجل�سد ،وي�ضم �أثناء اجلماع.
املر�أة :ترغب بالكالم اجلميل؛ والعبارات احلانية ،ونحو ذلك.
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الأمر ال�ساد�س :الأكل والتغذية:

الرج��ل :يحت ��اج �إىل تن ��اول الطعام بكميات �أكرب من امل ��ر�أة ،لأن اهلل – تعاىل – فطر
ج�سمه وبنيته على هذا ،فج�سمه يحتاج ل�سعرات حرارية �أكرب با�ستمرار وذلك للأ�سباب
التالية(:)2
 -١ب�صورة عامة بنية ج�سم الرجل �أ�ضخم من بنية ج�سم املر�أة.
 -٢ع�ضالت ج�سم الرجل �أكرب من ع�ضالت ج�سم املر�أة.
 -٣الأع�ضاء الداخلية للرجل �أكرب من الأع�ضاء الداخلية للمر�أة.
 -٤حمتوى الدهون عند الرجل �أقل من حمتوى الدهون عند املر�أة.
وميك ��ن الق ��ول ب�أن اهلل – تعاىل  -جبله عل ��ى ذلك ،من �أجل �أن يجد ،ويعمل ،ويكدح يف
حت�صيل لقمة العي�ش ،له ولأوالده و�أهل بيته.
ومم ��ا يح�س ��ن التنبيه عليه هنا� :أن الرجل �إذا جاع ،ف�إنه يكون يف حالة نف�سية وج�سمية
مرتدية ،وهنا ي�أتي دور الزوجة الذكية يف جتهيز ما ينا�سبه من الأطعمة التي يحبها،
ويف الوقت املنا�سب ،ويف �أ�سرع وقت ممكن.
امل��ر�أة :عدد كثري م ��ن الن�ساء ال تهتم بالطعام ال�صح ��ي النافع ،و�إمنا حتب احللويات
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وال�سكريات التي تزيد من وزنها ،وت�ؤثر على �صحتها ،وفوق هذا كثري منهن ال يتحركن
كث�ي�را ،وال ميار�س ��ن �أي ن�ش ��اط ريا�ض ��ي ،لتح ��رق �سعراته ��ا احلراري ��ة الت ��ي جتمعها يف
ج�سمه ��ا بعد �أكله ��ا للحلويات ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن كثريا من الرجال يت�ضايقون
م ��ن الن�س ��اء الالت ��ي يعان�ي�ن من زي ��ادة يف ال ��وزن؛ لأن جم ��ال اجل�س ��م ور�شاقت ��ه ،ودقة
تفا�صيل ��ه ،وقل ��ة اللح ��م يف بع� ��ض الأماكن كمنطق ��ة اخل�صر ،حم ��ط اهتمامه ،ومرمى
�ص ه ��ذا اجلانب مبزيد
�إعجاب ��ه ،ف� ��إن �أردت ��ي �أن تك ��ون حياتك جميل ��ة مع زوج ��كَ ،ف ُخ ِّ
عناي ��ة واهتم ��ام .فعلي ��ك �أن حتر�صي عل ��ى الغذاء اجلي ��د النافع ،وتبتع ��دي عن الغذاء
والطعام ال�ضار� ،أو امل�سبب لل�سمنة ونحو ذلك ،واحر�صي �أن يكون ج�سمك جاذبا لنظر
زوجك ،واهتمامه و�إعجابه ،بر�شاقته وجماله.
و�أن �أبيت ��ي وتركت ��ي هذا اجلانب ،وا�ستمتعتي ب�أكل ما ترغبني ،فال تلوميه �إن بحث عن
غريك� ،أو فارقك.
وعندم ��ا تق ��ول �إح ��دى الن�س ��اء :مل ��اذا نحن م ��ن نحرم م ��ن �أكل م ��ا نري ��د ون�شتهي لئال
ن�سم ��ن� ،أو تخت ��ل ر�شاق ��ة �أج�سامن ��ا ،والرجال ي�أكل ��ون كل ما يري ��دون وال ينظرون �إىل
ه ��ذا الأم ��ر� ،ألي�س للم ��ر�أة م�شاعر؟ جني ��ب :بلى ،له ��ا م�شاعر و�أحا�سي� ��س ،لكن للرجل
مقايي�س ،وللمر�أة مقايي�س .فالرجل يهتم مبنظر ج�سد زوجته� .أما املر�أة فلي�س ج�سد
زوجه ��ا وتنا�سق ��ه مهم ��ا بالن�سبة لها� ،إمن ��ا يهمها �أمر �آخ ��ر ،وهو ما ذكرن ��اه �سابقا ،من
االهتم ��ام ،واحلب ،والكالم اجلميل ،و�أال يخد�ش م�شاعرها ،ويحرتم �أنوثتها ،وال يقلل
م ��ن جماله ��ا ،ويحرتمه ��ا ،ويح�ت�رم �أهله ��ا ،حت ��ى ل ��و كان �سمين� �اً� .إذ ما فائ ��دة زوج كله
ع�ضالت ،وج�سمه رائع ،لكنه �سليط الل�سان ،بذيء الكالم ،جاحد للمعروف.
لعلك �أدركتي �أن لكل من اجلن�سني خ�صائ�ص وجبلة ،تختلف عن الآخر اختالفا كبريا،
من غفل عنها وقع يف �إ�شكاالت كثرية( ،يكون معدل الأي�ض عند الرجل �أكرب منه عند
امل ��ر�أة يف احلال ��ة الطبيعي ��ة وذلك لأن الكتلة الع�ضلية يف ج�س ��م الرجل �أكرب من الكتلة
الع�ضلية يف ج�سم املر�أة)نقل بت�صرف من كتاب:
 NUTRITION ESSENTIALS for NURSING PRACTICEامل�ؤلفةSusan G. Dudek:
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الأمر ال�سابع:اجللو�س يف البيت:
فالرج��ل :خلق ��ه اهلل ع ��ز وجل ليعم ��ل ،ويجتهد يف ك�س ��ب الرزق؛ ليطع ��م نف�سه ومن
يعول ،ويوفر لهم ما يحتاجون ،فاجللو�س يف البيت بالن�سبة للرجل منق�صة ،وهو قليل
يف الرجال ،لأنه جبل على اخلروج ،وال�ضرب يف الأر�ض.
وهن ��ا ق ��د تقول زوجة :ب� ��أن زوجها يخ ��رج ال�سرتاحة مع �أ�صدقائ ��ه� ،أو يذهب معهم يف
نزهة ،وال ي�أتي �إىل البيت �إال مت�أخرا! و�أنتم تقولون� :إنه يخرج لك�سب الرزق ؟؟ فكيف
ذلك.؟
وميك ��ن اجل ��واب عن ذلك :ب�أن الرجل يتعب �صباحا يف العمل ،ويرجع للبيت ثم يذهب
يف وق ��ت �آخ ��ر ويح�ض ��ر م ��ا يحتاج ��ه بيت ��ه ،ويك ��ون عليه كث�ي�ر م ��ن الأمور الت ��ي ي�سعى
لت�صليحه ��ا وحتقيقه ��ا وبع ��د ذلك يكون مرهق� �اً نف�سياً ويريد �أن يتقاب ��ل من �أ�صدقائه
يجل�س معهم وي�ضحك معهم ويقول ما يريد من الأمنيات وال �أحد يحا�سبه وبعد ذلك
يتجدد الن�شاط النف�سي عنده.

الأمر الثامن:الأنانية:
الرجل :جعل اهلل فيه الأنانية مرتفعة ،وظاهرة ،حلكمة يعلمها �سبحانه وتعاىل ،لكن
هناك جوانب منها تتمثل يف �أن الرجل يحب �أن يحافظ على ممتلكاته ،والأموال التي
يكت�سبه ��ا ،وال ي�سم ��ح لأح ��د �أن ي�أخذ منه �شيئا؛ لأنه يحم ��ل يف نف�سه هماً وهو �أنه ينفق
على نف�سه و�أوالده ،ويجتهد يف ك�سب املزيد؛ ليعي�ش برفاهية هو و�أهل بيته.
والرج ��ل غالب ��ا م ��ا يفك ��ر بالتفك�ي�ر املنطق ��ي ،وه ��ذا التفك�ي�ر يجعل ��ه اليعم ��ل �أي عمل
والي�ش�ت�ري �أي �ش ��يء ،وال ينفذ لزوجته �أي طلب� ،إال بعد معرفة ماهو ال�سبب؟ وماهي
النتيج ��ة؟ و�إذا كان ال�سب ��ب مقنع� �اً ،والنتيج ��ة كذل ��ك ،وال ي�ؤث ��ر على ا�ستق ��رار الأ�سرة،
والأمور املالية ،والدينية ،ف�إنه يبادر بتنفيذه� ،أما �إذا مل يكن ال�سبب �أو النتيجة مقنعة؛
ف�إنه يرف�ض ،وهنا تتهمه الزوجة ب�أنه �أناين!!.
املر�أة :الأنانية عندها معتدلة �إال �إذا غارت� ،أو �شكت يف زوجها� ،أو طلبت منه طلباً ومل
يفعله ،ف�إن الأنانية عندها ترتفع ،وتبد�أ تتهم الزوج �أنه �أناين.
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يجب �أن نعرف ما هو مقيا�س الأنانية لنحكم على �أحد ب�أنه �أناين �أو غري �أناين..
ام ��ر�أة ت�شتك ��ي م ��ن زوجه ��ا وتق ��ول �إنه �أن ��اين ،وعندم ��ا �س�ألوها كي ��ف حكمت ��ي عليه �أنه
�أن ��اين؟ قال ��ت :ي�ساف ��ر كل ثالث ��ة �أ�شه ��ر ،ويخرج هو و�أ�صدق ��ا�ؤه ل�ل��أكل يف املطاعم كل
�أ�سبوع ،وكثري الذهاب للمنا�سبات الكبرية ،وي�شرتي لنف�سه كل مايريده.
وعندم ��ا �س�ألوه ��ا :ه ��ل ي�سافر بكم �أن ��تِ و�أوالدك؟ قالت :كل �سنه مرت�ي�ن فقط ،واحدة
داخلية ،و�أخرى خارجية.
وعندما �س�ألوها :هل يذهب بكم للمطاعم؟ قالت:مرة واحدة يف ال�شهر فقط.
وعندما �س�ألوها :هل ي�سمح لكم بالذهاب للمنا�سبات الكبرية؟ قالت� :إذا كانت املنا�سبة
عند �أقاربي �أو �أقاربه فقط.
وعندما �س�ألوها :هل يعطيكم م�صروف للبيت ول�شراء املالب�س؟ قالت :نعم.
الآن �سوف نحكم على هذه املر�أة ،هل مقيا�سها �صحيح �أم ال؟
�أعلم ��ي �أن بع� ��ض م ��ن يق ��ر�أن ه ��ذا ال ��كالم� ،س ��وف تقول ه ��ذا الزوج �أن ��اين .مل ��اذا؟ لأنها
تعاطفت مع هذه املر�أة.
ولكن ال�صحيح هو �أن هذا الزوج �أعطى زوجته و�أوالده حقهم ،وال يعترب �أناين.
فامل�شكلة هنا �أن مقيا�س الأنانية عند هذه الزوجة غري �صحيح.
فال ��زوج مل يرمها يف البي ��ت ،ويحرمها من التنزه ،ومل يحرمها من الذهاب للمطاعم،
ومل مينعها من الذهاب للنا�سبات وم�شاركة النا�س،
ونالح ��ظ مم ��ا �سبق� ،أن هذه الزوج ��ة ن�سيت �أن زوجها هو من يدف ��ع �أجرة املنزل الذي
يقيم ��ون في ��ه! و�أن ��ه ال ��ذي ي�أتي باملعي�شة له ��م! وهو ال ��ذي ي�شرف على �صيان ��ة املنزل،
ويدف ��ع تكلف ��ة الكهرب ��اء واملاء واالنرتنت ،وهو ال ��ذي يتحمل �أعباء ال�سف ��ر �إذا �سافروا،
و�أ�شياء كثرية غفلت عنها الزوجة..
هل تدرون ما هو ال�سبب؟
اجل ��واب :ه ��و �أن امل ��ر�أة �إذا ت�ضايقت من �أمر حت ��ى لو كان �صغرياً ،ف�إنه ��ا تعمم التعا�سة
22
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عل ��ى حياته ��ا ،وجتحد جميع ما يفعله زوجها من �أجله ��ا و�أجل �أوالدهما.بل رمبا قالت
ه ��ذه العب ��ارة الت ��ي جت ��رح الرجل جرح ��ا كب�ي�را( :غ�صب عن زوج ��ي يجيب لن ��ا الأكل
وي�سكننا يف بيت وي�سفرنا ولي�س له �شكر وال منة)!!!
والآن �سوف نتكلم عن متى نقول �أن هذا الرجل �أناين؟
�إذا كان الرجل ال يقوم باحلقوق الواجبة عليه جتاه �أهله� ،أي يطالب بالذي له ،وال ي�ؤدي
الذي عليه فهو �أناين ،هناك م�شكلة عند كثري من الن�ساء وهي عندما ترى �صديقتها�،أو
ت�شاهد يف مواقع التوا�صل امر�أة �سافرت �إىل مكان ما� ،سواء يف نف�س الدولة �أم خارجها،
ف�إنه ��ا مبا�ش ��رة تري ��د �أن تذهب �إىل ذلك امل ��كان ،و�إذا قابلها زوجه ��ا بالرف�ض ب�سبب �أنه
الي�ستطي ��ع توف�ي�ر التكالي ��ف املالية� ،أو الي�ستطي ��ع �أن يح�صل على �إج ��ازة من عمله� ،أو
لأي �سب ��ب �آخر ،ف�إنه ي�ضي ��ق �صدر الزوجة ،وحتزن ،وت�شعر بالإحب ��اط ،والب�ؤ�س،وتلوم
زوجه ��ا ب�أن ��ه اليحبه ��ا ،واليريده ��ا �أن تك ��ون �سعيدة ،وتب ��د�أ امل�ش ��اكل يف البيت،ثم ت�شعر
نف�سها ب�أنها حمرومة ،و�أن هناك �آخرون مثلهم �أو �أقل منهم مادياً واجتماعياً� ،سافروا
�إىل حيث يريدون ،وتقارنهم بها وبزوجها ،وتتهم نف�سها وزوجها بالفقر وخيبة الأمل،
وتتهم زوجها ،وتقول ب�أنه �أناين.
كل هذا؛ لأن الزوج مل يوافق مبا�شرة على طلبها الذي تريد.
ن�صيحتي لك يا �أختي– املباركة :-
لي�ست ال�سعادة يف هذه احلياة حم�صورة يف ال�سفر� ،أو كرثت املال بل ال�سعادة هي :قرب
م ��ن اهلل ،وا�ستق ��رار يف كنف زوج را�ض �أمني ،و�أوالد �صاحل ��ون ،و�أمن على النف�س واملال
هلل ْب ِن محِ ْ َ�ص � ٍ�ن ا َ
خل ْطمِ ِّيَ ،عنْ �أَ ِبي� � ِه َ -و َكا َنتْ َل ُه ُ�ص ْح َب ٌة
والدي ��ن ،روى َ�سلَ َم� � ُة ْب � ُ�ن ُع َب ْيدِ ا ِ
هلل َ�ص ّلَ ��ى هَّ ُ
 َق ��ا َلَ :ق ��ا َل َر ُ�س ُالل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّلَ َمَ ( :منْ �أَ ْ�ص َب َح مِ ْن ُك� � ْم �آمِ ًنا فيِ �سِ ْر ِبهُِ ،م َعا ًفى
ول ا ِ
وت َي ْومِ هَِ ،ف َك�أَ مَّ َ
فيِ َج َ�سدِ هِ ،عِ ْن َد ُه ُق ُ
نا حِ ي َزتْ َل ُه ال ُّد ْن َيا) رواه البخاري،وقال املناوي رحمه
اهلل( :يعن ��ي :م ��ن جم ��ع اهلل له بني عافية بدنه ،و�أمن قلب ��ه حيث توجه ،وكفاف عي�شه
بق ��وت يوم ��ه ،و�سالم ��ة �أهل ��ه ،فقد جمع اهلل ل ��ه جميع النع ��م التي من مل ��ك الدنيا مل
يح�ص ��ل عل ��ى غريه ��ا .فينبغ ��ي �أن ال ي�ستقب ��ل يومه ذل ��ك �إال ب�شكرها ،ب� ��أن ي�صرفها يف
طاعة املنعم ،ال يف مع�صية ،وال يفرت عن ذكره) انتهى« .في�ض القدير» (.)88/6
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الأمر التا�سع:االهتمام ب�شريك احلياة:
الرج��ل :يهت ��م بزوجت ��ه  %50وال�سب ��ب �أن ��ه مطل ��وب من ��ه �أن يذه ��ب للعم ��ل ،ويك ��د
ويتعب،م ��ن �أج ��ل حت�صي ��ل املعي�شة ل ��ه ولزوجت ��ه و�أوالده ،ولذلك يعط ��ي العمل وك�سب
الرزق  % 50والباقي لزوجته و�أوالده.
امل��ر�أة :تعط ��ي زوجها اهتمام  %100وتريده �أن يجل�س عندها دائماً ،و�إذا �ضاق �صدرها
�أن يذهب بها للنزهة ،حتى ترفه عن نف�سها ،وبني الفينة والأخرى ي�سافر بها ،وتريده
�أن يفك ��ر به ��ا با�ستم ��رار ،وير�س ��ل لها ر�سائل ح ��ب ،وتري ��ده �أن يغرقه ��ا كل اليوم بكالم
احلب ،ونحو هذه الأمور..
وه ��ذا الأم ��ر يكره ��ه الرجل ..ومن اخلط�أ �أن تهتم الزوج ��ة بزوجها  %100فهذا ال�شيء
مزع ��ج ويكره ��ه الزوج ،وقد ذكرت الدكتورة نورة ال�صفريي يف كتابها الزواج من A –Z
تنبيه� �اً رائع� �اً خلربتها يف اال�ست�شارات(�أعطي زوجك اهتم ��ام  .،)% 10ولذلك ن�صيحتي
لك �أن تعطي زوجك من اهتمامك  %50وذلك عن طريق:
•اال�ستقب��ال اجلمي��ل لل��زوج باالبت�سام��ة والرتحيب ،وق��ول( :مرحب� �اً بك
يازوجي الغايل ،ا�شتقنا �إليك ،نور البيت ،اهلل يعينك �شكلك اليوم متعب من العمل)،
هذا الكالم القليل بالن�سبة للرجل يجعله يطري من الفرح ،وال�سبب هو� :أن زوجته
ق ��درت اجله ��د الذي يبذله م ��ن �أجل ك�سب الرزق للقيام ب�ش� ��ؤون البيت .والرجل �إذا
�سم ��ع ه ��ذا اال�ستقب ��ال يطري من الفرح ،وال يظهر ذلك عل ��ى وجهه؛ لأنه يحاول �أال
يب�ي�ن لزوجته �أنه �سعيد.ولأنه يتوق ��ع �أن هذا ال�شيء اليليق بالرجل� .أو �أنه ال يقبل
منه هذا الت�صرف.
•غرف��ة الن��وم :م ��ن ترتيبه ��ا وتنظيفه ��ا والعناي ��ة به ��ا ،يدخ ��ل على نف� ��س الرجل
البهج ��ة وال�س ��رور؛ لأنه ��ا ه ��ي �أجمل م ��كان يف العامل عن ��ده؛ لأنه يج ��د فيها راحته
النف�سي ��ة ،واحلميمي ��ة واجل�سدي ��ة ،وينبغ ��ي عل ��ى الزوجة �أثن ��اء اجلم ��اع �أن تتفاعل
م ��ع زوجها م ��ن ال�ضم والكالم اجلمي ��ل ،و�أن ت�صدر �آهات ،وااللتف ��ات بالر�أ�س ميني
و�شم ��ال لك ��ي جتع ��ل زوجها تزي ��د �سعادته معها ،وه ��ذا يجعل ال ��زوج يعجب بزوجته
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كث�ي�راً ،ويجعل ��ه ي�شت ��اق �إليه ��ا ،ويفكر به ��ا دائماً .واعل ��م �أن امل ��ر�أة ال تف�ضل اجلماع،
لكن من �أجل �أن تر�ضي زوجها ،يجب �أن تتفاعل معه ،وتت�صنع �أنها معجبة به �أثناء
اجلم ��اع ،ويق ��ول امل�ؤلف خليفة املح ��رزي يف كتابه  146طريق ��ة للحب بني الزوجني
(لذل ��ك يتناق ��ل العلماء فيم ��ا بينهم كلمة �شائعة مفاده ��ا� ،أن من ي�سعى للبحث عن
�صح ��ة بدنه،و�صف ��اء ذهني ��ة ،وطم�أنين ��ة روحه فليبح ��ث عنها يف غرف ��ة النوم) وقال
�أي�ضاً يف كتابه (خراب البيوت يبد�أ من الفرا�ش).
•الطبخ :كثري من الرجال يحب تفنن الزوجة به ،ف�إذا طبخت الزوجة الطعام الذي
يعجب زوجها فهذا يجعله را�ض عنها من هذا اجلانب .ويجب على الزوجة الذكية
�أن توف ��ر الطع ��ام ال ��ذي يحب ��ه زوجها ويكون جاه ��زاً يف كل وق ��ت؛ لأن الرجل يجوع
ب�سرع ��ة ،و�إذا ح�ض ��ر �إىل منزل ��ه يريد الطعام ب�سرع ��ة ،و�إذا مل يح�صل عليه ب�سرعة،
تتغري نف�سيته ،وقد يحدث م�شكلة يف البيت،فقد يرفع �صوته �أو يتلفظ على زوجته!
•تع ��ريف عل ��ى ما يح ��ب زوجك ،وما يكره؛ وه ��ذا يجب �أن تتنبه ل ��ه الزوجةالنجيبة..
وتالح ��ظ زوجها يف طعامه و�شرابه ،وما الذي يف�ضله ،ويرغبه ،وماهو عك�س ذلك.
مم ��ا يغ�ي�ر نف�سيته ،وكذلك ينبغي عليها �أن تتنبه ملا يحبه زوجها ويكرهه ،من جهة
الأفعال ،والروائح ،والكالم ،واللب�س ،والطلبات.
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•�إذا �أردت �أن تطلب�ي�ن �أي طل ��ب تريدين ،فعليك �أن تنتبهي �أن تطلبي من زوجك وهو
مرهق �أو جائع �أو عنده م�شكلة�أو يف حالة مزاجية معكرة� ،أو عند رجوعه من العمل
مبا�شرة.وع ��دم مراع ��اة ذلك �س ��وف يجلب ل ��ك املتاعب ،فلرمبا تلف ��ظ عليك بكالم
غ�ي�ر منا�س ��ب� ،أو �أن ��ه �س ��وف ميتلئ قلب ��ه علي ��ك� .إذن ..ماه ��و الوق ��ت املنا�سب الذي
تطلبني فيه ما تريدين؟
•�إذا ح�ض ��ر زوج ��ك من العم ��ل فعليك با�ستقبال ��ه بالكالم اجلمي ��ل ،و�أعطيه مبا�شرة
الغداء� ،أو الذي يريد ،وبعدها �سوف يذهب للنوم ،دعيه يرتاح يف نومه ،وبعده �سوف
ي�ستيق ��ظ ،وعلي ��ك �أن جتعل ��ي مايريد جاهزاً ،مثل القهوة� ،أو ال�ش ��اي� ،أو الكايف ،و�إذا
�أراد �أن يخ ��رج ق ��ويل ل ��ه( :اهلل يعافي ��ك �إذا كان عن ��دك وق ��ت تقدر حت�ض ��ر� .......أو
ت�صلح الكهرباء� ،أو حت�ضر معك و�أنت راجع�........إلخ،
فه ��ذا يجع ��ل الزوج ممنت لزوجته؛ لأنها طلبت الذي تريد ،بعد �أن جعلته يرتاح وي�أكل
ما يريد،وبعبارة فيها تودد وعدم رغبتها ب�إحراجه .هذا يجعل الزوج يخجل ويوفر لها
ماتريد �إذا كان ي�ستطيع.
رمبا بع�ض الن�ساء حتاول مرة �أو مرتني ،ثم تقول مل ينفع معي هذا الأ�سلوب!
اعلم ��ي �أن ��ه يحتاج منك هذا الأمر �إىل �صرب وتك ��رار ،و�سوف جتدين �أنه احلل الأف�ضل
�إن �ش ��اء اهلل ،وال ��زوج �إذا فعل ��ت الزوج ��ة له هذه الأ�شي ��اء خا�صة �أول خم� ��س مرات ،ف�إنه
يخ ��اف م ��ن زوجته �أنها تريد �أن تطلب منه طلبا مرهق� �اً ،ومكلفاً ،لذلك ن�صيحتي لك
�أن حت ��اويل �أن ��ك التطلبني من زوج ��ك �أول خم�س مرات من فعل ه ��ذه الطريقة �شيء،
فق ��ط �أ�سمعي ��ه كلم ��ات الدعاء له بالتوفي ��ق ،وقويل له(:نريد �سالمت ��ك ياحبيبي) هنا
يب ��د�أ الزوج بالتفكري يف �أنك تريدي ��ن �أن ت�سعديه فيحاول �أن ي�سعدك بكل ماي�ستطيع.
وهن ��اك خط� ��أ تفعل ��ه بع� ��ض الن�س ��اء ،وهو �أنه ��ا كل ي ��وم تطلب م ��ن زوجه ��ا �أن ي�صلح �أو
يح�ض ��ر له ��ا �شيئ ��ا ،و�إذا مل يح�ضره ،فت�ستم ��ر يف كل وقت تكرره ،ورمب ��ا تتجاوز ال�شهر
وهي كل يوم تذكره ،وتكرر عليه هذا الطلب.
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ن�صيحة يا �أختي هذه الطريقة يكرهها الرجال ،حاويل �أن تغريي الطريقة ،واتبعي
ما �سبق �أن ذكرته لك ،ف�ستجدين نتيجة �إيجابية .ت�سعدك ،ب�إذن اهلل.
ال�شك ��ر :ا�شك ��ري زوج ��ك عل ��ى �أي �ش ��يء؛ �إذا �أح�ض ��ر �أغرا�ض ��ا للبيت ،قويل ل ��ه�( :شكراً
ياحبيب ��ي)� ،إذا فرغت ��م من الغداء ق ��ويل له�(:أنعم اهلل علي ��ك)� ،إذا ذهبتم ملطعم ،قويل
ل ��ه (�أ�شك ��رك على ه ��ذه الطلعة اجلميلة)� ،إذا �سافرمت �إىل مكان م ��ا ،قويل له (�أدام اهلل
ف�ضل ��ك ،و�أح�س ��ن اهلل �إليك)� ،إذا عدمت من ال�س ��وق قويل له�(:شكراً ياحبيبي)� ،إذا ذهب
ب ��ك �إىل من ��زل �أهلك قويل له (�شكرا لك حبيبي� ،س�أ�شتاق �إلي ��ك)،كل ذلك قوليه و�أنتِ
مبت�سمة �صادقة ،لأن الرجل يحب ال�شكر كثرياً ،ويحقق رجولته.

و�أن�صحك �أن تعطي نف�سك  %50من االهتمام بعمل التايل:
� - 1إذا كان ال ��زوج خ ��ارج املن ��زل التكرثي االت�صال به ،كل ف�ت�رة وت�س�أليه �أين �أنت؟ومع
م ��ن؟ ومت ��ى �ستعود؟ ف�إن الرجال يكره ��ون هذا ،وقد ُخلق الرج ��ل ليعمل ويكد ويتعب
ليح�ص ��ل عل ��ى ما يكون به ق ��وام عي�شه وعي�ش زوجت ��ه ،و�أوالده ،وم ��ا يحتاجه بيته .وال
يحب اجللو�س يف البيت ،هذا من طبيعته ،حتى لو ذهب لأ�صدقائه ،فهو يريد �أن يغري
اجل ��و ،وينف� ��س عن نف�س ��ه ،و�ضغوط العم ��ل ،باجللو�س م ��ع الأ�صدقاء ليج ��دد ن�شاطه،
وتن�شط وتتح�سن نف�سيته.
وبالن�سبة لك �أنت يف البيت ،مار�سي هواياتك ،وميولك يف بيتك ،مثل القراءة� ،أو كتابة
اخلواط ��ر� ،أو ن�سج ال�ص ��وف� ،أواخلياطة� ،أو جتهيز �صحن احللى� ،أو الر�سم� ،أو �أي �شيء
جتدين نف�سك فيه.
وبق ��در الإم ��كان التك�ث�ري اخلروج م ��ن البيت ،ف�إن اخل ��روج ي�ضايق الزوج كث�ي�را ،و�إذا
كان ��ت هوايت ��ك وميولك ت�ستوج ��ب اخلروج من املنزل ،فيج ��ب �أن تتحاوري مع زوجك،
وتخربي ��ه بذل ��ك ،و�أنتِ هادئ ��ة ،وب�أ�سلوب لبق جميل ،وبدون رف ��ع �صوت� ،أو كلمات غري
جيدة ،و�إذا رف�ض ،فعليك �أن تردي عليه بهذا الكالم �أو نحوه�( :أب�شر,الذي ت�شوفه,اهلل
اليحرمن ��ي منك) هذا الكالم يح�س�س ال ��زوج بتقديرك ،ورمبا تالحظني بعد عدة �أيام
�أن ��ه يطل ��ب من ��ك �أن يذهب ب ��ك لتمار�س ��ي هواياتك,ف�إن ال ��رد ال�سي ��ئ والعناد،لزوجك
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حينم ��ا مينع ��ك من �ش ��يء تريدين ��ه� ،أو تغ�ضب�ي�ن وحت ��اويل �أن حت�س�سيه بالذن ��ب ،لأنه
منع ��ك �أو حرم ��ك م ��ن �شيء تريدينه ،فه ��ذا كله ال ينفعك ،بل قد يزي ��د يف عناد الزوج،
و�إ�صراره ،ورمبا مينعك من �أ�شياء كثرية �أخرى مل يكن لها ذكر ،ويعترب �أنك تتحدينه،
وتريدين �أن تفر�ضي ر�أيك عليه ،وهذا ال�شيء من �أ�سوء الأمور عند الرجل.
- 2ا�ستمتع ��ي يف بيت ��ك مث�ل�ا يف غ�سي ��ل الأواين ،مت�سي ��ح الأثاث ،غ�سي ��ل املالب�س ،عمل
�صحن حال ،ف�إن الفراغ مزعج.
- 3توا�صل ��ي م ��ع زميالت ��ك بالزي ��ارة ،واملكاملات،ولك ��ن لي� ��س كل يوم�،إمن ��ا ب�ي�ن الفين ��ة
والأخرى ،لئال ي�شغلك ذلك عن مهمات بيتك وزوجك.
 -4توا�صلي مع والدتك ،و�إخوتك بالزيارة ،واملكاملات.
� -5شاه ��دي جوال ��ك وقن ��وات التوا�ص ��ل �إذا كن ��ت حتبني ذلك ،ف� ��إذا و�صل ال ��زوج للبيت
فعلي ��ك �أن تغلق ��ي اجل ��وال ،وال تفتحيه حتى يذهب ،حتى لو كان ه ��و م�شغوال بجواله،
ف�إن ��ه عندم ��ا ي ��راك جال�سة بجواره ب ��دون جوال ،وتريدي ��ن النظر �إلي ��ه ،والكالم معه،
بدون �أن تقويل له ،ف�إنه يخجل ويغلق اجلوال.
* �إذا كن ��تِ التعرف�ي�ن هوايت ��ك ،وميول ��ك ،فعلي ��ك ق ��راءة كتاب�،أوح�ض ��ور برنام ��ج ع ��ن
الذكاءات املتعددة.

الأمر العا�شر :اجلمال:
الرج��ل� :أغلب الرجال؛ ر�ؤيتهم للأ�شي ��اء لي�ست مبنظور اجلمال ،ولي�س اجلمال من
�أولويات ��ه ،ولذل ��ك مالب�سهم ب�سيطة ،و�ألوانهم عادية ،وحم ��ددة ،ولي�س عندهم �أي فن
يف تن�سي ��ق الأل ��وان يف املالب� ��س ،املهم عند الرج ��ل هو� :أنه يلب�س مالب� ��س مقبولة عند
اجلميع ،ولي�ست مت�سخة �أو ممزقة فقط.
امل��ر�أة :اجلم ��ال عند �أغل ��ب الن�ساء هو الأول ،وتتف�ن�ن يف تن�سيق الأل ��وان ،واملوديالت،
ودقيق ��ة ج ��داً برتكي ��ب قط ��ع القما� ��ش وزخرفته ��ا وموديله ��ا ،ورمبا جتدي ��ن �أن بع�ض
الن�ساء ،قد ح�ضرت للمنا�سبة ،وهي الت�ستطيع �أن تلتفت ،ومت�شي ببطءٍ .وال�سبب� :أنها
ق ��د لب�س ��ت م ��ن الأقم�شة ما مينعها من احلرك ��ة ال�سريعة� ،أو �سرح ��ت �شعرها ت�سريحة
28

أمور تجهلها النساء عن الرجال (هذا هو الرجل)

جدي ��دة ،وتخ�ش ��ى �أن ي�صيبه ��ا �شيء ينه�ش من جمالها ،وحداثته ��ا ،لذا؛ تبقى كل وقت
املنا�سبة وهي خائفة ،وحذرة ،و�إذا و�صلت البيت تكون مرهقة جداً.
والعجي ��ب �أن الرج ��ال يت�ضايق ��ون م ��ن �أن امل ��ر�أة ،حت ��ب الذه ��اب لل�س ��وق و�ش ��راء
الف�ساتني،وال�شن ��ط ،والأحذي ��ة الغالي ��ة الثم ��ن ،ويتوقع ��ون �أنه �شيء غري ع ��ادي ،و�أنها
م�سرف ��ة ،وتت�صن ��ع �أنه ��ا جميلة ،ومل يعلموا �أن اهلل – تع ��اىل – جعل من �أولويات املر�أة
هذا اجلمال الذي يكلفها ال�شيء الكثري ،و�أنه متعتها ،كما قال اهلل تعاىل�( :أ َو َمنْ ُي َن َّ�ش�أُ
ني ) (الزخرف)18:
ِ�صا ِم َغيرْ ُ ُم ِب ٍ
فيِ الحْ ِ ْل َي ِة َوهُ َو فيِ الخْ َ

ولذل ��ك خل ��ق اهلل هذه امل ��ر�أة ،واختربها يف ه ��ذه الدنيا باجلمال ،وح ��ب اجلمال� ،سواء
بج�سده ��ا ومظهرها و�أناقتها ولب�سه ��ا� ،أم يف �شراء الأ�شياء اجلميلة التي تعجبها ،وهذا
يجب �أن تتنبه له الن�ساء ،فقد تك�سب من ال�سيئات ال�شيء الكثري ب�سبب املبالغة يف طلب
اجلمال ،وال�سعي يف تكميله؛ لأنه من املمكن �أن ترتكب �شيئا نهى اهلل  -عز وجل  -عنه،
وكذل ��ك نه ��ى عنه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم م ��ن ناحية اللبا�س ،واجل�سد ،وال�شعر،
وغ�ي�ره ،فتفعل املنهي ��ات واملحظورات ،لأنها تريد �أن تكون جميل ��ة� ،أو �أجمل املوجودات
يف املنا�سبة ،وهذا يحتاج �إىل مراقبة �صادقة هلل – تعاىل  -يف ما ت�أتي املر�أة وترتك.
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الأمر احلادي ع�شر:الغرية:
الرج��ل :يغ ��ار عل ��ى زوجته م ��ن �أن يراها �أح ��د� ،أو يلم�سه ��ا� ،أو يتكلم معه ��ا ،وهذا مما
فط ��ره اهلل – تع ��اىل  -علي ��ه ،وجع ��ل ه ��ذه الغ�ي�رة عالية عن ��ده ،ليحافظ عل ��ى زوجته،
ويق ��وم بحمايته ��ا ،ولذلك ال ت�ستغرب ��ي من �أنه �إذا �شاهدك تلب�س�ي�ن العباءة ب�شكل غري
�سات ��ر �أو ب�ش ��كل ال يريده� ،أن يت�ضايق وينزعج ،وقد يتلفظ عليك ب�ألفاظ مزعجة ،وكل
ه ��ذا ب�سب ��ب غريته ،و�أنه يخ�شى �أن ي ��راك �أحد ،وكذلك لو �شاهدك تتكلمني مع البائع،
ف�إن ��ه يت�ضاي ��ق ب�شكل كبري ،ويحاول �أن يكتم غ�ضبه لئ�ل�ا يجرحك ،ورمبا يرفع �صوته
علي ��ك ،وي�أم ��رك بالع ��ودة �إىل ال�سي ��ارة� ،أو �إىل البي ��ت �أو ملحل �آخر ،ويعي� ��ش باقي يومه
مت�ضايق جداً ،ويعرب عن ت�ضايقه بال�سكوت� ،أو برف�ض �أي �شيء تقدمينه.
�إذان ..ماه ��و احل ��ل؟ يج ��ب عليك بع ��د �أن عرفتي طبيع ��ة الرجل ه ��ذه �أن تتفهمي هذه
الغري ��زة عنده ،فتحت�شمي بلبا�سك ،بعباءت ��ك ،بحديثك مع الرجال الأجانب .وترتكي
احلدي ��ث ل ��ه معه ��م ،و�أن ��ت تتكلم ��ي مع ��ه مبا تريدي ��ن وهو ال ��ذي يق�ضي ل ��ك منهم ما
ترغبني،
امل��ر�أة :الغ�ي�رة عنده ��ا تنق�سم �إىل غريت�ي�ن؛ الأوىل :حممودة؛ وهي� :أنه ��ا حتاول �أن
جتذب زوجها �إليها ،وتبتعد عما يغ�ضبه ويكرهه منها.
والغ�ي�رة الثاني ��ة :مذموم ��ة؛ وهي :ال�ش ��ك بزوجها ،ب�أن ��ه يعجب بغريه ��ا ،وهذا يجعل
املر�أة تت�صرف ت�صرفات غري �سوية! لتتحقق من �أن زوجها معجب بغريها �أم ال؟ فتبد�أ
بالتج�س�س عليه ،وت�أخذ جواله بدون علمه ،وتفت�شه ،وتراقب حركاته ،ورمبا طلبت من
�صديقتها �أن تت�صل وتتغزل به ،لتمتحنه،ولتتحقق من �أنه م�ستعد للإعجاب بغريها ؟
وه ��ذه الأفع ��ال غالب ��ا ينتب ��ه له ��ا الرج ��ال ،والن�س ��اء ال ي�شع ��رن بذلك ،فتجدي ��ن الزوج
يحاول �أن يكتم علمه ب�أنها تعمل التحريات والتحقيقات والبحث والتنقيب.
وهذا النوع من الغرية املذمومة ،يجعل الزوج يت�ضايق من هذه الت�صرفات ،ورمبا يقول
مبا �أنها ت�شكِ ب�أين مرتبط ب�أخرى ف�س�أتزوج عليها فعال حتى �أرتاح من ت�صرفاتها..
وه ��ذا ي�ض ��ر بالزوج ��ة يف نف�سه ��ا وج�سمه ��ا وتفكريها وبيته ��ا �ضررا بالغ ��ا ،وقد تقو�ض
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ت�صرفاتها هذه بيت الزوجية وتهدم بنيانه.
فعليك �أيتها الزوجة – املباركة  -بطرد هذه الغرية ،والتخل�ص منها ،وعدم اال�سرت�سال
فيه ��ا ،بفع ��ل الإيجابيات التي �أ�شرنا لها يف مبحث( :م ��ن اجلميل �أن تعطي زوجك من
اهتمامك  )%50و�سوف جتدين زوجك ال يفكر �إال بك.

الأمر الثاين ع�شر:املولود اجلديد:

الرج��ل :يح ��ب �أن يرزق ��ه اهلل  -عز وجل – �أوالدا ،ولكن يخ�شى �أن زوجته تن�شغل عنه
برعاي ��ة مولوده ��ا ،وه ��ذا الأمر مزعج جداً ،ول ��و �أهملت الزوجة زوجه ��ا ،رمبا يت�صرف
بغ�ض ��ب ،ومي ��ل من العي� ��ش يف البيت ،وبع�ض الرجال يعتق ��د �أن زوجته ال حتبه ،ويفكر
بالزوجة الثانية ،حتى يجد زوجة حتبه.
املر�أة :جتعل املولود هدفها وهمها ،وي�سيطر على تفكريها وهذا �شيء جميل وعندما
ن�شاهد باقي �أمور احلياة الزوجية ،ف�إنها تهمل نف�سها وزينتها �أمام زوجها وتق�صر يف
حقه؛ لأنها تتوقع �أن هذا املولود يحتاج اهتمامها كله .وهذا غري ال�صحيح ،فالطفل
اجلديد يحتاج من �أمه �أن تعطيه احلليب وتنظف الأذى منه وحتفظه من م�سببات
الأمرا�ض والأ�شياء ال�ضارة  ،والطفل ال�صغري �إذا كان ب�صحة جيدة ف�إنه ينام �أغلب
اليوم وال ي�ستيقظ �إال �إذا �أراد احلليب ،وهنا تكون فر�صة لتهتم املر�أة بنف�سها ،وزينتها،
لزوجها وتعطيه حقه.
أمور تجهلها النساء عن الرجال (هذا هو الرجل)
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الأمر الثالث ع�شر :كالم احلب:
الرج��ل :يح ��ب �أن تعرب زوجته ع ��ن حبها له ،و�أنه �سبب �سعادته ��ا ،ولكن عنده م�شكلة
وهي �أنه اليتفاعل مع كالم احلب يف مالمح وجهه ،ويديه ،وج�سده،فتتوقع زوجته �أنه
اليهت ��م له ��ذا الكالم ،وهو يف احلقيق ��ة يكاد يطري من الفرح ،وقلب ��ه من�شرح ،ونف�سيته
�سعي ��دة ج ��داً ،وه ��ذه من طبيع ��ة الرجل �أنه يح ��اول �إخف ��اء �سعادته ب ��كالم احلب؛ لأنه
يتوق ��ع �أن �إظه ��ار الف ��رح والتعب�ي�ر عنه يقل ��ل من رجولت ��ه ،ومن املمك ��ن تعويد الرجل
عل ��ى التعبري عن فرحه بكالم احلب ع ��ن طريق م�صارحته،فقويل له�( :أنا دائماً �أقول
ل ��ك كالم ��ا في ��ه حب ،و�أنت ال تتفاعل معه!! هل تكره هذا ال ��كالم؟ هل �أتوقف عنه؟ �أو
�أرجوك ابت�سم فقط؛ لت�شعرين ب�أنك �سعيد بهذا الكالم).
والعجي ��ب �أن ��ه �إذا ابت�س ��م ف�إنه ��ا بداي ��ة التعبري،والتج ��ر�ؤ عل ��ى �أن يق ��ول كالم احل ��ب
لزوجته،وهناك �شيء يفعله الرجال ولكن الن�ساء ال تفهمه!! وهو �أن الرجل يبني حبه
لزوجته بالأفعال.
مث ��ل �إذا متن ��ت زوجت ��ه �شيئ ��ا يح ��اول �أن يحقق ��ه له ��ا ،والزوج ��ة ال تفهم ه ��ذا – غالبا
 ولذلك تقول :زوجي ال يحبني؛ لأنه ال يقول كالم احلب يل!!امل��ر�أة :يبل ��غ منه ��ا كالم احل ��ب مبلغا عظيما ،وهو حم ��ط اهتمامها ،ومم ��ا تن�شرح له
نف�سها ،وجتد يف املقابل �أنها تعاين من الرجل لقلة نطقه بهذا الكالم الذي يبلغ منها
مبلغا عظيماً ..
وهن ��اك ع ��دة �أ�سباب لهذا الأمر الذي قد تراه بع�ض الن�ساء م�شكلة ،فمنها :البيئة التي
عا�ش الرجل ،فرمبا كان كالم احلب منعدم فيها ،وكذلك ال ي�سمع من والديه ،وكذلك
�أو�س ��اط الرج ��ال يف بع�ض املجتمعات ي�سخرون من الذين يتكلمون معهم بكالم احلب؛
لأنهم يعتربونه للن�ساء فقط ،وينايف الرجولة!!
لذلك على الزوجة �أن تعرف �أنه قد يكون عند زوجها ردة فعل من كالم احلب ،وغالب
الرج ��ال الي�ستطي ��ع �أن يقول كلمة حب واح ��دة؛ لأنه مل ينطقها طوال حياته ،ولو قال
له �أحد �أحبك ،لنزل العرق من ج�سمه ،ولتوقف ل�سانه عن الكالم.
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�إن كان زوج ��ك م ��ن ه ��ذا النوع ،فال بد �أن تتدرجي معه ،فف ��ي البداية ينبغي �أن تطلبي
من ��ه �أن يكت ��ب ل ��ك كلمة�(:أحب ��ك) فقط ،كل يوم م ��رة ،وتكونني �أنت م ��ن حت�ضرين له
الورقة والقلم ،و�سوف تتفاجئني بعد عدة �أيام� ،أنه ينطقها بل�سانه.
ون�صيحتي لك� :أنه �إن نطقها �أول مرة ،فعليك �أن ت�ضميه ،وتبكي ،وتقويل �أنت حبيبي
�أن ��ت حيات ��ي ،فهذه الطريق ��ة �سوف جتعله يعرف �أنه �سوف يج ��د �شيئا جميال �إذا قالها
لك ،وينك�سر حاجز الرهبة عنده وينطلق ل�سانه.
ون�صيحت ��ي ل ��ك �أن تقرئي هذا الكالم الرائع الذي ذكرت ��ه الدكتورة نورة ال�صفريي يف
كتابه ��ا ال ��زواج م ��ن ( A –Zاجعل ��ي الدواف ��ع التي حت ��رك �سلوكك مع زوج ��ك دائما هي
احلب ولي�س اخلوف ف�أنت تفعلني ماتفعلني من ت�صرفات �إيجابيه لأنك حتبني زوجك
وحتبني اال�ستمتاع معه وم�شاركته احلياة ولي�س خوفا من الطالق �أو من فقدان الزوج
�أو من خيانته �أو من نقده فالعطاء بدافع احلب �أجمل و�ألذ و�أكرث جاذبية من العطاء
من منطلق اخلوف)
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المبحث الثالث

تصرفات يكرهها الرجال من النساء

1 .1ال�شك :وقد تكلمنا عنه يف الغرية عند املر�أة.

2 .2حماولة الزوجة �إ�صالح زوجها!
بحي ��ث �أن حت ��اول الزوج ��ة �أن جتع ��ل زوجه ��ا يلب� ��س لب�سا جمي�ل�ا ،وتكرر علي ��ه �أن يقر�أ
ليتثق ��ف ،وتك ��رر علي ��ه �أن يح�ض ��ر دورة م ��ن �أجل �أن يعت ��دل �سلوكه ،وحت ��اول �أن جتعله
يكمل درا�سته� ،سواء الدرا�سات العليا �أو غريها.
هل تعلمي ماذا يفهم الزوج من هذه الت�صرفات؟
يفه ��م �أن ��ك غري معجب ��ة به ،حتى لو قلت ��ي بل�سانك �أنك معجبة به ،فه ��ذا يعده الرجل
ا�ستنقا�صا ،من قدره ورجولته.
لذل ��ك ابتع ��دي عن هذه الت�صرف ��ات ،و�إذا �أردت �أن يكون زوجك دكتوراً  -مثال  -فقويل
له كلما دخل البيت( :مرحباً بالدكتور) ،و�إذا �أردت �أن يكون طالب علم ،و�شيخا مقدما
يف العل ��م ،فق ��ويل له( :مرحب� �اً بال�شيخ) ،و�إذا كن ��ت تريدين �أن يهت ��م بتن�سيق مالب�سه،
فنادي ��ه بالأني ��ق �أو الروع ��ة ،وهكذا ،بطريقة غ�ي�ر مبا�شرة ،ولأنه مع التك ��رار يفهم ما
تريدي ��ن ،ويقتن ��ع مبا حتثيه عليه ،وتن�شط نف�سه من تلقاء نف�سه� ،أن يحقق ما تدعينه
�إليه.

3 .3املقارنة:
يك ��ره الرج ��ل �أن تق ��ارن زوجت ��ه �أفعاله ب�أفعال غ�ي�ره ،ك�أن تقول :مل ��اذا التكون مثل زوج
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�أختي؟ �أح�سن منك مظهرا ،واهتماما ب�أهله ،في�سافر بهم ،ويخرج بهم �إىل املطاعم؟؟
ه ��ذه ر�سال ��ة يفهمها الرجل ب�أن زوجته ال حتبه بل حتب الذي تقارنه به ،ويبد�أ بال�شك
بزوجت ��ه ،ويح ��اول �أن ي�ضيق عليها ،لأنه �شك ويح ��اول �أن يت�أكد ،وال�شيطان حري�ص يف
هذه املواطن .ليظفر بالفراق بني الزوجني.

4 .4الرائحة:
يحب الرجل �أن ي�شم من زوجته الرائحة التي هو يحبها ،ويكره �أن ي�شم منها الروائح
املزعجة ،وكذلك رائحة الب�صل والثوم والورقيات ذات الروائح غري املنا�سبة للرجال.

5 .5تهرب الزوجة من اجلماع:

لأن الرجل ال يطلب من زوجته اجلماع �إال �إذا كانت �شهوته مرتفعة ،ويريد �أن يخرجها
ويرت ��اح ،ويتفاج� ��أ �أن زوجت ��ه تتعذر ب�أنه ��ا متعبة �أو �أن �شعرها ال يج ��ف من املاء ب�سرعة
�أو �أنه ��ا ق ��د عملت ل�شعرها �إ�ست�شواراً و�صففته �سواء حل�ضور منا�سبة� ،أو للذهاب للعمل
غ ��داً ،هن ��ا يعي� ��ش ال ��زوج يف حال ��ة انك�سار ،وح�س ��رة �أن حليلت ��ه تتهرب م ��ن اجلماع وهو
يري ��ده ،فيجل ��ب ال�شيطان بخيله ورجل ��ه ،ون�شر و�ساو�س ��ه ،و�إف�ساده بينهم ��ا ،ويو�سو�س
للرج ��ل بقول ��ه :ه ��ل ر�أيت زوجتك؛ التهت ��م بك ،وال ترغب بك ،و �أن ��ت مازلت حمتفظا
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به ��ا؟ دعه ��ا تذهب لبيت �أهله ��ا ،وطلقها وابحث عن غريها ،فهذه �أ�س ��وء امر�أة ،وهناك
غريها هو �أف�ضل منها جما ًال و�أناقة وحباً للجماع وملا تريد!
ه ��ذا كل ��ه ي ��دور يف ر�أ�س الرجل� ،إذا تهرب ��ت زوجته من اجلماع ،لك ��ن رجولته حتاول �أن
تدف ��ع ه ��ذا الكالم وال تبايل به ،و�إذا تكرر من زوجته التهرب ف�إنه يدب كرهها يف قلبه،
ويقرر �أن يتزوج ثانية ،وال يهتم بها� ،أو �أنه يطلقها.

�6 .6س�ؤال الزوجة عن �أ�صدقاء زوجها:
ق ��د يق ��ول الرج ��ل لزوجته ق�صة ع ��ن �أحد �أ�صدقائ ��ه ،ويحكي له ��ا �أنه ذه ��ب معه�،أو�أنه
معج ��ب بلبا�س ��ه ونظافت ��ه ،ولك ��ن يكره �أن ت�س� ��أل زوجته ع ��ن �أحد �أ�صدقائ ��ه؛ لأنه يغار
عليها من �أي �أحد.
هل تريدين معرفة �شدة وقع �س�ؤال املر�أة زوجها عن �أ�صدقائه؟
اجل ��واب :مث ��ل �أن ي�س�أل ��ك زوج ��ك ع ��ن �صديق ��ة ل ��ك مل تت ��زوج .فغالب ��ا تب ��د�أ الزوج ��ة
بال�شكوك والظنون بزوجها ،يف �أنه يريدها!!
لذا؛ جتنبي �س�ؤال الزوج عن �أ�صدقائه؛ فهو مزعج له.

7 .7و�سائل التوا�صل:
الرج ��ل يك ��ره �أن يرى زوجته تتابع رجاال يف و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أو �أنها تروي
ل ��ه �أنه ��ا �شاه ��دت م�شه ��ورا قد �ساف ��ر ملدينة ما .هن ��ا يغ�ضب الرج ��ل ،ويح ��اول �أن يكتم
غ�ضب ��ه ،ورمب ��ا ينفجر على زوجت ��ه ،وي�أمرها �أن حت ��ذف الرجال من و�سائ ��ل التوا�صل
اخلا�ص ��ة به ��ا ،وهنا تك ��ون م�شكلة ب�ي�ن الزوجني؛ لأن الزوج ��ة �سوف تته ��م زوجها ب�أنه
ي�ش ��ك به ��ا؟ �أو �أن ��ه ال يث ��ق بها .وال يح�س ��ن بالزوجة �أن ت ��رد على الرجل ب�أن ��ه هو �أي�ضا
يتاب ��ع ن�س ��اء ،و�إذا كان ه ��ذا النظ ��ام الذي تتبعين ��ه يف حياتك الزوجي ��ة ف�سوف تهدمني
بيتك بيديك.
وهذا �أمر يكرهه الرجل يف زوجته .و�إن قالت �إحدى الن�ساء :ملاذا هو حالل عليه وحرام
علي؟
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هن ��ا نق ��ول لك يجب �أن ت�س�أيل م�ست�شاراً يعطيك الطريقة املنا�سبة حلل هذه الق�ضية،
�أم ��ا �أن ��ت فابتعدي عن �أي �شيء يغ�ض ��ب زوجك فر�ضاه �أهم من و�سائل التوا�صل ،ورمبا
تهم ��ل امل ��ر�أة بيتها ب�سبب و�سائل التوا�صل ،فهذا يجع ��ل الزوج يقتنع �أن زوجته الت�صلح
له ،وال تهتم به ،وهنا يقرر �أن يهملها� ،أو يطلقها� ،أو يتزوج عليها،وهنا تخ�سر املر�أة ،وال
تنفعها و�سائل التوا�صل ب�أي �شيء.

8 .8النف�سية املتقلبة:
�إذا كنت مب�سوطة و�سعيدة ،تعطني زوجك كل �شيء يريده ،و�إذا كنت زعالنة �أو متكدرة
�أو مت�ضايقة ال تتكلمني مع زوجك� ،أو تردين عليه بق�سوة� ،أو تخدمينه من غري نف�س
طيبة.
والرج ��ل يري ��د من زوجته �أن تراعيه ،وتهتم به ،وت�سليه ،وتخفف عنه �ضغوط احلياة؛
لأن ��ه يخ ��رج وي�ضح ��ي م ��ن �أجلها و�أج ��ل الأوالد ،ويح ��اول �أن يوف ��ر لهم لقم ��ة العي�ش،
وال�سك ��ن املري ��ح ،واملرك ��ب اجلمي ��ل ،فح ��اويل �أن تظه ��ري �أمام زوج ��ك �أن ��ك �سعيدة به،
وم�شتاق ��ة �إليه،لتزيح ��ي عن ��ه هم ��وم الدنيا،فع ��ن عب ��داهلل بن عم ��رو ب ��ن العا�ص ر�ضي
اهلل عنهم ��ا �أن ر�س ��ول اهلل �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سلم قال( :الدنيا متاع وخ�ي�ر متاعها املر�أة
ال�صاحلة) رواه م�سلم.

9 .9ت�صوير الأكل:
بع� ��ض الرج ��ال يحب ت�صوي ��ر الأكل وهم قليل جداً ،وكثري م ��ن الن�ساء حتب �أن ت�صور
الأكل �سواء �إذا كان من طبخها �أو �أنهم يف مطعم؛ لأنها تتلذذ بذلك لتجعل �صديقاتها
يرونها ،وهذا ال�شيء يكرهه كثري من الرجال.
فن�صيحتي لك �إذا �أردت �أن ت�صوري الأكل حاويل �أن ت�صوريه قبل �أن يح�ضر زوجك� ،أو
حت ��اوري مع زوج ��ك وهو �سعيد ومرتاح وقويل له �إنك ت�ستمتعني بالت�صوير ،وتطلبني
من ��ه �أن ��ه ي�ساعدك على �أن ت�ستمتعني بالت�صوي ��ر ،و�إذا رف�ض فعليك �أن ت�سمعي كالمه،
فهو �أهم من الت�صوير؛ لأن ر�ضاه �سوف يك�سبك �أجر كبري من اهلل عز وجل.
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1010عدم اهتمام الزوجة بلبا�سها يف بيتها:
مل ��اذا؟ لأنه ��ا كلم ��ا لب�س ��ت لب�سا جمي�ل�ا يف البيت ارتفع ��ت �شهوة زوجه ��ا وطلب اجلماع،
وهذا ال تريده! لأنه يف�سد عليها تعبها.
لذل ��ك تلب� ��س لبا�سا عادي ��ة جداً ،ورمبا تلب� ��س بيجامة قدمية� ،أو �ألوانه ��ا باهتة ،ورمبا
خ�شنة ،ويكون �شكلها عادي جداً ،خوفاً من ارتفاع �شهوة زوجها.

فعلي ��ك �أيته ��ا الزوج ��ة – املبارك ��ة � -أن تعريف �أن الرجل يثريه اللبا� ��س اجلميل ،وميل�ؤ
عينه ،و�إذا كانت الزوجة تتفنن يف اللبا�س اجلميل والأنيق�،أو �أنها يف غرفة النوم تلب�س
املالب�س اجلميلة التي تظهر مفاتنها،وتقوم مبا يريد من الرق�ص ونحوه ،ف�إنه �سيكون
بالطبع را�ض عنها �أ�شد الر�ضا ،وال ينظر �إىل من �سواها من الن�ساء،وجتدينه يف �صدود
ع ��ن النظ ��ر �إىل الن�س ��اء يف الطرقات واملحالت ،وكذلك ترينه يف �ص ��دود عن النظر �إىل
تل ��ك الن�س ��وة الالت ��ي يظهر بكامل زينتهن عرب ال�شا�ش ��ات� ،أو يف و�سائل التوا�صل ب�شتى
�أنواعه ��ا ،وبذل ��ك تدركي تلك الف�ضائل التي َب َد�أَتْ بها هذا الكتاب ويقول امل�ؤلف خليفة
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املح ��رزي يف كتاب ��ه  146طريق ��ة للح ��ب ب�ي�ن الزوجني (فنج ��د الزوج ��ة يف اهتمام دائم
الكت�س ��اب الزين ��ة الظاهرة من مكياج وعطر وحناء ولبا� ��س منا�سب ال�ستقبال �شريكها،
وت ��رى �أن ه ��ذه املمار�س ��ة ت�سر ال ��زوج وجتعله �سعي ��داً ورا�ضياً عن ه ��ذا الأداء ،ولكن مع
مرور الوقت تتكا�سل عن �إيفاء هذه املهمة كما كان يف ال�سابق ،وتعتقد �أن الكلفة بينهما
زال ��ت فتهم ��ل زينته ��ا ،ومن امل� ��ؤمل �أن هذا الإهم ��ال اليقت�صر على املن ��زل فقط بل على
هندامه ��ا وثيابه ��ا وزينته ��ا ورونقه ��ا ،فنج ��د الزوج ��ة يف �ص ��ورة ب�شعة داخ ��ل املنزل ويف
مظهر الي�سر العني �إذا نظرت �إليها ،ولكنها لو خرجت يف دعوة زفاف �أو وليمة �أو زيارة
بع�ض القريبات لوجدناها يف حالة ا�ستنفار تام من �أجل �أن تكون �أمام الآخرين يف �أحلى
�ص ��ورة ممكن ��ة ،وهذه املمار�سة تعمل عل ��ى �إهانة الزوج ،وتدل على عدم احرتامه ،وعلى
عدم تقدير مكانته يف املنزل).

1111اجلحود:
عن ��د الزوجة م�شكلة ،وهي �أنه ��ا �إذا طلبت من زوجها طلبا واحدا ورف�ضه ،ف�إنها حتزن
وتت�ضايق حتى ميتلئ قلبها حزناً ،وتعتقد� أن زوجها ظامل و�أناين و�سيء.
العجي ��ب �أنها تن�سى جميع� إيجابيات زوجها ،وال تتذكر� إال هذا الطلب الذي رف�ض ��ه،
وهذا� أم ��ر يبغ�ض ��ه الزوج ،ويجعل قلبه يزيد� أملاً ،وحزناً؛ لأن زوجته جح ��دت كل تل ��ك
و�ضحى بها من� أجلها.
الأفعال التي فعلها لهاَّ ،
ويبد�أ يفكر يف� أنه يتوقف عن الت�ضحية من� أجلها ،وفعل الأ�شياء اجلميلة لها.
* الزوجة الرائعة هي :الت��ي تك�ثر �شك��ر زوجها على كل �ش��يء ،وحتاول �أن
تبتعد عن اجلحود.

1212طلب الزوجة:
هن ��اك �أم ��ر داخ ��ل الزوج ��ة وهو �أنه ��ا �إذا طلبت م ��ن زوجه ��ا �أن يح�ضر للبي ��ت �أغرا�ضا،
و�أح�ضره ��ا ،ف�إن ��ه يك ��ون عندها ب�أن الزوج جمرب على �إح�ض ��ار الأغرا�ض ولي�س له �شكر
عل ��ى ذل ��ك .و�إذا قالت له اذهب بي للم�ست�شفى؛ لأين مري�ض ��ة ،وذهب بها ،ف�إن الزوجة
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ال تعت�ب�ر ه ��ذه خدمة �أو ت�ضحية� ،إمنا تعتربه واجب ��ا �أداه عن نف�سه ،ولي�س له �شكر وال
من ��ة .وال�سب ��ب ه ��و �أن الزوج ��ة �إذا طلبت �شيئا ،ف�إن ��ه يجب �أن ينفذه ال ��زوج ،وال عندها
م�ضح؟و�أنه يريد� إ�سعادها وخدمتها؟
خيار �آخر .لكن :متى تعترب املر�أة زوجها ٍ
اجل ��واب�  :إذا بادر وجل ��ب �شيئا للبيت دون� أن تطلب منه� ،أو بادر يف تنفيذ طلباتها من
قبل �أن تطلبها.
هنا الزوجة تعترب� أن زوجها يريد� أن ي�سعدها وي�ضحي لأجلها.
وهذا ين�ش�أ عنه خالفات كبرية..
فعلى املر�أة �أن تعترب ما يقدمه زوجها لها �أنه يريد �أن ي�سعدها ،وت�شكره على كل �شيء
يقدمه لها� ،أو لبيتها ،حتى بعد طلبها و�إحلاحها عليه.

1313املنـــــــــــة:
من املمكن� أن الزوج ير�ضى ب�أن ي�سافر مع زوجته على نفقتها.
امل�شكل ��ة؛ �أن ��ه عندم ��ا تت�ضاي ��ق الزوج ��ة م ��ن زوجه ��ا ،ف�إنه ��ا من املمك ��ن �أن تقول ل ��ه �أنا
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�أتع ��ب ،و�أ�سف ��رك مبايل ،و�أن ��ت ماتهتم يل؟ (طبعاً هذه ه ��ي احلقيقة) لكن هناك كثري
م ��ن الرج ��ال يكره ��ون هذه العب ��ارة ،ويرون �أنها تقل ��ل من رجولته ��م و�إذا �سمعوها من
زوجاتهم ف�إنهم يغ�ضبون ،ورمبا ت�صرفوا بع�ض الت�صرفات التي التر�ضاها الزوجة.
�إذن ..ينبغي على الزوجة� أن جتتن ��ب مثل هذا العبارات؛ لأنها تخد�ش رجولة الزوج ح
تى و�إن كانت هي احلقيقة!! لأن الزوجة ما بذلت ذلك �إال لتعي�ش حياة �سعيدة ،بعيدة
عن امل�شاكل..

1414خزان الغ�ضب:
يف عق ��ل الزوج خزان خا�ص بزوجته ،كلما ر�أى منه ��ا ت�صرفا اليقبله� ،أو �ضايقه ،ي�ضع
ذل ��ك في ��ه ..وهك ��ذا ،فيمتل ��ئ ه ��ذا اخل ��زان �شيئ ��ا ف�شيئاً ،ف� ��إذا بل ��غ نهايت ��ه ،حدث ��ت
بعده الكارثة!
 ن�ضرب مثاال على ذلك:يف يوم من الأيام ،دخل الزوج البيت،
ووج� � � � � � � � � � ��د زوج� � � � � � �ت � � � � � ��ه مل جت � �ه� ��ز
الغداء! فهنا ي�صب ه� ��ذا امل ��وق ��ف يف
اخلزان الذي و�ضعه لها يف عقله..
ويف ي ��وم �آخر ،دخ ��ل البيت ،ووجد رائحة
احلري ��ق يف املطب ��خ! �أ�س ��رع �إىل املطب ��خ،
فوج ��د الأكل ق ��د اح�ت�رق؟ ووج ��د �أن
زوجت ��ه م�شغول ��ة باجل ��وال عل ��ى و�سائل
التوا�ص ��ل!! فهن ��ا ي�ص ��ب ه ��ذا املوقف يف
ذلك اخلزان اخلا�ص بها..
ويف يوم �آخر جاء �إىل منزل �أهل الزوجة،
لي�أخذه ��ا ،وق ��د �أ�شعره ��ا مبجيئه بوقت
كاف ،ث ��م مكث عند الب ��اب ن�صف �ساعة،
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ينتظرها ،فهنا قد امتلئ ثالثة �أرباع اخلزان اخلا�ص بهذه الزوجة العزيزة.
ثم يف ليلة من الليايل طلب زوجته للفرا�ش ،فرف�ضت� ،أو تعذرت� أنها قد �صففت �شعر
ها للعمل غداً� ،أو ملنا�سبة ما ،فهنا امتلأ اخلزان بالكامل.
فيفي� ��ض هن ��ا وق ��د ينفج ��ر ،ورمبا يكون االنفج ��ار طالقا� ،أو �ضرب ��ا� ،أو كالما يج ��رح
م�شاعره ��ا جرح ��ا عميق ��ا .ورمبا يفكر ب� ��أن يتزوج من ثانية ليبتعد ع ��ن هذه الزوجة،
التي يرى �أنها ال تعرف له قدرا.
لذا ..عل ��ى الزوجة العاقلة النبيه ��ة� ،أن تتنبه لهذا الأمر ،والعجيب� أن الزوجة التي ت
حر�ص عل ��ى عدم امتالء خزان الغ�ضب عند زوجها ،جتد من زوجها� أنه حري� ��ص
على� أن ي�سعدها قدر اال�ستطاعة.

1515الن�صــــــــــح:
(الرج ��ل ميكن �أن ي�شع ��ر بال�ضيق؛ لأنه
ح�ي�ن تقدم له املر�أة الن�ص ��ح ي�شعر ب�أنها
ال تث ��ق يف قدرت ��ه عل ��ى القي ��ام بذل ��ك
بنف�سه ،واملر�أة لي�س لديها �أي ت�صور عن
ح�سا�سية الرجل هذه؛ لأنه بالن�سبة لها
مفخرة �إذا تقدَّم �أح ٌد مل�ساعدتها.
�إن ذلك ي�ؤدي �إىل �شعورها ب�أنها حمبوبة
ومع ��ززة ،ولكن تق ��دمي امل�ساعدة للرجل
ُي�شع ��ره بالعج ��ز وال�ضع ��ف ،ورمب ��ا عدم
احل ��ب ،ومن ال�سهل جدا على املر�أة دون
عل ��م �أو ق�ص ��د �أن تنتهك وجترح م�شاعر
الرج ��ل ال ��ذي ُت ِّكنُّ له �أك�ب�ر احلب .على
�سبي ��ل املثال كان ال ��زوج وزوجته ذاهبان
�إىل منا�سب ��ة ،كان ال ��زوج يق ��ود ال�سي ��ارة
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وبع ��د نح ��و ع�شرين دقيقة من ال ��دوران يف نف�س املنطقة كان وا�ضحا للزوجة �أن زوجها
ق ��د ت ��اه ،واقرتحت يف النهاية �أن يت�صل طلبا للم�ساعدة� ،أ�صبح الزوج �صامتا جدا ،لقد
و�صل ��وا �أخ�ي�را �إىل املنا�سبة ولك ��ن منذ تلك اللحظة ا�ستمر التوت ��ر طول امل�ساء مل يكن
ل ��دى الزوج ��ة �أدنى فكرة مل ��اذا كان مت�ضايقا ،من ناحيتها كان ��ت تقول»�أنا �أحبك و�أهتم
بك لذا ف�أنا �أقدم هذه امل�ساعدة»
�أم ��ا م ��ن ناحيته فهو ي�شعر �أن ��ه جمروح والذي �سمعه كان له �أثر عل ��ى نف�سه :ب�أنك لن
تو�صلن ��ا �إىل هن ��اك و�أن ��ت عاج ��ز ع ��ن ذل ��ك « و�أن الزوج ��ة مل تكن قادرة عل ��ى تقديري
وم ��دى�أهمي ��ة حتقيقي لهدفها دون م�ساعدة �أحد .عرفت الزوجة كيف تدعم الزوج يف
مث ��ل تل ��ك الأوقات احلرجة ويف املرة التالية عندما ت ��اه الزوج بدال من تقدمي «العون»
�أحجم ��ت ع ��ن تقدمي �أي ن�صيحة و�أخذت نف�س ��ا عميقا وقدرت يف قلبها ما يحاول الزوج
القي ��ام ب ��ه م ��ن �أجله ��ا وكان ال ��زوج عظيم االمتن ��ان لها لتقبله ��ا احلار وثقته ��ا .عموما
حينما تقدم امر�أة ن�صيحة دون �أن يطلب منها ذلك �أو حتاول «م�ساعدة» رجل ف�إنها ال
ت ��دري ك ��م تبدو انتقادي ًة وغري ودود ٍة وعلى الرغم م ��ن �أن نيتها هي التعبري عن احلب
�إال �أن اقرتاحه ��ا ي�ضايق ��ه ويجرح ��ه .ورد فعل ��ه ميك ��ن �أن يكون عنيفا >م ��ن املهم جداً
بالن�سب ��ة لكث�ي�ر م ��ن الرج ��ال �أن يثبت ��وا �أنهم قادرون عل ��ى الو�صول عل ��ى هدفهم حتى
ل ��و كان �شيئ ��ا �صغريا كالو�ص ��ول �إىل مطعم �أو حفلة .ومن العجي ��ب �أنه رمبا كان �أكرث
ح�سا�سية يف الأ�شياء ال�صغرية منه يف الكبرية وتكون م�شاعره هكذا�»:إذا مل �أكن جديرا
بالثق ��ة يف القي ��ام بالأ�شي ��اء ال�صغ�ي�رة فكي ��ف ميك ��ن �أن تثق ب ��ي يف القيام ب�أ�شي ��اء �أكرب.
والرجال يتفاخرون بكونهم خرباء ،خا�صة حينما تقت�ضي الأمور �إ�صالح �أ�شياء �آلية �أو
الو�صول �إىل �أماكن� ...أو حل م�شكالت هذه هي الأوقات التي ت�شتد فيها حاجته �إىل �أن
تتقبل ��ه بح ��ب ال �إىل ن�صائحها �أو انتقاداته ��ا.نقل بت�صرف من كتاب الرجال من املريخ
والن�ساء من الزهرة .
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المبحث الرابع

الطـــــــــــالق
الرج��ل عندما يرى من زوجت ��ه �أخطاء كثرية يكرهها ،ف�إنه يفك ��ر باالنف�صال؛ لأنهيريد �أن يجد زوجه ت�ساعده على احلياة.
 امل��ر�أة عندم ��ا جتد من زوجها �أمورا تنفرها منه ،كرائحة فمه� ،أو �سوء �أدبه معها� ،أو�سوء ع�شرته� ،أو �سوء �أدبه مع والديها ،و�أخوتها� ،أو ال يحر�ص على ما ي�ستميل قلبها به،
ك�إح�ض ��ار الهداي ��ا ،وال�سفر به ��ا ،وكالم احلب (الرومان�سية) ،ونح ��و ذلك من الأ�سباب،
ف� ��إن م ��ن الطبيع ��ي �أنه ��ا تت�ضاي ��ق ،وال ميك ��ن �أن تتحمل ه ��ذا ،ورمبا انعك� ��س ذلك على
�أخالقه ��ا مع ��ه ،فلرمب ��ا رفعت �صوتها عليه ،وتلفظت عليه �أم ��ام �أوالده ،وقد تلقي عليه
عيوبه علنا �أمام �أوالده ،وقد يتجاوز ذلك �إىل �أهلها.
وهن ��ا ق ��د تن�ش� ��أ فكرة الطالق عن ��د الزوجة ،وقد ُيزي ��ن لها �أنه هو احل ��ل املنا�سب ،و�أنه
خ�ي�ر له ��ا من البقاء مع هذا ال ��زوج الذي ال يوفيها حقها ،ورمب ��ا تطور ذلك و�صرحت
به لزوجها.
وق ��د تل ��ح به عليه يف �أوقات غ�ي�ر منا�سبة ،كالأوقات التي يكون فيه ��ا ذهن الزوج متعبا،
وي�ضيق مبثل هذه الأمور ،فريمي بكلمة الطالق ،ملا لقيه من �إحلاحها..

ثم ماذا بعد؟
هناتدخ ��ل الزوجة يف البكاء وتخرج م ��ن قلبها العربات والزفرات ،وعندما تنتهي تعلم
�أنه ��ا وقع ��ت يف م�شكل ��ة ،و�أن الطالق مل يكن ح�ل�ا منا�سبا ،وتعلم �أنها �س ��وف تنتقل �إىل
حي ��اة جدي ��دة ،و�س ��وف يالحقه ��ا و�ص ��ف جدي ��د ال تتمن ��اه ،وال تر�ض ��اه �أي ام ��ر�أة ،وهو
و�صفه ��ا ب�أنه ��ا (مطلقة) ثم تعود �إىل بيت والدها ،وت ��رى يف �أعينهم الأ�سى على ابنتهم
�أنها ف�شلت يف حياتها الزوجية.
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و�أظنه ��ا يف ه ��ذا الوقت �سرتج ��ع �إىل نف�سها ،وتتمنى �أنها لو �ص�ب�رت على ما لقيته من
زوجها ،والبحث عن حل لتلك امل�شاكل ،قبل قطع العالقة بالطالق ،وكل هذا لن يغري
من واقعها �شيئا� ،إن كانت �إفاقتها مت�أخرة ،بعد �أن بانت من زوجها ،ورغب عنها.
�أيتها  -املباركة – الطالق جعله اهلل ح ً
ال عندما تتعذر احلياة الزوجية ،وجعله اهلل يف
ي ��د الرج ��ال؛ لأنه جعل الع�صمة فيهم ،لكمال عقولهم ،ورجاحتها ،يف الغالب .كما قال
النب ��ي �صلى اهلل عليه و�سل ��م (�إمنا الطالق ملن �أخذ بال�ساق) ح�سنه الألباين .واملق�صود
به �أن الذي ميلك �إيقاع الطالق وحل الع�صمة هو الزوج ،الذي له �أن ي�أخذ ب�ساق املر�أة،
ولو كان عبداً حتت �سيده ،فلي�س لل�سيد �أن يطلق عليه زوجته ،قال عمر ر�ضي اهلل عنه:
�إمنا الطالق ملن يحل له الفرج.
ف� ��إذا وقعت م�شكلة بينكما ،فاجته ��دي يف حلها معه بالطرق املنا�سبة ،وميكن اال�ستعانة
بكت ��اب �ساب ��ق تكلم ��ت فيه عن ه ��ذا الأمر وهو (�أم ��ور يجهلها الرجال ع ��ن الن�ساء) ،وال
جتعلي الطالق هو احلل الأول الذي تفكرين به ،بل اجعليه الأخري ،حتى �إذا �أقدمتما
عليه ،مل يجر عليك تلك احل�سرات التي �ستلقينها لو ا�ستعجلتي وبد�أتي به� ،إ�ضافة �إىل
�أنك ال ت ُل ِّحي بطلب الطالق ما دام ا�ستمرار احلياة الزوجية ممكنا.
ولك �أن ت�س�أيل وتقويل مثال� :أنت حذرتني من البداية من الطالق ،و�أقنعتني
�أنه م�ؤمل يف كل �أحواله ،فهل هذا على �إطالقه ؟
اجل��واب :ال ،لك ��ن عندم ��ا ذك ��رت كالمي ال�ساب ��ق فهو يف الغال ��ب ،من واقع م ��ا ر�أيت،
وهناك حاالت وقع فيها الطالق ،وكانت عواقبه جميلة جدا ،لكنها قليله جدا.

الذنوب من �أ�سباب امل�شاكل:

رمب��ا تق��ول �إحدى الن�ساء �أنا مت�ضايقة من زوج��ي ،و�أرى �أن احلل الوحيد هو
الطالق ،فهل هناك حل غريه؟
اجل��واب :نع ��م ،هناك حلول ال حت�صى ،وهناك حل �صغري ،وب�سيط ،وفعال ،وال يحتاج
�إىل جهد وال �إىل دفع �أموال !! �أتريدين �أن تعرفيه؟
�إن كان جواب��ك :نع��م ،فانتقلي مع ��ي �إىل الأ�سطر القادمة ،و�أرج ��و �أال حتكمي عليه
حتى تقرئيه كامال..
48

أمور تجهلها النساء عن الرجال (هذا هو الرجل)

ب�سم اهلل �أبد�أ:
ه ��ل تعلم�ي�ن �أن الذي خلق الدنيا هو اهلل؟ هل تعلمني �أن الذي خلقك وخلق زوجك هو
اهلل؟ هل تعلمني �أن الذي �سهل لكم الزواج هو اهلل؟ هل تعلمني �أن اهلل جعل ال�سعادة يف
طاعت ��ه وال�شق ��اء يف مع�صيته؟ هل تعلمني �أن اهلل يحب ��ك لأنك م�سلمة؟ هل تعلمني �أن
اهلل ي�سلط على امل�سلم امل�صائب يف �أحب الأ�شياء �إليه من �أجل �أن يكفر عنه ذنوبه } َومَا
�أَ َ�صا َب ُك ْم مِ نْ م ُِ�صي َب ٍة َف ِب َما َك َ�س َبتْ َ�أ ْيدِ ي ُك ْم َو َي ْع ُفو َعنْ َك ِثريٍ{ (ال�شورى.)30 :
ف�ل�ا ب ��د �أن تعلم ��ي �إن �ص�ب�رتِ عل ��ى ما �أنت في ��ه من البالء ،ف� ��إن هذا مم ��ا يكفر اهلل به
ذنوبك ،ويرفع عنده منزلتك .كما قال النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم �( :-إذا �صلت املر�أة
خم�سه ��ا ،و�صام ��ت �شهره ��ا ،وحفظت فرجه ��ا ،و�أطاعت زوجها؛ قيل له ��ا :ادخلي اجلنة
من �أي �أبواب اجلنة �شئت)( .رواه �أحمد وابن حبان ،وهو حديث �صحيح ).وهل تعلمني
�أن الغيب ��ة والنميم ��ة م ��ن كبائر الذنوب ؟ ,وه ��ل تعلمني �أن التق�ص�ي�ر يف حق الوالدين
م ��ن كبائ ��ر الذن ��وب �أي�ضا ؟ ه ��ل تعلمني �أن �أخذ �أم ��وال النا�س بالباط ��ل� ،أو عدم الوفاء
بحقهم� ،أو اال�ستهتار بالديون التي يف ذمتك ومماطلة �أ�صحابها ذنب عظيم ؟ كل هذه
املعا�ص ��ي والذنوب ،مما تنغ�ص عي�ش امل�سل ��م ،وتدخل النكد عليه ،وتف�سد عليه �سعادته،
فللمع�صي ��ة �ش� ��ؤمٌ ،ق ��د يراه الإن�س ��ان يف نف�سه ومال ��ه وزوجه وولده ع ��ن عائ�شة  -ر�ضي
اهلل عنه ��ا � -أن ر�س ��ول اهلل � -صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م  -قال :ما ُي�صي ��ب امل�سلم من ن�صب
وال و�ص ��ب وال ه ��م وال ح ��زن وال �أذى وال غ ��م حتى ال�شوكة ُي�شاكه ��ا �إال كفر اهلل بها من
خطاياه) (رواه البخاري).

و�إذا �أردت �أن تبتع��دي عم��ا ينغ�ص عي�ش��ك ،ويف�سد حياتك ،فعليك
مبا يلي:

•حاويل �أن تبتعدي عن الذنوب قدر اال�ستطاعة.
•�أك�ث�ري م ��ن اال�ستغفار (ا�ستغفر اهلل)) } َوا َّلذِ َ
ين �إِ َذا َف َع ُلوا َفاحِ َ�ش ًة �أَ ْو َظلَ ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم
للهَّ
ا�س َت ْغ َف ُروا ِل ُذ ُنو ِب ِه ْم َو َمنْ َي ْغ ِف ُر ُّ
وب �إِ َّال ا { (�آل عمران.)135:
الذ ُن َ
َذ َك ُروا اللهَّ َ َف ْ
•�أكرثي من ذكر اهلل و الدعاء.
�إذا �صلي ��تِ �أيَّ �ص�ل�اة ،فاجل�س ��ي يف م�ص�ل�اك ،وح ��اويل �أن جتل�س ��ي وقت ��ا
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طوي�ل�ا؛ لأن املالئك ��ة ت�ستغف ��ر ل ��كِ م ��ا دمت ��ي يف م�صالكَ ،ع ��نْ �أَ ِب ��ي هُ َر ْي� � َر َة
ر�ض ��ي اهلل عن ��ه �أَ َّن َر ُ�س ��و َل اللهَّ ِ َ�ص َّل ��ى ُ
اهلل َعلَ ْي� � ِه َو َ�س َّل� � َم َقا َل:فيم ��ا معن ��ى احلدي ��ث
(……َ ..و ُت َ�ص ِّل ��ي َ -ي ْع ِن ��ي َعلَ ْي� � ِه امل َ َ
ال ِئ َك ُة  -مَا دَا َم فيِ مجَ ْ لِ�سِ ِه ا َّل ��ذِ ي ُي َ�ص ِّلي فِيهِ :ال َّل ُه َّم
ْاغ ِف ْر َلهُ ،ال َّل ُه َّم ا ْر َح ْمهُ ،مَا لمَ ْ ُي ْحدِ ْث فِيهِ) رواه البخاري وم�سلم.
•�أك�ث�ري م ��ن ال�صدقة،يق ��ول الر�س ��ول �صل ��ى اهلل علي ��ه و�س ّلـــــ ��م ملعاذ ر�ض ��ي اهلل عنه:
(ال�صدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار) رواه الرتمذي.
•�أكرثي من قول :الحول وال قوة �إال باهلل ومعناها ،كلمة ا�ست�سالم وتفوي�ض �إىل اهلل
تع ��اىل واع�ت�راف بالإذعان له ،و�أنه ال �صانع غريه وال راد لأمره ،و�أن العبد ال ميلك
�شيئا من الأمر ،وقيل :ال حول للعبد يف دفع �شر ،وال قوة يف حت�صيل خري �إال باهلل،
وقيل :ال حول عن مع�صية اهلل �إال بع�صمته ،وال قوة على طاعته �إال مبعونته ،وحكي
هذا عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه.
•ال�صالة يف وقتها.
•معرف ��ة مع ��اين �أذكار ال�صالة مثل�( :سبحان ربي الأعل ��ى – �سبحان ربي العظيم –
الأدعية داخل ال�صالة)
•قيام الليل.
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امل�ؤلف يف �سطور

عبدالرحمن بن حممد ابراهيم اليحيى

العمل واخلربات :

•جامعة �شقراء ( الدوادمي )
•�ألقى �أكرث من  140دورة لت�أهيل املقبلني على الزواج
•م ��درب معتم ��د على حقيب ��ة وزارة ال�ش� ��ؤون الإجتماعي ��ة لت�أهي ��ل املقبلني على
الزواج
•م ��درب معتم ��د من مرك ��ز التنمية الأ�سري ��ة بالأح�ساء للمقبلني عل ��ى الزواج(
البداية الر�شيدة)
•م ��درب لت�أهي ��ل املقبل�ي�ن عل ��ى ال ��زواج يف جمعي ��ة ال�ب�ر اخلريي ��ة مبحافظ ��ة
الدوادمي
•مدرب لت�أهيل ال�سجناء يف �سجن الدوادمي
•مدرب معتمد لربنامج (الكورت)
•مدرب معتمد لربنامج ( الذكاءات املتعددة)
•مدرب معتمد من املركز الكندي
•مدرب معتمد لدى مركز بناء الأجيال لال�ست�شارات والتدريب الرتبوي ب�أبها
•مدرب معتمد لدى مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
•رئي�س جلنة التدريب والتطوير بكلية املجتمع بالدوادمي
•مدي ��ر مرك ��ز تدري ��ب حمم ��د ب ��ن عبدالعزي ��ز الراجح ��ي اخل�ي�ري مبحافظ ��ة
الدوادمي
•مدير جممع حلقات جامع الراجحي اخلريي مبحافظة الدوادمي
•رئي� ��س ق�س ��م التدريب والتطوير يف جمعية حتفي ��ظ القر�آن الكرمي مبحافظة
الدوادمي
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