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دورة جامع الزهراء 7102 -

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ماذا يريد الزوج من زوجته ،وماذا تريد منه؟
نشر تصويت على موقع  dr-shaal.comيقول:
برأيك :ما أول حاجة يريدها الزوج من زوجته:
 االهتمام بالزوج والبيت واألوالد. إظهار العاطفة واملشاعر. الثقة واالحًام. املساعدة يف نفقات البيت. غَ ذلك.فك ا ا ا ااان إ ا ا ا ااا املص ا ا ا ااوتُ ( )5879مص ا ا ا ااوتا ،وج ا ا ا ااا ت
اإلجابات على النحو اآليت:
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ونشر تصويت آخر على املوقع يقول:
برأيك :ما أول حاجة تريدها الزوجة من زوجها؟
حتمل املسؤولية.
ُّ -

 -األمان من الطالق.

 -الثقة واالحًام.

 -غَ ذلك

 توفَ الطعام.-2-
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فك ا ا ا ااان إ ا ا ا ااا املص ا ا ا ااوتُ ( )5848مص ا ا ا ااوتا ،وج ا ا ا ااا ت
اإلجابات على النحو اآليت:

-3-

DrShaal

Shaal.Marriage.Course

www.DrShaal.com

 الثقة واالحترام:
يظه ا ا اار م ا ا اان االن ا ا ااتبانتُ أن أعل ا ا ااى نس ا ا اابة م ا ا اان املص ا ا ااوتُ
واملص ا ا ااوتات ج ا ا ااا ت لتق ا ا اارر أن أول ا ا ا ا

يري ا ا ااد األزواج

والزوجات :الثقة واالحًام.
ضمب من ضمًمه ويعرف قادر  ،وينفار
اإلنسان خملوق مكرمُّ ،
من مكان ال ضم رًم فيه ،وال ترعى فيه ذمته ومكانته.

وامل ا ارأة الصا ااا ة حتا ااًم زوجها ااا يف ح ا ااور وغيبتا ااه ،والرجا اال

الصااا ضمااًم زوجت ااه يف ح ااورها وغيبته ااا ،والت ازال ا اج ااة
إىل التقدير واالحًام حاجة نفسية يطلبها ك ُّال ناو  ،ويقارر
أطبا ا ااا الصا ا ااحة النفسا ا ااية أن الثقا ا ااة با ا اااآلخرين دليا ا اال الثقا ا ااة
بالنفس.

-4-

الدورة التأهيلية للحياة الزوجية 61

للدكتور محمد خير الشعال

دورة جامع الزهراء 7102 -

واقرأ يف صحيح البخاار ومسالأ أدب السايدة أ اا بنات
أيب بكر الصديق رض اهلل عنهما ماع زوجهاا الازبَ يف غياباه
وح ااور  ،مااع أنااا تنتم ا لعا لااة أكثاار غااٌ وأعلااى رتبااة ماان
عا لة زوجها ،لكن احًامها لزوجها كساها حلة الرفعة والسمو.
أخ اارج البخ ااار ومس االأ م اان ح اادي أ ااا بن اات أيب بك اار
رض اهلل عنهما قالت( :تزوجٍ الزبَ وما لراه يف األرض مان
م ااال وال دمل ااوك وال ا ا غ ااَ ناضا ا  ،وغ ااَ فرن ااه ،فكن اات
أعلا فرناه ،وأناتق املاا  ،وأخارز غرباه ،وأعجان ،ومل أكاان
أحسا ان أخب ااز ،وك ااان طمب ااز ج ااارات

م اان األنص ااار ،وك اان

أقطعاه
نسوة صا قدق ،وكنات أنقال الناو مان أرض الازبَ الاي ر

رن ااول اهلل  عل ااى رأنا ا  ،وها ا م ااٍ عل ااى ثالثرا ا فرنا ا ،
فجئت يوما والنو على رأن  ،فلقيات رناول اهلل  ومعاه
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نف اار م اان األنص ااار ،ف اادعا  ،مث ق ااال« :إخ إخ» ،ليحمل ااٍ
خلفا ااه ،فانا ااتحييت أن أنا ااَ ما ااع الرجا ااال ،وذكا اارت ال ا ازبَ
وغَترااه -وكااان أغااَ الناااس ،-فعاارف رنااول اهلل  أ قااد
ر
اناتحييت ،فم ااى ،فجئاات الازبَ ،فقلاات :لرقيرااٍ رنااول اهلل

 وعلا ااى رأن ا ا النا ااو  ،ومعا ااه نفا اار ما اان أصا ااحابه ،فأنا اااخ
اك ،فق ا ااال :واهلل
ألرك ا ااب ،فان ا ااتحييت من ا ااه ،وعرف ا اات غَت ا ا ر
رر قملك النو كان أ د عل مان ركوباك معاه ،قالات :حاى

أرناال إ أبااو بكاار بعااد ذلااك خااادم يكفيااٍ نيانااة الفاارس،
فكأسما أعتقٍ) [متفق عليه].
ولاائن كتااب األزواج أنااأ يرياادون ماان زوجااادأ االح اًام فقااد
كتبت الزوجات أنن يردن من أزواجهن األمر نفسه.
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فالزوج الذ يشتأ زوجته ويساتهزئ هباا ،أو الاذ يساتخ ُّ
حب ااديثها ،والزوج ااة ال ااي تس ااخر م اان زوجه ااا أو تع ااَ بأهل ااه
وعا لت ااه ،أو ال ااي التع ااَ انتباه ااا ل ااه عن ااد خروج ااه م اان املن اازل
وعودتا ااه ...ها ااذان الزوجا ااان يا ااذهبان حبيادما ااا الزوجيا ااة رما ااو
منزلق خطَ!.
وق ااد ق ااال النا ا « :خير ررر م خير ررر م ألهلر رره ،وأنر ررا خير ررر م
ألهلي» [أخرجه الًمذ ]

إن الثق ااة واالحا اًام أول ا ا

طلب ااه األزواج والزوج ااات م اان

الطرف اآلخر.
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 االهتمام بالزوج والبيت واألوالد:
مث افااًق النسااا والرجااال ليكتااب الرجااال أن ثااا مااا يطلبااو
مان نسااا هأ( :االهتمااام بالبيات والاازوج واألوالد)؛ ذلااك ألن
الرجل يسعى على رزقه ورزق أوالد خارج البيات ،وال يرتااح
بالااه إن مل يتأكااد بااأن ورا زوجااة نبيلااة حتم ا بيتااه وولااد ،
وكلما حرت املرأة ظهار زوجهاا م اى يف ذماحاات تعاود علياه
وعلى أنرته باخلَ الكبَ ،ولكن الابال ينازل بازوج طمارج مان

بيته ليعاود إلياه فاال صماد بيتاا مرضماا وال ولادا حمفوظاا وال زوجاة
حارنة أمينة.
وق ااد م ااى ب ااأن م اان مس ااؤوليات الزوج ااة أن تك ااون حافظ ااة
للبيت والزوج والولاد {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَاا
حَفِظَ اللَّهُ}

[النسا .]78 :
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أجرياات درانااة للموازنااة بااُ أموعااة أطفااال يعيشااون يف دار
ح ااانة سموذجيااة ،وبااُ أموعااة أطفااال يعيشااون مااع أمهااادأ
يف البيوت داخل األنرة:
فتربُ أن األطفال الذين يعيشون يف دور ا

اانة النموذجياة

ي ا ااعفون بعا ااد الشا ااهر السا ااادس ،ويعا ااانون تا ااأخرا يف النما ااو
العقلا ا  ،واالنفع ااال الع اااطف ؛ الشا ا
األطفال الذين يعيشون مع أمهادأ.
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 إظهار العاطفة والمشاعر:
مث جا ااا باملرتبا ااة الثالثا ااة يف انا ااتبانة "ما اااذا يريا ااد الرجا اال ما اان
زوجتا ا ااه" :إظها ا ااار العاطف ا ا ااة واملش ا ا اااعر ،وهاهنا ا ااا وقفا ا ااة م ا ا ااع
الساايدات الل اوايت ضمبااج أزواجهاان وطمفااُ هااذ ا بااة عنااه أو
طمجلاان ماان إظهارهااا ااأ؛ بااأن حاجااة األزواج إلاايهن ليباادين
ااأ ع اواطفهن مؤك ادة وظ اااهرة ،وتتزاي ااد يف ه ااذ األي ااام ال ااي
حفل ا اات بنسا ا ااا يف الطرقا ا ااات كان ا اايات عاريا ا ااات ما ا ااا الت
دميالت ،نسأل اهلل السالمة وا فظ.
وص

اهلل تعاىل نسا اجلنة فقال{ :عُزُبًا أَتْزَابًاا} [الواقعاة:

; ،]7عرب ااا :ااع ع ااروب ،وها ا املا ارأة املتحببر ااة إىل زوجه ااا،
املتااوددة واملتقربااة إليااه باااألقوال واألفعااال ،وعكسااها الرجلرااة،

وه الي تارزأر وتصرخ ،وتقطب ا اجبُ ،ودجر الزوج...
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عا اان عا شا ااة رض ا ا اهلل عنها ااا قالا اات« :لَ َعر ر َرن ر ر ر ل اهلل 
الرِجلَةَ ِم َن النساء» [أبو داود].
َّ

فمن أرادت أن تكون من نسا اجلنة فلتتخلق بأخالقهن.
ر

ق ااال الن ا ا « :أال أخبر ررر م بنير ررر نسر ررا م :ر ر ودود

ولر د ،إذا غَضرربَت أو أ ِ رريء إليهررا قالَررت :هر يررد فرري
يدك ،ال أ تح بغَمض حتى ترضى» [الطربا ].

اودد املارأة لزوجهااا
وقااد ناابق حاادي وافاادة النسااا يبااُ أن تا ُّ
وحتبُّبرهااا لااه ،وإباادا ها ملشاااعرها رمااو  ،وحنانااا عليااه ،...هااو

كاجلهاااد يف ناابيل اهلل ،وح ااور اجل رمااع واجلماعااات ،وبااذل
الصادقة« :،انصررفي أيتهررا المررأة وأَعلِ ِمري َمرن َخل َفرك مررن
النساء َّ
أن حس َن تبع إحدا َّن لزوجها ،وطلبهرا مرضراته،
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واتباعهررا م افَر َقتَ ره تعرردل ذلررك ل ره» قااال :فااأدبرت امل ارأة
وه دلل وتكرب انتبشارا.

[البزار والبيهق ]

ويلحظ يف اناتبانة الرجاال أن الطلاب إىل الزوجاة أن تسااعد
يف نفق ااات املن اازل ج ااا مت ااأخرا ج اادا ،يف إ ااارة لك اال اما ارأة
تعمل وتساعد زوجها يف نفقات املنزل أنا مشكورة علاى ماا
أحسان ،ماامل تكان
تفعل غَ أن أمورا أخر ه هبا أجادر و ر
ضرورة وانتثنا .

هاذا ماا كاان مان اأن الرجاال ومايريادون مان زوجاادأ  ،أماا
النس ااا فش اااركن الرجا ااال يف طل ااب الثق ااة واالح ا اًام أوال ،مث
طلباات النسااا حتم اال املس ااؤولية مث الش ااعور ب اااألمن  ،وت ااأخر
جدا توفَ الطعام.
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 تحم المسؤولية:
نوا مسؤولية النفقة أو مسؤولية رعاية الزوجة أو مسؤولية
املساعدة يف تربية األوالد.
الن  الي

وبعض أحادي
راجعت آيات القرآن الكرمي
ر
تتحدث عن تربية األبنا فوجددا ختاطب الزوجُ وتكل
بالًبية األبوين وحتمل املسؤولية للطرفُ.

قال تعاىل { :يَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آمَنُىا قُىا أَوْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَارًا}

[التحرمي ،]: :واخلطاب يف اآلية عام للرجال والنسا .
قال تعاىل{ :وَأْمُزْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِزْ عَلَيْهَا } [طه:
 ،]576واخلطاب يف اآلية لسيدنا حممد  ،وألمته من
بعد  ،ذ ركرهأ وأنثاهأ.
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وقااال تعاااىل{ :فَىَرَبِّا اكَ لَنَسْا اَلَنَّهُمْ أَجْمَعِا انَ * عَمَّاااا كَا ااوُىا
يَعْمَلُىنَ} [ا جر ،]27-26 :ومن لة ماا ي قساأل املار عناه:
ي قس ااأل ع اان أوالد ؛ أحف ااظ ت ا اربيتهأ أم ال؟ والس ا اؤال لآلب ااا

واألمهات أ عُ.

الرج َراع فِي أَهلِ ِه َوهر َ َمسرؤول
قال رناول اهلل َ ...«.:و َّ
ِ
ِِِ
اعي ررة فِ رري بري ر ِ
رت َزو ِج َه ررا َوَمس ررل لَة َع ررن
َع ررن َرعيَّت ررهَ ،وال َم رررأَة َر َ
َ

َر ِعيَّتِ َها».

[متفق عليه]

وا دي صري مبسؤولية الزوجُ معا عن تربية األبنا
مث إ راجعت عددا من كتب الًبياة وعلاأ الانفس واإلر ااد
األناار  ،فرأيتهااا مطقبقااة علااى دور األبااوين يف تربيااة األبنااا ،
وأمعة على اآلثار السلبية النسحاب أحدشما أو ختليه عن واجبه.
- 14 -
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ولكنٍ وجادت خطاأ اا عا عنادنا زماال فياه أوامار الشار ،
وذمانااب فيااه نصااا أهاال الًبيااة عناادما ينسااحب األب ماان
تربيااة أبنا ااه لينصاارف عاانهأ إىل غااَهأ ويلق ا بالثاقاال كلااه علااى
األم.
صحي أن لكل من الازوجُ دورا يف ا يااة األنارية؛ فااألب
صم ا ااٍ واألم تب ا ااٍ ،وص ا ااحي أن األم دتل ا ااك الوق ا اات األك ا اارب
ااب
للتهااذيب والتعلاايأ والتنشائة ،ولكاان ال يعااٍ هااذا أباادا غيا ر
انعدام أثر يف الًبية.
األب و ر
 -نااافر أيب ماان مخااس عشاارة ناانة إىل دولااة نفطيااة ،يعماال

ويرناال لنااا النقااود ،يزورنااا ااهرا يف كاال عااام  ،ال أ ااعر بااأن
أبااا يااريب ولكنااه أب يغااذ  ،ال أحتسااس عاطفااة رمااو  ،ومل
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أع ااد أ ااعر بفق ااد ؛ ألن ااٍ اعت اادت أن أن ااتيقظ ك اال ص ااباح
فأجد أما وال أجد أبا.
هبذ الكلمات املوجعة حتدث واحد من األبنا .
فهذا أب يسافر لسنوات ويد زوجاه وأوالد فاال ياأيت إلايهأ
إال ااهرا يف الس اانة ،وه ااذا أب طم اارج إىل عمل ااه ص ااباحا وال
يرجااع إال يف ن اااعة متااأخرة ماان اللي اال ،وذاك موظ ا اعتاااد
بعااد تناولااه الغاادا واناًاحة الظهااَة أن طماارج ماان البياات فااال
يرجع إىل منتص الليل الهياا العباا ماع أصاحابه ،ورمباا عااد
يومااا فالتصااق بأقنيااة الف ااا أو مواقااع اإلنًن اات ،أو رنااا ل
ا مول ،فهو املوجود املفقود.
تس ااأل األب ع اان الص اافوف املدرن ااية ألوالد فيع اارف بع ااا
وصمهل آخر ،فإذا نألته عان عادد أجازا القارآن الاي ضمفظهاا
- 16 -
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ولااد أعيااا الساؤال ،ورمبااا ماارض االباان وتعاااى ومل ياادر األب
مبرضه وال بشفا ه.
ومتواتر عندنا أن جلسات أولياا األماور يف املادارس حت ارها
األمهات ويغيب عنها اآلبا إال من رحأ ريب.
ق ااال اب اان الق اايأ( :وص ااية اهلل لآلب ااا ب ااأوالدهأ ن ااابقة عل ااى
فمن أشمل تعليأ ولاد ماا ينفعاه وتركاه
وصية األوالد بآبا هأ ،ر

ن ااد  ،فقا اد أن ااا غاي ااة اإلن ااا ة ،وأكث اار األوالد إسم ااا ج ااا

فسااادهأ ماان قباال اآلبااا  ،وإشمااا أ ااأ ،فأضاااعوهأ صااغارا،
فلأ ينتفعوا بأنفسهأ ،ومل ينفعوا آبا هأ كبارا).
س ظلمااا ناانوات طويلااة( :مااا أ ااد مااا لقياات
ناائل رجاال حااب ر

يف السجن؟) ،فقال( :فقد لًبية أبنا ).
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يااذكر االختصاصاايون النسااحاب األب ماان تربيااة أبنا ااه آثااارا
نلبية منها:
 -5افتقاااد االح اًام وا ااب والاارب ماان قباال الزوجااة واألبنااا ،
اعاد اايئا ،عاتااب أب ولااد علااى
فااال يعااٍ ااأ رضااا وإنا ر
العق ااوق فق ااال( :ي ااا أب اات ،عققت ااٍ ص ااغَا فعققت ااك كب ا اَا،
وأضعتٍ وليدا فأضعتك يخا).
 -6تزايااد ال ااغوط النفسااية علااى الزوجااة؛ ألنااا تقااوم باادور
األم واألب معا.
 -7الف ارا العاااطف األبااو عنااد األبنااا والبح ا عاان بااديل
يف أ خاص غَ منانبُ.
 -8تزايا ا ا ااد مشا ا ا ااكالت األبنا ا ا ااا الكبا ا ا ااار؛ ألن األم مل تعا ا ا ااد
تستطيع السيطرة عليهأ.
- 18 -
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 -9افتق اااد األن ااوة ا س اانة املتمثل ااة يف األب العاق اال املوج ااه
ا ااا  ،والبحا عاان قاادوات بديلااة ورمبااا وقااع االختيااار علااى
املاااجنُ املساايئُ األماار الااذ يااؤد إىل ارماراف األبنااا ،...
فا ا ا ارحأ اهلل رج ا ا ااال ق ا ا ااال :ي ا ا ااا أه ا ا ااال ! صالتكأ،ص ا ا اايامكأ،
زكاتكأ ،مسكينكأ ،يتيمكأ ،جَانكأ،
إن وقااوف الاازوج مااع زوجتااه يف حتماال مسااؤولية األناارة نفقااة
ورعاي ااة وقوام ااة وإ ا ارافا؛ ث ااا حاج ااة طلبته ااا الزوج ااات م اان
األزواج.
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 الشع ر باألمان من الطالق:
اب الزوجااة أن ترشااعر باألمااان يف بياات زوجهااا؛ فااال داادد
حتا ُّ
بط ااالق ،وال تن ا ا رذر ب ااإخراج م اان البي اات ،وال يق ااال ااا :إن ااه
باإلمكان االنتغنا عنها وانتبدال غَها هبا يف أية ظة.
إن الشااعور باااألمن مطلااوب كاال زوجااة ماان زوجهااا؛ فااال ضما ُّاق
ونا ا ركنرة،
لل اازوج أن يه اادد زوجت ااه ب ااالطالق عن ااد ك اال رحرررك ااة ر
فتشااعر بااأن حيادااا الزوجيااة مهااددة ،وال ضمااق لااه أن يرناالها

إىل بياات أهلهااا كلمااا انااتا منهااا ،أو انااتا ماان البياات ،أو
ضجر من األوالد ،أو وقع بينهما خالف...
بل ال بد للازوج أن يطر قمئنهاا باناتمرار ،وطمربهاا باأن مكانتهاا
عند عالية ،وبأنا غالية عليه ،وأنه لن يتخلى عنها.
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يف كتاب ا ادي حاادي يسامى( :حادي أم رزقر ) ،كاناات
السيدة عا شة -رض اهلل عنها -مع النا  ،فأخربتاه بنباأ

أموعااة ماان النسااوة ،قالاات( :جلااس إحااد عشاارة ام ارأة يف
من ما ا اان أخبا ا ااار
اجلاهليا ا ااة ،فتعاه ا ا ا قد رن وتعاقر ا ا ا قد رن أن ال يكا ا اات ر

أزواجهاان اايئا) مث راحاات تساارد أقاوا ن يف أزواجهاان ،وكااان
أحس اانهأ وأك اارمهأ رج اال كقنايرت ااه "أب ااو زر " ،غ ااَ أن ااه طل ااق

زوجتااه ،قالاات عا شااة رض ا اهلل عنهااا :قااال رنااول اهلل :
« نر ررت لر ررك ر ر بي زرع ألم زرع إال أنر رره طلَّقهر ررا ،وإنر رري ال

ات
أطلقررك» ،قالاات عا ش اة :يااا رنااول اهلل ،بااأيب وأم ا  ،ألنا ر
خَ من أيب رزقر ألم رزقر ) [الطربا ].
قااال اباان حجاار يف "فاات البااار " [( :]6;9/2وكأنااه  قااال

ذلا ااك تطييبا ااا ا ااا ،وطمأنينا ااة لقلبها ااا ،ودفعا ااا إليها ااام عما ااوم
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تذم ا ااه
التشا اابيه جبمل ا ااة أح ا اوال أيب زر ؛ إذ مل يك ا اان في ا ااه م ا ااا ُّ
النسا نو ذلك ،وقد وقع اإلفصاح باذلك ،وأجابات ها
عن ذلك جواب مثلها يف ف لها وعلمها).
فهاهن ا ااا طم ا ااأن رن ا ااول اهلل  زوج ا ااه عا ش ا ااة وأمنه ا ااا م ا اان
الطالق بقوله « :وإني ال أطلقك»؛ ألن الزوجاة حتاب أن
تسا رامع ماان زوجهااا كالمااا كهااذا ،يطمئنهااا ويشااعرها باااألمن

واألمان.

هااذا مااا أرادتااه النسااا بشااكل عااام ماان أزواجهاان يف الشاارضمة
املدرونااة ،ونلحااظ أن تااوفَ الطعااام تااأخر طلباه حااى كااادت
نسبته أن ختتف .
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والعجب من رجال رظمنُّون على زوجاادأ باأنأ يصارفون جال
أوقااادأ يف جلااب الطعااام وال ياادرون أن آخاار مااا فكاارت بااه
املرأة الطعام.
صاحي أن طلااب اللقمااة ا ااالل متعاب ومسااتنفذ لكثااَ ماان
أوقااات الرجااال ،ولكاان ال ينبغ ا

ااأ أن ينصاارفوا عاان الثقااة

واالح اًام وحتماال املسااؤولية وإ ااعارهن باألمااان ،ولعاال الاازوج
اتغرق يف عملااه يسااتطيع أن يأخااذ إجااازة ماان العماال كاال
املسا ر

ح ااُ ليك ااون م ااع زوجت ااه وأوالد  ،ولعل ااه ظم ا ا معه ااأ أي ااام
العطاال ويصااحبهأ يف ذهابااه للمسااجد أو ا ديقااة العامااة أو
رمو ذلك ليبقى موجودا معهأ ويبقوا معه.
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نس ل اهلل تعالى أن ي فق َّ زوجين
والحمد هلل رب العالمين
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