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تصدير

حمدا تقتضيه نعمه وآالؤه ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
احلمد هلل
ً
النبي املختار  ،محمد وآله وصحبه أجمعني ،أما بعد:
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته ،وحتقق
أهدافه.
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز ,
لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا ُروعي فيها سهولة العبارة  ,ووضوح املعنى.
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه الرسائل
إيجابيا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي يدفع
تفاعلاً
ً
املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات ،ويضاعف – في الوقت نفسه –
مسؤولياته جتاه املجتمع ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة ،والذي
يحمل عنوان( :حوارك مع زوجك).
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير
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احلمد هلل السميع العليم ،والتواب الرحيم ،وأصلي وأسلم على نبينا محمد،
أحسن الناس َخلقًا وخُ ُلقًا ،وعلى آله وأصحابه الطيبني ،وأزواجه املطهرات أمهات
املؤمنني ،وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد :فلقـــد ّ
ال في جعـــل اهلل تعـــالى احليـــاة الزوجيــــة آية
تفكرت طويــ ً
بآيـات عظام :كاإلحياء واإلماتة ،وخلق البشر والسموات
من آياتـــه ،مقـــرونة
ٍ
واألرض ،واختالف األلسنة واأللوان وغير ذلك ،فقال سبحانهَ { :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن
َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا ِل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرون} ( الروم.) 21 :
َذ ِل َك آل َي ٍ
نت اهلل بها على
فكم من األسرار املذهلة التي حتملها هذه اآليات العظيمة حتى ام َّ
جديدا يدلل على قدرة
عباده ،وال يزال أهل العلم يكتشفون كل حلظة شي ًئا
ً
اهلل تعالى وحكمته ،وألن احلياة الزوجية واحدة من هذه اآليات؛ فإنها حملت
مثل هذه األسرار ،التي كشف اهلل تعالى عن ِّ
أجل مكنوناتها :السكن ،واملودة،
والرحمة ،وإمنا يظهر إعجازها للقوم املتفكرين واملتأملني.
إذ كيف تنسجم هاتان الروحان التي أتت كل واحدة منهما من بيئة تختلف عن
األخرى ،وجاءت بتربية مختلفة ،وأطباع مختلفة ،وأمناط مختلفة ،وتوجهات
مختلفة ،وتقاليد مختلفة ،ومشاعر مختلفة ،ورمبا بلغة أو لهجة أو أسلوب
مختلف ،ثم ال يلبثان إال وتراهما ال يسكن أحدهما إال إذا كان بني يدي اآلخر،
يبادله املودة ،ويظلله بالرحمة.
يقول سيد قطب رحمه اهلل :والناس يعرفون مشاعرهم جتاه اجلنس اآلخر ،وتشغل
أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بني اجلنسني ،وتدفع خطاهم وحترك نشاطهم
تلك املشاعر املختلفة األمناط واالجتاهات بني الرجل واملرأة ،ولكنهم قلما يتذكرون
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أزواجا ،وأودعت نفوسهم هذه العواطف
يد اهلل التي خلقت لهم من أنفسهم
ً
واملشاعر ،وجعلت في تلك الصلة سك ًنا للنفس والعصب ،وراحة للجسم
وأنسا لألرواح والضمائر ،واطمئنا ًنا للرجل
والقلب،
ً
واستقرارا للحياة واملعاشً ،
واملرأة على السواء.
موحيا ،وكأمنا يلتقط
تصويرا
والتعبير القرآني اللطيف الرفيق ُيص ّور هذه العالقة
ً
ً
الصورة من أعماق القلب وأغوار احلس{ :لِّ َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها}َ { ،و َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون } ..فيدركون حكمة اخلالق في خلق
َو َر ْح َم ًة } {،إ َِّن ِفي َذ ِل َك آل َي ٍ
ٍّ
ملبيا حاجته الفطرية :نفسية،
كل من اجلنسني على ٍ
نحو يجعله موافقًا لآلخرً ،
وعقلية ،وجسدية ،بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة واالستقرار ،ويجدان في
اجتماعهما السكن واالكتفاء ،واملودة والرحمة؛ ألن تركيبهما النفسي والعصبي
والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في اآلخر ،وائتالفهما وامتزاجهما
في النهاية إلنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد»(((.
والسؤال :ما هو إسهام الزوجني في حتقيق هذه اآليــة ومقــاصدها النبيــلة
فــــي حيــاتهما:
• •هل ميكن أن يحققاها بالتسلط والغطرسة ؟
ال ) بكل ألوانه القامتة ؟
• •هل ميكن أن يحققاها بالعنف ( قو ًال وفع ً
• •هل ميكن أن يحققاها بتجاهل املشاعر وإهمال األحاسيس ؟
• •هل ميكن أن يحققاها بالتعنت وتوليد املشكالت وعدم القدرة على
إنهائها ؟
• •هل ميكن أن يحققاها بعدم معرفة فنون التواصل والتدرب على مهارات
احلوار التي هي سحر البيان،ومفتاح القلوب وبهجة النفوس؟
( )1يف ظالل القر�آن.2763/5 :
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إن احلديث عن احلوار وآدابه ومنطلقاته وأساليبه ومعوقاته في شأن كل املتحاورين
البشر أمر في غاية األهمية ،غير أن احلوار بني الزوجني يتخذ أهمية أعظم؛ ألنه
حوار بني اثنني بينهما رابطة غير مؤقتة بزمن ،وغير محصورة مبكان ،قد َّ
أحل اهلل
لهما من العالقة احلميمة ما لم يحله مع غيرهما ،وجعل بينهما من امليثاق ما
وصفه بقوله سبحانهَ { :و َأ َخ ْذ َن ِم ْن ُك ْم ِميثَاق ًا َغ ِليظاً} (النساء ،)21 :وو ّثق العالقة
بينهما مبا يهبهما اهلل تعالى من الذرية ما يشاء ويختار ،وجعل ِ
الع ْش َرة قائم ًة
األدب،
على ميزان العدل واملعروف الذي ال تهضــم فيه احلقوق ،وال ُيساء فيه
ُ
النفس الطيبــ ُة إلـــى التــودد والرحمــة واألنــس والفــرحة بشريـــك
بل تُسارع فيه
ُ
احليــاة ،فإن تعالى يقولَ {:و َع ِ
اش ُرو ُه َّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف} (النساء.)19 :
تقول الدكتورة وداد العيسى :ولذا فإنه عندما يستطيع أحد الزوجني أن يط ّوع
حواره ليقدّ م أفكاره ومشاعره بالطريق الصحيح؛ فإنه في طريقه ألن يط ّوع شريك
حياته إلشباع حاجاته وتنفيذ ما يريد (((.
ذكرا كان أم أنثى ـ يطمح إلى حياة زوجية يحقق فيها
لذا كان لزا ًما على كل زوج ـ ً
آماله وغاياته أن يعلم أن سبيل ذلك هو احلوار؛ تلك الوسيلة الراقية التي كلما
أخلص فيها الزوج نيته فيها ،وأيقن بأهميتها ،وأتقن فنونها ومهاراتها ،وتد ّرب
على بدئها وختامها ،كلما كان أجدر بالوصول إلى سعادته ،ليس في الدنيا
أيضا ،فاحلياة الزوجية السعيدة حقًا أوسع من مدى هذه
فحسب ،بل وفي اآلخرة ً
الدنيا الفانية؛ ألنها أبقى في األخرى الباقية ،وقد ّ
بشر اهلل تعالى عباد ُه املؤمنني
الصال َة َو َأن َف ُقوا مِمَّا
ين َص َب ُروا ا ْب ِت َغا َء َو ْج ِه َر ِّبهِ ْم َو َأ َقا ُموا َّ
بذلك فقال سبحانهَ { :والَّ ِذ َ
َر َز ْق َنا ُه ْم ِس ّراً َو َعال ِن َي ًة َو َيدْ َر ُء َ
ات
الس ِّي َئ َة ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم ُع ْق َبى الدَّ ارَِ ،ج َّن ُ
ون ِبالحْ َ َس َن ِة َّ
َعدْ ٍن َيدْ خُ ُلون ََها َو َم َن َص َل َح ِم ْن آ َبا ِئهِ ْم َو َأ ْز َو ِاجهِ ْم َو ُذ ِّر َّيا ِتهِ ْم َوالمْ َال ِئ َك ُة َيدْ خُ ُل َ
ون
( )2مثلث التوافق الزواجي ،بت�صرف ي�سري د.وداد العي�سى� ،ص.101 :
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ابَ ،سال ٌم َع َل ْي ُك ْم بمِ َا َص َب ْر مُ ْت َف ِن ْع َم ُع ْق َبى الدَّ ارِ} ( الرعد.) 24 :
َع َل ْيهِ ْم ِم ْن ُك ِّل َب ٍ
الكناري ..تلك الطيور التي تسمى بـ (طيور احلب) ،كثيرون تشدهم ألوانها،
ونعومتها ،وجمالها ،وتدعوهم إلى التأمل أكثر حينما يرونهما زوجني متقاربني
أمورا أخرى ،شدتني
في النسق ،واللون ،والصوت ،والنشاط ،غير أني حملت فيها ً
إلى أن أعنون كتابي باسمها؛ من بينها :ذلك التناغم اجلميل في أداء تغريدها
حينما يأخذ منهما حصته من التغريد ،من دون أن تعكر نغماته على نغمات
اآلخر ،وتلك االلتفاتات اململوءة بالنظرات اآلمنة ،وتلك القفزات املشتركة بينهما
حتكي لك فرحة بعضهما ببعض ،وانسجامهما في حيوية ونشاط ،ورمبا اعتلت
أصواتهما في حلظة من اللحظات لتعود فجأة إلى الهدوء والسكينة ،وسوف
حتما حينما تقع عيناك عليهما وهما يتبادالن
ترتسم االبتسامة على شفتيك ً
حبات الطعام في رومانسية غاية في الصدق واملهارة ،لم أعد بعدها أستغرب من
بعض كبار السن حينما يرون زوجني منسجمني متحابني لم يستطيعا أن يخفيا
لطف املعشر بينهما أن يقولوا في حقهما :كأنهما كناري !!
أيها الزوجان الكرميان ..نعم أنتما أقصد ..فكلماتي في هذا الكتاب سطرتها
لكما ،لم أدونها للمختصني ،وال لألكادمييني ،بل لكما أنتما ..وإمنا حداني إلى
ذلك فرط حرصي على حياتكما أن تكون ممتعة سعيدة ،ومفعمة باحلب وجميل
الوصل.
ولذا أرجو أن تكون أفكارها خفيف ًة في ظلها ،جلي ًة في أسلوبها ،سهل ًة في
متمنيا أن تصال في نهاية مطافها إلى لذة حقيقة تتذوقانها في تبادلكما
تطبيقها،
ً
أطراف احلديث فيما بينكما ،وتنعمان بظالل احلوار املاتع ،حتى يجركما الشوق
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إلى احلوار بعد احلوار ،واألنس بعد األنس ،لتحققا بحواركما – بعد توفيق اهلل
تعالى – ما تصبوان إليه من سعادة ،لكما وألسرتكما وملجتمعكما.
مدخل ،وعشر الفتات،
وأما خطة الكتاب ،فقد جعلتها ـ بعد املقدمة ـ في
ٍ
جاءت على النحو اآلتي:
• •املدخل :ويتضمن محورين:
احملور األول :احلوار ..طاولة األفكار.
احملور الثاني :هل نستطيع أن نستغني عن احلوار ؟
• •وأما الالفتات العشر فهي:
ــ الالفتة األولى :ثقافتك احلوارية من أين؟
ــ الالفتة الثانية :احلوار متعة ،وليس للمشكالت فحسب.
ــ الالفتة الثالثة :كيف نبدأ ..وكيف ننتهي؟
ــ الالفتة الرابعة :اخلطوط احلمراء في احلوار.
ــ الالفتة اخلامسة :تقنيات احلوار..كيف نستفيد منها.
ــ الالفتة السادسة :احلوار واحلياة ..النجاح والفشل.
ــ الالفتة السابعة :لغات أخرى في احلوار.
ــ الالفتة الثامنة :قفشات حوارية ..وقفزات حياتية.
ــ الالفتة التاسعة :احلوار عقد يجب أن يكتمل.
ــ الالفتة العاشرة :ثالثون همسة حوارية.
سيالحظ القارئ املتخصص أني ابتعدت عن املقدمات املعهودة في التعريفات
ونحوها – وإن كانت مهمة – ؛ ألنها أخذت نصيبها الوافر في إصدارات مركز
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امللك عبد العزيز للحوار الوطني وغيرها من الكتب واملؤلفات ،وحاولت التخفيف
من التقعيد والترقيم؛ ألتخذ من الهمس الرقيق أسلو ًبا هادئًا أرجو أن يكون
متناغما مع ما ينشده الزوجان من احلياة الوادعة املريحة.
ً
ال أستقي منه أسرار
مصدرا أصي ً
واتخذت من منهج القرآن الكرمي والسنة النبوية
ً
املتعة احلوارية بسكنها ومودتها ورحمتها ،وكيف متثّلت في أجمل صورها في
حياة النبي مع أزواجه رضي اهلل عنهن أجمعني.
وإن كنت استفدت من جملة من املراجع املتخصصة في شأن احلوار ،إال أني أردت
أن أقدّ م أفكاري النابعة من اهتمامي اخلاص باحلياة الزوجية منذ وقت مبكر من
حياتي؛ إذ أكرمني اهلل تعالى بالزواج وأنا في التاسعة عشرة من عمري ،فجزى اهلل
والدي احلبيبني على إعانتهما لي على هذا اخلير ماد ّيا ومعنو ًيا ،وكان نصيبي
خيرا
َّ
ً
أن وفقني اهلل تعالى في امرأة ط ّيبة خ ّيرة ،أحسبها كذلك واهلل حسيبها ،كانت
وال تزال مثا ًال رائ ًعا للزوجة الصديقة ،تشاطرني كل ساعات احلياة بحلوها وم ّرها،
فأسال اهلل أن يسعدهم جمي ًعا وأن يبارك في حياتهم.
وقدمت بعد ذلك كتابي ( :نبتة حب ) في احلياة الزوجيةّ ،
علي فيه
فتفضل اهلل َّ
بقبول واسع من املختصني وعامة الناس ،وطبع على نطاق واسع.
وال ريب أن عملي خالل سبع سنوات متواصالت – وال أزال بحمد اهلل تعالى – في
مركز التنمية األسرية باألحساء جعلني في خضم الشؤون األسرية بشكل يومي،
بني الوقاية واإلمناء والعالج ،مما منحني – بعد اهلل تعالى – التواصل املستمر مع
متغيرات احلياة الزوجية وظروفها املعاصرة ،خاصة ما تلقيته من البرامج التدريبية
املكثفة التي يقدمها املركز بصورة دورية للمستشارين وغيرهم ،واستقبال حاالت
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االختالف وبذل الوسع في حتويلها إلى حاالت وفاق وانسجام بتوفيق اهلل تعالى.
وجاء دور مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني الذي كان التواصل معه تدر ًبا
وتدريبا قفزة في حياتي فيما يتعلق باالهتمام باحلوار ،حيث حصلت على شهادة
ً
املدرب املعتمد في ثقافة احلوار ،ثم د ّربت املئات من طبقات املجتمع املختلفة -
بحمد اهلل تعالى -على حقيبة مهارات االتصال في احلوار.
فالشكر -بعد اهلل تعالى -لكل هؤالء ،وأخص بالشكر اجلزيل خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية
على هذه النهضة احلوارية العمالقة ،التي انبثقت عن هذا املركز املبارك ،الذي لم
خطط مدروسةٍ متقنة،
يعد نشاطه غير احملدود يخفى عن القريب والبعيد ،في ٍ
فجزاه اهلل عنا وعن املسلمني خير اجلزاء ،وأكرر شكري لهذا املركز وإدارته املوقرة،
راجيا
على أن منحوني ثقتهم ألقدم للق ّراء هذا الكتاب( :حوارك مع زوجك ) ً
من اهلل تعالى اإلخالص والقبول ،والتوفيق والسداد ،وغفران الزلل ،والعفو عن
ال في كل قارئ كرمي أن يكرمني بتوجيهاته ونقده الب ّناء ،فهذا من
التقصير ،ومؤ ّم ً
التواصل النبيل الذي ال يستغني عنه صاحب فكر أو قلم.
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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احملور األول
احلوار ..طاولة األفكار

اتصل به صديقه وأسعده بخبر موافقته على زيارةٍ كان قد وعده إ ّياها ..ال لشيء
إال ليتذوق ذلك الطبق الشهي الذي صنعته لهم زوجته حينما كانوا في رحلة
خلوية ..شكره على مبادرته باالتصال ..وفور إنهائه مكاملته ..اتصل مباشرة
بزوجته ليخبرها مبوعد الليلة املفاجئ ..ولتحضر ما اشتهرت به من صناعة ذلك
الطبق املتميز..
• •اتصل ..فاستجاب هاتفها اجلوال لنغمة واحدة فقط ،ثم انقطع
االتصال.
• •ال بأس؛ فلرمبا النشغال الشبكة أحيا ًنا يحصل مثل ذلك..
مرارا ،غير أن الهاتف في كل هذه املرات يهتف
• •عاود االتصال ..وكرره ً
عفوا ..إن الهاتف الذي تتصل به مغلق اآلن..
بالنغمة غير احملببةً « :
وشكرا «
ال اتصل به في وقت الحق..
فض ً
ً
• •ما األمر؟
• •ملاذا تغلق اجلوال دون اتصالي؟
حتما لقد شاهدت اسمي قبل قليل.
• • ً
• •ما الذي أشغلها عني ؟
أهم م ّني؟
• •أ َو هناك من هو ُّ
• •أو أنها تشاهد حدثًا في التلفاز ..فهي مغرمة به.
• •ال ..لع ّلها نائمة ،وهي ال ّ
تفضل أن يقطع نومها شيء ولو كنت أنا .
• •إنها لم تأبه بي وال باتصالي !
• •ماذا أصنع بهذه الزوجة غريبة األطوار..ال تزال تهتم بنفسها دوني..
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ألقى نظرتني خاطفتني ووازن بينهما ..نظرة إلى عقارب الساعة ..تراءى له
وكأنها تثير حفيظته مبرورها بسرعة ،ونظرة إلى الطريق الذي بدا له وكأنه يتمدد
عليه طو ًال ومشقة!
درسا من العتاب واللوم على هذه الغفلة
قرر الذهاب إلى البيت بسرعة ليلقنها ً
غير املقبولة في هذا الظرف الطارئ ،،وبدأ يحشد من التساؤالت التي لن ينتظر
أيضا
جوابها منها بالطبع ،ليس هذا فحسب ،بل سيمنعها من استخدام جوالها ً
حتى تعرف من تغلقه في وجهه مرة أخرى..
ال ..لن أمرر هذا املوقف بسهولة؛ أردت أن أفتخر بها بني زمالئي وهي تهملني
بهذا الشكل ..حس ًنا ما أحلمني عليك يا امرأة! غير أن الصبر له حدود ..وأظن
أني قد بلغت حدوده.
أوقف سيارته ،وال يزال يحتبس أنفاسه في صدره ،وما زالت روحه حتتفظ بحرارة
ذلك احلوار املتف ّرد في داخله.
دلف إلى منزله ..فقابلته بحرارة اللقاء كعادتها ،لكنه لم يتحدث ..فبادرته
قائلة :أرجوك ،ساعدني في البحث عن هاتفي اجلوال؛ فما زلت أبحث عنه منذ
الصباح ..وقد فرحت حينما استمعت إليه قبل قليل حينما هتف لنغمة واحدة،
أود االتصال بك
ولألسف صمت بعدها ،ويبدو أنه فرغ من الشحن ،وكنت ُّ
مبكرا ألخبرك أني صنعت لك الطبق الذي حتب والذي صنعته مرة ألصحابك!
ً
هنا ..تبددت كل تلك التساؤالت احلا ّدة التي كان قد براها لها طيلة الطريق
إليها ..ليلقنها الدرس الذي لن تنساه بالطبع!
أطلقَ َن َف َسه اآلن ..وألقى بجسده املتوتر على أريكته..فالزوجة احلبيبة غدت
معذورة إذن ..وهي مع هذا لم تبدي عجبها من جتهمه عند دخوله وإن عرفت
ذلك في وجهه ..وفوق ذلك كله أعدّ ْت له الطبق الشهي الذي وعد صاحبه به
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لكن قلبها على قلبه..
وإن لم تنوه لهّ ..
هدأ وحمد اهلل وتذكر فضل اهلل عليه ،فلوال لطفه سبحانه ثم حكمة هذه الزوجة
وعدم تسرعه بإطالق ثورته عليها الشتعلت نار االختالف بينهما ،ولرمبا تظ ّلم
بعضهم من بعض ،ولرمبا تضاعف األمر فلم تصنع الزوجة ما يريد من وليمة
لصاحبه فوقع في احلرج ،ولم يحقق ما يريد ،ولرمبا أضاع ما لم يتوقعه أن يضيع.
إن احلوار إذا ُفهِ م في حياتنا الزوجية خاصة بأنه :نقل األفكار إلى الطرف اآلخر
دون تبادلها ،فإنه لن يتحقق مهما ا ّدعينا ذلك أو زعمنا أننا اتخذناه أسلو ًبا في
احلديث مع الطرف اآلخر أو أوهمناه أننا نتعامل معه به.
فماذا على صاحبنا لو أنه استبدل تلك التساؤالت األحادية بحوار أكثر تواز ًنا،
استفسارا ،وأبعد عن األحكام الغيابية التي ميليها الشيطان ليفسد عليهما
وأهدأ
ً
حياتهما ،فهو أحرص ما يكون على ذلك ،فعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه
قالَ ( :ق َ
ال َر ُس ُ
يس َي َض ُع َع ْر َش ُه َع َلى المْ َا ِءُ ،ث َّم
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إ َِّن ِإ ْب ِل َ
َي ْب َع ُث َس َرا َيا ُهَ ،ف َأ ْدنَا ُه ْم ِم ْن ُه َم ْن ِز َل ًة َأ ْع َظ ُم ُه ْم ِف ْت َنةًَ ،ي ِجي ُء َأ َحدُ ُه ْم َف َي ُق ُ
ولَ :ف َع ْل ُت
ولَ :ما َص َن ْع َت َش ْي ًئاَ ،ق َ
الُ :ث َّم َي ِجي ُء َأ َحدُ ُه ْم َف َي ُق ُ
َك َذا َو َك َذاَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ما َت َر ْك ُت ُه
ولِ :ن ْع َم َأن َْت َق َ
َح َّتى َف َّر ْق ُت َب ْي َن ُه َو َبينْ َ ا ْم َر َأ ِت ِهَ ،ق َ
الَ :ف ُيدْ ِني ِه ِم ْن ُه َو َي ُق ُ
االع َم ُشُ :أ َرا ُه
ال ْ
َق َ
ال َف َي ْل َت ِز ُم ُه)(((.
ِ
هاتفك اجلوال؟ فتجيبه بالواقع ،فينتهي
وما األمر إال سؤال يطرحه بكل تع ّقل :أين
ال عن األوهام واألحكام.
بعيدا عن الظنون والشكوك ،فض ً
املوقف بكل سالمً ،
تقول د .سحر طلعت« :قد يتصور بعضنا أن التواصل اجليد مينع حدوث
املشكالت واخلالفات الزوجية ،وهذا خطأ كبير؛ فالتواصل الف َّعال ال مينع حدوث
املشكالت ،ولكن يعني على حلها حلاً أيسر وأسرع ،وال يدع لها مجا ًال لتفسد
العالقة بني الزوجني»(((.
( )1رواه م�سلم ( .) 5032
( )2فن التوا�صل بني الزوجني ،د�.سحر طلعت.18 :
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ملاذا نحب أن ننقل أفكارنا :ما نحبه،و ما نكرهه ،واآلراء ،واملعتقدات ،والطبائع،
وكثيرا ما نقرنها بعبارات اإللزام والفرض ..وأنها الصائبة دون غيرها ..وأنه ال ميكن
ً
التراجع عنها ..هذا إذا لم ُ
تخل من األميان املغلظة أو التحديات للطرف اآلخر..
هل تراني مبال ًغا ؟
ال أعتقد ذلك ،فإن جملة كثيرة من حواراتنا الزوجية تتجه نحو هذا االجتاه..
ونظرة ولو عابرة إلى نسب الطالق العالية في مجتمعاتنا يعلم الناظر كم سبق
كلمة الطالق من حوارات أغلبها حدث بهذا األسلوب املنحرف.
وهل ميكن أن يقع طالق بني زوجني وهما يتبادالن االبتسامات ؟!
ال ..طب ًعا ،ولكن ال نريدهما يتبادالن الشتائم أو التهم أو يفضح بعضهما أسرار
بعض.
صعبا لو أننا عرفنا أهميته وأثره ،وإمنا نطلب من
إننا ال نطلب شي ًئا مستحي ً
ال وال ً
الزوجني أن يعطي ٌ
كل منهما الفرصة في نقل فكرته إلى اآلخر بكل لباقة وأدب
واحترام وإنصاف ،حتى ولو كانا في حالة اختالف شديد ،فإن اهلل تعالى قال:
َنس ُوا ا ْل َف ْض َل َب ْي َن ُك ْم إ َِّن اهلل َبمِ َا ْتع َم ُل َ
ون َب ِصي ٌر } ( البقرة.)237 :
{ َوال ت َ
حاضرا في األذهان إال أنه غائب عن
ولست هنا ألفيدك بهذا املعنى الذي وإن كان
ً
رح به شريك حياتك،
الواقع ،بقدر ما أريد أن أقنعك بجدواه؛ لتسعد به ،ول ُت ْف َ
ولتصال به إلى أهدافكما في احلياة ،بل إلى مقاصد الشارع احلكيم من اقتران
بعضكما ببعض ،فاهلل تعالى يقولَ { :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون}
ِل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك آل َي ٍ
(الروم.)21 :
ال تقل لي :ال أستطيع ..أو :حاولت ولم أوفق ..أو :ليس من طبيعتي ما
تدعوني إليه ..ال تقل هذا ،فالعملية احلوارية ال تتطلب منك إال أنك كما حتب
أن تتحدّ ث مبا في نفسك ،فامنح غيرك هذه الفرصة ليتحدَّ ث إليك.
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احملور الثاني
هل نستطيع أن نستغني عن احلوار الزوجي ؟

ال تظن أني أريدك من أول وهلة جتيبني بـ ( :ال )؛ ألنك تستطيع بال ريب أن
تقول ( :نعم ) ،فما الذي مينع أحد الزوجني أن يتحدث مع اآلخر؟
لكن ما شأنهما من غير حوار؟ إنك ستتفق معي أن اهلل تعالى حينما خلق حواء
آلدم ـ عليهما الصـــالة والســــالم ـ خلقهــــا لتنطلق عملي ُة عمارة األرض بالبشر،
وخالفتهم فيهاَ { ،ق َ
اع
ال ْاهب ُِطوا َب ْع ُض ُك ْم ِل َب ْع ٍض َعدُ ٌّو َو َل ُك ْم ِفي ا َأل ْر ِض ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َت ٌ
ِإ َلى ِحنيٍ َ ،ق َ
ُــــون َو ِم ْن َها ت ُْخ َر ُج َ
يها تمَ ُوت َ
ــون} (األعراف .)25–24
يها تحَ ْ َي ْو َن َو ِف َ
ــــال ِف َ
ِ
آيات كرميات أخرى في مواضع عدة جندها تتحدّ ث عن أهداف
غير أن
سياقات ٍ
وأسها الصلب الذي تبنى عليه،
اجتماعية ونفسية أخرى ،هي ُّ
لب هذه العمارة ّ
ومن ذلك قوله تعالىُ { :ه َو الَّ ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن ن َْف ٍس َو ِاحدَ ةٍ َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها
ِل َي ْس ُك َن ِإ َل ْي َها} ،فأين عمارة األرض هنا؟
وقوله تعالىَ {:و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا ِل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون} (الروم ،)21 :وأين عمارة
َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك آل َي ٍ
أيضا؟!
األرض هنا ً
ليست عمارة األرض هنا مفقودة حقيقة ،وإن ُفقدت ً
لفظا ،بل ألن األرض ال
متماسك يضمن لها احلياة السوية ،والعيشة الهنية،
صحيح
ميكن أن تُعمر ببناءٍ
ٍ
ٍ
إال حينما تتوافر فيها تلك املعاني السامية :السكن ،واملودة ،والرحمة ،التي متثل
العمارة املعنوية لب العمارة احلسية ونواتها.
وال أجد – في حد نظري وجتربتي – طريقًا أسمى وأرقى من طريق احلوار بني
الزوجني للوصول بقلبيهما نحو السكن بكل معانيه ،واملودة في أمتع صورها،
والرحمة إلى أقصى حدودها.
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ال
فاحلوار من جنس الضرورات التي ال غنى لإلنسان عنها ليوجد به وسائله ،فض ً
إحلاحا،
عن غاياته ،فكيف إذا ارتبط بزوج؟ فاحلوار هنا يكون أشد ضرورة ،وأكثر ً
فماذا نتوقع ألهل بيت يفقدون احلوار ..؟ إنهم لن ميوتوا بالطبع ،ولكن ستموت
لديهم ُّ
كل األماني ،واألحالم ،واملشاعر ،وتغدو حياتهم من غير حياة ،كأرض
قاحلة تتشقق نضو ًبا وجفافًا ،ترجتي قطرات الندى؛ لتخفف عنها لهيب اجلفاء،
قسرا عن أغصان أشجارها النحيلة؛ ألنه سينقلب إليك خاس ًئا وهو
يتوارى نظرك ً
حسير؛ من شدة األسى الذي يعتريها ،والظمأ الذي تشكوه.
احلوار – أيها القارئ الكرمي ..ويا أيتها القارئة الكرمية ..هو احلياة ..وأي حياة
من دون حوار..
أيضا من جنس احلاجات الذاتية املشتركة؛ فهو يلبي حاجة للنفس،
واحلوار ً
ولكنه مرتبط بالتفاعل مع اآلخر ،بخالف الطعام مثالً؛ فإن حاجته ولذته للنفس
فحسب ،ومثله النوم ،من هنا لم يكن لطرفي الزواج خيار في االنطالق واملبادرة
نحوه من غير تردد ،غير أنه البد أن يكون كما يجب أن يكون ،ليحققا به ما
يجب أن يتحقق.
ولذا تقول الدكتورة :وداد العيسى « :على كل طرف أن يسعى إلى حتسني
حتسن كبير في العالقة الزوجية
التواصل مع الطرف اآلخر ،ومن املمكن أن يحدث ّ
يحسن طريقة حواره»(((.
لو أن كل طرف أراد أن ّ
يقول د .مأمون مبيض« :من املفيد أن يتحدّ ث اإلنسان عن نفسه في احلياة
اليومية ،فيتك ّلم عن حاجاته ،ويطالب مبا يريد ،بد ًال من االفتراض أن على الطرف
اآلخر أن يعلم مباذا يريد »(((.

( )1مثلث التوافق الزواجي ،د .وداد العي�سى.85 :
( )2التفاهم يف احلياة الزوجية ،د .م�أمون مبي�ض.149 :
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الالفتات العشر
•الالفتة الأولى :ثقافتك احلوارية من �أين؟
•الالفتة الثانية :احلوار متعة ،ولي�س للم�شكالت فح�سب.
•الالفتة الثالثة :كيف نبد�أ ..وكيف ننتهي؟
•الالفتة الرابعة :اخلطوط احلمراء يف احلوار.
•الالفتة اخلام�سة :تقنيات احلوار..كيف ن�ستفيد منها؟
•الالفتة ال�ساد�سة :احلوار واحلياة ..النجاح والف�شل.
•الالفتة ال�سابعة :لغات �أخرى يف احلوار.
•الالفتة الثامنة :قف�شات حوارية ..وقفزات حياتية.
•الالفتة التا�سعة :احلوار عقد يجب �أن يكتمل.
•الالفتة العا�شرة :ثالثون هم�سة حوارية.
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الالفتة األولى
ثقافتك احلوارية من أين ؟

كثيرا ما يتحدّ ث علماء االجتماع عن أثر البيئة التي نشأ فيها الزوجان في حياتهما
ً
الزوجية ،حيث يتقمص ُّ
كل واحد منهما الشخصية التي رسخت صورتُها في
أب
ذهنه شك ً
ال ومضمو ًنا ممن عاش في أكنافهما ،بالرؤية والسماع والتعامل ،من ٍ
أو أم ،وال ينبغي أن يفهم القارئ هنا أني أحكم اآلن على حياة الزوجني بالفشل؛
ألنهما سارا على الطريق نفسه الذي سار عليه األبوان ،فلع ّلهما يوفقان في بيئة
ناجحة متميزة ،عاشت بتوازن وانسجام ،سواء أكانت متعلمة فنفعها علمها أم
كانت ذات جتربة موفقة فاستفادت من جتربتها ،فينعكس ذلك كله على الزوجني،
ليعيشا على نحو هذا األسلوب ،فتسير حياتهما كما سارت.
ولنقف هنا ثالث وقفات:
جدا؛ فإني أكاد أجزم أن لكل زوجني مكونات ذاتية
نادرا ً
األولى :أن هذا يعد ً
بنسب عالية عن أي شخصني آخرين مهما كان القرب أو البعد،
وخارجية تختلف
ٍ
تقريبا على أسرةٍ حديثة التكوين أم ٌر
وتنزيل واقع أسرةٍ تك ّونت قبل عشرين سنة
ً
في غاية التعقيد ،بل إن هذه بذرة االختالفات التي إن لم تظهر على السطح،
فإنها ستغلي من الداخل.
جزءا من لذة النجاح
الثانية :أن هذا ال نعده ً
جناحا كامالً؛ ألن الزوجني هنا تذ ّوقا ً
حينما رضيا بالقليل منه ،وهو الرضا بالطرف اآلخر طبقًا لبيئته التي نشأ فيها،
وليس طبقًا ملكوناته الشخصية التي يتف ّرد بها عن غيره وإن اشترك مع غيره في
رضا ) فحسب ،والرضا ال بأس
بعضها ،فأكثر ما ميكن أن يقال عن ذلك بأنهً ( :
به إن فقدنا النجاح !
الثالثة :أن املعطيات البيئية مختلفة بني جيل وجيل ،وال يشك أحدٌ كم لهذه
آثار بالغة في حتديد مسار األسرة وتوحيد صفها ،أو بعثرة ألفتها
املعطيات من ٍ
وتفريق حلمتها.
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وعلى أي حال ،فالزوجان هنا مع رضا كل واحد بالطرف اآلخر أو قبوله على نحو
حتد؛ ألنه كلما واجه أحدهما
قبول أفراد بيئتهما السابقة سيقابالن حياتهما مبزيد ٍ
موق ًفا؛ فإنه سيسقطه على املوقف املماثل أو املشابه له في تلك البيئة ،ويقوى
التحدي كلما احتدت املواقف املعاصرة بالسابقة ،وبرزت االختالفات بني املكونات
حتما مع هذا التباين سيبدو عليه االضطراب والقلق.
الشخصية ،فالتعامل ً
ال بعدم احلكم بالنجاح احلقيقي على من نقل جتربة بيئة ناجحة
وإذا ك ّنا قسونا قلي ً
فإن َ
ال ؟ َّ
نقل
سابقة إلى حياته ،فماذا سنقول عمن لم يوفق في بيئة ناجحة أص ً
دمارا وأعظم
تلك التجربة الفاشلة إلى حياةٍ زوجيةٍ جديدةٍ مأسا ٌة جديد ٌة أكثر ً
خطرا.
ً
فلماذا هذا كله؟
واحدا من ضحايا التوارث األعمى الذي يفتقد التبصر
لقد كان احلوار بني الزوجني ً
وإعادة النظر:
فإذا كان األب ال يتيح فرصة احلديث لألم في أثناء حتدثه إليها ،فإن الزوج (االبن)
سيرى أن ذلك هو األسلوب األمثل لتسير احلياة وفق ما يحقق املصلحة كما يراها
هو.
وإن كان األب يستعمل السباب والشتائم في أثناء كالمه لألم؛ فإن ابنه
سيستعملها؛ ألنه رمبا فهم أنها الوسيلة الناجحة إلخضاع زوجته لرأيه ولو لم
تكن تقبل به.
وإن كانت األم اتخذت الكذب مطية دائمة في إخبار زوجها مبواطن ذهابها
أيضا؛ ألنها تشعر بنجاتها من اللوم
وإيابها ،فإن الزوجة ( البنت ) ستتخذه هي ً
كما جنت أمها من قبل.
وإن كانت األم تصرخ بشدة حتى إسماع اجليران في أثناء احلوار ،فإن ابنتها
حد
ستصرخ مثلها؛ إميا ًنا منها بنجاح هذا الطريقة في إسكات الزوج ،ووضع ٍ
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لتسلطه خلشيته الفضيحة ،كما كان أبوها يخشاها من أمها!
القضية بهذا الشكل دوامة من االنحراف احلواري يتوارثه األجيال جيل بعد
جيل،والزوجان هنا ال يحتاجان إال إلى شجاعة علمية وثقافية يأخذان بها حقهما
من الوعي واإلدراك حلياتهما اجلديدة في تكوينها ،واملختلفة عن حياة غيرهما.
ولم يعد ألحد عذر في وقتنا احلاضر في أن يجهل ثقافة احلوار الناجح ،مع
توافر املعلومة ،وانتشارها ،وسهولة الوصول إليها ،ووجودها في قوالب مختلفة،
وأشكال جذابة.
ُ
يؤرق الزوجني التع ّر ُف إلى تفاصيله
كهاجس
فإن كانت العالقة اجلنسية تغلب
ٍ
وتعلمه إلى
ليؤديانه بكل احتراف ومتعة ،فإن احلوار يجب أن يسبق االهتما ُم به
ُ
ذهن الزوجني ،وأن يضعا نصب أعينهما أن يبلغا به درج ًة من املهارة العالية التي
متكنهما من كل متعة وانسجام.
واحلوار ..ليس ِع ْل ًما نظر ًيا فحسب ليستطيع املرء أن يناله بالقراءة فقط ،أو جتربة
آلخر ميكن أن يطبقها في حياته اخلاصة ،بل هو مزيج بعيد عن التعقيد ،تأتلف
فيه الفكرة باملفهوم ،والنظرية بالتطبيق ،واملعلومة باملهارة ،أسرع ما يوصل الزوجني
إلى ِملك زمامه والتمرس عليه هو :التدريب املهاري ،الذي يجمع بني ذلك كله،
وهو وجبة سهلة وممتعة وسريعة ،رمبا كانت له نقلة في حياته تظل محطة تغيير
فكري وسلوكي مميز.
وال غنى للزوجني عن القراءة الذاتية للكتب املتخصصة في احلوار؛ إذ إنها ذات
كثافة معلوماتية غزيرة ،ولست أقصد ( الكم ) هنا ،بقدر ما تتركه القراء ُة
الذاتية على القارئ من أثر في تقمصه للفكرة التي يقرؤها ،وجتعل له فرصة رائعة
للتخلص مما علق في ذهنه من الصور احلوارية السلبية التي ورثها والتصقت في
ذاكرته ،ليتع ّرف بكل منطقية إلى السبيل األقوم وامليدان األرحب ملعنى احلوار
الناجح ومقوماته ومهاراته.
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احلوار الزوجي ليس أداة حلل املشكالت فحسب ،وال أسلو ًبا إلدارة النقاشات
سالحا يشهر في وجه التقصير أو للمحاسبة على العثرات أو
احلادة فقط ،وال
ً
األخطاء ،أو جد ًال تُف ّند به املزاعم وتُبطل به الشكوك.
ال ..بل هو من ِّ
ألذ أنواع وسائل االتصال بني املشاعر ،ت ّ
ُوطد به العالقات ،وتتبادل
النفوس الكبيرةُ،
به الهمسات ،وحتلق على متنه معاني احلب والغرام ،وتسمو به
ُ
تراحمها وتعاطفها ،وتستجلب به أحاديث الصباح في املساء ،وأحاديث
تبدي به
َ
املساء في الصباح ،وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا ،واألنس والفرح،
وعلى طاولته تنثر أفكارها من غير حدود؛ ألنها تثق فيمن تتحاور معه ،فهي لن
رحبا ،ولسا ًنا عذ ًبا ،وعينني حي ّيتني ،وإن تباعدت اآلراء ،أو
تلقى منه إال
ً
صدرا ً
تعارضت األفكار.
ُ
كثيرا من حواراتنا املمتعة الش ّيقة ،حتى وصلت احلال
لقد نافس
اجلدل العقيم ً
ببعض أسرنا أن فقدت احلوار بني أفرادها ،وساد الصمت ُّ
اململ على شفاههم،
سكون أشد عليها من الصخب والضجيج ،فمتى عرفنا
وسئمت األسماع من
ٍ
ظاهرة ( :الصمت الزوجي ) إال حينما فقدنا متعة احلوار بني الزوجني.
وحينما أقول ( :احلوار ) فإني أقصد ما أرمي إليه في هذه الالفتة ،وهو احلوار
الزوجي املاتع ،الذي هو مبنزلة النسيم الوادع الذي يحف الزهور واألوراق فيجعلها
تتمايل بعضها إلى بعض طر ًبا وحن ًّوا ،به تستل سخائم النفس ،وتخفف من
كثيرا مما يعلق بها من هموم احلياة وأكدارها..
اضطرابها ،وتزيح عنها ً
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ولوم وعتاب ..فإنه
وال أقصد ذلك احلوار الذي إن لم يكن في مشاكسات ٍ
رتيبا ال طعم فيه وال رائحة:
يكون حدي ًثا ً
• •استيقظ ..فقد تأخرت عن عملك...
• •ال تنس أن تأخذ حقيبتك.
• •فرغت الثالجة ..فتذكر ذلك وأنت عائد.
اجتماع بعد.
• •ال تتأخري في صنع الغداء فلدي
ٌ
ِ
أذكرك بأن تناولي ابنك دواءه في الوقت احملدد.
• •
إلي فحسب.
• •ميكنك االتصال بي حينما حتتاجني َّ
ومبثل هذه العبارات ـ التي ال بد منها ـ تسير احلياة روتينية على سكةٍ حديدية،
مثل أمسها ،وغدوها ُ
يو ُمها ُ
كثيرا
واألزواج
مثل رواحها،
ُ
ُ
والزوجات يحلمون ً
ِ
الروايات الغرامية ،أو األشعا َر الغزلي َة ،أو حتى ما يشاهدونه عبر
حينما يقرؤون
متثيل للحياة الرومانسية ،يحلمون أن يتذوقوا من عذوبة
وسائل اإلعالم من ٍ
ال ال واق ًعا!
احلديث مع الطرف اآلخر ما يتذوقه هؤالء ولو تذوقوه شك ً
السبب في تأخر
ولكني أرى أن اختالف الفهم احلقيقي لوعاء احلوار الزوجي هو
ُ
طعم ُه ،وتذوقا لذ َت ُه ،لن يسمحا
الزوجني عن ورود هذا املنهل العذب ،ولو ج َّربا َ
كالميا ،وإمنا
ألنفسهما أن يستبدال به مرارة الشجار أو قسوة العنف ولو كان
ً
أثرا:
الكالم بريد الفعل ،وقد يكون أكثر منه قسوة وأشد ً
ميوت املر ُء من َعثْر ِة ال ّر ْج ِل
ميوت الفتى من عثرةٍ بلسان ِه
وليس ُ
ُ

أال تستحق املتعة احلوارية أن نبحث عنها:
•
•
•
•

•بني األخبار اجلميلة لنتبادل التعليق عليها..
•أو بني الطرائف الباسمة لنبتهج بها..
•أو بني الغراميات احللوة لنتهامس بها..
•أو في اخلطط املستقبلية لنحلم بآمالها..
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• •أو بني الذكريات احللوة لنتندّ ر بتفاصيلها..
• •أو بني شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة..
• •أو بني أفكارنا العلمية والعمل ّية لتنمو في طريق جتاذبنا لها
• •أو ..أو ..أو..
إنه يجب أال َأحدَّ من إبداعك في اختيار ميدان املتعة احلوارية بينكما ،فامليدان
أوسع مما نتوقع ،وأرحب مما نكتب.
فإن من األزواج األذكياء الذين يأنسون باحلوار ويستمتعون به ،وارتبطوا
بشريك حياة يفضل الصمت بعد الصمت ،إن منهم من تراه:
• •من يقرأ ليقتطف النادرة لتكون له نقطة البدء في احلوار..
عذرا لينطلق بها نحو صاحبه فيحدِّ ثه
• •أو يطلع على أخبار غريبة لتكون ً
بها..
صور عجيبة فيبدي انبهاره بها ويستدعي الرأي
• •أو يفتعل وقوعه على ٍ
اآلخر فيها..
• •أو يحتفظ ببعض الرسائل القصيرة املميزة ليطلعه عليها وينتظر منه ما
ميكن أن يقال في مثلها.
ٌ
طريف ما اقترحه جاري تشبمان حينما قال « :اجلسا بجوار املدفأة أو بجوار
(ملبة ) برتقالية ،ضعا البطانية والوسادة على األرض ،وأحضرا املشروبات الباردة
والفشار ،وتظاهرا بأن التلفاز به عطب ،وحتدّ ثا فيما اعتدمتا أن تتحدثا فيه في
فترة امللكة حتى تشرق الشمس ،أو يحدث أي شيء آخر ،وإذا أحسستما أن
األرض أصبحت ال تحُ تمل اصعدا السلم ،وناما في فراشكما ،ولن تنسيا هذه
أبدا » (((.
الليلة ً
أيها الزوجان احلبيبان :إن لم تشعرا بحرارة الشوق إلى بعضكما فاعلما أنكما لم
تتذوقا متعة احلوار بعد ،فإن للحوار متعة ولذة ال يعرفها كثير من األزواج.
( )1لغات احلب اخلم�س ،جاري ت�شامبان.62 :
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الالفتة الثالثة
كيف نبدأ ..وكيف ننتهي ؟

أوالً :كيف نبدأ ؟
وفيها ثالث نقاط:
أـ ّ
فكر أو ًال ..هل تبدأ؟
ب ـ قدِّ م التحي َة ..وأطلق محياك..وصافح حبيبك.
ج ـ ال عشوائية في البدء.
وبيانها على الوجه اآلتي:
أـ ّ
فكر أو ًال ..هل تبدأ؟
إن مرحلة مهمة تسبق اخلطوة األولى التي نبدأ بها حوارنا ،وهي مرحلة التفكير
في صالحية البدء باحلوار من عدم ذلك..
حوار يجب أال نبدأ فيه،
فإن معرفتنا أساليب البدء باحلوار ال تكفي في ٍ
فجمل ٌة من الناس يتخطون هذه املرحلة ثقة في أنفسهم أنهم سيبدؤون بالشكل
اكتراث بهذه املرحلة من التفكير ،ولديهم قناعة بوصولهم إلى
الصحيح ،أو عدم
ٍ
بألوان قامتة من الصدود والتجاهل ،وتراهم
قمعون
ٍ
النتائج املطلوبة ،غير أنهم ُي َ
بعد ذلك يعودون إلى مهاراتهم احلوارية باللوم والعتاب ..ليخرجوا بنتيجة سلبية
تقول :لم جند فائدة من احلوار.
فهل ستبدأ احلوار مع شريك حياتك وهو:
• •مستغرق في متابعة حدث إخباري مهم..
• •أو مشغول بحوار مع طرف آخر..
• •أو عيناه حمراوتان من شدة التعب والرغبة في النوم..
سابق وقريب..
• •أو متوتر من ٍ
موقف ٍ
مكان ظروفه اجلوية غير مناسبة..
• •أو في ٍ
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نتحمل النتائج ،ونحاول إعادة البدء من جديد،
رمبا نبدأ ..ولكن علينا أن
ّ
واحملاولة حينها ستكون ثقيلة بالطبع.
ليست العفوية أو التلقائية محمودة في البدء باحلوار ،بقدر ما هي محمودة
بعده؛ فإن عمق النظرة في حال الطرف اآلخر ،واحتواء ما ميكن احتواؤه من
حلوار أكثر
الظروف احمليطة به يساعد ذلك ـ بعد اهلل تعالى ـ على بدءٍ
صحيح ٍ
ٍ
إيجابية.
إن احلوار عملية بني طرفني ،فال يحق لطرف أن يستأثر مبراعاة نفسه لكونه
متهي ًئا للحوار دون صاحبه ،كما أنه يجب أال يجامل احملاور صاحبه حينما يبحث
له عن فتر ِة استعدادٍ للحوار ال تناسبه هو ،فإنه ليس لدينا مهم وأهم بني طرفي
احلوار.

ب ـ قدِّ م التحية ..وأطلق محياك..وصافح حبيبك..

موفق للحوار بإذن اهلل تعالى فهنا تنطلق مسيرة
إذا تكاملت النظرة لضمان َبدْ ءٍ ٍ
الرسل بني الزوجني :من طالقة الوجه ،وبهاء احمليا ،وانفراج األسارير للقيا احلبيب،
وهج نوره قبل جمال اجلسد ،والتحية بالسالم،
واإلقبال الروحي الذي ُيرى ُ
واملصافحة باليد ،والترحيب بالكلمات العذبة ذات اإليقاع اجلذاب ،واجلرس
الالفت ،وتقدمي الطرف اآلخر للمكان األنسب له ،وإشعاره بالراحة التامة حينما
ال
جلس إليه والتقى به ،وغير ذلك مما يهيأ النفس ويريحها ،ويجعلها أكثر تقب ً
لذات احملاور قبل حواره.
كل ذلك يندرج حتت تعاليم إسالميةٍ عامة يجب على الزوجني أال ينئيا عنها؛
بحجج سقوط الكلفة بينهما ،أو تطاول العمر عليهما.
فتأ ّمل هذه اخلطابات الشرعية اململوءة بأنواع من هذه الرسل التي تفتح آفاقًا من
السالم والرحمة والطيب والبركة واحلب واألمان ،يحقق بها الزوجان في بدئهما
حوارهما من االنشراح واألنس واملودة ما ال ميكن أن يحسبا له حسا ًبا.
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ففي شأن البدء بالتحيـــة ،قـــال اهلل تعــالىَ { :ف ِإ َذا َد َخ ْل ُت ْم ُب ُيوت ًا َف َس ِّل ُموا َع َلى
َأن ُف ِس ُك ْـم تحَ ِ َّيـ ًة ِم ْـن ِع ْن ِـد اللـه ُمبـَا َر َك ًة َط ّيـِ َب ًة َك َـذ ِل َك ُي َبــينِّ ُ اهلل ُ َلكــُ ْم اآليــَ ِ
ات َل َع َّل ُك ْم
ت َْع ِق ُل َ
ـون } ( النور.) 61 :
وفي شأن الرد عليها قال سبحانهَ { :و ِإ َذا ُح ِّيي ُتم ِب َت ِح َّيةٍ َف َح ُّيوا ِب َأ ْح َس َن ِم ْن َها َأ ْو
وها إ َِّن اهلل ََك َ
ان َع َلى ُك ِّل َش ْيءٍ َح ِسيب ًا } ( النساء.) 86 :
ُر ُّد َ
الَ :ق َ
وفي شأن إفشائها ،جاء حديث َأبِي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل
صلى اهلل عليه وسلم ( :ال تَدْ خُ ُل َ
ون الجْ َ َّن َة َح َّتى تُؤْ ِم ُنواَ ،وال تُؤْ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َ ا ُّبوا،
السال َم َب ْي َن ُك ْم ) رواه مسلم.
َأ َوال َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َش ْيءٍ ِإ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه تحَ َ ا َب ْب ُت ْم؛ َأ ْف ُشوا َّ
وفي شأن أجرها :ورد حديث ِع ْم َر َان ْب ِن ُح َصينْ ٍ رضي اهلل عنه َأ َّن َر ُجلاً َجا َء ِإ َلى
الَ :ق َ
السال ُم َع َل ْي ُك ْمَ ،ق َ
ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
ال ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه
الَّ ( :
هللَ ،ف َق َ
آخ ُر َف َق َ
السال ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
وسلمَ :ع ْش ٌرُ ،ث َّم َجا َء َ
ال ال َّنب ِّي صلى اهلل
الَّ :
هلل َو َب َر َكا ُت ُهَ ،ف َق َ
آخ ُر َف َق َ
عليه وسلمِ :ع ْش ُر َ
السال ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
ونُ ،ث َّم َجا َء َ
ال
الَّ :
ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه وسلمَ :ثال ُث َ
ون ) أي من احلسنات (((.
بل إن املبتدئ إقباله على أهله بالسالم داخل في ضمان اهلل تعالى ،فهو مضمون
بضمانه ،وهل يشقى من ضمنه اهلل تعالى ! فقد جاء في حديث َأبِي ُأ َما َم َة ا ْل َب ِاه ِل ِّي
رضي اهلل عنه َع ْن َر ُسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم َق َ
الَ ( :ثال َث ٌة ُك ُّل ُه ْم َضا ِم ٌن َع َلى
ِيل اهلل َف ُه َو َضا ِم ٌن َع َلى اهلل َح َّتى َي َت َو َّفا ُه
اهلل َع َّز َو َج َّلَ :ر ُج ٌل َخ َر َج َغا ِز ًيا ِفي َسب ِ
َف ُيدْ خ َل ُه الجْ َ َّن َة َأ ْو َي ُر َّد ُه بمِ َا ن َ
يمةٍ َ ،و َر ُج ٌل َر َاح ِإ َلى المْ َ ْس ِج ِد َف ُه َو َضا ِم ٌن
َال ِم ْن َأ ْج ٍر َو َغ ِن َ
َع َلى اهلل َح َّتى َي َت َو َّفا ُه َف ُيدْ ِخ َل ُه الجْ َ َّن َة َأ ْو َي ُر َّد ُه بمِ َا ن َ
يمةٍ َ ،و َر ُج ٌل َد َخ َل
َال ِم ْن َأ ْج ٍر َو َغ ِن َ
الم َف ُه َو َضا ِم ٌن َع َلى اهلل َع َّز َو َج َّل ) .
َب ْي َت ُه ب َِس ٍ
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال « :إذا َد َخ ْل َت على أه ِلك فس ّلم عليهم
حتي ًة من عند ا ِ
هلل مبارك ًة ط ّيب ًة »(((.
«حدِ يثٌ َح َ�سنٌ َ�صحِ ي ٌح» ،ورواه البخاري يف الأدب املفرد )986( :وقال الألباين�« :صحيح».
( )1رواه الرتمذي وقالَ :
( )2رواه البخاري يف الأدب املفرد ،) 1095 ( ،وقال الألباين�« :صحيح الإ�سناد».
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كل ذلك ونحوه فقط في السالم ،فما بالك إذا اقترن باملصافحة !
ِ
صافحت
سؤال يقول :متى صافحت زوجتك؟ أو متى
ف ِلم االستغراب من ٍ
زوجك؟
إن هذا السؤال رمبا يثير األشجان ،ويحاول املسؤول هنا أن ّ
يتذكر متى المست
أمر آخر.
يدُ ُه يدَ حبيبه للسالم ..وليس ألي ٍ
رمبا يكون ذلك في العودة من السفر ..أو في مناسبةٍ كبيرةٍ كاألعياد ..وأخشى
أن أكون مجح ًفا حينما أقول :في ليلة الزواج منذ كذا وكذا من السنوات.
يوميا ،وهما يرقدان م ًعاَ ،ف ِلم املصافح ُة إذن؟!
كل ذلك بحجة أنهما م ًعا ً
إنني ال أدعو هنا إلى إعادة بناء صرح املجاملة من جديد بعد ما أسقطته األيام
والسنون ،ولكنها السنن املباركة التي افتقدناها في بيوتنا عامة وفي بداية حواراتنا
وبركات كثيرة ،ثم نعجب من عدم قدرتنا
جناحات عدة،
خاصة ،وافتقدنا معها
ٍ
ٍ
حوار شائق ،ويجعلنا أكثر فرح ًة به.
على اجتذاب الطرف اآلخر إلى ٍ
عابرا ال ُي ِ
أثرا حتى نهمله أو نخص
إنها املصافحة ليست شك ً
حدث ً
ال أو روتي ًنا ً
بدءا من الزوجني ،بل إنها
به من هم في خارج دائرة املنزل دون من هم بداخله ً
تذهب ِ
سببا في غفران الذنوب ،وتدل على رقة القلب وصفائه.
الغ ّل ،وتكون ً
فعن عطاء بن بن عبد اهلل اخلراساني رضي اهلل عنه قال :قال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم( :ت ََصا َف ُحوا َي ْذ َه ِب ا ْل ِغ ُّل َوت ََها َد ُوا تحَ َ ا ُّبوا َوت َْذ َه ِب َّ
الش ْح َنا ُء ) (((.
وعــــن أنس بن مالك رضــي اهلل عنه ملا جاء أهل اليمن قال النبي صلى اهلل
عليه وسلم( :قد َ
هم َأ َر ُّق ُق ُلو ًبا ِم ْن ُكم ) فهم أول من جاء
أقبل ْأه ُل ال َي َم ِن َو ْ
باملصافحة (((.
الَ :ق َ
وع ِن ا ْل َب َرا ِء ْب ِن َعاز ٍِب رضي اهلل عنه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :ما
َ
( )3رواه مالك يف املوط�أ (  ) 44من كتاب اجلامع ،وقال ابن عبد الرب« :وهذا يت�صل من وجوه ح�سان كلها» ،التمهيد .12/21
( )4رواه �أبو داود (  ،) 5213والبخاري يف الأدب املفرد ،) 968 ( ،واللفظ له ،وقوله ( :وهم �أول من جاء بامل�صافحة ) مدرج من كالم
�أن�س ر�ضي اهلل عنه قاله الألباين.

38

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

ِم ْن ُم ْس ِل َمينْ ِ َي ْل َت ِق َي ِان َف َي َت َصا َف َح ِان إِال ُغ ِف َر َل ُه َما َق ْب َل َأ ْن َي ْف َت ِر َقا (((.
لقد كشفت بعض الدراسات عن أن  %45من األزواج األمريكيني ال يتصافحون،
وأن  %55من األزواج البريطانيني ال يتصافحون ،أما في العالم العربي ،فالنسبة
ال تدعو إلى القلق ،وكثير من التساؤالت حيث تبلغ  %70منهم ال يتصافحون!
فع ً
سأتفق معك أن جملة من األزواج وقع االتفاق بينهم ال شعور ًيا على عدم
التصافح ؛خاصة بعد مضي عدد من السنوات يقدرها بعضهم بعشر سنوات أو
أكثر ،وأراها أقل من هذا بكثير في الواقع املشاهد من دون أن تظهر على سطح
العالقة أي مشكلة تهدد باخلطر ،غير أن واقع األمر أنهما افتقدا س ًّرا من أسرار
أيضا.
التواصل السحري وهما ال يشعران ً
أرجو أن يكون بعض علماء النفس مبال ًغا حينما رأى أن عدم املصافحة بني
الزوجني قد اقتربت من الطالق العاطفي ،أو أنه مؤشر يعلن عن عدم الرغبة في
احلوار بني الطرفني ،وأن العالقة بينهما أشبه ما تكون عالقة لضرورة البقاء األسري
فحسب! النعدام ما ينبئ عن غير هذا ،وفي مقدمة ذلك :فقدان املصافحة.
صدِّ قاني :املصافحة لؤلؤة رائعة ضمن منظومة اللمس املاسية اجلذابة ،تتك ّفل
– بإذن اهلل – بتدفق املشاعر بني الزوجني بطريقة تختصر عليكما
ٍ
مسافات طويلةٍ
من الرغبة في احلميمية التي قد تعتريها عوامل الضعف والفتور بينكما ،بها
ستشعران بصدق العاطفة ،ودفء املشاعر ،وكرم النفس في جتديد احلياة بكل
صفاء ونقاء.
وتكتمل دائرة السماحة في بدء احلوار بطالقة الوجه عند اللقاء ،فإن في الطالقة
فرحا بها ،واطمئنا ًنا لرؤيتها ،وكلما كانت
خفيا تتهلل به أسارير وجه املقابل ً
لس ًّرا ً
أثرا.
الطالقة أكثر صدقًا وعفوية كانت أكثر قبو ًال وأبلغ ً
الَ :ق َ
من هنا جاءت الوصية بذلك في حديث َأبِي َذ ٍّر رضي اهلل عنه أنه َق َ
ال ِل َي
وح�سنه.)2727 ( ،
( )5رواه �أبو داود ،) 5212 ( ،و�صححه الألباين ،ورواه الرتمذي ّ
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وف َش ْي ًئا َو َل ْو َأ ْن َت ْل َقى َأ َخ َ
ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم( :ال تحَ ْ ِق َر َّن ِم ْن المْ ع ُر ِ
اك ِب َو ْجهٍ
َط ْل ٍق) (((.
قال ابن عبد البر:
لي ُّ
وقابلني منـــــه البشاشـــــــ ُة والب ِْش ُر
هشه
أزور خليـــــــــــــلي ما بــــــدا َ
(((
هش ٌ
فإن لم يكن ٌ
ولو كان في اللقيا الوالي ُة والبش ُر
		
وبش تركــــــ ُته
أيها الزوجان الكرميان :إنكما بسالمكما وترحيبكما ومصافحتكما وطالقة
رائق محفوف بالسكينة واألمان.
حلوار
جميل ٍ
وجهيكما متهدان الطريق ٍ
ٍ
صاف نقي ،جتعل من ساعة
فإن الطالقة عنوان جميل ..ملقولة حسنة..لقلب ٍ
موعدا مشوقًا ينتظره الزوجان بكل شغف؛ لطيب عبقها ،وسحر بيانها،
احلوار
ً
وكرمي أثرها.

ج – ال عشوائية في البدء..

وملاذا العشوائية؟ فما كانت العشوائية طريقًا للحوار الهادف يو ًما؛ فإن من
صحيحا ،وال نهدره في دائرة مغلقة ال ُيعرف
استثمارا
حقنا أن نستثمر الوقت
ً
ً
أولها من آخرها ،وال ميكن ذلك إال بعد حتديد نقاط االتفاق واالنتهاء منها ،ثم
االنطالق في نقطة االختالف إن كان ثمة اختالف ،فإننا لو فعلنا ذلك سنكتشف
أننا ندير حوارات كثيرة حول نقاط تبدو لنا محل اختالف ،والواقع أنها ليست
كذلك.
فإذا كان موضوع احلوار هو حول موعد السفر لزيارة أهل الزوجة – مث ً
ال –
فإنه ميكن أن تبني لها اتفاق معها على اآلتي:
• •أنك ترغب في هذه الزيارة.
• •وأن هذا يسعدك ؛ألنه يسعدها.
( )1رواه م�سلم.) 4760 ( ،
( )2الآداب ال�شرعية.)524/3( ،
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• •وأنك سوف حتقق ذلك في هذه اإلجازة القريبة.
أسبوعا كامالً.
• •وأنكما ستمضيان فيها
ً
• •وأنكما ستبعثان معكما بعض الهدايا.
فإذا اطمأنت النفوس إلى ذلك ،واجتمعت الكلمة عليه ،بقي موضع االختالف
وهو :أي أسبوع سيكون ذلك ،هل هو في أول اإلجازة أم في وسطها أم في
نهايتها؟على سبيل املثال.
حتما ،ونحافظ على وقتنا بال ريب ،ونشعر بأننا
إننا بذلك نقلل من جهدنا ً
متفقون أكثر من شعورنا بخالفنا ،ونصل إلى النتيجة بأسهل مما نتصور.
يقول األستاذ محمد شمس الدين خوجة« :ابدأ من خالل النقطة املتفق عليها
حتى لو كانت نسبة اخلالف بينك وبني الطرف اآلخر  ،%99ونسبة االتفاق .»%1
ويعلل ذلك قائالً« :إن االنطالق من نقاط االتفاق يجعل البداية هادئة
ومنطقية ،ويفتح آفاقًا للتالقي ،ويقلل اجلفوة ،ويوطد العالقة ،ويوثق الصلة،
ويقلل من احتماالت الشر ،ويزيد من فرص اخلير»(((.
وأقول :إن البدء بذلك يشعرنا بأننا نريد من حوارنا أن نتفق وال نريد أن
نختلف.
ثانيا :كيف ننتهي ؟
ً
إن كانت بداية احلوار توصل إلى نهايته؛ فإن نهاية احلوار منطلق لبدايته.
ليس هذا رجوع على ذي بدء ،فإن بداية احلوار مع أهميتها إال أنها مسلطة
على هذا احلوار فحسب ،أما نهايته فهي منطلق لكل احلوارات التي ستأتي بعده.
• •لم نعد نستغرب عد ًدا من العبارات التي حتكي نهايات مأساوية يندى
لها جبني الزوجني أس ًفا وحز ًنا!
• •لم أكن أتوقع أن يصل اخلالف إلى هذا احلد..
( )1احلوار �آدابه ومنطلقاته� ،ص.64 :
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• •ال أصدق أني أختم لقائي معها بهذه الكلمات القاسية..
جرأت أن متتد يدي عليها أمام أوالدها!؟
• •كيف
ُ
• •هل يعقل أنني حطمت األشياء من حولي ..ورفعت صياحي على
أسمعت جيراني..
زوجي حتى
ُ
فررت إلى بيت أهلي ..األمر لم يكن يستحق ذلك كله ..كيف
• •ملاذا ُ
سأعود إليه ..وماذا سأصنع باألوالد..؟!!
إنني كما دعوت إلى التفكير في البدء باحلوار ..فإني أكرر الدعوة إلى التفكير
بعمق في إنهائه ،فليس األولى بأحق من األخرى.
هل تريد بإهمالك هذا التفكير أن تردد ما ردد الفرزدق حينما قال:
غــــدت مني مطلقــــــ ًة نوا ُر
ندمت ندامــ َة الكسعي(((ملّــــا
ْ
ُ
أم تريدين أن يحرقك األسى كما أحرق هذه املرأة بسوء حوارها ،وعدم إدراكها
نهايته التي لم حتسب لها حسا ًبا؟ حتى قال الشاعر د .محمود بن سعود احلليبي ـ
على لسانها بعد أن فارقها زوجها فبقيت حزينة كئيبة ـ فأنشدت تقول:
من َب ْع ِد هجرك مأكلي وشــــرابــــي
ْت َبه ْجعــــــــةٍ أو َّلذ لي
أنـا مـا ه ِنئ ُ
َ
مالمحك ِ
وفـــــوق إهــابي
وتدب في بـــــدني،
ذاب بداخلي
تسري
ُّ
الع ُ
ُ
ِ
لــــــون فستـــــاني وفي أطيــابي
في
همسنـــــــــا وحوا َرنا
وأكا ُد
ُ
أسمع َ
تُدمي شغــــــافي َد ْق ُة األبـــــــــــــــواب
كــــم غدَ ْت
أ ّواه لو تدري
حبيبي ْ
َ
ُ
الطرق في قلبـــــــي وليــــــس ببــــــابي
هم يطرقون ،وما دروا يا ويلتـــي
َ
وحــــدك س ّيدي ِجلبابي
قـــارس ولديـــــك
زوجي احلبيب! شتاء بٌ ْع ِد َك
ٌ
جنـــــــاح ُغراب
هم ،أو
ال ..ال تدعني في الظال ِم وحيـــدة في
ِ
ظـــــــل ِّ
ِ
قو�سا وخم�سة �أ�سهم ،وكمن يف طريق قطيع؛ فرمى حما ًرا منه ،فنفذ
( )2الك�سعي :هو رجل من ك�سع،ا�سمه غامد بن احلارث ،وكان اتخذ ً
فيه ال�سهم و�صدم اجلبل ،ف�أرى نا ًرا فظن �أنه �أخط�أ ،فرمى ثان ًيا وثال ًثا �إلى �آخرها وهو يظن خط�أه ،فعمد �إلى قو�سه فك�سرها ،ثم
بات ،فلما �أ�صبح نظر ف�إذا ا ُ
حل ُمر مطرحة م�صرعة ،و�أ�سهمه بالدم م�ضرجة ،فندم وقطع �أبهمه ..و�أن�شد قائال:
تطاوعني � ًإذا لقطعت خم ـ ـ ـ ـ ـ ــ�سي
ندمتُ ندام ـ ـ ــة لو �أن نفـ ـ ـ ـ ـ ــ�سي
لعمرك �أبيك حني ك�سرت قو�سـ ــي
تبينّ يل �سفـ ـ ـ ـ ــاه الـ ـ ـ ـ ــر�أي م ِّني
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جاريت في سفهٍ هـــــــوى أتـــــرابي
علي إذ
أنا لست ُأن ِْك ُر كم
َ
ُ
حلمت َّ
وأسأت بــــــني جهــــــــالةٍ وتصـابي
وتــــوددٍ
فمننـــــــت بني حتـــــــــــــننُّ ٍ
َ
ُ
ُّ
وامسح بعطفك َع ْش َوتي وضبـابي
فاغفر بعفوك صبــــوتي وجهالتي
حاشاك أن تسعى جللـــب خرابي
بحسك قبل بيـــــتي عــام ٌر
روحي ّ
ِ
زوجك..إنكما لستما شخصيتني لن يرى أحدٌ منكما اآلخ َر
إنها زوجتك..إنه
وقالبا مهما افتعل ُّ
كل واحد منكما
قلبا ً
بعد هذا احلوار الساخن ،بل أنتما م ًعا ً
الترفع أو إبدا َء صورة االستغناء عن شريك حياته..
إذًا ..ملاذا توقعان أنفسكما في احلرج بإنهاء احلوار بطريقة غير مجدية ال حا ًال
حرجا.
وال مآ ًال؟ ..وإن كان احلال م َّر مبا م ّر ،فاملآل رمبا يكون أكثر مرارة وأشد ً
• •فكيف ستلتقي مبن وقعت في شتمه أو حتقيره؟
• •وكيف ستأنس به وتبش في وجهه؟
• •وكيف ستق ّبله وحتتضنه؟
• •وكيف ستتبادل معه االبتسامات واألحاديث احللوة؟
• •وكيف ستبوح له بفرحك ،وتبث له شجنك؟
إني أريد بهذه التساؤالت أن ألفت نظر الطرفني إلى لقائهما بعد فشل احلوار
ال قدر اهلل -وقد أملح إليه النبي صلى اهلل عليه وسلم في حديث َع ْب ِد ا ِهلل ْب ِن
َز ْم َع َة َع ِن ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال ( :ال َي ْج ِلدُ َأ َحدُ ُكم ا ْم َر َأ َت ُه َج ْلدَ ا ْل َع ْب ِد
ُث َّم ُي َجا ِم ُع َها ِفي ِآخ ِر ا ْل َي ْو ِم (((.
إن على من فاتته رعايته بنهاية حواره أن يتحمل مسؤولية النظرات األولى التي
تلي هذا احلوار ،ويتحمل مسح الصورة السلبية العالقة في الذهن ،وأن يتحمل
بصور إيجابية مشرقة..
بذل اجلهد في استبدالها
ٍ
فلماذا هذا كله ؟
ألسنا بحاجة إلى حوار ذاتي قبل احلوار مع شريك حياتنا ،فإن «التواصل الف َّعال
( )1رواه البخاري.) 5204 ( ،
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ثم
مع النفس والتع ّرف إليها هو أول خطوة نحو بناء عالقة سوية مع احلياة ،ومن َّ
مع شريك احلياة»(((.
فإننا ال نريد أن نعيش شخصية غير ّ
مفكرة وال شخصية غير مدبرة؛ فإن عد ًدا
من األسئلة التي ميكن أن جتيب عنها في ذهنك في طريقك إلى احلوار ،تتعلق
بنجاح نهايته ،تكون ضامنة -بإذن اهلل تعالى -نهاية رائعة ،تكون أكثر بهجة
انتصارا على الفوضوية ،وأكثر حتقيقًا
بالثمرة ،وأكثر فرحة بالسعادة ،وأكثر
ً
للهدف من احلوار.
ومن هذه األسئلة على سبيل املثال:
• •ماذا لو لم يتقبل مني فكرتي ؟
• •ماذا لو أني أخطأت في طرحي؟
فهما خاط ًئا؟
• •ماذا لو أنه فهمني ً
بي؟
• •أو أساء الظن ّ
• •ماذا لو أنه غضب بسرعة؟
• •أو تفاقم األمر إلى إرادة اخلروج من املكان؟
• •كيف أعيد توازني في أثناء احلوار؟
• •كيف أتغلب على فشل احلوار حينما تبدو بوادره؟
• •كيف أنهي احلوار لو لم نتفق على شيء؟
• •ماذا لو أنهيت اللقاء بالغلظة واإلدبار والغضب؟
واحدا م ّنا حاور ذاته مبثل هذه األسئلة قبل أن يحاور زوجه؟
فكم ً
فإن مثل هذه األسئلة حقها أن تطرح على الذات لتتصور املصير ،وليس حقها
أن تطرح بعد أن يقع ما ال حتمد عقباه ال قدر اهلل ،فإن جعل جميع التوقعات
أي ردة فعل ،سواء أكانت إيجابية ،فتتعامل
يجعلك أكثر قدرة على استيعاب ِّ
( )2فن التوا�صل بني الزوجني ،د�.سحر طلعت.105 :
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معها بإيجابية أفضل ،أم سلبية لتحاول التخفيف من صدمتها واخلروج منها إلى
حال أحسن.
ال
فعل عليها فقط ،،فض ً
ولست أريد أن ننتظر اخلامتة ليكون للمتحاورين ردة ٍ
عن أن تقع املفاجأة بها ،إمنا أريد أن يقود احملاور حواره مع زوجه نحو نهاية رائعة
متوقعة لدى الطرفني ،يبدو فيها االنسجام والتفاهم احلقيقيان ،ليحققا بذلك
ال مشرقًا للقاءاتهما احلوارية خاصة،
باهرا حلوارهما ،وأما ًنا لعالقتهما ،وأم ً
ً
جناحا ً
وحلياتهما الزوجية عامة
ِ
ِ
أرضيتك ،وإذا غض ْب ُت
غضبت
يقول أبو الدرداء رضي اهلل عنه لزوجه« :إذا
فارضيني؛ ِ
فإنك إن لم تفعلي ذلك فما أسرع ما نفترق»(((.

ويظهر جناح نهاية احلوار في جانبني:

بعضا وأن ما
األول :اجلانب العاطفي ،حيث يؤكد الزوجان حبهما بعضهما ً
حدث بينهما من تبادل للحديث أو األفكار مهما ثقل عليهما أو على أحدهما
إال أنه ال ينقص مثقال ذرة من الود واحلب ،وهو كما يقال :االختالف في الرأي ال
مناسبا
يفسد للود قضية ،وعلى الزوجني أن يعززا هذا اجلانب بأي أسلوب يريانه
ً
بينهما في اللحظات األخيرة من احلوار ،وقد رأيت أن من أجمل ما ميكن أن يؤثر
حبا وقر ًبا وانسجا ًما،
في ختام احلوار
عاطفيا هو التأكيد على أنه لم يزدهما إال ً
ً
وأنهما لن يبعدا عن حال الشاعر مع محبوبته حينما قال:
ِ
ِ
صددت يسرني
صدودك ع ّني إن
ولم أ ّر قبلي عاشقًا ُس َّر بالصـــــدِّ
ِ
ِ
منــــــــك في ُو ِّدي
دعاك إليه رغب ٌة
ســــــــررت أنّي تي ّقنـــــــــــت أمنـــــا
ُ
ِ
ولو ِ
الوجــــــد
احملب من
كنت فيه تزهدين لســــــــــــاءه
ولكنمــا ّع ْت ُب ِّ
ِ (((
لذنب كان م ّني على عمــد
فيا فرح ًة لي إذ رأي ُت ِك تعتـــــــــبي
علي ٍ
َّ
( )1رواه ابن ع�ساكر ب�سنده يف تاريخ مدينة دم�شق.)151/70( ،
( )2رو�ضة املحبني البن القيم.278 :
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�أو كقوله:
ِ
ألمنحك الصـــــــــدو َد وإنني
إني

ُ
قسما ِ
إليــك مع الصدود
أميــــل(((.
ً

الثاني :اجلانب الفكري :فإن عليهما أن يلخصا ما توصال إليه من أفكار ،سواء
اتفقا عليها أو اختلفا فيها ،ويظهران االحترام لكل رأي ،والفرحة بالتوصل إلى ما
اتفقا عليه ،وإذا كان األمر يتعلق بأمر عملي ،فإنه يحدد كل ما يتعلق به من زمان
واقع عملي ملموس.
ومكان وغير ذلك ،ليتح ّول الكالم إلى ٍ
يقول د.مأمون مبيض« :يفضل عند احلديث واالستماع أن نفتح مجا ًال
للتنفيس والتعبير عن املشاعر واألحاسيس بدل مجرد البحث عن احللول ،وإذا
كان هناك حاجة إلى مزيد من احللول؛ فيمكن بعد التعبير عن املشاعر واالستماع
إليها أن تظهر بعض األفكار أو املؤشرات إلى احلل املطلوب ،وال بأس أن يأخذ هذا
األمر بعض الوقت»(((.

( )3فتح الباري.)237/9( ،
( )4التفاهم يف احلياة الزوجية ،د.م�أمون مبي�ض.126 :
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الالفتة الرابعة
اخلطوط احلمراء في احلوار

حتى في احلياة الزوجية ستضعون لنا خطوطً ا حمراء
إنني أفترض أنكما قلتما ذلك.
ٌ
خطوط حمراء ال يجوز جتاوزها،
فإنها س ّنة احلياة أن تكون لك في كل شؤونك
سواء أكانت دنيوية أم أخروية.
وملاذا نتبرم من حمرة هذه اخلطوط ما دام الوقوف عندها يضمن لنا – بإذن اهلل
تعالى – السعادة والفرحة ،واألمان والطمأنينة ،فاإلنسان بطبعه يقدم على ّلذته
ورغبته ولو كانت مضرة به ،فهل تصدّ ق أن من يتعاطون التدخني أنهم ال يعلمون
مضرته ،أو من يقعون في الزنا ال يعلمون أذاه .كال ..ولكنهم غلبتهم شهواتهم
حتى طغت على عقولهم ،ولألسف أن عد ًدا منهم ال يفيقون إال بعد أن يذوقوا
بعضا من أحزانها وشدائدها.
ً
ال ــ لم تكن يو ًما من األيام إال شاهدة على حسن
فاإلشارة املرورية احلمراء ــ مث ً
النظام والتنسيق وراحة البال والسالمة من كل مكروه بإذن اهلل تعالى.
غير أن هناك من يغضب منها ،ويتمنى زوالها؛ ألنه يرى أنها تؤخره عن بعض
أعماله املهمة.
وأي شيء أغلى من روحه بعد إميانه.
جدا ،ال تفي بغرضه ،وال حتقق له أمله ،وإن إغفالها رمبا
حقًا إنها رؤية قاصرة ً
شديدا.
بعيدا ،وأحزن ُه حز ًنا
ً
أمدا ً
كثيرا ،وأخ َر ُه ً
ك ّلفه ً
جميل أن نحترم اخلطوط احلمراء ما دامت حتقق لنا مصاحلنا احلقيقية ،وتقف
أمام ما يبدو لنا من ّلذات وهمية.
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وجميل أن نقف عند اخلطوط احلمراء ال نتعدّ اها بق ّوة الطبائع غير املهذبة
التي تقتحم علينا حمى أخالقنا فتفسد علينا متسكنا بديننا احلنيف ،الذي جاء
بالسماحة ومكارم األخالق ،فقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :إمنا بعثت ألمتم
مكارم األخالق)(((.
وتتجلى هذه املكارم في احلوار ،وتتسامى حينما تكون مع من تؤاكله وتشاربه
وحتيا معه في ليلك ونهارك.
فاحلوار ميدان فسيح لكل فكرة تأتي في نسق األدب واالحترام والذوق ،وكل
ما يخرج عن ذلك فدونه خط أحمر ينذر بخطر ال حاجة إلى زوجني أن يغامرا
بالقرب منه؛ ألنه ال يحقق لهما في واقع األمر مصلحة أو يدفع عنهما مفسدة.
وهذه جملة من هذه اخلطوط احلمراء:
1ــ رفع الصوت ما دامت املسافة قريبة من زوجك ،فاهلل تعالى يقولَ {:وا ْق ِصدْ
ـــك إ َِّن َأ َ
ــن َص ْو ِت َ
ِفـــي َم ْشي َ
نكــــ َر ا َأل ْصـ َو ِ
ِـــك َو ْاغ ُض ْ
ات َل َص ْو ُت الحْ َ ِميرِ}
ــض ِم ْ
(لقمان ،)19 :ولو الحظنا بتأمل يسير كم يرفع الزوجان صوتيهما في
أثناء احلوار ويستهلكان من طاقته فوق ما يحتاجان إليه لتعجبنا من ذلك
كل العجب؛ فاملسافة التي بينهما ال تعدو في الغالب مترين فقط ،وواقعهما
يحكي كأنهما يتحدثان مع طرف يبعد عنهما مئات األمتار ،ناهيك عن
تع ّود اجليران على استماع ما يدور بينهما من نقاش ،وما يصالن إليه من نتائج
مشرفةٍ أو غير ذلك.
رمبا يكون جملة منهم قد تَع ّود على ذلك ،أو أنه شيء من طبعه في أثناء
احلديث ،أو طبيعة صوته ــ كما يزعم ــ تفرض عليه هذا النوع من الصراخ ،غير
( )1رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،)192/10( ،وقال ابن عبد الرب«:هذا احلديث يت�صل من طرق �صحاح عن �أبي هريرة وغريه عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم» ،فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب.)256/10( ،
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أيضا ــ ينتقل من مرحلة احلوار إلى مرحلة اإللزام بالقناعات،
أن جملة منهم ــ ً
ويرى ــ مخط ًئا ــ أن اإلقناع ال يكون إال برفع الصوت ،ليه َّز به قناعة الطرف اآلخر.
واحلقيقة أن األمر مختلف متا ًما ،وأدعو القارئ إلى التجربة ،فإنها أثبتت أن
ني منه األحرف وتتضح منه العبارات كان أكثر
صوتك كلما كان هادئًا
وواضحا تب ُ
ً
تأثيرا في القناعة بفكرتك لدى الطرف اآلخر ،أو على األقل أدعى إلى اإلنصات
ً
والتق ّبل.
انطباعا لدى شريك حياتك بأنك حتاوره من
كما أن هدوء الصوت يعطي
ً
دون أي خلف ّية ت ُِخ ُّل بحبك له؛ فتصفو النظرات بينكما من معاني الكراهية أو
الشحناء ،أو التسلط والكبرياء.
وتي ّقظ أن يجرك ارتفاع صوت زوجك إلى أن جتاريه في ذلك ،فترفع صوتك
معه ،فليس لك حجة في ذلك ولو تعللت بأنه :هو يريد ذلك ،أو ال ينفع معه
إال هذا  ،بل كن أنت أكثر منه قدرة على األخذ باحلوار نحو السكينة والوقار،
وال يكون ذلك إال ببقائك على نبرةٍ متوازنةٍ وغير حادة ،فإنك سترى كيف يعود
صاحبك إلى هدوئك بعفوية وانسيابية.
 2ــ التعدّ ي في األلفاظ مبا ال يحسن التلفظ به ،ومن ذلك :الشتائم أو السباب ،أو
املن بالفضل واإلحسان.
التقليل من الشأن أو التحقير أو االستهزاء ،أو ّ
الَ :ق َ
فعن َع ْل َق َم َة َع ْن َع ْب ِد اهللَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ل ْي َس
المْ ُؤْ ِم ُن ب َّ
ِالط َّع ِان َوال ال َّل َّع ِان َوال ا ْل َف ِ
اح ِش َوال ا ْل َب ِذي ِء )((( ،وقد سئل النبي صلى اهلل
أي اإلسالم أفضل ؟ فقال عليه الصالة والسالم( :من سلم املسلمون
عليه وسلم ُّ
من لسانه ويده) (((.
بل إن من أعظم سمات املؤمنني أنهم يتخيرون أطايب الكالم وأحاسنه
وح�سنه.) 1900 ( ،
( )1رواه الرتمذي ّ
( )2رواه البخاري (  ،) 01وم�سلم ( .) 85
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ليقولوه للناس؛ فإن الكالم الطيب ينبئ عن مخبر طيب ،والكالم احلسن مرآة
ملعدن اإلنسان وكرمي منشئه ،ويبقى الكالم البذيء مدعاة للتنافر والنزاع،
وفرجة يتربع فيها الشيطان ،ويف ّرخ فيها عداوته بني الناس ،ولذا أوصى اهلل
تعالى بالقول األحسن ،فقال سبحانه لنبيه صلى اهلل عليه وسلمَ { :و ُق ْل ِل ِع َب ِادي
ان َك َ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
نس ِ
ان َين َز ُغ َب ْي َن ُه ْم إ َِّن َّ
َي ُقولُوا الَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن إ َِّن َّ
ان َعدُ ّواً
ان ِل ِ
إل َ
ُمبِيناً} (اإلسراء.)53 :
وما أروع الكلمة الطيبة! تطرب لها األذن ،وتنفذ إلى القلب ،وتألفها النفس،
وينقشها العقل على جدار الذاكرة ،فيبقى لها من العبق ما تتغير به الطباع،
وتأنس به األرواح ،وتطيب به اخلواطر ،وتعود به املياه إلى مجاريها.
فتأ ّمل ما ستصنعه كلمات النبي صلى اهلل عليه وسلم في هذا احلديث في
نفسك أنت ،فكيف مبن وجهت إليه.
فقد روى أنس بن مالك رضي ُ
اهلل عنه أنه َق َ
الَ ( :ب َل َغ َص ِف َّي َة َأ َّن َح ْف َص َة َقا َل ْت:
ِب ْن ُت َي ُه ِ
ود ٍّي؛ َف َب َك ْتَ ،فدَ َخ َل َع َل ْي َها ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َو ِه َي َت ْب ِكي،
ود ٍّي! َف َق َ
َف َق َ
يك ؟ َف َقا َل ْتَ :قا َل ْت ِلي َح ْف َص ُة ِإنِّي ِب ْن ُت َي ُه ِ
الَ :ما ُي ْب ِك ِ
ال ال َّنب ُِّي صلى
يم ت َْف َخ ُر
اهلل عليه وسلمِ :إن َِّك ال ْب َن ُة َنب ٍِّيَ ،وإ َِّن َع َّم ِك َل َنب ٌِّيَ ،و ِإن َِّك َل َت ْح َت َنب ٍِّيَ ،ف ِف َ
َع َل ْي ِك ؟! ُث َّم َق َ
ال :ات َِّقي اهلل َ َيا َح ْف َصة)(((.
أما السخرية في احلوار ،سواء توجهت إلى ذات الطرف اآلخر أو إلى شيء من
علم
وصفه ،أو إلى ما ميت إليه بصلة من ٍ
أهل أو عشيرة ،أو مبا ُينسب إليه من ٍ
وزرعا للعداوات ،ولذا ح َّرمها
إيغارا للصدورً ،
أو مال ،فهذا كله مح ّرم؛ ألن فيه ً
ين آ َم ُنوا ال َي ْس َخ ْر َقو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى
احلكيم سبحانه في قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
َأ ْن َي ُكونُوا َخ ْيراً ِم ْن ُه ْم َوال ِن َسا ٌء ِم ْن ِن َساءٍ َع َسى َأ ْن َي ُك َّن َخ ْيراً ِم ْن ُه َّن َوال َت ْل ِم ُزوا
( )3رواه الرتمذي ،وقال :ح�سن �صحيح ( .) 9283
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ْس ا ِال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
وق َب ْعدَ ا ِإلمي ِ
َأن ُف َس ُك ْم َوال َت َنا َب ُزوا بِا َأل ْل َق ِ
َان َو َم ْن َل ْم َي ُت ْب َف ُأ ْو َل ِئ َك
اب ِبئ َ
ُه ُم َّ
الظالمِ ُ َ
ون} (احلجرات.) 11 :
ويتأكد ذلك حينما تكون بني الزوجني فوارق بارزة في الدرجة العلمية أو
املالية ،أو من حيث النسب أو اجلاه أو نحو ذلك ،مما يدعو بعض األزواج أن
يستجيب إلغواء الشيطان فيترفع على زوجه بشيء من هذه األمور ،أو يمَ ُّن عليها
إذ أحسن إليها ،واإلساءة بهذا الترفع من أسوأ عوامل هدم احلوار الهادف بني
الزوجني؛ لصعوبة تفاديها ،أو متريرها بسهولة ،ولهذا جاء التحذير النبوي من هذا
الَ :ق َ
في حديث َأبِي ُه َر ْي َر َة ،حيث َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :المْ ُ ْس ِل ُم
َأخُ و المْ ُ ْس ِل ِم ال َي ْظ ِل ُم ُه َوال َي ْخ ُذلُ ُه َوال َي ْح ِق ُر ُه ،ال َّت ْق َوى َها ُه َنا َو ُي ِشي ُر ِإ َلى َصدْ ِر ِه َث َ
الث
َم َّر ٍات ،ب َِح ْس ِب ا ْمر ٍِئ ِم َن َّ
الش ِّر َأ ْن َي ْح ِق َر َأ َخا ُه المْ ُ ْس ِل َمُ ،ك ُّل المْ ُ ْس ِل ِم َع َلى المْ ُ ْس ِل ِم
َح َرا ٌم َد ُم ُه َو َمالُ ُه َو ِع ْر ُض ُه )((( .والكلمة الطائشة في أثناء احلوار ت ُِش ُّت بالذهن عن
مساره ،وتشق له خنادق موبوءة من الغيظ واحلنق ،أرى أن الزوجني يجب أن
يترفعا عنها ،وأن يسموا بحوارهما بالكلمة النزيهة ،والوصف الكرمي ،وأال يتوقفا
عند زالت اللسان إذا وقعت ،بل عليهما بالتغافل ،ففي التغافل عن ذلك سعادة
وانطالقة نحو السالمة والتالحم.
 3ــ الطعــن في النوايـــا واملقاصد ،كأن يقول أحدهما « :أنا أعلم قصـــدك في
كذا» ،أو« :نيتك في ذلك معلومة » ،أو « :أنت ال تنوي إال كذا وكذا»...
ويحملها كلها على السوء ،..فإن هذا تس ّور على ما في الصدور ،وال يعلم
ما فيها إال من ال تخفى عليه خفاياها سبحانه وتعالى ،فاألمر لن يتعدَّ ى
الشكوك واألوهام ،وهذه ال تعطيك احلقائق ،وال تسندك إلى وقائع ،وال
تكفيك في احلجج ،وال تورثك إال الكراهية والضغائن ،واألصل في زوجك
وحرص ُه عليك ،وتعلقه بك ،ولو شككت في ُب ْعده عن هواك،
محب ُت ُه لك،
ُ
( )1رواه م�سلم.) 4650( ،
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فلن تزيدك هذه الشكوك منه إال ُب ْع ًدا ،وكلما أفصحت له بأنك حتبه وحتمل
بعيدا،
نواياه على أحسن احملامل ،كلما قربته منك أكثر ولو كان في واقع األمر ً
ض َّ
ين آ َم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا َك ِثيراً ِم َن َّ
الظ ِّن إ َِّن َب ْع َ
الظ ِّن
واهلل تعــالى يقولَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
إثم } (احلجرات.)12 :
ٌ
بل إن إحسان الظن من حرمة املؤمن التي يجب أن نصونها ،وال يجوز أن
الَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
نتعداها ،فعن َع ْبد اهلل ْب ُن ُع َم َر ـ رضي اهلل عنهما ـ َق َ
ول اهلل َص َّلى
وف بِا ْل َك ْع َب ِة َو َي ُق ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُط ُ
ِيح ِكَ ،ما َأ ْع َظ َم ِك
ولَ ( :ما َأ ْط َي َب ِك َو َأ ْط َي َب ر َ
َو َأ ْع َظ َم ُح ْر َم َت ِكَ ،والَّ ِذي ن َْف ُس ُم َح َّمد ِب َي ِد ِه لحَ ُ ْر َم ُة المْ ُؤْ ِم ِن َأ ْع َظ ُم ِع ْندَ اهلل ُح ْر َم ًة ِم ْن ِك:
َما ِل ِهَ ،و َد ِمه َِ ،و َأ ْن ن َُظ َّن ِب ِه إِال َخ ْي ًرا)(((.
وأنت
ويقول عمر بن اخلطاب « :ال ت َُظننَ َّ بك ِل َمةٍ َخ َر َج ْت ِم ْن َأ ِخيك إال َخ ًيرا َ
ال » (((.
جتدُ لها في اخلي ِر َم ْح َم ً
وإمنا يقع سوء الظن في النوايا حينما ال نعير االستفسار فيما نتحاور فيه
املستمع رسال َة
فسر
ُ
اهتما ًما؛ «فاالتصال الف َّعال بني الزوجني يتحقق عندما ُي ّ
ُ
املتحدث » (((.
املتحدث بالطريقة التي قصدها
واالستفسار مرتبة تأتي بعد :اإلنصات مباشرة ،فإذا ما أشكل عليك من
حتمله من الظنون ما لم
حديث زوجك شيء فال تبادره بالتقومي ملا يقول ،أو ّ
يحمله في قلبه عليك ،بل استفسر منه أو ًال ،واستوضح من فكرته ولفظه ،ثم
زنها مبيزان احلب والثقة في صدقه ونبله ،فإنك ستجد أن األمر مختلف عما ظهر
لك في بادئ األمر.
كثيرا من األزواج جملة من
إن هذا االستفسار والتأني سيكفيان – بإذن اهلل – ً
( )2رواه ابن ماجه.) 3922 ( ،
( )3رواه ابن عدي ب�سنده يف الكامل ( .152/7 ،) 2062
( )4مثلث التوافق الزواجي ،د .وداد العي�سى� ،ص.77 :
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االعتذارات التي يقدمونها إلى بعضهم بعد أن يتبني لهم خالف سوء ظنهم؛
فقد ال يوفق احملاور في لفظه أو أسلوبه ،ولكن ال ينبغي أن يكون ذلك مدعاة إلى
القدح في نيته أو قصده.
مثيرا للريبة
يقول الدكتور :حامت آدم« :إذا رأيت سلوكً ا من الطرف اآلخر ً
سار في نفسك ،فاطلب مباشرة منه التفسير ،واشرح
أثرا غير ٍ
والشك ،أو يحدث ً
له ما في نفسك بد ًال من أن تدخل متاهة.
انطباعا ما عن شخصية الطرف اآلخر ،وأثبتت الوقائع
وإذا كنت قد كونت
ً
واألحداث عكسه ،فاعترف بخطئك ،وغ ّير فكرتك ،ونكون حينها قد استفدنا
من مفهوم :التغذية الراجعة»(((.
 4ــ الكذب واالفتراء ،فإنه خط أحمر؛ فإن به تفقد الثقة بني الزوجني ،وينهار
بناء الصدق في حياتهما ،وتتسلل الريبة إلى نفسيهما ،ولذا تكثر بينهما
األميان املغلظة ،أو طلب البينات والشواهد القاطعة ،ولرمبا وقعا في التخ ّون
والتحسس ،وهذه مؤشرات خطيرة على عدم الطمأنينة من الطرف اآلخر ،وإذا
كان مذمو ًما في كل حوار ،فما بالك في احلوار بني الزوجني ،اللذين يفترض
أن ينهض حوارهما على الشفافية والوضوح ،وعدم التل ّون واخلداع.
فاألصل في احلوار بني الزوجني هو الصدق واالبتعاد عن الكذب؛ ويدخل هذا
في عموم حديث َع ْب ِد اهلل بن مسعود َر ِض َي اهلل َع ْن ُه َع ْن ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم
َق َ
الصدْ َق َي ْه ِدي ِإ َلى ا ْل ِب ّر َِ ،وإ َِّن ا ْل ِب َّر َي ْه ِدي ِإ َلى الجْ َ َّن ِةَ ،وإ َِّن ال َّر ُج َل َل َي ْصدُ ُق
ال ( :إ َِّن ِّ
َح َّتى َي ُك َ
ون ِصدِّ يقًاَ ،وإ َِّن ا ْل َك ِذ َب َي ْه ِدي ِإ َلى ا ْل ُف ُجورَِ ،وإ َِّن ا ْل ُف ُجو َر َي ْه ِدي ِإ َلى ال َّنارِ،
َوإ َِّن ال َّر ُج َل َل َي ْك ِذ ُب َح َّتى ُي ْك َت َب ِع ْندَ اهلل َك َّذا ًبا)(((.
( )1العالقات الأ�سرية فنون و�أ�سرار� ،ص.222 :
( )2رواه البخاري.) 5629 ( ،
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وأشد منه إذا كان احلوار بينهما في إثبات حق أو دفع ظلم ،فالكذب هنا فجور
يستحل به أحد الطرفني ما ال يحل له ،وإمنا مييل أحد الزوجني إلى الكذب في احلوار
حينما يشعر أحيا ًنا بضعف حجته ،وأنه سيقف موقف احلرج إذا حتدّ ث باحلقيقة.
وعدّ ه النبي صلى اهلل عليه وسلم من صفات املنافقني ؛ خاصة في حال اخلصومة،
فقد روى َع ْبدُ اهلل ْب ِن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنه َأ َّن ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
الَ ( :أ ْر َب ٌع
َم ْن ُك َّن ِفي ِه َك َ
ان ُم َنا ِفقًا َخا ِل ًصاَ ،و َم َن َكان َْت ِفي ِه َخ ْص َل ٌة ِم ْن ُه َّن َكان َْت ِفي ِه َخ ْص َل ٌة
اق َح َّتى َيدَ َع َهاِ :إ َذا ا ْؤتمُ ِ َن َخ َ
ِم َن ال ِّن َف ِ
انَ ،و ِإ َذا َحدَّ َث َك َذ َبَ ،و ِإ َذا َع َاهدَ َغدَ َرَ ،و ِإ َذا
اص َم َف َج َر )(((.
َخ َ
قال ابن حجر – رحمه اهلل – « :الفجور :امليل عن احلق واالحتيال في ر ّده ،وهذا
قد يندرج في اخلصلة األولى وهي الكذب في احلديث» (((.
ُوم ِب ْن ِت ُع ْق َب َة رضي اهلل عنها
وال أرى أن يتع ّلق الزوجان دو ًما بحديث ُأ ِّم ُك ْلث ٍ
أنها َقا َل ْتَ ( :ما َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ص ِفي َش ْيءٍ ِم ْن
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُي َرخِّ ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َي ُق ُ
ان َر ُس ُ
الث؛ َك َ
ول :ال َأ ُعدُّ ُه َك ِاذ ًبا
ا ْل َك ِذ ِب إِال ِفي َث ٍ
الحَ ،وال َّر ُج ُل َي ُق ُ
اس َي ُق ُ
ول ِفي
ال َّر ُج ُل ُي ْص ِل ُح َبينْ َ ال َّن ِ
ول ا ْل َق ْو َل َوال ُيرِيدُ ِب ِه إال ْ
اإلص َ
الحْ َ ْر ِبَ ،وال َّر ُج ُل ُي َحدِّ ُث ا ْم َر َأ َت ُهَ ،والمْ َ ْر َأ ُة تحُ َ دِّ ُث َز ْو َج َها )(((.
فهذا إمنا فيما يستدميان به حسن العشرة بينهما من الثناء واملدح وجميل
الوصف مبا ليس فيهما ،كأن يقول لها :أنت أجمل امرأة ،أو أنت أحب الناس إلى
يما َي َت َع َّلق ِب َأ ْم ِر المْ ُ َع َ
اش َرة َو ُح ُصول األ ْل َفة
نفسي ،فقد جاء في عون املعبودَ ( :أ ْيِ :ف َ
نهماَ ،ق َ
ال الخْ َ َّطاب ُِّيْ :
يها َو ُي ْظهِ ر َل َها ِم َن المْحَ َ َّبة
كذ َب ال َّر ُجل َز ْو َجته َأ ْن َي ِع َ
دها َويمُ َ ِّن َ
َب ْي َ
( )3رواه البخاري.) 33 ( ،
( )4فتح الباري .112/1
( )5رواه �أبو داود (  ،) 4275و�صححه الألباين يف ال�صحيحة ( .) 545
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قها)(((.
تها َو ُي ْص ِلح ِب ِه خُ ُل َ
َأ ْكثَر مِمَّا ِفي ن َْفسه؛ َي ْس َت ِدمي ب َِذ ِل َك ُص ْح َب َ
وهذا مما يستحسن في احلوار؛ ألنه يؤلف بني النفوس ،ويشرح اخلواطر ،ويق ّرب
األفكار ولو كانت متضاربة.
ويصل الكذب – نعوذ باهلل منه – إلى حد الزور واملنكر الفظيع إذا وقع الزوج
الزوج على نفسه زوج َت ُه بقولهِ :
علي كظهر أمي(((.
في الظهار؛ وهو أن يح ّرم ُ
أنت َّ
إن هذا اللفظ وما يأتي على معناه يخالف مقتضى عقد النكاح الذي أباح اهلل
به هذه املرأة ،ليمسكها الزوج باملعروف ،وهذا ليس من املعروف في شيء ،وأي
ُ
الرجل زوج َت ُه على نفسه ليجعلها كأ ّمه؟
معروف في أن ُيح ّرم
لقد اشتكت خولة بنت ثعلبة رضي اهلل عنها إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم
من زوجها الذي ظاهرها بهذه الكلمة ،واستمع اهلل إلى شكواها ،وأنزل فيها قرآ ًنا
وحدا من حدوده؛
استنكارا لهذه املقولة الشنيعة ،وجعل فيها كفارة مغلظة؛ ً
ً
تأديبا لكل زوج ال يبالي بتحرمي ما َّ
زورا وبهتا ًنا ،وموعظة ملن
أحل اهلل تعالى له ً
ً
يؤمن باهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فقال سبحانهَ { :قدْ َس ِم َع اهلل ُ َق ْو َل الَّ ِتي
تجُ َ ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
يع َب ِصي ٌر،
هلل َواهلل ُ َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما إ َِّن اهلل ََس ِم ٌ
ون ِم ْن ُك ْم ِم ْن ِن َسا ِئهِ ْم َما ُه َّن ُأ َّم َها ِتهِ ْم إ ِْن ُأ َّم َهات ُُه ْم ِإ َّال ال َّ
ين ُي َظ ِاه ُر َ
ال ِئي َو َلدْ ن َُه ْم
الَّ ِذ َ
ين ُي َظ ِاه ُر َ
َو ِإن َُّه ْم َل َي ُقولُ َ
ون ِم ْن
ون ُم ْن َكراً ِم َن ا ْل َق ْولِ َوزُوراً َوإ َِّن اهلل َ َل َع ُف ٌّو َغ ُفو ٌرَ ،والَّ ِذ َ
ُوع ُظ َ
ِن َسا ِئهِ ْم ُث َّم َي ُعو ُد َ
ون ِب ِه
اسا َذ ِل ُك ْم ت َ
ون لمِ َا َقالُوا َف َت ْحرِي ُر َر َق َبةٍ ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي َت َم َّ
َواهلل ُ بمِ َا ت َْع َم ُل َ
اسا
ون َخبِي ٌرَ ،ف َم ْن َل ْم َي ِجدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي َت َم َّ
هلل َو َر ُسو ِل ِه َو ِت ْل َك ُحدُ و ُد ا ِ
ني ِم ْس ِكين ًا َذ ِل َك ِل ُتؤْ ِم ُنوا بِا ِ
هلل
َف َم ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِإ ْط َعا ُم ِس ِّت َ
يم} (املجادلة .) 4–1
ِين َع َذ ٌ
َو ِل ْل َكا ِفر َ
اب َأ ِل ٌ
( )6عون املعبود .179/13
( )1معجم لغة الفقهاء� ،ص.297 :
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أبدا في حواره مع زوجته أن يتعدَّ ى هذه احلدود الربانية ،ولو
ال يعذر الزوج ً
قصرت في حقه ،فالظهار – مع كونه
فعلت الزوجة ما فعلت من إثارة غضبه ،أو ّ
تأديب تفي
قو ًال فحسب – إثمه عظيم ،وال ميكن أن يكون اإلثم يو ًما وسيلة
ٍ
بالغرض ،أو حتقق الهدف.
ِ
الطرف اآلخر نصي َب ُه من احلديث ،فهذا يشعره بأنه في
 5ـ املقاطعة وعدم إعطاء
دور املتلقي فحسب ،وال يرى حينها للحوار أي جدوى بالنسبة إليه ،وهذا
بالَّ ،
ولعل من أبرزها:
له سلبيات رمبا ال تأتي على املستأثر باحلديث على ٍ
إحساس َ
املقاطع بعدم االهتمام به وال بأفكاره ،وعدم تشجيعه على إبداء رأيه،
مما يجعله مييل إلى اإلحجام عن احلوار واإلضراب عنه.
وهنا تزيد نسبة ظاهرة الصمت السلبي املؤدي إلى الكبت النفسي ،والذي
تنتج منه أمراض نفسية خطيرة يصعب على املتسبب من الزوجني تفسي ُرها إال
بزيارة الطبيب ،وهي مرحلة من املؤكد أنهما ال يودان الوصول إليها.
«وحتى يفوز الزوجان باستماع ج ّيد البد من التحرر من احلوار الداخلي السيئ
الذي يقوله ُّ
دائما :زوجي
كل طرف عن اآلخر :فإذا كانت الزوجة تردد لنفسها ً
ال يشعر بي ،وال يحترم أحاسيسي ،أو ال يحبني ،فإنها أقل استعدا ًدا لالستماع
دائما :زوجتي نكدية ،أو ال
احملايد له ،وكذلك الزوج إذا كان يقول لنفسه ً
تقدرني حق قدري ،فإن فرصة االستماع اجل ّيد لها تتضاءل تضاؤلاً
كبيرا »(((.
ً
فالبد من التهيئة النفسية لالستماع ،ثم االنطالق الفعلي فيه ،باإلنصات
الف َّعال للطرف اآلخر؛ فإن عدم إتاحة الفرصة إلبداء وجهة النظر مبقاطعة احلديث
هو قطع حلبال الوصل ،وهدم جلسور الود ،وفسح لتدخل الوساوس الشيطانية في
احلكم على املستأثر باحلديث بأنه نرجسي ومستبد وأناني ومتسلط!
( )2فن التوا�صل بني الزوجني ،د� .سحر طلعت� ،ص.16 :
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وتشتد املقاطعة على املتحدّ ث حينما تكون باخلروج عن املوضوع إلى موضوع
بتشقيق لنقطة احلوار األساس ،مما يبدد أفكار احملاور ،ويشتت ذهنه،
آخر ،أو
ٍ
ويشعره بضعف قدرته على التواصل مع الطرف اآلخر.
أيضا بالفعل،
وال يفهم من ذلك أن املقاطعة تكون باللسان فقط  ،بل قد تكون ً
شخصا أم غير ذلك؛ كأن
كأن يتشاغل باحلديث مع طرف ثالث ،سواء أكان
ً
يرد على مكاملة هاتفية من غير حاجة وال طلب إذن ،أو إرسال نظره إلى التلفاز
ذهنيا كاالنشغال بالرد وجتهيزه عن فهم مرام املتحدث أو إبداء
أو نحوه ،أو حتى ً
متظاهرا بااللتفات
التجاوب معه ،وهذا يستفز احملاور ويبدي له صاحبه بأنه ليس إال
ً
ال شخصه ،وهما ِ
أمران أحال ُه َما م ُّر.
إليه أو متجاه ً
يقول ابن عباس « :جل ِليسي عندي ٌ
أوس ْع ُت
ثالث :إذا َأ ْق َب َل َر ّح ُ
بت بِه ،وإذا َق َعدَ َ
له ،وإذا حتدّ َث َأن َْص ُّت ِ
حلد ْي ِثه» (((.
ِ
لم ر َّد َج َوا ِب ِه
بإنســــان إذا ْأغضـــــ ْب ُت ُه
َم ْن لي
ٍ
وجهِ ْل ُت كان ا ِحل ُ
ِ (((
ِ
ِ
وبقلبِــــــــــ ِه ولع َّله أدرى بـــــه
بسمعــــه
للحديث
وتراه ُي ْص ِغي
فأنصت له
ويقول عطاء بن رباح رحمه اهلل « :إن الرجل ليحدثني باحلديث،
ُ
كأني لم أسمعه ،وقد سمعته قبل أن ُيولد » (((.
إننا نريد أن يصل الزوج بإنصاته إلى زوجه وعدم مقاطعته له أن يصغي له
ليس بسمعه فحسب ،بل بكل جوارحه ،ويتجه نحوه بقلبه وقالبه ،حتى يشعره
بأنه اخترق حاجز املشاعر لديه ،وبدأ في قراءة أمله وأمله ،فيعيش فرحه وحزنه،
وتظهر عليه عالمات التالحم احلقيقي بروحه حتى كأنهما اجلسد الواحد الذي
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.
( )1رواه البالذري ب�سنده يف �أن�ساب الأ�شراف ،)05–94/3( ،وراجع :عيون الأخيار البن قتيبة.)603/1( ،
( )2امل�ستطرف يف كل فنِّ م�ستظرف  ،041/1ومو�سوعة ن�ضرة النعيم يف مكارم �أخالق الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم.)1261/5( ،
(� )3سري �أعالم النبالء.)68/5( ،
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ولنعلم أننا ال نقدم شي ًئا رائ ًعا ألزواجنا حينما ال نقاطعهم ،بل إننا بذلك نقدم
فهما
شي ًئا أروع ألنفسنا ،حيث نكون أكثر أد ًبا وأشد جاذبية ،وأرفع خلقًا ،وأكثر ً
ملا نسمعه وما نتحدث به.
تنقل مجلة «ريدردايجيست» من أشهر املجالت األمريكية :إن أكثر الناس
يستدعون الطبيب ال ليفحصهم وإمنا ليستمع إليهم !(((.
 6ــ تضخيم اخلطأ اجللي ،وإبداء الفرحة بالوقوع فيه ،وإظهار اإلحساس باالنتصار،
وأشد من ذلك إتباعه باللوم والعتاب الشديدين اهتبا ًال لفرصة الزلل وإمعا ًنا
أبدا في احلوار بني الزوجني؛ ألنه خروج عن ميدان
في تأكيده ،فهذا ال يستقيم ً
التراحم واملودة ،واستغالل حلالة الضعف ،وهذا ال يصنعه الكرماء ،وال يليق
بأهل الفضل ،بل يجمل هنا التعامل بالرفق ،والنصح باللني ،والبدار بالعفو
والصفح ،والوقوف مع اخلطأ بكل توسط من غير متييع له وال تضخيم ،فاهلل
تعالى يقول{ :و َأ ْن تَع ُفوا َأ ْقرب ِلل َّت ْقوى وال تَنسوا ا ْل َف ْض َل بي َن ُكم إ َِّن َ
اهلل بمِ َا
َ ُ
َ َ
َ ْ
َ ْ
َْ ْ
ت َْع َم ُل َ
ون َب ِصي ٌر} ( البقرة.)237 :
ولنتأمل كيف وصفت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها نبي الرحمة صلى اهلل
عليه وسلم في حديث عبد اهلل اجلدلي رضي اهلل عنه ،إذ قال( :سألت عائشة
رضي اهلل عنها عن خُ ُلقِ النبي صلى اهلل عليه وسلم فقالتْ :لم ُ
يك ْن ِ
فاح ًشا
ولكن ُي ْع ُفو
السيئة،
ْ
وال ُم َت َف ِح ًشا َوال َص ّخا ًبا في ْ
بالسيئ ِة ِّ
األس َو ِاقَ ،وال يجزِي ِّ
يص َفح)(((.
َو ْ
والواقع العملي يشهد بهذه الروح احلوارية الطيبة ،التي مع وضوح اخلطأ وجالئه
وإعطاء للموقف نصي َب ُه من العقل والرزانة واإلنصاف من
حلما وأناة،
ً
لم تزد إال ً
( )4مهارات التوا�صل بني الزوجني ،د.عادل هندي� ،ص.32 :
( )5رواه الرتمذي (  ،) 1939وقال :ح�سن �صحيح.
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دون توسيع للجدل وال إذاعة للزلل ،ومن ذلك ما رواه َأنَس بن مالك رضي اهلل عنه
أنه َق َ
الَ ( :ك َ
ان ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه وسلم ِع ْندَ َب ْع ِض ِن َسا ِئ ِه(((َ ،ف َأ ْر َس َل ْت إ ِْحدَ ى
ُأ َّم َه ِ
يها َط َعا ٌمَ ،ف َض َر َب ْت الَّ ِتي ِفي َب ْي ِت َها َيدَ الخْ َ ِاد ِمَ ،ف َس َق َط ِت
ات المْ ُؤْ ِم ِن َ
ني ب َِص ْح َفةٍ ِف َ
الص ْح َف ِةُ ،ث َّم َج َع َل
الص ْح َف ُة َفا ْن َف َل َق ْتَ ،ف َج َم َع ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه وسلم ِف َلقَ َّ
َّ
الص ْح َف ِة َو َي ُق ُ
يها َّ
الط َعا َم الَّ ِذي َك َ
ولَ :غا َر ْت ُأ ُّم ُك ْمُ ،ث َّم َح َب َس الخْ َ ِاد َم
َي ْج َم ُع ِف َ
ان ِفي َّ
يح َة ِإ َلى الَّ ِتي
الص ْح َف َة َّ
َح َّتى ُأ ِت َي ب َِص ْح َفةٍ ِم ْن ِع ْن ِد الَّ ِتي ُه َو ِفي َب ْي ِت َهاَ ،فدَ َف َع َّ
الص ِح َ
ُك ِس َر ْت َص ْح َف ُت َها َو َأ ْم َس َك المْ َ ْك ُسو َر َة ِفي َب ْي ِت الَّ ِتي َك َس َر ْت ) (((.
إنه ال ميكن أن يتص ّور الزوج فضل زوجه عليه إذا أغضى عن اخلطأ وترفق في
معاجلته إال إذا وضع نفسه مكان املخطئ ،فمن يرضى أن يستغل خطؤه أو ال يغفر
له زللـه !؟
وذ ِر الذي فيه الكـــــــدر
خُ ْذ من خليلك ما صفـــــــا
ِ (((
اخلليــــــــل على الغ َير
تبة
فالعم ُر أقصــــــــــــ ُر من معا
ِ
7ــ كفران العشير ،وجتاهل املشاعر :أما كفران العشير ،فأكثر ما تقع فيه الزوجات
في حق أزواجهن ،وهو خط أحمر في احلوار؛ ألنه يصيب الزوج باإلحباط
خيرا وال تشكر له معروفًا ،ولرمبا ّ
تعذر به عن
نحو زوجته حينما ال تذكر له ً
ال بعدم جدواه مع من تكفر ما سلف ،فأي أمل فيما
استمرارية احلوار؛ متعل ً
خلف؟
الَ :ق َ
اس رضي اهلل عنهما َق َ
ِيت
ال ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه وسلمُ ( :أر ُ
ف َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
هلل؟ َق َ
ال َّنا َر َف ِإ َذا َأ ْك َث ُر َأ ْه ِل َها ال ِّن َسا ُء َي ْك ُف ْر َن؛ ِق َ
يلَ :أ َي ْك ُف ْر َن بِا ِ
الَ :ي ْك ُف ْر َن ا ْل َع ِشي َر
( )6جاء يف رواية الن�سائي �أنها �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.) 3894 ( ،
( )1رواه البخاري.) 4284 ( ،
( )2العالقات الزوجية فنون و�أ�سرار ،د.حامت �آدم.091 :
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اإلح َس َ
ان؛ َل ْو َأ ْح َس ْن َت ِإ َلى إ ِْحدَ ا ُه َّن الدَّ ْه َر ُث َّم َر َأ ْت ِم ْن َك َش ْي ًئا َقا َل ْتَ :ما
َو َي ْك ُف ْر َن ْ
َر َأ ْي ُت ِم ْن َك َخ ْي ًرا َق ُّط )(((.
إن على الزوجة أن تصون لسانها من كفران نعمة الزوج عليها ،وأن تضع أمامها
حتى في أحلك الظروف وأقسى املواقف ما لزوجها من إيجابيات وأفضال ،وتُعزز
من عالقتها به بذكرها أمامه ،وشكره عليها ،فإن كلمات الشكر ال تكلف الزوجة
شي ًئا ،ولكنها تعني لزوجها الكثير من العرفان والتعبير عن حسن الوفاء والتقدير.
أما جتاهل املشاعر ،فعلى العكس من سابقه ،فإن أكثر من يقع فيه هم األزواج
جتاه زوجاتهم ،واملشاعر لدى املرأة خط أحمر ال تقبل جتاوزه؛ ملا ُف ِطرت عليه املرأة
شجن
من رهافة احلس ،وقوة العاطفة ،واحلاجة إلى ّ
تفهم ما يختلج في صدرها من ٍ
ال لهذه األحاسيس صدت نفسها
تتردد لضعفها في البوح به ،فإذا رأت جتاه ً
عن احلوار ،وتكلفت كبتها ،وأقسى من ذلك أن يص ّرح الزوج في حواره معها
بعدم االكتراث مبشاعرها ،فإنها سترى أن التواصل احلواري غدا في غاية الصعوبة
والتعقيد.فمشاعر املرأة كنز ،الزوج النبيه هو الذي يستثمر هذا الكنز في زيادة
رصيد احلب بينه وبني زوجته ،فيخبرها بكل صدق بأن مشاعرها محل اهتمامه
بهم ال يسعى حثي ًثا إلى التخفيف منه،
األول ،وأنه ال يقبل أن تكون مثقلة ٍّ
بغم فيتأخر عن البذل في كشفه ،يحف ذلك كله بالكلمة اجلميلة،
أو مصابة ٍ
والدعاء املخلص ،والسعي اجلاد.
أصغ إلى هذا احلوار الزوجي ذي اإليقاع العاطفي احلنون ،الذي تشترك فيها
ِ
ُ
يلم برأسها
أنغام العرفان باإلحساس باملشاعر ،فهاهي ذي عائشة رضي اهلل عنها ّ
ألم فتصيح بالنبي صلى اهلل عليه وسلم قائلةَ ( :وا َر ْأ َسا ْه! َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل
ٌ
ـــو َك َ
ـــان َو َأنَا َح ٌّي؛ َف َأ ْس َتغْ ِف َر َل ِك َو َأ ْد ُع َو َل ِكَ ،ف َقا َل ْت َعا ِئ َش ُة:
عليـــه وســـلمَ :ذ ِاك َل ْ
( )4رواه البخاري.) 28 ( ،
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ـــان َذ َاك َل َظ ِل ْل َت ِآخ َر َي ْو ِم َ
هلل ِإنِّي ُ
الظ ُّن َك تحُ ِ ُّب َم ْو ِتيَ ،و َل ْو َك َ
َوا ُث ْك ِل َيا ْه! َوا ِ
ـــك ُم َعـــ ِّر ًسا
ــــكَ ،ف َق َ
ــــض َأ ْز َو ِاج َ
ـــــال ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه وسلمَ :ب ْل َأنَا َوا َر ْأ َسا ْه!.((()...
ِب َب ْع ِ
مستراحا لهما من نصب
إنه التناغم العذب بني الزوجني ..حتى لتغدو حواراتهما
ً
احلياة وتعبها ،ورشفة باردة نقية بعد عطش املشاعر وجفافها ،فيرتوي ٌّ
كل منهما
من معني اآلخر حتى يصل ال ِّري إلى القلب ،فتنبت فيه نبتة احلب بهية زاهية.
 8ــ َع ْقدُ املقارنات بني الطرف اآلخر وغيره ،أو بني حال األسرة وغيرها ،سواء أكان
ذلك في أسلوب التعامل أم في القدرة املالية أم في املهارات بشتى أشكالها
وألوانها؛ فإن من املعلوم قط ًعا عدم استواء األحوال واتفاق الصفات ،وما
حتما أنهما يجهالن غيره ،وطرح الشخصية
يعلمه الزوجان من حال غيرهما ً
للمقارنة بغيرها جرح بليغ ليس من السهل أن يندمل ،بل هو معول هدم لبناء
ال أنه ينشئ عداوة مع الشخص املذكور في املقارنة من غير
الثقة بينهما ،فض ً
ذنب اقترفه!
واملقارنة املنبوذة في احلوار الزوجي أحيا ًنا تكون صريحة ،كقولها له مثالً :فالن
كثيرا ما يسافر مع زوجته ..وفالن أكرم منك على زوجته ..أو كقوله لها :كنت
ً
ّ
أمتنى أن تكوني كفالنة مع زوجها ..أو تعلمي من فالنة كيف تسعد زوجها..
ونحو ذلك.
وأحيا ًنا تكون بالتعريض املفهوم ،كقولها له :ما أسعد فالنة بزوجها فهو
يكرمها ويدللها! أو كقوله لها :أكلنا اليوم أطباقًا شهية عند فالن صنعتها له
غالبا بأسلوب ساخر وماكر..ال يحتاج الطرف اآلخر
زوجته املاهرة..ويكون ذلك ً
فيه إلى التدليل على أنه للمقارنة ..وإن كنت أقول :بأنه يجب إحسان الظن
وعدم الوقوف عند ذلك.
( )4رواه البخاري.) 5666( ،
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 9ـ تبادل التهم ،فإن التهمة رمبا تكون صحيحة ،ولكنها تظل تهمة حتى تثبت،
وإن منشأ هذا هو حرص بعض األزواج على إلصاق اخلطأ بالطرف اآلخر في
أثناء احلوار في مشكلة ّما ،ومحاولة إقناعه بوقوعه منه ،وفي مقابل ذلك جتد
اآلخر يدافع عن نفسه ويلقي بالالئمة على صاحبه ،وهكذا لو استمرت هذه
احلال لبقيت التهم سجا ًال بينهما.
فما الثمرة إذًا؟ وبأي شيء سيخرجان به؟
أليس األولى أن يحرصا على حتديد اخلطأ والتفكير في عالجه ،من دون
االنشغال فيمن وقع منه أو لومه وعتابه وتوبيخه؟! فالوقوع في اخلطأ من فطرة
اإلنسان ،وإمنا ِ
الفطنة تكمن في التبصر في كيفية اخلروج منه ال التأكيد على
حصوله.
نعم ..قد يقال :بأن اإلغضاء عن حتديد املخطئ يجعله يتمادى في خطئه
ويتساهل فيه ،فنقول :بأن للمحاور أن يقتنص أي فرصة للتحذير من أسباب هذا
اخلطأ في غير وقت احلوار ،وله أن يستفيد من وسائل كثيرة في هذا الشأن مباشرة
أو غير مباشرة ،تكفيه مشقة املواجهة حا ًال ،وتغنيه عن نتائجها مآ ًال.
ويعظم اخلطب في تبادل التهم حينما تتعلق بالقدح في ِ
الع ْرض؛ فإن قضية
ِ
الع ْرض غاية في اخلطورة ،وقد أوصد بابها الشارع احلكيم ،ووضع ملن يتجاسر
عليها أحكا ًما وحدو ًدا تُضمن بها سالمة العرض ما لم يتبني ذلك ،وجاء ذلك
ين َي ْر ُم َ
ون
مبي ًنا في كتاب اهلل تعالى في آيات اللعان((( ،فقال تعالىَ { :والَّ ِذ َ
َأ ْز َو َاج ُه ْم َو َل ْم َي ُك ْن َل ُه ْم ُش َهدَ ا ُء ِإ َّال َأن ُف ُس ُه ْم َف َش َها َد ُة َأ َح ِد ِه ْم َأ ْر َب ُع َش َها َد ٍات بِا ِ
هلل
هلل َع َل ْي ِه إ ِْن َك َ
الص ِاد ِقنيََ ،والخْ َ ا ِم َس ُة َأ َّن َل ْع َن َة ا ِ
ان ِم َن ا ْل َك ِاذ ِبنيََ ،و َيدْ َر ُأ َع ْن َها
ِإ َّن ُه لمَ ِ َن َّ
هلل ِإ َّن ُه لمَ ِ َن ا ْل َك ِاذ ِبنيََ ،والخْ َ ا ِم َس َة َأ َّن َغ َض َب ا ِ
اب َأ ْن ت َْش َهدَ َأ ْر َب َع َش َها َد ٍات بِا ِ
هلل
ا ْل َع َذ َ
( )2اللعان « :هو �شهادة م�ؤكدة باليمني املقرونة باللعن ،قائمة مقام حد القذف يف حق الزوج ومقام حد الزنا يف حق الزوجة» ،معجم
لغة الفقهاء.392 :
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هلل َع َلي ُكم ورحم ُت ُه و َأ َّن َ
َع َل ْي َها إ ِْن َك َ
اب
اهلل َت َّو ٌ
ان ِم َن َّ
الص ِاد ِقنيََ ،و َل ْوال َف ْض ُل ا ِ ْ ْ َ َ ْ َ َ
يم} (النور.) 10–6 :
َح ِك ٌ
مستورا بني الزوجني ،وال يزال في دائرة التهم ،فكيف إذا كان
هذا إذا كان األمر
ً
ُ
اآلذان ،وفرح به املغرضون
األلسن ،والكته األفوا ُه ،وتلقته
كذ ُب ُه محققًا ،وتناقلته
ُ
واحلاسدون!
النبي صلى اهلل عليه وسلم ابتالء
وهذا ما حصل في قصة اإلفك التي ابتلي فيها ّ
شديدا ،وامتحنت فيها أ ّمنا الطاهرة املطهرة عائشة رضي اهلل ُ عنها امتحا ًنا بلي ًغا،
ً
فإن لنا فيها الدرس الوافي ،والعظة املؤثرة ،واحلقيقة الكاشفة.
ومع هذا كله فإننا لم جند النبي صلى اهلل عليه وسلم يشير بأصبع االتهام إليها
من غير حجة وال دليل ،بل كان يزورها ويسلم عليها ويسأل عنها ،إلى أن قال:
( َأ َّما َب ْعدُ َيا َعا ِئ َش ُةِ ،إ َّن ُه َب َل َغ ِني َع ْن ِك َك َذا َو َك َذاَ ،ف ِإ ْن ُك ْن ِت َبرِي َئ ًة َف َس ُي َب ِّر ُئ ِك اهلل،
َاب،
اس َتغْ ِفرِي اهلل َوتُوبِي ِإ َل ْي ِه؛ َف ِإ َّن ا ْل َع ْبدَ ِإ َذا ْاع َت َر َف ُث َّم ت َ
َوإ ِْن ُك ْن ِت َألمْ َ ْمت ب َِذن ٍْبَ ،ف ْ
َاب اهلل ُ َع َل ْي ِه ) ((( ،وما هو إال ما بدأ به النبـي صلى اهلل عليه وسلم حواره معها
ت َ
،فقد ب َّرأها اهلل تعالى وأنزل في براءتها قرآ ًنا ُيتلى إلى يوم القيامة(((.
منهجا نوقف به مدَّ االتهام من غير حق ،خاصة بني
غير أن اهلل تعالى جعل لنا ً
الزوجني ،اللذين جعل اهلل بينهما ميثاقًا ً
غليظا؛ يتمثل في العقد الشرعي الذي
جتب به الواجبات ،وتثبت به احلقوق ،فال يجوز أن يستهان به بإطالق األلفاظ
هلل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه ِفي الدُّ ْن َيا َو ِ
على غير عواهنها ،فقال تعالىَ { :و َل ْوال َف ْض ُل ا ِ
اآلخ َر ِة
يم ،إ ِْذ َت َل َّق ْو َن ُه ِب َأ ْل ِس َن ِت ُك ْم َو َت ُقولُ َ
ون ِب َأ ْف َو ِاه ُك ْم َما
لمَ َ َّس ُك ْم ِفي َما َأ َف ْض ُت ْم ِفي ِه َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
َل ْي َس َل ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم َوتحَ ْ َس ُبو َن ُه َه ِّين ًا َو ُه َو ِع ْندَ ا ِ
يمَ ،و َل ْوال إ ِْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم َما
هلل َع ِظ ٌ
ون َل َنا َأ ْن َن َت َك َّل َم ب َِه َذا ُس ْب َحان ََك َه َذا ُب ْه َت ٌ
َي ُك ُ
يمَ ،ي ِع ُظ ُك ْم اهلل ُ َأ ْن َت ُعو ُدوا لمِ ِ ْث ِل ِه
ان َع ِظ ٌ
( )1رواه البخاري.) 2467 ( ،
( )2وهي ع�شر �آيات من �سورة النور ،الآيات.20–11 :
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َأ َبداً إ ِْن ُكن ُت ْم ُمؤْ ِم ِننيََ ،و ُي َبينِّ ُ اهلل ُ َل ُك ْم اآل َي ِ
يم}.
يم َح ِك ٌ
ات َواهلل ُ َع ِل ٌ
بل لم يسمح النبي صلى اهلل عليه وسلم بحكمته ونور بصيرته لذلك الزوج
األعرابي أن يتبادر إلى ذهنه أن يتهم زوجته باحلرام حينما وقع في قلبه شيء من
الشك في نسبة أحد أوالده إليه لتغ ّير لونه عن بقية أوالده ،ف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي
الَ :يا َر ُس َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َجا َء ُه َأ ْع َراب ٌِّي َف َق َ
اهلل َع ْن ُهَ ( :أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،إ َِّن
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
الَ :ه ْل َل َك ِم ْن إبِـل؟ َق َ
ا ْم َر َأ ِتي َو َلدَ ْت ُغال ًما َأ ْس َو َد! َف َق َ
الَ :ما َأ ْل َوان َُها؟
ان َذ ِل َك؟ َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
يها ِم ْن َأ ْو َر َق؟ َق َ
الُ :ح ْم ٌرَ ،ق َ
َق َ
ال :ف َأنى َك َ
الُ :أ َرا ُه
الَ :ه ْل ِف َ
ِع ْر ٌق َن َز َع ُهَ ،ق َ
الَ :ف َل َع َّل ا ْب َن َك َه َذا َن َز َع ُه ِع ْر ٌق)(((.
إن الثقة بني الزوجني في حوارهما يجعلهما :أكثر أما ًنا ،وأمتع حدي ًثا ،وأصدق
عاطفة ،وأنبل خلقًا ،وأكرم وصلاً .
وعلى العكس من ذلك ،فإن التهمة بينهما :نزغ دخيل ،وشر وبيل ،وفتنة
عمياء ،وحرب شعواء.
فلينظر الزوجان إلى هذه اخلطوط احلمراء نظرة يصون كل منهما بها متعة
احلوار بينهما ،لتأتي متدفقة رقراقة صافية نقية عذبة ،ال يكدرانها بدالء الشقاء
واالزدراء.

( )3رواه البخاري.) 6341 ( ،

64

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

الالفتة اخلامسة
تقنيات احلوار..كيف نستفيد منها؟

نشهد اليوم قفزة تقنية مذهلة ومتسارعة ،لم تعد تتعلق باملصانع أو املتاجر،
وال بأصحاب اجلاه وال بأرباب املال ،كال ..بل إننا ـ في وقت أقصر مما يتوقعه
املبتكرون أنفسهم ـ وجدنا أنفسنا جمي ًعا في خضم هذه التقنية نعتلي أمواجها
العاتية ،وتأخذنا احلير ُة في التعامل معها ،وكيف نأخذ منها خي َرها ونكف عنا
ش َّرها.
وما يهمنا من هذه التقنية هو هذا النشاط احلواري ّ
األخاذ ،الذي يسبي العقول
واأللباب ،فال تكاد تنظر إلى أحدهم في مكان خاص أو عام إال وتراه يحملق في
( هاتفه الذكي ) أو ( حاسوبه احملمول ) يكتب تار ًة ..ويبتسم تار ًة ..ويعجب
تار ًة أخرى!! ..
الزوجان ..وما أدراك ما الزوجان ..لم يبقيا زوجني اثنني فقط ..بل أصبح ُّ
كل
واحد منهما معه صديق إلكتروني ( جهاز ) ..يضمه بني يديه ،ويلقيه على
صدره قبل نومه ،ويلقي عليه نظره بعد صحوه ،ويتحدّ ث إليه ،ويصحبه في
حضره وسفره ،ويستمتع مبشاهدته في ليله ونهاره ،حتى إذا فقده كأنه قد فقد
أخا عزي ًزا ،أو خ ًّ
ال وف ًّيا !!
حبيبا ،أو ً
ً
زوجا ً
والسؤال :كم نسبة احلوارات التي يجريها الزوجان أو أحدهما مع اآلخرين من
خالل هذه التقنية؟ مقابلة بنسبة احلوارات التي يجريانها بينهما؟
أظن أن الواقع يحكي أنه ال مقارنة بني النسبتني؛ فاخلطوط الساخنة في الغالب
مع اآلخرين أكثر بأضعاف مع ما يكون بني الزوجني!
إنني أقصد بال ريب احلوارات النزيهة ،وال أقصد غيرها بالطبع.
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فإن أسبا ًبا عدة تكمن وراء عدم تفعيل احلوار التقني بني الزوجني ،لعل من
أبرزها:
• •عدم معرفتهما أو أحدهما استخدام هذه التقنية.
• •عدم الرغبة في ذلك مع وجود املعرفة ،لتفضيل املقابلة املباشرة على غيرها.
• •الشعور باملتعة في احلوار مع اآلخرين جلهلهما بالواقع الذاتي للشخصية.
• •اخلوف من استخدام هذه التقنية ـ بعد فتحها وإتقانها ـ بوجهٍ سلبي.
• •ضعف اجلانب احلواري لدى الطرفني أو أحدهما.
• •فقدان األسلوب العاطفي أو ضعفه لدى الطرفني أو أحدهما.
• •وجود ترسبات سلبية في استعمال هذا النوع من احلوار قبل الزواج أو
بعده.
ورمبا تكون هناك أسباب أخرى غير ذلك بحسب اختالف البيئات وأمناط
التفكير.
والذي أراه أنه لم َيعد لنا خيار في االستفادة من هذه اإللكترونيات في تنمية
احلوار بني الزوجني؛ ألن التأخر عن ذلك هو الذي سيدعو املاهر منهما فيه إلى أن
يتطلع – أحيا ًنا – إلى االنشغال بها أكثر مع غير زوجه.
مشكالت التواصل التقني ( املنحرف ) تغزو احلياة الزوجية؛ حتى
لقد غدت
ُ
أصبحت ّ
تشكل نسب ًة ليست قليلة من االستشارات التي تفد إلى مراكز التنمية
سحري على من يفقده من زوجه.
األسرية؛ ملا لهذا التواصل من تأثير
ٍ
حيث ال ُي ِ
قدم املنحرفون أو املنحرفات ( الثعالب البشرية ) على هذا التواصل
إقدا ًما عفو ًيا ،بل بالتخطيط الدقيق لهذه اجلرمية النكراء.
وتوقع لنهايةٍ خبيثة.
ويكون ذلك :ببداية ماكرة،
ٍ
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مسارا لالستيالء على
ثم البحث عن احلاجات العاطفية لدى الفريسة؛ لتكون
ً
قلبها.
حوار مزِيف مملوءٍ باألكاذيب واملراوغات.
ثم االنطالق في ٍ
الثعلب فيه القدر َة على استالل ِّ
كل
ثم يتخذ املاك ُر أسلو ًبا مغر ًيا وفات ًنا ،ميلك
ُ
آهات الفريسة وأحزانها.
التحسر عليها!
ثم يبادلها الشعور بآالمها ،ويبدي
َّ
وخداعا – بحياة
افتراء
ً
ثم ُيغرقها بكلمات احلب والغرام الكاذبة ،ثم يعدها – ً
ال !
أجمل معه مستقب ً
شديدا حتى ال تفتأ
وجدت سلوتَها مع هذا املجرم تع ّلقت به تعلقًا
حتى إذا
ْ
ً
تذكره في قلبها ،وال يهنأ لها حال إال بالتواصل معه ،والتحدث إليه؛ ألنه م َل َك
عليها زما َم فكرها ،واستطاع أن ِّ
يوظف مها َرتَه ُاحلوارية في كسبها إليه ،وإذا
أضفنا إلى هذه املهارة احلوارية – وإن كانت سلبية – الغرا َم باستخدام التقنيات
احلديثة في احملادثات ،التي ما عادت تنقل الصوت فقط ،بل تنقل احلوارات
مكتوبة بأنامل أصحابها ،ومزودة بالصور الثابتة واملتحركة ،فهنا يكون البال ُء
أسى وحز ًنا ال قدر اهلل ،حيث تبدأ مأسا ُة املالحقة بهذه الصور
أشدَّ ،
ُ
ونتائج ُه أكث َر ً
وتلك احملادثات ابتزا ًزا ِ
استغالل لنشر الرذائل بكل
للع ْرض أو مساومة على مال أو
ٍ
أنواعها :كاملخدِّ رات ،أو السرقة ،أو املشاركة في املهنة اخلبيثة نفسها إلسقاط
شخصيات أخرى ،وال حول وال قوة إال باهلل.
ٍ
ِ
فليتقِ
الزوجان ر َّبهما سبحانه أن تنال حياتهما الزوجية أيدي الدخالء
واملتربصني بسعادتهما ليفسدوها ،فإنِّها إن لم حتفظ من كل املؤثرات املنغصة
والسلبية ،فسوف لن حتقق أهدافها الربانية التي ذكرها اهلل تعــــالى في كتــــابه
العزيز فقال سبحانهَ { :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا ِل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها
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ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون} ( الروم.) 21 :
َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك آل َي ٍ
سلبيا جتر إلى مثل هذه
وإذا استخدمت تقنيات االتصال احلديثة استخدا ًما ً
املتاهات املظلمة ،فلماذا ال نستثمرها إيجا ًبا ؟
فإنني أجد هذه التقنيات فرصة ثمينة للزوجني ملد جسور احلوار بينهما بطريقة
ممتعة وطريفة ،يتناقل فيه الزوجان أخبا َرهما وأفكا َرهما بطريقة ّ
جذابة ومشوقة،
ويتراسالن عب َرها املوا َد الظريف َة واملفيد َة السمعي ٌة منها أو املرئي ُة ،وما أجمل أن
غرامي بينهما؛ تُنعش فيه خلجات احلب
اتصال
تتحول هذه التقنية إلى محطة
ٍ
ٍ
والهيام ،وتبعث فيها روح التواصل واالنسجام ،ملا تتم ّيز به هذه الوسيلة من
عنصر التشويق واالنتظار واملفاجأة وبعض املرفقات الباعثة على االبتسامة أو التأمل
أو غير ذلكُّ ،
كل هذا ضمن ضوابط الشرع احلنيف الذي يصون سمع اإلنسان
الس ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْلفُؤَ ا َد ُك ُّل ُأ ْو َل ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُه
وبصره وفؤاده من الوقوع في الزلل{ ،إ َِّن َّ
َم ْس ُئو ًال} (اإلسراء.) 36 :
وتزداد أهمي ُة املتعة احلوارية وفائدتُها عبر التقنيات احلديثة حينما تبعد املساف ُة
بني الزوجني في حال سفر أو نحوه ،حيث تتقارب املساف ُة ،وحتصل الطمأنين ُة،
ويسهل التشاو ُر ،وتنمو املشاع ُر ،وال تنقطع فرص ُة التخفيف من شجن احلياة
وأوصابها.
وال ِتق ُّل أهمي ُة االستعداد للحوار اإللكتروني عن احلوار باملقابلة ،بل على
أحسن األحوال إلجراء هذا احلوار ،وذلك باختيار أنسب زمان،
الزوجني أن يتحينا
َ
وأهدأ مكان ،وأجمل أسلوب ،وأحسن قول ،وأروع بدء ،وأكرم ختام.
سلبا في احلوار
وال ينبغي أن يشغف الزوجان باحلوار اإللكتروني حتى يؤثر ً
املباشر؛ ألنه مهما بلغ من متعة إال أنه يتاح للمحاور في املباشر من املهارات
املتعددة ما ال يتاح لغيره ،من حيث التفنن في املهارات اللفظية وغير اللفظية.
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دورا ف َّعالاً
وإذا كان هذا دور هذه التقنية في احلوار البنائي بني الزوجني ،فإن لها ً
أيضا.
في حل املشكالت بينهما ً
وما ذاك إال ألن هذه املراسالت تتيح فرصة للتفكير فيما يخطه الزوجان بعضهما
لبعض ،فتراهما ينتقيان الكلمات ،ويتخيران األسلوب ،وما آف ُة احلوار املباشر إال
العفوي ُة السلبي ُة التي تفقد التروي وحسن التفكير فيما يقال ويفعل في أثناء
احلوار.
فكم رسالة هاتف جوال لطيفةٍ مفعمةٍ بالصدق وبالغ االحترام وجميل االعتذار
أنهت بتوفيق اهلل تعالى خالفًا طويالً ،وأرجعت املياه إلى مجاريها.
فما أروع أن يتعلم الزوجان لطف احلوار اإللكتروني ومهاراته ليكون لهما قناة
متطورة في جتديد التواصل بينهما؛ ليزداد بينهما األنس ،وتقوى بينهما روابط
احملبة واأللفة.
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يقترن النجاح والفشل في حياة الزوجني بنجاحهما في احلوار أو في فشلهما
فيه ،وهذه القاعدة إن لم تطرد في جميع األحوال فال أقل أن تكون في غالبها،
مع إمياني الكامل بأنها ُم َّطردة وال شك ،واحلاالت التي خرجت عن هذه القاعدة،
بحيث رأينا من حقق جناحات مع ادعائه الفشل في حواره مع زوجه أو بالعكس،
حكم له ،أو أن احلوار بينهما قد وصل
ال تعدو أن تكون حاالت نادرة ،والنادر ال
َ
إلى نسبة يحقق بها نسبة من النجاح أو الفشل.
ال من الزوج والزوجة ُي َعدَ ان الشخصية األولى بالنسبة إلى
وإمنا قلت ذلك ألن ك ً
بعضهما التي يلتقيها ٌّ
كل منهما عندما حتصل املواقف بكل أشكالها وألوانها،
نفسيا ،وفكر ًيا،
والشخصية األولى في حياة اإلنسان عادة حتدد له مساره:
ً
واجتماعيا ،وتؤثر عليه في اتخاذ القرار ،ومتنحه فرصة رائعة لتوضيح فكرته،
ً
وتأكيد معناها ،واستجالب محاورها وأدلتها ،حتى لو كان املوضوع ال يتعلق
بهذه الشخصية وال يعنيها.
كما أن الشخصية األولى «املستقبل من الزوجني» هي محل امتصاص املشاعر
غالبا ما تبدو عليها آثار االنفعال ،سواء أكانت محزنة أم مفرحة،
األولى التي ً
لتعيد إليها توازنها من جديد.
وهنا يكمن خطر موقف الزوجني جتاه أحدهما ليكون احلوار بينهما محور
النجاح والفشل على وجه احلقيقة.
فأيمُّ ا زوج أتى إلى زوجته مثخ ًنا بجراح املواقف الصعبة ،أو عادت إليه مثقلة
باملشكالت أ ًّيا كان سببها ،فوجد املتحدث منهما في اآلخر تلك الشخصية
احلوارية التي تقبل عليه بشغف ،وتهدئ من روعه ،أو تبتهج لبهجته ،رمبا وهي

70

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

ال تعلم ما وقع له ،وال ماذا يحمل في جعبته ،تقرأ في محياه بعض خبره ،وتتوقع
بعضه اآلخر ،وتتفاءل له بكل خير ،ثم حتتويه وتنصت إليه بكل جوارحها،
وتشعره بأن ما يحمله في قلبه قد وصل بكل أمان إلى قلبها ،وإنها ستتجرد من
ِّ
كل أهوائها وحظوظها الشخصية ،لتقدم له املشورة الصادقة ،والرأي السديد،
مصدرا
فهي – إذن -الشخصية التي تترك بصمة النجاح على زوجها ،بل تكون
ً
حقيقيا له.
ً
وهل هناك جناح أكبر من النجاح الذي حققه النبي صلى اهلل عليه وسلم في
الدعوة إلى شريعة اإلسالم ،فإنني ال أستريب أن نقطة بدء البشرية في مسيرة
هذا النجاح هو ذلك احلوار الزوجي الرائع الذي د َّونه التاريخ مبداد من نور ،فقد
النبي صلى اهلل عليه وسلم
حدّ ثت أ ُّم املؤمنني عائش ُة رضي اهلل عنها أنه حينما عاد ّ
يج َة ِب ْن ِت
يرجف فؤاده بعد أن نزل عليه الوحي في امل ّرة األولىَ ( :فدَ َخ َل َع َلى َخ ِد َ
الَ :ز ِّم ُلو ِني َز ِّم ُلو ِنيَ ،ف َز َّم ُلو ُه َح َّتى َذ َه َب َع ْن ُه ال َّر ْو ُعَ ،ف َق َ
خُ َو ْي ِل ٍد َر ِض َي اهلل َع ْن َها َف َق َ
ال
يج ُةَ :كال َوا ِ
هلل
يج َة – َو َأخْ َب َر َها الخْ َ َب َر – َل َقدْ َخ ِش ُ
يت َع َلى ن َْف ِسيَ ،ف َقا َل ْت َخ ِد َ
لخِ َ ِد َ
َما ُي ْخز َ
ِيك اهلل ُ َأ َب ًدا؛ ِإن ََّك َل َت ِص ُل ال َّر ِح َمَ ،وتحَ ْ ِم ُل ا ْل َك َّلَ ،وت َْك ِس ُب المْ َ ْعدُ و َمَ ،وت َْقرِي
َّ
يج ُة َح َّتى َأت َْت ِب ِه َو َر َق َة ْب َن ن َْو َف ِل
الض ْي َفَ ،وت ُِع ُ
ني َع َلى َن َوا ِئ ِب الحْ َ ِّقَ ،فان َْط َل َق ْت ِب ِه َخ ِد َ
يج َةَ ...و َك َ
ِيرا َقدْ َع ِم َيَ ،ف َقا َل ْت َل ُه
ْب ِن َأ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ا ْب َن َع ِّم َخ ِد َ
ان َش ْي ًخا َكب ً
يكَ ،ف َق َ
يج ُةَ :يا ا ْب َن َع ِّمْ ،اس َم ْع ِم ِن ا ْب ِن َأ ِخ َ
ال َل ُه َو َر َق ُةَ :يا ا ْب َن َأ ِخيَ ،ما َذا َت َرى؟
َخ ِد َ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َخ َب َر َما َر َأىَ ،ف َق َ
َف َأخْ َب َر ُه َر ُس ُ
ول ا ِ
وس
ال َل ُه َو َر َق ُةَ :ه َذا ال َّنا ُم ُ
يها َج َذ ًعاَ ،ل ْي َت ِني َأ ُك ُ
ون َح ًّيا إ ِْذ ُي ْخر ُِج َك
وسىَ ،يا َل ْي َت ِني ِف َ
الَّ ِذي َن َّز َل اهلل َع َلى ُم َ
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ :أ َو ُم ْخر ِِج َّي ُه ْم؟ َق َ
َق ْو ُم َكَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
الَ :ن َع ْمَ ،ل ْم َي ْأ ِت
ْت ِب ِه إِال ُع ِ
ود َيَ ،وإ ِْن ُيدْ ر ِْك ِني َي ْو ُم َك َأن ُْص ْر َك ن َْص ًرا ُمؤَ ز ًَّرا) (((.
َر ُج ٌل َق ُّط بمِ ِث ِْل َما ِجئ َ
( )1رواه البخاري ( .) 3

حوارك مع زوجك

71

وبقيت خديجة رضي اهلل عنها إلى أن توفيت في مقام املساندة لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بكل ما أوتيت من حكمة ومال وجاه وقدر ،وملا توفيت حزن النبي
شديدا؛ لرفيع مقامها في نفسه ،حتى ملا قالت
صلى اهلل عليه وسلم عليها حز ًنا
ً
أ ُّمنا عائش ُة رضي اهلل عنهاَ ( :ل َقدْ َأ ْع َق َب َك اهلل َع َّز َو َج َّل ِم ِن ا ْم َر َأةٍ – َق َ
ال َع َّف ُ
انِ :م ْن
َع ُجوزَةٍ ِم ْن َع َجا ِئ ِز ُق َر ْي ٍش – ِم ْن ِن َسا ِء ُق َر ْي ٍش َح ْم َرا ِء ِّ
الشدْ َقينْ ِ َه َل َك ْت ِفي الدَّ ْهرِ،
َقا َل ْتَ :ف َت َم َّع َر َو ْج ُه ُه تمَ َ ُّع ًرا َما ُك ْن ُت َأ َرا ُه إِال ِع ْندَ ُن ُزولِ ا ْل َو ْح ِيَ ،أ ْو ِع ْندَ المْ َ ِخي َل ِة ((( َح َّتى
اب )(((.
َي ْن ُظ َر َأ َر ْح َم ٌة َأ ْم َع َذ ٌ
تقول إحدى الدراسات التي قدمها أحد املستشرقني « :إن أعظم توافق زوجي
في الكون هو زواج الرسول صلى اهلل عليه وسلم من السيدة خديجة رضي اهلل
عنها» (((.
وهذا اختيار اهلل وتوفيقه ،غير أن الالفت للنظر تلك الفروق احلقيقية بينهما،
فقيرا ،وكانت خديجة رضي اهلل عنها غنية،
فلقد كان النبي صلى اهلل عليه وسلم ً
راعيا للغنم ،وكانت رضي اهلل عنها تاجرة ،وكان عم ُر ُه
وكان صلى اهلل عليه وسلم ً
ثيبا ،وإن
ً
بكرا ،وكانت ً
خمسا وعشرين سنة ،وكان عم ُرها أربعني سنة ،وكان ً
كانا قد اتفقا على أنهما من أشراف مكة ،غير أن مهارتهما في التواصل بكل
حبا
معانيه وفنونه كانت همزة الوصل التي تخ ّلقا بها ،واجتمعا عليها ،فأثمرت ً
وفالحا.
وجناحا
ووفاء
ً
ً
ً
وإن كنت أعدُّ احلوار الزوجي حج َر الزاوية في اللحظات األولى في بعثة النبي
صلى اهلل عليه وسلم ،فقد بلغت ذروته في االنسجام والتعاطف في اللحظات
األخيرة من حياة نبينا وحبيبنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،فها هي ذي عائشة –
( )2املخيلة :ال�سحاب.
( )3رواه �أحمد يف م�سنده (  ،) 25171وقال حمققه� :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم.
( )4مثلت التوافق الزواجي ،د .وداد العي�سى.56 :
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رضي اهلل عنها – تتبادل مع حبيبها الشكوى بعد اهلل تعالى ،واملرء ال يشكو ألحد
روح ُه ِ
ألم فصاحت بالنبي صلى اهلل عليه
إال بعد أن تلتحم ُ
بروح ِه ،فقد َّ
ألم برأسها ٌ
وسلم قائلةَ ( :وا َر ْأ َسا ْه ! َف َق َ
ال َر ُس ُ
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ :ذ ِاك َل ْو َك َ
ول ا ِ
ان َو َأنَا
َح ٌّي َف َأ ْس َتغْ ِف ُر َلك َو َأ ْد ُعو َل ِكَ ،ف َقا َل ْت َعا ِئ َش ُةَ :وا ُث ْك ِل َيا ْه … َف َق َ
ال ال َّنب ِّي صلى اهلل
عليه وسلمَ :ب ْل َأنَا َوا َر ْأ َسا ْه… )(((.
أحب أن يكون إال في بيت عائشة رضي
النبي صلى اهلل عليه وسلم ما َّ
وملا مرض ّ
ان َر ُس ُ
اهلل عنها ،ف َع ْن َعا ِئ َش َة – رضي اهلل عنها – َقا َل ْت :إ ِْن َك َ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه
وسلم َل َي َت َع َّذ ُر ِفي َم َر ِض ِهَ :أ ْي َن َأنَا ا ْل َي ْو َم؟ َأ ْي َن َأنَا َغ ًدا؟ ْاست ْب َط ًاء ِل َي ْو ِم َعا ِئ َش َةَ ،ف َل َّما
َك َ
ان َي ْو ِمي َق َب َض ُه اهلل ُ َبينْ َ َس ْحرِي َون َْحرِي َو ُد ِف َن ِفي َب ْي ِتي ) (((.
وحينما حانت ساعة الوداع لم متلك عائش ُة رضي اهلل عنها إال أن ترد للنبي
شي ًئا من حنانه عليها؛ فإنه حينما َمر َ
ِض َم َر َض موته وثقل أخذت بيده لتصنع به
أحب إليه من ِّ
كل شيء ،حتى
مثلما كان يصنع بها في مرضهاَّ ،
لكن لقاء اهلل كان َّ
حكت عائش ُة رضي اهلل عنها منظر الوفاء هذا فقالت ( :إ َِّن ِم ْن ِن َع ِم اهلل َع َل َّي َأ َّن
ْ
َر ُس َ
ول اهلل ُت ُو ِّف َي ِفي َب ْي ِتي َو ِفي َي ْو ِميَ ،و َبينْ َ َس ْحرِي َون َْحرِي(((َ ،و َأ َّن اهلل َج َم َع َبينْ َ
الس َو ُاك َو َأنَا ُم ْس ِندَ ٌة َر ُس َ
ِيقي َور ِ
ر ِ
ول
ِيق ِه ِع ْندَ َم ْو ِت ِهَ ،د َخ َل َع َل َّي َع ْبدُ ال َّر ْح َم ِن َو ِب َي ِد ِه ِّ
الس َو َاكَ ،ف ُق ْل ُت :آخُ ُذ ُه َل َك ؟ َف َأ َشا َر ِب َر ْأ ِس ِه
اهلل َف َر َأ ْي ُت ُه َي ْن ُظ ُر ِإ َل ْي ِهَ ،و َع َر ْف ُت َأ َّن ُه ُي ِح ُّب ِّ
َأ ْن َن َع ْمَ ،ف َت َنا َو ْل ُت ُه َف ْ
اش َتدَّ َع َل ْي ِهَ ،و ُق ْل ُتُ :أ َل ِّي ُن ُه َل َك ؟ َف َأ َشا َر ِب َر ْأ ِس ِه َأ ْن َن َع ْمَ ،ف َل َّي ْن ُت ُه
يها َما ٌء َف َج َع َل ُيدْ ِخ ُل َيدَ ْي ِه ِفي المْ ا ِء
َف َأ َم َّر ُه َو َبينْ َ َيدَ ْي ِه َر ْك َو ٌة َأ ْو ُع ْل َب ٌة – َي ُش ُّك ُع َم ُر – ِف َ
َف َي ْم َس ُح بِهِ َما َو ْج َه ُه َي ُق ُ
ول :ال ِإ َل َه إِال اهلل إ َِّن ِل ْل َم ْو ِت َس َك َر ٍاتُ ،ث َّم ن ََص َب َيدَ ُه َف َج َع َل
( )1رواه البخاري.) 5666 ( ،
( )2رواه البخاري.) 300( ،
ال�س ْحر� :أ�سفل ال�صدر ،وال َن ْحر� :أعاله.
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َي ُق ُ
األع َلى َح َّتى ُقب َ
ِض َو َما َل ْت َيدُ ُه ) (((.
ول ِفي ال َّر ِفيقِ ْ
عظيم امرأ ٌة عظيم ٌة ،وأقول كذلك :ورا َء ِّ
قد ًميا قالوا :ورا َء ِّ
رجل
كل امرأةٍ
كل ٍ
ٍ
ٌّ
عظيم ،وهذه املرأة وذلك الرجل وإن كانا أبوين أو زوجني ال يهم،
رجل
عظيمةٍ
ُ
فكلهم ينتمون في نهاية األمر إلى حضن الزوجية الدافئ.
ويبقى السؤال هنا :أين تكمن العظمة؟
تكمن العظمة في تسخير ِّ
ُ
اإلنسان وما يستطيع للوقوف مع
كل ما ميلكه
احلبيب ،ينصره في احلق ،ومينعه من الباطل ،ويتلذذ ٌّ
كل منهما بامتزاج روحه
بروح حبيبه ،ويجسد ذلك كله عبر بوابة احلوار الزوجي املاتع ،حيث ال جتد
للتسلط وال ملصادرة الرأي وال لسوء األدب مكا ًنا في هذا احلوار.
ما زلت أتذكر حينما فوجئت بأحد الزمالء قد جاءني بوجه غير الذي
أعهد منه ،فلما سألته قال لي :إنه مكتئب ألمر أصابه في صحته ،وهو ال يزال
في مقتبل الشباب ،فهدّ أت من روعه ،وص ّبرته ،ثم سألته:
• •هل أنت ممن يتحدث إلى زوجته مبا يجول في خاطره؟
• •فأجابني :ال.
يوميا ..هل حتدّ ث مبا
• •فقلت له :ما شأن املواقف التي تواجهك في عملك ً
يثقل عليك منها إلى زوجك ؟
• •فأجابني :ال ..إنني ال أحب أن أثقل على زوجتي بشيء من ذلك!
• •فقلت له :إذن..أين تذهب بهمومك وأفراحك ..إلى من تنقلها ،وإلى
من تُسر بها؟
• •سكت ولم يتحدّ ث!
أثقلت على نفسك وعلى زوجك!
• •فقلت:
َ
• •فيا له من حرمان للنفس من لذة احلوار مع احلبيب ،ليخفف من نصب
( )4رواه البخاري.) 4449 ( ،
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احلياة وضنكها ،أو ليشاركك في فرحتها ومتعتها!
لقد أشرت على صاحبي أن يبدأ مشوار احلوار اجلميل مع زوجه ،ليعلمها
كيف تستقبل خواطره ،وكيف تق ّلب احلديث معه ،وكيف تتجاذبه بلطف،
وكيف تعيده إليه بحب وسكينة ومشورة ملؤها الثقة واألمان.
أشعر أنني لفت نظره إلى عالج كان غاف ً
إلي نظرة غريبة
ال عنه ،فقد نظر َّ
ثم قال :هل ترى ذلك مجد ًيا فعالً!
ظهرا وقبيل نومك ،وال تكن
فقلت له :كرر ذلك على األقل مرتني في يومك ً
أيضا ،فإن لها من احلاجة ما حتتاج إليه ..صدقني..
ملقيا فحسب ،بل واستقبل ً
ً
نحن بحاجة إلى من يشاطرنا حياتنا..وبيني وبينك التجربة ..سلمك اهلل
وشفاك..
إلي بوجه آخر،
ال
وم ّرت األيام..فإذا بي أرى صاحبي متهل ً
مسرورا ،لقد عاد َّ
ً
بعد أن تذ ّوق طعم احلوار املاتع مع زوجه.
ُ
الرجل
«إن الرجل ليخفي همو َم ُه عن إخوته ،وعن زوجته ال يستطيع ،ويتج ّلد
أما َم الناس ك ِّلهم من األهل واألقارب واألباعد ،ولكنه في بيته رمبا سالت دمعا ُت ُه،
أيضا جتد في
وهاجت أحزا ُن ُه ،فهو يتصرف بحضرتها كما لو كان وحدَ ُه ،وهي ً
َ
احلنون ،واألخَ الرؤو َم ،تبثه
احلبيب العاشقَ  ،والصديقَ الصادق ،واألب
زوجها
َ
َ
احلزن والوجدَ  ،وحتكيه الفرح والسعد ،وال تخفي عنه أمنية أو تكتم عنه أمالً،
فعن أي أرض نتحدّ ث وقد ذابت املسافات وتالقت األبدان ،واختلطت األرواح،
وامنحت الفواصل ،إن الزوجني ليسا بحاجة إلى أرضية مشتركة للحوار؛ فهما
شيء واحد ،كيان واحد ،ونفس واحدة ،وروح واحدة»(((.
إن من لم يقتنع بذلك فليتأمل في هذا املوقف النبوي العظيمَ ،ع ِن ا ْل َب َرا ِء ْب ِن
(� )1أ�سرار احلوار والإقناع� ،أ�.سليمان بن عو�ض قيمان.158 :
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َعاز ٍِب رضي اهلل عنه َق َ
الَ ( :خ َر َج َع َل ْي َنا َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َو َأ ْص َحا ُب ُه
حج ُك ْم ُع ْم َر ًةَ ،ف َق َ
َف َأ ْح َر ْم َنا ِبالحْ َ ِّجَ ،ف َل َّما أن َق ِد ْم َنا َم َّك َة َق َ
اس:
الْ :اج َع ُلوا َّ
ال ال َّن ُ
ول اهللَ ،قدْ َأ ْح َر ْم َنا ِبالحْ َ ِّج َف َك ْي َف نجَ ْ َع ُل َها ُع ْم َر ًة؟ َق َ
َيا َر ُس َ
ال :ان ُْظ ُروا َما أمرتكم ِب ِه
َفا ْف َع ُلواَ ،ف َر ُّدوا َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو َلَ ،ف َغ ِض َبَ ،فان َْط َلقَ ُث َّم َد َخ َل َع َلى َعا ِئ َش َة َغ ْض َب َ
انَ ،ف َر َأ ِت
ا ْل َغ َض َب ِفي َو ْجهِ ِهَ ،ف َقا َل ْت َم ْن َأ ْغ َض َب َك َأ ْغ َض َب ُه اهلل تعالى؟ َق َ
الَ :و َما ِلي ال َأ ْغ َض ُب
َو َأنَا آ ُم ُر باألمر َفال ُي ّتبع )(((.
الهم الذي
ولك أن تتساءل :ما حاجة النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى نقل هذا ِّ
أصابه إلى زوجته فحسب؟
ملاذا لم ينتظر الوحي هنا؟
ملاذا لم ُيلقِ مبا في نفسه على كبار الصحابة رضي اهلل عنهم؟
ملاذا لم يكتم النبي صلى اهلل عليه وسلم هذا في نفسه ،وأدار احلوار في خاطره؟
مع أن األمر لم يكن في قضية أسرية ،أو مشاعر وجدانية ،إمنا هي في أمر شرعي
محض ،متصل بطاعة اإلمام واالستجابة ألوامره.
فما الرابط إذن ..وما الداعي إلى ذلك؟
إننا ميكن أن نفسره بأن اإلنسان في حديثه مع أي طرف خارج إطار الزوجية رمبا
أخذه احلذر في كالمه ،وحسب أللفاظه ومشاعره أكثر مما لو حتدّ ث إلى زوجه،
؛خاصة في حالة االنفعال أو الغضب ،فمع الغريب يقل األمن ،ويزيد احلذر،
ويثقل التراجع عن الفكرة ،وتكبت املشاعر ،ويبقى شريك العمر مت ّيزه أريحي ُة
األخذ والرد من غير حرج ،وهنا تأتي قدر ُت ُه على دعمه نحو النجاح واالنطالقة
فيه ،وتوجيهه نحو ما ينفعه ولو كان في ذلك تذكير له مبا يتردد أو يستحي غيره
في تذكيره به ،كما حصل ذلك بني النبي صلى اهلل عليه وسلم وعائشة رضي اهلل
عنها.
( )2رواه �أبو يعلي يف م�سنده ،) 1672 ( ،وقال حمققه وخمرجه ال�شيح ح�سني �سليم �أ�سد« :رجاله رجال ال�صحيح».
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فأين يجد املرء مثل هذا التلقف املفعم بصدق املشاعر ونبل النفسَ ( :م ْن
َأ ْغ َض َب َك َأ ْغ َض َب ُه اهلل) ..إنها لم تعلم بعدُ ماذا جرى له؟ لكنها علمت مسؤوليتها
كبيرا ،فالبد أن تشاركه فيه.
لرجل
بكونها زوج ًة ٍ
ٍ
طموح يحمل في قلبه هدفًا ً
مترسبا في خاطره ،لتخفف عنه ّما
عما يؤمله ،أو بقي
بل إنها تبادره بالسؤال ّ
ً
يعتمل في صدره من ذكريات حزينة ،فتشاطره همومه وتطلعاته.
فها هي ذي أ ّمنا عائشة رضي اهلل عنها تسامره بسؤالهاَ ( :ه ْل َأتَى َع َل ْي َك
ان َأ َشدَّ ِم ْن َي ْو ِم ُأ ُح ٍد؟ َق َ
يتَ ،و َك َ
َي ْو ٌم َك َ
ان َأ َشدَّ َما
يت ِم ْن َق ْو ِم ِك َما َل ِق ُ
الَ :ل َقدْ َل ِق ُ
يت ِم ْن ُه ْم َي ْو َم ا ْل َع َق َب ِة؛ إ ِْذ َع َر ْض ُت ن َْف ِسي َع َلى ا ْب ِن َع ْب ِد َيا ِل َ
اللَ ،ف َل ْم
يل ْب ِن َع ْب ِد ُك ٍ
َل ِق ُ
ُي ِج ْب ِني ِإ َلى َما َأ َر ْد ُتَ ،فان َْط َل ْق ُت َو َأنَا َم ْه ُمو ٌم َع َلى َو ْجهِ يَ ،ف َل ْم َأ ْس َت ِف ْق إِال َو َأنَا ِب َق ْر ِن
يها ِج ْبر ُ
ِيل
ال َّث َعا ِل ِبَ ،ف َر َف ْع ُت َر ْأ ِسيَ ،ف ِإ َذا َأنَا ب َِس َحا َبةٍ َقدْ َأ َظ َّل ْت ِنيَ ،ف َن َظ ْر ُت َف ِإ َذا ِف َ
َف َنا َدا ِنيَ :ف َق َ
ال :إ َِّن اهلل َقدْ َس ِم َع َق ْو َل َق ْو ِم َك َل َك َو َما َر ُّدوا َع َل ْي َكَ ،و َقدْ َب َع َث ِإ َل ْي َك
ْت ِفيهِ ْمَ ،ف َنا َدا ِني َم َل ُك الجْ ِ َبالِ َ :ف َس َّل َم َع َل َّيُ ،ث َّم َق َ
الَ :يا
َم َل َك الجْ ِ َبالِ ِل َت ْأ ُم َر ُه بمِ َا ِشئ َ
ْت َأ ْن ُأ ْط ِبقَ َع َل ْيهِ ْم األخْ َش َبينْ َِ ،ف َق َ
ُم َح َّمدُ َ ،ف َق َ
ال ال َّنب ُِّي
ْت إ ِْن ِشئ َ
يما ِشئ َ
ال َذ ِل َكِ :ف َ
صلى اهلل عليه وسلمَ :ب ْل َأ ْر ُجو َأ ْن ُي ْخر َِج اهلل ِم ْن َأ ْصالبِهِ ْم َم ْن َي ْع ُبدُ اهلل َو ْحدَ ُه ال
ُي ْشر ُِك به َش ْي ًئا) (((.
وكلما كانت ظروف احلياة أقسى كانت احلاجة إلى احلوار بني الزوجني أشد.
يقول األستاذ فهد خليل « :ولقد وعى التاريخ أسماء عديد من الرجال العظماء
في اإلسالم كانوا يستمعون إلى مشورة زوجاتهم ،وعلى رأسهم رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم؛ إذ كان يصدر أحيا ًنا عن رأي خديجة وأم سلمة وعائشة وغيرهن
من أزواجه ــ رضي اهلل عنهن ــ وكان عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنه يصدر عن رأي
أمه أسماء ــ رضي اهلل عنها ــ ،ويصدر الوليد بن عبد امللك عن رأي زوجه أم البنني
( )1رواه البخاري.) 3231 (،
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بنت عبد العزيز بن مروان ،والرشيد يصدر عن رأي زوجه زبيدة ،وغيرهم في تاريخ
اإلسالم»(((.
إنها مسؤولية الزوجني جتاه كل منهما في إزاحة العقبات أمام النجاح ،وإفساح
الطريق نحو الهدف ،ليستشعر كل منهما وحدة الغاية التي يتطلعان إليها ،وهي
السعادة في الدنيا والفرحة في اآلخرة ،فعلى الزوجني أن يتحمال هذه املسؤولية
بجد ،وأن يصدقا في ذلك في شبابهما ،ليستمتعا بها في شيخوختهما.
إنسانيا تنشأ بينهما صداقة
«فالزوجان اللذان يهتمان ببعضهما اهتما ًما
ً
عميقة ،وتكبر سعادتهما مع تقدمهما في العمر ،وال تعود الشيخوخة تخيفهما؛
ألن لهما من التفاهم ورصيد الذكريات والفهم املتبادل ما يجعل وجودهما مع
بعض متعة في كل مرحلة من مراحل العمر»(((.
وال يفهم من ذلك أنه يجب ليحققا النجاح في حياتهما أن تتحد أفكارهما،
أو تتماثل مواهبهما ،أو يتقارب تخصصهما ،بل النجاح في هذا مرهون ــ بعد
توفيق اهلل تعالى ــ بنجاحهما في حوارهما ،حينما يعرف كل منهما كيف يستمع
إلى اآلخر ،وكيف يجيبه ،فلقد رأيت من األزواج الناجحني والناجحات من
عال في الثقافة أو في الدرجة العلمية ،واآلخر ال يحمل
يكون أحدهما ذا
مستوى ٍ
ً
مؤهالً ،بل ال يعرف أن يقرأ وال يكتب ،وهما في قمة االنسجام واحلب والتفاهم،
ولو تقدّ م بهم العمر.
ويعجب بعض الناس من هذا االنسجام مع وجود هذا االختالف!
إنني أكاد أجزم أن كال الزوجني الناجحني في احلوار أو أحدهما تراه مييل بروحه
إلى روح زوجه في احلوار ليستمع إليه في موضوع رمبا ال يستهويه ،وليس من
اهتمامه ،ولكنه ليشاركه احلياة والنجاح فيها تراه يحاوره في أفراحها وأتراحها،
( )2فن التعامل مع الأزواج لفهد خليل زايد� ،ص.47 :
( )3الإهمال عدو احلياة الزوجية� ،أ.عبد اهلل اجلعيثن� ،ص.70:
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ولو كان ذلك باملغالبة على النفس املفطورة على امللل والسآمة فيما ال متيل إليه.
وينطلق احلوار بالزوجني نحو النجاح حينما ُيعزز بالتحفيز والتشجيع ،والثناء،
والسؤال ،واملتابعة ،والدعاء ،واملشاركة الفاعلة ،فإنها مقومات مهمة في مسيرة
النجاح.
وعلى العكس ،فإن ممارسة عملية التثبيط واإلشعار باإلحباط ،وعدم إحسان
االستقبال للمنجز وما يعتريه من جناح أو فشل ،أو إبداء عدم االكتراث مبا ال يراه
مهما له من املواقف ،أو حبس املشورة احلكيمة ،أو التسويف املستمر لعملية
ً
االستماع ،أو العجلة بإعطاء األفكار واحللول قبل أن ينهي املتحدث حديثه،
كلها أسباب فشل للعالقة احلوارية بني الزوجني ،ومن َث َّم تنعكس على فشلهما
في حياتهما أو في منجزاتهما ال قدر اهلل.
• •إنه يطمح في إكمال الدراسات العليا ..وهي لم تستطع إكمال اجلامعة..
• •إنه يهوى التجارة ..وهي ال حتب املغامرة املالية..
• •إنه يعشق القراءة ..وهي ال ترغب فيها البتة..
• •إنها حتب مشاهدة البرامج الوثائقية ..وهو ال مييل إليها..
• •إنها موهوبة في كتابة املقالة الصحفية ..وهو يجهلها متا ًما..
• •إنها حتب املشاركة في األعمال التطوعية ..وهو لم يتع ّود عليها..
إن على هذين الزوجني أن يشتركا في حوارهما ،ليشتركا في جناحهما ،ولو
اختلفت الدروب ،أو متايزت األفكار ،أو لم تتحد األساليب ..إنها حياتكما..
فال تفوتا فيها النجاح..
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إنني ال أريد من خالل حديثي في هذا الكتاب أن تتحول حياة الزوجني إلى
نقاش دائم ،أو حوار مستمر ،فليس كل األزواج ممن يحب الكالم الكثير ،أو
األخذ والرد ،ولذا فإن احلوار الزوجي بحاجة إلى مساندة من لغات أخرى تردف
احلوار الكالمي وتقطع مسافته التي قد تطول حينما يكون الزوجان ميتلكان
ال في النقاش ،فرب لغةٍ أخرى توصل الرسالة على وجه أسرع وأفضل،
َن َف ًسا طوي ً
تصاحب حديثهما ،وتضفي عليه أجواء من األمان والطمأنينة ،وتشعرهما
بالتصافي مهما طال احلوار بينهما ،وتؤكد لهما أنهما في طريقهما الصحيح إلى
التفاهم والتآلف.
فما هذه اللغات ؟
سببا في
ال أحرص على حصر أي مجال ميكن اإلبداع فيه ،حتى ال أكون ً
حتجيمه ،فما سأذكره هنا هو مجرد اقتراحات ،تساعدك بإذن اهلل على توليد
األفكار التي من خاللها تطل على واحةٍ مخضرة باإلبداعات الزوجية املناسبة
لكما ،فمن هذه اللغات ما يأتي:
اللغة األولى :الهدية:
فالهدية سبيل إلى احملبة ،واحملبة عنصر مهم لدوام النوايا احلسنة في احلوار بني
الزوجني ،فإذا ما تهادى الزوجان دفعوا عن نفسيهما ِر َي َب الكراهية و الشحناء،
واحلبيب صلى اهلل عليه وسلم يقول( :ت ََها ُدوا تحَ َ ا ُّبوا)((( ،فكم من الكالم سوف
يستغني عنه املتحدث حينما يقدم الهدية حلبيبه ،فإنها رمز للتصافي ،وشاهد
على نسيان املاضي ،حتى في حال األنس فإنها تسهم في شد بناء املستقبل،
وتعني بعد اهلل على متاسكه.
وح�سنه الألباين يف �إرواء الغليل (.)1601
( )1رواه البخاري يف الأدب املفرد ( ّ ،) 594
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وال أوصي بالتكلف في الهدية ،وال كثرتها ،حتى ال تفقد معناها ،كما أن
على املهدى إليه أن يقدر هذا اإلهداء ،ويعظمه في نفسه ولو كان مقدارها املادي
يسيرا ،بل ليجعلها فرصة ثمينة للشكر والثناء والتقدير ،فهذا مجال لتعزيز
ً
العالقة الزوجية يجب أال يف ّوت.
إنها لغة كرمية يستلذها الفضالء ،ويقدرها الكرماء:
وإنك إن أكرمت اللئيم متردا
إنك إن أكرمت الكرمي ملكته
يقول جاري تشامبان« :إن الهدية هي شيء ميكنك أن متسكه بيدك ،وتقول:
شخصا ما هدية
في ،أو تقول :إنها تتذكرني ،فإنك عندما تعطي
ً
انظر إنه يفكر ّ
فال بد أنك ّ
تفكر فيه ،فالهدية في حد ذاتها رمز لذلك التفكير ،وال يهم أن تكون
غالية الثمن ،بل املهم أنك ّ
تفكر في هذا الشخص ،وليس املهم التفكير الذهني،
وإمنا التفكير الذي يتم التعبير عنه عن طريق امتالك الهدية ،ثم إعطائها كتعبير
عن احلب» (((.
وأقول :إن من أروع ميزات الهدية أنها تبقى مشاهدة ملموسة ،كلما جفت
املشاعر أو خبا أوار احلب في النفس أشعلتها الهدية من جديد لتجول الذكرى
اجلميلة في النفس ،فال تعزم النفس بعدها إال على حلو الكالم ،وجميل التعبير،
وتستقبل النفس أي حوار بعدها بإشراقة روح ،وراحة بال.
اللغة الثانية :الق ُْب َلة ونحوها:
إنها الرسول الذي حصره كثير من األزواج على أس ّرة النوم ،فأحاطت به احلظوظ
اخلاصة ،والشهوة العابرة ،وافتقدتها حوارتنا الزوجية ،وافتقدت معها اللمسات
احلانية ،واالحتضان الدافئ ،إنها لغات غاية في اللطف ،تنثر على طريق احلوار
ورو ًدا حمراء ،وترسم على ضفافه لوحات حلوة تنقش جمالها في ذاكرة الزوجني.
( )1لغات احلب اخلم�س ،جاري ت�شامبان� ،ص.66 :
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أيضا !!
أشعر َّأن كالمي هذا سيعتريه االستغراب إذا لم يكن استنكار ً
ُقبل ٌة واحتضان في احلوار !!
كثير أولئك الذين ُشغفوا بتعلم اللغات األجنبية بطرق شتى ،ورمبا تغربوا عن
الديار من أجل ذلك ،وما ذاك إال ليسهلوا على أنفسهم وسائل التعلم واحلوار فيما
يحقق لهم أحالمهم وأمنياتهم العلمية أو العملية.
ذكرا كان أو
واحلياة الزوجية هي احللم اجلميل الذي ال يستغني عنه أي زوج ً
نهرا رقراقًا يتدفق
أنثى ،فلماذا ال نتعلم له أي لغة ميكن أن جتعل من احلوار فيها ً
باحلنان واحلب والرحمة.
إن النفوس فطرت على الفرحة بال ُق ْبلة ،والشعور في االحتضان باألمان ،واحلوار
وخصوصا في حق الزوجة ،فإذا ما عبر
في أي حال يحتاج الزوجان فيه إلى ذلك
ً
الزوجان عن حبهما بالكالم فهذه درجة كرمية ،وأكرم منها حينما تقترن الكلمة
املعبرة باللمسة اللطيفة والعناق املفعم بدفء املشاعر وصدقها.
اللغة الثالثة :التنازل والعفو:
من أجمل لغات احلوار بني الزوجني تلك املبادرة الرائعة التي يسبق إليها أحدهما
أو يتسابقا إليها بأن يعلن صاحب احلق عن عفوه عن صاحبه ،غير منتظر ألسفه
بني يديه ،و غير سامح له باالعتذار ،فاحلياة بينهما أكبر من أن تنالها مثل هذه
(االنكســارات) التـــي يجــــب أال يقبـــل بها الزوجان الكرميان في حياتهما ،بل
ما أروع أن حتفل الذاكرة بالعفو فإن اهلل تعالى يقولَ { :و َأ ْن ت َْع ُفوا َأ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى }
َنس ْوا
( البقرة ،)237:وأن ال ينسيا ما بينهما من فضل فإن اهلل تعالى يقولَ { :وال ت َ
ا ْل َف ْض َل َب ْي َن ُك ْم } (البقرة ،)237:وأن يكون صفحهما من الصفح اجلميل فإن اهلل
الص ْف َح الجْ َ ِم َ
يل} (احلجر.)85 :
اص َف ِح َّ
تعالى يقولَ {:ف ْ

82

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

ليكن لدى الزوجني نية صادقة في فتح صفحة جديدة ناصعة البياض عند
كل حوار ،حتى ال تتراكم الظنون ،أو تتزاحم األخطاء ،بل يجب أن نبادر إلى
تصفيتها بالتسامح ،وإن تكررت فال مانع من احلوار املقترن بالتناصح ،وإن خفيت
األخطاء ،فال بأس بتوضيحها حتى ال يتكرر الوقوع فيها ،من دون تضخيم وال
تشنيع.
العفو ..لغة ال يجيدها إال أصحاب القلوب الكبيرة التي ال تهبط إلى دنو
الزالت اليسيرة التي ال يسلم منها أحد ،بل تعلو عن ذلك بالتغافل ،وجتمله
بالصبر ،وتستره باملغفرةَ { ،و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َأال تحُ ِ ُّب َ
ون َأ ْن َيغْ ِف َر اهلل ُ َل ُك ْم َواهلل ُ
يم }.
َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
اللغة الرابعة :حتويل الكالم إلى أفعال:
كلنا يحب الكالم اجلميل ،وتبادل املشاعر الطيبة ،غير َّأن م ّنا َم ْن ال يجيد
ذلك ،أو هو بطبعه أو منطه يحب أن يترجم املشاعر الكالمية أو الداخلية إلى
أفعال ،أو أنه ممن تنتابه الشكوك فيما يسمع ،فهو يحب أن يرى ما يثبت تلك
املشاعر إلى حقيقة أو ما يؤكدها.
وسواء أكان أحد الزوجني من هذا النوع أم لم يكن ،فمن كرم النفس وجود
اليد أن تتحول كلماتنا وما تتمخض به حوارتنا من اتفاقات تامة أو جزئية إلى
نتائج عملية ،أو أفعال محسوسة.
فمثالً:
غدا سأدعوهم
في قضية
ٍ
اختالف مع أهل الزوجة يقول الزوج بعد التصافيً :
إلى وليمة إكرا ًما لهم.
وفي قضية شكوى من عدم اخلروج إلى التنزه يقول الزوج :الليلة نخرج إلى
مكان كذا لنقضي ليلة جميلة م ًعا.
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وفي قضية شعور بجفاء تعامل الزوجة مع والدة الزوج تبادر الزوجة بتقدمي
طلبا للتصافي والوئام.
هدية إلى أمه ً
وعند شكوى الزوج من تقصير زوجته في حسن استقباله تترجم الزوجة ذلك
بأحسن استقبال يتوقعه منها زوجها بعد حوارهما.
وال يزال الزوجان ميزجان القول بالفعل ،ويراوحان بينهما ،حتى ال تفتر العالقة
ال في
بينهما ،وحتى يشعر كل منهما بروعة اللقاء في احلوار ،ويريا نتيجته فع ً
حياتهما.
اللغة اخلامسة :الصمت:
ليس كل األسئلة ميكن أن جنيب عنها..
وليس كل املواقف نتمكن من التعامل معها باحلوار الكالمي..
أحيا ًنا جنــد أن الصمت أبلغ من الكالم ،وأسلم مـــن النطـــق ،وفي ذلك يقــول
النبــي صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َك َ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ِ
ان ُيؤْ ِم ُن بِا ِ
اآلخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًرا َأ ْو
ِل َي ْص ُم ْت) (((.
فإن مثيرات احلوار بني الزوجني كثيرة ،منها ما يثير احلوار اإليجابي((( ،ومنها ما
يثير احلوار السلبي(((.
مثيرا يستنطق منه ر ًدا عني ًفا أو مواجهة شديدة في
فإذا ما واجه أحد الزوجني ً
أي حال من األحوال ،فإن عليه التزام الصمت ،والتحلي بالهدوء ،وكظم الغيظ،
حتى ينتهي الطرف اآلخر من أزمته التي مير بها ،ألنه يجب أن يقدِّ ر ضعفه أمام
( )1رواه البخاري ( .) 6018
( )2ميكن �إيجاز مفهوم احلوار الإيجابي ب�أنه احلوار الذي تتبادل فيه الر�سائل ب�شكل وا�ضح ومبا�شر ،ويكون اال�ستماع فيه فاع ًال،
وي�ستخدم فيه املتحاوران مهاراتهما اللفظية وغري اللفظية .احلوار الأ�سري التحديات واملعوقات ،د.ح�صة الوايلي.70 :
( )3احلوار ال�سلبي هو الذي يفقد تلك املقومات ال�سالف ذكرها يف احلوار الإيجابي ،بحيث يكون التعبري فيه غري وا�ضح للم�ستقبل،
وم�شحون بالنوايا غري امل�ستيقنة ،وتظهر فيه الأ�ساليب الفجة والتعجيزية والتناف�س يف �إفحام الطرف الآخر وعدم الرغبة يف
التنازل �أو التقارب .احلوار الأ�سري التحديات واملعوقات ،د.ح�صة الوايلي.71 :
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وخصوصا حينما ال يستجيب لها بالرد
هذه احلال الطارئة ،وأنها سرعان ما تزول،
ً
أو التعنيف أو حتى االستجابة احلقيقية لطلباته التي يلقيها جزافًا من غير تع ّقل
ترو.
وال ٍ
اس َواهلل ُ ُي ِح ُّب المْحُ ْ ِس ِننيَ}
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َ
يقول اهلل تعالىَ { :وا ْل َك ِاظ ِم َ
ني َع َن ال َّن ِ
(آل عمران ،)134:ولنتأمل هذا االقتران بني كظم الغيظ داخل النفس ،وإتباعه
مسافات أبعد.
بالعفو خارجها ،ثم إحلاقه باإلحسان ليتعدى احلدود القريبة إلى
ٍ
يكظم اآلخ ُر غض َبه
فرائع أن
فإذا
َ
أغضب أحدُ الزوجني اآلخ َر بكلمةٍ أو نحوهاٌ ،
َ
من هذه الزلة ،ثم يعفو عنه؛ ألنه يجب أن يحمله على حسن الظن بأنه ال يقصدها
في حقه ،ثم ُيحسن إليه بنسيان زلته ،وعدم تذكيره بها ،وعدم محاسبته عليها،
والعودة نحو الصفاء والتودد ،واحلياة ال تطيب إال مبثل هذا التصافي الذي يجب
أن يكون متباد ًال ،وال يكون في حق أحدهما دون اآلخر.
والشاعر في قمة الواقعية حينما أوصى حبيبته فقال لها:
أغضب
خذي العفو مني تستدميي مــودتي وال تنطقي في سورتي حني
ُ
يذهـــب
احلب
رأيت احلب في القلب واألذى
فإني ُ
إذا اجتمعا لم يلبث ُّ
ُ
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إن الصمت إذا ما اصطحب نظرات احلب والتقدير ،فإنه يضع الطرف
اآلخر في حلظة أسف على ما جناه من رفع صوت أو زمجرة أو عصبية ،وكأن
الصامت يقول له بصمته:
• •ه ّون عليك ..فأنا ال أحتاج إلى هذا كله..
• •إن املسافة التي بيني وبينك ال تستدعي علو صوتك..
• •ارفق بي ..فأنا إنسان مثلك لي عقل يفهم الكالم من دون صراخ..
• •إن بيني وبينك ميثاق اإلمساك باإلحسان ..وهذا ليس من اإلحسان..
أصمت ألني أحبك ..وال أحب ما يغضبك..
• •
ُ
• •لتعد إلى الهدوء واحلكمة ..ألعود إلى احلديث واحلوار..
هذه جملة من لغات احلوار الذكية ،التي ميتلكها احملاور ،ورمبا ملك بها من
يحاوره ،فتفنن فيما متلكه ،ويأتيك ما ال متلكه(((.

( )1تقول د .وداد العي�سى « :ال ميكنك �أن تتحكم يف مدى كفاءة الطريقة التي ي�سمع بها ال�شريك ،ولكن ميكن التحكم يف مدى كفاءة
طريقة �إر�سال الر�سالة» ،مثلث التوافق الزواجي.71 :
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الالفتة الثامنة
قفشات حوارية ..وقفزات حياتية

استراحة قصيرة ،أود من الزوجني الكرميني أن يلتقطا أنفاسهما فيها ،ليقفا
على بعض احلوارات الزوجية املاتعة ،التي اعترتها جملة من الظروف :االبتسامة،
املرض ،اخلالفات ،الشكوك ،الغيرة ،السفر ،عدم التوافق في العمر ،أو في اجلمال،
أو غير ذلك ،لكنها م ّرت بسالم وأمان؛ بفضل اهلل تعالى؛ ثم ألن زمام احلوار كان
وأنفس متآلفة ،ماهرةٍ في قيادة الكلمة واالستماع إليها ،واالستجابة
بأيد محبة،
ٍ
ٍ
لداعي اخلير فيها ،فإلى هذه الوقائع وإضاءاتها احلوارية:
 1ــ روى عروة رضي اهلل عنه َأ َّن َعا ِئ َش َة َز ْو َج ال َّنب ِِّي رضي اهلل عنها َحدَّ َث ْت ُهَ ( :أ َّن
َر ُس َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َخ َر َج ِم ْن ِع ْن ِد َها َل ْيلاً َقا َل ْتَ :ف ِغ ْر ُت َع َل ْي ِهَ ،ف َجا َء
َف َر َأى َما َأ ْص َن ُعَ ،ف َق َ
الَ :ما َل ِك َيا َعا ِئ َش ُة! َأ ِغ ْر ِت؟ َف ُق ْل ُتَ :و َما ِلي ال َي َغا ُر ِم ْث ِلي
َع َلى ِم ْث ِل َك! َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :أ َقدْ َجا َء ِك َش ْي َطان ُِك؟ َقا َل ْت:
الَ :ن َع ْمُ ،ق ْل ُتَ :و َم َع ُك ِّل ِإن َْس ٍان؟ َق َ
ان؟ َق َ
َيا َر ُس َ
ول اهللَ ،أ ْو َم ِع َي َش ْي َط ٌ
الَ :ن َع ْم،
ول اهلل؟ َق َ
ُق ْل ُتَ :و َم َع َك َيا َر ُس َ
الَ :ن َع ْمَ ،و َل ِك ْن َر ِّبي َأ َعا َن ِني َع َل ْي ِه َح َّتى َأ ْس َل َم)(((.
فها هو ذا النبي صلى اهلل عليه وسلم يستفسر عن س ِّر تصرفها قبل أن يقطع
به ،واالستفسار من أهم خطوات احلوار الناجح الذي يشعر به املخاطب مبصداقية
بعيدا
املتحدث إليه؛ إذ يشعر معه أنه باحث عن احلقيقة من صاحب الشأنً ،
عن تأكيد الشكوك من غير يقني ،ولذا جتد الطرف اآلخر يؤكدها حينما تكون
حقيقة من غير تردد؛ لنزاهة السائل عن االستنقاص أو الكيد.
ور ْبط النبي صلى اهلل عليه وسلم تصرف عائشة رضي اهلل عنها بأمر يعم جنس
النساء فيه لطف غامر؛ وهكذا ينبغي أن يكون احلوار مجر ًدا عن األوصاف التي
( )1رواه م�سلم.) 2815 ( ،
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جتعل املتحدث إليه في دوامة من القلق إذا ما وصفه صاحبه بوصف يخصه دون
بوصف ليس من طبيعته أو مستغرب على مثله.
غيره ،أو
ٍ
واملح معي هذه القدرة الفائقة من النبي صلى اهلل عليه وسلم وأ ّمنـــــا عائشة
رضي اهلل عنها في إنهاء املوقف بسرعة بتنــــــاول حديث آخر استخدم فيه النبي
صلى اهلل عليه وسلم أســــلوب التشويق فقالَ ( :أ َقدْ َجا َء ِك َش ْي َطان ُِك؟ ) ليعطي
حديث أبعد عن نقطة التوتر أو االختالف.
الطرف املقابل فرصة رائعة لالنتقال إلى
ٍ
وع ْن َعا ِئ َش َة َر ِض َي اهلل َع ْن َها َقا َل ْتَ ( :ق ِد َم َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِم ْن
 2ــ َ
َغ ْز َو ِة َت ُب َ
ِيح َف َك َش َف ْت ن ِ
الس ْت ِر َع ْن
وك َأ ْو َخ ْي َب َر َو ِفي َس ْه َو ِت َها((( ِس ْت ٌرَ ،ف َه َّب ْت ر ٌ
َاح َي َة ِّ
ات ِل َعا ِئ َش َة لُ َع ٍبَ ،ف َق َ
الَ :ما َه َذا َيا َعا ِئ َش ُة؟! َقا َل ْتَ :ب َنا ِتيَ ،و َر َأى َب ْي َن ُه َّن َف َر ًسا
َب َن ٍ
الَ :ما َه َذا الَّ ِذي َأ َرى َو ْس َط ُه َّن؟ َقا َل ْتَ :ف َر ٌسَ ،ق َ
اح ِان ِم ْن ِر َق ٍاعَ ،ف َق َ
الَ :و َما
َل ُه َج َن َ
اح ِانَ ،ق َ
اح ِان! َقا َل ْتَ :أ َما َس ِم ْع َت
الَ :ف َر ٌس َل ُه َج َن َ
َه َذا الَّ ِذي َع َل ْي ِه؟ َقا َل ْتَ :ج َن َ
َأ َّن ِل ُس َل ْي َم َ
ان َخ ْيلاً َل َها َأ ْج ِن َح ٌة؟ َقا َل ْتَ :ف َض ِح َك َح َّتى َر َأ ْي ُت َن َو ِاج َذ ُه )(((.
إن هذا املوقف النبوي اللطيف يؤكد ما قررتُه من أن احلوار ليس حلل االختالفات
أيضا للمالعبة واإلمتاع واملؤانسة.
أو فك النزاعات فحسب ،بل هو ً
وما أجمل هذا ال َن َفس النبوي الكرمي في طرح األسئلة وجعلها في قوالب
مختلفة من :االستفهام ،والتعجب ،وسهولة اللفظ و ِق َصر العبارة ،وتتويج ذلك
بقبول األجوبة وإبداء السعادة والبهجة بها.
وكم هو رائع أن يبدي أحد الزوجني إلى اآلخر حاجته ملعرفة ما يعرفه اآلخر وإن
بال لديه ،وأروع من ذلك أن يتقمص دور املهتم به ،فإنها مرتبة عالية
كان ليس ذا ٍ
في اإلنصات ومرحلة متفوقة في احلوار.
( )2ال�سهوة� « :سرتة تكون قدّام فيناء البيت « ،انظر :ل�سان العرب ( �سها ) .415/6
( )3رواه �أبو داود (  ،) 4932و�صححه الألباين.
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هلل رضي اهلل عنه َق َ
وع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد ا ِ
الَ :د َخ َل َأ ُبو َب ْك ٍر َي ْس َت ْأ ِذ ُن َع َلى َر ُسولِ اهلل
3ـ َ
ألح ٍد ِم ْن ُه ْمَ ،ق َ
ال:
وسا ِب َبا ِب ِه َل ْم ُيؤْ َذ ْن َ
صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َو َجدَ ال َّن َ
اس ُج ُل ً
اس َت ْأ َذ َن َف ُأ ِذ َن َل ُهَ ،ف َو َجدَ ال َّنب َِّي صلى اهلل
َف ُأ ِذ َن ألبِي َب ْك ٍر َفدَ َخ َلُ ،ث َّم َأ ْق َب َل ُع َم ُر َف ْ
الَ :ف َق َ
عليه وسلم َجا ِل ًسا َح ْو َل ُه ِن َسا ُؤ ُه َو ِاج ًما َس ِاك ًتاَ ،ق َ
ال :ال ُقو َل َّن َش ْي ًئا ُأ ْض ِح ُك
الَ :يا َر ُس َ
ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
ول اهللَ ،ل ْو َر َأ ْي َت ِب ْن َت َخار َِج َة َس َأ َل ْت ِني
ال َّن َف َق َة َف ُق ْم ُت ِإ َل ْي َها َف َو َج ْأ ُت ُع ُن َق َهاَ ،ف َض ِح َك َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
َو َق َ
ال ُه َّن َح ْو ِلي َك َما َت َرى َي ْس َأ ْل َن ِني ال َّن َف َق َةَ ،ف َقا َم َأ ُبو َب ْك ٍر ِإ َلى َعا ِئ َش َة َي َج ُأ ُع ُن َق َها،
ول :ت َْس َأ ْل َن َر ُس َ
َف َقا َم ُع َم ُر ِإ َلى َح ْف َص َة َي َج ُأ ُع ُن َق َهاِ ،كال ُه َما َي ُق ُ
ول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم َما َل ْي َس ِع ْندَ ُه!؟ َف ُق ْل َنَ :واهلل ال ن َْس َأ ُل َر ُس َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ِينُ ،ث َّم َن َز َل ْت َع َل ْي ِه َه ِذ ِه
َش ْي ًئا َأ َب ًدا َل ْي َس ِع ْندَ ُهُ ،ث َّم ْاع َت َز َل ُه َّن َش ْه ًرا َأ ْو ِت ْس ًعا َو ِع ْشر َ
اآل َي ُةَ { :يا َأ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُق ْل أل ْز َو ِاج َك }َ ،ح َّتى َب َل َغِ { :ل ْل ُم ْح ِس َن ِ
ات ِم ْن ُك َّن َأ ْج ًرا
ال َف َبدَ َأ ِب َعا ِئ َش َة َف َق َ
يما } (األحزابَ ،)29–28 :ق َ
الَ :يا َعا ِئ َش ُةِ ،إنِّي ُأرِيدُ َأ ْن
َع ِظ ً
َأ ْعر َ
ِض َع َل ْي ِك َأ ْم ًرا ُأ ِح ُّب َأ ْن ال ت َْع َج ِلي ِفي ِه َح َّتى ت َْس َت ِشيرِي َأ َب َو ْي ِكَ ،قا َل ْتَ :و َما
يك َيا َر ُس َ
ُه َو َيا َر ُس َ
ول اهلل؟ َف َتال َع َل ْي َها اال َي َةَ ،قا َل ْتَ :أ ِف َ
ول اهلل َأ ْس َت ِشي ُر َأ َب َو َّي؟!
َب ْل َأخْ َتا ُر اهلل َو َر ُسو َل ُه َوالدَّ ا َر ِ
اآلخ َر َةَ ،و َأ ْس َألُ َك َأ ْن ال ت ُْخ ِب َر ا ْم َر َأ ًة ِم ْن ِن َسا ِئ َك
بِالَّ ِذي ُق ْل ُتَ ،ق َ
ال :ال ت َْس َألُ ِني ا ْم َر َأ ٌة ِم ْن ُه َّن إِال َأخْ َب ْرت َُها ،إ َِّن اهلل َل ْم َي ْب َع ْث ِني ُم َع ِّن ًتا
َوال ُم َت َع ِّن ًتاَ ،و َل ِك ْن َب َع َث ِني ُم َع ِّل ًما ُم َي ِّس ًرا)(((.
إن قضية النفقة التي يدور عليها هذا احلوار الزوجي قضية كبرى؛ ألنها تتعلق
نسق يجب أن يتفق عليه الزوجان ،وحينما يكون احلوار
باستمرار احلياة على ٍ
حول مثل هذه القضايا فال مانع أن يعطى مساحة تتناسب وحجم القرار الذي
قرار ال يحقق
يجب أن ُيتخذ ،فال ينبغي أن يتعجل الزوجان على حياتهما ِّ
بأي ٍ
( )1رواه م�سلم.) 1478 ( ،
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لهما السعادة بإذن اهلل تعالى.
ولذا اتخذ النبي صلى اهلل عليه وسلم عدة أساليب للوصول إلى القرار احلكيم،
ومنها :التوازن النفسي الذي تعامل به عليه الصالة والسالم مع املشكلة؛ لعلمه
أن لكل مشكلة حالً ،والقلق واالضطراب ال يوصالن إلى املطلوب ،وإعطاء الوقت
الكافي للتفكير ،ووضع أكثر من اختيار ،وتبيني النتائج لكل اختيار ،والبعد متا ًما
عن التعنيف أو التسلط أو االستغالل ،وإبعاد كل احملاوالت التي من شأنها أن تزيد
من هوة اخلالف أو ال توصل إلى النتائج املطلوبة.
خط
وتظهر مهارة النبي صلى اهلل عليه وسلم في حل املشكلة هنا في رسم ٍ
للرجوع للطرف اآلخر من دون التقليل من شأنه أو إشعاره بحاجته.
قال ابن حجــر رحمه اهللَ « :و ِفي الحْ َ ِديـــث ُم َ
الط َفــة ال َّنب ِّي صلى اهلل عليه وسلم
ــه َّنَ ،و َصبــْره َع َلـــى َما كــَ َ
ــن إ ِْدالل
ال ْز َو ِاجــ ِهَ ،و ِح ْلمــه َع ْن ُ
ـــم ِم ْ
ان َيصـــْدُ ر ِم ْن ُه ْ
َو َغيـــْره مِمّــَا َي ْب َعث ُه َع َل ْيهِ َّن ا ْل َغ ْي َرة» (((.
 4ــ وعن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنها قالتَ ( :أال ُأ َحدِّ ُث ُك ْم َع ِّني َو َع ْن َر ُسولِ اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ؟ ُق ْل َناَ :ب َلىَ ،ق َ
الَ :قا َل ْت :لمَ َّا َكان َْت َل ْي َل ِتي الَّ ِتي َك َ
ان ال َّنبِي صلى
يها ِع ْن ِدي ،ا ْن َق َل َب َف َو َض َع ِر َدا َء ُهَ ،و َخ َل َع ن َْع َل ْي ِه َف َو َض َع ُه َما ِع ْندَ
اهلل عليه وسلم ِف َ
اض َط َج َعَ ،ف َل ْم َي ْل َب ْث إِال َر ْيث ََما َظ َّن َأ ْن
ر ِْج َل ْي ِهَ ،و َب َس َط َط َر َف ِإزَا ِر ِه َع َلى ِف َر ِاش ِه َف ْ
اب َف َخ َر َجُ ،ث َّم َأ َجا َف ُه
َقدْ َر َقدْ ُتَ ،ف َأ َخ َذ ِر َدا َء ُه ُر َو ْي ًداَ ،وا ْن َت َع َل ُر َو ْي ًداَ ،و َف َت َح ا ْل َب َ
ُر َو ْي ًدا(((َ ،ف َج َع ْل ُت ِد ْر ِعي ِفي َر ْأ ِسي َواخْ َت َم ْر ُت َو َت َق َّن ْع ُت ِإزَارِي ( تق ّنعت:
يعَ ،ف َقا َم َف َأ َط َ
ال ا ْل ِق َيا َمُ ،ث َّم َر َف َع
لبست)ُ ،ث َّم ان َْط َل ْق ُت َع َلى ِإ ْث ِر ِه َح َّتى َجا َء ا ْل َب ِق َ
َيدَ ْي ِه َث َ
الث َم َّر ٍاتُ ،ث َّم ان َْح َر َف َفان َْح َر ْف ُتَ ،ف َأ ْس َرعَ َف َأ ْس َر ْع ُتَ ،ف َه ْر َو َل َف َه ْر َو ْل ُت،
( )2فتح الباري .382/8
(� )3أجافه� :أغلقه ،و�إمنا فعل ذلك �صلى اهلل عليه و�سلم يف خفية؛لئال يوقظها ويخرج عنها ،فرمبا حلقها وح�شة يف انفرادها يف ظلمة
الليل انظر� :شرح النووي ل�صحيح م�سلم .48/4
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َف َأ ْح َض َر َف َأ ْح َض ْر ُت (اإلحضار :العدو وهو اجلري)َ ،ف َس َب ْق ُت ُه َفدَ َخ ْل ُتَ ،ف َل ْي َس
اض َط َج ْع ُتَ ،فدَ َخ َل َف َق َ
الَ :ما َل ِك َيا َعا ِئ ُش َح ْش َيا َرا ِب َي ًة ( أي :يرتفع
إِال َأ ْن ْ
صدرك وينخفض من سرعة التنفس ،وذلك من أثر الهرولة)َ ،قا َل ْتُ :ق ْل ُت :ال
يف الخْ َ بِي ُرَ ،قا َل ْتُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َش ْي َءَ ،ق َ
الَ :ل ُت ْخ ِبرِي ِني َأ ْو َل ُي ْخ ِب َرنِّي ال َّل ِط ُ
ول اهلل،
ِب َأبِي َأن َْت َو ُأ ِّميَ ،ف َأخْ َب ْر ُت ُهَ ،ق َ
الس َوا ُد الَّ ِذي َر َأ ْي ُت َأ َما ِمي؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْم،
الَ :ف َأن ِْت َّ
َف َل َهدَ ِني ِفي َصدْ رِي َل ْهدَ ًة َأ ْو َج َع ْت ِني (أي وكزها بجمع يده)ُ ،ث َّم َق َ
الَ :أ َظ َن ْن ِت
اس َي ْع َل ْم ُه اهلل َن َع ْمَ ،ق َ
َأ ْن َي ِح َ
ال:
يف اهلل َع َل ْي ِك َو َر ُسولُ ُه؟ َقا َل ْتَ :م ْه َما َي ْك ُت ِم ال َّن ُ
َف ِإ َّن ِج ْبر َ
ني َر َأ ْي ِتَ ،ف َنا َدا ِني َف َأخْ َفا ُه ِم ْن ِكَ ،ف َأ َج ْب ُت ُه َف َأخْ َف ْي ُت ُه ِم ْن ِك،
ِيل َأتَا ِني ِح َ
َو َل ْم َي ُك ْن َيدْ خُ ُل َع َل ْي ِك َو َقدْ َو َض ْع ِت ِث َيا َب ِكَ ،و َظ َن ْن ُت َأ ْن َقدْ َر َقدْ ِتَ ،ف َكر ِْه ُت
يت َأ ْن ت َْس َت ْو ِح ِشيَ ،ف َق َ
ال :إ َِّن َر َّب َك َي ْأ ُم ُر َك َأ ْن َت ْأ ِت َي َأ ْه َل
َأ ْن ُأو ِق َظ ِكَ ،و َخ ِش ُ
ول اهللَ ،ق َ
ول َل ُه ْم َيا َر ُس َ
يع َف َت ْس َتغْ ِف َر َل ُه ْمَ ،قا َل ْتُ :ق ْل ُتَ :ك ْي َف َأ ُق ُ
ال ُقو ِلي:
ا ْل َب ِق ِ
ني ِم َّنا
ني َوالمْ ُ ْس ِل ِمنيََ ،و َي ْر َح ُم اهلل المْ ُ ْس َت ْق ِد ِم َ
السال ُم َع َلى َأ ْه ِل الدِّ َيا ِر ِم َن المْ ُؤْ ِم ِن َ
َّ
(((
الح ُق َ
ِينَ ،و ِإنَّا إ ِْن َشا َء اهلل ب ُِك ْم َل ِ
ون ) .
َوالمْ ُ ْس َت ْأ ِخر َ
ويظهر للقارئ والقارئة الكرميني كيف برزت روح املكاشفة في هذا احلوار،
واإلصرار على ذلك ،وقبول مبدئها بينهما؛ ملا تتمتع حياتهما باألمان النفسي،
فعل رمبا يشتبه على
والشعور بأنه ال غضاضة أن يخبر كل من الزوجني بعذره ألي ٍ
الطرف اآلخر فيقع في قلبه موقع الكراهية ،فإذا ما تصارحا بكل هدوء وسكينة
َك َش َف احلوا ُر لهما عن قلبني حبيبني ،وروحني متآلفتني.

فقالت
بن عمير على عائش َة رضي اهلل عنها،
 5ــ وعن عطاء قال:
ْ
ُ
دخلت أنا وعبيدُ ُ
( )1رواه م�سلم.) 974 ( ،
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لعبيد ِبن عمير :قدَ َآن لك أن تزورنا ،فقالُ :
ِ
أقول يا أمه كما قال األول :زر
غب ًا تزدد حباً ،قال :فقالت :دعونا من رطان ِتكم هذه ،قال ابن عمير :أخبرينا
بأعجب شيءٍ رأي ِته من رسولِ ا ِ
فسكتت :ثم
هلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
ْ
قالت :ملا كان ليلة من الليالي ،قال( :يا َعا ِئ َشة! ذريني أتعبدُ الليل َة لربي،
ْ
ثم قا َم
حب ما س َّركْ ،
ُ
قالت :فقا َم َف َت ّ
قلت :واهلل إني ُأل ِح ُّب قر َبك ،و ُأ ُّ
طهرَّ ،
فلم َي َز ْل َي ْب ِكي َح َّتى َّ
قالت :ثم َب َكىَ ،ف َلم َي َز ْل
بل ِح ْج َرهْ ،
ُي ُص ِليْ ،
قالتْ :
َي ْب ِكي َح َّتى َّ
قالت :ثم َب َكىَ ،ف َلم َي َز ْل َي ْب ِكي َح َّتى َب َّل ا َألرضَ ،ف َجاء
بل حلي َتهْ ،
سول اهلل! ِلم َتبكي َو َقد غفر ُ
بالصالةَ ،ف َل َّما َرآه َي ْب ِكي َقالَ :يا ُر َ
ب ٌ
ِالل ِ
اهلل
يؤذنُه َّ
َ ْ
َ
ُ
علي الليل َة
لك ما َت َقدَّ َم َو َما َت َأ ّخر؟ قالَ :أ َفال
أكون َع ْبداً ُش ُكو َراً ،لقد َن َز ْل ْت ّ
ــن َقــ َر َأها َو َلم َي َّ
آيــ ٌةٌ ،
الس َما َو ِ
ات َواأل ْر ِض}
ويـــل لمِ َ ْ
تفــك ْر فيـهـا{ ،إ َِّن ِفــي َخ ْلقِ َّ
( آل عمران )190اآلية ك ُّلها (((.
إن من أسرع الطرائق في الوصول إلى قلب املخاطب هو املناداة باالسم احملبب له،
وتقديرا لكيانها ،وتألي ًفا لذاتها ،ونبذً ا
وخصوصا في حق الزوجة؛ احترا ًما لها،
ً
ً
ملا ميارسه بعض األزواج من العادات اجلاهلية في استحقار الزوجة والترفع عن
مناداتها باسمها ،ولذا فليبشر الزوج الكرمي الذي يهتف بزوجته بأحب األسماء
أو األلقاب أو الكنى بروح طيبة مبادرة تلبي نداءه بولهٍ وشوق ،واستجابة صادقة
لدعوته لهتافه ورغبته.

ولقد كان للنبي صلى اهلل عليه وسلم أن ينهض لقيام الليل من دون أن يخبر
(� )2صحيح ابن حبان ( ،)620وقال حمققه ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط� :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم.
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عائشة رضي اهلل عنها بشيء ،غير أنه األدب النبوي الرفيع ،واخللق القرآني العظيم،
فإن الوقت ملّا كان من حق الزوجة ،كان من حسن العشرة إخبارها بذلك ،فما كان
إشعارا منها ملكانته في نفسها ،ولكنها تؤثر
همست له بحبها للقرب منه
منها إال
ْ
ً
ما يسعده ويبهجه على كل شيء ولو كان شي ًئا حتبه وترغبه ،كل ذلك يتم في
زوجي هامس.
حواري
جو
ٍ
ٍ
ٍ
سمعت عائش َة رضي اهلل عنها تقول ( :دخل
 6ــ وعن فاطمة اخلزاعية قالت:
ُ
نت ُ
منذ اليوم؟ قال :يا
أين ُك َ
علي يو ًما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُ
فقلتَ :
ّ
فتبسم،
كنت عندَ أ ِّم َس َل َمة،
فقلت :ما ت َْش َب ْع ِم ْن أ ِّم َس َل َمة! ْ
ُ
حم َي َراءُ ،
ُ
قالتّ :
(((
َ
نزلت ِب ُعدْ َوتَي  ،إحداهما لم
فقلت :يا
رسول اهلل ،أال تخبرني ع ْنك لو أنَّك َ
ُ
قلت :فأنا
ترع واألخرى قد رعيت ،أ ُّيهما ُك ْن َت َت ْر َعى؟ قال :التي لم َت ْرعَ ُ ،
نسائك؛ ُّ
َ
كانت ِع ْندَ َر ُج ٍل َغ ْيرِي،
ليس كأحد من
كل امرأةٍ ِم ْن ِن َسا ِئ َك َقدْ
ْ
َ
(((
فتبسم َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم) .
ْ
قالتّ :
فأين أهل الغضب واالنفعال في حواراتهما الزوجية من هذا األمنوذج احلواري
بأي أسلوب رمبا لم يكن
بأي كلمة أو ِّ
الرائع ،كثير أولئك الذين ُيس َتفزون ِّ
املخاطب ،ولكن تأتي الظروف أو الطبائع
مقصو ًدا لدى املتحدِّ ث أن يستفز به
َ
شديدا ،والشدّ ة ال تقابل عند العقالء واحلكماء مبثلها
به من دون عناية فيكون
ً
حينما يكون املتحدِّ ث من األحبة أو األصدقاء ،وهكذا فعل النبي صلى اهلل عليه
بدأت أ ّمنا عائشة رضي اهلل عنها حوارها
وسلم مع محبوبته رضي اهلل عنها ،فقد ْ
كنت ُ
قالت ذلك بدافع
بسؤال يأنف منه كثير من األزواج ( :أين َ
منذ اليوم؟ )ْ ،
طرت عليها الزوجة ،فكيف مع كون زوجها معد ًدا!! ،فال ريب أن
الغيرة التي ُف ْ
( )1العُدْ وة :ب�ضم العني وفتحها وك�سرها� :شاطئ الوادي ،ل�سان العرب ( عدا ) .97/9
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
(� )2أخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى يف ذكر �أزواج النبي ‘ ،63/8 :وعند البخاري بلفظَ :عنْ َعائِ�شة َر ِ�ض َي اهلل َعنهَا قالتْ  :قلتُ َ :يا
ول اهلل� ،أَ َر�أَيْتَ َل ْو َنزَ ْلتَ َوا ِد ًيا َوفِي ِه َ�ش َج َر ٌة َقدْ ُ�أكِ َل مِ ْنهَاَ ،و َو َجدْ تَ َ�ش َج ًرا لمَ ْ ُي�ؤْ َك ْل مِ ْنهَا ،فيِ �أَ ِّيهَا ُك ْنتَ ُت ْر ِت ُع َب ِع َري َك؟ َق َال :فيِ ا َّلذِ ي لمَ ْ
َر ُ�س َ
َ
لمَ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُي ْر َت ْع مِ نهَاَ ،ت ْعنِي �أنَّ َر ُ�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َيتَزَ َّو ْج ِبك ًرا غيرْ َ هَ ا ) رواه البخاري ( .) 5077
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الغيرة هنا تزداد ،ومع ذلك فإن معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم لهذه الفطرة
جعله يتعامل في حواره مع حبيبته بكل طمأنينة وتوازن ،بل واستجابة لألسئلة
(كنت عند أم سلمة) ،مناد ًيا لها بأجمل
التي وجهتها إليه بكل صدق وشفافية:
ُ
األلقاب( :يا حميراء ) ،وشاف ًعا ذلك بابتسامة تخفف من وطأة املوقف وتنهيه
رفق ورو ّية.
بكل ٍ
وع ْن َعا ِئ َش َة َر ِض َي اهلل َع ْن َها َقا َل ْتَ :ق َ
ال ِلي َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 7ــ َ
ألع َل ُم ِإ َذا ُك ْن ِت َع ِّني َر ِ
اض َي ًة َو ِإ َذا ُك ْن ِت َع َل َّي َغ ْض َبىَ ،قا َل ْتَ :ف ُق ْل ُت:
( ِإنِّي ْ
ِف َذ ِل َك؟ َف َق َ
ِم ْن َأ ْي َن ت َْعر ُ
الَ :أ َّما ِإ َذا ُك ْن ِت َع ِّني َر ِ
اض َي ًة َف ِإن َِّك َت ُقو ِلنيَ :ال َو َر ِّب
يمَ ،قا َل ْتُ :ق ْل ُتَ :أ َج ْل
ُم َح َّم ٍدَ ،و ِإ َذا ُك ْن ِت َع َل َّي َغ ْض َبى ُق ْل ِت :ال َو َر ِّب ِإ ْب َر ِاه َ
َواهلل َيا َر ُس َ
ول اهلل َما َأ ْه ُج ُر إِال ْاس َم َك )(((.
إنه يتبني لي من هذه التجربة النبوية الكرمية أن امتالك زمام املهارة احلوارية بني
الزوجني لن يتم ــ بعد إذن اهلل تعالى ــ إال بعد املخالطة والعشرة ،ليكتشف كل
منهما منط اآلخر وأسلوب حياته وحواره ،ويتع ّرف إلى مالمح الرضا والغضب في
تعامله ،ليقف على ما يسعده ْ
فيق ِدم عليه ،وما يكرهه فيتركه ،مهتد ًيا في طريق
ذلك إلى مفاتيح قلبه التي تؤثر على كسب فؤاده واستالل ما في خاطره.
كل منهما لآلخر ما يسعده وما يغضبه؛ وقاية
وجميل أن يبادر الزوجان ببيان ٍ
عن الوقوع في املشكالت بقدر املستطاع ،وعدم االكتفاء بذلك ،بل يحرصان
على أن يتقاربا ليحققا ما هو أعلى من الوقاية من املشكالت ،وهو املودة والرحمة
واالنسجام.

8

ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إلي
ــ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت ( :رجع ّ

( )3رواه البخاري.) 5228 ( ،
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يوم من َجنَازةٍ بال َب ِقيع ،وأنا َأ ِجدُ ُصدَ ًاعا في َر ْأ ِسي وأنا ُ
أقول :وارأساه!
َ
ذات ٍ
فغسل ُت ِك
قال :بل أنا يا عائش ُة وارأساه! ثم قال :وما َض َّر ِك لو ِم ِّت قبلي ّ
قلت :لكأني َ
ِ
وك َّف ِ
فعلت ذلك قد
بك ْأن لو
يت
َ
عليك ثم َد َف ْن ُت ِكُ ،
نتك وص َّل ُ
ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه
فتبس َم
فأع َر ْس َت فيه ِ
َر َج ْع َت إلى بيتي ْ
ببعض ِنسا ِئكّ ،
وسلم ،ثم ُب ِد َئ في ِ
ات فيه)(((.
وجعه الذي َم َ
إنها مهمة من مهمات احلوار ،وهدف من أهدافه ،حينما يخفف به الزوجان
هم
من ثقل املصائب واألوجاع ،فيتنادى بعضهما إلى بعض ،ويشكو بعضهما َّ
بعض بعد الشكوى إلى اهلل تعالى ،فيلتقيان في األتراح كما يلتقيان في األفراح،
احلب بكير العقبات ،لتتبينّ النفوس الصافية من النفوس العكرة،
و ُيصقل فيها ُّ
فمن للزوج غير زوجه بعد اهلل تعالى!
ولنتأمل كيف انطبع األثر النفسي على احلبيب صلى اهلل عليه وسلم حينما بث
شجنه حلبيبته رضي اهلل عنها ،فارتسمت على شفتيه الكرميتني ابتسام ُة األنس
والرضا ،ولم مينعه من إبدائها وجع مصابه أو مرض موته صلى اهلل عليه وسلم،
فاحلوار الزوجي الناجح طريق سالك إلراحة القلب وسعادة النفس.
ُ
رسول اهلل
(خرج
 9ــ وعن أم ذرة عن أم املؤمنني ميمونة رضي اهلل عنها قالت:
َ
ذات ليلةٍ من ِع ِ
يستفتح
فأغلقت دونه الباب ،فجا َء
ندي،
صلى اهلل عليه وسلم َ
ُ
ُ
تذهب إلى
فقلت له:
الباب
أفتح له ،فقالَ :أ ْق َس ْم ُت إال فتح ِته ليُ ،
ُ
َ
فأبيت ْأن َ
ُ
ِ
وجدت حق ًنا ِم ْن َب ْو ِلي)(((.
فعلت؛ ولكن
أزواجك في ليلتي هذه؟ قال :ما
ُ
ُ
إن اللمحة احلوارية التي أحملها في هذا احلديث أن احلوار الزوجي يختلف
عن احلوارات األخرى التي تغلب املجامالت فيها بني املتحاو َرين لفقدهما
(� )1أخرجه ابن حبان يف �صحيحه يف كتاب التاريخ ،باب مر�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حديث رقم (  ،) 6586و�إ�سناده قوي كما
قال حمققه ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط.
( )2رواه ابن �سعد ب�سنده يف الطبقات الكربى.)109/8( ،
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احلميمية التي تكون بني الزوجني ،ولذا من املفترض على الزوجني أن يعيا أن
ما يحدث بينهما وبني غيرهما من حوار سيكون له طابع مختلف عن طابع
ال – صاحب املنصب العالي
احلوار بينهما ،فليس من املتوقع أن يجد الزوج مث ً
في عمله – في احلوار مع زوجته ما يجده في اجتماعاته الرسمية من التوقير
أيضا أن يفرض األسلوب الرسمي على حواراته
املتك ّلف ،وليس من احلكمة ً
الزوجية لكونه صاحب تلك املكانة ،فالنبي صلى اهلل عليه وسلم هنا لم يؤ ِنّب
أ َّمنا ميمون َة رضي اهلل عنها على إغالقها الباب أو حتقيقها في أمر خروجه في
ليلتها ،ولم يستنكر ذلك عليها لكونه النبي املرسل عليه الصالة والسالم ،بل
وإدراك
تعامل مع احلدث بحوار زوجي محض ،يتسم بالوضوح واألناة والصبر،
ٍ
حجم ُه الطبعي من
معطيا للحدث
ووعي بنمط زوجته وطبيعة األنوثة فيها،
َ
ً
ٍ
بحوار
ومنهيا بذلك صفح ًة زوجي ًة طريفةً،
غير تضخيم ،وال إيغال في النوايا،
ٍ
ً
هادئ ماتع.
وع ْن َعا ِئ َش َة رضي اهلل عنهاَ :أن ََّها َقا َل ْتَ ( :ل َّب ْي َنا ِبالحْ َ ِّجَ ،ح َّتى ِإ َذا ُك َّنا ب َِسر َ
ِف
 10ـ َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َو َأنَا َأ ْب ِكيَ ،ف َق َ
ِح ْض ُتَ ،فدَ َخ َل َع َل َّي َر ُس ُ
الَ :ما
يك َيا َعا ِئ َش ُة؟! َف ُق ْل ُتِ :ح ْض ُت؛ َل ْي َت ِني َل ْم َأ ُك ْن َح َج ْج ُت! َف َق َ
الُ :س ْب َح َ
ُي ْب ِك ِ
ان
ات آ َد َمَ ،ف َق َ
ال :ان ُْس ِكي المْ َ َن ِ
اهلل! ِإنمَّ َا َذ ِل َك َش ْي ٌء َك َت َب ُه اهلل َع َلى َب َن ِ
اس َك ُك َّل َهاَ ،غ ْي َر
َأ ْن ال ت َُطو ِفي بِا ْل َب ْي ِتَ ،ف َل َّما َد َخ ْل َنا َم َّك َة َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْن
َشا َء َأ ْن َي ْج َع َل َها ُع ْم َر ًة َف ْل َي ْج َع ْل َها ُع ْم َر ًة إِال َم ْن َك َ
ان َم َع ُه ا ْل َهدْ ُيَ ،قا َل ْتَ :و َذ َب َح
َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َع ْن ِن َسا ِئ ِه ا ْل َب َق َر َي ْو َم ال َّن ْحرَِ ،ف َل َّما َكان َْت َل ْي َل ُة
ا ْل َب ْط َحا ِءَ ،و َط ُه َر ْت َعا ِئ َش ُة َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،أ َت ْر ِج ُع َص َو ِاحبِي ب َِح ٍّج َو ُع ْم َرةٍ
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َو َأ ْر ِج ُع َأنَا ِبالحْ َ ِّج؟! َف َأ َم َر َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َع ْبدَ ال َّر ْح َم ِن ْب َن َأبِي
يم َف َل َّب ْت بِا ْل ُع ْم َر ِة )(((.
َب ْك ٍر َف َذ َه َب ب َِها ِإ َلى ال َّت ْن ِع ِ
إن املبادرة باحلوار في األحوال العادية أمر يدل على كفاءةٍ عاليةٍ لدى احملاور؛
ألنه يدل على قدرته على استجالب الطرف اآلخر للحوار واألنس به ،كما يدل
مخـــزون مــن اللغــات احلوارية املختلفة التي جتعله يثق بنفسه – بعد اهلل
على
ٍ
تعالى – أن يدير دفة احلوار بكل اقتدار ،فما بالك إذا كان الوضع يستدعي هذه
واحد ،فإن النفس السوي َة
البادرة حتى يجب أن تكون عفوية وإنسانية في ٍآن ٍ
تأبى أن تتأخر عن هذه البادرة أو تتردد فيها ،فها هو ذا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم لم يتأخر حلظة حينما رأى أ َّمنا عائشة رضي اهلل عنها باكي ًة حزينةً،
فبادرها بالسؤال( :ما يبكيك ؟!) ،فمهما كان السبب في البكاء فإن السؤال
قريبا!
حبيبا أو ً
ُم ِل ٌّح بطبيعة النفس البشرية ،فكيف لو كان الباكي ً
احلبيب ،وما َّ
َ
أرق قل َب ُه على أحبابه عليه الصالة والسالم.
ألطف
فما
َ
وما أقسى تلك القلوب التي ال تنطق شفا ُه أصحابِها ببنت شفة ،وال يضيق لها
حال يستنطق فيه حبه وجميل عشرته
صدر وهي ترى من جتالسه ليل نهار في ٍ
معه ولو بكلمة طيبة ،وسؤال وا ِله!
واحلوار النبوي الكرمي هنا يأخذ طابع االستشارة والتوجيه؛ حلاجة املستشير
إلى َم ْن يعينه على اخلروج من دائرة احليرة أو ضيق املشكلة ،وإن الطرف اآلخر في
احلياة الزوجية ينبغي أن يكون أول املتحاورين؛ ال ألنه األقدر على حل املشكلة
دائما كما هي احلال في حق النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن ألنه يجب أن
ً
إخالصا لزوجه ،فاملفترض أال يسمع منه إال ما يدله إلى ب ِّر
يكون أكثر الناس
ً
األمان ،وساحل السالمة ،إما بحل املشكلة إن كان من أهل ذلك ،وإما بإرشاده
( )1رواه �أبو داود (  ،) 1782ورواه م�سلم بلفظ قريب ( .) 1211
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إلى االختصاص في هذا الشأن ،والتأخ ُر في ذلك قد يضطر صاحب احلاجة إلى
خارجي غير مأمون ال َّ
قدر اهلل.
طرف
حوار مع ٍ
فتح ٍ
ٍ
حكت قص َة
ني عائش َة رضي اهلل عنها أنها
 11ـ ويستأنس مبا روي عن أ ِّم املؤمن َ
ْ
(خرجت مع
قالت:
غير ِتها من أ ِّم املؤمن َ
ني صفي َة بنت حيي رضي اهلل عنهاْ ،
ُ
وأخرج معه نسا َءه ،وكان متاعي فيه ِخ ٌف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
َ
متاع صفي َة فيه ٌ
وكانت على
ثقل،
ْ
ُ
فكنت على جمل ناج «أي :قوي» وكان ُ
جمل بطيء فتباطأنا ،فقال صلى اهلل عليه وسلم :ح ّولوا متاعَ عائش َة على
ٍ
فلما
جمل عائشة؛ ليمضي
جمل صف ّية ،وح ّولوا متاعَ صفي َة على
ِ
ِ
ُ
الركبَّ ،
قلت :يا ِل ِ
عباد اهلل ،غلبتنا هذه اليهودي ُة على رسولِ اهلل صلى اهلل
رأيت ذلك ُ
ُ
ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا أ َّم ِ
ِ
متاعك
عبد اهللَّ ،إن
عليه وسلم ،فقال
ومتاع صفي َة كان فيه ِث ٌ
متاعها على
كان فيه ِخ ٌف،
قل ،فبطأ الركب ،فح ّولنا َ
ُ
ُ
رسول
تزعم أنك
قالت عائش ُة:
َ
متاع ِك على بعيرهاْ ،
بعيرك ،وح ّولنا َ
ألست ُ
ُ
شك ِ
أنت يا
فتبس َم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :أفي ٍ
اهلل؟ ْ
قالتَّ :
ُ
أ َّم ِ
رسول اهلل! فهال َعدَ ْل َت؟ فسمعني أبو
تزعم أنَّك
قلت:
َ
عبد اهلل؟ ُ
ألست ُ
ضرب من ِحدَّ ة «أي :شدَّ ة»َ ،
يلطم
بكر رضي اهلل عنه ،وكان فيه
ٌ
علي ُ
فأقبل َّ
َ
رسول اهلل ،أما
ال يا أبا بكر،قال :يا
وجهي ،فقال صلى اهلل عليه وسلم :مه ً
َ
أسفل الوادي
قالت!؟ قال صلى اهلل عليه وسلم :إن الغي َرى ال ُت ْب ِص ُر
َ
سمعت ما ْ
من أعاله )(((.
بني الزوجني صلة يحرص الشيطان على بترها ،فيستغل كل فرصة سانحة له
( )2رواه �أبو يعلى يف م�سنده ( ،)4670وقال ابن حجر يف الفتح »:و�سنده ال ب�أ�س به»  236/9يف �شرحه حلديث رقم ،)5227( :وراجع
بحث :الو�سطية يف العالقات الأ�سرية لل�شيخ عبد املح�سن بن عبد الرحمن النعيم.140 :
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كثيرا من قضايا اخلالفات الزوجية لرأينا
في الوصول إلى هدفه ،ولو استذكرنا ً
أنها تنطلق من الفهم اخلاطئ لسلوك الطرف اآلخر ،مما يستدعي هذا الفهم
مثيرا ،وقلقًا على املكانة واملنزلة التي يظن ُّ
الظان أنها يجب أن تكون له،
تفسيرا ً
ً
سلوك عملي،
سلوك قولي ،أو
غضبا ،ورمبا ترجم هذا الغضب إلى
فيستشيط
ٍ
ٍ
ً
حوار ناجح يقوم على املهارة واألدب ،فإن األوهام تتبدد،
فإذا ُو ِّفق الزوجان في ٍ
واحلقائق تظهر ،ومن َث َّم تعود املياه إلى مجاريها ،أما إذا توقفا عن احلوار ،وبقيا
تلوكهما الشكوك ،فإن الشيطان لهما باملرصاد ،والوسواس شغله الشاغل ،ولن
يترك هذه الفرصة لبث األحقاد والكراهية في قلبيهما ،فلماذا كل هذا؟! وبوابة
احلوار الهادئ مشرعة على مصراعيها ،تدلف من خاللها القلوب إلى القلوب،
وجتد على طريقها بغيتها من دون غيض وال حنق.
فالنبي صلى اهلل عليه وسلم هنا سارع إلى سد ثغرة الشكوك ،وأوصد بوابة
حكيم يبني فيه ما أراده من دون مقاطعة فيه وال استبداد؛
بحوار
االختالف،
ٍ
ٍ
ليعيد نفس صاحبته وحبيبة قلبه إلى الطمأنينة وكامل الثقة أنها ما زالت على
وقت قصير ،ولكنه مملوء
مكانتها وعلو منزلتها من قلبه ،والقضية لم تأخذ سوى ٍ
اختالف ال نعلم منتهاه وال نعرف غايته.
باحلكمة والروية التي قطعت الطريق على
ٍ
12ـ وروي « :أن عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه كان مضطج ًعا إلى ِ
جنب امرأ ِته،
ِ
بطن
اقع جاري ًة له،
فاستنبهت املرأة ،فلم َت َرهَ ،ف َخ َر َج ْت فإذا هو على ِ
فخرج َف َو َ
َ
فأخذت َش ْف َرةَ ،ف َل ِق َيها ومعها الش َفرة ،فقال لهاَ :م ْه َيم؟!
فرجعت
اجلارية،
ْ
ْ
لوجأت بني كتفيك بهذه
«أي :ما وراءك؟ » ،فقالتَ :م ْه َيم؛ لو أدرك ُت َك
ُ
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قالت :رأي ُتك على اجلارية ،فقال :ما رأي ِتني،
الشفرة ،قال :وأين رأي ِت ِني؟ ْ
َ
القرآن وهو ُج ُنب!
وقد نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقر َأ أحدُ نا
قالت :اقرأ ،فقال:
ْ
ُ
الصبح ِ
رسول ا ِ
ساط ُع
الح مشهو ٌر من
هلل يتلو ك َتا َبــــــــــــه كما
أتانا
َ
ِ
واقـــــــــــــــع
موقنات أن ما قالــــــــه
أتى بالهدى بعدَ ال َع َمى فق ُلو ُبنا ب ِه
ٌ
ُ
عن ِ
املضـــاجع
ني
فراشــه إذا
استثقلت باملشرك َ
ْ
ُ
يبيت يجافي جن َبه ْ
ُ
وكذبت البصر ،ثم غدا على رسولِ اهلل صلى اهلل عليه
«آمنت باهلل،
فقالت:
ْ
ُ
ُ
(((
َ
رأيت ِ
نواج َذه صلى اهلل عليه وسلم» .
وسلم ،فأخب َره،
فضحك حتى ُ
وفي روايةٍ أخرى :أنه ملا استقرأتْه أنشدَ قائالً:
بأن وعدَ ا ِ
شهدت َّ
وأن النا َر مثوى الكافرينا
حـــــق
هلل
ُ
ٌ
َ
العرش َ
َ
َّ
رب العاملينــــا
وفوق
طاف
وأن
فوق املا ِء ٍ
ِ
العرش ُ
(((
مالئك ُة اإللــــــه مسوِ مينا .
ويحمله ثمانيــــــــــ ٌة ِشـــــــدا ٌد
وتظهر هنا احليلة الظريفة في التخلص من أزمة حوارية زوجية تكاد تضع الغير ُة
شجار شديد ،ليم َّر املوقف بسالم ،من دون أن تكون له
الفطرية فيها الزوجني في
ٍ
أضرار مستقبلية ،وهذه املواقف ال تتخذ صفة الكثرة في حياتنا ،ولذا ال ينبغي
اإلكثار من التورية أو احليلة في احلوار حتى ال نبني بيوتنا على عدم الوضوح أو
إخفاء احلقائق ،وإمنا هي سترة جناة فحسب ،تُتخذ في مثل هذه املواقف القليلة؛
درءا للمفسدة األعظم.
ً

( )1روى هذا الأثر الدار قطني يف �سننه (  ،) 13ورواه البيهقي يف اخلالفيات ( ،)322وفيه �سلمة بن وهرام ،قال عنه ابن حجر« :
�صدوق « انظر :تقريب التهذيب.402 :
( )2روى هذه الرواية ال�سبكي ب�سنده يف طبقات ال�شافعية الكربى  ،264/1وهذا الأثر ا�شتمل على �شعر وق�صة� :أما ال�شعر فقد ورد بلفظ
قريب من هذا اللفظ يف �صحيح البخاري يف مو�ضعني من�سو ًبا �إلى عبد اهلل بن رواحة ر�ضي اهلل عنه ،فن�سبته �إليه �صحيحة ،راجع:
�صحيح البخاري ( ،)1155وكتاب الأدب (  ،) 6151و�أما الق�صة فقد �صححها ابن عبد الرب يف اال�ستيعاب .900/3
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وجها ،وكان هو على عكس
 13ـــ وكانت امرأة عمران بن حطان من أجمل الناس ً
ذلك ،فقال لها يو ًما « :أنا وإ ّي ِ
فقالت له :وكيف
اك في اجلنة إن شاء اهلل تعالى،
ْ
ِ
ِ
فصبرت ،والصابر
عطيت مثلي
فشكرت ،و ُأ
عطيت مثلك
ذلك؟ فقال :ألني ُأ
ُ
ُ
والشاكر في اجلنة»(((.
لقد كان بإمكان هذا الزوج أال يفتح هذا احلوار مع زوجته في هذا املوضوع
الذي يعترف فيه بعدم وسامته أمام جمالها ،غير أنه رأى ذلك فرصة حوارية
سانحة لتسليتها في نصيبها هذا ،وال ريب أن هذا املعنى الذي ذكره لها يختلج
في صدرها ولم تستطع أن تبوح به ،فأن يكون البوح على لسانه لهو أبلغ في
الكشف عن شعورها به ،كيف وقد شاركها فيه ّ
وأكد عليه ،وزاد على ذلك
بالثناء على حسنها وبهائها! ّ
فلعل هذا ينسيها ما يعتريها من األسى على ما فاتها
فيه؛ ملا يتركه الثناء واملدح في قلب املرأة من أثر بالغ في الرضا والشعور بالثقة
والسعادة.
14ـ «حصل خالف بني سعيد وزوجته أسماء في موضوع ما ،وتطور اخلالف
إلى نقاش حاد وغاضب ،فناما تلك الليلة متخاصمني متضايقني ،واستيقظت
أسماء من نومها وأدركت بحكمة الزوجة الصاحلة أال يذهب زوجها إلى عمله
وهو غاضب ،فأخذت بطاقة صغيرة وكتبت عليها ( :صباح اخلير؛ واهلل لم
تظلم الدنيا ُّ
قط في عيني مثلما أظلمت يوم تركتك تنام وأنت غاضب..
سامحني) ،ووضعت البطاقة عند رأسه على سرير النوم ،واستيقظ سعيد من
نومه ووجد البطاقة عند سريره ،فقرأها وقام إلى زوجته وقال :أنت زوجة رائعة
يا أسماء » (((.
احلوار الكتابي ،واحلوار اإللكتروني كفيل ــ بإذن اهلل تعالى ــ أن يخ ِّلص
( )3امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف.)465/2( ،
( )4احلياة الزوجية� ،أ .منى عبد املح�سن ال�شايع� ،ص.43 :
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املتخاصمني من صعوبة اللقاء أو احليرة في البدء فيه خاصة بعد اشتداد اخلصام
أو امتداده إلى فترة طويلة ،ألن العني ــ كما يقولون هي التي يظهر عليها احلياء ــ
والكتابة بشتى أنواعها تكفيها في أداء مهم ِة طلب الصفح أو التسامح أو البدء
في الصلح.
جليا في تقصير مدة االختالف ،وخاصة إذا كتبت بعبارة
ألثرا ً
بل إن للكتابة ً
يظهر فيها الصدق ،وإن لم تكن بليغة أو منمقة ،والتجربة تثبت أن عد ًدا من
األزواج والزوجات يحتفظون بهذه القصاصات الورقية كذكرى جميلة لعودة
كرمية.
15ـ وحينما كنت على مكتبي في مركز التنمية األسرية تلقيت استشارة حدثتني
صاحبتها عن مشكلتها مع زوجها الذي تركها عند أهلها منذ عشرة أيام،
وملَّا انتهت قالت لي :في هذه الليلة سيجتمع بعض األقارب مع زوجي ليحلوا
قلت
املشكلة ،فقلت لها :هل ستكونني معهم؟ قالت :ال،
فعجبت ،ثم ُ
ُ
ِ
قالت :ال،
لها :هل
حتدثت مع زوجك باجلوال خالل العشرة األيام املاضية؟ ْ
ِ
كتبت له رسالة لطيفة تتوددين له وتذكرينه بأجمل
وقلت :هل
أيضا ُ
ُ
فعجبت ً
األيام َّ
فقالت :ال..فاكتمل
،وأن لكل مشكلةٍ حلاً بإذن اهلل ..أو نحو ذلك؟
ْ
ميكن أن نحل مشكالتنا من دون أن َ
نبذل أدنى
عقد العجب َّ
لدي!! إذ كيف ُ
فقلت لها :أرجو أن توقفي هذا اللقاء الذي سيتم بني
وسيلةٍ للحوار بيننا!
ُ
أقاربك الليلة ..فاحليا ُة حياتُك ِ
وأنت لن حتضري فكيف ستتفقان؟! ..فقالت
طلبت منها أن
وكانت في قمة الهدوء والتفهم واالستجابة ،ثم
خيرا،
ْ
ُ
ليً :
َ
ترسل رسال ًة على هاتفها اجل ّوال إلى زوجها تتلطف فيها إليه ،وتدعوه إلى
ونحوا من ذلك،
إعادة املياه إلى مجاريها العذبة باحلوار الهادئ والكلمة الطيبة ً
علي!
فقالت :سأفعل ما تشير به ّ
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ِ
ورحب بها لتعود إلى بيتها،
ال
وفع ً
أرسلت الرسالة ،ور ّد عليها بتجاوب سريعّ ،
ففرحت لهذا التجاوب الرائع ،غير أنها لم تفرح!
اتصلت لتخبرني بذلك،
ثم
ْ
ُ
فقلت لها :ما األمر؟
ذهبت إليه سيضربني!
• •فقالت لي :إنني إن
ُ
• •فسألتها :هل ضربك سابقًا؟
• •أتذكر أنها قالت لي :ال لم يسبق له ذلك.
• •فقلت لها :اذهبي واهلل معك ،ثقي في اهلل ثم في زوجك ،إن بينكما حياة
وأوال ًدا ،لعله ّ
تذكر ذلك ك َّله فتراجع عن إعراضه عنك ،اذهبي إلى زوجك
وقلب نظيف.
وأوالدك بنيةٍ طيبةٍ
ٍ
جرأت على ذلك َّ
فلعل بينها وبينه شي ًئا من القسوة لم تذكرها
• •أشعر بأني
ُ
لي ،ولكني دعوت اهلل لها.
وقالت لي :أنا أكلمك اآلن من بيتي وبني
علي في اليوم التالي
• •
ْ
ْ
فاتصلت َّ
زوجي وأوالدي.
فقلت لها :هل ضربك زوجك يا امرأة؟
• • ُ
فقالت :ال ،بل استقبلني مبا لم أتوقعه منه ،استقبلني بحفلةٍ جميلة ،وقد
• • ْ
ع ّلق فيها الزينة والبالونات والورود!!
وتذكرت كم للكلم ِة الطيبة في احلوار ولو
فحمدت اهلل تعالى على توفيقه،
ُ
ُ
رائع وجميل ،فلماذا ال نتحاور ؟
ْ
كانت موجزة مختصرة عبر رسالة قصيرة من ٍ
أثر ٍ
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الالفتة التاسعة
عقد يجب أن يكتملَ
احلوا ُر ٌ
إننا ال نريد أن نكون ممن يأخذ ببعض آداب احلوار ومهاراته ويدع أكثرها ،ثم
نزعم أنه ال فائدة منه.
فكم هو جميل أن نستفيد بعض فنون احلوار باالستشارة ،واألجمل منه أن
نتعلم كيف نحلها بأنفسنا.
برنامجا في مهارات احلوار واالتصال الف َّعال ،واألجمل
وكم هو جميل أن نحضر
ً
منه أن نزيد على ذلك بالقراءة في فنونه وآدابه.
وكم هو جميل أن نبدأ في تطبيق ما تعلمناه وتدربنا عليه ،واألجمل منه أن
نستمر في تطبيقه.
وكم هو جميل أن نراقب جناحنا وإخفاقنا في حواراتنا الزوجية ،واألجمل منه
أن نستفيد من النقد والتوجيه والنصح والتذكير من الطرف اآلخر أو غيره.
وكم هو جميل أن نسعد بإتقان بعض مهارات احلوار ونعززها في أنفسنا وفي
طرفنا اآلخر ،واألجمل منه أن نكمل عقدها اجلميل لنتقن بقيتها وليس هذا ــ
بعون اهلل ــ بعسير.
إن اللباس ،والصوت ،واجلسد ،واجلمال ،وتنسيق املنزل ،وإدارة الوقت واملال،
كلها تضفي على احلياة جمالها وحيويتها ،غير أن احلوار هو الذي سينقش في
الذاكرة ،وهو الذي سيبقى حلنه في األذن ،وأثره في القلب.
إنه عقد احلوار اجلميل الذي يجب أن يكتمل؛ لنستلذ بطعمه الغني بالسعادة
والفرحة واالنسجام.
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الالفتة العاشرة
ثالثون همسة حوارية
1 .1لن نستطيع أن نحقق أهدافنا من احلوار إال بعد أن نؤمن بأهميته وجدواه.
2 .2على الزوجني أن يدركا أن أفهامهما ومعلوماتهما متفاوتة ،وليشعر احلوار
بينهما باألمن ،البد من أن يتقارب ٌّ
كل منهما إلى اآلخر بقدر املستطاع
صعو ًدا أو نزو ًال ،ولن يتحقق ذلك في وقت قصير ،بل يحتاج إلى أمد،
بعيدا.
ورمبا يكون ً
3 .3ليحرص الزوجان في احلوار على نقطتني :البدء ،واالنتهاء ،فهما نقطتان
مغبون فيهما كثير من الناس.
4 .4لتكن ُّ
كل القضايا الزوجية صاحل ًة للحوار ،ال يستثنى من ذلك شيء ،ما
َ
ُ
الوصول إلى السعادة واألنس ،والقضايا اجلنسية ليست
الهدف هو
دام
مبنأًى عن ذلك ،بل لعلها تكون في الصدارة؛ ألن الدراسات تثبت أن
أكثر املشكالت تدور حولها.
5 .5لنتعلم املؤثرات اللفظية وغير اللفظية في احلوار التي توحي للطرف اآلخر
مبا يجول في خاطر احملاور من احلب والشفقة وعدم إرادة الشحناء ،مثل:
الهمس ،وتأكيد الكلمات اجلميلة بتكرارها ،والقبلة ،واالحتضان ،ونحو
ذلك.
رومانسيا ) كان أبعد عن
هامسا (
6 .6كلما كان احلوار بني الزوجني هادئًا
ً
ً
التشنجات ،وأقرب إلى احلب واملودة ،فليتجنبا أسلوب التحقيق ،واألسئلة
احلادة ،واالستفسارات الدقيقة ،فالعفوية سر من أسرار الشوق إلى حوار
جديد ممتع.
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7 .7يجب أن يتمالك احملاوِر نفسه ،ويضبط لسانه ،ويتفنن في إنصاته ،ويدير
انفعاالته مبهارة ،ليستوعب َّ
ُ
الطرف اآلخر من أفكار ،ليك ّون
كل ما يطرحه
صحيحا ال يندم عليه ،وال يتمنى غيره.
بعد التريث والتأني موق ًفا
ً
والتجمل للطرف اآلخر والتزين بأنواع
8 .8إن حسن املظهر في أثناء احلوار
ّ
الزينة ّ
األخاذة له أث ُر ُه الكبي ُر على تقبل الرأي ،وهدوء النفس ،وانشراح
النفس ،واملبادرة الستخدام لغات أخرى في احلوار.
أقرب إلى التشاور ،ليشعر كل منا بقيمته في احلوار ،وال
9 .9لتكن حواراتُنا َ
نعجل باتخاذ القرارات ،حتى ال نتعثّر أو نندم.
1010لتكن حوارتنا الزوجية داخل أسوار الزوجية وليس بالشرط داخل أسوار
املنزل ،املهم أال تتسرب إلى اآلخرين.
1111ليس كل حوارات حل املشكالت يجب أن تتوارى عن أعني األوالد ،بل
ال مانع أن يكون بعضها أمامهم مادام أننا نلتزم بآداب احلوار ومهاراته،
فهذا يكسبهم فنونه.
1212ليحاول الزوجان أن يتدربا على التخلص من الضغوط اخلارجية ،حتى ال
سلبا في حياتهما عامة ،وحتى ال تفسد عليهم متعة احلوار خاصة.
تؤثر ً
أنواع مختلفةٍ من احلوارات يخفف من الضجر من الطريقة
1313إن استخدام ٍ
التقليدية املكررة ،فما أجمل استخدام التقنيات احلديثة في تنشيط
احلوارات بني الزوجني ،واالستمتاع بها.
1414ليكافئ الزوجان نفسيهما عند جناحهما في أي حوار ولو بني احلني
واآلخر.
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1515عند حصول أي حوار يفقد بعض عناصر النجاح ،فعلى الزوجني أن
يسترجعا جناحهما في حوار سابق؛ ليشعرا نفسيهما بأنهما قادران على
جتاوز السلبية في حوارهما احلالي.
1616اخلالفات شيء ،والعالقات شيء آخر ،وإن كانت األولى ال تقع إال ضمن
الثانية ،لكن استمرار األولى ،ال يعني قطع الثانية ،وال يكون ذلك إال
بتفعيل احلوار بوصفه أدا َة تفاهم ولقاء وإصالح وانسجام.
كثيرا من الكالم الذي سيطرح في احلوار
1717على الزوجني أن يتذكرا أن ً
سينسى ،وسيبقى نوعان من الكالم :الكالم العذب ،والكالم البذيء،
فليختر احملاور ما يفرضه عليه دينه وشرفه من هذين النوعني.
1818ال ميكن أن أدعو الزوجني إلى التخلي عن كل آرائهما في أثناء احلوار
بدعوى التآلف ،ولكن إن لم يتنازال عن بعض ما ميكن التنازل عنه ،فلن
يحققا ذلك التآلف.
«1919التحدي» ،و»الصادمة» ،و»مصادرة الرأي» ،و»الكبرياء» ،و»سوء
الظن» ،كل هذه املعاني يجب أال تتسلل إلى الزوجني في أثناء حوارهما؛
ألنها تفسده أميا إفساد.
2020ليبتعد ٌّ
كل من الزوجني عن (األنا) ليتحول حوارهما إلى (نحن)،
فاحلياة الزوجية ليست لواحد منهما دون اآلخر.
2121الصراحة بني الزوجني في احلوار مطلوبة ،غير أنها ال بد أن تُز ّين باألدب
واالحترام وحسن االستهالل واختيار الظرف املناسب في الزمان واملكان.
2222ليس من شرط احلوار الناجح بني الزوجني أن يغلقا امللف في جلسة
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واحدة ،ولكن األفضل أال تتراكم امللفات فيثقل إغالقها ،ويزداد تأثيرها
في حياتهما.
2323ليتوقع كال الزوجني من اآلخر أي ردة فعل من حواره معه ،وليعلم أن
وراءها ما متخضت عنه :إما أن يكون ً
منطا من أمناط شخصيته ،وإما إرهاقًا
متزام ًنا مع حالة طارئة :كاملرض أو احليض أو احلمل أو نحو ذلك ،فال
حبا.
ينبغي أن يبني عليها
ً
حكما ،أو يهدم بها ً
2424إن اختلفتما في بعض نقاط احلوار ،فتذكرا أنكما متفقان على نقاط
أكثر.
2525إن تركك اجلدل العقيم ال يدل على أنك غير محق؛ يدل على حكمتك
وأناتك ،واتباعك هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم إذ يقولَ ( :م ْن َت َر َك
ا ْل َك ِذ َب َو ُه َو َب ِاط ٌل ُب ِن َي َل ُه ِفي َر َب ِض الجْ َ َّن ِة َو َم ْن َت َر َك المْ ِ َرا َء َو ُه َو ُم ِحقٌّ ُب ِن َي َل ُه
الها )(((.
ِفي َو َس ِط َها َو َم ْن َح َّس َن خُ ُل َق ُه ُب ِن َي َل ُه ِفي َأ ْع َ
2626اطلب من شريك حياتك التوقف عن احلوار حينما يكون الظرف الزماني
أو املكاني أو الصحي غير مناسب ،وليكن ذلك بلباقة وحسن أدب.
2727إن فشل أي حوار ال يعني نهاية املطاف؛ فاحلياة الزوجية لها ظروفها
املختلفة واملتقلبة ،فعلى الزوجني تفهم احلالة احلاضرة ،وتذكر كل ما
يربطهما من أواصر األلفة والذكريات اجلميلة واألوالد ،وأن هذا ما ال
تخلو منه ُّ
كل البيوت.
2828التفاؤل في جناح حواراتنا مطلب شرعي ،فنعد صياغة ما يتردد في
وح�سنه.)1993( ،
( )1رواه الرتمذي ّ

108

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

ذواتنا ولنقل :سننجح في حواراتنا ،وسنـــوفق فيها ،وسنسعد بها بإذن اهلل
تعالى ،فالنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول ( :ال ِطيــــَ َر َةَ ،و َخيــْ ُر َها ا ْل َف ْأ ُل،
َقالُواَ :و َما ا ْل َف ْأ ُل؟ َق َ
الصالحِ َ ُة َي ْس َم ُع َها َأ َحدُ ُك ْم) (((.
ال :ا ْل َك ِل َم ُة َّ
2929لنجدد معلوماتنا حول احلوار الزوجي ،وال نكتفي مبا أخذناه منها ،فالعلم
بحر ال ساحل له ،واحلياة تتجدد ،فالبد أن جندد لها ما يجب أن يجدد.
لنتواصل مع مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني عبر كل الوسائل املتاحة
مشكورا لكل
لالستفادة من برامجه ومؤلفاته املتقنة واملتميزة ،والتي يقدمها
ً
مستفيد في مناطق اململكة ومحافظاتهااملختلفة.

( )2رواه البخاري.) 5754 ( ،
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اخلامتة
في ختام هذه اجلولة احلوارية بني الزوجني ،أحمدُ َ
اهلل تعالى على تيسيره ،ثم
ِ
ِ
الكرميان ْأن منحتماني من وقتكما الثمني فرص ًة ألع ّبر
الزوجان
أشكركما أ ُّيها
لكما عن صدق مشاعري نحوكما:
أحب لكما اخلي َر..
• •ألنني ُّ
أحب لكما السعاد َة..
• •ألنني ُّ
أحب لكما الفرح َة واملتع َة..
• •ألنني َّ
التناغم واالنسجا َم..
أحب لكما
• •ألنني ُّ
َ
ولتعلما أن أسرتكما ووطنكما وأمتكما بحاجة إلى جناحكما في حياتكما..
فلتتحاورا بصدق ،ولتتشاورا بعفوية ،وليكن ٌّ
فريدا في
كل منكما
أمنوذجا ً
ً
بعضكم عن زل ِة
بعضا ،وليتغافل ُ
حسن التأدب وحسن التب ّعل ،وليعذر ُ
بعضكم ً
بعض ،وال تتركوا للشيطان فرجةً ،فإنه أحرص ما يكون على تهييج اخلالف
بينكما ،وإذكاء الشحناء في صدريكما.
ٌ
جميل حوا ُركما حينما يلفه الهدو ُء ،وترفرف عليه السكين ُة ،وتهدهده
واللمسات احلميم ُة ،ليكون ُّ
عمر
النظرات
ُ
ُ
كل حوار بذاته ذكرى جميل ًة في ٍ
زواجي سعيد.
ٍ
انطلقا باحلوار نحو آفاق الطاعة والبر واإلحسان ،واتخذا منه زورقًا يبحر في
فضاء العطاء التربوي بني أوالدكما ،والتماسك االجتماعي بني لبنات مجتمعكما،
والبذل السخي لنشر دينكما.
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وهأنذا أذكركما بسؤالي الذي طرحته عليكما في مقدمة كتابي هذا؛
ألضع أصبعي على اجلواب هنا أو أشير إليه بني الفتات الكتاب:
ما هو إسهام الزوجني في حتقيق املقاصد النبيلة التي تضمنها قوله تعالىَ {:و ِم ْن
آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا ِل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون} ( الروم ) 21 :؟:
إ َِّن ِفي َذ ِل َك آل َي ٍ
• •هل ميكن أن يحققا هذه املقاصد النبيلة بالتسلط والغطرسة ؟
واجلواب :أن التسلط والغطرسة من جهة وهذه املقاصد الربانية من جهة أخرى
ضدان ال يلتقيان ،وفي احلوار السلبي يظهر التسلط في الرغبة اجلموح في نقل
الفكرة والرأي بطريقة أحادية ال تقبل اإلنصات للطرف اآلخر ،وال تسمح له
ُ
املتحدث حبال الوصل معه،
باحلديث ،بل يمُ نع منه في أنانيةٍ مفرطة ،يقطع بها
خاطرا ،وال يقدّ ر فيه عقالً ،واالستئثار باحلديث ومقاطعته عددته
وال يرحم فيه
ً
اخلامس من اخلطوط احلمراء التي أشرت إليها في الالفتة الرابعة.
• •هل ميكن أن يحققا هذه املقاصد الربانية بالعنف ( قو ًال وفع ً
ال ) بكل
ألوانه القامتة؟
وغالبا َّأن َم ْن يقع حتت سيطرة انفالت
واجلواب :بالطبع ال ميكن ذلك،
ً
األعصاب ،هو من يفقد املهارة في احلوار؛ فال يعرف كيف يبدأ وال كيف ينتهي،
ويجهل اختيار األوقات واألماكن املناسبة التي تصلح للحوار ،ويفقد اللغة اجلميلة
بريدا إلى العنف ،فيشقى به
على لسانه ،فلم يبق لنفسه
ٍ
حينئذ إال اجلهل ليكون ً
املع ِّنف واملع َّنف ،ولو علم ما في احلوار من الرفق بالنفس والرفق باآلخر ملا ارتضى
ال عنه ،وهذا ما أشرت إليه في النقطة األولى من الالفتة الثالثة.
بغيره بدي ً
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• •هل ميكن أن يحققاها بتجاهل املشاعر وإهمال األحاسيس؟
كبت لها ،وأجمل الوسائل
أبدا ،فإن جتاهل املشاعر
ٌ
واجلواب :ال ميكن ً
إلطالقها على وجهٍ صحيح وحضاري هو احلوار الناجح؛ الذي يكفل للطرفني
عما يختلج في النفس ،وال يدعها تتراكم حتى تصل إلى حالة
مساحة للتنفيس ّ
وأي ُأذن ستكون أصغى وأخلص في استماعها
من االكتئاب أو القلق أو االنفجارُّ ،
من أذن الزوج إلى زوجه؛ فإن لديهما من احلاجة إلى ذلك ما يبنيان به حياتهما،
ويشكالن به سعادتهما ،وقد ب ّينت هذا في النقطة السابعة من الالفتة الرابعة.
• •هل ميكن أن يحققا هذه املقاصد النبيلة بالتعنت وتوليد املشكالت
وعدم القدرة على إنهائها ؟!
بالء ومصا ًبا،
واجلواب :ال ميكن ذلك ،فلم يقع التعنت في شيء إال زاده ً
وإن ِ
وحسرة وند ًماْ ،
وه َم صاحبه أنه منتصر أو قوي؛ ألنه حينما يفقد – بسبب
تعنته – ما يحب من السكن واألنس بزوجه يتمنى حينها أن لو حتاور معه بالروية
واحلكمة واألدب واخللق الرفيع ،كما يتمنى كثيرون ممن غلبهم التعنت أن لو
تنازلوا عن بعض رغباتهم من أجل أن تعود احلياة سعيدة من جديد ال كدر فيها
وال شحناء ،وتلك هي اللغة الثالثة من لغات احلوار أوردتها في الالفتة السابعة.
• •هل ميكن أن يحققا هذه املقاصد النبيلة بعدم معرفة فنون التواصل
والتدرب على مهارات احلوار التي هي سحر البيان ومفتاح القلوب
وبهجة النفوس؟
اجلواب :هو أن جن ِّرب معرفة هذه الفنون ونتدرب عليها بكل وسيلة ممكنة
لنقيس أنفسنا :أين موق ُعنا احلقيقي من تلك املقاصد (السكن ،واملودة،
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نثرت هذه اآلداب في ثنايا هذه
والرحمة) سابقًا؟ وأين موق ُعنا بعدها؟ وقد ُ
الكتاب مدعمة بكالم اهلل تعالى وكالم الرحمة املهداة عليه الصالة والسالم،
وكل
وختاماً ..أ ُّيها الزوجان الكرميان :هذه سطوري وضعتها بني أياديكما الكرمية،
ونقدا هادفًا يق ِّومني ،واهلل بصير
ألجد منها تلق ًفا يبهجني،
وانتفاعا يسعدنيً ،
ً
صراط مستقيم ،وأستغفره من كل خطأ
بعباده ،ولطيف بهم ،يهدي من يشاء إلى ٍ
أو زلل ،إنه غفور رحيم.
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ثبت املصادر واملراجع
•األدب املفرد ،لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،خ ّرج
أحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،صنع فهارسه :رمزي سعد الدين
دمشقية ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة الثالثة1409 ،هـ ـ 1989م.
•إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،حملمد ناصر الدين األلباني،
بإشراف :محمد زهير الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية،
1405هـ ـ 1985م.
•أسرار احلوار واإلقناع ،أ .سليمان بن عوض قيمان ،مركز امللك عبد
العزيز للحوار الوطني ،إدارة الدراسات والبحوث والنشر ،الطبعة األولى،
1431هـ.
•أنساب األشراف ،للبالذري ،القسم الثالث :العباس بن عبد املطلب
وأوالده ،حتقيق الدكتور :عبد العزيز الدوري ،دار النشر قرانتس شتايز
بقنيسبادن ،بيروت 1398هـ ـ 1978م.
•اإلهمال عدو احلياة الزوجية ،عبد اهلل اجلعيثن ،الطبعة األولى1417 ،هـ ـ
1996م.
•تاريخ مدينة دمشق ،تصنيف اإلمام احلافظ أبي القاسم علي بن احلسن بن
هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي املعروف بابن عساكر ( 499هـ – 571م )،
دراسة وحتقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي1415 ،هـ
–ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1419 ،هـ ـ 1998م.
•التربية باحلوار ،لألستاذ الدكتور :عبد الكرمي بكار ،مركز امللك عبد العزيز للحوار
الوطني ،إدارة الدراسات والبحوث والنشر ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ ـ 2009م.
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•

•

•

•
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•

•

•التفاهم في احلياة الزوجية ،د .مأمون مبيض ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة
الثانية1424 ،هـ ـ 2003م.
•تقريــــب التهذيــــــــب ،ألحمــــد بن عـــــلي بـــن حجر العسقــــالنـــــي،
(773هـ ـ 852هـ) ،حققه وع ّلق عليه ووضحه وأضاف إليه أبو األشبال
الصغير أحمد شاغف الباكستاني ،تقدمي :بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،دار
العاصمة ،النشرة األولى1416 ،هـ.
•اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي ،وهو أبو عيسى محمد بن عيسى
بن سورة209( ،هـ ـ 279هـ ) ،بتحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان.
•احلوار آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه ،األستاذ :محمد شمس الدين
خوجة ،مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ،إدارة الدراسات والبحوث
والنشر ،الطبعة اخلامسة1430 ،هـ ـ 2009م.
•احلوار األسري التحديات واملعوقات ،د .حصة بنت عبد الرحمن الوايلي،
1430هـ ـ 2009م.
•احلياة الزوجية ،جمع وإعداد أ .منى عبد احملسن الشايع ،مدار الوطن
للنشر ،الطبعة األولى1427 ،هـ 2006م.
•اخلالفيات ،ألبي بكر أحمد بن احلسني البيهقي384 ( ،هـ ـ 458م )،
حتقيق :مشهور حسن آل سلمان ،دار الصميعي بالرياض ،الطبعة األولى،
1415هـ ـ 1995م.
•روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم
اجلوزية ،دار الكتب العلمية.
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•سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،محمد ناصر
الدين األلباني ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع1415 ،هـ ـ 1995م.
•سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعــث السجستاني األزدي،
(202ـ 275هـ) ،حتقيق محمد محيي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية.
•سنن احلافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ( 207هـ ـ
275هـ ) ،مع زوائد البوصيري ،حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
وع ّلق عليه :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان.
•السنن الكبرى ،ألبي بكر أحمد بن احلسني بن علي البيهقي ( ت 458هـ)،
دار املعرفة ،بيروت ـ لبنان1413 ،هـ1992 ،م.
•سنن النسائي ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،املطبوع مع
شرح جالل الدين السيوطي ،وحاشية السندي ،اعتنى به ورقمه ووضع
فهارسه :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب،
الطبعة الثالثة املفهرسة ببيروت1414 ،هـ ـ 1994م.
•سير أعالم النبالء ،لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (
ت 748هـ ـ 1374هـ ) ،حققه جماعة من احملققني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثامنة1412 ،هـ ـ 1992م.
•شعب اإلميان ،مطبوع في حيدر آباد الهند.
•صحيح ابن حبان ،لإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،أبي حامت
التميمي البستي ،السجستاني ،بترتيب ابن بلبان عالء الدين علي بن
بلبان الفارسي ( ت 739هـ ) ،حققه وخرج وع ّلق عليه :شعيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1414 ،هـ ـ 1993م.
•صحيح اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،املطبوع مع فتح
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الباري البن حجر العسقالني ،قام على حتقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته:
عبد العزيز ابن عبد اهلل بن باز ،ومحب الدين اخلطيب ،ومحمد فؤاد عبد
الباقي ،وقصي محب الدين اخلطيب ،دار مطبعة السلفية بالقاهرة ،الطبعة
الثانية1400 ،هـ.
•صحيح مسلم بشرح النووي ،نسخة مقابلة على نسختني خطيتني موافق
للمعجم املفهرس أللفاظ احلديث ،بإشراف :حسن عباس قطب ،دار عالم
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1424 ،هـ ـ 2003م.
•طبقات الشافعية الكبرى ،لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن
عبد الكافي السبكي727 ( ،هـ ـ 771هـ ) ،حتقيق :عبد الفتاح محمد
احللو ،محمود محمد الطناحي ،دار إحياء الكتب العربية.
•الطبقات الكبرى ،حملمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري املعروف
بابن سعد ،دراسة وحتقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت ـ لبنان1410 ،هـ ـ 1990م.
•العالقات الزوجية فنون وأسرار ،د .حامت آدم ،مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى1428 ،هـ ـ 2007م.
•فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ،وهو أبو عمر يوسف
بن عبد البر ( ت 463هـ ) ومعه فتح املجيد في اختصار تخريج أحاديث
التمهيد ،رتبه واختصر تخريجه محمد بن عبد الرحمن املغراوي ،مجموعة
التحف والنفائس الدولية ،بالرياض ،الطبعة األولى1416 ،هـ ـ 1996م.
•عيون األخبار ،ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ،املتوفى
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سنة 276هـ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ـ لبنان ،نسخة مصورة عن دار
الكتب املصرية لسنة 1343هـ1925 ،م.
•فن التعامل مع األزواج ،د .فهد خليل زايد ،دار النفائس للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى1430 ،هـ ـ 2010م.
•فن التواصل بني الزوجني ،أ.د .سحر طلعت ،إسالم أون الين ،نهضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى2009 ،م.
•في ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق.
•الكامل في ضعفاء الرجال ،لإلمام احلافظ أبي أحمد عبد اهلل بن عدي
اجلرجاني ،الطبعة الثالثة ،منقحة وبها تعليقات وزيادات كثيرة ،دار
الفكر1409 ،هـ ـ 1988م.
•كيف تعيشان حياة زوجية سعيدة ،جمال ماضي ،مؤسسة أم القرى
للترجمة والتوزيع ،الطبعة األولى1429 ،هـ ـ 2008م.
•لغات احلب اخلمس ،جاري تشامبان ،مكتبة جرير ،الطبعة األولى2009 ،م.
•مثلث التوافق الزواجي ،د .وداد العيسى ،دار اقرأ للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى1427 ،هـ ـ 2006م.
•املستطرف في كل فن مستظرف ،شهاب الدين بن محمد األبشيهي ،دار
القلم.
•مسند أبي يعلى املوصلي ،للحافظ أحمد بن علي بن املثنى التميمي،
(  210ـ 307هـ ) ،حققه وخ ّرج أحاديثه :حسني سليم أسد ،دار الثقافة
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العربية ،الطبعة األولى1412 ،هـ ـ 1992م.
•معجم لغة الفقهاء ،وضع :أ.د .محمد رواس قلعجي ،و د .صادق قنيبي،
دار النفائس ،الطبعة الثانية1408 ،هـ ـ  1988م.
•مهارات التواصل بني الزوجني ،د .عادل هندي ،مؤسسة اقرأ للنشر
والتوزيع والترجمة ،الطبعة األولى1431 ،هـ ـ 2010م.
•لسان العرب ،البن منظور ،طبعة اعتنى بتصحيحها :أمني محمد عبد
الوهاب ،ومحمد الصادق العبيدي ،دار إحياء التراث العربي ،ومؤسسة
التاريخ العربي ،بيروت ـ لبنان.
•املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،فهرسة وتقدمي قسم الدراسات بدار الكتاب
العربي ،دار الريان للتراث بالقاهرة ،الطبعة األولى1408 ،هــ ـ 1988م.
•موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكرمي  ،jإعداد مجموعة
من املتخصصني بإشراف :د .صالح بن عبد اهلل بن حميد إمام وخطيب
احلرم املكي ،واألستاذ :عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن مل ّوح
مدير دار الوسيلة للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة1426 ،هـ ـ 2006م.
•الوسطية في العالقات األسرية للشيخ عبد احملسن بن عبد الرحمن النعيم،
رسالة ماجستير في تخصص الفقه واألصولة ،بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا1428 ،هـ 1429هـ.
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قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1 .1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2 .2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3 .3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4 .4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5 .5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6 .6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7 .7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8 .8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9 .9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
هاتف+ 966 11 2665777 :
فاكس+ 966 11 2665778 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

