


 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 3 

 

 

 رقم اإليداع

2009 /3605 

 

 حقوق الطبع والنشر محفوظة لكل مسمم ومسممة 

 بشرط عدم التغيير، أو اإلضافة، أو الحذف أو التعديل.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 4 

 

 

 

 
 

 إلى خير األزواج
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 تقريظ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

و نستعين، والصبلة والسبلم عمى نبينا اليادؼ األمين، وعمى الحمد هلل رب العالمين، وب

 آلو وصحبو أجمعين.

 ،وبعد 

ف الحياة الزوجية مع اليادف، والذؼ تضمَّن عدًدا من مواقالكتاب فقد طالعت ىذا 

عمييا، واالستفادة منيا، وميزانيا بميزان العقل والشرع مع الحيادية،  تسميط الضوء

يو دعوة لؤلزواج خاصة أن يحسنوا معاممة زوجاتيم، وأن يقدَّروا ا، ففوجدتو بحًثا نافعً 

في  - ملسو هيلع هللا ىلص -أعمالين، وجيدىن في المنزل ومع األبناء، وأن يقتدوا بمعمميم القدوة 

معاممتو لزوجاتو، وأال يتذرعوا بفيميم الخاص لبعض النصوص، فيتسمطوا عمى 

 زوجاتيم ويعنتوىن. 

 : "خيركم خيركم ألىمو، وأنا خيركم ألىمي." -ملسو هيلع هللا ىلص  -ين اقتداء بقولو وأن يحسنوا معاممت
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واعي المخمص الموجو إلى الرجال، وبيان السبيل وقد لمست في ىذا البحث النصح ال

إلقامة حياة أسرية سعيدة. فشكر هللا لمكاتبة جيدىا، ووفقيا دائما إلى ما فيو الخير 

 بدوام التمسك بمبادغ وأخبلق ديننا القويم.عادة وحًبا حياتيا س والنفع ألمتيا، ومؤل

 وصمى هللا عمى سيدنا دمحم وآلو وصحبو أجمعين.

 د/ الحسنين عبد الفتاح الشافعي

 مصر –أستاذ مساعد ) مشارك( جامعة األزىر 

 السعودية. -جدة -جامعة الممك عبد العزيز 
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 مقدمة الطبعة الثانية

 

الذؼ بنعمتو تتم الصالحات، الحمد هلل فقد نال ىذا الكتاب استحسان الكثير  الحمد هلل

 يا بعض اإلضافات البسيطة. الطبعة الثانية لمكتاب أضفت إلي، وىذه قرأهممن 

نى بعض التعميقات عمى ىذا الكتاب من نساء كثيرات أجمعن عمى أن ىذا تولقد وصم

 ترجميا عمى صفحاتو.و ، ن وأفكارىنقل مشاعرىون، صدورىن الكتاب عبَّر عن مكنون 

لو أن أزواجنا يقرأون ىذه السطور، ": ولقد قالت لي بعض النساء عبارات معناىا

ببعض ما في ىذا الكتاب، لكان  العملعرنا وأفكارنا، ويستطيعون ويتفيمون طبيعة مشا

 ".، ويخفف من وطأة ما يحدث بيننا من مشكبلتىذا كفيبل أن يسعدنا ويسعدىم

 ،اتيمما ينقص زوج وامىذا الكتاب، وتفيَّ  واقرأ زواجاأل أن بعض عممت  لمقابل وفي ا

فكان ذلك سبًبا في إدخال  ؛غضاضة في ذلك واير بالفعل، ولم يجدفي التغي وا وبدأ

نييار بفضل البيوت من اال بل كان سببا في حماية بعض الزوجية، مالبيجة عمى حياتي

رفون أن الحكمة ضالة المؤمن ال الفضبلء الذين يعا ليؤالء الرجفشكرً  -عز وجل-هللا 

شكرا ليم عمى بذليم المزيد من الجيد لمحفاظ عمى بيوتيم  ..ى وجدىا فيو أحق بياأن  

 إلقاء الكرة في ممعب الزوجة فحسب.وعدم  ،واستقرار حياتيم
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 من ىنا نبدأ

ا، وال ريب لقد كثرت الكتب والمقاالت التي تتحدث عن عظم واجب الزوجة نحو زوجي

منو من أمياتين، م النساء ما قد ال يتعمَّ أن مثل ىذه الكتب تسد فراًغا ىائبل، وتعم   

 في أمور دينين ودنياىن. وتفقيينَّ 

م األزواج فن معاممة في حاجة ماسة إلى أن يتعمَّ  -في المقابل -ولكننا نحن النساء

 -أن يعرفوا حقوق الزوجة الزوجات، وأن يتعرفوا إلى االحتياجات الطبيعية لممرأة، و 

 -المادية تحتاج إلييا أكثر من االحتياجات  وخاصة حقوقيا النفسية واإلنسانية التي

 !منسية لؤلسف وىي الحقوق التي تكاد تكون 

بيدىا سعادة أسرتيا أو  -وحدىا  -لقد تعودنا سماع تمك العبارات التي تؤكد أن المرأة  

ن كان ىذا لت ىذه العبارة مع اشقائيا، وتحوَّ  لوقت إلى يقين يعيش داخل عقولنا، وا 

الطرف عن الجانب  األمر يحمل بين طياتو الكثير من الصحة، إال أننا كثيًرا ما نغض  

 ،زوجية تحتاج إلى إيجابية الطرفيناآلخر لمحقيقة، وال نمتفت إلى أن الحياة ال

العممة ليا وجيان، وجو ك فالسعادة الزوجيةوأن السعادة الزوجية يحققيا الزوجان مًعا،  

 يمثمو الزوج، ووجو تمثمو الزوجة، فماذا إذا كان أحد وجيي ىذه العممة براًقا ساطًعا، 
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مشوًىا، أو م حيت كل  قاتًما وعابًسا، أو كان ومنيًرا مشرًقا، بينما كان الوجو اآلخر

 !صيمو؟ ىل ستصبح ىذه العممة وقتيا ليا نصيب بين العمبلت ذات القيمة؟تفا

غزل خيوط السعادة في بإمكان السعادة أن ترفرف في سماء أسرة يقوم أحد طرفييا ب لى

 بيتو، بينما يقوم الطرف اآلخر بتمزيق تمك الخيوط كمما ن سجت؟!

ن كان عمييا العامل األكبر في إسعاد أسرتيا، إال أنو من المؤكد أن المرأة  إن المرأة وا 

بقصد أو دون قصد  -سرتيا ثم جاء الزوج إذا كتبت سطور السعادة عمى صفحة حياة أ

جفائو بفمحا كل ما كتبتو المرأة، أو شوه ىذه الكتابة بعدم اىتمامو بأسرتو، أو  -

عدم وفائو وخيانتو ، فبلبد وأن السعادة لن تستقر في ىذا بإىمالو  وغفمتو، أو بوقسوتو ، أو 

وقتيا أن نحم  ل المرأة تبعات   البيت، ولن يستقيم ليا حال بين أركان ىذه األسرة. فيل لنا

 مثل ىذه النتيجة؟!

وىل من اإلنصاف أن نتيم المرأة لحظتيا بأنيا لم تعرف كيف تحافع عمى أسرتيا، ولم 

  تعرف كيف تزرع زىور السعادة في روضتيا؟!

العبلقة الزوجية تقوم بين الزوجين عمى دعائم أىميا:  -عز وجل  -لقد جعل هللا 

والرحمة، فكل مقومات السعادة تتمخص في شعور الزوجين بيذه السكن، والمودة، 

 المعاني.
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وفي قاموس الحياة الزوجية التي ارتضاىا هللا لعباده، ال يوجد مكان لمنبذ واإلىمال.. ال 

وزرع اإلنكسار في قمب  ال لمجفاءوالميانة، أو القسوة واإلىانة.. لمرادفات عدم التقدير

ه وتظير ىذضرة، لمشاعر السمبية، بل ىي حياة حموة ن  ال وجود لكل ىذه االمرأة..

وحين يؤدؼ كل طرف واجباتو  من الزوجين بالمودة والرحمة، النضارة حين يتحمى كل  

ا بين الزوجين إلنجاح حياتيما ب بحقوقو، وحين يكون السعي مشتركقبل أن يطال

 الزوجية، فبلبد وأن االستقرار والسعادة سيظمبلن ىذا البيت.

ا الكتاب الذؼ بين يديك محاولة منا لكشف الستار عن بعض األسباب التي تجعل وىذ

جبال الجميد تحيط بقمب الزوجة، وتبذر بذور الشقاء في حياتنا الزوجية، وتسبب الطبلق 

الروحي في كثير من بيوتنا، رغم أن بعض ىذه المشاكل تحدث كثيًرا في بيوت يكون 

وىذا ما يدعو لمعجب حقا  اتيم من خير النساءاألزواج فييا من خير الرجال وزوج

 !ويستحق الوقوف عنده طويبل

ونحن نقدم ىنا مواقف حقيقية، ىذه المواقف حدثت في بيوت كثيرة حولي، وشاىدتيا 

في أسماء ىذه الشخصيات احتراًما لرغبة ىؤالء  بنفسي، وسمعتيا بأذني.. نعم لقد غيَّرت  

كنيا في النياية لمحات واقعية من بيوتنا ت عبر السيدات، وحفاظا عمى خصوصيتين، ول

 لنفتح لمرجال النوافذ المغمقة عن حقيقة نحياىا، وواقع نعيشو، ونحن نعرض ىذه الممحات 
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أن   -عز وجل  -نرجو من هللا التي يختبئ وراءىا الكثير من األسرار، ونحن بذلك 

 واع. أثًرا طيًبا في من كان لو قمب حي وعقل ىذه الممحات تترك

وحين تقرأ ىذه السطور، ربما تجد فييا أموًرا بسيطة لم تكن لتفكر أن تيتم بيا من قبل، 

أو تتخيل أنيا ذات تأثير عمى عقل وقمب المرأة، وربما تتوقف عندىا مندىًشا! أو متيًما 

النساء بأنين ببل عقل؛ ألنين يتوقفن كثيًرا عند صغائر األمور كما يقول بعض 

يفكر بعقل المرأة يقف الرجل ليتأمل ىذه األمور، وأن  البدييي أنالرجال.. ولكن 

ال بعقمو ومنطقو ىو، وأن يحاول أن يضع نفسو مكان ىذه الزوجة، وأن ىي ومنطقيا 

؛ ليستطيع أن يتفيم ما الذؼ يخالج مشاعر زوجتو، وكيف تفكر، ر بما تشعر بويشع

 بيا. وكيف تتعامل مع األمور واألحداث المختمفة التي تمر

؛ لتقرأ سطورىا بعمق، وتتسمل إلى ءوىا نحن نفتح لك صفحات كتاب قموب وعقول النسا

ىن، ولماذا يغضبن ثم سرعان ما أسرارىا برفق، وتكشف خبايا تفكيرىن، وطبيعة مشاعر 

 يين الكممة البسيطة! ترض

ا كالسجين لماذا تجد زوجتك أحياًنا كالقطة الوديعة التي ال تريد أن تفارق قدميك، وأحيانً 

 الثائر الذؼ ال يطيق البقاء في سجنو، ويتمنى أن يفارقو!
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وال ريب أن الرجل الذؼ يريد نشر السعادة في حياتو وحياة أسرتو، ىو الذؼ يسعى لفيم 

ن تممك خمجات قمب تمك الطبيعة ويتعامل عمى أساسيا، وبفيمو لطبيعة المرأة يتمكن م

عز  -جعل رضاه ىو كل غايتيا بعد رضا هللا يفيأسر قمب زوجتو، و زوجتو وعقميا، 

مما يحافع عمى تمك المممكة التي يحاول الشيطان كل يوم تدميرىا، ويسعد كل  -وجل 

السعادة عندما يراىا وقد د مرت فييا كل معالم الوفاق، وب ني مكانيا أسس وأركان 

 الشقاق.

 سائيم.الميم اىد  نساء المسممين لرجالين، واىد  رجال المسممين لن

 زرع الحب في بيوتنا، واجعميا روضة عامرة بالحب واإليمان والعدل واألمان.االميم 

 والرأفة تسكن قموب رجال المسممين. جعل الرحمة والحكمةاالميم 

أسأل هللا أن يتقبل ىذا العمل، وأن يجعمو خالًصا لوجيو الكريم، ويغفر لنا ما فيو من 

 تقصير، أو خطأ، أو نسيان.
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 يا عمى ما خمقيا هللا عميودع

 

ىذا السؤال يمح عمى كثير من النساء، ويقفز إلى أذىانين من حين إلى آخر ليرسم في 

 عقولين عبلمة استفيام تثير الحيرة والعجب:

لماذا يصر الرجل في كثير من األحيان عمى محاصرة المرأة بكمماتو الناقدة لطبيعتيا 

 المفعمة بالمشاعر واألحاسيس؟!

ا يطمب الرجل من المرأة أن ت نحى مشاعرىا جانًبا، وأن تتعامل مع األمور بالمنطق لماذ

 واألسموب الذؼ يتعامل بو الرجال؟!

لم  –عز وجل  -إن الرجل حين يطمب ذلك من المرأة، يطمب الشيء الم حال؛ ألن هللا 

 ي رد لممرأة أن تكون كما يطمب منيا الرجل، ولم يييئيا لذلك.

أراد ليا أن تتسم بروحانية أكبر، ومشاعر أقوػ، وأن يتسم تكوينيا  المرأة حين خمق هللا

ع الزوج واألبناء فاضت الحب والحنان؛ حتى إذا تعاممت م النفسي بالمزيد والمزيد من

 عمييم بعظيم حبيا وحنانيا، وزرعت الفرحة في قموبيم، والبسمة عمى وجوىيم،
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ك أييا الزوج الفاضل بمشاعرىا، وتتفنن في وىذه الطبيعة ىي ما تجعميا تغدق عمي

 اكتشاف الطرق المختمفة إلسعادك أنت وأطفالكما.

ل حياتكما إلى نكد مستمر، وشجار دائم حين لم يرد هللا أن يجعل المرأة ن   ًدا لك؛ مما يحو  

 تتناطح األفكار، وحين يصبح لمسفينة أكثر من قائد. 

 تيا التي خمقيا هللا عمييا؟!فمماذا تطالبيا دوًما أن تغير من طبيع

ربما تتناقشان في موضوع ما وتتشاوران فيو، فتجد أن زوجتك تخالفك الرأؼ، فيي تنظر 

نت إلى األمور نظرة أإلى ىذا الموضوع من الجانب العاطفي فحسب، بينما تنظر 

 مستقبمية واعية يغمب عمييا العقل والمنطق.

ًما أياىا بأنَّيا ال ت حك  م عقميا في األمور، وأنيا متي اذا تثور في وجييا.. منتقدا ليا..لم

 !ال تعرف كيف تسير األمور من حوليا؟

فبل أنت رضيت بأن  ؛ك، حتما ستترك فييا أثًرا سمبًياىذه الكممات التي تنتقد بيا زوجت

تظل زوجتك عمى الطبيعة التي خمقيا هللا عمييا، وال أنت سترضى بأن تتحول زوجتك 

 م إلى امرأة تتعامل بعقمية الرجال.مع مرور األيا

 إنك تريد بذلك تغيير طبيعة المرأة التي خمقيا هللا عمييا وىذا محال حدوثو، فكما قيل:

ذوة نار       ومكم  ف األشياء غير طباعيا          متطمب في الماء ج 
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طة ال تتوقع أن تفكر زوجتك كما تفكر أنت، وأن تشعر بما تشعر بو أنت؛ ألنيا ببسا

 .نت رجل، أنت إنسان وىي إنسان آخرامرأة وأ

ن تبلحمت قموبكما، وتوحدت مشاعركما،   أنت عقل وفكر، وىي عقل وفكر مختمف، وا 

ن كنتما كالروح الواحدة التي تظمل قمبين وتعيش في  ن تشابيت طريقة تفكيركما، وا  وا 

 ثنان.دين، إال أنكما في نياية المطاف اجس

ة خمقيا هللا ععمييا.. طبيعة يحكميا العقل، وىي ليا طبيأنت لك طبيعة خمقك هللا 

عمييا.. طبيعة تغمب عمييا العاطفة والحب.. وبتكامل عقل الرجل وقمب المرأة، تستقيم 

 الحياة وتتوازن األمور.
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 قصة من الحياة

 

 أحمد وناىد زوجان يجمع بينيما الحب ودفء المشاعر.

، ولكنو بعد البحث ويزيد نوعا ما حتياجات األسرةيعمل في وظيفة براتب يكفي ا أحمد

 الدؤوب، عثر عمى عمل إضافي براتب أكبر، ومزايا أفضل.

د منيا قبوال مم يجفحين عاد أحمد إلى بيتو فرًحا مخبًرا زوجتو بيذه الفرصة المتميزة، 

د منيا معارضة شديدة، وسرعان ما طمبت منو الزوجة أن يكتفي ليذه الفرصة، بل وج

ممؤىا الدموع أنيما ليسا بحاجة إلى عمل تمو، وأخبرتو بقمب يممؤه الرجاء، وعيون بعم

 إضافي.

 ناقشا وتشاورا.. واختمفت اآلراء.ت

ة حين أتيم أحمد زوجتو حالشجار، وبدأت الكممات الجار  ثم بدأ تمسك كل منيما برأيو

 بعين العقل. بأنيا ببل عقل راجح، وببل تفكير صائب، وأنيا ال تنظر إلى المستقبل

ناىد كثيًرا، وبكت كما ىي عادة النساء في مثل ىذه المواقف؛ فيي حسب غضبت 

مشاعرىا وتفكيرىا ال تريد تحسين الوضع المالي ليما، ولكنيا تريد أن تنعم بزوج ال 

 بحافظة نقود.
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سرحت ناىد قميبل وقالت لنفسيا: لماذا يتيمنى زوجي بأننى ببل عقل راجح؟! ىل ألننى 

 و وأحب وجوده معنا؟!أحب

ا يكون معنا بقمبو وعقمو، نربي أطفالنا بما يكفينا، فننعم بحسن تربيتيم، أننى أريد زوجً 

 ونأخذ بأيدييم إلى السعادة في الدنيا واآلخرة.

لماذا نسعى إلى ما يسرق وقتنا وتواصمنا وسعادتنا؟ نحن لدينا ما يكفينا، وال حاجة لي 

 بحرماننا من رب أسرتنا. فيما يميينا، ويجعمنا نشقى 

تناول طعامو ثم يغرق في نوم عميق،  يعود إلىَّ آخر الميل منيًكا، يأنا ال أريد رجبل

 وأظل أنا وأطفالي ببل رفيق حقيقي في ىذه الحياة.

لو تأممنا ىذا الموقف قميبل لوجدنا أن كبل من ناىد وأحمد يفكر بطريقتو ىو، وال يضع 

 الطرف اآلخر وتعاممو مع األمور، ومشاعره.في اعتباراتو طريقة تفكير 

وألن الرجل ىو محور حديثنا في ىذا الكتاب فبلبد وأن نكشف لو الستار عن طريقة 

 تفكير المرأة تجاه مثل ىذا الموقف.

إن المرأة تتعامل مع األمور من منطمق عاطفتيا ومشاعرىا، لذلك فمن الطبيعي أن 

 في وجييا قذيفة قوية حين أتيميا بأنيا ببل عقل تشعر ىذه الزوجة بأن زوجيا قد ألقى 

راجح.. نعم، فيذه الكممة تجعل المرأة حائرة ال تعرف ماذا تفعل! ىل تتعامل مع األمور 

 كما يتعامل الرجل أم تظل كما خمقيا هللا!
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والمبلحع أن بعض النساء يقعن في ىذه الحيرة، فتتداخل لديين األمور فبل تعرف 

ا، وكيف تتعامل في الوقت ذاتو بمنطق العقل الزوج، وتشبعو عاطفيً الزوجة كيف ترضى 

 الذؼ يطالبيا أن تتعامل بو!

وقد تغير فييا  ،زوجتك التي تعرف عنيا أنيا كتمة من المشاعرذات يوم ربما تجد لذلك 

فيا ىي قد أصبحت أقل رومانسية، ولم تعد  -بسبب انتقادك المستمر ليا  -شيء ما 

مك تمك العاطفة التي كانت تمتمكيا تا كانت من قبل، ولم تعد تمتحتوػ مشاعرك كم

في حياتكما بمنطق العقل! ، بل صارت أكثر واقعية، وبدأت تتعامل مع كل شيء سابقا

اىا بأنيا يما إيَّ ! وتعود لتضعيا في دائرة االتيام مرة أخرػ، متذلكوربما تتعجب من 

 !أصبحت ببل مشاعر

حين كررت  أنت الذؼ دفعت بيا إلى ذلك دفًعاع أنك م أنت اآلن تتعجب من زوجتك

 عمى مسامعيا مراًرا وتكراًرا أنيا ال تفكر بعقل واع، وأنيا ينبغي أن تكون أقل رومانسية!

أراد أن يرتقي بأسرتو، وأن يرتفع بمستواىا المادؼ، ولكنو  عندماإن أحمد لم يخطئ 

 األمور. ىذه مع مثل مرأةم انتباىو إلى طريقة تعامل الأخطأ بعد

لقد كان بإمكانو أن يتعامل مع األمر بحكمة أكثر وحوار أدفأ، وبتوضيج لمموضوع 

 ومناقشتو بشكل أىدأ، ودون وضع زوجتو في دائرة االتيام وانتقاص العقل.
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، ثم وعمى حبيا وعاطفتيا ضر  أحمد لو ابتسم في وجو زوجتو، وأثنى عمييافما كان 

 ناقدة، وكممات ىادمة، ونظرات ساخرة؟ أوضح ليا ما يريد دون عبارات

لقد كان بإمكان أحمد أن يقوم بعمل رائع لو أدخل في حواره شيئا من لغة العاطفة، 

وبعًضا من الكممات التي تبلمس القمب، موضًحا لزوجتو بحنان وحب أنو حين يسعى 

يسعى إلى التقدم إلى وظيفة إضافية، فما ذلك سوػ ألنو يحب أسرتو، ويحرص عمييا، و 

إلى االرتقاء بيا، وتوفير أفضل سبل الحياة ليا، وأنو سيحرص كل الحرص عمى أال 

ا لو ولزوجتو، يصبح ىذا الوقت بمثابة تأخذه دوامة العمل وتنسيو بيتو، وأنو سيحدد وقتً 

 الزاد ليما إذا أخذتو دوامة الحياة والعمل.

وجتو، لما غضبت زوجتو استخدم لغة العاطفة في التعامل مع ز ولو فعل أحمد ىذا، و 

من أزمات عديدة، حين تحدث ىذا لحدَّ و في مثل ىذا الموقف، والمواقف المشابية، 

وتتكرر تترك أثرىا في بنيان الحياة الزوجية، مما يجعل ىذا البنيان متصدًعا وقاببل 

 لئلنييار، بعدما تتمكن منو الشروخ التي ال يظير أثرىا إال بعد مرور السنين.

التفكير قميبل في ىذا الموقف، يمكننا أن ندرك أن المرأة تحتاج إلى أن تعيش ومن خبلل 

كما خمقيا هللا دون تتعرض إلى الموم الدائم، وأنيا تحتاج إلى أن يفيم الرجل حقيقة 

ا لمطبيعة التي خمقيا هللا عمييا، االختبلف بين تكوينو وتكوينيا. وأن يتعامل معيا وفقً 

بمنطق وطبيعة الرجال. فإن أدرك الرجل ذلك االختبلف، فمن وأال يطالبيا بأن تعيش 
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في مواقف ال تستحق الغضب، ولن يشعر باإلحباط حين يجد  الغضبيسيطر عميو 

 زوجتو تخالفو الرأؼ في أمر ما، وتفكر بطريقة تختمف عنو.

ما أحكم وأعقل الرجل الذؼ يجعل قمب زوجتو وعقمو يسيران معا في تناغم ووفاق وحقا 

 نزاع وشقاق! دون 
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 أوقات عصيبة

                          

إؼ بيت ذلك الذؼ لم يمر بأوقات عصيبة؟! أوقات تضطرب فييا مشاعر المرأة وأفكارىا 

 وردود أفعاليا؟!

أوقات تصبح فييا المرأة عصبية .. حزينة.. مكتئبة.. تغضب وتثور ألبسط األسباب.. 

العضبلت، وصداع يكاد يفتك برأسيا، وألم يعتصر بطنيا، تشعر بألم في المفاصل، و 

 وأوجاع تسيطر عمى صدرىا وسائر أجزاء جسدىا.

قد تختمف ىذه األعراض من امرأة إلى أخرػ، ولكن معظم النساء يتفقن في الشيء   

ذاتو، وىو حدوث تمك التناقضات في المشاعر، وحدوث تمك الموجة الثائرة في ردود 

 األفعال.

ترة الحيض، الفترة التي تمر بيا كل النساء، وال ينتبو الزوج غالًبا إلى تأثيرىا عمى إنيا ف

الحياة الزوجية، وال يدرك مدػ معاناة المرأة، وما يحدث ليا في ىذه الفترة من تغيرات 

ال عبلقة لممرأة بيا التي مرتبطة بفترة الحيض، و اليرمونية تحدث نتيجة لمتغيرات النفسية 

 .عمييا أو تتخمص منياحتى تسيطر 
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عن طبلق المرأة في فترة حيضيا، لعدة أسباب  اإلسبلم كثيًرا بيذه الفترة فنيىلقد اىتم 

م عمى اتخاذ قرارات قد  والتي تجعميا ت   ؛من بينيا مراعاة الحالة النفسية لممرأة في ىذه الفترة

عند حدوث جل لمطبلق ا المتعيمثل طمبمييا كثيًرا بعد ذلك، ع مت  د  غير حكيمة، ربما ن  

 .في فترة الحيض بينيا وبين زوجيا شجار أو خبلف

وذلك تخفيفا عنيا  ؛ن الحائض، وكذلك الصوم م نعت منوأما الصبلة فقد رفعيا هللا ع

وىذه  ،ومراعاة لما تعانيو من ضعف نفسي وجسدؼ في تمك األيام، ورحمة من هللا بيا

بأن تزيد رحمتيم بزوجاتيم في ىذه األيام، لمرجال   -عز وجل  -رسالة عظيمة من هللا 

 وأن يتعامموا معين برفق وحنان.

ولو تأممنا في تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجتو السيدة عائشة رضي هللا عنيا في فترة حيضيا 

لرأينا ما يسر النساء، وما يستحق أن يقف عنده النساء ليتأمموه، ويقتدوا بو، ويسيروا 

 عمى نيجو.

 

ول َللاَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: " كان رسول هللا -رضي هللا عنيا  -تقول السيدة عائشة  ان  ر س   ك 

مَّم   س  م ي و  و  مَّى َللاَّ ع  ر ػ  ف ى ي تَّك ئ ص  ج  ائ ض  ح   1" .ي ق ر أ ال ق ر آنث م     و أ ن ا ح 

 

                                                 
1
 رواه البخاري 
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األيام تحتاج ىذه وجينا إلى أن المرأة في يعممنا وي -ملسو هيلع هللا ىلص  -اليا من رقة ورحمة!  فالنبي ي

إلى المزيد من الحنان والحب والرحمة والمعاممة الكريمة، والدفء العاطفي، والتواصل 

 الطيب، واالحتواء النفسي.

ورسالة حنونة من زوج رحيم، يعرف  يالو من حنان دافق، وحب شديد، ورحمة عظيمة، 

 لييا رسائل حانية، تخفف عنيا ما ىي فيو.ما تعانيو زوجتو في تمك الفترة، فيرسل إ
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 قصة من الحياة

 

 سممى وعصام زوجان تتمتع حياتيما الزوجية باليدوء واالستقرار في غالب أيام حياتيما.

أخبرت سممى زوجيا بما يعترػ المرأة من تغيرات قبيل فترة الحيض، كي يتفيم ما قد 

 ًيا في تمك الفترة.يبدر منيا رغما عنيا، وكي يدعميا نفس

عة اإدخال السرور عمى قمبو، وعدم إش وألن سممى تحب زوجيا كثيًرا، وتحرص عمى

جو الحزن والنكد في بيتيما، فيي تحرص عمى السيطرة عمى تمك التغيرات التي تعترييا 

في فترة الحيض قدر اإلمكان، إال أنو رغم كل محاوالتيا، فإنو يصيبيا بعض الحزن 

 ور بالممل.والضيق والشع

 عصام يعرف طبيعة ما يحدث لزوجتو، ولماذا يحدث، ولكنو رغم ذلك ال ييتم بكل

دوؤىا ىذا، بل يزيد غضبو في تمك األيام، ألن زوجتو ضاعت منيا بسمتيا المشرقة، وى

 !الذؼ تعودت نشره في بيتيما

خرػ.. تثور إنيا حزينة تارة.. تشعر بالممل والرغبة في الخروج أو الجموس وحدىا تارة أ

وتغضب أحيانا.. تتوتر وتبكي أحيانا أخرػ. وىو ال يحب أن يراىا عمى تمك الحالة، فقد 

 د رؤيتيا مبتسمة، تمؤل ضحكاتيا المنزل، فما كان منو إال أن بدأ يعامميا في تمك تعوَّ 
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د األيام ببرود شديد أحياًنا، وبغمظة وقسوة أحياًنا أخرػ، بل لقد بدأت ثورتو عمييا تزدا

وتجنب الحوار  ليا، لضغط النفسي الزائد عمييا بخصامومتيًما أياىا بالنكد! وبدأ في ا

 معيا.

لقد تناسى عصام كل ما أخبرتو زوجتو بو، وزاد من وطأة ما تعانيو في تمك الفترة، 

فظمميا حين حمَّميا فوق ما تحتممو طاقتيا النفسية، وحين لم يقف إلى جوارىا محاوال 

 ولو بكممة طيبة.التخفيف عنيا 

المرأة بحاجة إلى أن يتفيم الرجل طبيعة التغيرات النفسية والجسدية التي تطرأ عمييا في 

فترة الحيض، وكل الفترات التي تتغير فييا ىرمونات جسد المرأة كالحمل و النفاس، 

الفترات ممزوجا بالحنان،  ىذهوأن يكون تعاممو مع زوجتو في  ومرحمة منتصف العمر،

 الصدر، والرحمة والعطف، ألنيا تكون في أشد الحاجة إلى ىذه المشاعر الطيبة.وسعة 

فيل يدرك الرجال أن المرأة في ىذه الفترات من حياتيا إنسان ضعيف متعب مرىق 

يعاني أالًما جسدية ونفسية ال دخل لو فييا.. إنسان يحتاج إلى الكممة الطيبة، والممسة 

 ؟لمعاونة الكريمةاممة الرحيمة، واالحنونة، والمع

ىل يراعي الرجال ذلك، فيحسنون إلى زوجاتيم، بل ويزيدون من إحسانيم إليين في ىذه 

الفترات، أم أنيم يزيدون من الضغط عميين، وتزداد عصبيتيم ونقدىم وعدم تعاونيم، 

 فيزيدون المرأة تعًبا إلى تعبيا، وألًما فوق ألميا، وتوتًرا فوق توترىا؟!
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 ساد النساءعقول الرجال وأج

 

جمست نورا مع طبيبة التغذية تسأليا عن أسرع الطرق إلنقاص الوزن، وحين أوضحت 

ليا الطبيبة أن النظام الغذائي السميم البد وأن يسير بتأٍن وعدم تعجل، بكت نورا قائمة: 

ثيًرا من تعميقات زوجي الغذائية إلنقاص الوزن؛ لقد تعبت ك نظمة.. أريد أسرع األأرجوك  

ال يحمو لو مناداتي إال بأبشع األلقاب المتعمقة بجسدؼ ووزني! إنو  حة، لقد أصبحالجار 

 ال يكف عن السخرية منى ليل نيار! 

العجيب أن زوجي ال يكف عن تناول الطعام، وبطنو يمتد أمامو، ومع ذلك فيو ال يرػ 

 في زيادة وزنو عيًبا.

ة الجسم.. أل أنا بالنحيفة وال كنت عادي نسيت نورا نفسيا وظمت تحكي وىي تبكي قائمة:

أنا بالسمينة، وبعد الحمل والرضاعة، زاد وزني، وتغير شكل جسدؼ، وتمكنت منى 

 البدانة. أريد أن ينحف جسدؼ كي أرتاح من  تعميقات زوجي.

سعت الطبيبة إلى تيدئة نورا، ووعدتيا بأنيا ستتابع معيا حتى تصل بيا إلى ما تريد، 

 .قصيروقت  وستحاول أن يتم ذلك في
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في ىذه المحظة تذكرت الطبيبة تمك المرأة األخرػ التي كانت لدييا منذ قميل، والتي 

لزيادة الوزن؛ ألن زوجيا أصبح جاًفا معيا.. يثور  فعَّالة وسريعة كانت تبحث عن طرق 

ألتفو األسباب، ويختمق المشاكل دون سبب ي ذكر، بل ويبتعد نفسًيا عنيا، وربما ال 

حين تحاورت معو، وحاولت معرفة سبب كل ذلك التغيير إذا بو ي مقي في وجييا يقربيا، و 

 مرأةجذبو سوػ اليال يشعر بأنيا تجذبو كأنثى ألنو ال  قذيفة قاتمة حين قال ليا: إنو

 الممتمئة.

وحين نظرت الطبيبة إلى جسد ىذه الزوجة وجدت وزنيا قد زاد كثيًرا عن المعدل 

حاول زيادة وزنيا أكثر من ذلك؛ كي ال تكون عرضة الطبيعي، فنصحتيا بأن الت

لئلصابة باألمراض التي تترتب عمى السمنة، كالتياب المفاصل، وألم الظير، وربما 

مرض السكر، وتصمب الشرايين وغير ذلك. ولكنيا فوجئت بيا ترجوىا أن تساعدىا، 

تحتمل ىذا األلم  فيي كما قالت: يمكنيا أن تحتمل األلم الجسدؼ، ولكنيا ال يمكنيا أن

النفسي الذؼ أصبح يسيطر عمييا، واليمكنيا أن تحتمل ىذا النكد المتواصل في بيتيا، 

تريد أن يرضى زوجيا عنيا كأنثى؛ ليعود كما كان سابًقا، زوًجا حنوًنا محًبا ىي كذلك و 

 رحيًما، يسعد قمبيا وال يجرح أنوثتيا.
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قوليم التي أصبحت تنسى كل ما تتمتع تعجبت الطبيبة كثيًرا من حال بعض الرجال وع

رقيقة، النوثة األحميدة، و الخبلق األطيبة، و الصفات الجمال، و مقومات البو الزوجة من 

وي شع رون أنفسيم بالشقاء؛ ألن زوجاتيم يحتجن إلى إنقاص وزنينَّ أو زيادتو عدة كيمو 

 جرامات!

اء إرضاء أزواجين خاصة وبالطبع فإن الزوجات المحبات ألزواجين،  يركضن دوًما ور 

في ما يتعمق بأؼ شيء يخص أنوثتين وجمالين، والكثيرات من النساء ييرولن وراء 

األدوية الكيميائية لمعالجة ىذا األمر، مما قد يدفع بينَّ إلى الوقوع في دائرة األمراض 

 المستعصية. 

ين، فيذه المرأة النساء بحاجة ماسة إلى أن يفكر الرجال قبل أن ي قدموا عمى الزواج من

بيا عمى حاليا ىذا، وتقدمت لطمبيا  إلييا، ورضيت   نظرت   النحيفة أو معتدلة القوام، أنت  

تظمميا وترىق قمبيا، وتختمق المشاكل،  لمزواج وأنت تعرف فييا تمك الصفة، فمماذا اآلن

ل البيت إلى نكد دائم من أجل صورة في عقمك أنت؟!ف  تحو 

  أن تنظر إلى من تطمبيا لمزواج حتى يدوم الحب والود بينكما؟ألم يأمرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 !لماذا لم تنظر، ثم تفكر جيًدا؛ كي ال تظمم من ال ذنب ليا فيما يجول في عقمك أنت؟
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وأنت أييا الزوج الفاضل الذؼ انقمب حالك مع زوجتك؛ ألن وزنيا زاد بعد الحمل 

القوام كعارضات األزياء! لماذا لم تطمب منيا ذلك  والرضاعة، بينما تريدىا أنت ممشوقة

 دون تسفيو أو تجريح؟ بحٍب 

إنقاص الوزن دون أن تجعل السخرية  عينة عمىتساعدىا ببعض الوسائل الم لماذا لم

 !زادك اليومي في معاممتك ليا؟

 !لماذا لم تمتفت إلى وزنك أنت، وتسأل نفسك ىل وزنك ي عجب زوجتك أم ال؟

 !ب أن تنقص وزنك معيا مما ي شجعيا وال ي شعرىا بالنقص؟لماذا لم تجر 

لماذا ال يرػ بعض الرجال مقومات الجمال في زوجاتيم.. لماذا ال يمتفتون إلى الحب 

في قموبين، والحنان المتدفق منين، ورقة مشاعرىن، والتزين المستمر ألزواجين، 

 ومحاولة امتبلك أكبر قدر من مقومات الجاذبية واألنوثة؟!

لماذا ال ينظرون إلى ما تتمتع بو الزوجة من طاعة واحترام لمزوج، ووفاء وتضحية ، 

 وسعي دائم إلرضاء الزوج؟!

وماذا لو تزوج الرجل من امرأة ممشوقة القوام كعارضات األزياء أو امرأة بدينة كما يريد، 

الحب، ووجد فوجدىا امرأة قريبة لمرجال، ال تعرف فن معاممة الزوج، وال تعرف شيئا عن 

 القسوة أقرب إلى قمبيا من تمك الدقات التي ينبض بيا ذلك القمب؟!
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 ماذا لو وجدىا كحجٍر أصم ال تعرف كيف تحتوػ مشاعره واحتياجاتو؟!

ماذا لو وجدىا زوجة ال تعينو عمى أعباء الحياة، وال تعينو عمى التقرب إلى ربو، وال 

بين يدييا ميما  ن المال يضعيا الزوجييميا إرضاء زوجيا، بل كل ما ييميا حفنة م

لحصول عمى ىذه األموال، بل كل ما يرضييا ىدية ثمينة ييدييا الزوج كان طريقو إلى ا

ن كان ال يممك القدرة عمى شراء مثل ىذه اليدايا باىظة الثمن؟!  إلييا، وا 

أىداه ىل لحظتيا سيكون الزوج سعيًدا بيذا الجسد، أم أنو سيمتفت إلى قيمة الرضا بما 

هللا لو، وسيعمم أن اإلنسان ال ينال كل شيء في ىذه الحياة، وأنو حين يفقد في زوجتو 

صفة مثل تمك الصفة في حين أنو قد أنعم عميو بزوجة تتقى هللا فيو، وتحاول قدر 

طاقتيا أن ترضيو، وال تنسى نصيبيا من أنوثتيا والتزين لو، فإنو لحظتيا لم يفقد الكثير، 

 قد منَّ عميو بالكثير والكثير، والخير الوفير. -عز وجل  -بل إن هللا 

النساء بحاجة إلى الشعور برضا أزواجين عن أجسادىن؛ ألن صورة  جسد المرأة         

في ذىن الزوج تمثل أىمية كبيرة لدييا، فإن كنت تعاني بعض الضيق بسبب شكل جسد 

اسيسك، وأفكارك ورغباتك، زوجتك فبل أحد يمكنو أن يموم عميك، فتمك مشاعرك وأح

 ولكن لماذا ال تترجم ىذه المشاعر واألفكار والرغبات بشكل إيجابي ال يجرح زوجتك، وال 
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ي عرض حياتكما لممشاكل، ولماذا ال تحاول أن تساعدىا بحب حتى تحقق لك ما تصبو 

 إليو نفسك، وحتى ال يأتي اليوم الذؼ تصبح فيو زوجتك كارىة لك؟

ي ًا لزوجتك كما تحب بل لماذا ال تك ون عادال في طمباتك وتسعى ألن يكون جسدك م رض 

ي ًا لك؟!  أن يكون جسدىا م رض 
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 ليكن وجودك حقيقيا

 

قد يجد الزوج أحياًنا نفسو محاصًرا بشكوػ زوجتو المستمرة من أنيا تفتقد وجوده معيا، 

لزوج ألنو بالفعل يقضى وأنيا بحاجة إلى أن يجمس معيا بعض الوقت، وقد يتعجب ا

وقت فراغو في بيتو، ورغم ذلك تشتكي زوجتو، بل وقد تنفعل فيزداد تعجب الزوج، 

 ويتيميا بأنيا تسعى وراء افتعال المشاكل واختبلق النكد!

ىذه الشكوػ بالفعل تكاد ال تفارق ألسنة الكثيرات من النساء؛ ألنين في ىذه الحالة 

مون قضاء ال، فقد يكون الزوج ممن يفضوتواصمو الفعَّ  يفتقدن الحضور اإليجابي لمزوج،

ال يقيمون عبلقات اجتماعية واسعة، وممن ليس لدييم اىتمامات وقت فراغو بالمنزل، و 

خارج المنزل، ولكنو رغم ذلك كمو يعيش في المنزل وكأنو غريب عن أىل ىذا البيت، 

ما أن يقضيأن يقضى وقتو بين أحضان النوم،  فإما بين  أمام الحاسوب توج ل وق وا 

مع تشات التمفاز، لدرجة أنو قد ال يسأو في التنقل بين شا وسائل التواصل االجتماعي،

 !بل وال ييتم بما يحدث في المنزل إلى من ي حادثو، وال يشعر بما يدور حولو،
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أن تعترض عمى أن يكون لزوجيا اىتمامات أخرػ ممرأة الواعية المحبة بالطبع ال يمكن ل

ي زعجيا كثيًرا أن يكون الزوج حاضًرا في بيتو  المرأة المحبة ًدا عنيا وعن أسرتو، ولكنبعي

 بجسده فقط، ولكنو مشغول عنيا بعقمو وقمبو انشغاال تاًما.

وهللا نشغال زوجيا عنيا بقراءة الكتب تقول: كانت زوجة اإلمام الزىرؼ نتيجة الولقد 

د  عميَّ م ن ث بل   ه  الك ت ب  أش  ذ  ر ائ ر  ل ي   "!ث  ض 

 

واحدة في  ا معيا، يجمس معيا ولو لساعةيالمرأة تحتاج من الزوج أن يكون وجوده حقيق

تقربيا من هللا، يشتركان مًعا في طاعة  ،يتبادالن الحديث يشعرىا بوجوده معيا،اليوم، 

 .البعض يقربيما إلى بعضيمادنيوؼ أو عمل 

الضيق والممل إلى قموب الزوجات،  والرجال قد ال يدركون ىذه الحاجة، مما يدخل

ويجعل الزوجة تشعر بأن الزوج ال يرغب فييا، ولم يعد يحب البقاء معيا، فتكثر مع 

 الوقت شكواىا، ثم تبدأ ممارسة طقوس النكد الزوجي من حيث ال تشعر.           
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 نظرة بعين اإلنصاف

 

ي ليست كما تريد أنت مستاء من زوجتك، في -في بعض األحيان  -ربما تجد نفسك 

تماًما، ربما كان بيا عيب يبعث في نفسك الضيق، وربما تجد نفسك كذلك غاضًبا؛ ألن 

 زوجتك لم تغي  ر في نفسيا ىذه الصفة رغم أنك طمبت منيا ذلك كثيًرا!

في واقع األمر، نحن نجد أن بعض الرجال ينتظرون من المرأة أن تكون امرأة مثالية 

عيب أو نقيصة، وببل مطالب تتعارض مع ما يريده الرجل! وىذا األمر  تماًما.. امرأة ببل

ما يكمفيا فوق طاقتيا، مما يجعميا تعجز عن القيام أحيانا يجعل الرجل يطمب من المرأة 

م تعجز مع الوقت بدورىا كما تحب، وبنفس مممؤة بالثقة، ومما يجعميا  عن  وربما ت حج 

 تقديم اليسير فضبل عن الكثير.

تطمب أحيانا من زوجتك أن تكون مثالية، ولكن ىل فكرت في النظر إلى ذلك إنك 

المطمب بعين اإلنصاف؟ ىل نظرت إلى نفسك وتفحصتيا قميبل؟ فبلبد وأن بك عيًبا ما، 

 فما من إنسان منا يخمو من عيب أو عيوب. فيل سألت نفسك ذات يوم:

 ما العيب الذؼ يضايق زوجتى منى؟

مق ما يسيطر عميك؟ىل أشعرتك زوجتك يوم    ا أنيا تتألم من خ 
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مق الذؼ ي رىقيا؟ ىل جاء يوم وطمبت منك  تغيير ذلك الخ 

أن تغي  ر في نفسك بعض الصفات، فيل استجبت  زوجتك مثمك تماًما تحتاج منك

أم أنك ال ت فكر في  لرغبتيا، وحاولت أن تغي  ر من نفسك من أجميا، ومن أجل إسعادىا

 !؟إرضاء نفسك فحسب

 ،ب منيا أن تكون مثالية وببل عيوبل فكرت بأنك لست مثالًيا بالقدر الكافي حتى تطمى

أم أنك وقفت مدافًعا عن نفسك قائبل: أنا ليس بي عيوب، أنت التي تبالغين.. إن من 

! ونسيت أنك ال تتعامل مع من حولك ؟حولي ال يشتكون منى، وال يرون فيَّ ىذا العيب

 ك تكون مع م ن حولك أكثر حرًصا وأقل تمقائية.كما تتعامل مع زوجتك، وأن

ولماذا تركت العنان لمشاعرك السمبية حتى تممكت منك، وجعمتك تستاء من زوجتك، 

 !وربما تفاقمت األمور حتى أصبحت تكره وجودك معيا؟

إن ىذا العيب الذؼ يوجد في زوجتك، ويجعمك ليا كارًىا، ربما كان عيًبا واحًدا  وسط 

يد من الصفات الحسنة، فمماذا تجاىمت كل ما ىو حسن، ونظرت فقط إلى العديد والعد

 لنا بأال يفرك مؤمن مؤمنة؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذلك العيب، وتناسيت توجيو النبي 

م ن  : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنو  -عن أبي ىريرة  ر ك  م ؤ  ن ًة  ال ي ف  م  م ؤ 

ر   ر  إ ن  ك  ا آخ  ن ي  ي  م  م ًقا ر ض  ا خ  ن ي    2." ه  م 

                                                 
2   -  مرواه مسل
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صفة التي فاألخبلق الطيبة التي تتمتع بيا زوجتك، خير معين لك لمتغاضي عن تمك ال

ت فييا دفإن أنت كرىت منيا سرعة انفعاليا، ربما وج ؛تسبب لك نوًعا من الضيق

 .طيبة المفرطة، والحرص عمى إرضائكالحنان المتدفق، وال

ن ضايقك  ، فيذا ألنيا حديثة عيد بالزواج منيا عدم ميارتيا في إدارة شؤون المنزل وا 

أمر يمكنيا مع الوقت أن تتدرب عميو وتتقنو، ولكنك في المقابل قد ي سعدك منيا اتقاء 

 في في حسن التبعل لك.الرائعة هللا فيك، وحفظك في حضورك وغيابك، ومياراتيا 

ن كرىت منيا تعمقيا بيواية ما تأخذ منيا بعض الوقت، فمربما رضيت منيا تعمقيا  وا 

األكبر بك، وحبيا الشديد لك، ورغبتيا الممحة في إرضائك، وبذل الغالي والنفيس من 

 أجل راحتك، وأنيا تجعل رضاك وراحتك غايتيا في الحياة بعد إرضاء هللا عز وجل. 

ن كان بزوجتك بعض العيوب البسيطة وسط العديد من المزايا الطيبة  فذلك يعنى أن وا 

كفي بالمرء فخرا أن هللا تعالى قد أنعم عميك بنعمة عظيمة، وأنك ربحت ربًحا طيًبا، و 

 تعد معايبو.

 كما يقول الشاعر: 

 كفى بالمرء نببل أن تعد معايبة          الذؼ ترضى سجاياه كميا          ومن ذا

ن أين ستأتي بإنسان أنت إن لم يعجبك حال زوجتك معك وىي بيذه الصورة الطيبة فمف

 كامل ليس بو عيوب أو نقائص؟! 
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 قصة من الحياة

 

رضيعيا ألنو في شيوره رضيع، تسير سعاد كثيًرا مع  سعاد وخالد زوجان لدييما طفل

، مما يجعل استيقاظيا في الصباح الباكر أمًرا صعًبا. ىذا األمر كثيرا ما ي غضب األولى

بو كما كانت في الماضى، وأنيا انشغمت عنو زوجيا، ويجعمو يتيميا بأنيا لم تعد تح

وعن طمباتو، مما يعرض حياتيما لمكثير من المشاكل. أما ىي فتتعجب كثيًرا من 

غضب زوجيا، ومن عدم تقديره لما تعانيو من تعب وىي ترعى طفبل رضيًعا يسير 

 ر.مساء وينام صباًحا، بينما ىي تظل تواصل في صبيحة اليوم التالي مع طفميما اآلخ

وربما تبدأ بينيا وبين نفسيا في سرد قائمة عيوب زوجيا؛ والتي تتجنب أن تخبره بيا 

 حتى ال ينقمب البيت رأًسا عمى عقب: 

أنت تغضب ألننى لم أعد أستيقع معك في الصباح! ولماذا ال أغضب أنا حين ال أجد 

 م؟!منك كممة تقدير لما أفعمو، أو كممة مواساة حين أكاد أسقط من قمة النو 

أننى أعد لك كل احتياجاتك في المساء، أعد لك مبلبسك، وطعامك، وحتى حذاءك 

 أنظفو لك قبل أن أنام!

 أال تستطيع أن تتحمل ىذا الوضع حتى تمر الشيور األولى من حياة رضيعنا؟!
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لماذ ال تنظر إلى عيوبك، وأنت الذؼ ال ت بدؼ أؼ نوع من المساعدة حين أكون في أشد 

ذلك، وحين يبمغ منى التعب مبمغو ال أجد منك المساندة أو الدعم ولو  االحتياج إلى

 بكممة طيبة!

إنك كثير النوم.. كثير الصمت.. تدخل البيت وكأنك تدخل فندقا تتناول فيو الطعام 

 وتنام، ثم تستيقع في الصباح  لتخرج إلى عممك.

 انيا؟ما كل ىذه الفوضى التي أجدىا منك، ىل سيرىقك أن تضع أشياءك مك

أنت ال تجمس مع طفمنا اآلخر بعض الوقت حين أكون أنا منيمكة في مراعاة رضيعنا، 

 مما يجعل طفمنا األكبر يغار، ويكره أخاه.

 إنك سريع الغضب بطئ الرضا، تغضب ألبسط األسباب، وتثور ألىون األمور.

و ما لقد كنت أتحمل عيوبك بكل رضا ألنك زوجي وحبيب قمبي، وألننى عمى يقين بأن

 من إنسان إال ولو عيوبو، ولكنى لم أعد أتحمل نظرات عدم الرضا في عينيك.

ىذه بعض العيوب التي فكرت فييا سعاد، فيل انتبو خالد إلى ىذه العيوب التي تؤرق 

 زوجتو؟

لماذا يطمب خالد من سعاد أن تتحمى بمثالية ال وجود ليا رغم أنو ال يستيطع أن يكون 

 مثاليا؟!
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حاول أن يغي ر بعض الصفات السمبية الموجودة في شخصيتو، كما يطمب منيا لماذا ال ي

 أن تغي ر ىي الكثير من صفاتيا؟!

إنو دائًما يسعى لتغييرىا، وحين تطمب ىي منو أن يغير صفة فيو يقول بثقة شديدة: 

ونسى خالد أن ديننا اإلسبلمي عممنا أن النفس  ،النساء يتغيرن، أما الرجال فبل يتغيرون 

 -ترتقي في األخبلق بتزكية صاحبيا ليا، وتعويدىا عمى فضائل األمور، وأن اإلنسان 

ل  شخصيتو، ويغي ر من نفسو بيده أن -سواء كان رجبل أو امرأة   إن أراد ذلك. يشك 

المرأة بحاجة إلى أن يدرك الرجل أنيا مثمو ليا عيوب، وأن يتحمل ىذه العيوب كما 

إلى تغييرىا، والتي تؤرقيا، وتسبب ليا الضيق والتوتر،  تتحمل ىي عيوبو التي ال يسعى

 وبعض مشاعر الحزن.

 يل:المرأة بحاجة إلى أن يتغاضى الزوج عن بعض عيوبيا، وأن يتذكر محاسنيا كما ق

ذا الحبيب أتى بذنب واحد          جاءت محاسنو بألف شفيع  وا 

      ا كما يطالبيا ىو بتغييرؤرقيالمرأة بحاجة إلى أن يغيَّر الرجل بعض صفاتو التى ت

 تغيَّر معظم مبلمح شخصيتيا كميا.أحياًنا بىو  بل كما يطالبيا بعض صفاتيا،
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 القوامة النائمة

                           

اء  "  م ى الن  س  ال  ق وَّام ون  ع  ا أ ن ف ق وا م ن   الر  ج  ب م  ٍض و  م ى ب ع  م  ع  ي  ل  َللاَّ  ب ع ض  و ال ي م   ب م ا ف ضَّ  3" أ م 

 الرجل حق القوام -عز وجل  -لقد منح هللا 

ة عمى المرأة، وكمفو مسؤولية األسرة، ورعاية مصالحيا، واإلنفاق عمييا، واالىتمام بكل 

 شؤونيا.

نفاق الرجل عمى بيتو جزء ال يتجزأ من تمك القوامة، إال أننا قد نرػ في بعض األحيان  وا 

، فبل يجدون حرًجا في أن تخرج زوجاتيم إلى كما ينبغي رجاال ال يؤدون حق القوامة

 !راحة، أو عمى المقاىيالعمل بينما يقضون ىم أوقاتيم في بيوتيم بين أحضان النوم وال

فكيف لزوجة أن تستشعر رجولة زوجيا وىو يجمس في بيتو مستكينا خاضعا لمراحة 

 عمى أبنائو؟!والخمول، تاركا إياىا تعاني من ويبلت العمل لتنفق عميو و 

 وكيف لزوجة أن تحترم زوجا يرضى بأن تنفق زوجتو عميو دون داٍع يضطره إلى ذلك؟!

 

 

 
                                                 
3
(43سورة النساء )       

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 41 

 قصة من الحياة

 

ره، لكنيا أصبحت من حين سيام زوجة كانت تحب زوجيا في بداية زواجيما كثيًرا وتقدَّ 

ولية ل المسؤ آلخر تفكر في االنفصال عنو، ألن زوجيا الذؼ تزوجتو ألنو رجبل يتحمَّ 

ل المسؤولية، فيا ىو بعد كما تخيمت من قبل، وجدتو بعد الزواج أبعد ما يكون عن تحم  

شيور قميمة من الزواج ال يفعل شيئا سوػ أنو ينام ثم يستيقع لينام مرة أخرػ وىكذا 

 !، وصفحات الفيس بوكيقضي ج ل نياره، أما ليمو فيقضيو أمام التمفاز وشاشة الكمبيوتر

، وال ف تاتاأليام وليس في المنزل سوػ اليوًما ويغيب عدة أيام، تمر  يذىب إلى عممو 

 يممكون ما يمكنيم من شراء االحتياجات األساسية التي ال غنى ألؼ منزل عنيا.

حاولت سيام مع زوجيا مراًرا أن ينتظم في عممو، إال أنو يعشق الجموس في المنزل 

 ويكره العمل.

تطيع أن تستدين منو، وىو عمى نفس حالو، حتى لقد استدانت الزوجة من كل من تس

بعد أن رزقيما هللا بطفميما األول لم يكن مجئ ىذا الطفل بمثابة الدافع الذؼ يشجعو 

 عمى االلتزام في عممو.

األصعب من ذلك أن الزوج أصبح يمح عمى زوجتو أن تخرج ىي إلى العمل مما جعميا 

 فيو ىو بالنوم والتنعم في أحضان الراحة! تعاني أشد المعاناة، في الوقت الذؼ يستمتع
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من الرجال األمر ال يقتصر عمى ىذا المشيد الذؼ شاىدناه في قصتنا السابقة بل ىناك 

من يأخذ راتب الزوجة رغما عنيا، بل وربما ضربيا إذا أنفقت جزءا من راتبيا عمى 

ئر وعمى ممذاتو ، في حين أنو يأخذ الراتب لينفقو عمى السجابعض احتياجاتيا الشخصية

 !الخاصة

ىذه النوعية من الرجال قمة في مجتمعاتنا، ألن الرجل الشرقي بطبعو يسعى دائًما إلى 

تحمل مسؤولية بيتو، ويأنف من أن تنفق زوجتو عميو وعمى األسرة وىو قادر عمى 

ن كانت قميمة.  اإلنفاق وال يمنعو مانع من العمل، ولكنيا نوعية موجودة وا 

رغم عدم وجود مبرر لذلك  -ابتبلىا هللا برجل يفضل أن تنفق زوجتو عميو  والمرأة التي 

ذا فقدت المرأة احتراميا لزوجيا  - ىي امرأة ح رمت مشاعر التقدير واالحترام لزوجيا، وا 

 فبلبد وأنيا ستفقد حبيا لو.

ن كنا نتحدث عن واجب الزوج في اإلنفاق، وتأديتو لحق القوامة عمى أكمل وجو، فيذا  وا 

زوجاتيم يجعمنا نتطرق إلى الحديث عن تمك النوعية من الرجال الذين ال ينالون حب 

 الرجال الذين يعشقون كنز المال، وال يعرفون لمكرم طريقا،  مبأؼ حال من األحوال، وى

 

بل ال يفكرون في سد احتياجات األسرة رغم أن لدييم من المال ما يكفي احتياجات 

 األسرة بل ويفيض!
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مَّا آت اه  َللاَّ  ۚ  ل ي ن ف ق  ذ و عز وجل: " يقول هللا م ي ن ف ق  م  ق و  ف  ز  م ي و  ر  ر  ع  م ن  ق د  ت و  ۖ و  ع  ٍة م ن  س  ع  س 

ا آت اى ًسا إ الَّ م  م  ف  َللاَّ  ن ف   ." 4اال  ي ك 

من جميع الصدقات فعن أبي  -عز وجل  -والنفقة عمى األىل أعظم أجرا عند هللا  

ت و  ف ي:"  -رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -قال: قال   -هللا عنو رضي  -ىريرة  ق  ين ار  أ ن ف  ب يل  َللاَّ   د  ، س 

ين ار   د  ت و  ف ي و  ق  ق ب ةٍ  أ ن ف  ق ت  ب و  ر  دَّ ين ار  ت ص  د  ين ار  ، و  د  ت و   ، و  ق  م ى أ ى م ك  ،  أ ن ف  ع 

ا م ي  ين ار   أ ف ض  ت و   الَّذ ؼ الد   ق  م   أ ن ف    5."ى أ ى م ك  ع 

أعظم النفقات ما ينفقو الرجل عمى أىمو، بل جعل ىذا اإلنفاق  -عز وجل-لقد جعل هللا 

ع الرجل أىمو، أعظم من التصدق عمى المساكين ومن اإلنفاق في سبيل هللا، فكيف ي ضيَّ 

 !؟وال ينفق عمييم، ويبخل عمييم، وي عرضيم إلى الحاجة، وربما ي عرضيم إلى ذل السؤال

بو من أثم أن يفعل الرجل ىذا بأىمو، وكفى بو من انتقاص لرجولتو أن يحرم أىمو  كفى

 وىو قادر عمى اإلنفاق عمييم.

ومن خبلل تعمقنا في السطور السابقة، يمكننا أن ندرك أن المرأة بطبيعتيا تحب الرجل 

ن كان لو مكان ففي تمك  الكريم وتحترمو، أما الرجل البخيل فبل مكان لو في قمبيا، وا 

البقعة التي تحتفع فيو المرأة بالمشاعر السمبية تجاه من ال تحبيم، أو من يرىقونيا في 

 حياتيا.

                                                 
4
(7الطالق )    

5
رواه مسلم     
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المرأة دائما بحاجة إلى أن تشعر بقوامة زوجيا العممية، وبتحممو  المسؤولية، وتحقيقو 

 لكل متطمبات تمك القوامة.

نيا تستمد منو الحماية واألمان، المرأة تريد أن تشعر في قرارة نفسيا باحتراميا لزوجيا، وأ

، ال أن تشعر بأنو ىو الذؼ يعتمد عمييا وينتظر حين تمنحو وأنيا يمكنيا االعتماد عميو

 راتبيا.

المرأة بحاجة إلى أن تشعر بأنيا مسوؤلة من رجل ال يتخمى عن واجباتو األساسية في 

 حياتو الزوجية ليكون جديًرا في نظرىا بصفة الرجولة.
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 زء منيا فال تقطعوج

 

تختمف المرأة عن الرجل في بعض األمور، منيا عبلقة كل منيما بأىمو، فالرجل حين 

بأسرتو، بينما تظل المرأة عمى ارتباطيا النفسي  -نوعا ما  -يتزوج يقل ارتباطو 

أن تنجب وتشعر بمشاعر  بأسرتيا، بل ربما يزداد تعمقيا بأسرتيا بعد زواجيا، وبعد

 اد حبيا لوالدييا، واقترابيا منيما.يزد األمومة

ىذه الطبيعة التي تجعل المراة مرتبطة بأسرتيا، قد يحاول الزوج القضاء عمييا بمحاوالت 

شتى ظًنا منو أن أىل الزوجة يستحوذون عمى مشاعرىا، ويشاركونو قمبيا، واعتقاًدا منو 

ا بزوجيا، وارتباطيا بو، أن المرأة حين تيتم بزيارة أىميا، واالرتباط بيم سيقل اىتمامي

 وعنايتيا ببيتيا!

وقد يمنع الزوج زوجتو صمة أىميا، ويضع العراقيل أمام زيارتيا ليم، في الوقت الذؼ 

يجعميا تزور أىمو، ويمزميا بيذه الزيارات المتكررة، وال يمتفت إلى مشاعرىا حين تجد 

تزور ت منع بسببو أن حصار شديد  عمييا ي فرض   بينما ، رنفسيا تزور أىمو باستمرا

 يا.أقرب الناس إلى قمب

وربما يصل األمر إلى أن يضع الزوج نفسو وأسرة زوجتو في كفتي ميزان، فيخيَّر الزوجة 

 -بينو وبين أسرتيا، مما يجعل بذور الشقاق تنمو بينيا وبينو؛ ألنيا غالبا ستختاره ىو 
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بما يؤدؼ ذلك إلى تسمل ولكن ر  -حًبا لو، أوتجنًبا لممشاكل كي تحافع عمى بيتيا

الكراىية لقمبيا تجاه زوجيا مع األيام، وربما تبدأ في صمة أىميا دون عممو، وتبدأ في 

 الكذب عميو ىرًبا من تأنيبو وتعنتو معيا.

خير قدوة لنا في ىذا األمر فقد كان يصل صديقات السيدة خديجة  -ملسو هيلع هللا ىلص -لقد كان النبي 

عد موتيا، بل ويذبح الشاة ويرسل منيا إليين، وىي الزوجة التي ب -رضي هللا عنيا  -

 توفاىا هللا منذ زمن! فما بالنا بأىل الزوجة التي تحيا مع الزوج! 

أوصى المسممين بأىل مصر حين يفتحونيا ألن بيا ذمة وصيًرا،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كما أن النبي 

 .من مصر -رضي هللا عنيا  -ألن السيدة مارية 

لو  ن  ك  توال شك أن الرجل الذؼ يكرم أصياره، ويعامميم كأحسن ما تكون المعاممة، س  

مق و، وتقوػ عبلقتيا بو، كل تقدير واحترام، وسيزداد حبيا ل الزوجة الوفية حسنة الخ 

ألنيا  ؛بالخيروستعود ىذه المعاممة عمى أىمو في بذل المزيد من أجمو، بل  تياوتزداد رغب

ا بيم، وتحرص عمى إكراميم بشكل أكبر، واستقباليم خير استقبال، بل ستزداد اىتمامً 

 وستشجع زوجيا عمى صمتيم.

ذا كان الزوج يرػ أن صمة زوجتو بأىميا تثير المشاكل في بيتو نتيجة لتدخل بعض  وا 

األشخاص بشكل سافر في خصوصيات بيتو، فيمكنو أن يتعامل مع األمر بحكمة 

وأن يحرص عمى حل ىذه المشكمة بعيًدا عن التعنت  وبصبر وبالحوار مع الزوجة،
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والمنع التام حتى ال تزداد األمور صعوبة. وليضع الزوج المسمم في حسبانو حديث 

م ن  :"  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا  م و  َللاَّ  ، و  ص  م ن ي و  ص  مَّق ة  ب ال ع ر ش  ، ت ق ول  : م ن  و  م  م ع  الرَّح 

ن ي ق ط    6" َللاَّ  ع و  ق ط ع 

 

النساء بحاجة إلى صمة أىمين، وقضاء أطيب األوقات معيم، بل ىن بحاجة إلى أن 

 يشاركين الزوج ىذه الصمة قدر استطاعتو، وي شعرىن بأن أىمين ىم أىمو.

أىل المرأة جزء منيا فبل تحاول أن تقطع عنيا ىذا الجزء حتى ال تجد نفسك يوًما ما وقد 

 جتك.ق طع حبك من قمب زو 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6
يومتفك عل    
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 نار وجميد

 

ما أسعد تمك المراة التي تشعر بنسمات غيرة زوجيا وىي تداعب قمبيا، فتجدد حبيا لو، 

وحبو ليا، وت شعرىا بأن زوجيا م غرم بيا، فتجعميا تعيش في جنة الحب، وتنعم باىتمام 

 زوجيا بيا، وبخوفو عمييا، ورعايتو ليا!

غيرة زوجيا وىي تخترق قمبيا، فتجعمو ينزف  وما أشقى تمك المرأة التي تصطدم بسيام

 حزًنا وألًما وتوًترا وقمًقا وخوًفا!

ب الزوج إلى زوجتو مالغيرة في حياتنا الزوجية إما أن تكون رسائل رقيقة يرسميا ق

ما أن تكون سجًنا يخنق  فيجعميا تسعد بو وبحبو، وينتعش قمبيا بيواء ىذا الحب، وا 

 أنفاس ىذا الحب.

أن ىناك غيرة محمودة، وغيرة مذمومة، حين قال: " من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نا النبي ولقد أوضح ل

الغيرة ما يحب هللا ، ومنيا ما ي بغ ض  هللا ، فأما التي يحبيا هللا فالغيرة في الريبة، وأما 

الغيرة التي ي بغضيا هللا فالغيرة في غير ريبة."
7                                      

يحب الغيرة التي يكون ليا داع وسبب واضح وحقيقي، أما  -عز وجل  -ؼ أن هللا أ

                                                 
7
رواه أبو داود    
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 -عز وجل  -الغيرة التي تقوم عمى الشك واالتيام غير المبرر فيي غيرة يبغضيا هللا 

 وال يحبيا.

 

والمرأة بطبيعتيا تحب أن تشعر بغيرة زوجيا عمييا، وحبو ليا، بل تحتاج إلى أن تشعر 

حين إلى آخر، ولكنيا في الوقت ذاتو تكره الغيرة المفرطة، وتعاني منيا  بيذه الغيرة من

أشد المعاناة حين ت بتمى بزوج يمؤل الشك قمبو، فإذا بو يفتش وراءىا في كل شي، 

 ويحاول أن يستمع إلى محادتتيا الياتفية، وربما يتعقب خطواتيا من حين آلخر!

ك تحيل الحياة الزوجية إلى جحيم ممتيب، ىذه الدرجة من الغيرة والتي تصل إلى حد الش

ال ييدأ جمره، وال ينطفئ سعيره. وتجعل التعاسة ت مقي بسياميا في قمب كل من الزوج 

والزوجة عمى حٍد سواء، وربما تؤدؼ مع مرور السنوات إلى قتل الحب والعبلقة الطيبة 

انفصال ع رػ بين الزوجين، وفي بعض األحيان تكون سبًبا مباشًرا في ىدم البيت و 

 الحياة الزوجية واالفتراق.
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إلى البعد عن ىذا النوع من الغيرة القاتمة، والتي تحمل في  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولقد أرشد النبي 

 -قال كان النبي  -رضي هللا عنيما  -طياتيا كل معاني الشك، فعن جابر بن عبد هللا 

وقا.يكره أن يأتى الرجل  أ  -ملسو هيلع هللا ىلص  ىمو ط ر 
 رواه البخارؼ  8

 الطروق: المجيء بالميل من سفر أو غيره عمى غفمة.

 

ذا كانت المرأة تبغض أشد ما تبغض ذلك الرجل الذؼ يتنفس غيرة وشكا، فإنيا في  وا 

الوقت نفسو يضايقيا أشد ما يضايقيا ذلك الرجل الذؼ ال يعرف قمبو كيف يتنفس بعض 

ب األمر من زوجتو أن توجد في مجتمع كمو رجال، نسمات الغيرة الرقيقة، فإن تطمَّ 

وطمبت منو أن يكون إلى جوارىا قال ليا بكل ىدوء: ال داع لوجودؼ معك حبيبتى؛ فأنا 

 مطمئن عميك  ألنك ستكونين وقتيا رجبل وسط الرجال!

ىذه الثقة ال تحبيا المرأة ألنيا ممزوجة ببرود شديد ويخالطيا نوع من الدياثة يثير 

 وغيظيا.ضيقيا 

وقد يتعجب الرجال ويقولون في أنفسيم: النساء ال يعجبين الثقة وال يعجبين الغيرة فماذا 

                                                     نفعل، لقد احترنا في أمرىن؟!

نعدام االنساء يكرىن الشك، ويثير ضيقين ال يتطمب كل ىذه الحيرة، ف حقيقية ألمرا

                                                 
8
رواه البخاري    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 51 

فالمرأة تحتاج إلى ثقة زوجيا  -م لم تصلأء وصمت إلى مرحمة الدياثة سوا -الغيرة 

الشديدة، ولكنيا تكره تمك الثقة التي تصل إلى حد البرود؛ ألنيا تصبح عمى يقين بأن 

الزوج الذؼ ال ي ظير أؼ نوع من الغيرة عمى زوجتو رجبل ال يحب ىذه الزوجة وال ييتم 

 بيا، وال يخاف عمييا.

 

حاجة إلى ىذا االعتدال في الغيرة، فبل إفرا ط وال تفريط في العبلقات  النساء في

اإلنسانية السوية، وىو األمر الذؼ يدعونا إليو ديننا الحنيف حين أرشدنا إلى أىمية 

 اعتناق الوسطية في أمور حياتنا المختمفة.

وببل قمق  النساء بحاجة إلى ثقة أزواجين الكاممة فيين، كي يعشن في ىدوء، وراحة بال،

أو خوف، أو توقع المشاكل. وفي حاجة كذلك إلى القميل من مشاعر الغيرة كي يشعرن 

 بحب أزواجين لين، وبخوفيم عميين.
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 !ما تحتاجو المرأة أجمل

 

ما تحتاجو المرأة ويغفل عنو الرجل في كثير من األحيان، ويكون سبًبا في  جملإن أ

منظر، بل يكون سبًبا في الكثير من حاالت كثير من األزمات األسرية بشكل الفت ل

الطبلق الروحي، ىو إىمال الزوج لمشاعر زوجتو األنثوية، واحتياجاتيا كامرأة إلى 

 عبارات المديح، والثناء عمى أنوثتيا وجماليا.

إن أذن المرأة ىي أقرب وسيمة إلى إشباع مشاعرىا؛ فالمرأة تعشق بأذنييا، بل ىي 

مدح ترضييا، وتسعدىا، وتشعرىا بأنيا كعصفور يطير  كالطفل الصغير أقل كممة

 ويرفرف سعيدا في السماء.

والمرأة تدرك أن أنوثتيا من أكبر األسباب التي تجذب إلييا قمب زوجيا، لذلك فيي تميل 

بطبيعتيا إلى حب التزين، وامتبلك معالم الجمال. وألن عيون الزوج ىي مرآة أنوثة 

سماع ما ي رضى أنوثتيا من زوجيا، وي شبع ذلك االحتياج الزوجة فيي تشتاق دوًما إلى 

 لدييا.
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 قصة من الحياة

 

 منى زوجة تحب زوجيا إلى أبعد الحدود، وتحب أن تتزين لو، وترتدؼ لو كل جديد.

اشترت منى مبلبس جديدة، ارتدتيا ونظرت إلى نفسيا في المرآة، فرأت نفسا تشع نضارة 

 وجماال.

جذاب فبدأت في تمشيط شعرىا بطريقة تجعميا تبدو أكثر جماال، فرحت منى بمظيرىا ال 

وتعطرت بأفضل عطورىا، وسرعان ما سرحت بمخيمتيا في رد فعل زوجيا حين يراىا، 

نعم ىي تحرص أن تكون جميمة ومتجددة كل يوم، ولكنيا اليوم ستبدو بشكل مختمف 

 وأكثر جاذبية عن ذؼ قبل.

 عدت أذناىا لسماع أعذب الكممات..طرق سمير الباب، فدق قمبيا، واست

 كم اشتاقت إلى بعض الكممات الدافئة التي لم تسمعيا من زوجيا منذ زمن بعيد..

كم ىي بحاجة إلى دفء تمك المشاعر التي تفتقدىا.. كم تشعر بفراغ نفسي وعاطفي 

 كبير..

متى ولم منذ متى ولم يشبعيا زوجيا عاطفًيا.. منذ متى ولم يمتفت إلى أنوثتيا.. منذ 

 .. منذ متى لم تسمع منو كممة أحبك!و الرقيقة قمبيا الممموء حًبا لوتغازل كممات
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وىا ىو زوجيا يدخل، ولكنو كالعادة لم يمتفت إلى التغيير الذؼ حل بيا، فيو كما ىو، 

 يدخل بيتو بوجو صامت ال تسكنو أؼ تفاصيل.. ال فرح.. وال إعجاب.. وال أؼ شيء.

أن يتكمم بأؼ كممة، وكأنو مدينة من الصمت ال تعرف فن وحين دخل سمير دون 

الكممات، لم تغضب منى ولم تمم زوجيا؛ فيي تعرف أن الرجل حين يعود من  عممو 

 يكون منيًكا، وفي حاجة إلى الراحة واليدوء بعد يوم طويل وشاق في العمل.

إلى زوجتو، ولم  مرَّ وقت طويل، وارتاح سمير من عناء العمل، ولكنو رغم ذلك لم يمتفت

ينتبو إلي التغيير الذؼ بدا عمييا، ولم يفكر أن يجمس معيا بعض الوقت ليحاورىا، أو 

يحتضن مشاعرىا، بل توجو إلى قنوات التمفاز ليتنقل بينيا، وحتى بعد أن اكتفي من 

مشاىدة التمفاز لم يفكر أن يتوجو إلى زوجتو ليمنحيا بعض المشاعر الدافئة، أو ليعرف 

خبارىا، وأخبار أسرتو، بل سرعان ما غط في نوم عميق دون أن يجمس لدقائق آخر أ

 حقيقة مع أسرتو.

 ت رػ ما الذؼ يمكن أن يفعمو ىذا السموك في منى؟

لقد تأثرت كثيرا، ونعت أنوثتيا التي لم يمتفت إلييا زوجيا، ومشاعرىا التي ال ييتم بيا، 

 ا نفس السؤال الذؼ يراود كل امرأة ال وخاصة أن ىذا األمر يتكرر بشكل يومي. وراودى

يمتفت زوجيا إلى أنوثتيا: ما الذؼ ينقصنى عن أؼ امرأة أخرػ حتى ال أسمع من 

 زوجي ما يرضي أنوثتى، وأنا الذؼ أحرص عمى أن أبدو في أجمل  وأبيى صورة؟!
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وحين تكرر ىذا السموك لعدة سنوات متتالية من سمير، أصبحت منى في حالة إىمال 

لمظيرىا وأنوثتيا، دون وعي منيا تارة، وببل مباالة تارات أخرػ. فأصبح شعرىا  شديد

مغطى دائًما بغطاء قاتم المون، وأصبح وجييا شاحًبا، ال تزينو مساحيق التجميل التي 

 كانت تعشق وضعيا لزوجيا من قبل، وأصبح استقباليا لزوجيا بارًدا ال روح فيو.

و النساء يشتكين منو ويخبرننى بأن جدت  الكثير منىذا السموك الذؼ حدث من سمير، و 

 يؤرق حياتين، ويجعمين خاضغات لمشاعر سمبية عميقة تجاه حياتين الزوجية. 

 قد قيل: " إذا توقفت عن التغزل في المرأة انكسر قمبيا."ىذه حقيقة في حياة النساء فو 

ا، تشعر أنيا منبوذة فالمرأة حين ال تسمع كممات المديح والتغزل في أنوثتيا من زوجي

أنثويا منو، في غمف قمبيا البرود العاطفي، ويتراجع اىتماميا بتمك األنوثة مع الوقت، بل 

 ربما ت ميتيا بيدييا، ويضم ر اىتماميا بزوجيا، وتصبح عصبية تختمق المشاكل.

 

، وأن لممدح األنثوؼ  احتياجياما تحتاجو المرأة أن ي رضي الزوج جمل وأىم إن من أ

 عرىا بأنيا أجمل النساء في عينيو، وأن يبرع في معاممتيا كأنثى، فيغدق عمى ي ش

الي بأنيا مرفوضة من الرجل الوحيد روييا ويكفييا، وأال ي شعرىا ىا األنثوية بما ير مشاع

الرجل الذؼ ي شعرىا حبو ليا ورغبتو فييا بأنيا مختمفة في تنتظر أن تراه مفتوًنا بيا..

وبالتالي ستكون صورتيا عن نفسيا سمبية، ومع الوقت تتحول ىذه نظره عن كل النساء، 
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النظرة السمبية إلى رد فعل غاضب تجاه الزوج، بل وربما لرفض ليذا الزوج بمرور 

 الوقت.

عن طبيعة المرأة، ولكن بعض الكممات الرقيقة  إن طبيعة الرجل تختمفنحن ن درك 

عجاب الزوج بجمال زوجتو، ورقتيا، النابعة من القمب من حين آلخر والتي تعبر عن إ 

ومبلبسيا، وتزينيا، لن تكمفو الكثير من الجيد، بل ستحجب عنو الكثير من المشاكل 

 والنكد الزوجي، وستجعل قمب زوجتو أكثر تعمًقا بو، وأكثر حًبا لو.

 

المرأة بحاجة إلى أن ي شعرىا زوجيا بأنيا أجمل النساء في عينيو، وأنيا أجمل وردة في 

الناس إلى  وأنو أحبة النساء، كي ت شعره ىي بأنو أفضل الرجال في عينييا، روض

 قمبيا.
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 شيد الحب

 

 ربما تسألك زوجتك من حين آلخر ىل تحبنى؟

  ولكن ما ال  !ومن المفترض أن تدرك ىي ذلك حبا عميقا،ألنك تحبيا  تتعجب أنت وربما

في  -غالبا  -ل، فيي ال تشكك ك أنو حين تباغتك زوجتك بيذا السؤاحسبانفي  تضعو

حبك ليا، ولكنيا تشعر بالظمأ العاطفي ليذه الكممة التي تسعدىا وت دخل البيجة إلى 

 قمبيا وحياتيا.

بأن زوجيا يفيض  واإلحساس بحاجة م محة إلى الحب،العاطفية تجعميا  المرأة طبيعة إن 

 ائل المودة من حين آلخر.عمييا بعطفو، ويحتوييا بحنانو، وأن قمبو يرسل إلى قمبيا رس

اتيم، فبل والمبلحع أن الكثير من الرجال ال ييتمون بإشباع الجانب العاطفي لدػ زوج

 يتخيمون أن مثل ىذه الىم لحب التي ترضيين وتسعد قموبين، و اينطقن بمكمات 

ليا من حال إلى حال آخرالممحات البسيطة يمكنيا أن تؤثر عمى نفسية الزو   .جة وتحوَّ

لوجدوا أنو يرشدنا عممًيا إلى ضرورة التمفع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرجال تأمموا سيرة النبي  ولو أن

 بكممات الحب لمن نحب.

ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أحب الناس إليو، قال: عائشة!  حين س 
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بحبيم   جاءت لتعمم الرجال كيف يبوحون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىذه المفتة الرقيقة من النبي 

أنيا  يسعدىا كثيرا أن تشعر بحب زوجيا وتتأكدويعمنون ذلك صراحة. فالمرأة لزوجاتيم، 

 .ة عمى عرش قمبو رغم مرور السنواتما زالت متربع

أن نخبر إخوتنا الذين نحبيم في هللا بيذه المشاعر الفياضة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عممنا النبي  كذلك

داد أواصر الحب بين القموب، وتقوػ العبلقات اإلنسانية، التي نشعر بيا تجاىيم،؛ لتز 

لنا في معاممتنا مع إخوتنا، فما بالنا باألزواج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإذا كان ىذا توجيو النبي 

 والزوجات!

ن  رسمو إلى قموب وعقول اآلخرين،ن رسول القمب، يحمل ما فيو، ويالمساإن  والزوج الف ط 

ألنو يعرف  أثر ذلك عمييا فبل يبخل عمييا بو؛كممات الحب ويعرف يعي احتياج زوجتو ل

أن جزء كبيرا من راحتو وىدوئو النفسي في بيتو مبعثو ىذا اإلشباع وأن تقصيره في ذلك 

قد الحرمان العاطفي لممرأة أن كذلك يدرك ، وىو زوجتو األمر قد ينغص عميو حياتو مع

شخصية باردة وال تعبأ اضبة، أو بية وغإلى شخصية ثاثرة وعص بمرور الوقت يحوليا

 كثيرا بمشاعر زوجيا.

زوًجا رائًعا.. طيب العشرة.. كريم الخمق، ولكنك ال تعرف  أييا الزوج الفاضل تكون  قد

 كيف تقول كممات الحب لزوجتك، ومتى تحتاج الزوجة إلى سماع مثل تمك الكممات، 
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عنو المواقف الطيبة فحسب، وأنو ال وربما تكون ممن لدييم قناعة تامة بأن الحب تعبر 

داعي  ليذه الكممات ما دامت أفعال الزوج طيبة تجاه زوجتو، ولكنك بذلك تجيل طبيعة 

ن كانت ىذه  المرأة التي ال تقتنع بالحب كمواقف بمعزل عن الكممات والمشاعر، حتى وا 

حنونة المواقف أروع ما تكون.. بل ىي تحتاج إلى مواقف طيبة تدعميا الكممات ال

 والم حبة.

من المؤكد أن المعاممة الكريمة، واألخبلق الحسنة، ىي الفيصل في رقي عبلقة الزوج 

بزوجتو، ولكن المرأة كما تحتاج إلى المعاممة الكريمة، فإنيا ال تستطيع أن تستغنى عن 

كممات الحب التي ت شعرىا بالتواصل العاطفي مع زوجيا. فمماذا يبخل بعض الرجال 

ممات عمى زوجاتيم رغم الحب الشديد الذؼ يسكن قمب الزوج لزوجتو، ورغم بيذه الك

 التقدير الكبير لدورىا معو؟!

 لماذا ال يحرك بعض األزواج المياة الراكدة ببعض الكممات الدافئة؟!

المرأة بحاجة إلى تمك الكممات الرقيقة لتكون ىذه الكممات كالمطر حين ينزل عمى أوراق 

فيروييا، فيل رويت قمب زوجتك، أم أنك من أولئك الذين ال  الشجر بعد طول ظمأ

 يرون أىمية لمجانب العاطفي في الحياة الزوجية؟
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 ما لن تقولو زوجتك لك

 

شباع مشاعر المرأة األنثوية مطمب ال تستطيع المرأة  إذا كنا نقول إن كممات الحب، وا 

ند الزوجة سوػ الزوج، االستغناء عنو، وأنو ال يمكن ألحد أن يشبع ىذا المطمب ع

فيناك مطمب آخر ال يمكن لزوجتك أن تحصل عميو إال من خبللك أنت.. إال وىو 

 الجسدؼ.  اإلشباع

إن بعض األزواج يغفمون ىذا االحتياج لدػ الزوجات، وبات يقينا لدييم أن المرأة 

ع الجسدؼ، بتكوينيا الذؼ يغمب عميو سمة العاطفة، ال تيتم وال تتأثر كثيًرا بعدم اإلشبا

في حين أن واقع األمر يؤكد أن كثيًرا من النساء تظير لديين العصبية في التعامل مع 

 الزوج، وعدم االىتمام بو ألنين يعانين من عدم اإلشباع لمشاعرىم الجسدية.

المرأة إنسان مثل الرجل ليا احتياجات جسدية إن لم تشبعيا بالحبلل أثر ذلك عمييا 

االحتياج فطرة خمق هللا اإلنسان عمييا سواء كان رجبل أو امرأة..  جسدًيا ونفسًيا، وىذا

 بالطبع تختمف قوة ىذا االحتياج لدػ كل منيما، ولكن في النياية كل منيما يحتاج إليو.
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 قصة من الحياة

 

سماح زوجة حديثة العيد بالزواج، تحب زوجيا حًبا جًما، عند بداية العبلقة الخاصة 

يداعبيا زوجيا قميبل، ثم سرعان ما يقضى وطره، ويغط في نوم بينيا وبين زوجيا 

عميق، وال يشعر بنفسو سوػ بعد ساعات من النوم، بينما تظل ىي في حالة من 

الضيق والتوتر النفسي ألن زوجيا الذؼ تحبو لم ييتم سوػ بإشباع احتياجو ىو فقط، 

عمى أنانيتو،  وخير دليل وألنيا تعتبر انصراف زوجيا عنيا في ىذه المحظات خير دليل 

عمى عدم حبو ليا، وعدم االىتمام باحتياجاتيا، وتظل ىذه الزوجة كذلك في حالة من 

التعب الجسدؼ ألن زوجيا لم ينتبو إلييا في ىذه المحظات الحميمة بعدما تفاعل معيا 

 وتفاعمت معو.

الموقف، كثيرات من الزوجات وخاصة في بداية عيدىن بالزواج يشتكين من مثل ىذا 

الذؼ يتكرر معين كثيًرا، وألنين حديثات العيد بالزواج سيمنعين حياؤىن من التحاور 

مع الزوج في مثل ىذه األمور، بل إن معظم ىؤالء الزوجات يخجمن من مناقشة ىذا 

األمر مع الزوج رغم مرور سنوات من الحياة الزوجية، مما يعرض الزوجة لمضيق 

 تتراكم آثار ىذا الحرمان مع السنين، فنجد مثل ىؤالء  والتوتر الشديدين، بل وربما
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الزوجات  قد بدأن في كراىية تمك المحظات، وربما بدأن في التيرب منيا بعد أن كنَّ 

قبال. ولذلك نجد بعض الرجال  تكثر شكواىم  -بمرور السنوات  -يتعاممن معيا بحب وا 

من المقاءات الزوجية الحميمة، من أن زوجاتيم يفضمن النوم في غرفة مستقمة، وييربن 

ولم ينتبو ىؤالء الرجال إلى أن المرأة التي تيرب من لقاء زوجيا، فيي ما تفعل ذلك 

سوػ ألن زوجيا ىو الذؼ دفعيا إلى ذلك في أغمب األحيان، وألنيا تخرج من ىذه 

شباع لغريزتو.  العبلقة بتعب وحرمان وألم جسدؼ عكس ما يخرج بو الزوج من متعة وا 

عض الرجال يتعجمون بداية المقاء، وال يعطون المرأة نصيبيا من المداعبة والمبلعبة، وب

مما يجعميا تشعر بأنيا تؤدؼ واجًبا، وأنيا في عمل روتينى يجب عمييا إتمامو سريًعا 

 مما ي دخل الضيق إلى نفسيا.

 وبعض األزواج يتعاممون مع الزوجات في ىذه المحظات بشيء من الغمظة والقسوة 

وكأنين في حمبة مصارعة مما يجعل ىذا المقاء يمثل أصعب المحظات في حياة 

 الزوجة.

يقول الشيخ دمحم حسان في محاضرة لو بعنوان الطريق إلى السعادة الزوجية: " شتان بين 

رجل ذكي أوصل امرأتو إلى أن تنتظر منو ىذه المحظات التي يذوب فييا كل زوج في 

 لآلخر، ويصبح فييا كل زوج لباًسا لآلخر، وبين رجل اآلخر، ويسكن فييا كل زوج 
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أوصل امرأتو إلى أن تنفر من ىذه المحظات، ألنيا تشعر أنيا تقبل عمى جولة من 

أال تختنق في ىذه الجولة أنفاسيا،  -جل وعبل -جوالت المصارعة الحرة، فتستجير هللا 

 وأال ت حطم عظاميا."

لمرأة ومبلعبتيا وتقبيميا قبل إتيانييا، واالىتمام واإلسبلم يرشدنا إلى ضرورة مداعبة ا

بإشباعيا، يقول اإلمام الغزالي في إحياء عموم الدين: " ثم إذا قضى وطره فميتميل عمى 

 حي."تأىمو حتى تقضى ىي أيضا نيمتيا، وال يشتغل الرجل بنفسو عنيا، فإنيا ربما تس

 

يقربيا لعدة أسابيع أو عدة شيور وىناك من األزواج من ييمل زوجتو تماًما، وربما ال 

متواصمة؛ ألنيا تزوج من أخرػ، أو ألن زوجتو ال تجذبو جسدًيا، مما يعرضيا لئلصابة 

ببعض المتاعب النفسية والجسدية، فقد ثبت عممًيا أن المرأة التي تتعرض بشكل متكرر 

ر، إلى عدم اإلشباع الجسدؼ من زوجيا، تصبح بمرور الوقت عرضة لئلصابة بالتوت

واالكتئاب، والعصبية، والنفور من العبلقة الزوجية الخاصة، بل والنفور من الزوج نفسو، 

وكره الحياة الزوجية، وأكثر عرضة الختبلق المشاكل األسرية، كما أنيا تتعرض لبعض 

 المتاعب الجسدية.

" اإلسبلم يرشدنا إلى ضرورة اىتمام الزوج بيذا الحق لزوجتو، يقول اإلمام بن حزم: و 

 فرض عمى الرجل أن يجامع  امرأتو، وأقل ذلك أن يجامعيا في كل طير مرة."
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ويقول اإلمام الغزالي: " ينبغي أن يأتييا في كل أربع ليال مرة فيو أعدل؛ إذ عدد النساء 

أربع ) أؼ الحد األقصى الجائز( فجاز التأخير إلى ىذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد أو 

 حصين. فإن تحصينيا واجب عميو."ينقص بحسب حاجتيا إلى الت

الرسول كما يحب الرجل أن تشبعو زوجتو جسديا فميحرص عمى معاممتيا بالمثل، و و 

ملسو هيلع هللا ىلص يرشدنا إلى أنو من مكمبلت اإليمان أن يحب المؤمن ألخيو ما يحبو لنفسو، عن 

م  ال   ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل هللا قال: قال رسو  -رضي هللا عنو  -أنس  د ك  م ن  أ ح  تَّى  ي ؤ  بَّ  ح  ي ح 

و   س  ا ي ح ب  ل ن ف  يو  م   9"أل  خ 

 

إن معظم مشاكل الحياة الزوجية يكون منبعيا غرف النوم، ولكن قد يخفي الزوج ىذه 

المشاكل، وت خفي الزوجة ىذه المشاكل أيًضا، ويفضل كل منيما عدم مناقشة األمر، 

ر الدقيقة، ولكن ىذه المشاكل ت عتبر قنابل موقوتة في وعدم التحاور في مثل ىذه األمو 

ذا كان الرجل يؤلمو ويضايقو أن تمتنع زوجتو عنو، أو ترفض   كثير من البيوت، وا 

لقاءه، فإن المرأة يؤلميا نفس الشيء، بل ىو أشد ألًما لممرأة ألن المرأة بطبيعتيا تحب أن 

أن تشعر بأن زوجيا يفكر في  تشعر بأنيا مطموبة من زوجيا، وأنيا تجذبو، وتحب

شباعيا كما تفعل ىي.  إسعادىا وا 

                                                 
9
 متفك عليو 
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النساء بحاجة إلى اإلشباع الجسدؼ مثل الرجال، وبحاجة إلى أن يعفينَّ أزواجين، فمو 

أنك أييا الزوج تستطيع أن تشبع ىذا االحتياج مع زوجة أخرػ أو عدة زوجات، فإن 

 زوج واحد وىو أنت. زوجتك ليس لدييا من يشبع لدييا ىذا االحتياج سوػ 

فيل أدرك الرجال ذلك، وحرصوا عمى إعفاف زوجاتيم، واالىتمام بيذا االحتياج لديين، 

أما أنيم ما زالوا عمى اعتقاد بأن المرأة ليست بحاجة إلى مثل ىذا اإلشباع، وأن األمر 

 ليس من األىمية بمكان لدػ المرأة؟!
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 ؟ل رصيدك يكفيى

 

ام، نراىم ونسمع صوتيم، زوج وزوجة يجمسان مًعا، وأطفاليما كنا نجمس في مكان ع

حوليما، وبعد أن مر وقت قصير، عمت األصوات الصادرة من عندىم، وفجأة رأينا ما 

 أصابنا في مقتل!

 يد قاسية امتدت فجأة نحو وجو رقيق لتصفعو عمى مرآػ ومسمع منا جميًعا!

فعة عمى وجو كل النساء الموجودات صفع الزوج زوجتو صفعة قوية، فوقع أثر ىذه الص

 بالمكان!

بو لدموعيا.. بل منكسار.. لم يتأثر قامن عينييا، ثم سرعان ما جففتيا بسقطت الدموع 

 استمر في قسوتو، فعبل صوتو بالسباب وبذغ الكممات!

 سألت نفسي: ت رػ كيف كان شعور ىذه المرأة؟

 لميين؟!كيف ىان عمى زوجيا أن يجرحيا ىذا الجرح المؤلم وا

 كيف ىان عميو أن يحطم كرامتيا أمام كل ىذا الجمع؟!

 ألم يشعر أن كرامتو ج رحت حين جرح كرامة زوجتو أمام كل ىؤالء الناس؟!

مبت منو وىو يمد يده ليضربيا عمى المؤل في ىذا المكان  ألم يشعر بأن رجولتو قد س 

 تدت يده وضربت امرأة قط؟!ما ام -ملسو هيلع هللا ىلص  -العام؟! ألم يتذكر أن النبي 
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شيئا قط بيده، وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قالت: " ما ضرب رسول هللا  -رضي هللا عنيا  -عن عائشة 

امرأة، وال خادًما، إال أن يجاىد في سبيل هللا، وما نيل منو شيء قط، فينتقم من صاحبو، 

 10، فينتقم هلل عز وجل." إال أن ينتيك شيء من محارم هللا

رػ كيف ستكون مشاعر ىذه الزوجة نحو زوجيا بعد ىذا التصرف الجارح.. كيف ليا ت  

أن تحبو أو تقدره.. كيف ليا أن تحترمو أو أن تشعر بالفخر بأنيا زوجة لو، وكيف ليا 

أن تعيش معو براحة بال، بل كيف ليا أن تتقبمو حين يقترب منيا، وكيف سيقترب منيا 

 ىو بعد ىذا الفعل؟!

لسموك غير اإلنساني أصبح يتكرر كثيًرا في بعض بيوتنا، وتشتكي منو إن ىذا ا

الكثيرات من النساء، ولقد شرحت لي إحدػ الزوجات البلتي يعانين من ىذه المعاممة 

يذائو ليا بأنيا كانت القاسية أسباب صبرىا عمى إىانات زوجيا المستمرة ليا، وضرب و وا 

 ا، ولكن مع الوقت ومع تكرار ضربو وعدم ي البداية ألنيا كانت تحبو كثيرً ف تصبر

ى غمظة قمبو أصبحت تصبر عمف، وا الحب، وحمت الكراىية مكاناحترامو ليا، فقدت ىذ

 الستقرار ألطفاليا، وتريد ليم أن يعيشوا حياة ىادئة ببل انفصال بين الوالدين.ألنيا تريد ا

ليا مأوػ آخر يأوييا وىي كذلك تتحامل عمى نفسيا، وتتحمل ىذه القسوة، ألنيا ليس 

صغارىا، وىي التي لم تكمل عمى ىي وأطفاليا، وال تعرف كيف تنفق عمى نفسيا و 

                                                 
10

رواه مسلم    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 68 

تعميميا، وال تممك أؼ مؤىبلت تؤىميا لمعمل في مكان آمن يمنحيا دخبل يوفر ليا الحياة 

 الكريمة ىي وأطفاليا.

خطأ ليتشاجر.. تقول ىذه الزوجة إن زوجيا يدخل البيت عابًسا متجيًما، يبحث عن أؼ 

يبحث عن أؼ نقص في المنزل ليفتعل مشكمة، ثم سرعان ما تمتد يده لتضرب الزوجة 

واألبناء، مما جعل األبناء يكرىون وجوده معيم، بل بمغ األمر ببعضيم أنو يتمنى لو 

 كان يتيما ليرتاح من قسوة ىذا األب!

نفجار، فطمبت ومع تكرار ضربو المتكرر ليا، وصمت ىذه الزوجة إلى مرحمة اال

الطبلق، وأصرت عميو إصراًرا قوًيا، ألنو حم ميا فوق طاقتيا، ولم تجد لدييا من الرصيد 

 ما يكفي لتعفو عنو، وتتياون معو في حقيا، فقد نفد رصيد زوجيا لدييا.

الذين لم تجرب أيدييم لمسات الحنان، بل تعودت فقط عمى ممارسة  -فيل لدػ ىؤالء 

 ىل لدييم من الرصيد في قموب زوجاتيم، ما يكفي لتعفو عنيم  -العنف مع الزوجات 

تحممن قسوتيم، وغمظة قموبيم، أم أنيم يعتمدون عمى بعض جعمين يزوجاتيم، وي

لزوجة المادؼ، ورغبتيا في المشاعر التي تحمميا الزوجات ليم، ويعتمدون عمى احتياج ا

 تي تحيط بيا؟نفصال نتيجة الظروف االجتماعية واالقتصادية العدم اال

إن الزوجة إذا وصمت إلى ىذه المرحمة من الضغط النفسي، واضطرتيا الظروف إلى أن 

تعيش مع مثل ىذا الزوج، لن تيتم كثيرا بمشاعر واحتياجات زوجيا، بل ستيتم فقط بأن 
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تعيش معو كي تربي أوالدىا، وكي ال تتعب ىي في حياتيا، كما قالت لى إحدػ 

، ورزقا ا أعيش مع زوجي ألجد بيتا يؤوينىزوجيا من قمبيا: أن الزوجات التي نفد رصيد

يكفينى، وكي أربي أوالدؼ وأحمييم من التشرد.. لو كان لدؼَّ من المال ما يكفينى 

 وأوالدؼ لما عشت معو لحظة واحدة.

 ىذه ىي مشاعر الزوجة التي تعود زوجيا ضربيا وا ىانتيا، وعدم احتراميا.

الرصيد في قمب زوجتك ما يكفى لتتغاضى عن بعض إىاناتك فيل لديك أييا الزوج من 

ليا، أم أنك تسحب وتسحب من رصيدك دون أن تدرؼ أنك عمى وشك أن تصل إليك 

 رسالة تقول لك: عفوا ال يمكننى أن أكمل معك الحياة فرصيدك قد نفد؟

يقة وىل فكرت في زيادة رصيدك بكممة طيبة.. بممسة حانية.. ببسمة صافية.. بيدية رق

 تيدييا إلى زوجتك بحب.. بمساعدة بسيطة في المنزل.. باىتمام بيا وتقدير ليا.. 

باحترامك ليا والثناء عمييا، وذكر بعض مميزاتيا، والعطف عمى أوالدك واالىتمام بيا، 

أم أنك تتعامل معيا بقسوة وجفاء، وتحم ميا أشد العناء، وتسفو وتقب  ح، وتحيل البيت وقت 

 سجن ال يحق فيو الكبلم أو االبتسام أو إبداء األراء؟ وجودك فيو إلى

اإلنسان منا بحاجة إلى أن يحترمو اآلخرون، والنساء مثل باقي البشر، بحاجة إلى 

 التقدير واالحترام، وعدم االمتيان.

 فيل كف الرجال الذين ال يرحمون ضعف النساء عن سوء عشرتيم لنسائيم؟
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شباعيا بالسيول العارمة من  ىل توقفت أيدييم عن االمتداد إلى أجساد النساء، وا 

 الضربات والمكمات؟

ىل توقفت ألسنتيم عن قذف نسائيم بقذائف الكممات الجارحة، أم أنيم يعتبرون ذلك  

 من سمات الرجولة؟!

النساء يدركن في قرارة أنفسين أن الرجل الذؼ تعودت يداه االمتداد إلى جسد زوجتو 

 في شخصيتو، ونقصا في رجولتو، وعمة في إنسانيتو.بالضرب، يحمل داخمو ضعفا 

 فيل يحب مثل ىؤالء الرجال أن تكون تمك نظرة نسائيم إلييم؟
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 بالباطل نشغلاشغميا بالحق كي ال ت

 

وتشاىد  ع نفسيا، تنظر إلى شريط الذكريات،في بعض المحظات قد تجمس المرأة م

..أطفاال يممؤون البيت مرًحا وحًبا، أجمل أيام عمرىا، فتسعد حين ترػ ثمرة جيدىا

وبيجة تنشر نورىا في أركان البيت. ولكنيا رغم كل ذلك تنتابيا الدىشة حين تشعر أن 

ىناك شيئا ما مازالت تحتاج إليو! فما زال عقميا وقمبيا يمتمئ بطاقة ىائمة ال تعرف أين 

 تضعيا!

ا ما تشغل بو وقت فراغيا، وتفر  غ من فيا ىي تشعر بأنيا بحاجة إلى أن تمارس شيئً 

أو تتعمم  ،بيا، فتفكر في أن تمارس ىواية أو تتعمم ميارةخبللو الطاقة الكبيرة التي تتمتع 

 عز وجل.د ما شرعو هللا تنمية أسرتيا، أو مجتمعيا في حدو  يساعدىا في عمًما

وقت بما يفيد، تبدأ في استغبلل ىذا ال يسمح ليا بأن وقد تطمب الزوجة من زوجيا أن

، ويتيميا أنيا ال ييميا سوػ نفسيا، وال تشعر بحجم ولكنو يصدميا بالرفض الشديد

 مسؤولياتيا!

اصة حين تعاني بعض الرجال ال يتفيمون قيمة مثل ىذه األشياء في حياة المرأة، خ إن

 ل، من طول وقت الفراغ، ذلك الفراغ الذؼ ي عتبر مرتًعا خصًبا لنمو أفات القموب والعقو 
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مما يجعل المرأة  تتحول مع الوقت إلى شخصية يسيطر عمييا سفاسف وتوافو األمور، 

 .ي السقوط في بئر الذنوب والمعاصيوتيتم بما الي فيد أوي جدػ نفًعا، بل قد تبدأ ف

يحاولن مع األزواج ف، وتنمية الذات، يدركن أىمية استغبلل وقت الفراغ وبعض الزوجات 

الرفض التام زوج بالحب، ولكنين يصطدمن بإصرار الزوج مرات عديدة بحوار مم

لنسيان، كي تمتص أؼ ، وتضع الموضوع في طي ازوجةتصمت الوالتعنت في ذلك، ف

ا األمر ألنيا تدرك ما مًعا حول ىذلحوارىنتيجة  مشكمة قد تحدث بينيما وبين زوجيا

.. قد تصمت الزوجة طبيعة زوجيا الذؼ ال يعتد برأيو وال يسمح ألحد أن يخالفو الرأؼ

ولكنيا ستحمل داخميا سخًطا بالًغا، وشعورا عميقا بالحزن لتعنت زوجيا معيا  بالفعل،

 ورفضو لمحاوالتيا بأن ترتقي بنفسيا، وأن تتعمم ما يسعدىا وينفعيا وينمى شخصيتيا.

 

النساء بحاجة إلى شغل أوقات فراغين بشيء مفيد، فالفراغ سيامو قاتمة إن اخترقت 

ذا فتشنا وراء الكثير من أسباب المشكبلت  حياة اإلنسانجدار  ثقبت أفضل ما لديو، وا 

الزوجية التي تكون الزوجة سبًبا فييا سنجد أن الفراغ يحتل العامل األكبر وراء ىذه 

، فيو الوقود الذؼ ي شعل شعمة الفساد النفسي، والمحرك األقوػ لمعظم المشاكل األسباب

 .التي تختمقيا المرأة
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دة إن دة لممرء أؼ مفس  ة                      م فس  د   الشباب والفراغ والج 

فعين في دينين ودنياىن، دعوىن يتعممن ويتفقين في اشغمو أوقات فراغ نسائكم  بما ين

يتعممن كل ما يحتاجو البيت من ميارات، وما يحتاجو  اسمحوا لين بأن أمور دينين..

يحببنو من ىوايات ما دامت ال تخالف الشرع؛ ألن األوالد من خبرات في الحياة، وما 

النفس إن لم تشغميا بالحق شغمتك بالباطل، فاشغموا أوقات نسائكم بكل ما ىو مفيد 

 وبن اء قبل أن ينشغمن بكل ما ىو ىادم.

سي صب في النياية في  فقين، ويزدن من خبراتين، فكل ىذادعوا نساءكم يتعممن ويت

 يم.تعامل زوجاتكم معكم ومع عكس أثره كذلك عمى طريقةعقول ونفوس أبنائكم، وسين

دعوا نساءكم يضعن لين بصمة في ىذه الحياة كما كان لمنساء بصمة في عصر 

الصحابة والتابعين، فأول بصمة ستوضع لين ستكون عمى جبين مستقبل أطفالكما، 

 وعمى حياتكما معا.
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 صارحيا وال تجرحيا

 

زوج االختبلء األوقات التي يفضل فييا الى المرأة تمك من أصعب األوقات التي تمر عم

والجموس وحيدا لوقت طويل، وخاصة حين تكون ىذه األوقات عادة مستمرة لدػ  ،بنفسو

الرجل. فيذه الوحدة التي يفضميا الرجل ويحرص عمييا ت شعر المرأة بمشاعر متناقضة   

شى أن تكون ثمة مشكمة ما تخ اتتضمن القمق عمى زوجيا، والرغبة في مساعدتو؛ ألني

يعانى منيا زوجيا أو ضغطا ما يتعرض لو، ولكنيا في الوقت ذاتو ربما يتبلشى لدييا 

ذلك الشعور عندما يداىميا شعور آخر، وىو الشعور بالشك ومراودة األسئمة لعقميا عن 

 ا.سبب عزوف الزوج عن الجموس معيا، وتفضيمو الجموس وحيدً 

ا منيا، زوج لم يعد يحبيا، وأنو يفضل العزلة عمى البقاء قريبً وىنا تشعر الزوجة بأن ال

 فيجد الرجل زوجتو قد زادت من الضغوط عميو بدال من أن تخففيا عنو.

المرأة تختمف عن الرجل، فيي  حين تتعرض إلى الضغط النفسي تفضل االرتماء في 

دعم النفسي. أحضان من تحب، والحديث معو حول ما تعرضت لو؛ لتتمقى المزيد من ال

 أما الرجل فيو في أغمب األحيان عند التعرض لمشكمة ما أو ضغط نفسي ما يفضل 
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ا ليصفو ذىنو، وترتاح نفسو، ويفكر في كيفية التغمب عمى ىذه الضغوط الجموس وحيدً 

 يا.التي تحيط بو، وكيفية التعامل مع

الرجل يتعامل مع ألنيا تعتقد أن  -في كثير من األحيان  -والمرأة ال تدرك  ذلك 

الضغوط بنفس الطريقة التي تتعامل ىي بيا، مما يجعميا تفسر سموك زوجيا ىذا 

 بتفسيرات بعيدة عن الواقع في معظم األحيان.

وبعض الرجال يحبون الجموس بمفردىم ألوقات طويمة من حين إلى آخر حتى ولم        

، ولكن طبيعة عض الوقتيكن لدييم تمك الضغوط التي تدفعيم إلى تفضيل العزلة ب

وأي ا كانت األسباب، فإن المرأة عادة حين يبتعد عنيا زوجيا بيذا  شخصيتيم ىكذا،

شعرىا باأللم ا، مما ي  ا غائرً الشكل المستمر دون إبداء أسباب، تشعر بأنو يجرحيا جرحً 

 جة ىذا األلم أمام الزوج في بعض األحيان، وقد ت ظيره فيو ظير الز النفسي، وقد ال ت  

أحيان أخرػ وتكثر شكواىا، أو تبدأ في معاممة الزوج بالمثل، فتبدأ في االبتعاد 

واالنشغال عنو، وتفضيل العزلة ىي األخرػ، أو تفضيل الجموس مع الصديقات 

 والجارات أثناء وجود الزوج بالمنزل.
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يصارحيا ولو أراد الزوج أن ال ي حدث موقفو ىذا أزمة متكررة بينو وبين زوجتو فعميو أن 

ا بعض الوقت حين يكون ويخبرىا بكل وضوح بأنو يحتاج إلى البقاء وحيدً  ،بحب

مضغوطا، او تعًبا، أو يخبرىا بأن طبيعتو تميل إلى حب االختبلء بالنفس بعض الوقت 

 من حين إلى آخر، وأال يجرحيا باالبتعاد المتواصل عنيا دون إيضاح األسباب.

 

.. وضوحا الزوج وصراحتو معيا في كل أمور حياتيما المرأة في حاجة دائمة إلى وضوح

 راقيا لطيفا ال مكان فيو لمكممات القاسية.

خاصة في تمك األمور التي قد ال تجد ليا تفسيرا وأسباًبا  المرأة بحاجة إلى ذلك الوضوح

 مقنعة من وجية نظرىا.
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 حين يتصارع المموك

 

ق ما يحمو ليا، وفي ىذه المممكة ت خرج المرأة البيت مممكة المرأة، تضع فيو لمساتيا، وف

 طاقتيا، وتفعل كل ما تريد وتتمناه ألسرتيا.

ذا كنا نحن النساء عمى يقين بأن الرجل ىو القائد األعمى ليذه المممكة، وىو الذؼ  وا 

يتخذ فييا القرارات وفق ما يراه مناسًبا لمصالحيا، وأنو ىو الذؼ يسي ر معظم شؤون ىذه 

ن تخطيط لممستقبل، وحفع ألفراد األسرة، ورعاية مصالحيم، فإننا في الوقت المممكة م

أنيا تحب أن تمارس ذاتو عمى يقين أيضا بأن المراة ىي ممكة ىذه المممكة في الداخل، و 

ا بكل حرية، وال تحب أن يتدخل الزوج بشكل دائم في حدود ممكيا، وىذا بيتيدورىا في 

اول أن يمسك ىو زمام شؤون البيت في األمور ما يحدث من بعض األزواج حين يح

التي تخص الزوجة. ىنا تشعر المرأة أن مممكتيا ت ستعمر من قبل اآلخرين حتى ولو 

كانوا أحب الناس إلى قمبيا، وأنيا لم تعد حرة في ىذه المممكة، وأنيا ممكة بشكل صورؼ 

ل عدم وجود  داخل عقل المرأة، يجعميا وغلوحين يبدأ ىذا الشعور في الت فقط، تفض 

الزوج في المنزل لوقت طويل، بل ربما يتطور األمر إلى الضيق الشديد من وجود الزوج 

 في البيت.
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 قصة من الحياة

 

وفاء زوجة لرجل يعشق عممو، وال يجد وقتا لمجموس مع زوجتو أو التفرغ ألسرتو. أخذ 

قد آن اآلوان الزوج أجازة طويمة لبعض ظروف العمل، ففرحت الزوجة، وشعرت أنو 

 لتستمتع بوجوده معيا.

مرت األيام األولى كأحسن ما يكون الحال، ثم فجأة بدأ الزوج في التدخل في كل كبيرة  

وصغيرة في المنزل، حتى أنو أصبح يقف إلى جوارىا في المطبخ، ويبدأ في إعطاء 

ذا التعميمات عن طرق الطبخ الصحيحة، وطرق ترتيب األطباق وأدوات المطبخ، ثم إ

 دخل الغرف بدأ بتفقدىا، والتعميق عمى كل ما يراه، وينتقد كل ما يراه أمامو.

مرت األيام عمى ىذه الحالة التي أربكت الزوجة، وجعمتيا تشعر بالضيق الشديد، وعدم 

الحرية في بيتيا، ثم بعد أيام أخرػ قرر الزوج أن تكون ميزانية البيت في يده، وأن 

مبت كل حقوقيا يختص ىو بكل شؤون المنزل  المالية، فشعرت الزوجة، بأنيا س 

 المختصة بإدارة شؤون مممكتيا.
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وفاء كانت ترػ ما يحدث وتتعامل معو بصبر وصمت، ولكنيا في النياية اعترضت 

بشدة عمى ما يحدث، حين شعرت أنو لم يعد ليا حرية التصرف في مممكتيا، وأنيا 

 أصبحت وكأنيا ضيفة في ىذه المممكة.

بدأ الصراع يدور بينيا وبين زوجيا حول إدارة شؤون المنزل، ألن الزوج يصر عمى  لقد

التدخل بشكل ال يرضييا في شؤون البيت، وألنيا كأؼ امرأة أخرػ ترفض أن ينتزع 

الزوج حقيا في إدارة منزليا، ومن ىنا بدأت المشاكل، وبدأت بوادر االختبلف تظير في 

 نة.البيت الذؼ تعود اليدوء والسكي

 

في البيت مممكة المرأة تحب أن تعيش فيو كممكة متوجة عمى عرشو، فإذا جاء الزوج 

لينتزع ىذا الممك من المرأة، فبلبد وأن مشاعرىا ستمتمئ بالغضب تجاه من األيام يوم 

ن الزوج، فميس أصعب عمى المموك من أن ي نتزع منيم ممكيم، فبل تحرم زوجتك م

.ال تنتزع منيا ممكيا ألنك أنت لن تحب ولن ترضى عياممكيا؛ حتى ال تكره وجودك م

 أن تحاول ىي انتزاع ممكك وأن تكون ىي قبطان سفينة الحياة الزوجية.
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 لماذا تغيرت زوجتي؟!

 

ا شيء ما، فيا ىي لم تعد ترويو من شيد يأحيانا قد يشعر الزوج أن زوجتو تغير في

 وػ والتذمر والنقد.وأصبحت كثيرة الشك عطاؤىا، حبيا، ومع الوقت قل

 ويتعجب الزوج ويتساءل: لماذا تغيرت زوجتي ىكذا؟! 

 ما الذؼ جعل مشاعرىا تبدو باردة ببل حرارة كما كانت من قبل؟!

 ا ما تجمس معىذا التغير ربما يحدث في قموب وتصرفات بعض النساء، ألن المرأة كثيرً 

وتقارن بين عطائو  يا،ر في طريقة تعامل زوجيا معنفسيا، وتعيد حساباتيا، وتفك

وعطائيا، وحبيا لو وحبو ليا، واىتماميا بو واىتمامو بيا، فتجد أنيا تحيط زوجيا بالحب 

 واالىتمام، وتغدق عميو بالعطاء، ولكنيا في المقابل ال تجد من زوجيا مثل ىذا العطاء.

 

ف أو عناية أو عطؼ اىتمام، أو ا قبل تجد من الزوج أا شديدً ربما تمرض الزوجة مرًض 

حنان، وربما باتت تبكي من األلم فبل يفكر أن يصحبيا إلى الطبيبة، أو يخفف عنيا 

 بكممة طيبة، وربما زاد األلم فمزمت الفراش فبل تجد منو أؼ مبادرة لممساعدة في شؤون 
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المنزل واحتياجات األطفال، بل تضطر ىي لمتحامل عمى نفسيا والقيام من فراشيا 

 وأبنائيا!لمتابعة شوؤن بيتيا 

إلى جواره ىي وتتعجب الزوجة ألنيا حين يمم بزوجيا ألم بسيط، أو صداع خفيف تظل 

 حتى تطمئن عمى صحتو! ،تخدمو، وتراعيو وتيتم بو

وقد تحتاج الزوجة إلى مساعدة زوجيا ليا في بعض األمور التي تعجز عن القيام بيا 

 وال يعبأ بما تحتاج  إليو. ،فإذا بو يخذليا ا،بمفردى

فبل تجد الدعم كوفاة أميا أو أبييا في حياتيا  قاسية وربما تتعرض الزوجة إلى محنة

في  وأقاربو وجيرانو إلى جوار اصدقائو سب من زوجيا ليا، بينما تراه يقفالنفسي المنا

 !بكل كيانو ومشاعره محنيم

اده؛ في إسعالمتكررة تجعل المرأة تشعر بأنيا آخر من يفكر الزوج مثل ىذه المواقف 

وحين تشعر المرأة أنيا آخر من يفكر فيو الزوج، وأنو ال ييمو أمرىا تبدأ في مراجعة 

حساباتيا، وتبدأ في رسم خريطة جديدة لحياتيا معو، وتقرر أن تتعامل معو بشكل 

مختمف لعمو ينتبو إلييا حين يجد نفسو قد فقد ىذا العطاء المتدفق الذؼ كان يعيش في 

 ظبللو. 
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الزوج كثيرا بيذا التغيير في بادغ األمر؛ ألنو يعمم أن زوجتو ستتغير قميبل،  وقد ال ييتم

ولكنيا سرعان ما ستعود إلى طبيعتيا معو، ولكن الزوجة حين تجد الزوج ال يعبأ بكل 

ير الحقيقى، وفي التقميل من عطائيا، والتعامل مع يمحاوالتيا وردود أفعاليا، تبدأ في التغ

 الزوج ببرود عاطفي.

إلنسان منا يحتاج إلى أن يأخذ كما يعطى، وخاصة حين يحب، فيو يعطي ببل مقابل ا

ا ويفكر قائبل: لقد أعطيت الكثير والكثير لكنو يأتى عميو اليوم الذؼ يجمس فيو وحيدً و 

 وأحتاج إلى أن أخذ ولو لمرة واحدة وىذه طبيعة النفس اإلنسانية.

 

الذؼ تحتاج فيو إلى أن يفيض عمييا زوجيا  إن المرأة حين تعطي ببل حدود يأتييا الوقت

حدود لعطائيا المتدفق، وربما توقف ا عنيا تضع بعض الال ستجد نفسيا رغمً ا  بالعطاء، و 

 ا بمرور الوقت.ىذا العطاء تمامً 
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 باتنساء ُمتع  

 

 -ىل حدث أييا الزوج الفاضل أن تكممت معك زوجتك في إحدػ المرات بكممة عادية 

فثارت ثائرتك، وتشاجرت معيا من   -تتكمم بيا أؼ زوجة مع زوجيا  من الطبيعي أن

 أجل تمك الكممة؟

ىل تحسب زوجتك ألف حساب لكل كممة تتكمميا معك قبل أن تنطق بيا، أم أنيا تتكمم 

 معك بطبيعتيا وعمى سجيتيا؟

 ىل إن أبدت الزوجة رأيا مخالفا لرأيك، تقيم في البيت قائمة، وتحيل الحياة إلى نكد

 وشقاق؟

ىل إن حدث شجار بينك وبين زوجتك، طالت مدة خصامك ليا، فبل يصفو قمبك إال 

 بعد محاوالت جمة لمصمح من قبل  زوجتك؟

  يفكر في إنيا أسئمة بسيطة، ولكنيا تستحق أن يجمس الزوج مع نفسو بعض الوقت ل

     وء األعصاب،زوجتو معو بالسعادة أم بالشقاء.. بالراحة وىد إجاباتيا؛ ليعمم ىل تشعر

فضي لو أم أنيا ىل تحب الزوجة أن تتحاور معو، في فضي ليا وت  ، و أم بالتوتر والقمق

 ىل تحب حياتيا معو أم تتمنى لو تخمصت من ىذه الحياة؟، و تكره الحديث معو
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لطيبة، ولكنيم يشوىون ىذه بعض النساء يعشن مع أزواج بيم الكثير من الصفات ا

ييم ال تستطيع أؼ امرأة أن تعيش بيدوء وسكنية في ظميا؛ بطباع أخرػ لد الصفات

فبعض األزواج يغمب عمييم سرعة الغضب وبطء الرضا، فيقفون عند كل كممة، 

، وعند الخصام ال وي حاسبون عمى كل تصرف، ويحولون البيت إلى ساحة لمخصام الدائم

ن يتعاممون مع زوجاتيم من قريب أو بعيد، وكأنيما عدوان ال يجمعيم ا سوػ الكراىية! وا 

محاوالتيا وج، إذا بو يتعنت معيا، ويرفض كل حاولت الزوجة أن تسترضى ىذا الز 

لمصمح، ويزداد عناده وخصامو وجفوتو، فبل يصفو قمبو بسيولة، وال يعفو وال يسامح، وال 

ن كان ىو المخطئ في حق زوجتو، ويظل عمى ىذه الحال أياما عديدة    .يمين حتى وا 

م الغزالي: " واعمم أنو ليس حسن الخمق معيا كف األذػ عنيا، بل احتمال يقول اإلما

فقد كانت أزواجو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األذػ منيا، والحمم عند طيشيا وغضبيا. اقتداء برسول هللا 

 يراجعنو الكبلم، وتيجره الواحدة منين يوًما إلى الميل."

كف األذػ عن الزوجة فحسب، بل يمتد  إذا كان حسن الخمق في اإلسبلم ال يتوقف عند

إلى احتمال األذػ منيا، فكيف الحال بالزوج الذؼ يتعنت مع زوجتو عند تفوىيا بأؼ 

 كممة عادية ال تتضمن أؼ نوع من األذػ؟!

حين  -رضي هللا عنيا  -كيف تعامل مع السيدة عائشة  - ملسو هيلع هللا ىلص -انظر إلى النبي 

أمام عدد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أرسمتيا زوجة أخرػ من زوجات الرسول كسرت صحفة الطعام التي 
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ولم  ، لم يغضب النبي ولم يعنف عائشة رضي هللا عنيا، أو يقسو عمييا..من الصحابة

تعامل مع األمر بعقل يتفيم الئًما، بل التمس ليا العذر، و يقف عند ما فعمتو مؤنًبا و 

 بوجو خاص، فقال بكل بساطة: "غارت أمكم"طبيعة المرأة عموما، وطبيعة الزوجة 

 ثم مر الموقف بسبلم دون أن يتبعو لوم أو عتاب أو شجار أو خصام. 

ومن األزواج  الذين تشعر زوجاتيم بالتعب النفسي الشديد معيم، الزوج الذؼ يرفض أن 

 يكون لزوجتو رأؼ مخالف لرأيو، فإن حدث واختمفت الزوجة معو في الرأؼ، إذا بو تتغير

مبلمحو، وينقمب حالو، ويعمو صوتو، ويثور، ويرفض رأؼ زوجتو، بل ويرفض التناقش 

معيا، وال يمنحيا الحق في إبداء وجية نظرىا، وال يحاول توضيح وجية نظره لزوجتو، 

 وربما خاصم الزوجة ألن ليا رأًيا يخالف رأيو!

يا طفل صغير عميو إن ىذا النوع من الرجال ي رىق أعصاب الزوجة، ويجعميا تشعر وكأن

 السمع والطاعة دون التفوه بأؼ كممة!

وىناك نوع آخر من الرجال يغضب من زوجتو ويخاصميا إن ظير عمى وجييا في 

بعض األوقات مشاعر الحزن أو الضيق، أو األلم، أو الغضب نتيجة أؼ ظرف مر 

ن ىي بكت أو أظيرت الحزن خاصميا الزوج ألنيا في نظره تريد بذلك  أن تنشر بيا، وا 

جو النكد في البيت مما يجعل الزوجة تكبت مشاعرىا، وتشعر بأنيا م حاصرة، وأن 

تعبر عن مشاعرىا مثل باقي البشر، مما زوجيا يحرميا من حقيا الطبيعي في أن 
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والتظاىر بغير ما تشعر بو حتى تتجنب الوقوع في دائرة  ،يضطرىا لكبت مشاعرىا

األمر تحمل داخميا الكثير من مشاعر الضيق  المشاكل والخصام، ولكنيا في حقيقة

 تجاه ىذا الزوج الذؼ يحرميا من أبسط حقوقيا النفسية.

إذا منذ بداية زواجيما أن تسكت ىي  - رضي هللا عنيما -لقد اتفق أبو الدرداء وزوجتو 

 سكت ىو إذا غضبت زوجتو ويسترضييا.غضب زوجيا، وتسترضيو، وأن ي

أن المرأة بشر مثمو، تغضب وتحزن وتتألم، وتحتاج إلى أن  فيذا الصحابي الجميل يدرك 

 ر زوجيا مشاعرىا، ويتفاعل معيا، ويصبر عمى غضبيا، ويحتوػ ىذا الغضب.يقدَّ 

 الزوجة بحاجة إلى أن تتكمم مع الزوج بحرية، وأال يصادر الزوج حقيا في إبداء أرائيا،

نعيا ويوضح ليا وجية نظره ويقرىا إن كانت صواًبا، وأن يسمع رأييا، ويحترم وجية نظ

 أو كانت صواًبا ولكنيا ال ترضيو. بيا إن كانت وجية نظرىا خطأ

المرأة كذلك بحاجة إلى أن تعيش حياتيا ومشاعرىا بشكل طبيعي كباقي البشر، وأال 

يحاصر الزوج مشاعر زوجتو الطبيعية، ويكبتيا، ويمنعيا من أن ت ظيرىا، بل يقف إلى 

ا ما بيا من ضيق وحزن كما تقف ىي إلى جواره وتخفف عنو جوارىا، ويخفف عني

 حزنو حين يمر بمحظات الضيق والحزن.

النساء بحاجة إلى أن يعشن حياة طبيعية وىادئة ببل ضغوط نفسية، كما يحب الرجل أن 

 يعيش حياتو الزوجية في ىدوء وببل ضغوط.
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 االختراق قبل االحتراق

 

ديفيد ىوكنز  محمل النفسير الالكثير من بيوتنا، عبَّ  في مثال حي ي جسد حقيقة ما تعانيو

عندما يوشك عمى ، ورغم ذلك ال يمتفتون إليو إال عن األشخاص الذين يحيط بيم الخطر

 تدميرىم. عبر عن ذلك بأربعة ضفادع تم إلقاؤىا في حوض من الماء المغمي، فقفزت

م إلقاؤىا في حوض من خارجة فوًرا دون أؼ تفكير مسبق، وفي مرة أخرػ، ت الضفادع

من خطورة الوضع  أصدقاءها، فحذر أحد الضفادع الماء البارد الذؼ ترتفع حرارتو تدريجيً 

لم تيتم، إذ  في البقاء في ىذا الحوض، ولكن الضفادعالذؼ سيصمون إليو إن استمروا 

 كانت عمى قناعة تامة بعدم وجود أؼ خطر من شأنو أن يؤذييا.

و ديفيد ىوكنز بيذا المثال، ىو نفسو السموك الذؼ يتبعو ىذا السموك الذؼ عبر عن

الكثير منا  دون وعي أو دون اىتمام، حيث يكون الخطر محيًطا بنا، بل ويزداد يوًما 

 بعد يوم، ولكننا رغم ذلك نغض الطرف عنو.

وفي الحياة الزوجية ربما يمر بعض األزواج بنفس ىذا الموقف، فقد تستجدؼ الزوجة 

، وتخبره بأنيا بحاجة إلى أن يحتوييا، وأنيا لم تعد تحتمل عدم اىتمامو مشاعر الزوج

 بيا، ولكنو ال ييتم، فيو مقتنع تماًما بأنو يؤدؼ دوره عمى أكمل وجو، وأنو ما دام ال 
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ييين زوجتو بالضرب أو السب كما يفعل بعض الرجال، فيو بذلك غير مقصر في 

 حقيا.

، وتظل ة زوجيا ليا بتقدير واحترام كما تتعامل معومعامم وربما تشتكي المرأة من عدم

تشتكي، وتخبر الزوج بأنيا سئمت من عدم تفاعمو معيا، وترجوه بقمب محب وكممات 

ممحة أن يجرب التعامل معيا كما تتعامل ىي معو، و لكنو ال ييتم بكمماتيا، وال يكترث 

 لتوسبلت قمبيا، ويكمل حياتو معيا عمى نفس الوتيرة. 

نا يضغع الزوج عمى الزوجة فإذا بو بو يسفو من قيمتيا، ويكثر من نقدىا، وال وأحيا

يعترف ليا بأؼ صفة حميدة، وال فعل جميل، وي شعرىا دوًما بأنيا ببل قيمة في حياتو، 

وأنو غير سعيد معيا، وربما ي ظيرىا وكأنيا كتمة من العيوب تمشى عمى األرض، ويظل 

تنفس ىواء السعادة الزوجية، رخ مستجدية: أحتاج أن أعمى تمك الحال، يسمعيا وىي تص

باىتمامك بي، ولكنو رغم كل معاناتيا ال  ن أشعر بقيمتى في حياتك.. بحبك لي..أريد أ

 ويعتبر توسبلتيا نوًعا من النكد الزوجي! ،ييتم

وأحيانا يؤذؼ الزوج زوجتو بالتمميح أو التصريح، فيسخر دوًما من كبلميا، وأرائيا، 

 ييا بأقبح األلفاظ، ثم يتطور ىذا األذػ من األذػ النفسي إلى األذػ البدني، وىي ويناد

ترجوه من حين آلخر بعيون دامعة أن يتوقف عن كل ىذا التعذيب، وأن يتعامل معيا 

بإنسانية، وأن يتقى هللا فييا، ولكنيا ال يكترث بدموعيا وال يمتفت إلى توسبلتيا،  
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لوتيرة المؤلمة، ويوًما بعد يوم تزداد حدتو وغمظة قمبو ويمضى في طريقو معيا بنفس ا

 فتزداد ىي نفوًرا منو، وب عًدا عنو.

كل ىذه المواقف وغيرىا من المواقف التي قد تكثر شكوػ الزوجات منيا بشكل متكرر 

ومستمر، تحتاج إلى أن يتوقف الزوج عندىا، ويفكر فييا، ويحاول أن يضع ليا حموال، 

األزواج قد يسمع أنين زوجتو وشكواىا، ولكنو يغض الطرف عن  مناسبة، ولكن بعض

ىذه الشكوػ؛ ألنو رغم يقينو بوجود مشكمة ما تؤرق زوجتو إال أنو عمى يقين أكبر بأنيا 

 ا.ثم سرعان ما تتأقمم مع الوضع القائم كما يحدث دائمً  -كالعادة -ستتألم وتشتكي 

نفسي عمييا حتى تصل ، ويزداد الضغط الأما الزوجة فتتراكم لدييا تبعات ىذه المشكمة

نفجار، وفجأة يرػ الزوج حياتو الزوجية قد احترقت عندما تطمب الزوجة إلى مرحمة اال

االنفصال، بل وتصر عميو إصراًرا شديًدا، ويتعجب الزوج متسائبل: كيف لزوجتو التي 

المنافذ التي  ، وسد كلع رف عنيا أنيا تسعى دائًما إلى الحفاظ عمى بيتيا بكل الطرق 

 ل ما يفوق طاقتيا من أجل أطفاليا وأسرتيا، ىدم أركان ىذا البيت، وتتحمَّ من شأنيا 

في لمح البصر ؟! ما الذؼ أوصميا إلى طريق  ىكذا كيف ليا أن تضحى بكل شيء

 مسدود ليس لو إال نياية واحدة وىي االنفصال؟

أنو أخطأ عندما لم يكترث ىنا قد يستدعي الزوج كل ما مر من سنوات العمر، ويدرك 

بشكوػ زوجتو، وأنو كان عميو أن يخترق تمك المشاكل ويسعى إلى حميا، ويحاول سد 
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الثغرات التي تدخل منيا كل تمك الجراح واآلالم التي تراكمت في عقل وقمب زوجتو، 

 ولكنو يكتشف أنو وصل إلى ىذه النتيجة متأخًرا.

 شيء فيو؛ فيذه ىي الزوجية أمر طبيعي والإن وجود مشكمة أو عدة مشاكل في الحياة 

ال تخمو من المشاكل واليموم. األمر غير الطبيعي ىو أن ننكر وجود  التي طبيعة الحياة

المشكمة رغم شكوػ الطرف اآلخر منيا، ونتيمو بأنو يختمق أشياء ال أساس ليا في 

ك ال نيتم بيا وال ذل الواقع، أو أن نعترف بيننا وبين أنفسنا بوجود المشكمة، ولكننا رغم

نسعى إلى حميا. كذلك من غير الطبيعي أن نتعامل مع أعراض المشكمة وليس مع 

المشكمة نفسيا، فعمى سبيل المثال، لو أن اإلنسان منا أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، 

السبب الذؼ أدػ إلى ىذا  يعالجخفضة لدرجة الحرارة، دون أن فتناول األدوية الم

 ، لديو سترتفع درجة الحرارة مجدًدا  -كوجود التياب فيروسي أو عدوػ ما   -االرتفاع 

فق فيو بعض األزواج حين وربما يتفاقم الوضع بعد أن يزيد االلتياب، وىذا ما ال  يو 

 مع أعراض المشكمة، وال يمتفتون إلى المشكمة نفسيا.  -بحسن نية  -يتعاممون 

ن كانت صغيرة البد من عبل جيا واستئصال أسبابيا ألن تراكم المشكبلت إن المشكمة وا 

بركان كال ىذه المشكبلت الصغيرة الصغيرة يصنع جباال من المشكبلت المستعصية، و 

االنييارات التي تحدث  يشتعل في الخفاء، ثم سرعان ما ينفجر ليتسبب في معظمالذؼ 

حياة الزوجية ىذا ما يؤكده  ديل كارنيجي حين قال: " إن الصغائر في الو  ،في البيوت
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يسعيا أن تسمب عقول األزواج  والزوجات وتسبب نصف أوجاع القمب التي يعانييا 

 العالم.

ومن ىنا ندرك أن المرأة بحاجة إلى أن يمتفت الزوج إلى ندائيا المتكرر لو، وأن ينظر 

ب إلى شكواىا بعين االعتبار، وأن يقوم بالمبادرة إلنياء ما يؤلميا نفسًيا، وأال يضر 

واىا عرض الحائط؛ حتى ال تتراكم آثار المشاكل لدييا، ثم يأتي اليوم الذؼ تضرب بشك

 فيو ىي عرض الحائط بحياتيا معو.
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 احمل طبقا تحمل لك تقديًرا

 

 في خدمة أىل بيتو، يساعدىم ويعاونيم، ويخفف عنيم.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان النبي 

ئمت السيدة عائشة  يصنع في أىمو.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما كان النبي  - عنيارضي هللا -فقد س 

  11قالت: "كان في مينة أىمو، فإذا حضرت الصبلة قام إلى الصبلة."

المراة تحتاج إلى أن ي ظير الرجل قدًرا من التعاون ولو في أمور بسيطة، كي تشعر 

التعاون من زوجيا وخاصة بمشاركتو ليا، وتعاونو معيا، والمرأة تتأثر كثيًرا حين ال تجد  

في تمك األمور التي تتطمب مشاركة الزوج أو قيام الزوج بيا، فيناك من االحتياجات 

المنزلية ما تحتاجو المرأة وال تستطيع عممو بمفردىا، فربما تشتكي الزوجة من تعطل أحد 

أدوات أو أجيزة المنزل الضرورية فبل ييتم الزوج بإحضار المتخصص إلصبلح ما 

ل، فتضطر الزوجة إلحضاره، وربما حل الظبلم بالبيت ألن بعض المصابيح تعط

الكيربائية قد تعطمت أو ألن ىناك بعض الخمل في كيرباء المنزل، ومع ذلك ال يفكر 

 الزوج في إصبلح مثل ىذه األعطال.

، وتغيرت رائحة المنزل نتيجة ألعطال في سباكة هوربما غرقت أرض المطبخ في الميا

 وىو ال يفكر في إحضار العامل إلصبلحيا.المنزل، 

                                                 
11

رواه البخاري    
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وقد تحتاج الزوجة إلى حمل بعض األشياء الثقيمة في المنزل والتي ال تستطيع حمميا 

بمفردىا، ولكن الزوج ال يفكر في معاونتيا، بل تضطر ىي لحمميا بمفردىا، ويكاد 

 ظيرىا ي كسر بينما ىو يجمس أمام شاشة التمفاز وال يعبأ بيا!

الزوجة إلى مساعدة زوجيا ليا في مذاكرة بعض الدروس ألبنائيما وخاصة  وقد تحتاج

في بعض المواد الدراسية التي قد تكون الزوجة غير مممة بيا في حين قد تكون ىذه 

 المواد من صميم تخصص الزوج فإذا بو يترك ىذه الميمة لزوجتو!

لزوج عن طيب خاطر إن مثل ىذه األمور الضرورية تحتاج الزوجة إلى أن يقوم بيا ا

 دون أن تظل تركض وراءه أياما طالبة المساعدة والعون.

وىناك كذلك بعض المساعدات البسيطة التي ليست من صميم ميام الرجل في المنزل، 

تحب المرأة أن يعاونيا فييا  -رغم  ذلك  -وىي كذلك لن تخفف عن الزوجة كثيًرا، ولكن

مما يدخل السرور  -ملسو هيلع هللا ىلص  -و اقتداء بالنبي زوجيا من وقت آلخر حسب استطاعتو وقدرت

 إلى قمبيا، ويجعميا تزداد تقديًرا لو، وارتباًطا بو، كمشاركتو ليا في مساعدة األوالد في 

ارتداء مبلبسيم عند الخروج، أو حمل األطباق أثناء إعداد الطعام في يوم إجازتو، أو 

النساء .ر المرأة لزوجيا يزداد بشكل كبيرقديأؼ من ىذه األمور اليسيرة التي تجعل ت

ن  بحاجة إلى أن ي ظير الرجل قدًرا من التعاون في البيت، إن فسد شيئا أصمحو، وا 
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ن  احتاجت الزوجة إلى المساعدة في بعض األمور لم يأنف من إبداء المساعدة، وا 

 احتاج األبناء إلى مساعدة أبييم ىرول إلييم مساعًدا.

مثل ىذه األمور البسيطة في حين يغفميا بعض الرجال، وينظر إلييا  النساء يحتجن إلى

 البعض اآلخر عمى أنيا تتعارض مع رجولتيم، وأنيا من ميام النساء فقط!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 95 

 النساء يتكممن والرجال ال يصغون 

 

من أىم ما يثير الضيق في نفوس الكثير من الزوجات، عدم إنصات األزواج لين، فقد 

عمى زوجيا أحدات يوميا، وتطمب منو المشورة والرأؼ في أمر ما، أو  تقص الزوجة

تقص عميو أحد المواقف التي تعرضت ليا، وىي تضحك وتشعر أن ىذا الموقف 

م ضحك، أو عمى النقيض تماًما، تحكي قصة قد حدثت ليا وىي تكاد تبكي، أو وىي 

و تنتظر منو كممة تفاعل تبكي بالفعل، وبعد كل ىذا تسأل زوجيا عن رأيو فيما حدث، أ

 معيا، فإذا بو ليس معيا، وال يعرف عم ا كانت تتحدث!

 ت رػ ما الشعور الذؼ سينتاب الزوجة في مثل ىذا الموقف؟

حتما ستشعر الزوجة بالضيق الشديد، وربما بدأت سمسمة االتيامات الداخمية والتي تدور 

 بين المرأة ونفسيا ربما بدأت في الظيور: 

تحاور زوجي معي؟! لماذا ال ييتم بما أقول؟! من المؤكد أنو ال ييمو أمرؼ، لماذا ال ي

.  وربما بدأ يمل من الجموس معي واالستماع إليَّ

 وىكذا تبدأ سمسمة الشكوك والظنون، وتبدأ معيا سمسمة الشجارات والمشاكل.

وبدييي أن تغضب الزوجة في مثل ىذه المواقف، بل بدييي أن يغضب أؼ إنسان 

ث مع من يحب فإذا بالطرف اآلخر ال يتفاعل معو، وال يستمع إليو، وي ظير الممل يتحد
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 إنو رد فعل محبط، ويبعث عمى الضيق ..ستماع إليو، ويتعجل إنياء الحوارمن اال

 !والغضب

وبتكرار مثل ىذا الموقف تتأزم العبلقات اإلنسانية  وتنيدم جسور المحبة، ويفشل 

 ي بين الزوجين.التواصل االجتماعي واإلنسان

إن اإلنصات فن، ومن امتمك ىذا الفن امتمك قموب من حولو وأسرىا، وجعل من حولو 

يعشقون التواصل معو. واإلنسان المنصت ىو الذؼ يقرأ الكممات في عيني   المتكمم قبل 

أن ينطق بيا فمو، ويتفيم مشاعره، ويتفاعل معيا بحب، وي قبل عمى م حدثو  ببصره وأذنو 

 وىذا اإلنصات يجن بو الكثير من المشاكل التي تقع بينو وبين من يحب.وقمبو. 

إن اإلنصات بحب من أسيل وأيسر الوسائل المتبلك قموب من حولنا وخاصة قمب 

 المرأة.

لفعموا مثل ما فعمو النبي    ملسو هيلع هللا ىلص مع السيدة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولو أن الرجال تأمموا سيرة النبي 

صمى هللا  -حين قصت عميو قصة أبي زرع، فإذا بالنبي  -رضي هللا عنيا  -ئشة  عا

 يعممنا جميعا فن اإلنصات عموًما وفن اإلنصات إلى الزوجات خصوًصا،  -عميو وسمم 

حين استمع إلييا ولم يكتف باالستماع فقط، بل عمق عمى كبلميا بحب وحنان وكبلم 

، والحتياج الزوجة في مثل ىذا الوقت، فيا ىي رائع ينم عن فيم عميق لطبيعة المرأة

تحكي في حديث طويل رواه البخارؼ قصة مجموعة   -رضي هللا عنيا -السيدة عائشة 
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من النساء، اجتمعن وبدأت كل واحدة منين تتحدث عن زوجيا، وتخبر صديقاتيا عن 

ذؼ كان عيوبو ومميزاتو، حتى بدأت إحداىن في الحديث عن زوجيا السابق أبي زرع ال

يحبيا كثيًرا ويعامميا برفق وحنان، ويغدق عمييا بالحب والتدليل، ويعامميا بكرم واسع، 

 فإذا بو في النياية يطمقيا، ويتزوج بأخرػ.

ينصت لمسيدة عائشة رضي هللا عنيا، بل ويستمع إلييا بحب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإذا بالنبي 

يل، وال يضايقو طول الحديث، وخاصة أن واىتمام، وال يقاطعيا أثناء حديثيا الطو 

الحديث عن أخبار النساء وأحوالين مع أزواجين وىو حديث ال ييم الرجال بأؼ حال 

 من األحوال.

ل عنيا ببصره  ربما لو قصت إحدػ الزوجات مثل ىذا الحديث الطويل عمى زوجيا لتحو 

م الرجال فن االستماع وسمعو، ولكن ىا ىو النبي القدوة يعمم أمَّتو فن اإلنصات، ويعم

 إلى الزوجات، والتفاعل مع ما يحكينو بيدوء وسعة صدر.

 

والزوجة تحتاج كذلك أال يسفو الزوج من كبلميا، وأال يحقره، فبعض الرجال ي سفيون من 

كبلم زوجاتيم، ويعتبرون كبلمين من السخافات التي ال تستحق التحاور، بل وربما  

جة، أو من طريقة الحديث، أو من طبيعة الكبلم الذؼ يسخرن من كل كممة تقوليا الزو 
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تتحدث عنو الزوجو مما يجرح مشاعرىا، ويجعميا تعزف عن التحاور مع الزوج وتفضل 

 الصمت والعزلة بمرور الوقت.

ذا كانت الزوجة تحتاج من الزوج أن يستمع إلييا، وأال يحقر كبلميا، وأن ييتم بما   وا 

اج من الزوج أن يكسر حاجز الصمت بينو وبينيا، وأن تقول، فيي في الوقت نفسو تحت

يتحاور معيا، ويكشف ليا مكنون صدره، وأن يجعميا تشاركو أفراحو وأتراحو، فبعض 

الرجال يغمب عمى شخصيتين الطبيعة الصامتة، والرجل الصامت يبدو لزوجتو لغًزا 

 محيًرا، يقمقيا ويبعث الضيق والحيرة في نفسيا.

زوج اليدوء وحب الصمت، وعدم القدرة عمى فتح أبواب الحوار مع قد تكون طبيعة ال

الزوجة ليس بغًضا ليا، أو نفوًرا منيا، بل ألن ىذه ىي طبيعتو، وىذه ىي شخصيتو، 

فإذا كانت ىذه ىي طبيعة الزوج فمن الجميل أن تتفيم الزوجة ىذه الطبيعة، وأال تطالبو 

 لجميل أيًضا أن يحترم الزوج رغبة زوجتو بتغييرىا، وأال تحممو فوق طاقتو. ولكن من ا

في االستماع إليو، فيحاول الخروج من دائرة الصمت من حين آلخر، والتحدث معيا 

قدر اإلمكان، ومع الوقت سيجد جسور التواصل بينو وبين زوجتو قد ب نيت، وأن الحوار 

حترم ىذا لم تعد تشتكي من صمتو، بل باتت ت ياوصوال بينو وبين زوجتو، وأنأصبح م

 الصمت.
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 -رجبل كان أو امرأة، طفبل كان أو شاًبا، أو شيًخا كبيًرا  -النساء مثمين مثل إؼ إنسان 

وخاصة إذا  بحاجة إلى أن يستمع إليين من يتكممن معو، وأن يتفاعل مع ىذا الكبلم،

 وبحاجة أكثر إلى عدم التقميل من شأن كبلمين.، كان المستمع ىو الزوج

لى أن يخرج الزوج من دائرة صمتو قدر استطاعتو؛ لتظل قنوات الحوار المرأة بحاجة إ

 مفتوحة بينيا وبينو.
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 عظيمة ما أحوجنا إلييا معان  

 

اآلمان والطمأنينة معنيان عظيمان ستظل المرأة دائما بحاجة إلى الشعور بيما، وسيظل 

ل الذؼ يمنح زوجتو كل معاني الزوج ىو المصدر األول لؤلمان بالنسبة إلى المرأة. والرج

األمان ىو األعظم في نظرىا، وىو اإلنسان الوحيد الذؼ يستحق أن تذوب المرأة فيو 

 حًبا، وأن ترػ فيو كل سمات الرجولة.

واألمان عند المرأة يظير في احتياجيا إلى الشعور بأنيا تعيش مع رجل يتحمل 

بحكمة ووعي وعقل وبصيرة.. رجل مسؤوليات أسرتو، ويعرف كيف يقود الحياة األسرية، 

يحمييا من مخاطر الحياة وىموميا.. رجل تنام وىي مطمئنة أن بجوارىا من يمكنيا 

لى جانب ىذه المعاني العظيمة ال يكتمل الشعور  -عز وجل  -االعتماد عميو بعد هللا  وا 

ع باألمان عند المرأة إال عند استشعارىا بأنيا تعيش في كنف زوج يغض بصره، ويحف

 جوراحو، وال يتحول بقمبو ومشاعره عنيا.

وىذا ألن المرأة بطبيعتيا ينتابيا من وقت آلخر مشاعر القمق عمى حياتيا مع من تحب، 

وعمى مكانتيا في قمبو، ىذا القمق ربما يجعميا تجمس مع زوجيا تحكي لو حكايات شتى 

 زوجاتيم.عن أزواج تخموا عن زوجاتيم في منتصف الطريق، وكيف أثر ذلك عمى 
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إن المرأة حين تحكي  ذلك وتقصو عمى مسامع زوجيا، فيي في غالب األمر ال تشك 

في زوجيا، ولكنيا تفتح لو قمبيا، وتكشف لو عن مخاوفيا وقمقيا، وتنتظر منو أن ينشر 

 في قمبيا دفء اإلحساس باألمان والطمأنينة.

 -رضي هللا عنيا  -يو السيدة عائشة عندما قصت عم -ملسو هيلع هللا ىلص  -وذلك ما فعمو النبي 

 حديث أبي زرع: " فأخبرىا بأنو ليا كأبي زرع ألم زرع، إال أنو ال يطمقيا"

 أؼ أنو مثمو في األلفة والوفاء، ال في الفرقة والجفاء. 

من ىذ الحديث  -رضي هللا عنيا  -مقصد السيدة عائشة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لقد عمم النبي 

ا بحاجة إلى الشعور بشيء من األمان واالطمئنان كعادة كل النساء، الطويل، وأني

 فأرضاىا بيذه الكممات الطيبة، وطمأن قمبيا.

تعمم أن النبي يحبيا حًبا كبيًرا، وتعرف مكانتيا  -رضي هللا عنيا  -إن السيدة عائشة 

لك كمو لم يمنع مشاعر في الوفاء إال أن ذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -في قمبو، وكذلك تعمم خمق النبي 

 القمق من أن تنتابيا عمى حياتيا مع حبيب قمبيا.

األمان مطمب عظيم ال يفارق عقل وقمب المرأة ولكن بعض الرجال ال ينتبيون إلى 

 أىمية ىذا المطمب لدػ المرأة، فيثيرون قمقيا بأمور قد تبدو بسيطة في نظرىم بينما ىي 

يس لدييم في حياتيم الزوجية أيسر من التيديد عظيمة في نظر المرأة، فبعض الرجال ل

 بالطبلق عند كبل خبلف أو نقاش أو حوار!
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 والبعض اآلخر يعتبر الحمف بالطبلق أسيل الطرق لفرض ما يريد عمى زوجتو!

وبعضيم قد يحمو لو إثارة غيرة زوجتو وقمقيا بالحديث عن جمال األخريات من النساء، 

زوجوا من أخريات! وكل ىذه األمور تدمر شعور المرأة وعن رجال تخموا عن زوجاتيم ليت

باألمان، وتجعميا تعيش في قمق مستمر. والرجل حين يفعل ذلك يزرع الشوك في حياتو 

الزوجية، ويثير فييا زوابع وعواصف عاتية قد تدمرىا وتحوليا من روضة ىادئة يانعة 

 صبية والشجار.إلى حياة مقفرة موحشة، ممموءة بالتوتر والقمق والشك والع

إن الشعور باألمان مطمب أساسي لكل امرأة، فالمرأة ال تستطيع أن تعيش في ىدوء، أو 

أن ت شعر زوجيا وأسرتيا باليدوء والسكينة وىي تفتقد ىذا اليدوء بداخميا الذؼ سببو ليا 

 عدم إحساسيا باألمان.

قة يكة حياتك ورفياألمان غاية كل النساء فيل فكرت يوما أن تسأل نفسك إذا كانت شر 

 ؟قمبك تشعر معك باألمان أم ال
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 ن أي األنواع أنت؟م

 

الرجال في نظر النساء أنواع، وحين سألنا بعض النساء عن أنواع الرجال في نظرىن 

 جاءت ىذه السطور معبرة عن وجية نظرىن، وعن مشاعرىن.

 

 رجل تحترمو المرأة وتقدره

 

ا.. إن غضب لم ينس لزوجتو مواقفيا الطيبة إنو الرجل الذؼ يعدل في الغضب والرض

ن حدثت بينيما مشكمة لم ي ظيرىا  معو، وأن رضي لمن ينس أن يعبر عن ىذا الرضا، وا 

يا، بل ىوسريع كتمة من العيوب تمشى عمى األرض، ولم يتجيم وينقمب حالو مع اوكأني

و فإن اختمف مع زوجتو وضع نفسو موضعيا، فأنصف نفس الرضا، سريع العفو،

 أنصفيا.و 

 إنو الرجل الذؼ يقدر مسؤوليتو في منزلو، ويتحمل متطمبات القوامة بكل رجولة.

د يده عمى تماالرجل الذؼ تعود أن يحترم المرأة كأم وأخت وزوجة، فمم نره يوًما وقد  

 زوجتو، مستغبل ضعفيا وقوتو.
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جزء من كرامتو، الرجل الذؼ يحافع عمى كرامة زوجتو كما يحافع عمى كرامتو، فكرامتيا 

ن كرىيا لم يينيا.  وسعادتيا جزء من سعادتو.. إن أحب زوجتو أكرميا وا 

رجل يعرف كيف يعطي كل ذؼ حق حقو، فيو ال يعق أمو من أجل زوجتو، وال يظمم 

 زوجتو من أجل أمو.

الرجل الذؼ ال يعرف الظمم طريقا إلى بابو، فإن شاء القدر أن يتفرق ىو وزوجتو لم 

أوقاتيا في السعي وراءه  يتعنت معيا، ولم يتعمد أن يرىق أعصابيا، ويبدد يظمميا، ولم

نفصال، أو الحصول عمى نفقة األطفال، فيو رجل بكل ما تحويو الكممة من طمبا لبل

ن كانت الزوجة ال تحمل لو مشاعر الحب.  معنى، إنو رجل جدير باالحترام حتى وا 
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 رجل تشعر معو المرأة باألمان

 

ت أراء معظم من وجينا لين ىذا السؤال بأن الرجل الذؼ تشعر معو المرأة باألمان اجتمع

 ىو الرجل الممتزم الذؼ يتقى هللا، ويخافو، ويراعي حدوده.

الرجل الذؼ يعرف أن اإلسبلم ليس عبادات فحسب، وأن األخبلق جزء ال يتجزأ من 

بلق المسمم ما يجعمو يعامل اإلسبلم، فيو كما يؤدؼ عباداتو ويحافع عمييا، ففيو من أخ

 المرأة كما أمره اإلسبلم.

غياب أو  أن تنظر إلى ما حرم هللا في حضورالرجل الوفي الذؼ ال يسمح لعينيو 

 ا خمف أجساد النساء.ا ويسارً زوجتو، وال تمتفت عيناه يمينً 

ىو رجل ال يخفي نقوده حتى ال تعمم زوجتو عنيا شيئا، بل ي شعر الزوجة دائما أن مالو 

 ماليا.

 ليس لو وجيان فيو عند الشقاق مثمو عند الوفاق.

ن كانت امرأة شديدة متعنتو، فيو يودىا  يعامل أمو  كأحسن ما تكون المعاممة، حتى وا 

ويصميا ويبرىا، ويسعى إلرضائيا، ال تراه الزوجة يوما وقد جفا أمو وقاطعيا ألؼ سبب 

 من األسباب.
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 ميارجل تعشقة المرأة وحبو يسرى في د

 

 إنو الرجل الذؼ ي غمف قمبو الحب، ويتعامل بالرحمة، والتعرف القسوة طريقا إلى قمبو.

إنو الزوج الذؼ يعرف كيف يغازل أنوثة زوجتو، ويداعب مشاعرىا من حين آلخر، 

 وي شعرىا أنيا المرأة الوحيدة التي تسكن قمبو.

ا، ويقف إلى جوارىا في رجل يحتوػ زوجتو بحب، يشاركيا أفراحيا، ويخفف عنيا أحزاني

 لحظات االبتبلء فيحيطيا بحبو ورعايتو.

الرجل الذؼ يسعى لمرقي بزوجتو، ويشاركيا أحبلميا، وطموحاتيا، ويسعى دوًما 

 إلسعادىا.

 وال يتتبع أخطاءىا، ويصفو سريعا، ويغفر ليا تقصيرىا. ،الذؼ ال يفشي أسرار زوجتو

ر كبرياء زوجتو ميما تذل مت بين يديو، ويقدر ضعفيا أمامو واليستغل ىذا الزوج الذؼ يقد  

 .إلذالليا الضعف

الرجل الذؼ ال يتمفع لسانو بكممة من شأنيا أن تترك جراحا في قمب زوجتو، فيو عذب 

 المسان، لم يجرب أن ينعت زوجتو بألقاب أو ألفاظ تسيء إلييا.
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 النساءرجل تكرىو 

 

ن دخل المنزل انقمب  رجل بذؼء وسميط المسان، إن تكمم كان السباب أول كبلمو، وا 

المنزل رأسا عمى عقب، فصمت المتكممون، وعبس الضاحكون، وخاف اآلمنون، وحمت 

 الكأبة في المكان.

رجل بخيل عمى أىل بيتو.. بينو وبين الكرام عداء.. يحسب كل شيء بالورقة والقمم.. 

 ي نفق عمى نفسو وال ينفق عمى أىمو.

ويشعرىا بأنيا ال ترضيو كأنثى، وينادييا بأقبح  ،ي أنوثتياا فرجل يتيم المرأة دومً 

 ويمقبيا بألقاب ميينة. ،األسماء

 الرجل الخائن الذؼ تتجول عيناه فاحصة كل النساء من حولو.

 الذؼ يتصيد األخطاء، وال يرػ حسنات زوجتو، وال يرػ فييا سوػ العيوب.

ة، والذؼ يقمل من شأن أؼ نجاح الرجل الذؼ يتعمد تحطيم آمال وأحبلم زوجتو المشروع

 تحققو زوجتو.

ىذه ىي نظرة النساء إلى بعض أنواع الرجال. ت رػ من أؼ األنواع أنت في نظر زوجتك، 

 وكيف تحب أن تكون نظرة زوجتك إليك؟
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 رسالة إلى زوجي الحبيب

 

لقد حممت لنا صفحات ىذا الكتاب الكثير من القصص المؤلمة، والتي توضح أسوا 

، وما كان ذلك رغبة منا في رسم صورة الزوجات من أزواجينالتي تضايق الصفات 

سمبية لمرجل، فالرجل الحق تنطق أخبلقو ومواقفو برجولتو، ولكننا كنا نحاول أن ننقل 

والحكمة والرقي ، إال أن ىذا ال ينفي وجود الحب والرحمة ا واقعية من بيوتناصورً 

وجود الحاالت التي تعشق  النا، وال ينفي كذلكالكثير من رجي قموب وعقول واإلنسانية ف

فييا الزوجة زوجيا حتى آخر لحظات عمرىا؛ ألنو عرف كيف يحتوييا ويسعدىا، 

 ن قمب امرأتو ويجعميا مفتونة بو.وعرف كيف يسك

وسأقص ىنا بعض ىذه القصص الواقعية التي تكشف الستار عن رجال رائعين أحبتيم  

 زوجتيم أشد الحب.

 

لو دوًما أنيا تتمنى أن تموت بين ذراعيو؛ ليكون آخر وجو تراه وجيو ىو،  كانت تقول

 ا.وليكون آخر عيدىا بالحياة أن تكون في حضن حبيبيا، وأن يدخبل الجنة معً 
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بصر، وكل كانت تعشقو بكل قطرة في دميا؛ ألنو كان زوًجا يحمل كل معاني العقل الم

ل البيجة إلى أياميا، واحتوػ مشاعرىا، خفف عنيا آالميا، وأدخ سمات القمب الحنون..

 ولم يجرح قمبيا، ولم يفكر في إىانتيا طوال فترة زواجيما.

 

كبر سنيا من أن تتغزل في زوجيا عمى مسمع من كل زوجة أخرػ لم يمنعيا 

ظمت تشكر في زوجيا، وتتكمم عن  ..الحاضرات. ىي سيدة تعدت الخمسين من عمرىا

دني زوجي في يوم إجازتو أن أستيقع عمى صوتو عظيم حبيا لو، تقول بحب: ع وَّ 

الحنون، ولمساتو الدافئة، وقد أعد لي طعام اإلفطار، وأحضره لي، وكأننى عروس في 

 بداية زواجيا، فعمى مدػ سنين طويمة، لم ينس زوجي ىذه العادة الرائعة.

عمى أن  إنو يعاوننى دوًما كمما تيسر لو ذلك، أعود من السوق م تعبة، فإذا بو يصر

 أرتاح أنا ويتحمل عنى ىو متطمبات البيت في ذلك اليوم.

كم كانت تثور ثائرتي في بداية زواجي فإذا بو ييدغ ثورتي ويحتوينى حتى جعمنى 

 أخجل من أن يرتفع صوتي في وجوده.

لقد منحنى الحب والحنان والتقدير.. لم أسمع منو ذات يوم كممة تقمل من شأني وأنا 

ي  ة وىو الرجل المتعمم.المرأة األم  
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زوجة إخرػ أحبت زوجيا حًبا عظيًما،وتقول إنيا ميما أحبتو فيي بحاجة إلى أن تحبو 

أكثر، ولو شكرتو فيي بحاجة إلى المزيد من الكممات لكي تشكره أكثر، فكم ساعدىا 

 لكي تكمل تعميميا.. كم جمس إلى جوارىا يعاونيا في مراجعة دروسيا.

ءىا، ويأخذ بيا إن كانت صحيحة، كم أغدق عمييا بالحب والحنان، ا يحترم آراكان دومً 

 وجعميا تشعر وكأنيا األنثى الوحيدة في ىذا الكون.

 

إطبللة أخرػ عمى قمب محب، أحب حبيبو حتى امتؤل قمبو بالحب، تقول ىذه الزوجة: 

زوجي في نظرؼ ليس مثل باقي الرجال؛ نعم ىو في نظرؼ مختمف، وسيظل ىكذا في 

إن شاء هللا؛ إنو الدليل الذؼ يأخذ بيدػ نحو الجنة برفق، كم يتعمق قمبي بو أكثر  نظرؼ 

حين يوقظنى لصبلة ركعتين في جوف الميل، فأصمي خمفو، وأشعر بدموعو وىي تنساب 

 عمى وجنتيو من شدة خشوعو هلل عز وجل.

ن وجد منى كسبل أليب حماسي بكمما دومً بيدؼ  إنو يأخذ  اتو إلى طريق الخير، وا 

 الرقيقة ولمساتو الحنونة.

 حين يغيب عن البيت يصبح البيت كئيبا، وحين يعود إلينا يمتمئ البيت فرًحا وسروًرا.

فيو الذؼ ي دخل البيجة  ؛وجوده حياة لكل من في البيت، وغيابو ي شعرنا بأننا نفتقد الكثير

دائم المعب والمرح  إلى قموبنا، ويعممنا شعائر ديننا، وال ينسى نصيبنا من الدنيا، فيو
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فيو كريم في أخبلقو.. كريم في عواطفو.. كريم في  ،معنا، إننى أعشق كرمو الشديد

 إنفاقو.

البسمة ال تفارق وجيو، والحنان ال يفارق قمبو، والحكمة ال تفارق عقمو، فيو يستحق أن 

 أحمل لو كل الحب والتقدير.

 

بان اجتمعا عمى الحب.. زوج منح تجسد فييا الحب بكل معانيو الطيبو.. قم أخرػ  صةق

زوجتو أجمل المشاعر، فكانت النتيجة أن حممت لو الزوجة كل الحب والوفاء في حياتو 

رسالة إلى العالم  -وبعد مماتو، وسجمت الزوجة األستاذه نورا نجم قصة حبيا في كتاب 

مق ىذا الزوج  السطور والذؼ نقمت لكم منو بعض –اآلخر  التي تكشف عن حسن خ 

 :تقول الكاتبةالرائع نسأل هللا لو الرحمة والمغفرة ..

أنت أعظم رجل عرفتو ، وليس ىذا ألنك زوجي، فكم من زوجة تمعن زوجيا، بل وتتمنى 

نيايتو، وكما قمت من قبل، لم تكن زوًجا فقط، كنت رجبل بكل معنى الكممة، وكنت كل 

 .معانى األمان والشيامة واالحتواء

ات عديدة، وتعد لي القيوة، وطعاًما لئلفطار، كم مرة كنت متعبة توقظنى في الصباح مر 

 .فأعددت لي العشاء، كم مرة عدت من عممك ومعك وجبة جاىزة من أجمي
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ال يأتي صديق أو قريب إال وتخبره أني ىدية هللا لك، لكن لم يعمم الجميع أنك أنت ىدية 

 !وعممتنى إياه هللا لي ، كم وقفت بجانبي حتى تخرجت، كم حرف كتبتو لي

رتك في يوم وأنت تعد مشروع التخرج الخاص بي، أتعرف.. أنا اليوم أدعو لك بعدد  صوَّ

ىذه األحرف، وعدد ما قدمت لي، وعدد المحظات السعيدة أن يمن هللا عميك بأضعافيا 

 .مبليين من المغفرة والرضا والرحمات، فأنت عظيم ورمز العطاء في حياتي

د المساجد، فأخرج ألجدك في انتظارؼ دائما، رغم أن أذىب لحضور درس في أح

المسجد عمى ب عد خمس دقائق من المنزل، لكنك م صرٌّ أن ال تتركنى أسيرا أبًدا عمى 

 .قدميَّ 

مررت اليوم عمى المسجد الذؼ كنا نذىب إليو ، كم سرنا كثيًرا في ىذا الشارع سوًيا، 

في الصبلة، كنت تأخذني معك  كنت تصمم أن تأخذني لصبلة الجمعة معك، حببتنى

 .حتى لصبلة الفجر

كان أؼ شيء .كنت تيتم بكل شيء يخصنى، كنت تساعدنى حتى في تمشيط شعرؼ 

، أو في البيت، البد وأن ت ثنى عميو. ربما نظفت الغرفة فتشكر لي ذلك،  بسيط يتغير في 

ذا تركت التراب ألسابيع، أكتب عميو بعض الرسائل العاطفية حتى ال أس مع منك وا 

 .كممة.. لو مرضت تحيطنى بكل وسائل الرعاية.. حتى أننى كل ما أمرض أدعو لك

كنت تتقرب من كل من يخصنى.. أسرتي.. أىمي.. كان أول سؤال تسألو لي حين 
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نخرج: ألؼ مكان؟ لمن تودين الذىاب؟ ثم تذكر أىمي أوال يمييم أىمك، يمييم أؼ مكان 

 نا.آخر عمى أن أختاره أ

 

م الزوجة، ولكن لم تنتو دعواتيا لزوجيا بعد رحيمو، لم ينتو حبيا لو، ولم تنتو انتيى كبل

-نبينا دمحم  ناتي قرأن عن خمق ىذا الزوج والذؼ تأسى بقدوتأحبلم كثير من النساء البل

فتمنين أن يتعمم أزواجين فنون الرجولة الحقيقية، وفن معاممة النساء، الذؼ لم يعد  -ملسو هيلع هللا ىلص

تقنو الكثير من الرجال سوػ مع زميبلت العمل .. أما في بيوتيم فبل يعرفون ليذا الفن ي

 !أية عنوان

 

النساء بحاجة إلى أن يدرك الرجال أنين لسن قطع أثاث في المنزل ال شعور لين وال 

إحساس، بل ىن قمب ينبض بالحب، وزىر يحتاج أن يرتوؼ بماء االىتمام، فيل يسمع 

 ذه النبضات؟األزواج خفقان ى
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 زىور من بستان الحب

 

ىا نحن قد وصمنا إلى بداية نياية ىذا الكتاب، ولكننا ال يمكن أن نختم ىذا الكتاب قبل 

أن نيدؼ كل زوج ىدية رقيقة لو أحسن تقبميا كانت نعم اليدية، ونعم العطية في حياتو 

تدينا، وفي بساتين الزوجية.. إنيا نفحات من عطر النبوة.. إذا نحن بيا اقتدينا اى

 السعادة تنعمنا.

 "من أراد الوصول، فعميو باألصولبداية نقول لك ما قيل: " 

لى سعادتك، فعميك باألصول، ولن تجد   وأنت إن أردت الوصول إلى قمب زوجتك، وا 

فمن  - ملسو هيلع هللا ىلص -من يعممك أصول الحياة الزوجية، وأصول معاممة النساء أفضل من نبيك 

و العظيمة في حياتو الزوجية، يمكننا أن نتعمم ونعرف كيف نعيش حياتنا بسعادة مواقف

 وحب بإذن هللا.

 

 قطفنا لكزىور اليانعة، لنيدييا إليك. ي بستان النبوة، قطفنا لك بعض الفوخبلل تجولنا 

من بستان ذلك القبس المشع  ..من بستان أعظم زوج عرفتو البشريةبعض الزىور الرقيقة 

 ا وتدليبل. والقمب الممموء رحمة وحناًنا وعطفً ا، نورً 
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الزوج الذؼ كان نعم الزوج.. كان في خدمة أىمو.. ي داعبيم ويبلعبيم.. يحنو عمييم 

وي دلميم..  يفقييم في دينيم وي عمميم.. يصبر عمى لحظات الضعف  والغضب  التي 

 تعترييم.. فيوجييم بحب.. ويعامميم برفق وال يقسو عمييم.

 

نفحات من بستان الرجل الذؼ لو سار عمى دربو كل  الرجال ما تعست بيوتنا، وال  إنيا

غمرىا طوفان المشاكل، فمتجعل أييا الزوج الفاضل من ىذه الزىور باقة ورد في عقمك 

، وانظر إلى جماليا وتنفس اتك الزوجية، ع د إلى ىذه الباقةوقمبك، وكمما تعثرت حي

 سيميمك هللا كيف تخرج من ىذه العثرة بخير وسبلم.بعضا من نسيم عبيرىا، وحتًما 

 

 لحظات دافئة

 

في بستان بيت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الكثير والكثير من المحظات الدافئة.. لحظات الحب، 

والحنان، والرومانسية العممية، تمك المحظات التي تتمنى كل امرأة أن تعيش في ظبلليا؛ 

 ياتيا الزوجية.لتكون لقمبيا نعم الزاد في ح
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 -: " كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناولو النبي -رضي هللا عنيا -تقول السيدة عائشة 

ق  وأنا حائض، ثم أناولو النبي فيضع فاه   - ملسو هيلع هللا ىلص ، فيشرب، وأتعرق  الع ر   -عمى موضع فيَّ

."فيضع فاه  عمى مو  - ملسو هيلع هللا ىلص   12ضع فيَّ

 أتعرق أؼ أخذ عنو المحم بأسناني.م عميو بقية من المحم، و والعرق: ىو العظ

يتعامل مع زوجتو بحب وحنان وتدليل.. يرسل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ياليا من رومانسية رائعة! النبي 

إلييا رسائل رومانسية برقة بالغة، وحب جارف، تشرب فيضع فمو عمى الموضع الذؼ 

 ع الذؼ أكمت منو!شربت منو، وتأكل فيضع فمو عمى الموض

 13كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي قب  ل  إحدػ نسائو وىو صائم" "قالت:  رضي هللا عنيا وعن عائشة

ما أروع تمك القببلت التي ييدييا الزوج إلى زوجتو وىو صائم، أؼ وىو أبعد ما يكون 

 عن الشيوة، إنيا قببلت الحب والحنان والمودة والرحمة!

ات الدافئة تجعل قمب المرأة أسيًرا لدػ زوجيا. فيل أىديت زوجتك مثل مثل تمك المحظ

تمك المحظات الدافئة؟ وىل أرسمت إلى قمبيا مثل ىذه الرسائل الرومانسية من حين 

آلخر، أم أنك كنت ترسل  إلييا ىذه الرسائل الرقيقة في بداية زواجكما ثم أصبح األمر 

 بعد ذلك نسيا منسيا؟

                                                 
12

رواه مسلم    
13

 رواه مسلم 
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بقببلت حانية بعيدة عن الرغبة الجسدية أم أنك ال تتذكرىا سوػ في وىل تتذكر زوجتك 

 تمك المحظات؟!

 

 تدليل رقيق

 

يمتدح زوجتو عائشة قائبل: " فضل  عائشة عمى النساء كفضل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان رسول هللا 

 14الثريد عمى سائر الطعام." 

شباعو ،والتذاذه ،قال القاضي: فضل الثريد لسرعة استساغتو وتقديمو عمى غيره من  ،وا 

 األطعمة التي ال تقوم مقامو.

وردة مدلمة ينادييا  في بستان البيت النبوػ  – رضي هللا عنيا -كانت عائشة ىكذا 

 زوجيا بأحب األسماء، ويصفيا بأجمل األوصاف، فكان يدلميا، ويقول ليا: يا عائش.

تي تعشق تدليل زوجيا ليا، فكم لمتدليل من أثر في النفوس، وخاصة لدػ المرأة ال

وتطرب نفسيا بسماعو، وتتمنى أال يفارق سمعيا، فيذه الكممات الرقيقة تظل تتردد في 

 أذن المرأة حتى وىي وحدىا، فت سر نفسيا ويسعد قمبيا بيا، إنيا لفتات بسيطة، ولكن كم 
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، س المرأةرك أىميتيا وأثرىا في نفمن زوج ال ييتم بمثل ىذه المفتات البسيطة، وال يد

 فنجد الزوج ينادؼ زوجتو يا أم فبلن وكأن اسميا أصبح وصمة عار يجب أن تختفي!

 

 مرح في بيت النبوة

 

يسترنى بردائو، وأنا أنظر  إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عائشة رضي هللا عنيا قالت: رأيت النبي 

  15الحبشة  يمعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم"

من إناء بينى وبينو، تختمف  - ملسو هيلع هللا ىلص -ضا قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول هللا وعنيا أي

 16فأقول: دع لي، دع لي."أيدينا عميو! فيبادرنى 

فسابقتو  "في سفر قالت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن عائشة رضي هللا عنيا أنيا كانت مع النبي 

            17ىذه بتمك.""، فقال: "سابقتو فسبقنى، فمم ا حممت المحم فسبقتو  عمى رجميَّ 

 ما أجمميا من مداعبات، وما أرقيا من مواقف، وما ألطفو من مرح، في بيت الزوجية! 

يخفف عن زوجتو حتى ال يدخل الممل إلى قمبيا، فيسترىا بردائو، ويجعميا  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 ويمرح معيا حتى في وقت االغتسال! داعبيا،الميو، ويبلعبيا وي تشاىد ما ىو مباح من
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كيف سيكون حال البيت الذؼ يبعث فيو الزوج مثل ىذا الجو من المرح والدعابة  

والمطف، فيو الذؼ يبادر بالمرح، وىو الذؼ يعرض عمى زوجتو المعب، وىو الذؼ يشيع 

 جو المرح ويدخل السرور إلى قمب زوجتو؟

معيا.. ال يمعب فقط  ويمعب - رضي هللا عنيا -ابق السيدة عائشة يس -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي 

حميمية، ويعاود المعب مرة أخرػ بعد فترة، ويضاحكيا، ويتواصل معيا بل ويتفاعل ب

يجابية رائعة. والجميل أن النبي  حين قال لعائشة: "ىذه بتمك" كانت ىذه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بحب وا 

سة رائعة من نبينا، وكأنو يقول لزوجتو: ما زلت أذكر الكممات تحمل في طياتيا لم

 ولم أنسيا. ،ذكرياتنا مًعا، وىذه المرة التي تسابقنا فييا منذ فترة

 إنو حديث عذب حول الذكريات المطيفة، وكأني بو يريد أن يقول ليا، ما زلت معك   

 وأالعبك   ،بنفس الحال التي كنا عمييا، رغم مرور كل ىذا الوقت، فما زلت أداعبك  

 .وأدخل السرور إلى قمبك  

ال تمييو متاعب الرسالة وأثقاليا عن إدخال السرور إلى قمب  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  وىكذا كان

 زوجتو، وال تمنعو مكانتو السامقة من المعب مع زوجتو ومداعبتيا. إنو يعرف طبيعة 

ا لجو المرح في بيتو، ويتعامل يعً ا، مشالمرأة التي تأنس بزوجيا حين يكون لطيًفا ودودً 

 مع ىذه الطبيعة وفق ما يناسبيا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 120 

يراعي ما تحبو زوجتو من لعب ومرح فكان ي سرب إلييا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بل لقد كان النبي 

 صديقاتيا ليمعبن معيا!

: قالت  -ملسو هيلع هللا ىلص -ل هللا أنيا كانت تمعب بالبنات عند رسو  -رضي هللا عنيا  -عن عائشة 

ملسو هيلع هللا ىلص  -قالت: فكان رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكانت تأتينى صواحبي فكن ينقمعن من رسول هللا 

-  ".  18يسربين إليَّ

 .يبة من النبي ملسو هيلع هللا ىلصأؼ يتغيبن في البيت حياء وىينقمعن: 

  ".و السبلم وحسن معاشرتووىذا من لطفو عمي"يسربين: أؼ  يرسمين. قال النووؼ:  

وىذا الفيم الواعي لطبيعة الحياة الزوجية وما يجب أن يكون عميو الزوج في بيتو ىو 

 -نفس المنيج الذػ سار عميو الصحابة رضوان هللا عمييم، فقد كان عمر بن الخطاب 

:" ينبغي أن يكون الرجل في أىمو مثل الصبي، فإذا التمسوا  -رضي هللا عنو يقول

 ده وجدوه رجبل."ماعن
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 وجوده ال يقيدىا

 

أن أبا بكر رضي هللا  - رضي هللا عنيا -ورد في الحديث الصحيح، عن السيدة عائشة 

صمى  -عنو دخل عمييا وعندىا جاريتان، في أيام م نى، ت غنيان وتضربان، ورسول هللا 

صمى هللا عميو  -هللا  لم سجي بثوبو، فانتيرىما أبو بكر، فكشف رسو  -هللا عميو وسمم 

  19عنو، وقال: " دعيما يا أبا بكر فإنيا أيام عيد." -وسمم

صمى  -ىذا الحديث بو لمحة رائعة تكشف عن الوجود المطيف لمرجل في بيتو، فالنبي 

ال يقيد من في البيت، بل يتركيم يستمتعون بأوقاتيم في حدود ما  - هللا عميو وسمم

بأيام العيد، ويقضون وقتا لطيفا يخفف عنيم،  ويجعميم يفرحون  - عزوجل –شرعو هللا 

ل العيد إلى نكد، وي حرم أىل بيتو من الفرحة دخل السرور إلى قموبيموي   ، فياليت من يحو  

 المشروعة ليتو ينظر إلى مواقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيتعمم منيا.

 

 

 

 
                                                 
19

رواه مسلم    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 122 

 فيم دقيق لمشاعر المرأة

 

إني ألعمم إذا كنت عني  - ملسو هيلع هللا ىلص -ي رسول هللا : قال لعن عائشة رضي هللا عنيا قالت

ذا كنت عمي غضبى، قالت فقمت من أين تعرف ذلك؟  راضية، وا 

ذا كنت عمي غضبى قمت ال  :فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين ال ورب دمحم. وا 

  20قمت أجل وهللا يا رسول هللا ما أىجر إال اسمك. :ورب إبراىيم. قالت

حة تحمل داخميا كل معاني اإلنسانية الرائعة. إنيا لمحة تيم كل امرأة، بل وتشتاق لم

ىو خير األزواج يخبر زوجتو  إلييا كل النساء البلئي حرمن من ىذا الفيم الرائع. فيا

ن لم  ،بأنو يقرأ مشاعرىا ويعرف متى تكون راضية عنو ومتى تكون غاضبة منو، حتى وا 

مشاعرىا من نظراتيا وتصرفاتيا وطريقة تعامميا معو.  تتحدث عن غضبيا. إنو يعرف

وىكذا ىو الزوج المسمم يعرف كيف يقرأ مشاعر زوجتو ويقدر ىذه المشاعر ويعرف 

 كيف يتعامل معيا. 

لم يمم زوجتو ألنيا تغضب منو فتيجر اسمو، بل أخبرىا بأنو يعرف  -ملسو هيلع هللا ىلص -إن النبي 

ذين يكبتون مشاعر الرجال المىؤالء  القول في  ت رضاىا، فماوقت غضبيا ووق

ذا غضبت الزوجة ذات  لمزوجةفبل يحق  ،زوجاتيم أن تغضب أو تحزن أو تعترض. وا 
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ا عمى عقب واتيميا بقائمة ال حصر مرة ألؼ سبب من األسباب، قمب الزوج الدنيا رأسً 

 قي البشر!وكأنو ليس من حقيا أن تحزن أو تغضب كما يحدث لبا ،ليا من االتيامات

 

 يحب ليا ما يحب لنفسو

 

ب "ال يؤمن أحدكم حتى يح - ملسو هيلع هللا ىلص -قال قال رسول هللا  -رضي هللا عنو -عن أنس 

 21ألخيو ما يحب لنفسو."

نطق بو سموكو في بيتو ومع زوجاتو،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ىذا التوجيو النبوؼ الذؼ عممنا إياه النبي 

 كماو  ،أن يرػ من زوجتو كل جميل وأن يراىا عمى أحسن صورة فكما أن الرجل يحب

 يحب أال يرػ منيا أؼ قبيح وأال يشم منيا إال أطيب ريح، فالمرأة تحتاج من الرجل نفس 

 -وتنتظر منو ما ينتظره منيا. وقد كان النبي  ،الشيء، ألنيا يسرىا منو ما يسره منيا

قمت  ب لين، فإذا دخل بيتو بدأ بالسواك. عن شريح قال "لزوجاتو ويتطي جمليت -ملسو هيلع هللا ىلص 

 22إذا دخل بيتو، قالت بالسواك."  ملسو هيلع هللا ىلص  بأؼ شيء كان يبدأ -رضي هللا عنيا  -لعائشة 

 المسك. رائحة  ال يرد العطر ويتعطر رغم أن عرقو كان أطيب من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان النبي 
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ىو السموك الذؼ تربى عميو الصحابة وانتيجوه، وقد كان عبد هللا بن  وىذا السموك النبوؼ 

 ".إني ألحب أن أتزين المرأتي كما أحب أن تتزين لي" :يقول –رضي هللا عنو  -عباس 

وىذا السموك قد ال يمتفت إليو الكثير من األزواج وال يعبأون بو ويظنون أنو ليس من 

ة غير ذلك، فيناك بعض األمور التي تحتاج إلييا األىمية بمكان لدػ المرأة ولكن الحقيق

المرأة كما يحتاج إلييا الرجل. فكم من زوجة كرىت اقتراب زوجيا منو بسبب رائحة عرقو 

، فبات اقتراب أنفاسو من أنفاسيا أصعب المنفرة وفمو الذؼ امتؤل برائحة السجائر

 . المحظات لدييا

 قمب صاف وعقل حكيم

 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ن بشير أنو قال "جاء أبو بكر يستأذن عمى النبي ورد من حديث النعمان ب

يا ابنة أم  ، فقالفأذن لو فدخل -ملسو هيلع هللا ىلص -فسمع عائشة وىي رافعة صوتيا عمى رسول هللا 

بينو  -ملسو هيلع هللا ىلص -رومان وتناوليا. أترفعين صوتك عمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قال فحال النبي 

أال ترين أني قد  :يقول ليا يترضاىا -ملسو هيلع هللا ىلص -وبينيا. قال فمما خرج أبو بكر جعل النبي 

 حمت بين الرجل وبينك؟
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ثم جاء أبو بكر فاستأذن عميو فوجده يضاحكيا فأذن لو فدخل فقال لو أبو بكر يا  :قال 

 23ا." رسول هللا أشركاني في سممكما كما أشركتماني في حربكم

نرػ فييا أروع معاني العقل  القصة التي حدثت في بيت النبوة نقرأ سطور ىذه حين

حين تعامل مع ىذه المشكمة لم ينير  - ملسو هيلع هللا ىلص-فياىو النبي والحب والصفاء والرحمة. 

 ولم يشتكيا إلى أبييا، ،وأنا رسول هللا ولم يقل ليا كيف ترفعين صوتك عميَّ  ،عائشة

وحال بينيا وبين أبييا حين حاول  ،يرض أن ينيرىا أبوىا أو يضربيا أو يعنفيابل لم  

وال يجد حرجا أو  ،أن يعنفيا. ثم إذا بالنبي بعد خروج أبي بكر يسترضي زوجتو

غضاضة في ذلك ولم تمنعو مكانتو وال نبوتو وال رجولتو من استرضاء زوجتو. ثم بعد 

وسرعان ما تعود الضحكات الجميمة تمؤل  - ملسو هيلع هللا ىلص -ذلك وفي لحظات يصفو قمب النبي 

 البيت. 

ترػ كيف حالك في خبلفك مع زوجتك؟ ىل تنشر صحيفة بمساوئيا أمام األصدقاء؟ 

ىل تنيرىا أو تضربيا أو تسبيا أو تطردىا إلى بيت أىميا؟ أو تجيش عمييا الجيوش من 

 يا وتظمميا وتضيع حقيا؟ وتستغل عدم قدرتيا عمى الدفاع عن نفس ،أىمك وأىميا

ا الكبلم معيا أم ا ليا متجنبً ا طويمة مخاصمً وجيك وتظل أيامً  سىل تحدث المشكمة فيعب

 إنيا لحظات ثم يعود البيت إلى ما كان عميو من حب ودفء وىدوء؟ 

                                                 

 مسند اإلمام أحمد 23

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 126 

 رفقا بالقوارير

 

حدو بين يقال كان في سفر وكان غبلم ي-ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النبي  - رضي هللا عنو-عن أنس 

  24"رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير." -ملسو هيلع هللا ىلص -فقال النبي  ،لو أنجشة

وحرص عمى النساء البلتي تشبو طبيعتين الزجاج،  ،ورقة بالغة ،ياليا من كممات رائعة

ن تم إصبلحو فستبقى بعض  ،أبسط األشياء تكسره صبلحو من الصعوبة بمكان. وا  وا 

 نا بذلك الكسر. اآلثار عميو تذكر 

رفقا بالقوارير من كل ما يخدش جدار ىي رسالة رقيقة وقوية من النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكل رجل أن 

النساء رفقا ب.رفقا بالنساء من دموع تسكن عيونين. .قموبين ويجعل الحزن يصاحبين.

 أسرىن.. رفقا بالنساء ألنين أسيرات لديكم فبل تستغموا فبل تحممونين فوق طاقتين.

ما أروعك يا نبي الرحمة حين ترسل ىذه الكممات إلى الرجال. كممات تجمع كل ما 

 تريده المرأة من الرجل. فيل استجاب الرجال إلى نداء نبييم؟ 
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 !وىل في ذلك عيب؟

 

ويأخذ  ،كان يسمع من زوجاتو -ملسو هيلع هللا ىلص  -عندنا نرجع إلى السيرة العطرة نجد أن النبي 

ن إن كانت صوابا. وخير مثال عمى ذلك ما حممتو لنا كتب السيرة حول صمح بآرائي

الحديبية وما حدث فيو. فحين عقد الصمح بين المسممين ومشركي قريش في عام 

ويحمقوا رؤوسيم، ولكن  ،من أصحابو أن ينحروا ىدييم -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحديبية طمب النبي 

وتكرر امتناعيم.  ،. فكررىا النبي عمييم ثبلث مراتالصحابة لم يستجيبوا ألمر نبييم

وخاف عمى الصحابة أن يناليم غضب من هللا فتوجو إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  - فغضب النبي 

وقص عمييا ما حدث فأشارت عميو أن يخرج إلييم  - رضي هللا عنيا -زوجتو أم سممة 

منو ذلك. وبالفعل استجاب النبي وينحر ىديو ثم يحمق رأسو حتى يفعموا مثمو حين يرون 

وفعل ما أشارت بو عميو ولما رأػ الصحابة ذلك أسرعوا ونحروا ىدييم وحمقوا  - ملسو هيلع هللا ىلص -

 رؤوسيم. 

وىذه رسالة إلى األزواج مغزاىا أنو ال حرج في أن يشاور الزوج زوجتو وأن يتبادال اآلراء 

 ن صوابا بكل تقبل وحب. ووجيات النظر وأن يأخذ الزوج برأييا إن كا
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 رجل وأكثر من زوجة

 

مع زوجاتو ونقرأ سطورىا بكل سعادة   - ملسو هيلع هللا ىلص -نحن النساء نقف عند مواقف الرسول 

مع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفخر. ومن أكثر ما يسعد النساء ىذا العدل الذؼ نراه في مواقف النبي 

نين من عدم عدل األزواج معين رغم أن رجالين ألن كثيرات من النساء يعا ؛زوجاتو

ون حق الزوجة كما فرضو ولكنيم رغم ذلك ال يؤد ،ليسوا ممن تزوجوا بأخرػ أو أخريات

 . هللا عميو

ا ع عمى أؼ واحدة منين جزءا يسيرً فمم يضي    ،لو أكثر من زوجة -ملسو هيلع هللا ىلص  -لقد كان النبي 

 وال يفرق بينين.  ،أمور الحياة وكان يعدل بينين في كل ،من حقيا

إذا أراد أن يخرج أقرع بين  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان النبي  " :قالت - رضي هللا عنيا -عن عائشة 

 25." ملسو هيلع هللا ىلص-نسائو فأيتين خرج سيميا خرج بيا النبي 

 ،بيت عائشةواشتد عميو المرض أحب أن يمرض في  - ملسو هيلع هللا ىلص -وحين مرض النبي 

                  فاستأذن باقي زوجاتو حتى ال يكون في وجوده في بيتيا ظمم لين. 

في شدة المرض ومع ذلك لم ينسو مرضو مبدأ العدل بين زوجاتو.  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان النبي 

                                                 
25

 رواه البخاري 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ما ال يذركو الرجال وتحتاجو النساء

 

 129 

: ل مَّا ث ق ل  ال : -رضي هللا عنيا -تقول أم المؤمنين عائشة  ة ، ق ال ت  ائ ش  مَّى هللا  ع  نَّب ي  ص 

نَّ ل و   و  ف ي أ ن  ي م رَّض  ف ي ب ي ت ي، ف أ ذ  و اج  ت أ ذ ن  أ ز  ع و ، اس  ت دَّ ب و  و ج  مَّم  و اش  س  م ي و  و   26 ع 

أين ىذه األخبلق الرائعة من حال بعض األزواج اليوم والذؼ أن تزوج بزوجة جديدة 

 ي طي النسيان؟!نسي رفيقة الدرب، ونسي العشرة ووضع العدل ف

أين ذلك من بعض الرجال الذين يغدقون عمى إحدػ زوجاتيم بالمال ويتركون األخرػ 

 .؟!لينفق عمييا أىميا أو لتخرج إلى العمل فتنفق عمى نفسيا دون رحمة أو مروءة

 

 نياية في حضن الحب

 

دنيا، كان رأسو في المحظات األخيرة من حياتو في ىذه ال -ملسو هيلع هللا ىلص -حين كان النبي 

فمات عمى ىذه الحال. وكانت   -ضي هللا عنيار  -الشريف في حضن زوجتو عائشة 

إن من نعم هللا عمي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توفى في بيتي وفي يومي  " :السيدة عائشة تقول

                   27وبين سحرؼ ونحرؼ وأن هللا جمع بين ريقي وريقو عند موتو." 

أن فكان نياية عيده بالحياة  ،في حضن زوجتو التي أحبيا قمبو نت نياية النبي ملسو هيلع هللا ىلص كا

                                                 
26

 رواه البخاري 

27
 رواه البخارؼ  
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تحمل بين طياتيا كل معاني لتكون ىذه النياية رسالة رائعة لمس جسده الطاىر جسدىا 

 الحب والتقدير لمزوجة. 

ن لم يشعر ىو بذ لك.. أنت رسالة تقول لكل زوجة أنت عظيمة في حياة زوجك حتى وا 

 عظيمة حين تتقين هللا، وتحتوين زوجك، فتكونين لو خير معين وخير حبيب.

ىذه بعض الزىور أىديناىا إليك أييا الزوج من بستان النبوة. زىور تكشف لنا أسرار 

 وكيف  ،وكيف يمكن لمرجل أن يجعل من بيتو جنة في ىذه األرض ،السعادة الزوجية

م فييا أىمو. ولو أردنا أن نتعمق داخل ىذا البستان يمكن لو أن ينعم بالسعادة وينع   

 ا. النضر لوجدنا فيو المزيد من الورود المتفتحة التي تمؤل حياتنا أريجً 

وعقل واع كي  ،أسأل هللا أن تتفتح قموب وعقول األزواج وتستقبل ىذه الزىور بقمب محب

ويستوطن  ،ائم من غفوتوويستيقع الحب الن ،وتيمإلى بي من البعض عادة الياربةتعود الس

 قموبيم من جديد. 
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 ىمسات من القمب

 

ا في بستان النبوة نود أن نبث لك ىذه اليمسات التي ال غنى أخي بعد أن تجولنا معً 

لممرأة عنيا لنختم بيا ىذا الكتاب. ولقد جاءت أغمب ىذه اليمسات عمى لسان من تحدثنا 

 معين من النساء:

أو يكون  ،قدر كبير من الجمال لو ،أن يكون زوجيا كثير المال المرأة الصالحة ال ييميا

ولكن ييميا أن يكون لزوجيا وجو طميق  ،قد وصل في العمم أو الجاه إلى أعمى الدرجات

 ولسان عذب رقيق.

 

ا ا متعنتً قد يزول الحب من قمب امرأتك وتتبلشى مكانتك لدييا إذا وجدتك رجبل قاسيً 

 ا خصبة تنبت منيا زىور الرحمة والحنان. كان قمبك أرًض ولكن الحب يدوم وينمو إذا 

 

ال تكثر من نقد زوجتك وتحقير ذوقيا، فكثرة النقد تزرع البغض في النفوس، وتذكر 

 المقولة التي تقول ال تطعن في ذوق زوجتك فقد اختارتك أنت. 
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تستغل  وال ،اقبل عذر زوجتك إن جاءت إليو معتذرة، فيذا أدعى لدوام المحبة والوفاق

ر مشاعر زوجتك دينيا ولينيا ورقة قمبيا لتخاصميا عند كل فعل ىين، فيذا مما يغي   

 نحوك. 

 

أمنية تتمناىا الكثيرات من  األمروىذا  "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع"قيل 

ويكمف المرأة فوق طاقتيا،  ،ويتعنت في أوامره ،النساء، فكم من زوج يبالغ في طمباتو

 حتى تنعم بطاعتيا لك ورضاىا عن حياتيا معك.  ؛وكمفيا ما يمكنيا فعمو ،جتكفرفقا بزو 

 

حفر في وكم من كممات ت   ،وبعضيا مثل القبور ،تذكر أن بعض الكممات أشعة من نور

وكمما تذكرتيا عادت إلييا تمك  ،عقل المرأة فبل تستطيع أن تنساىا عمى مر الزمن

ة, فالمرأة ال تفارق ذاكرتيا مثل ىذه الكممات المشاعر السيئة التي صاحبت تمك الكمم

 ميما مر الزمن. فمتحرص عمى أن تحفر في ذىن زوجتك كممات طيبة رقراقة. 

 

أغمب حاالت االنفصال بين األزواج تكون بسبب افتقاد المرأة لمشاعر الحب من زوجيا 

 يا. ا كما تحب أن تشبعك ىي عاطففمتشبع زوجتك عاطفيً  ،اوعدم إشباعيا عاطفيً 
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حاول أن تشارك زوجتك أحبلميا وأفكارىا وأن تحترم رغباتيا وأال تقمل من شأن ما تفعمو 

نسانيا.   وأن تشجعيا عمى االرتقاء بنفسيا دينيا وثقافيا وا 

 

ولتكن إلى جوارىم في السراء  ،عامل أىل زوجتك كما تحب أن تعامل ىي أىمك

 ،فتراه وىو يشاركيم أفراحيم ،م بأىمياوالضراء. فالزوجة يزيد تقديرىا لزوجيا حين ييت

 وال يمنعيا عنيم، بل يشجعيا عمى صمتيم.  ،ويعزييم في مصابيم

 

وال تقصر كل دورك في األسرة  ،احرص عمى مشاركة زوجتك تربية أبنائكما وتوجيييم

 . ألنك زوج وأب وشريك حياة وليس حافظة نقود متنقمة عمى إمداىا بالمال وحسب

 

الرجل الذؼ ال ينطق بكممات الحب والغزل سوػ في  م المرأة ويثير غيظياؤلأشد ما يمن 

شيئا عن الحب أو لحظات المقاءات الزوجية الخاصة فقط، وما عدا ذلك فيو ال يعرف 

 و.التغزل في زوجت
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ما أروع ىذا الرجل الفاضل الذؼ حممت لنا الكتب قصتو! أراد ىذا الرجل أن يطمق 

فأجاب: العاقل ال ييتك ستر امرأتو. فمما طمقيا سألوه: ما  زوجتو فسألوه عن السبب

 منيا؟ فقال: ومالي وامرأة غيرؼ؟!الذؼ كان يريبك 

قصة رائعة تكشف لنا عن رجل يتمتع بخمق عظيم، ورجولة رائعة، وىكذا ىو الرجل 

المسمم الذؼ يتأسى بخمق نبيو، فبل يذكر عيوب زوجتو عمى المؤل أمام اآلخرين بل 

 يوبيا ويدافع عنيا في غيبتيا.يستر ع
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 ىمسة أخيرة

 

ىا نحن قد انتيينا من رحمتنا إلى قمب وعقل المرأة، فيل أدركت أخي الفاضل كيف تفكر 

 المرأة، وىل أدركت طبيعة مشاعرىا؟

 

ىل أدركت ما الذؼ تتمنى المرأة أن تجده في شريك حياتيا، ورفيق قمبيا، وما الذؼ ال 

 غنى عنو؟ وما الذؼ تبغضو وتبغض ان يتصف بو زوجيا؟تستطيع أن تست

ىل أدركت لماذا تجد بيتك أحيانا ينعم بالحب والحنان، وأحيانا أخرػ يع ج بالمشاكل 

 والشجار؟

 

أوصى كل رجل أن أخي، زوجتك ىي وصية حبيبك إليك.. ىي وصية نبيك حين 

 يستوصي بالنساء خيرا.

.. فاتق هللا  في النساء أن يتقي الرجال ربيم في -ملسو هيلع هللا ىلص -لقد كانت آخر وصايا النبي 

ا حتى تكون ممن زوجتك.. اتق هللا في شقائق الرجال.. ال تظمميا واستوص بيا خيرً 

 حفع وصية حبيبو، وحتى يبارك هللا لك في حياتك، وي دخل السعادة إلييا.
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د هللا وحده، إن قويت أخي، تعاون مع زوجتك عمى طاعة هللا فحياتكما وسعادتكما بي

ذا رأيت من زوجتك ما يضايقك فمترجع  عبلقتكما باهلل ستظمل السعادة قموبكما وبيتكما. وا 

السبب في  إلى هللا، فقد كان السمف إذا رأػ أحدىم  من زوجو  نفوًرا، أو عصياًنا، أرجع

مق دابتى وزوجت، وقد قال بعضيم: ى ذنوبوذلك إل  ي."" إنى ألرػ أثر معصيتى في خ 

نسأل هللا أن يوفقنا لمافيو الخير والصبلح لبيوتنا، وأن يرزقنا القدرة عمى إسعاد أزواجنا، 

 وأن يرزقيم القدرة عمى إسعادنا.
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 خاتمة

 

الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتم الصالحات، الميم لك الحمد كما ينبغي لجبلل  وجيك وعظيم 

 ين وفي المؤل األعمى إلى يوم الدين.سمطانك، لك الحمد يارب في األولين واآلخر 

ن كان غير ذلك فيو  من نفسي و من الميم ىذا جيد مقل فإن كان خير فيو منك، وا 

 رحمنى.الشيطان فاغفر لي وا
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 لمتواصل مع الكاتبة

 

 :االلكتروني البريد

redagenedy@yahoo.com 

 التمجرام عمى الكاتبة قناة

https://telegram.me/redaalgeneedy 

 بوك الفيس صفحة

https://m.facebook.com/Reda.Geneedy 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 صحيح البخارؼ 

 صحيح مسمم

 اودسنن أبي د

 سنن النسائي

 سنن الترمذؼ

 مسند اإلمام أحمد

 إحياءعموم الدين

 تفسير الطبرؼ 

 محاضرة الطريق إلى السعادة الزوجية. الشيخ دمحم حسان

 الطبلق البدعي في القرآن. د/ الحسنين عبد الفتاح عبد الرحمن الشافعي

 رسالة إلى العالم اآلخر. نورا نجم
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