همسات للمقبالت على الزواج
أ .أانهيد السمريي
 حفظها هللا -ألقيت احملاضرة عام  1423هـ ـ

بسم هللا الرحمن الرحيم
أخواتي الفاضلات ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة
أناهيد السميري-حفظها هللا-و ّفق هللا بعض الأخوات لتفريغها ،ونسأل هللا
أن ينفع بها ،وهي تنزل في مدونة (عِـ ْلـ ٌم يُـ ْنـتَـفَــ ُع ِبــ ِه)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها هللا،أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات
قسم (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ،فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن
أنفسنا والشيطان ،ونستغفر هللا.
وهللا الموفق لما يحب ويرضى!
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل
معصوما.
تفرقًا
اجتماعا
اجتماعنا هذا
تفرقنا من بعده ُّ
مرحوما ،وأن جيعل ُّ
ً
ً
ً
معلوم أن لقاءان بعنوان( :مهسات للمقبالت على الزواج) ،وحنن حينما نتكلم عن الزواج ال بد أن نسأل ابتداءً ( :ملاذا
اضحا ،ألنه على أساس هذا اجلواب سريتسم يف حياتك
نتزوج؟ ) ملاذا تقع هذه العملية؟ البد أن يكون لديك جو ًاب و ً

الفرق.

وجواب هذا السؤال يتمثّل يف النقاط التالية:
 احلاجة اجلنسية:
البد من االعرتاف أن احلاجة اجلنسية حاجة ،مثل احلاجة للطعام والشراب ،وأن املرأة يف األصل ت ّزوجت؛ لتشبع حاجتها

اضحا يف الذهن؛ ألن هذا الكالم الواضح سيرتتّب عليه طريقة تعامل وتفاعل مع
اجلنسية .البد أن يصبح هذا الكالم و ً
الزوج ،لكن حينما أغمض عيين عن احلقيقة وعن األشياء اليت سوف تكون مصلحة يل من بعد الزواج ستصبح هناك

عالمات استفهام كثرية حول أشياء كثرية داخل عملية الزواج .فنحن كما نبحث عن الطعام والشراب فإنه ال جمال أن ننكر
أن احلاجة اجلنسية حاجة أساسية جعلها هللا فطرة من الفطر.
 التغطية املالية:
املادي للمرأة ،هذا هو املفرتض ،وال أبس أن ختتلف العملية بعد ذلك ،ومثالنا على ذلك الرسول
الرجل نوع من أنواع الغطاء ّ

صلى هللا عليه وسلم -لكن األصل أن الرجل نوع من أنواع التغطية للحاجة املالية. التغطية املادية:

مث إن الرجل نوع من أنواع التغطية للحاجة املادية ،فهو من يبيع ويشرتي ويضر األشياء املادية اليت تنقصك ،وأييت لك هبا.
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 مسألة األبناء:
أهم مثرة من الزواج هي وجود األبناء ،ويوصف الزواج أبنه كالشجرة ،والشجرة بدون مثرات ال فائدة منها ،ومن املمكن أن
ستظل هبا ،لكن األصل يف وجود النبات هو حصول الثمرة.
ن ّ
كم فائدة خرجنا هبا يف جواب سؤال ( :ملاذا نتزوج )؟
 .1تغطية احلاجة اجلنسية
 .2تغطية احلاجة املالية
 .3تغطية احلاجة املادية
 .4وجود األبناء
التصور هل من املمكن أن أصل هلذه احلاجات مرة واحدة مبجرد وجود عقد الزواج؟
وبناءً على هذا ّ
يف الغالب هناك عوائق تعيق إشباع هذه احلاجات ،وتعيق الوصول للهدف من احلياة الزوجية.
ما هي هذه العوائق اليت قد تعيق أهداف احلياة الزوجية؟
أيضا عوائق أخرى ،كـأهل الزوج وأهل الزوجة ،فعملية الزواج
الظاهر أن املرأة والرجل قد يكوانن من العوائق ،لكن توجد ً
ليست فقط عبارة عن شخصني ارتبطا ببعضهما ،وإمنا هو ارتباط لعائلتني ،وبسبب العائلتني قد تكون هناك عوائق للخروج
بلنتائج احلقيقية من الزواج ،وإلشباع هذه احلاجات.
اتفقنا أن هذه األشياء سنشبعها عن طريق الزواج ،وقلنا أن هناك عوائق ،لكن هل هذه العوائق هي من الشخصني؟
هل بعمل دورة للرجال وللنساء ُت ّل املشكلة؟
ال ،فهناك عائلة املرأة وعائلة الرجل ،هؤالء من املمكن أن يكونوا سببًا للعوائق .ولذلك البد من فن للتعامل معهم حبيث ال
يكونون عوائق يف ُتقيق هذه األهداف.
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هل ستستمر احلياة على نفس الوتر ونفس الطريقة طيلة وجود اإلنسان؟ وما العوامل اليت قد تغري حياة الفرد؟
تغري املكان:
ّ 
من أسباب تغري سلوك الفرد :التغري املكاين .فقد يدث سفر فيتغري ظرف االرتباط واجملتمع ،فهناك فرق يف التأثر والتعامل
بني امرأة جالسة مع زوجها بني أهلها وأهله ،وبني امرأة ال يوجد معها أهلها وال أهل زوجها ،فهذا كله عبارة عن عوامل
للتغيري.
تعلمون ملاذا نقول هذا الكالم؟ ألن املرأة يف العادة تدخل وجتد زوجها هكذا فـمباشرة ُتدث عمليات الطالق ،وال تتخيل
أنه قد يدث تغيري مع الزمن .فنحن إذا كنا جالسني يف مكان ما بشكل معني مث انتقلنا ملكان اثن فال بد أن يدث هذا
تغيريا.
ً
 كثرة االحتكاك:
تؤدي للشك عند البعض.
تؤدي للتفاهم ،ومن جهة أخرى قد ّ
كثرة االحتكاك بلزوج ّ
وأيضا كثرة االحتكاك بلبيئات ،فقد تسافر –مثال -لبيئة جديدة ،وتكون جارهتا جيدة فتقوم بنعكاس جيد عليها ،أو
بلعكس تكون جارهتا سيئة فتقوم بنعكاس سيء عليها ،أو ترى زوج جارهتا سيئًا فتقارنه بزوجها فرتى أن زوجها أفضل،
وهكذا.

 األوالد:
وجود األوالد من أهم عوامل التغيري يف التعامل وأسلوب التفكري.
 كب السن:
يتزوجون وهم يف الشباب ،وعندما يكبون يتغري تص ّورهم.
ّ
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 التعلّم:
تغريا ،وتتغ ّري النقاط
التعلم عامل مهم؛ ألنه كلما زاد أحد الطرفني تعلّ ًما -واملقصود :تعلّم العلوم الشرعية بلذات -كلما زاد ًّ

اليت ينتقد على أساسها.
ُتدثنا لآلن عن ماذا؟
 ملاذا نتزوج؟

 عوائق الوصول ألهداف الزواج.
تغري سلوك احلياة االجتماعية.
 أسباب ّ
نتدخل هبا.
تغري يف احلياة دون أن ّ
هي عوامل ّ
أما اآلن فسنذكر عوامل أان أقوم هبا لتتغري احلياة.
ما هي العوامل اليت أقوم هبا كشخص لتتغري احلياة الزوجية؟
 التعلّم:
تغري احلياة تعلم .لكن ماذا نتعلم؟
حىت ّ
 .1سنتعلم األصول والقواعد الشرعية اليت هبا حقوق وواجبات.
 .2مث سنتعلم فن التعامل.
سنتعلم كيف نتعامل مع شخصية من هذا النوع ،لكن قبل الزواج ال يوجد جمال للتعلم ،ففي األايم األوىل ال جمال لتحديد
الشخصية ،لكن بعد ما ُتصل عملية الزواج يدث تعلم لفن التعامل مع هذه الشخصيات.
من أين حنصل على فن التعامل مع هذه الشخصية اليت أمامك؟ فن التعامل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ( خبة مكتسبة +
فهم ) .سيأتينا هذا الكالم وكيف سنقوم مبراكمة املفاهيم إىل أن أصل أنه عندما يدث كذا سأقوم بكذا.
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 احلرص على جناح احلياة الزوجية.
جيب أن تكون املرأة حريصة على هذا البناء الذي بين ،أما املرأة عندما تكون بئعة للحياة الزوجية فإهنا على أقل موقف
ستقول لزوجها :طلّقين.
 أن تذ ّكري نفسك بهلدف الذي من أجله تزوجت.
من العوامل اليت جتعلك تنجحني يف احلياة الزوجية أن تذ ّكري نفسك بهلدف الذي من أجله تزوجت.
 انتظار األجر ( االحتساب يف احلياة الزوجية ):
فمثال :أنت مظلومة وهو يرى أنه مظلوم،
أحداً ،
ألن مسائل كثري ستحدث يف جماالت خمتلفة ال تستطيعني أن ُت ّكمي فيها ً
وال ميكن ألحد يف هذا احلال أن يصبح حك ًما ،وحىت لو حكيت ألي حكم فإن هناك دقائق ملسائل ال ميكن وصفها وال
ميكن إخبار أحد عنها ،ليس ألهنا خملة وليس خلصوصيتها ولكن ال جمال حللّها ،وال تتوقعي أن أتخذي حقك بكل قوة،

ففي حاالت كثرية البد من التنازل وانتظار األجر.
مث يف آخر اللقاء سنتحدث –إن شاء هللا -عن طريق للوصول إىل الزوج أبقصر السبل.
نبتدئ اآلن أبول نقطة ( :ملاذا نتزوج؟ )
جيب أن تبقى يف ذهنك صورة واضحة عن احلياة اليت ستقبلني عليها ،وملاذا سنقوم هبذا العمل على وجه احلقيقة؟ وليس جمرد
مفاهيم تبقى يف ذهنك.
وسنبدأ أبهم مثرة من الزواج وهي:
 األوالد:
هللا تعاىل جعل لوجود الولد طريق الشهوة ،ولو مل يكن طريق ذلك هو طريق الشهوة لرفض كثري من النساء وجود األطفال،
ويف املقابل سريفضهم كذلك الكثري من الرجال ،بناءً على ُتمل املسؤولية اليت ستحصل هلم .إذًا أول قضية ستفهمينها أن
7

وجود الولد مثرة مهمة من مثرات الزواج ،وجيب بذل اجلهد للوصول هلا .واملرأة يف جمتمعنا إذا محلت بعد زواجها بثالثة أو
أربعة أشهر ،مباشرة أول كلمة تسمعينها" :اي حرام ،مل تتمتع بعد" .مع أن اهلدف من الزواج هو وجود هذه الثمرة.
لذلك جيب أن تتغري نظرتك اجتاه هذه القضية .وتعلمني أن عدم وجود هذه الثمرة أحد أسباب الفشل يف احلياة الزوجية،
فيطمئن اإلنسان نفسه من بداية األمر بوجود هذه الثمرة .وهذا اهلدف جيعلنا نتصور القضية بصورة أخرى ،مبعىن أن املرأة
مثالُ -تتاج الزواج ليس من أجل الزوج ولكن ليأتيها طفل أو طفلة تكون هلا عالقة هبم.
أحياان – كما يف قضية التعدد ً
ً
ختيلي امرأة رفضت الزواج وأصبح عمرها  40 - 50 – 60سنة ،وإخواهنا متزوجون وكل منهم يف مكانه ،من هلا اآلن؟
متزوجا أو تزوجت مث طلّقت وأجنبت أبناء وتعبت وهي تريب – وكل الناس يتعبون وهم
رجال
وافرتضي أن امرأة تزوجت ً
ً
أحياان قد تكون املرأة ُتت ظل رجل وهي من أتيت بللقمة -حينما يصبح عمرها  50سنة وتكون قد ربّتهم تربية
يربّون ،ف ً
حسنة البد أن يكون هلم أثر عليها .ال تنظري للولد اآلن وهو يبكي وُتمليه وتضعيه...اخل ،بل انظري ملا هو أبعد .ويف

املقابل فإن هللا قد جعل هذا من سنة احلياة ،فأنت تعطينه اآلن وهو يعطيك فيما بعد .وإال ما أتت آايت احلث على الب،
سنحث من على الب لو ما وجد األطفال؟! ومهما كان لك من ولد أخت ،وإخوان قد يملون عنك ،لكن لن يملوك مئة
أصال يشعر أنه ثقيل على غري أبنائه ،فهو أعطاهم مث هم يعطونه.
بملئة ،واإلنسان ً
املقصد من احلياة الزوجية وجود مثرة وهم األبناء سواءً عن طريق الزواج الفردي أو التعدد ،وحىت لو حدثت حاالت زواج
وفشلت فإن هذا خري هلا ألنه أتى هلا بألبناء.
إ ًذا ال بد أن تدخلي احلياة الزوجية ويف ذهنك أن أتيت أببناء وذرية صاحلة.
 إشباع احلاجة اجلنسية:
احلاجة اجلنسية تناقش مع مسألة األبناء؛ ألن الطريق إىل وجود األبناء هو إشباع هذه احلاجة اجلنسية ،وال جمال أن تدخل
املرأة احلياة الزوجية وهي منكرة حاجتها اجلنسية .فكثري من البنات يف سن  21 – 20تقول" :أان ال أحتاج ،وال أريد
الزواج" .كاذبة مئة بملئة؛ إذ هي حاجة جعلها هللا يف النفوس .وقد ال يظهر لنا املعىن بوضوح نتيجة وجود ابتذال للمسألة
اجلنسية حىت صار احلالل يف النفوس متصور أن احلديث عنه ممنوع .حنن ما نبتذل قضية اجلنس لكنه حاجة البد من
االعرتاف بوجودها ،ولذلك خناطب اآلبء فنقول :البنت يف عمر  18أو  19سنة يف أوج احلاجة ،وإىل عمر الثالثني و35
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ُتمل املسؤولية جندها تصنع العالقات،
ال زالت هناك حاجة ال ننكرها .ويف املقابل ألهنا تريد أن تشبع احلاجة اجلنسية دون ّ

تتبج وخترج للسوق؟ تريد لفت النظر ،ولفت النظر بداية إشباع احلاجة
هذا الواقع ال ننكره ،فماذا تريد املرأة اليت تتزيّن و ّ
اجلنسية .مبعىن أن املرأة لتلفت نظر زوجها البد أن تتزيّن له ،وأهل العلم يقولون" :تعمل كل شيء ير ّغبه فيها" .فهل هناك
شيء غري الزينة متلكه املرأة لرت ّغب الرجل فيها؟ فحينما تفعل األمر الذي ير ّغب الرجال هبا وتنزل للسوق ،فماذا ُتتاج هذه؟

ُتتاج هذه احلاجة ،لكن هناك نوع إنكار ،وحينما تسألني هذه املتبجة عن ذلك ،جتيب قائلة" :عادي ،عادي" ال ،كاذبة،
عاداي ،فهذا الشيء خلفه احلاجة املعلومة املعروفة اليت ال ننكرها.
ليس ً
ابتداءً وجود احلاجة اجلنسية جيعل التعامل مع الزوج أسهل .وللمقبالت على الزواج أقول :إن أول ممارسة هلذه العملية
ستكون فيها صعوبة .ولكن افهمي أن هذا حق من حقوق الزوج عليك ،صحيح يف البداية ستكون حالة من األمل لكن يف
هناية األمر ستكون القضية إشباع للحاجة .وانتبهي إىل أن كل إشباع للحاجات يف الدنيا يلحقه أمل .بدليل أنك عندما
أتكلني ُتتاجني للقيام بعملية هلضم طعامك فال يكفي أن متضغيه ،بل عندما ينزل األكل للمعدة وهي فارغة سوف تؤملك.
واملقصد أن كل احلاجات اليت يشبعها اإلنسان ال بد أن يكون هناك أمل قريب معها .واحلاجة اجلنسية نوع من أنواع هذه
احلاجات.
يتضخم هذا املوضوع وأيخذ أكثر من حقه .فنحن بني طريف نقيض .و(أكثر من حقه) مبعىن
ومن جهة أخرى ال بد أن ال
ّ

أن املرأة تعتقد أن احلياة الزوجية وجدت فقط من أجل هذا الشيء ،ومن مثّ عندما ترتب نفسها لدخول احلياة الزوجية فإن

كل تفكريها منصب على هذه القضية .ال ،هذه القضية جزء من احلياة .أنت ابلنسبة للرجل سكن ،أي :إشباع لكل
احلاجات األساسية.
والسؤال اآلن هو :ما هي احلاجات األساسية اليت يتاجها الزوج؟ ويتاجها أي إنسان؟

يتاج أن أيكل ،ويشرب ،وينام ،ويكون يف حالة من اهلدوء ،وإشباع حلاجته اجلنسية .وانتبهي أن ختطئي اخلطأ املعتاد
فتتصور املرأة أن األمر كله إشباع للحاجة اجلنسية ،ومن مث ما هتتم بلبيت وأكل زوجها ،وتقول " :أان مشغولة ،أتزين له"
هذا غري صحيح ،هذا جزء من احلياة الزوجية؛ ألنك بلنسبة للرجل سكن ،والسكن معناه أتمني لكل احلاجات .فال نزيد يف
االهتمام بلقضية اجلنسية وال ننقص فيها .وعدم الزايدة يف االهتمام هبا يعين :التوازن بينها وبني غريها ،كاألكل والشرب.
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 إشباع احلاجة املادية:
أكثر مشاكل موجودة يف اجملتمع يف هذا التوقيت حول احلياة الزوجية مسألة (األموال) ،هل للزوجة وظيفة وراتب أم ال؟ وأان
أقول نصيحة من القلب للمقبالت على الزواج :ال تفكري يف أول حياتك الزوجية أن تعملي أبدا ،وختيلي ما السبب؟
ماداي ،فتلحقك بسبب هذا مشاكل كثرية .وأان ال أقول :ال تعملي
ألنك تدخلني احلياة الزوجية وأنت معتمدة على نفسك ً
أبدا ،ولكن احرصي يف أول السنوات أن ال تعملي.
ً
قضية عمل املرأة تؤثر على املرأة وعلى الرجل من عدة جهات:
ماداي ،ومن مث لن يعطيها شيئًا من عنده ،وسيعتاد طيلة عمره أن جيمع
 ابتداءً من كون الرجل سيعتمد على أن املرأة مستقلة ً
لنفسه أو لك وألطفالك -ال إشكال -لكنك لست ُتت بند صرفه ،واملفرتض أن الزواج نوع من أنواع إشباع احلاجة
املادية.
 قضية أخرى :جمرد وجود االستقالل املادي اخلاص بك يضعف احلاجة منك للزوج ،وهذا األمر سيؤثر على عالقتك بلزوج
حبيث تشعرين أنك مستغنية عنه ،وأنك من املمكن أن خترجي وترتكيه يف أقرب فرصة يدث فيها خلل.
إ ًذا هناك مشكلتني :هو سرياتح منك ،ومن جهة أخرى حينما تستقلّني ماليًا ستشعرين أنك بسهولة تستطيعني التفريط يف
احلياة الزوجية.
مثاال :امرأة تتزوج ويصبح هلا أبناء ،وليس لديها مصدر مايل فتصب على زوجها؛ ألهنا تعلم أهنا لو محلت أوالدها
نضرب ً
مكاان آمنًا .لكن اليوم نتيجة وجود املال أصبحت املرأة تفتح هلا شقة حلاهلا ،وتصرف
وذهبت لبيت أهلها فإهنا لن جتد هلم ً
على أوالدها ،وتستقل حبياهتا ألقل القليل ،ولشيء ال يتاج هلذا األمر.
والرجل لو شعر أنك حريصة على أي شيء غريه سيصبح هذا الشيء عدوا له ،أي شيء على اإلطالق! سواء جارة،
عمل ،وظيفة ،أم ،أب أو أي أحد تظهرين له أنك حريصة عليه أكثر منه سيكون هذا الشخص عد ًوا له ،فأنت من املمكن
أن هتتمي أبي أحد ،لكن ال ختربيه أنك هتتمني بفالن أكثر منه.
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ملاذا تقع عملية الزواج:
 .1تغطية احلاجة اجلنسية
 .2تغطية احلاجة املالية
 .3تغطية احلاجة املادية
 .4وجود األبناء
معوقات احلياة الزوجية:
قد تكون :الزوجني ،وأهلها ،وأهله.
صورا من احللول هلذه العوائق:
صورا من العوائق ،مث ً
نذكر ً
وسنبتدئ مبا هو منه ومنها ،وهو (مسألة إشباع احلاجة اجلنسية):
قد تكون هناك عوائق هلذه املسألة نتيجة الرتبية ،وقد يصنع كثرة احلياء يف غري مكانه عائ ًقا بني املرأة وزوجها حبيث أهنا
تصوًرا
ترفض إعطاءه حقوقه .وتكون املعاجلة ابتداء مبعرفة احلقوق قبل دخول احلياة الزوجية ،جيب أن يكون للزوجة ّ
كامال عن حقوق الزوج أبسلوب علمي .ما معىن كلمة" :أسلوب علمي"؟ أي :أن مسألة احلقوق والواجبات مذكورة يف
ً
النصوص الشرعية ،فيمكن مدارستها من خالهلا .فهذا أحد العوائق :حياء قوي عند البنت مينعها أن تعطي الرجل حقوقه.
واحلل هنا :أن تتعلم من النصوص الشرعية ،مث هي لن تكون أفضل من زوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهذا اإلشكال
أمورا فطريّة ،وال نعين هبذا أننا سنتحدث معهم منذ الصغر عن احلاجة
يبدأ منذ الصغر ،فإننا ال ّ
نريب أبناءان على أن هناك ً

اجلنسية ،لكن البد أن نستسلم لوجود احلاجات وطريقة إشباعها ،و ّأال نس ّكت هذه احلاجات.

مثال يف التعليم :هذه بنت ليست متفوقة ،كسولة ،خرجت من الفسحة ومعها حلوى يف جيبها ،فنقول هلا" :أنت ال
مستقبال ،حبيث يصبح عنده حرج
تفلحني يف شيء ،تفلحني فقط يف أن أتكلي وتشريب" وهذا أمر خطري سيؤثر علي الطفل
ً
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من األكل والشرب ،فيأكل ويشرب ويف داخله أمل نفسي .ونكون بذلك قد كبـْتنا هذه احلاجة .هذه حاجة ليس هلا عالقة
مبعرفتها ،أو أهنا تدرس أو ال تدرس .فنحن ال نعرف احلاجات األساسية ،وال نعرف كيف نغ ّذيها.
عائق آخر ومشكلة أخرى ُتدث من خالل اجملتمع الذي تعيشه املرأة وهو (أهل الزوج والزوجة):
وسنبتدئ أبهل الزوج:
وهو بسبب إحدى ثالث مشاكل:
األوىل :إما أن أتيت البنت مشحونة ،وأهل الزوج طيبون.
الثانية :أو أن البنت طيبة ،وأهل الزوج غري جيّدين.
الثالثة :أو كلهم جيدون لكن ال وصلة تفاهم بينهم.
(سنذكر السبب وحلّه مباشرة)
نبتدئ بألوىل :ملاذا أتيت البنت مشحونة؟
 الزوج:
ملاذا تكون الفتاة مشحونة على أهل الزوج؟ لننظر يف الفرتة من اخلطوبة للزواج ،ما السبب الذي قد جيعلها تشحن عليهم؟
مثال :-أهلي قالوا" :ال داعي لشراء كذا وكذا" أو "ال
قد يكون الزوج سببًا يف حدوث هذا اإلشكال ،كأن يقول الزوج – ً
داعي أن نعمل يف هذا املكان" .فـتشحن البنت على أهل زوجها .وإذا افرتضنا أن الزوج كان هو عامل من عوامل الشحن
بني املرأة وأهله.
وتفهمه بوضوح أن هذا الكالم يصنع هلا شحنًا عليهم،
فاحلل إذًا :أن تطلب البنت صراحةً من الزوج أن ال يتكلم عن أهلهّ ،

وستكون ردة الفعل منه أنه سيغضب يف بداية األمر لكن حىت ُتل اجلروح فالبد من الوضوح؛ ألن الوضوح من أهم معامل
جناح احلياة الزوجية .فهو يتحدث عن أهله ،وأان أشحن عليهم ،وهو ال يتخيل حجم الرتاكمات اليت ُتدث يف نفسي ،ومن
مثّ أنفجر .إذًا املطلوب منها أن تطلب من الزوج أن ال يتحدث عن أي شيء يُؤلب غريهتا والشحن داخلها.
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 فكرة اجملتمع عن أهل الزوج ،وخاصة احلماة ( أم الزوج ):
مرت هبا صديقتها،
فقد تكون الزوجة مل تكلمها بعد ولكنها مشحونة من الداخل نتيجة اخلبات السابقة واجملتمع وأوضاع ّ
فتنقل خبات من جمتمعات أخرى وبيئات أخرى ال تنطبق على أهل زوجها ،فتدخل مشحونة بدون أي مناسبة.
احلل :تنبيه بسيط إىل أن هؤالء جدد ال أعرفهم وال يعرفونين ،فال جمال أن أطبّق اخلبات السابقة عليهم؛ ألهنم ليسوا كلهم
نفس النظام والطريقة ،وأن هذا كالم موهوم.

 أهل الزوج:
مثال :نفرتض يف اخلطبة جاءت أم
أهل الزوج ليسوا سيئني لكن املشكلة نتجت بسبب عدم وجود لغة اتصال متشاهبةً ،
الزوج وأخواته  -بنات عمرهم  18و  20سنة  ،-والبنتان تتكلمان وتضحكان ،وهي – العروسة – تفور ،مث ال تنسى هذا
املوقف إىل أن تتزوج ،مث تتعامل معهم بلسوء ،وهم املساكني ال يعلمون ماذا صنعوا .فهنا ال يوجد لغة اتصال متشاهبة
بينهم ،مبعىن أن أم الزوج إذا قالت هلا أي كلمة ،مثال " :حنن حنبك ،وولدان نظيف ليس وسخ" فإن هذه الكلمة عند البعض
جرمية .لكن قد تكون الكلمة عادية عند جمتمع آخر ،وذلك نتيجة:
 -1أن لغة االتصال غري متشاهبة.
 -2سوء الظن.
 -3حرص الشيطان على هْتك هذا البيت.
أحياان تسألينها بعد  12سنة من الزواج :ملاذا أتخذين هذا املوقف من أهل زوجك؟
فيصور القضية للمرأة أبحجام كبرية .و ً
ّ

فتقول " :يف يوم خطبيت قالوا يل كذا وكذا " .فقلت هلا" :بنتك عمرها  11سنة ،تب ّقى هلا  4سنوات وتصبح مقبلة على
الزواج ،وأنت الزلت تذكرين ما حدث!" ختيلي كيف أثّر هذا األمر على حياهتا كلها!
احلل :أنه جيب من بداية األمر أن تتحلّل هذه األشياء وال تكب! والحظي أن الشيطان حريص جدا على هذه البيوت،
فالبد أن يصبح الصغري كبريا.
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متسك البنت بملظاهر:
ُّ 
خيص الزواج ،وهي  -العروسة  -أمرية
ملاذا قد يكون هذا سببا للشحن؟ ألن أهل الزوج – ً
مثال -هم الذين يشرتون كل ما ّ

رجال على رجل وأتمر ،فيحدث شحن ألهنا تريد حفل الزواج يف قاعة كذا وكذا ،واحلالة املادية ألهل الزوج ال تسمح
تضع ً
أحق هبذا املال ،وأن األوىل أن أيخذه و يصرفه على نفسه .أو تشرتط الزوجة أن يكون أاثث
بذلك .أو أهنم يرون أن ولدهم ّ
غرفة االستقبال من املكان الفالين ،وهم رأوا نفس األاثث يف مكان أرخص ،وهي تقول " :إما هذا الصالون وإال فال" .إذًا

متسك البنت بلكماليات أو املادايت سيصبح إحساسها اجتاه أهل الزوج أهنم ال يريدوهنا سعيدة أو أهنم خبيلون
بسبب ُّ
عليها.
تمسك هبا ستذوب وستنتهي
احلل :أن حجم بعض األشياء البد أن يصغر عند الفتاة ،ال بد أن تعلم أن هذه األمور اليت ت ّ

لو مل يكن عندها رجل صاحل ،لكن البنت وهي مقبلة على الزواج ال تشعر هبذا الكالم .وأببسط مثال :تصميم الكنب هذا
ممكن أن يتغري ،ذلك الذي صنعت مشكلة ألجله ،وكنت ستطلّقني بسببه بعته بعد ذلك بكل سهولة .مث ألجل طقم
يوما من أهل الزوج ،وكأهنا ما عندها أخوان ستزّوجهم وأهل العروسة
الشبكة وألن ليس لديهم ذوق  -كأهنا لن تصبح ً
سيقولون عنها مثل هذا الكالم  -حكمت من أجل هذا املوقف على كل شيء فيهم ،ونظرت هلم نظرة ا ْزدرائيّة .وكل هذا
نكب عقلها وخنبها أن هذا ليس هو اهلدف من الزواج ،وأن هذا الطقم سوف
من أجل االهتمام بملادايت .فنحن جيب أن ّ

يرمى يف الدوالب ،ويصبح يف يوم ال يعجبك ،أو إذا كان يعجبك وكنت حريصة عليه سيأيت يوم يضيع ويباع وكل هذا
ينتهي ،وال أساس له يف احلياة.
متسكي به.
يف املقابل هناك ضرورايت البد من التمسك هبا أكثر من الشكليات ،فكل ما يساعدك على تسهيل احلياة ّ
متسكي -مثال -بوجود غسالة "ف ْل أوتوماتيك"؛
أضرب لكم ً
تتمسكي بعمل غرفة استقبال بكذا وكذاّ ،
مثاال :بدال من أن ّ
دوما لكن غرفة االستقبال لن يدري أحد عنها ،ومن املمكن أن تستخدم مرة يف السنة فقط.
ألنك ستغسلني عليها ً
والحظي أن األسرة النواة  -املبتدئة الصغرية  -يف النادر أن يكون هناك إقبال عليها ،فهي اليت تذهب للناس عادةً ،فيجب
أن تنتبه الزوجة وتركز على األشياء اليت ستقوم حقيقة بلعمل عليها حىت لو مل يكن لدى الزوج قناعة بذلك ،فمن املمكن أن
مثال ،وأان أُتدث عن جتارب،
ختب أي أحد يريد أن يشرتي هلا هدية أن يضر هلا مثل هذه األمور اليت تساعدها يف املطبخ ً
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نغري نظرتنا الرتفيّة .فكل هذه
واحلياة العملية فيما بعد ستعلمكم أن هذه األشياء اليت دفعت فيها األموال ستتغري .دعوان ّ
أحياان أتيت يف بداية احلياة الزوجية وما تشعرين بقيمتها وتنكسر وتذهب .تذكري أنك األسرة
الكماليات أتيت مع األايم .و ً
مكاان الستقبال الناس بكثرة .ستقولني" :طيب وصديقايت؟!" انتظري على عالقتك هبم ،وسيتغري
النواة وأن بيتك لن يكون ً
كل شيء.
الثانية :البنت طيبة وأهل الزوج عندهم مشكلة.
ملاذا قد يكون عند أهل الزوج مشكلة؟
أايما وليايل تربّيه،
لو كانوا حقيقة سيئني فإننا لن نرتبط هبم ،ولكن هي غرية ،فاعذريهم؛ فأم الزوج أجنبته ،وأرضعته ،وبقيت ً

مث عمل ،وهو خارج تقرأ عليه ،وهو داخل تقرأ عليه ،مث أتخذينه أنت جاهزاً! من الطبيعي أن تغار ،ولو غارت ال تلوميها،
زوجك هذا كان يذهب أبمه وأخواته  -غري املتزوجات ،اجلالسات يف املنزل – ويشرتي هلم ويعمل هلم ،مث صار فجأة
مشغوال عنهم ،فمن الطبيعي أن يكون شعورهم جتاهك -اي من أشغلته عنهم -شيء من الغرية.
ً
وعندما تظهر الغرية من أهل الزوج املفرتض أن يكون من عند البنت العاقلة امتصاص هلذه الغرية ،فتفهم ما السبب ،وأن
القضية ليست هي ،وأهنا هي أو غريها سيكون هلم نفس النتيجة من التعامل .فتكون ذكية ومتتص الغرية وال تشعلها أكثر.
فكثري من النساء بعد الزواج تذهب ألهل زوجها وتقول " :ذهبنا للمطعم ،وأبدعنا ،وصنعنا ،وعملنا " وهم يفورون ،ختيلي
أن األم قد تدبر مكيدة مبجرد خروجها حينما ال يكون هناك تقوى وخوف من هللا.
جدا ،وإذا كان الزوج هو من
ملاذا أصال أثري انر الغرية -و
خصوصا غرية أمه وأخواته-؟ إذا قدرت أن ختفي ما يثريهم فـممتاز ً
ً

ضخمي األمر وتقويل " :اي ليتكم كنتم
يتكلم فعلى أقل تقدير ال تتحدثي أنت ،وقلّلي من أمهية الشيء الذي حدث ،ال أن ت ّ

معنا" .البنت الذكية متتص الغرية من جهة ،ومن جهة ال تقوم أبي تصرف يثريها .حنتاج هذا النوع من الذكاء يف التعامل
مثال :امرأة هلا جارة ،وكل يوم جارهتا
بيوات أخرىً .
خترب فقط بني الزوج والزوجة ،بل خربت ً
لتنجح احلياة ،فهذه األشياء مل ّ
تقول " :ذهبنا للمطعم وفعلنا وعملنا " وهؤالء من بيئة خمتلفة ،ال خيرجون للمطاعم وهكذا ،فتشعر هذه املرأة  -اليت مسعت

الكالم  -أن السعادة أن تذهب هلذا املكان ،لكن صدقيين لو ذهبت هذه للمطعم فإهنا لن تعرف كيف أتكل فيه؛ ألنه
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ليس هذا من طبعنا وال أسلوبنا يف احلياة ،ولكنها جمرد مشاعر الرغبة يف التقليد .والزوج مبجرد أن يشعر أن هذا التأثري من
اخلارج فإنه سريفض القضية ومناقشتها.
نفرتض أن أهل الزوج هم املهامجون ،ماذا تفعل املرأة؟
 متتص الغرية.
 ال تثريها.
 ال تزيد درجة االحتكاك بينها وبني أهل الزوج.
(زايدة وقت االحتكاك = انفجار) حىت لو مل يكن هناك غرية ،ولكن جمرد قضاء الوقت الطويل معهم جيعلهم يعرفون مثالب
الزوجة وأخطاءها ،فحىت لو كانوا عاديني فإهنم سيأخذون منها موقفا .والتصرف السليم أن ال تقضي وقتا طويال مع أهل
الزوج .وطبعا ال نصل حلالة العداء وإمنا (تجيم الوقت = تقليل املشاكل) حىت لو كانوا طيبني أو لنا قرابة هبم؛ ألن جمرد
االحتكاك بشخص بدون هدف -ال تدرسني معه وال تعملني معه -وكثرة الكالم وردود األفعال تكشفك وتكشف
معائبك أمامه ،وهذا معناه وجود املشاكل ،فيقولون لزوجك " :امرأتك تعمل كذا وكذا " .ومن املمكن أن تكون األم سببًا
مرت علينا .واملقصود أنه كلما اتضحت لنا صورة الشخص املقابل  -أهل
لشك الزوج يف زوجته ،وهذه حاالت حقيقية ّ
الزوج  -كلما عرفنا كيف نغتنم الفرص إلقناعهم أننا ما أتينا لنأخذ ولدكم من جهة ،و من جهة أخرى أنين يف األصل ال
طويال بيين وبينهم حىت ال تكثر املشاكل.
ينبغي أن أدع وقتًا ً
هل معىن ذلك أن أحدد زمنًا معينًا لوجودي معهم؟
هذا يكون حبسب الرجل ،فهناك ثالثة رجال:
جدا على وجودك عند أهله ،ويريدك أن تكوين عندهم بلساعات الطوال.
 .1رجل حريص ً
يصا على تكوين عالقة بينك وبني أهله.
 .2رجل ليس حر ً
 .3رجل متوسط يريد العالقة وال يريد املشاكل ،وهذا حملول أمره.
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أما الرجل غري احلريص على تكوين عالقة بينك وبني أهله :البد أن تعريف السبب الذي جعله كذلك ،هل هذا بسبب أن يف
أمرا ال يب أن تتعلّميه منهم؟ أو جملرد أنه مشغول ال ميلك وقتًا لذلك؟
أهله ً
 احلالة األوىل :إذا كان هناك شيئًا ال يريدك أن تتعلّميه منهم فهكذا ستنقطع العالقة بناء على أمر الزوج ،لن تنقطع هنائيًا
قليال بهلاتف ،وهذه حاالت اندرة.
لكن وقتما يريد أن يذهب بك سيذهب بك ،وأنت إبمكانك أن تصليهم ً
مشغوال ،فهو ولدهم وهم راضون عنه لكنهم سيغضبون عليك ويقولون " :ماذا عن املكاملات؟! ولو
 احلالة الثانية :إذا كان
ً
يوما بعد
كنت مشتهية التصلت" فلو كان الزوج من عوامل عدم االتصال بألهل فابذيل جهودك أن تتصلي بصورة حمددةً ،

يوما ،أو كل يومني وهكذا ،وهذا مهم حينما تكونون على سفر ،فال يصح إذا كان الزوج ال يكلم أهله أن ال تكلمينهم أنت
ً

أيضا ،أي :أن ال د ْخل يل بك وأبهلك .افرتضي أنك موجودة هنا وأهلك هنا وأهله يف مكان اثن ،إذا مل يتواصل هو معهم
ً
البد أن تتواصلي أنت ليبقى حبل الود بينكم.

أحياان على
يصا ً
وأما الرجل احلريص على أن يذهب بك عند أهله :فمشكلتنا حينما تتكون األسرة النواة أن الرجل يكون حر ً

أن يمل األسرة النواة ويدخلها يف أهله ،أو أن البنت تكون حريصة على أن ُتمل الرجل وتدخله عند أهلها .لكن األسرة
التصرفني خاطئ.
النواة شيء جديد وبيئة جديدة ،وكال ّ

نفرتض أن الرجل من النوع الذي يريد أن خيرط املرأة عند أهله ،مىت يظهر هذا األمر؟ يظهر هذا األمر من بداية احلياة
الزوجية بعد فرتة اخلطوبة ،فيصعد بمرأته عند أهله وهو يبقى بألسفل عند إخوانه .وهنا البد أن تسايس املرأة زوجها .فتقول
غدا عندي كوي " وهكذا .وهو كل يوم قد يفعل هكذا!! فبعض الناس
 ًمثال ":-اليوم عندي غسيل ال أقدر أن أخرج ،و ً
قد اعتادوا على أن أييت كل يوم من العمل ويذهب بمرأته عند أهله ،وهو جيلس عند إخوانه ،وهذا يف بداية احلياة ،فهم ال
يوما
استقرت حياهتم بعد ،ويف هذا احلال البد أن تسايسه املرأة وتطلع له كل يوم بشغلة ،أو ً
أطفال عندهم وال مدارس وما ّ

بعد يوم ،يوم توافق ويوم ال توافق إىل أن يشعر .وال يصح أن ترفض وتقول" :ال"؛ ألنه مباشرة سيقول":ملاذا؟ أال تريدين

سواي فالبد أن
أهلي؟! " وقد أييت الزوج ممتلئًا بفكرة أن املرأة سبب من أسباب فكاك اإلخوان عن بعضهم ،وأهنم حىت يبقوا ّ
يك ّن زوجاهتم أخوات ،وهذا الكالم موجود يف اجملتمع.
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الزوج يف بداية احلياة الزوجية ال يتخيل أن هذه حياة جديدة ،ويبقى حريصا على الوضع القدمي ،ومرة على مرة تقل املسافة
إىل أن تصبح مرة يف األسبوع؛ ألنه يف مستقبل األمر سيكون هناك مدارس ونوم مبكر ،فتبدأ ترتتب احلياة بصورة جديدة.
وأنت ال تقويل" :ال" مع وجود احلرص من الزوج؛ ألنه قد أييت ويف ذهنه فكرة أنك قد تكونني سببًا لفكاكه من أهله،
فريفضك من الداخل ،لكن تع ّذري أبعمال وأشغال إىل أن تستطيعي أن خترجي من هذه الصورة.
الثالثة :كال الطرفني جيد لكن حلقة الوصل بينهما فيها سوء.
حلقة الوصل هذه قد تكون أشياء كثرية ،من ضمنها :مواقف سريعة ليست ذات بـ ْعد حصلت بني الفتاة وأهل زوجها ،أو

أشخاص آخرون كــ(س ْلفتك) -وهي زوجة أخو زوجك -مث ًال ،أو اجلريان كجريان أهل زوجك وهكذا ،فإن أي أشخاص

آخرين غري أهل زوجك قد يتكلمون عليك ،أو يقولون لك" :أهل زوجك يقولون عنك :كذا وكذا" .ومبجرد دخول كلمة
"يقولون عنك" افهمي أن شيئًا مه ًما بدأ يهدم عليك ،وسيكثر الكالم.
واحلل واحد من اثنني -حبسب شخصيتك :-إما أن تبلّغي أهل زوجك أنه قد قيل يل " :كذا وكذا" عنكم ،لكين مل أصدق
هذا فيكم ،أو ستحملني الكالم الذي مسعته وترمينه يف البحر.
امرأة أخو الزوج هذه قضية حلاهلا ،فقد يكون هناك أربعة إخوان متزوجني من مخس أو عشر سنوات وأنت العروس اجلديدة،
تدب يف نفوس زوجاهتم ،فلمجرد أنك جديدة وهم قدامى فإن ذلك سيسبّب
فيجب أن تفهمي آنذاك أن انر الغرية البد أن ّ
ب انر الغرية يف قلوهبم ،مث يبدؤون يف املقارنة بينك وبينهم ،يف مجالك ،ويف مهرك...واخل ،وإذا كانوا أكثر منك عايروك
دّ

طيلة النهار ،وإذا أقل تكلموا على أهل الزوج ،وهكذا! إذًا جيب أن تنتبهي إىل أن ( أم الزوج وأخواته ) ليسوا هم اخلطر
كونون فيما بعد عصابة على أهل
الوحيد بل قد يكون هناك خطر عظيم آخر وهو( :ساليفك) -زوجات إخوانه ،-فقد ي ّ
الزوج ويتخاصمون معهم ،ويقولون لك :واحد من اثنني :إما أن تكلّمينا ،أو تكلّمني أهل الزوج!! وانظري يف تلك الساعة

أي قرار ستتّخذين؟ والصحيح هو أن ال تتّجهي ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،ولكن كلمي وطيّيب خاطر هؤالء وهؤالء،
وابتعدي متاما عن القضية ،وانتبهي أن تسأيل" :مل بينكم مشاكل؟" فهذا سؤال خاطئ مئة بملئة؛ لألسباب التالية:
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 .1ألنك تدخلت يف شيء ال يعنيك ،و"م ْن ح ْسن إ ْسالم امل ْرء تـ ْركه ما ال يـ ْعنيه" .

1

ذمهم ستأخذين تص ّوًرا عن أهل الزوج ،ومن مث
سيذمون أهل زوجك طبعا ،وأنت نتيجة ّ
 .2وألهنم حينما يكون لك فإهنم ّ
ستتعاملني معهم بناءً على قوانني ال تعرفينها ،ومل تصنعيها ،ومل تتخذي القرار فيها.
حينما يكون هناك وصلة خطأ يف الوسط ابذيل جهودك بقدر املستطاع حلل املشكلة ،وال تعط املشاكل أكب من حجمها،
فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -ملا كانت ليلة عائشة -رضي هللا عنها -وجاءت من عند حفصة -رضي هللا عنها -قصعة
ت أ ُّمك ْم" ،
وكسرت عائشة هذه القصعة ،أخذ الرسول -صلى هللا عليه وسلم -صحن عائشة وأعطاه حفصة ،وقال" :غار ْ
وانتهى املوضوع إىل هنا ،ومل يكب أكثر من ذلك .اعط املشكلة حجمها ألن تكبريها من عند الشيطان.
يوما أو أربع ساعات ،فيقول لك أهلك" :ليس
نفرض أن زوجك تركك عند أهلك وأنت يف بداية حياتك الزوجية ،ونسيك ً

معقوال!! من املفرتض أن العريس اجلديد يهتم بمرأته ،وهذا معناه أنه ال يبك" ،مث تذهبني البيت وتعطينه الدرس ،وتقولني:
صرفًا
"هذا الذي فعلته معناه كذا وكذا" هذا خطأ ،جمرد أنك ترتّبني ً
كالما على حدث واحد ،وأتخذين منه موق ًفا وقر ًارا وت ّ
فإنك بذلك قد قمت بتكبري املوقف.

نكبه ،وال نرتب عليه ترتيبات ،وال نقول :هذا التصرف معناه
املواقف تؤخذ على ح ّدها ،نتناقش يف املوقف على ح ّده وال ّ

كذا وكذا ،فهذا كله من الشيطان ،وهو حريص على أن يكب حجم املشاكل.

امرأة هلا  16سنة متزوجة أتخر عليها زوجها وهي تنتظره يف البيت ،وقد تذكرت املشكلة اليت حصلت يف أول أايم الزواج ،مث
وردت عليه عابسةً وجهها ،مث دخل لينام ،وهي تريد أن تتضارب معه ،فتقول " :بقيت
جاء فقال " :السالم عليكم "ّ ،
اسا ما من مشكلة حىت خنتلف
أفكر ،ما املشكلة يف تصرفه؟ من الطبيعي أن يتأخر ،ما املشكلة يف ذلك؟" فوجدت أنه أس ً
تضخميها.
تكبيها وال ّ
عليها .اعطي املشكلة حجمها احلقيقي ،وال ّ

 1رواه الرتمذي يف سننه يف أبواب الزهد ()2317
 2رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح /بب الغرية)5225( /
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اتفقنا على أن البيئة احمليطة قد يكون هبا معوقات لنجاح هذا اإلشباع .وذكران من ذلك:
 معوقات من نفس الزوجة.
 معوقات من أهل الزوج.
واآلن ننتقل ألهل الزوجة:
ملاذا قد تصدر مشاكل من أهل الزوجة ،مع أن ابنتهم هي العروس وهم يريدون أن يفرحوا هبا؟ وما هو وجه هذه املشاكل؟
 الراتب
غصبًا.
هل من حق الرجل على املرأة أن تعينه ماليًا -إذا افرتضنا أن عندها مادة-؟ نعم ،ولكن برضاها وليس ْ

هل من بب الوّد أن تساعد املرأة الرجل؟ نعم ،هذا من بب الود ،فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -تزوج خدجية وهي اليت

كان معها املال .والشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا -يوصي بعض طالبه املتفوقني ،الذين ليس لديهم أموال ليصرفوا على
أنفسهم أبن يتزوجوا نساء ذوات أموال .فال أبس أن متد املرأة يد العون للزوج ،أو تعيش معه على قدر حاجته ،لكن إذا
امعا يف مال املرأة ،أو أن يدخل غري طامع
أرادت أكثر من ذلك فال أبس أن تعطيه .لكن املشكلة هي أن يدخل الرجل ط ً
فيه لكن املرأة تعامله على أنه طامع.

واآلن نرى كيف أن أهل الزوجة قد يصنعون من هذا مشكلة البنتهم:
نبتدئ بلبنت املوظفة :يف السابق كانت األم توصي ابنتها بلتقوى ،لكن أول وصية اليوم توصي هبا األم ابنتها اليت عندها
مال" :انتبهي ألموالك ،انتبهي أن يضحك عليك زوجك ،انتبهي أن أيخذ أموالك " وُتكي هلا احلكاايت :فالنة بـنت
منزال ،مث تزوج عليها زوجها.
دوما.
وعندان اتريخ جم ّرت نتحدث عنه ً
وبلنسبة ملسألة التعدد :قد ال تعطيه أنت من أموالك شيئًا ،لكنه يتزوج بمرأة أخرى تعطيه هي من أمواهلا.
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جيب أن نؤمن بلقضاء والقدر يف احلياة الزوجية ،فال تدخلي على الرجل بشعور أنه طامع فيما عندك ،وال تصدقي أي شيء
يقال عن هذه القضية .وإن كان لديك أمو ًاال وراتبًا فاراتحي وحجمي العالقة املالية بينك وبينه.
 -امرأة ُتكي يل تقول " :أان ظللت عشر سنوات أعاين من زوجي إىل أن أصبح يف النهاية مينعين مت ًاما من العمل " كل مرة

يقول هلا " :ادفعي  1000رايل شهرًاي للبيت" مث بعد ذلك مل يرض أن تنزل العمل إال بشرط أن تعطيه راتبها كله .هي مل
توافق ابتداءً على إعطائه  1000رايل ،فقال هلا " :ال تنزيل حىت تعطيين الـ( )5000كلها وإال ال أريدك " فذهبت للعمل
وأعطته راتبها كله .ملا أخذ الزوج الراتب صار يدفع هلا فاتورة جواهلا وفاتورة تلفوهنا من أمواهلا ،وإذا أرادت أن تشرتي شيئًا
ايال
فإنه يشرتيه هلا .تقول يل " :هذا الكالم جيب أن تبلّغيه ،زوجي كان يريد أن خيتبين فقط ،فهو مل يصرف على نفسه ر ً

احدا ،بل كان جيمع يل راتيب ،وعندما يني وقت دفع فواتريي أو أود شراء شيء ما فإنه يدفعه يل" مث بعد سنة قال هلا" :
و ً
حياان خنطئ ،ندخل على الرجل ونشعره
خذي أموالك أان لست حباجة هلا ،ولكن فعلت ذلك لتفهمي أنك ُتت يدي " .أ ً
أنه طامع فينا فـيأخذ منّا موقفا نتيجة ذلك ،لكين لو مددت يد العون برايل أو رايلني أو  100أو  200فسأشرتي بذلك
حيايت الزوجية.
طامعا أو ال ،ألن هناك رجل طامع ،وهناك رجل أنت تشعرينه أنك فوقه ألن لديك
أنت عليك أن تق ّدري إذا كان الرجل ً

ماالً .أنت ُت ّددين الرجل ومعدنه ،حينما ال يريد مالك ويقول لك " :أعطين " ال ترديه حىت ال حيدث شرخ يف احلياة
الزوجية ،هذه كرامة الرجل ،وأنت عليك أن تبذيل له ،وأّال جتعليه هو من يطلب منك ،مادام ظاهره أنه غري طامع .هناك
رجال يظهر أهنم خسيسني ويريدون املال ،ورجال يظهر أهنم مقبلني ،وأنت احلكم يف ذلك.
 امرأة تزوجت برجل متواضع ،وراتبها يف الشهر كذا وكذا من األموال ،وحينما أهنى البيت ذهب أهل العروسة بلـ(عفش)فوجدوا املطبخ خاليًا من كل شيء ،وأن هذه هي قدرة الرجل ،فقال إخواهنا :أهنم سوف يشرتون هلا هدية ،ويكملون هلا
املطبخ .ومن كثرة ما تشبّعت بفكرة (أنه طامع فيها) قالت " :ال تصنعوا يل شيئًا " وذهبت وجلست يف بيتها ،هي اليت

تضررت ،وحىت اخلري ملا جاءها رفضته نتيجة أهنا عميت بصورة واحدة أن هذا الرجل طامع .وال أبس أن متد املرأة يد العون
إذا وجدت رجال حقيقيا.
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 حرص املرأة على خ ْرط الزوج ضمن أهلها.
قد ُترص املرأة على خ ْرط الزوج ضمن أهلها ،كما أن الرجل قد يرص على جعل زوجته واحدة من أهله ،وال زلنا نذ ّكركم

بألسرة النواة.

ماذا تفعل هذه املرأة لتجعله جزءًا من أهلها؟ أتخذه كل يوم معها ،وُترص على أن يصنع العالقات بينه وبني أهلها.
ومن النتائج اخلاطئة هلذا:
 أن تصبح هذه نقطة ضعف عند املرأة ،فيصبح زوجها إذا غضب منها وأراد أن يقهرها أوصلها عند أهلها دون أن ينزل
ليسلم على أبيها وإخواهنا ،وخترج هبذا مشاكلهم للخارج.
 األمر الثاين الذي قد يدث بسبب ذلك أنه سيكتشف عوار أهلها .ومن املؤكد أن كل بيت توجد به مشاكل ،وال وجود
لبيت كامل ،فيكون بني أم البنت وأبيها أي صورة من صور االختالف ،والزوج دائ ًما موجود فـيكتشف أن األب خماصم
أمها ،وأن أخوها كذا وكذا ،فيأيت يوم يعاير البنت أبهلها ،يقول هلا" :أنت أصال أمك كذا وكذا ،أكيد ستكونني مثلها.
إخوانك كذا وكذا أكيد أنت منهم " .البد أن نقوم بعملية فصل بني األسرة النواة واألسرة القدمية ،حبيث يكون هناك
حائط شفاف بينهم ،فنراهم ونسلم عليهم لكن دون أن حنتك هبم بقوة.
قضية مهمة:
إذا دعاك أهلك ألي مناسبة هل ستقولني للزوج " :قم هللا يرضى عليك قم " ال ،غري صحيح .بل تقولني " :لقد دعاان
أهلي ملناسبة ،هل تريد الذهاب أم ال؟ " فيقول " :أان سأوصلك فقط ،لكين ال أرغب يف الذهاب " تقولني " :كما تشاء ".
مدعو أو مشغول " ال ،أان الزلت أذكركم بلوضوح ،بل نقول " :زوجي ال
وحينما نذهب ال نكذب فنقول " :زوجي وهللا ّ

تتحملني بعد ذلك مسؤولية أخطائه ،وال هو يف املقابل يذلّك ليذهب
يريد أن أييت ،وهذا طبعه " فيفهم األهل طبعه وال ّ
اضحا ،هذا الشخص ال يب الدعوات وال املناسبات ،و املرأة ال تتحمل تصوير زوجها بصورة معينة
معك ،فيصبح األمر و ً
إجياب ،بل اعطي الصورة احلقيقة
تشوه الصورة وال تعطي صورة خمالفة ،وال تتفاخر به أمامهم ،ال سلبًا وال ً
أمام األهل .ال ّ
للرجل حىت تتفادي املشاكل يف املستقبل.
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لتغري احلياة الزوجية
أسباب ّ
إذا دخلت احلياة الزوجية ادخلي وعندك نية واضحة أبن هذا الدخول هو دخول للتأبيد ( هذه احلياة للتأبيد ) .ال تدخلي
ويف نيتك أنك ستخرجني منها .فمن شروط الزواج أنه لألبدية ،أي :ال ينبغي أن يتزوج شخص ونيته الطالق ،ومادام أن
الطالق ليس يف نيتك إذًا ستقابلك أشياء كثرية البد أن تؤمين أبهنا ستتغري ،وهذا اإلميان هو الذي ينقصنا .حاالت الطالق
ُتدث؛ ألن املرأة ال تعتقد أن هذه األشياء ستتغري.
تفسر منعه هلا من اخلروج أنه يشك فيها ،وهذا خطأ ،افهمي أنه اليوم مينعك
ً
مثال :امرأة زوجها مينعها من اخلروج ،وهي س ّ
فيت ،يقول لك " :أان أحضر لك ،وأان أفعل لك " ،ومع األايم سيكب أوالدك ،وسيرتكك تذهبني أنت وأوالدك،
ألنه شاب ّ

وأنتم اسألوا أمهاتكم .وصحيح أن ليس كل الرجال يتغريون لكن حينما تدخلني وأنت واضعة يف ذهنك أن هذه احلياة

(للتأبيد) اجعلي لك آماال للتغيري.
(اربطي بني هاتني العمليتني :أنت داخلة للتأبيد ،ومن املمكن أن يصل تغيري).
ما هي العوامل املؤثرة ليحدث التغيري؟
 عامل االنتقال املكاين.
يغري تفكري الزوج كله من
ً
مثال :الزوجان موجودان يف البلد بني أهله وأهلها ،وحينما ينتقل الزوجان ألي مكان ،فإن هذا قد ّ
ُتمل مسؤوليتها؛ ألن الرجل سيشعر بتحمل مسؤولية املرأة أكثر مقارنة بشعوره بذلك
أوله آلخره من جهة نظرته للمرأة و ّ
وهو يف البلد عند أهلها ،ألنه يشعر أن أهلها سيسلّوهنا ،وستخرج هلم ...اخل ،لكن يف الغربة تتغري احلالة ،ويبقى الزوج وقتًا

طويال مع زوجته.
ً

تصور الرجل واملرأة للحياة .إذاً لو صار وريب ق ّدر لك أنك انتقلت ،ال تكرهي هذا
عامل تغيري املكان من املمكن أن يغري يف ّ
خصوصا اليوم أصبحت عملية السفر واسعة ،فالرجل قد خيرج من بلده
االنتقال ألنه رمبا يكون هذا املناسب لك كشخص،
ً

ليطلب رزقه ،وهذا التغيري قد يعطي حلياتك صبغة ،و حينما ترجعني لبلدك بعد ذلك قد تشعرين أنك غري قادرة على
تدخل اآلخرين يف حياتك وتربية أبنائك.
التعايش فيه بصورة جيدة؛ ألنك قد اعتدت على عدم ّ
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 ظروف العمل.
مثالً :إن كان الزوج عسكرًاي ،مث خرج وصار مدنيًا فإن هذا سيجعله يتغري .وزوج يعمل عشرين سنة مث يتقاعد من املؤكد أن
حياته كلها ستتغري ،وسيفكر أبسلوب خمتلف و يتعامل معك أبسلوب خمتلف( ،إذًا يوجد أمل يف التغيري ولو بعد عشرين
سنة).
 وجود األبناء.
بدا؛ ألنه مع وجود األبناء سيتغري كل شيء ،فالعاطفة ستقوى من الرجل واملرأة اجتاه
أول سنة يف الزواج ال يكم عليها أ ً
يتمسكون ببعضهم أكثر ،وتكثر مسألة تلبية احلاجات .مثال :كان زوجك ال خيرجك ،مث ملا جاء الطفل أصبح
النواة ،وس ّ
هناك طلب لرضا الطفل ،وأنت ستكونني مع الطفل يف طلب الرضا وهكذا.
وجود األطفال يف البيت عامل من أهم عوامل تغيري احلياة ،لذلك ال حنكم على السنة األوىل من الزواج؛ ألن األطفال
أسباب لإلقناع أبن يتغري هذا ويتب ّدل هذا.
ً
غدا سيصبحون ً
 كثرة االحتكاك بينك وبني الرجل.
تصوري أنت جالسة مستقرة ال مشاكل عندك ،واثين يوم نفس احلال ،مث تتكلمان وفجأة تظهر مشكلة من ُتت األرض
هو اختلقها لك .من أين جاءت كلمة االختالق؟ ملاذا اختلقها؟
ال يوجد إنسان ميشي على وترية واحدة .دعوان نفرتض أنه يف إجازة ،وال توجد أي مؤثرات عليه ،ال يوجد إال أنت وهو يف
ت قـ ْليب على دينك" .
البيت ،لكن هو بنفسه يتقلّب ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان يدعي" :اي مقلّب القلوب ثـبّ ْ

غلياان  ،وهذا الشيء البد أن
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وصف القلب أنه يضطرب ،ووصفه كالقدر أشد ما يكون ً
تفهميه .وأنت قد تكونني عصبية ومزاجك غري منتظم قبل الدورة الشهرية أبايم ،وهذا سبب مادي عندك ،لكن هل سيفهم
أحياان أنت ال تكتشفني سبب كونك هذه األايم نعسانة وعصبية...اخل ،مث حينما أتيت الدورة تكتشفني ،ويف
الزوج هذا؟ و ً
 3رواه الرتمذي يف سننه يف أبواب القدر /بب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن)2140( /
 4السلسلة الصحيحة.)1772 ( /
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4

املقابل فإن زوجك ُتدث له عملية اضطراب نفسي حبيث أييت أحيا ًان بدون أي سبب أو على أقل وأتفه األشياء يصنع لك
مشكلة .والسؤال هو :هل هذه املشكلة الصغرية هي املشكلة حقيقةً أو الذي يف نفسه؟ الذي يف نفسه هو اإلشكال،
مضطرب نفسيا؟
ومطلوب منك أن تكتشفيه .وليس املراد أن تكتشفي ما هي احلالة ،وإمنا أن تكتشفي ما مؤشر أنه أصبح
ً

أبدا " :هل غسلتم احلمامات أو ال؟"
مبعىن أنه أصبح يرفع صوته ،ويسأل أسئلة معينة يف البيت ،مثالً :زوجك ال يسأل ً

غدا يسأل عن غرفة اجمللس ،وأان مبجرد أن يسأل
ولكن اآلن ألنه معصب ويريد اختالق مشكلة جتدينه يسألك عن ذلك ،و ً
أسئلة من هذا النوع  -أسئلة هلا عالقة بلنظافة مثال  -سأفهم مباشرة أنه بدأ يصبح عنده مؤشر اضطراب ،فيجب علي أن
أبدا ،فال أقول " :وما دخلك أنت؟!" ألين مصدومة بلطبع بفعاله ،فهو طوال
متص هذا الشعور ،و ّأال أدخل معه يف جدل ً
أ ّ
دخل له يف هذا الكالم ،ملاذا يتكلم فيه اآلن؟ اجلواب :هو يتكلم فيه اآلن ألنه يريد خ ْلق مشكلة.
عمره ال ْ

تكونت عندك ،فتعلمني أن هذا املؤشر معناه بداية التغري ،وحالة االضطراب هذه امتصيها
يصل التغيري نتيجة اخلبة اليت ّ

مترين أبزمات تشعرين فيها أنك ال تطيقينه ،وهذه األشياء طبيعية
ب ـ"طيب وحاضر" إىل أن متر فرتة األزمة .وحىت أنت قد ّ

يف احلياة ،والبد أن تسلّمي أبهنا طبيعية .لكن حينما يصبح عندك هذا الشعور متاسكي ،وحاويل أال ُتت ّكيّ ،ليب الطلبات
وأنت ملتزمة الصمت ،وال تناقشي املواضيع ،وال تفكري فيها .وهو يف املقابل عندما يكون هذا وضعه ،قويل " :نعم

وصحيح" و "حاضر وطيب".
وحىت املخالفات الفكرية قد تصنع املشاكل ،وليس مه ًما أن يرى اآلن أن كالمك هو الصحيح ،فالناس الذين مارسوا
(مسألة الدعوة مع الزوج) جيدون دائ ًما أن الكالم الذي أييت من الزوجة غري مقبول ،فالزوج يسمع من أي أحد وال يسمع

من زوجته ،وليس من أهداف الزواج أن تصلحي زوجك ،وإمنا أهداف الزواج هي الكالم الذي ذكرانه ،واإلصالح يكون
مبجرد الداللة واإلشارة ال أن تقعدي على رأسه وتلقني احملاضرات ،فالرجل يرفض أن تكوين مو ّجهة له ،لكن هناك طرق
موجهة ،وسيأتينا هذا الكالم –إن شاء هللا.-
أخرى تكونني فيها ّ

نتيجة االحتكاك ستظهر لك مؤشرات أن (ال ُتتكي-ال تناقشي-ال تفعلي-التزمي الصمت) ،وكذلك نتيجة االحتكاك
للتو،
أحياان طلبات فقط ليسمع منك "حاضر" ،ال ألنه يريد أن ينفذ هذا الشيءً .
جتدينه يطلب منك ً
مثال :أنت منت ّ

وتتضجرين ،وهذا التأفّف كاف ألن أيخذ منك موق ًفا بسببه .لكن قويل" :طيب
فيقول لك" :قومي أحضري ماء" فتتأفّفني
ّ
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ـغدا
وحاضر" ،واحتسيب األجر من هللا ،مث هو يزن عليك ،لكن أنت قويل " :طيب وحاضر " ،واطليب األجر من هللا .ف ً
وبعده يزن عليك ،مث اقرتحي أن أييت بثالجة صغرية يف غرفة النوم حىت ختتصروا املسافة.
بنت شابة يف املرحلة الثانوية ،أبوها منفصل عن أمها ،فجاءت عمتها فسألتها " :ما السبب أن أمك غري موجودة؟ " قالت:
" أمي ال تسمع كالم أيب ،يطلب منها ماء وال ُتضر له " -وهللا هبذا املنطق أجابت– " يطلب منها شيء وال أتتيه به،
فطلقها" .هذه املرأة رأت نفسها ن ًدا لزوجها فلم تطعه ،فكانت النتجة هي :الطالق.
مسألة الطاعة و"طيب وحاضر" صعبة علينا لكنها مهمة جدا ،البنت البد أن ت ّرب على "حاضر وطيب"؛ ألهنا يف
مستقبل األمر ستجعلها تكسب .أنت لو تريدين اخلروج كم "حاضر وطيب" ستقولني؟ أ ْكوام .إذًا ال بد أن يصبح هذا
نظامك يف احلياة ،وال تقويل" :حاضر وطيب" ألجل املصلحة فقط .صدقيين ستجدين نتائج هذا –إبذن هللا .-كثري من
كالما صائبًا ،فحىت لو ما أعطاك الزوج بغياك فأنت
يتمرد عليك" وهذا ليس ً
الناس سيقولون لك" :ال ،ال تطيعيه حىت ال ّ

ضلوا
مأجورة بطاعتك له؛ فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا سألنه النسوة عن مشاركتهن للرجال يف األجر ،وأن الرجال ف ّ
عليهن بكثرة أبواب الطاعات أجاب فقال" :ح ْسن تـبـ ُّعل إ ْحداكن لزْوجها ،وطلبـها م ْرضاته ،واتّباعها موافـقته تـ ْعدل ذلك
5
التبعل للزوج .وهذا معناه أن
كله"  ،إ ًذا كل عباداهتم كالصالة يف مجاعة ،واجلهاد وغريها يعدهلا شيء واحد وهو :حسن ّ
ُحسن التبعل صعب على النفس لكن ميكن القيام به ،وليس أمرا مستحيال.

ياان
االحتكاك يشري لك إشارات ،فتعرفني وقت غضبه ومىت يريد منك كلمة "حاضر وطيب" ،وتكتشفني مىت يستفزك ،فأح ً
قائال ":هذا كالم فارغ ال يساوي
يستفزها ً
يتعىن الزوج استفزاز املرأةً ،
شيوخا معيّنني ،أو كتب معينة ف ّ
مثال :الزوجة ُتب ً
قد ّ

شيئًا" ،أو "هذا الشيخ ما يفهم" .وحينما أتتيك حاالت من االستفزاز كهذه كوين حريصة أنك ما ُتملني كالمه على أنه

5
نصه .. .:عن أمساء بنت يزيد األنصارية من بين عبد األشهل ،أهنا أتت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو بني
رواه البيهقي يف شعب اإلميان /حقوق األوالد واألهلني .) 8369 (/وهذا ّ
أصحابه ،فقالت :أبيب أنت وأمي ،إين وافدة النساء إليك ،واعلم  -نفسي لك الفداء  -أما إنه ما من امرأة كائنة يف شرق وال غرب مسعت مبخرجي هذا أو مل تسمع إال وهي على مثل

رأيي ،إن هللا بعثك بحلق إىل الرجال والنساء فآمنا بك وإبالهك الذي أرسلك ،وإان معشر النساء حمصورات مقصورات ،قواعد بيوتكم ،ومقضى شهواتكم ،وحامالت أوالدكم ،وإنكم
معاشر الرجال فضلتم علينا بجلمعة واجلماع ات ،وعيادة املرضى ،وشهود اجلنائز ،واحلج بعد احلج ،وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل هللا ،وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا
ومرابطا حفظنا لكم أموالكم ،وغزلنا لكم أثواب ،وربينا لكم أوالدكم ،فما نشارككم يف األجر اي رسول هللا؟ قال :فالتفت النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أصحابه بوجهه كله ،مث قال " :ه ْل
مس ْعت ْم مقالة ْامرأة ق ُّط أ ْحسن م ْن م ْسألتها يف أ ْمر دينها م ْن هذه؟ " فقالوا :اي رسول هللا ،ما ظننا أن امرأة هتتدي إىل مثل هذا ،فالتفت النيب صلى هللا عليه وسلم إليها ،مث قال هلا " :انْصريف
أيـتـها الْم ْرأة ،وأ ْعلمي م ْن خ ْلفك من النّساء أن ح ْسن تـبـ ُّعل إ ْحداكن لزْوجها ،وطلبـها م ْرضاته ،واتّباعها موافـقته تـ ْعدل ذلك كله " قال :فأدبرت املرأة وهي هتلل وتكب استبشارا.
26

صحيح ،فرأيه هذا جمرد كالم ،وكرري هذا على نفسك حىت هتدئي ،ألن الزوج حينما خياف على مبدأ وقضية سيستفزك هبا،
وجمرد أن تقومي بردة فعل االستفزاز فإنه سيستعمله عليك.
مثال آخر :امرأة طيبة تنظف بيتها ،ويدها بيد اخلادمة ،لكن زوجها يقول هلا طوال النهار" :ما فائدتك يف البيت؟ كل شيء
تقوم به اخلادمة" فتبكي وتتعب وتعمل ومتيت نفسها بسبب ما قال ،مث بدأت تفهم زوجها وأن هذا جمرد استفزاز هلا ،فتجيبه
بعد ذلك " :نعم صحيح ،ولو مل تكن موجودة ال أظنين أستطيع أن أكمل احلياة معك " .وانتهى الكالم هكذا.
زوج ،هل تريدين أن أخطب لك؟".
امرأة قال هلا زوجها " :وهللا سأتزوج عليك " فبكت وبكت ،ويف النهاية قالت " :إذًا ت ْ

كل القضية أنه يقوم بعملية ضغط عليك ،فال جتعليه ميسك عليك نقاط استفزاز حىت ال تتعبني نفسيا .فهو يستفزك أبن
الشغالة أحسن منك حىت تبذيل جهودك ،فصار االستفزاز نوع من احلث على القيام بلعمل ،افهمي الرسالة وال تستفزي،
واملطلوب منك أن تظهري متس ّكك به أكثر ،وأن تظهري أنك تعملني أكثر.
اعريف كيف يكم الرجل ،فأنت حىت لو كنت تعملني طيلة النهار وفتح عليك الباب وأنت جالسة سيقول ":أنت طيلة
الصباح جالسة هذه اجللسة! " .لذلك أان أدعوكم للتمثيل ،اعملي نعم! ولكن عندما يفتح الباب ابذيل جهودك على إظهار
أبدا ،ليس املعىن هو خداعه مرة واحدة ،ولكن دعيه
أنك كنت مشغولة بعمل ما ،وليس معىن هذا أن ال تعملني يف غيابه ً
حدا يعمل
يراك وأنت تعملني حىت يثق أنك تبذلني جهدك؛ فهو ال يصدق إال الصورة اليت رآها .وحىت حنن عندما جند أ ً
قليال على املكتب نقول ":فالن ما عنده عمل ،جالس طيلة النهار على املكتب" مع أنه مل جيلس إال
طيلة النهار مث جلس ً
التصور املطلوب.
التصور ،وأنت اعطي عنك ّ
وقت دخولنا ،فكلنا أنخذ نفس ّ
أسباب تقومني هبا ليحصل التغيري:
 التعلّم:
 تعلّم العلوم الشرعية.
تعلمي العلوم الشرعية ،تعلمي احلقوق والواجبات .كثري من البنات يدخلن الزواج وهن ال يفهمن ما الذي جيب عليهن ،وما
حياان عرفية.
الذي جيب على غريهم؟ وتتمسك بقضااي فرعية وأ ً
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كتاب أو شريطًا...اخل.
ولكن كيف سيتعلم الزوج؟ قد يتعلم منك ،أو عن طريق أنك توجدين ً
نعرج عليها حىت ال يصل خلل يف الفهم ،وهي قاعدة عامة مذكورة يف حديث
هناك قاعدة يف احلقوق والواجبات البد أن ّ
تفرع من هذا احلديث 6قاعدة :أن الرجل
النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أ ّد األمانة إىل م ْن ائْـتمنك ،وال خت ْن م ْن خانك"  ،وت ّ

يؤد ما عليه من واجبات لك -مبعىن أنه ما ّأدى لك حقوقك -فإن هذا ال يعين أن لك األحقيّة يف عدم أداء
حىت لو مل ّ
الواجبات اليت عليك؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :أ ّد األمانة إىل م ْن ائْـتمنك ،وال خت ْن م ْن خانك" ،فحىت
لو وقع من الزوج اخليانة والغلط ،فال تقومي أنت بنفس الغلط.

قصصا وحكاايت عن انس عاشوا هذه القضااي ،ومنها :أن امرأة اكتشفت أن زوجها خيوهنا ،فقالت" :وهللا
ووهللا لقد مسعت ً
سأتواصل مع رجل ،وأخون زوجي كما خانين" .واألدهى واألمر من هذه :امرأة كانت ترى زوجها عندما تنزل السوق يدمي
أيضا للرجال ،حىت إهنا يف آخر األمر ابتليت بذلك ،وصارت ال تقدر
النظر للنساء ،فأصبحت تفتح انفذة بيتها وتنظر هي ً

على أن مير يوم إال وتقف مرة أو مرتني تنظر للرجال من النافذة.

صر يف حقك وطلب حقه تقومني مبنعه
إذًا انتبهي! "أ ّد األمانة إىل م ْن ائْـتمنك ،وال خت ْن م ْن خانك" .ليس ألن الرجل ق ّ
وتقولني" :فعل يل ،وفعل يل" ،انتبهي إىل وجود يوم سنتحاسب فيه ،وهذا الشيء الذي يه ّدئ النفس ،فإن حقك لو ما
أخذته اليوم ستأخذينه يوم الدين ،فنحن ال أنخذ كل شيء هنا يف الدنيا.
فن التعامل مع الزوج.
 تعلّم ّ
نسميها( :الفطام الزوجي) .ما املراد هبا؟
هناك قضية يف فن التعامل ّ
كل ثالث أو أربع سنوات تتغري اهتمامات العائلة فيصبح هذا التغري كأنه فطام هلا ،كأهنا تنتقل ملرحلة جديدة.
طفال عمره مخس سنوات ،دخل الروضة للتو ،يف السابق أنتم أحرار تذهبون وقت ما تريدون ،لكن اآلن
مثال :أجنبت ً
ً
أصبحت هناك حالة فطام ،أصبحنا حمدودين بعد أن كنا ساب ًقا ندخل مكان ما نريد وقت ما نريد ،الساعة الثامنة أو

 6رواه الرتمذي يف سننه  /أبواب البيوع )1264( /وقال :حديث حسن غريب
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انئما .مث دخل بعد ذلك صف رابع ابتدائي وأصبح لديه اختبارات يف املدرسة ،فيهيّأ
التاسعة البد أن يكون هذا الطفل ً
البيت كله لذلك ،فأنت تذاكرين هلم ،وزوجك يقول هلم " :ادخلوا انموا " ،وهكذا.
ُتمل
إذًا البد أن تتعلمي فن التغيري وهتيئي نفسك له ،حىت ال أييت التغيري مفاجئًا لك ،فدخول طفل للمدرسة يعين ّ
تقصري يف إحدى مسؤولياتك ،ال تتكلمي
ُتمل مسؤولية أكب ،فال ّ
مسؤولية ،ودخول طفل مرحلة االختبارات معناه ّ
بهلاتف ألوقات طويلة وابنتك عندها اختبار ،البد أن تشعري زوجك أبنك حريصة ،ال ينبغي أن تذهيب كل مخيس عند

أهلك أثناء فرتة اختبارات أوالدك ،بقاؤك يف البيت -رغم أنك معتادة على الذهاب عند أهلك -سيشعر زوجك أنك
مثال-
مسؤولة ،فحاالت الفطام تزيد ثقة الزوج يف املرأة حينما تعرف ما هو واجبها يف كل حالة ،فلو مررمت أبزمة مالية – ً
فإنك سرعان ما تتأقلمني معها ،ولو ّقررمت شراء بيت فالواجب أن ال تطليب كماليات ،ففي هذه احلاالت البد أن تواكب

املرأة التغيري ،وبذلك سيثق الزوج أبنه اختار زوجة صاحلة.

 من األشياء اليت تساعد على جناح احلياة الزوجية :أن يرى الزوج منك الصدق واحلرص على احلياة الزوجية.
مبعىن :ما خترج منك كلمة" :اذهب يب لبيت أهلي" ،ال تفكري يف يوم تقولني فيه" :طلّقين" ،وال تصدر هذه الكلمة منه وال
منك ،وهذا احلرص والتمسك من املمكن أن يُفسر عند الرجل بتفسريات كثرية ،لكن املهم أن يُدخر لك يف ميزان
حسناتك ،فهذا احلرص جبل كبري من احلسنات؛ ألنك صادقة يف إرادة اإلصالح ،وال تريدين استفزازه لتخرج منه هذه
الكلمة.
فكري بعمق ،وادخلي وأنت انوية التأبيد ،واعلمي أن الذي يريد اإلصالح سيصلح هللا له حاله ،فاهلل يغري نفس الرجل
ويب ّدهلا ،فثقي بهلل عز وجل( .احلرص = أن ال تلفظي كلمة "اذهب يب لبيت أهلي ،وطلّقين") فمن اخلطأ أن تذهب الزوجة
وتبقى غاضبة يف بيت أهلها ثالثة أو أربعة أايم ،ال تشعري الرجل أن هناك ملجأ غريه يف هذه احلياة.
ُّ 
تذكر اهلدف.
كوين متذكرة مسألة اهلدف الذي ال يغيب.
احلمل ،ماذا عن اهلدف من الزواج؟!
نفرتض ً
مثال أن الزوج يريد أبناء ،واملرأة ّ
تؤخر عملية ْ
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املرأة متتنع عن إعطاء الرجل حقوقه اجلنسية ،ماذا عن اهلدف من الزواج؟!
فابقي مذكرة لنفسك :ما سبب زواجه بك؟ وملاذا قد يفكر برتكك والذهاب لغريك؟ ألنك قصرت يف هذه احلقوق.
 االحتساب طريق للسعادة الزوجية.
تيسر منها ،سنأخذ الذي يعطوننا
اي عزيزيت ،كوين مطمئنة واعلمي أنك لن أتخذي حقوقك كاملة يف الدنيا ،لكننا سنأخذ امل ّ
هو من احلقوق وننتظر األجر من هللا عز وجل .الدنيا من امسها (دنية) ال أنخذ فيها كل شيء .ومن جهة احلقوق واآلالم

فإننا قد نقع يف آالم نفسية وجسدية لكن من املعلوم أن كل هذا ستأيت حلظة وينتهي ويؤجر اإلنسان على ما ق ّدمه من
عمل.
كلما قمت بعمل وقُصر يف املقابل الشكر أو اجلزاء من الطرف املقابل ستنتظرين األجر من هللا؛ ألن كثريا من النساء
شكرا!" ليس كل شيء تنتظرينه منه ،مبعىن أن املرأة وهي مقدمة على
تكنس وتطبخ مث تقول" :مل يضر يل هدية ،مل يقل يلً :

احلياة الزوجية ال ترسم يف ذهنها الصورة الرومانسية للحياة الزوجية ،ال ترسم صورة الشمعة يف ذهنها ،هذا كله كالم فارغ
ليس له أصل ،إمنا احلياة الزوجية نوع جماهدة ،مع وجود أشياء تُطمئن وتُسكن يف الطريق .وال ننكر أن احلياة الزوجية فيها
سعادة وسكن لكن ليست هي كل السعادة ،احلياة الزوجية هي اليت نعيشها آبالمها وأحزاهنا ومصائبها ،وإذا توقعت أن
الزوج سيعطيك كل حقوقك ويرضيك فأنت خمطئة ،الزوج قد يكون أظلم الظالّم عليك لكن أنت احتسيب األجر ،وال
بدا ،وال تقيسي رضاه على هذا األساس ،بل قومي بلعمل وانتظري
تفكري بملطالبة ،وال تفكري أنه سيكون من هذا النوع أ ً
األجر من هللا ،وهو قد يشكرك وقد ال يتذكر ذلك يف زمحة أعماله.
 اعلمي أنك يف هذه احلياة ويف هذا الوضع قد فتحت لنفسك بب أجر عظيم .ألن "ح ْسن تـبـعُّل إ ْحداكن لزْوجها ،وطلبـها
م ْرضاته ،واتّباعها موافـقته تـ ْعدل ذلك كله" ،وأنت إذا بدأت تعملني وتقومني بحلقوق والواجبات فإن هذا كله داخل يف
التبعل ،املساوي يف األجر خروج الرجل للجهاد وصالة اجلماعة ،كأن عملك هذا كله عبارة عن عبادة ،وحينما
ح سن ّ
جتدين لذة العبادة ستجدين لذة احلياة الزوجية.

مىت جيد اإلنسان حالوة اإلميان؟ حينما ينتظر األجر ،ويعرف أن هذا كله يف ميزان حسناته.
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 اعطي كل مشكلة حجمها الطبيعي.
مبعىن :ال ترتيب على املشكلة مشاكل أخرى ،ال تعاجلي أي مشكلة بصوت عال ،فأكرب مشكلة نواجهها يف املرأة مع
الرجل هي( :صوهتا العايل) ،الرجل ال يقبل أن ترفعي صوتك عليه ،وأنت قد تقولني" :هذا هو صويت العادي" ال ،ال جمال
لذلك .حىت تعطي املشكلة حجمها الطبيعي ال ترتيب عليها أشياء ،وال ترفعي صوتك وأنت تتناقشني يف املشكلة ،فقد يكون
سبب غضب الزوج ليس ألجل املشكلة ،وإمنا بسبب صوتك العايل.
 انتبهي من األلفاظ املومهة أو البذيئة.
كالما يومهه أن هناك بعد
نضرب ً
كالما ليس له عالقة بملشكلة ،أو ً
مثاال لأللفاظ املومهة :وأنت ُتلني مشكلة ما ال تتكلمي ً

مثال" :-هذه ليست أول مرة يتكلم أهلك عين" ،فإن الرجل سيشعر نتيجة كالمك هذا أن
كبري للمشكلة ،فتقولني له ً -
هناك اتريخ طويل يف املشاكل بينكم ،ويكون ذلك غري صحيح ،لكن هذه الكلمة أومهته هبذا ،ونتيجة هذا األمر عندما أييت
بدال من حلّها ،سيتصل على أهله ويقول " :كم مرة تكلمتم عنها؟ " فتكب املشكلة
يكبها ً
حل املشكلة فإنه س ّ
الرجل لي ّ
أكثر.
أيضا من األلفاظ البذيئة سواء كانت يف مشكلة أو يف مزاح .انتبهي قد ينقل األوالد هذه الكلمات البذيئة .اتركي
وانتبهي ً

أيضا هذا النوع من الكالم ،لكن اصبي -
زوجك يتكلم كيف شاء ،لكن طاملا أنت ال تتكلمني هبا سيأيت يوم ويرتك هو ً
وسنرى فيما بعد حل الدعاء.-

حنجم املشكلة؟
إذًا :ما هي اخلطوات حىت ّ
 .1اعطيها حجمها احلقيقي ،وال ترتيب عليها مشاكل.
معني ،ال ترفضي اخلروج معه بسبب ما حدث بينكما من اختالف ،فاملشكلة شيء واخلروج شيء
ً
مثال :لو ختالفنا على رأي ّ
فصلك هذا سيفهم أنك تفكرين مبوضوعية ،وهذا هو الصواب.
آخر .افصلي بني املسائل ،ونتيجة ْ

 .2ال تستعملي الصوت العايل أثناء حلّك للمشكلة.
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 .3ال تستعملي ألفاظ مومهة أو بذيئة.
مثاال آخر على األلفاظ املومهة :تقول الزوجة لزوجها وهو يتخاصم معها" :هللا يهديك! هللا يهديك! هللا يهديك!"
نضرب ً
فيضرهبا؛ ألنه متصور أن قول "هللا يهديك" يعين أنه جمنون ال يفهم ،هو سيفهم كذلك ،فال تستعملي هذا اللفظ املوهم
مستفزة له ،ستقولني " :ولكن أان أدعي له!" هذا يف نظرك أنت ،أما يف نظره هو أنت بذلك
فتكون الكلمة هذه حبد ذاهتا
ّ
تشتمينه.

وهذا سبب املشاكل يف بداية احلياة الزوجية (لغة اتصال غري متوافقة) ،هي تقصد بلكالم كذا وهو يفهمه كذا .افهمي
كيف تدعني له ،والغالب أن املطلوب هو دعاؤك له يف ظهر الغيب ،وحينما تكون بينك وبينه مشكلة ال ُتاويل أن تظهري
له الدعاء؛ ألن هذا يف نظره يعين أنه أهبل جمنون ،وإذا أردت الدعاء فادعي لنفسك.
 ابذيل جهودك إبحضار أشياء توفر لك الوقت.
اقتين موفّرات للوقت؛ ألنه يف حاالت قليلة أتتينا خادمة من بداية الزواج ،فكل ما سيوفر لك الوقت أحضريه لتستقر
حياتك ،واسأيل وخذي اخلبة من غريك.
هازا يقطّع اخليار واخلس،
مثال :تريدين الغسيل وعندك مشاكل يف الغسيل اشرتي غسالة "أوتوماتيك" .اشرتي –مثال -ج ً
واشرتي قدر الضغط...اخل.
نصائح هامة:
دائما تواجهها الزوجة وهي أهنا
 املفرتض يف احلياة الزوجية أن يكون هناك مقاض واحتياجات للبيت شهرًاي ،وهناك مشكلة ً
تنسى ما ُتتاجه من املقاضي ،فقومي بكتابة قائمة لنفسك بكل األشياء اليت ُتتاجينها من (هبارات–خضروات...-اخل)

وضعيها أمامك يف املطبخ -فهناك مسائل صغرية تشعر الزوج أنك مهملة يف خدمته أو ال ،-وحينما تكتبني له الذي نقص
يسهل لك احلياة اقتنيه).
عليك أخرجي أمامك القائمة واكتيب منها ما ينقصك( .كل شيء ّ
 والزوجة اليت عندها خادمات أقول هلا :ال تعتمدي عليهم .صحيح أن زوجك يقول لك" :يهمين راحتك" لكن هو يريد أن
يشعر أنك تعملني وتطبخني .قد أيكل الزوج من أكل السوق دون أن ينتقده ،لكن عندما تعمل اخلادمة سيقول لك " :هذا
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دوما ،وأعرف ما تضع وما تصنع ،وأنت كل يوم أتكل من
عمل اخلادمة! " ،وأان أعلم مدى نظافة خادميت وهي أمامي ً
السوق دون أي انتقاد! لكن اعلمي أنه قال ذلك جملرد رغبته يف االنتقاد.
 النظافة وما أدراك ما النظافة! دائ ًما الرجال عندهم مشاكل مع النساء حول قضية النظافة ،يب أن تكوين حريصة على
موضوع النظافة ،وابذيل جهودك حول النظافة ،وخاصة مكان نومه ،فال أييت الزوج لسريره وجيد عليه فتات وبقااي أكل،
صحيح أن هذه أشياء صغرية لكنها مهمة.

 وأخريا :عليك ابلدعاء!
نفوسا كثرية .ابذيل جهودك لتتغري حياتك وحياة زوجك بناء على دعائك ،ال تتعلقي فيه وجتعليه هو من يطم
الدعاء يغري ً

لك األمل أو هو الذي يبذره لك ،ادعي هللا أن يصلح زوجك وأبنائك.
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