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1-مفتاح اختيار الزوجة /الزوج :  ويتمثل 
ذلك يف البحث عن الزوجة كما قال عليه 
 : لأربع  املراأة  تنكح   ( وال�شالم  ال�شالة 
فاظفر  ودينها  وجمالها  وح�شبها  ملالها 
بذات الدين تربت يداك ( اأو كما قال عليه 
لنطفكم  تخريوا   ( قوله  وال�شالم  ال�شالة 

فاإن العرق د�شا�س ( .
ومن ال�شروري مراعاة التكافوؤ يف امل�شتوى 
العمري والتعليمي والفكري وكذلك امل�شتوى 

البيئي والجتماعي.
باإظهار  : وذلك  والرحمة  املودة  2- مفتاح 
بني  والتفاهم  واحلب  والرحمة  املودة 
الأقوال  يف  ذلك  يظهر  واأن  الطرفني 
والأفعال لقوله تعالى : ) وجعل بينكم مودة 
ورحمة (. فال مانع من اإظهار ذلك بالقول 
كاأن يقول الواحد منهم لالآخر : ) يا حبيبي 
اأنت  اأحبك ( )وكم  اأنا  اأويا حبيبتي ( ، ) 
اأنت رائع ( وغريها من  جميلة ( ، ) وكم 
الكلمات. وظهور التفاهم واإ�شاعته يف البيت 
ول �شيما عالنية، فاإن ذلك له اآثار ايجابية 

حتى على الأبناء وتربيتهم.
كرثة  فاإن   : والقناعة  الر�شا  3-مفتاح 
الأموال والتمتع بالأمور املح�شو�شة الظاهرة 
- ل يدل على ال�شعادة؛ فماذا ينفع الزوجة 
والنفائ�س  احللّي  زوجها  من  تتلقى  اأن 

املحبة،  جتد  مل  هي  اإذا  الطائلة  والأموال 
واحلنان، والرحمة، واملعاملة احل�شنة؟ 

تتجنب  اأن  العاقلة  املراأة  على  فواجب 
الت�شّخط، وجدير بها اأن تكون كثرية ال�شكر؛ 
فاإذا �ُشئلت عن بيتها وزوجها وحالها اأثنت 
على ربها، وتذكرت نعمه، ور�شيت ق�شمته؛ 
النعم  قيد  وال�شكر  الغنى،  كنز  فالقناعة 
املوجودة، و�شيد النعم املفقودة؛ فاإذا لزم 
ت؛ فمتى مل  الإن�شان ال�شكر دّرت نعمه وَقَرّ

تَر حالك يف مزيد فا�شتقبل ال�شكر. 
َن  َذّ كيف وقد قال ربنا - عز وجل -: )َواإِْذ َتاأَ
ُكْم َوَلِئْن َكَفْرمُتْ اإَِنّ  ُكْم َلِئْن �َشَكْرمُتْ لأَِزيَدَنّ َرُبّ

( [اإبراهيم: 7].  lَعَذاِبي َل�َشِديد
ول  نفعًا،  جتدي  ل  للنا�س  ال�شكوى  اإن  ثم 

تطفئ لوعة - يف الغالب -. 
واإذا عرت بلية فا�ش لها 

            �ش الكر فاإنه ب اأعلم 
واإذا �شكوت اإ ابن اآدم اإ��ا 

    ت�شكو الرحيم اإ الذي ل يرحم 
فال بد من تذكر نعمة اهلل عليهما فالزوج 
وخا�شة اإذا ظفر بزوجة �شاحلة ذات خلق 
اأن  اهلل  نعمة  تتذكر  الزوجة  وكذلك  ودين 

رزقها زوجا وقد حرم منه غريها. 
وتد  هي  فال�شراحة  ال�شراحة:  4-مفتاح 
احلاجة  اأم�س  يف  واإننا   !! الزوجية  احلياة 

تعلو  التي  الغبار  ذرات  من  التخل�س  اإلى 
حياتنا  ت�شبح  لكي  حياتنا  �شفحة  فوق 
�شافية، »وليكن ال�شدق يف الأقوال والأفعال 
حياة  اإلى  الهادي  النربا�س  هو  وامل�شاعر، 
وترفرف  احلب،  ي�شودها  موفقة  زوجية 
عليها ال�شعادة. ولكي نحقق ذلك علينا اأن 
نعمل كل ما يف و�شعنا، ونتقبل الأمور ب�شدر 
رحب، ومعرفة دقيقة...ونتجاوب مع �شريك 

حياتنا يف اإطار من ال�شدق وال�شراحة« .
هنا،  تتحقق  اأن  نرجوها  التي  فال�شراحة 

مفاتيح السعادة الزوجية
 بندري فهد دخيل العماني

طالبة دكتوراه الفل�شفة - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
ال�شعادة نعمة اأنعم ا تعالى بها على من ي�شتحقها من عباده جزاء لهم على اأعمال قدموها اإنها �شعور الإن�شان 
بالأمن والطماأنينة وان�شراح ال�شدر وراحة ال�شمير، اإنها ال�شعور بالرتياح، لما يقدمه الإن�شان من عمل يعود 
نفعه بالخير على الآخرين،  واذا كان لل�شعادة وجوهها واأ�شكالها واأهميتها في حياة الإن�شان فاإن لها بكل تاأكيد 
مفاتيحها التي بها ي�شل الإن�شان الى مبتغاه، ولعل مفاتي الحياة الزوجية من اأهم المفاتي التي يحتاجها 
الإن�شان لتحقيق هذا المطلب فالحياة الزوجية ال�شعيدة ل بد اأن تنتج عنها اأجيال �شعيدة لها اإ�شهاماتها في 

تقدم وتطور وبناء  المجتمع. من هنا فاإن لل�شعادة الزوجية مفاتي نورد منها اأربعة ع�شر مفتاًحا هي:

النصف االخر
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هي ال�شراحة التي تبني الثقة بني الزوجني 
الزوجية،  احلياة  ا�شتقرار  على  وت�شاعد 
ولي�شت ال�شراحة التي تهدم وتقو�س عرى 
احلياة الزوجية، »فلي�س كل ما ُيعرف من 

احلق ُيقال«.
واإليكم هذه الق�شة:

)اأخرج ابن جرير عن اأبي غرزة ر�شي اهلل 
عنه اأنه اأخذ بيد ابن الأرقم ر�شي اهلل عنه 
اأتبغ�شينني؟  فقال:  امراأته  على  فاأدخله 

قالت: نعم.
قال ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ 
)وذلك  النا�س  مقالة  علي  كرثت  قالت: 

لكرثة زواجه وتطليقه الن�شاء(.
ر�شي  بن اخلطاب  الأرقم عمر  ابن  فاأتى 
غرزة  اأبي  اإلى  فاأر�شل  فاأخربه،  عنه  اهلل 
فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: كرثت 

علي مقالة النا�س. 
فاأر�شل عمر اإلى امراأته فجاءته ومعها عمته 
منكرة فقالت: اإن �شاألك فقويل ا�شتحلفني 

فكرهت اأن اأكذب.
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فقال عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: 
اإنه ا�شتحلفني فكرهت اأن اأكذب.

ولتجمل  اإحداكن  فلتكذب  بلى  عمر:  فقال 
)اأي تقول القول اجلميل( فلي�س كل البيوت 
على  معا�شرة  ولكن  احلب،  على  تبنى 

الأح�شاب والإ�شالم( .
وعمر ر�شي اهلل عنه مل يفِت مبخالفة ال�شنة 
)املراأة  الكذب:  من  ُيباح  ما  ففي احلديث 

حتدث زوجها والرجل يحدث زوجته(.
اإن البيوت حتتاج اإلى املجاملة اأحياًنا كثرية، 
حتى واإن كان كل من الزوجني يحب الآخر.

 لأن احلب مير باأوقات فتور، واإن ما يزكيه 
الكالم الطيب واملجاملة واملديح والثناء على 

املحبوب( .
حل  يف  الهادئ  واحلوار  فامل�شارحة 
املو�شوعات  ومناق�شة  الزوجية  اخلالفات 
وخا�شة  الطرفني  اهتمام  حمل  هي  التي 
واحل�شية  والجتماعية  ال�شخ�شية 
للطرف  ال�شتماع  نن�شى  ول  واملعنوية، 
الراأي  وتقبل  الهدوء  من  بد  ول  الآخر 
اإبداء  يف  التعجل  وعدم  الرحب  بال�شدر 
الآراء.وكذلك الت�شاور يف كافة الأمور بني 

الطرفني قبل اتخاذ القرار.
5-مفتاح التقدير والحرتام : اإن الهتمام 
والثناء  واحرتامهم  الزوجة/الزوج  باأهل 
عليهم واإكرامهم وعدم اخلطاأ يف حق اأهل 
الحرتام  واإظهار  الزوج  اأهل  اأو  الزوجة 
اأن  من  مانع  ول  الزوجني،  لعائلة  املتبادل 
يقوم كل واحد منهما باإهداء الهدايا وتقدمي 

العطايا للوالدين.
التعامالت  يف  وال�شدق  الثقة  6-مفتاح 
: فعن جابر ر�شي اهلل عنه قال  الزوجية  
: »نهي ر�شول اهلل �شلي اهلل عليه و�شلم اأن 
يطلب  اأو  يخوفهم  لياًل  اأهله  الرجل  يطرق 

عرثاتهم »
عن اأن�س ر�شي اهلل عنه قال :قال ر�شول اهلل 
�شلي اهلل عليه و�شلم » ل تطــــرقــــــوا الــن�شـا 

ء لـياًل »

ويف هذا احلديث اأدب نبوي رفيع حيث ينهي 
اأن يقدم امل�شافر اأو الغائب نحو اأهله زوجته 
وعلم  تنبيه  �شابق  دون  غفلة  على  بالليل 

مبجيئه . 
بل كان منهجه �شلى اهلل عليه و�شلم اإذا قدم 
النا�س  يعلم  اأن ير�شل من  من �شفر ونحوه 
الغائب  اأن  اأنهم قادمون واحلكمة يف ذلك 
�شابق  اإذا قدم على غفلة ودون  امل�شافر  اأو 

تنبيه لهم 
رمبا يجد اأهله على غري اأهبة من ال�شتعداد 
من  املطلوب  والتزين  التنظيف  من  للزوج 
منها  للنفرة  �شببًا  ذلك  فيكون  الزوجة 
يف  رغبة  ذلك  يف  يكون  وبغ�شها.وقد 
وكال  وفائها  من  والتاأكد  عليها  التج�ش�س 
ال�شببني قد تكون �شببا يف هدم بيت الزوجية 
توؤدي  التي  الغرية  اأي�شا  ذلك  يف  ويدخل 
زادت عن حد  الغرية  وهذه  والريبة  لل�شك 

العتدال 
فالبد من �شبط امل�شاعر ومراعاة اإح�شا�س 
الطرف الآخر وجتنب ما يثري غريته. وينبغي 
اأن يكون ال�شدق بني الطرفني لأن ال�شدق 
يوؤدي اإلى اإيجاد الثقة بني الطرفني. ولبد 

اأن يكون هناك م�شارحة بني الزوجني.
على  املحافظة  اإن   : الأ�شرار  مفتاح   -7
البيت  اأ�شرار  خروج  وعدم  البيت  اأ�شرار 
خارج حدوده وعدم ال�شماح لأطراف اأخرى 
بني  خالف  اأي  حدوث  حالة  يف  بالتدخل 
بينهما فقط وحل  وال�شعي حللها  الزوجني 
واأن يكون هناك بع�س  امل�شكالت يف وقتها 
الطرفني وذلك حتى ل  قبل  التنازلت من 

يت�شع اخلالف. 
يف  كامل  اآمان  هناك  يكون  اأن  به  ونعني 
هو  الأ�شرار  له  حتكي  من  اأول  باأن  ال�شعور 
ماأمن  يف  �شتكون  واأنها  زوجتك  اأو  زوجك 

�شواء يف ال�شراء وال�شراء.
ومن و�شائل قيق هذا املفتاح :

1-ال�شدق يف احلوار
الأخر  اإلى  والأحزان  بالهموم  الإف�شاء   -2

دليل احلب العميق الأ�شيل
يف  وكالقرب  احلب  ري  يف  كالنهر  قلب   -3

حفظ ال�شر عن اجلميع
4- الإف�شاء بالأ�شرار ل يعني ذكر ما كان 

كخطبة �شابقة اأو حب متبادل قدمي
وعند امتالكنا لهذا املفتاح نكون قد وفقنا 

يف :
- القدرة على التنفي�س عن امل�شاعر

- الإح�شا�س بالأمان
- ال�شعور بالر�شا

وياأخذ  له  يحكي  ملن  احلاجة  �شعور   -
ن�شيحته

8- مفتاح ح�شن ال�شتماع...
اأو  تكلم  اأن  للزوج  الإ�شغاء  ح�شن  يعني 

للزوجه اإذا تكلمت .
وكان من اآداب الر�شول �شلى هلل عليه و�شلم 

ي�شغي اإلى كل �شخ�س يحادثه باهتمام

النصف االخر
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ولتحقيق مفتاح ح�شن ال�شتماع:
- اأ�شتمع ل ت�شمع فقط.

-�شع كل �شي يف يدك - اأغلق التلفاز - �شع 
التلفون - لف اجلريدة .

-اأ�شتمع وجتاوب.
-ل تقاطع اإل ل�شرورة وبرفق �شديد .

هو  املعنى   ، تافه  الأمر  كان  ولو  اأ�شتمع   -
الهتمام بالآخر

9- مفتاح رقائق العني ...
النظر  على  طرف  كل  تركيز  به  نعني 
العميق املتكرر حتى يذوق حالوة احلب ،، 
وينميه من خالل هذه النظرات الدقيقة و 

ال�شامية .
وتذكري »العيون نوافذ الروح« 

10 -مفتاح الر�شالة ...
الزوجة م�شاعره  اأو  الزوج  ي�شجل  اأن  نعني 
القلبية وعواطفه الوجدانية،،كما هي توثيقا 

لهذا احلب العميق بينهما .
11-مفتاح املزاح واللعب :

املداعبة  هذه  وجعل  باملداعبة  العناية 
م�شتمرة يف البيت ، ونعني اأن يكون هناك 
لعب و�شرور و�شحك وفرف�شة بني الزوجني، 
خالل  ومن  عامه  الأولد  مع  او  خا�شة 
امتالكنا ملفتاح املزح واللعب نكون قد ربحنا 

الآتي :
1- تفريغ الحتقان
2- ان�شراح ال�شدر

3- راحة من املعاناة اليومية
4- خروج عن املاألوف

5- التغيري
6-عزف اأنغام احلب على وتر جديد

12-مفتاح الرتويح :
اليومي وكذلك  اإن التجديد وك�شر الروتني 
رحلة  يف  كاخلروج  النف�س  عن  الرتويح 
خلوية مع الزوجة فقط اإلى اأماكن الرتفيه 
حمدد  ووقت   ، الت�شوق  اأو  املطاعم  اإلى  اأو 
للجلو�س مع الزوجة، وتطبيق قاعدة ) حرك 
تتحرك( والتغيري يف غرفة النوم وحتريك 
بع�س قطع الأثاث املوجودة فيه، ول مانع من 
ال�شفر مع الزوجة �شواء كانت هذه خارجية 

اأو داخلية.
املاألوف  به اخلروج عن  نعني  واملفتاح هنا 
اإلى مكان يغري باملرح والرتياح  والذهاب 
يف  والرتكيز  بل  الزوجني  بني  والنفتاح 
اأحياء حبهما ور�شم معامل حياتهما معَا دون 

�شركاء من الأولد والأهل والأقارب .
وعند امتالكنا لهذا املفتاح نكون قد وفقنا 

يف :
1- التغيري 

2-قتل ال�شاآمة والرتابة
3- حوار على هام�س احلياة واحلب

13-مفتاح الهدية 
حيث األقت تدريب عبارة عن �شوؤال ب�شيط 

للمتدربات :
ماهي الهدية اللتي ت�شعد زوجك .،!

ومن و�شائل عمليه لتحقيق مفتاح الهديه :
-ننوع الهدايا

-الهدايا يف املنا�شبات ) الزواج، النجاح ، 
الأجناب ، العوده من �شفر (

لتجديد  فقط   ، منا�شبه  دون  من  *هديه 
احلب .

-هدايا لالأهل .
ويف الأخري مع اآخر مفاتيح احلب احلقيقي 

للحياة الزوجية وهو :
41- مفتاح املروءة : ويف هذا املفتاح جند 
مع  كرميا  الزوج  يكون  واأن  والعطاء  البذل 
مي�شورة  كانت  واإن  عليها  ينفق  واأن  زوجته 
واأن ل ياأخذ من مالها اإل باإذنها.ونعني به 
الكرم واجلود اأو ح�شن التقدير جلهد الأخر 
تتحول  حتى  الأزمات  يف  جلانبه  والوقوف 
املحنة اإلى منحة ويكون البالء �شببًا يف مناء 

احلب بني الطرفني
وال�شراء  ال�شراء  يف  �شريكته  تكون  واأن 

واملبادرة اإلى بذل الف�شل مع العدل .
ومن و�شائل حتقيق مفتاح املروءة هي :

احلب  مفتاح  العدل  فوق  الف�شل   -1
احلقيقي الأ�شيل الطويل

2- بذل الو�شع يف فعل اخلري ونفع الغري
3- اأكرام الزوجة واأهلها

4-ال�شخاء يف العطاء على قدر الو�شع قبل 
�شوؤال الزوجة

5- امل�شاركة قدر الو�شع يف اأعباء املنزل ولو 
م�شاركة وجدانية

وعدم  اجلميل  وال�شفح  العفو  �شرعة   -6
الإحلاح يف اللوم والعتب

7-ال�شرب يف مواجهة �شنوف البالء حتى 
تتحول املحنة منحه

8-الت�شال الهاتفي من العمل و�شوؤال عن 
الزوجة لالطمئنان فقط

بني  احلقيقي  واحلب  احلياة  مفاتيح  هذه 
الزوجني

�شينعم  حتمًا  اهلل  ر�شا  بعد  اأمتلكها  ومن 
بحياة رغيدة ميلوؤها باحلب. 


