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 المقدمة:

وأفضل  للعاملني،  آية  وجعلهام  واألنثى،  الذكر  الزوجني  خلق  الذي  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
الصالة وأتم التسليم عىل أفضل قدوة وأسوة لألزواج أمجعني وعىل آله وصحبه أمجعني. 
قال تعاىل:﴿ڈژژڑڑککککگگگ

گڳڳڳڳڱڱڱڱ﴾))). 
 خلق اهلل – عّز وجّل – اإلنسان – بجنسيه – لغاية واحدة أساسية أال وهي تطبيق منهج اهلل 
تعاىل يف األرض. وجعل اهلل تعاىل آدم – عليه السالم – خليفة، ينفذ رشع اهلل – عزَّ وجّل – 

وأحكامه، ليبلو )يمتحن( الناس أهيم أحسن عمال.

وذلك ال يكون إال بعامرة هذا الكوكب التي  تستلزم أناسًا ُكُثر، فال يكفي الواحد أو اإلثنان، 
لذا كان خلق األنثى، ليتم بينها وبني الذكر الرباط املقدس الوثيق الذي جعله اهلل – عّز وجّل 

– وسيلة إلنجاب الذرية التي ستعمر هذه األرض. 

وقد جعل اهلل – عّز وجّل – املرأة آية من آيات اهلل تعاىل يف خلقه، ونعمة من نعمه العظمى التي 
أنعم اهلل هبا عىل الرجل، كام جعلها من أمجل متاع احلياة الدنيا، مع ذلك نجد املرأة والرجل يف 
يومنا هذا أبعد ما يكونان عن تقدير ومعرفة نعمة اهلل عليهام وقد ذكر اهلل – عّز وجّل – نعمه 

عىل الرجل فقال:﴿ڻڻڻڻۀۀہہہہ
ۇ       ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ۇۆۆ﴾))).
ومّلا جعل اهلل – عّز وجّل – يف الناس حب الشهوات جعل يف مقدمة هذه الشهوات النساء، 

وقد أكد رسول اهلل y ذلك بقوله: )الدنيا متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة())) .

فاملرأة من أمجل متاع احلياة للرجل بدءًا من آدم –عليه السالم – إىل مجيع الذكور من ذريته، إذ 
إنه هبا يغض برصه، وهبا حيصن فرجه، ولقد قّدم اهلل – عّز وجّل – النساء عىل األوالد بذكره 

))(  سورة الروم، اآلية: )).
))(  سورة آل عمران، اآلية: 4) . 

))(  رواه مسلم 7)، حديث رقم: 467)، كتاب: الرضاع، باب: خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة.
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الولد ال غلّو وال  يزول؛ ألن حب  بينام حب األوالد ال  يزول،  أن حبهّن قد  للشهوات، مع 
إرساف فيه كحب املراة. كام أن اهلل بدأ تفصيل حب الشهوات بالنساء، ألّن الفتنة هبّن أشد، 
بحسب قول رسول اهلل y الذي ثبت يف الصحيح: )ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من 

النساء())) .

مع ذلك فاملرأة الصاحلة هي خري متاع الدنيا، وعليها أن حتفظ هذا املتاع اخلرَيِّ بمعرفتها حلقوقها 
وواجباهتا ودورها ورسالتها. فهل هكذا هي صورة املرأة اليوم؟!

اليوم نواجه إهنيارًا هلذه الفكرة لدى كل من الرجل واملرأة، إذ إّن جهل املرأة بام أنعم اهلل – عّز 
وجّل – عليها من نعم، أدى إىل تسلط الرجل عليها، فحرمها حقها بنتًا كانت أو أختًا أو أمًا 

أو زوجة.

حقوقها  عليها  أضاعت  حقوق  من  للمرأة  الغرب  قّدم  بام  املرأة  فتنة  الظلم  هذا  يف  زاد  ومما 
األصلية التي أنعم اهلل – عّز وجّل – هبا عليها يف مجيع أحواهلا وحاالهتا.

من هنا فكرنا يف إهدائك أيتها املرأة موسوعة » املرأة املسلمة« لتبني للمرأة عامة وللمرأة املسلمة 
خاصة، كل ما أنعم اهلل عليها من خصائص وحقوق طمست عمدًا أو جهاًل يف ظل البعد عن 

منهج اهلل تعاىل.

أيتها املرأة الباحثة عن حقوقك ومقامك كإنسان برشي له دور أسايس يف احلياة، اقرئي موسوعة 
»املرأة املسلمة« التي تتضمن مخسة كتب، تتناول حياة املرأة عامة منذ حلظة تكوينها إىل حلظة 

دثرها يف الرتاب.

أما موضوعاهتا املفصلة فقد وردت ُمَوثقه باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الرشيفة، حتت 
العناوين التالية:

الكتاب األول: حواء: تكوينها وخصائصها.

الكتاب الثاين: نساء مؤمنات عرب التاريخ يف ضوء القرآن والسنّة.

الكتاب الثالث: حقوق وواجبات املرأة يف اإلسالم.

الكتاب الرابع: الزواج يف اإلسالم: حقوق وواجبات.

الكتاب اخلامس: مدى احلق الديني يف طالق الرجل. 

))(  رواه البخاري، حديث رقم: 67، كتاب: النكاح، باب: االكتفاء يف املاء، ورواه مسلم، حديث رقم: 740).



7

بنفسك  ثقتك  لتزداد  أنت،  ختصك  معلومات  نورد  السلسلة،  هذه  مقدمة  يف  سيديت،  وإليك 
النشء الذي سيعمر  آية من آيات خلقه، وجعلك مسؤولة عن هذا  ولتعلمي أن اهلل جعلك 
األرض كام حيب اهلل ويرىض، فال ترتددي إن تساءلت يومًا عن دورك يف احلياة، وعن حقوقك 
يف بيتك وجمتمعك وبلدك، ال ترتدي يف قراءة موسوعة » املرأة املسلمة«، وبخاصة قراءة الكتاب 

األول الذي يتناول قضية تكوين املرأة وخصائصها.
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الكتاب األول: 

حواء: تكوينها وخصائصها.   
يف هذا الكتاب نستعرض املوضوعات التالية إىل جانب املقدمة والتمهيد:

الفصل األول: خلق حواء.
         املبحث األول: خلق آدم وحواء من نفس واحدة.

         املبحث الثاين: تسميتها بحواء )يف القرآن والسنة(.
         املبحث الثالث: اندفاع املرأة والضلع األعوج.

الفصل الـثاين: مواصفات جسم املرأة.
                        املبحث األول: اهليكل العظمي ووصف أهم أجزائه وأعضائه.

         املبحث الثاين: مّم يتكون اإلنسان.
         املبحث الثالث: النفس يف القرآن الكريم ومنافذها.

الفصل الثالث: اختالفات سايكولوجية عامة.
                        املبحث األول: حاالت املرأة النفسية.

         املبحث الثاين: حاالت الرجل النفسية.
          املبحث الثالث: اختالفات أساسية بني الرجل واملرأة.

         املبحث الرابع: اختالف أسلوب املحادثة بني الرجل واملرأة.
الفصل الرابع: احتياجات املرأة العاطفية.

                        املبحث األول: االحتياج إىل احلب.
         املبحث الثاين:البعد عن اجلدل.

يف اخلتام:
                        خامتة البحث ونتائجه.

                       أسامء املصادر واملراجع.
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همسة ود

فإىل كل إمرأة أرادت تغيري نفسها لتنال حقوقها وملعرفة مكانتها يف الوجود ككائن برشّي أوالً، 
وكمربية لألجيال ثانيًا، عليها أن تقرأ موسوعة » املرأة املسلمة« لتكتشف أن ليس كاإلسالم 
نظام أو منهج أعطى املرأة من احلقوق ما حيفظ هلا كجنس برشّي كل أنواع الكرامة والتكريم 
املسلمة،  للمرأة  منارة  املوسوعة  هذه  من  جيعل  أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  ندعو  نحن  لذلك،   ...
اجليد  األداء  سبل  إىل  هبا  وهتتدي  حقوقها،  هبا  وتبرص  العامل،  هذا  يف  مكانتها  إىل  هبا  تتعرف 

للواجبات املرتتبة عليها.

وأخريًا نختم بقولنا وما توفيقنا بذلك، إال من اهلل وما العون إال باهلل، وال ملجأ لنا إال إليه، 
أعاملنا،  وأخلص  نياتنا  َصّف  اللهم  الكريم،  لوجهك  خالصة  واجعلها  أعاملنا  منّا  تقبل  ربنا 
وطّهر قلوبنا من حب الدنيا وشهواهتا، واجعل علمنا وعملنا دومًا ابتغاء وجهك الكريم وآخر 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

شــيـريـن لـــبيـب خـورشيد
هــيـام عــيــتـانـي خــشـوف
بريوت يف 7/ 07/ 0)0)
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التمهيد:

خلق اهلل الكون حلكمة عظيمة ُتظهر آثار أسامئه وآثار رمحته، وآثار قدرته، وآثار حكمته، وآثار 
جربوته، خلق اهلل اخللق لريمحهم وليظهر علمه وحكمته وجربوته وقدرته، وهو – عّز وجّل – 

غني عن مجيع خملوقاته وجعلهم مجيعًا فقراء إليه.

مل يشهد أي خملوق، وال أحد كيف ُخِلَق هذا الكون. مل يشهد أحد خلق السموات واألرض 
وال يستطيع أحد يف هذا الكون أن يّدعي أنه شهد خلق السموات أو األرض أو ما بينهام قال 

تعاىل: 
لكي  (( ( ې﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿
الناس، فاهلل سبحانه هو اخلالق وهو األول  ال يكون هناك حجة ملن يتخذ نفسه إهلًٰا. فيعبده 
بعده يشء،  له هناية، وليس  ليس  بداية واآلخر  له  ليس  ... األول  واآلخر والظاهر والباطن 
وهو الظاهر فليس فوقه يشء، وهو الباطن فليس دونه يشء... مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا 

أو نِدًا أو مثياًل أو شبيهًا))).
وقد روي عن رسول اهلل yقوله: )كان اهلل ومل يكن قبله يشء وكان عرشه عىل املاء وكتب يف 

الذكر كل يشء ثم خلق السموات واألرض())).

وروى البخاري يف حديث عن عمران بن حصني: قال: قال أهل اليمن لرسول اهلل y: )جئناك 
لنتفّقه يف الدين ولنسألك عن أول هذا األمر، فقال: كان اهلل ومل يكن يشء قبله، وكان عرشه 

عىل املاء، وكتب يف الذكر كل يشء وخلق السموات واألرض()4) قال تعاىل:
﴿ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڎڎڈ

ڈژژڑڑککککگگ گ﴾))).

))(   سورة الكهف، اآلية: )).
))(   اخلالدي، صالح عبد الفتاح، سرية آدم عليه الصالة والسالم، مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع، األردن، )00)م، ص9..

))(   رواه البخاري، عن عمران بن حصني، حديث رقم: 90))، كتاب: بدء اخللق، باب: ﴿وهو الذي يبؤا اخللق ثم يعيده وهو 
أهون عليه﴾.

)4(   رواه البخاري، عن عمران بن حصني، حديث رقم: 8)74، كتاب: التوحيد، باب: ﴿وكان عرشه عىل املاء وهو رب 
العرش العظيم﴾.

))(   سورة يونس، اآلية: ).
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أي أن اهلل – جّل جالله – كان ومل يكن معه يشء، فهو األحد، املنفرد باخللق وحده ال رشيك 
له، ومّلا أراد اهلل احلكيم خلق هذا الوجود، حلكمة يريدها سبحانه، أوجده ُمْتَقنًا ُمتناسقًا، ومل 

خيلقه هلوًا وال َعبثًا وال َلِعبًا، سبحانه.

املاء،  فخلق  له،  رشيك  ال  وحده  تعاىل،  اهلل  إال  فيها  ليس  زمنّيٌة  فرتٌة  الوجود  هذا  عىل  مّرت 
وخلق ُدخانًا، َوَخَلَق َعْرَشُه عىل املاء)))، وال يراد بذلك املاء ماء املحيطات والبحار واألهنار، 
فهذا املاء ماء خاص، ووضع يف  مكاٍن خاص، وجعل العرش عليه بكيفية خاصة ال يعرفها 

برش.

الَقَلم. فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟قال:  y: )أوُل ما خلق اهلل تعاىل  وأيضًا قال رسول اهلل 
اكتب القدر ما كان وما هو كائن إىل األبد()))، ويف رواية للرتمذي: )قّدر اهلل املقادير قبل أن 

خيلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة())).

وقال y: )أوُل ما َخَلَق اهللُ َخَلَق الَقَلَم فقال له: اكتب، فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب 
الَقَدَر، َفَجرى بام هو كائٌن يف ذلك اليوم إىل قيام الساعة()4).

وقال رسول اهلل y: )كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض بخمسني ألف 
سنة، قال: وكان عرشه عىل املاء()))، َفَعِلَم اهلل – عّز وجّل – ما كان وما يكون، ولوكان كيف 
يكون ويعلم املوجود واملعدوم واملمكن واملستحيل، ويعلم رسكم وجهركم يف األرض، غنيٌّ 
عن مجيع األشياء، قادر ال يعجزه يشء عامل ال خيفى عليه يشء)6)، قبل خلق السموات واألرض 
بخمسني ألف عام. وبعدها أراد اهلل – عّز وجّل – خلق السموات واألرض فتوجهت إرادته 
تعاىل:  قال  بينهام،  اهلل  ففصل  متصلتني،  واألرض  السموات  فكانت  وإجيادمها،  خلقهام  إىل 

﴿گگگڳ  ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ 
ڄڄڄڄڃ  ڦ  ڦ  تعاىل:﴿ڦ  ہ﴾)7)وقال  ۀۀ  ڻ 

))( ال نسأل كيفية ذلك وال مكان املاء وال أين خلقه فكل ما نعرفه أن املاء خملوق، وأن عرشه عىل املاء، وأن هذا كان قبل اإلنسان 
وخلق السموات واألرض..

))( رواه سنن الرتمذي، رقم )8/4)4( حديث رقم: ))))، كتاب: القدر، باب: ما جاء يف الرضا بالقضاء، حديث حسن 
صحيح.

))( رواه سنن الرتمذي، رقم )8/4)4( حديث رقم: 6)))، كتاب: القدر، باب: ما جاء يف الرضا بالقضاء، حديث حسن 
صحيح. 

)4( انظر صحيح اجلامع )8)0)).
))( رواه مسلم، حديث رقم: ))6)، كتاب: القدر، باب: حجاج آدم وموسى.

)6(  القرطبي، عبد اهلل بن حممد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، )40)هـ/ )98)م، 
اجلزء السادس، ص 90) بترصف. 

)7( سورة األنبياء، اآلية:0).
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ڃڃ ڃچچ﴾))).

     وقال تعاىل:   ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے   ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ   ۅ   ۉ  
ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ   
ٿ ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

 ٹ﴾))).
)وهذا التفصيل يف خلق السموات واألرض الدال عىل عظمة اخلالق حني قّدر أقواهتا يف يومني 
اثنني، مع إضافة اليومني السابقني فيكون املجموع أربعة أيام، وبعدها خلق السامء يف يومني 

وجعل منها سبع ساموات.

وجعلها  مسكونة،  معمورة  لتكون  للحياة،  وهّيأها  جّهزها  األرض،  اهلل  خلق  بعدما 
ختبو،  وال  ختمد  ال  نارية،  كتلة  ضياء،  الشمس  اهلل  وجعل  الشمسية،  املجموعة  من  كوكبًا 
تعاىل:     قال  منازل  وقّدره  نورًا،  القمر  اهلل  وجعل  األرض،  عىل  باحلياة  مبارش  ارتباط  وهلا 

ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿
 ېېىى    ائائەئەئوئوئ ۇئۇئۆئ﴾))).

  وجعل اهلل األرض قسمني ماء ويابسة، وجعل حجم املاء أكرب من حجم اليابسة، وجعل الرياح 
هتب عىل األرض، وحتمل معها بخار املاء املتصاعد من البحار واملحيطات، وساق السحاب 
إىل األرض اليابسة، وأنزل عليها املاء، وجعل يف األرض اجلبال روايس وأوتادًا، تثبيتًا لألرض 
املاء، وأنبت  بالذين عليها، وأمطر اهلل عىل األرض ما شاء من  لئال تضطرب وتتحّرك ومتيد 
به خمتلف أنواع األشجار والزروع والنباتات، وأوجد اهلل الغابات الكثيفة يف خمتلف املواقع، 
تدّب عىل وجه األرض  دواّبًا  املاء، وجعلها  احلية من  املخلوقات  اهلل  الثامر، وخلق  وأثمرت 
وتتزاوج وتتكاثر وتعيش وتتقاتل، ويأكل بعضها بعضًا، وهكذا تسري احلياة عىل وجه األرض

قال تعاىل: ﴿ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ 
ڦڦڄ ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ﴾)4).

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: أخذ رسول اهلل y بيدي فقال: )خلق اهلل الرتبة يوم السبت، 
وخلق فيها اجلبال يوم األحد، وخلق الشجر يوم اإلثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق

))( سورة ق، اآلية:8).
))( سورة فصلت، اآليات:9– )).

))( سورة يس، اآليات:7)– 9).
)4( سورة النور، اآلية:)4.



13

 النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم بعد العرص من يوم اجلمعة يف 
آخر اخللق، يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة، فيام بني العرص إىل الليل())).

خلق اهلل – عّز وجل – كل هذه األصناف هتيئة وجتهيزًا للحياة عىل وجه األرض())).
– املالئكة قال تعاىل:﴿ںڻڻڻڻۀۀ – عّز وجل  وخلق اهلل 

ہہہہھھھھےے ۓۓڭڭڭڭۇ ۇۆ﴾))).
 وخلق اهلل اجلن، وهم خملوقون من مارج من نار، قال تعاىل:﴿ھےےۓۓڭ

ڭڭ ڭۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾)4).
ممّا  آدم  نار، وخلق  من  مارٍج  اجلان من  نور وخلق  املالئكُة من  )ُخِلَقِت   :y اهلل  قال رسول 
وصف لكم ...())). خلق اهلل – عّز وجل – مجيع املخلوقات، وهّيأ األرض الستقبال اخلليفة، 

فجميع اخلالئق تعبد اهلل – عّز وعال
 – خلق املالئكة وفطرهم عىل طاعته، فهم ال يتزّوجون وال يتناسلون وال حيتاجون إىل الطعام 
القتال، وال يشغلهم يشء عن ذكر اهلل، ومجيع  أو  استعداد عندهم للرصاع  الرشاب، وال  أو 

املخلوقات تصّل، وتسجد،وتسّبح اهلل – عز وجل – قال تعاىل:﴿ڭڭڭڭۇۇۆۆ
ۈۈٴۇۋۅۅۉۉ ېېېې ىى﴾)6).                                                                     

گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ  ﴿گگگ  تعالى:  وقال 
ڻڻڻۀۀہہہہ﴾)7).

به.  أمرها اهلل  ما  تنفيذ  املخلوقات يف كامل اخلضوع واإلنضباط والدقة يف  وكذلك هي سائر 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعاىل:  قال 
ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   
وبعد   .(8(﴾ ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
اخلليفة، اإلنسان  هذا  الستقبال  عليها،  وما  فيها  بام  األرض  تعاىل  اهلل  هّيأ  أن 

))( أخرجه مسلم، حديث رقم: 789)، كتاب: صفة القيامة، باب: ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم.
))( اخلالدي، صالح، سرية آدم عليه السالم، ص4).

))( سورة فاطر، اآلية:).
)4( سورة احلجر، اآليات: 6)–7).

))( رواه مسلم 996).
)6( سورة النور، اآلية: )4.

)7( سورة اإلرساء، اآلية:44.
)8( سورة احلج، اآلية:8).
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 جعل اهلل تعاىل هلذا اخلليفة عطاءات خاصة تفتح له أبواب التوبة واملغفرة، وجعلها اهلل هبة هلذا 
اإلنسان الذي قد يضعف أمام فتن الدنيا ومغرياهتا، ولكنه يعود فيندم ويستغفر ربه... وقد 
ذكر رسول اهلل y ثالثة من هذه العطاءات الربانية يف أحاديث، نذكر منها: ما اختّص برمحة 
اهلل، وباب التوبة املفتوح، وفضل صلة الرحم، قال رسول اهلل y بام يتعّلق برمحة اهلل بعباده : 

)ملا قىض اهلل اخللق، كتب يف كتابه، فهو عنده فوق العرش، إّن رمحتي غلبت غضبي())).

وأيضًا قال رسول اهلل y: )إّن اهلل خلق يوم خلق الساموات واألرض مائة رمحة كل رمحة طباق 
ما بني السامء واألرض، فجعل منها يف األرض رمحة: فيها تعطف الوالدة عىل ولدها والوحش 

والطري بعضها عىل بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها هبذه الرمحة())).

وكذلك ذكر رسول اهلل y باب التوبة بقوله: )إّن ِمْن ِقَبِل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه 
سبعون سنة، فال يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبه حتى تطلع الشمس نحوه. فإذا طلعت من 

نحوه مل ينفع نفسًا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريًا())).
وأخريًا قال رسول اهلل y عن وصل اهلل ملن يصل رمحه: )إّن اهلل خلق اخللق حتى إذا فرغ منهم 
أن أصل من وصلك  أما ترضني  نعم  قال  القطيعة  العائذ من  مقام  فقالت هذا  الرحم  قامت 
قوله  شئتم  إن  اقرءوا   y اهلل  رسول  قال  ثّم  لك  فذلك  قال  بىل،  قالت  قطعك؟  من  وأقطع 

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ : ىل تعا
ژڑ ڑککککگگگگڳڳ﴾)4).

يعرتيه  وال  جهل  يسبقه  ال  هناية،  له  وليس  بداية  له  ليس  بذاته،  قائم  األزيل  اهلل  علم  أّن  وبام 
نسيان، وال يتقيد علمه بزمان وال مكان، يعلم ما ظهر وما بطن، وما خفي وما ُعِلن.

بذلك يكون علمه شاماًل جلميع املتصّورات، سواء كانت واجبة كذاته وصفاته، أو مستحيلة 
كرشيك له تعاىل، أو ممكنة كالعامل بأرسه، اجلزيئيات والكليات عىل ما هي عليه من مجيع ذلك...

فاهلل سبحانه وتعاىل عليم ال خيفى عليه يشء، يعلم  األشياء كّلها علَم إحاطة وانكشاف، الّس 
عليه  ختفى  وال  واملكان،  الزمان  حواجز  أمامه  تقف  ال  شهادة،  عنده  والغيب  عالنية،  عنده 

خافية.

))( رواه البخاري، رقم احلديث: 94))، كتاب: بدء اخللق،  باب: ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿وهو يبدؤا اخللق ثم يعيده واألرض﴾  
الروم،7). ورواه مسلم، بحديث رقم: ))7).

))( رواه مسلم، حديث رقم: ))7)، كتاب: التوبة، باب: يف سعة رمحة اهلل تعاىل.
))( صحيح اجلامع، رقم احلديث: 9)))، أخرجه ابن ماجه من حديث صفوان بن َعّسال مرفوعًا، حديث رقم: 4070، كتاب: 

الفتن، باب: طلوع الشمس من مغرهبا.
)4( رواه البخاري، حديث رقم: 987)، كتاب:    باب: صلة الرحم وحتريم قطيعتها.
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وعلم اهلل السابق حميط باألشياء عىل ما هي عليه، وال حمو فيه وال تغيري، وال زيادة وال نقصان، 
فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون.

، ومما ال شك فيه أّن مجيع املخلوقات  َفِعْلُم اهلل – عّز وجّل – بجميع املخلوقات قبل خلقهم أزيلٌّ
بام فيها من اإلحكام واإلتقان يستلزم ِعْلَم الفاعل هلا، ألن الفعل املحكم املتقن ُيمتنع صدوره 

عن غري علم))).                

واحلق إن وجود هذا الكون ووجود كل خملوق فيه يدل داللة واضحة عىل أن اهلل علم به قبل 
خلقه قال تعاىل: ﴿ڀڀٺٺٺٺٿ﴾ )))

وقال تعاىل:﴿ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ﴾))).

والقدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إىل األبد وأّنه عز وجل قّدر مقادير 
اخلالئق، وما يكون من األشياء قبل أن تكون يف األزل، وَعِلَم سبحانه أهنا ستقع يف أوقات 

معلومة عنده تعاىل، وعىل صفات خمصوصة، فهي تقع عىل حسب ما قّدرها)4).

وعلم اهلل مقادير األشياء وأزماهنا قبل إجيادها ثّم أوجد ما سبق يف علمه أنه يوجد، فكل حمدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته))).

فعلم اهلل األزيل الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده، وحّدد فيه صفات املخلوقات التي 
وأبعادمها  أحجامهام  والسامء:  فاألرض  بكلامته.  املحفوظ  اللوح  يف  كتبه  قد  إجيادها،  يريد 
وطريقة تكوينهام وما بينهام وما فيهام، وأعامل العباد وآجاهلم وأرزاقهم وأحواهلم وحركاهتم 
وسكناهتم وشقاوهتم وسعادهتم، ومن منهم من أهل اجلنة، ومن منهم من أهل النار كل ذلك 

كتبه يف اللوح املحفوظ من قبل أن خيلقهم، وخيلق السموات واألرض.
وقد كتب القلم وجرى بام هو كائن إىل يوم القيامة كام أمره اهلل. ومن ِعْلم اهلل – عّز وجّل – أّن 
هناك صنفًا ثالثًا من املخلوقني العقالن، سيسكنون األرض ويعمروهنا، فاهلل حني جتىّل – جل 
املخلوق عن  يميز هذا  ما  –، وأن  السالم  آدم–عليه  أنه سيخلق  أعلمهم  للمالئكة   – جالله 
باقي املخلوقات أنه أعطاه بعض الصفات التي يستطيع هبا أن يعمر األرض ويكون فيها خليفة 
حيفظ النعم ويعرتف بفضل اهلل، ومن هذه الصفات: العلم والقدرة واإلرادة، كام مّيزه عن غريه 

))( اخلالدي، صالح عبد الفتاح، رشح العقيدة الطحاوية، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، ))4)هـ– 000)م،  ص8)).
))( سورة امللك، اآلية: 4).

))( سورة احلرش، اآلية: )).
)4( السفاريني، حممد، لوامع األنوار، املكتب اإلسالمي، بريوت، ))4)هـ / )99)م، ط)، جزء )، ص)4).

))( العسقالين، شهاب الدين، فتح الباري، احياء الرتاث العريب، بريوت، 408)هـ/988)، ط4، اجلزء )، ص)0) –)0).
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باحلرية واملسؤولية وجعل له خطاب احلساب والتكليف يف دار اإلبتالء))).
ڀٺ ڀ  ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل:﴿ٱٻ  قال 

ٺٺ    ٺ  ٿٿ ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ ﴾))).
ذلك أّن اهلل – عّز وجّل – قد خلق آدم – عليه السالم – ليكون خليفة يف األرض عىل وجه 
اإلبتالء؛ فيحيا مسَتْخَلفًا فيها: يتقّلب بني قدرة اهلل وحكمته، وفضله ورمحته، وعدله وقوته. 
فالغاية من خلق اإلنسان تتمثل يف عبادته هلل من خالل أفعاله يف األرض والتزامه بمراد اهلل 

الرشعي، أي فيام استأمنه اهلل فيه واسرتعاه، وخّوله وابتاله))).  

ترى هل سيشعر اإلنسان هذه الغاية، ويعتمد احلكمة يف اتباعه رصاط اهلل املستقيم؟ 

ونتساءل عن الرصاط املستقيم ما هو؟ وما أحكامه؟ وما غاياته؟ وإىل أين يقود هذا اإلنسان 
املستخلف يف األرض؟

هّيا سيديت تعايل نتعّرف معًا حقائق وأبعاد الرصاط املستقيم.

 

))( اخلالدي، صالح عبد الفتاح، رشح العقيدة الطحاوية، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، ))4)هـ– 000)م، ص: )).
))( سورة البقرة، اآلية: 0)

))( الرضواين، حممود عبدالرزاق، أسامء اهلل احلسنى الثابته يف الكتاب املقدس دراسة مقارنة، مكتبة سلسبيل، القاهرة، الطبعة 
األوىل، ص 490 – )49 بترصف.



الفصل األول: 
خلــــــق حـــــــــواء

     املبحث األول: خلق آدم عليه السالم.

       املبحث الثاين: خلق حواء من نفس آدم.

                 املبحث الثالث: اندفاع املرأة والضلع األعوج.
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المبحث األول: 
خلق آدم عليه السالم

علمنا أن اهلل هّيأ األرض الستقبال اخلليفة لتعمريها بالعمل والكد والسعي واالكتساب، إذًا 
ال بد هلذا اإلنسان من أن ختلق فيه رغبات وشهوات وغرائز وحاجات وأهواء ولذات وآالم، 
للمالئكة:﴿ڱڱڱںںڻ  تعاىل  قال  احلرة،  واإلرادة  االختيار  حرية  له  وترتك 
تنـّزلت عىل  السورة  ﴾)))هذه  ڻڻڻۀۀہہہہھھھھ 
قلب رسول اهلل y يف مكة املكرمة وترتيب نزوهلا رقمه 7) وهي السورة التي بدأت بذكر قصة آدم 
– عليه السالم – وقد ذكرت غري مفصلة أما يف سورة األعراف وهي التي تل سورة ص بالنزول قال 

ى ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۋۅۅ  ۋ  ﴿ٴۇ  تعاىل: 
ائائەئ﴾))).                                                       

أسباب خلقه وما هي مهمته عىل  – من غري ذكر  السالم  – عليه  آدم  اآليات قصة  وتفصل   
األرض. ذكرت قصة آدم – عليه السالم – يف سورة البقرة – األعراف – احلجر – اإلرساء – 

الكهف – طه – ص.
أما ذكر قصة آدم – عليه السالم – بحسب ترتيب النزول فقد جاء بالتسلسل التايل:

ص – األعراف – طه – احلجر – اإلرساء – الكهف – البقرة.
نص القرآن الكريم عىل إيراد قصة آدم – عليه السالم – هلدفني: إثبات الوحي، وتقرير نبوة 

حممد y ووردت قصة آدم يف الّسور واآليات التالية:
يف سورة ص: من اآليات 67  إىل  )8.  -(

يف سورة األعراف: من اآليات ))  إىل )).  -(
يف سورة طه: من اآليات ))) إىل 7)).  -(

يف سورة اإلرساء: من اآليات 60 إىل )6.  -4
يف سورة احلجر: من اآليات 6) إىل 44.  -(

يف سورة الكهف:  اآلية 0).  -6
يف سورة البقرة: من اآليات 0) إىل 9).  -7

))( سورة ص، اآلية: )7– )7
))( سورة األعراف، اآلية: ))
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خلق آدم – عليه السالم:

قّص اهلل عز وجل قّصة آدم – عليه السالم – كام أورد  قصص كثري من الرسل واألنبياء يف كتابه 
﴿ۉۉېېېېىىائائەئەئوئ تعاىل:  قال  الكريم 

وئۇئ ﴾))).
والَقَصَص القرآين هو القصص احلق، وهو أحسن الَقصص، قّصه اهلل – عّز وجل – عىل رسوله 
سيدنا حممد y ليثّبت به فؤاده، ولَعّل الناس يتعظون ويعتربون من هذه الَقَصَص فتكون عربة 

ألويل األلباب.

أما مصادر استمداد الَقصص القرآين فهي مصدران: املصدر األول: ما كان موثوق املعلومات، 
صادق األخبار، فاملصدر األول اليقيني: ما هو موجود يف الكتاب الكريم، واملصدر الثاين: هو 
ما َصحَّ من حديث رسول اهلل y وكل ما سوى ذلك فهو مردود ال يقبل تصديقه وال األخذ 

به))).
تعاىل:﴿ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک قال  ص:  سورة     
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ    گ   ککگ   ک  
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ڻۀۀ    ڻ   ڻ  
ۋ ٴۇ  ۆۆۈۈ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ   ۓ 
ۆئ                                                                                ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېېې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ   
ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب                 ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ 
يثحجمج مثىث  ىتيتجث  مت   خت  حت   خبمبىبيبجت  
ٻ مخجسحسخسمسٱٻٻٻ  محجخحخ  جح    

پپپپڀ ڀ        ڀ  ڀ  ٺٺٺٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ  ٹ  ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ             ڦ   ڦ   ڄ ﴾))) .

﴿ٴۇۋۋۅۅۉۉېې تعاىل:  قال  األعراف:  سورة     

))( سورة يوسف، اآلية: )
))( اخلالدي، صالح، القصص القرآين، دار القلم، دمشق، 8)4)هـ /007)م، ط)، ص )4 – )4 بترصف.

))( سورة ص، اآلية: 67– 88

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ەئەئٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ ىىائ   ېې   
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچ   چچچڇڇڇڇڍڍ
ڈژژڑڑککککگگگگڳ ڌڌڎڎڈ   
ڻڻۀۀہہ ڱڱڱںںڻڻ      ڳڳڳڱ   
ۇۆ ۇ  ہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ   ائ  ى  ى 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ۈئېئېئېئىئىئىئیییی 
حب خب مب ىب   يب  جت حت خت مت ىت يت جث مث  ىث يث    ٱ ٻ ٻ 
ٿٿٿٹٹٹٹ ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ     ٻ  ٻ 

  ڤڤ ڤڤڦڦ ڦڦڄ  ﴾))). 
                                        

   سورة طه: قال تعاىل :﴿ ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃڃڃ  ڃ  ڄڄڄ 
ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ
ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ

ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی﴾))).

        سورة اإلرساء: قال تعاىل:ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ
ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ  گ
ںڻڻڻڻ ں  ڱڱ  ڱڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  
ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
ۋ ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭڭ 

))( سورة األعراف، اآلية: ))– )).
))( سورة طه، اآلية: )))– 7)).
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ۅۅۉۉېېېېى ىائائەئەئ﴾))).

﴿ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ تعاىل:  قال  احلجر:  سورة 
ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ ۆۈۈ 
ەئەئوئوئۇئ   ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ

ىئ ییی ی جئ حئمئ  ٱٻ ٻٻ ٻپ پ پپڀ
ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ہھھھھے ےۓۓڭ﴾))).

                                سورة الكهف: قال تعاىل:﴿ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ 
ۋۋۅۅۉۉېېېې﴾))) .

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ تعاىل:  قال  البقرة:  سورة   
ڀڀٺٺٺڀ   ٺٿٿ ٿٿٹٹٹٹڤڤ
چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ڑ ژژ  ڈڈ  ڍڌڌڎڎ  ڍ  ڇڇڇڇ  چ  چچ  
ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ ڑ 
ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
ىىائائ ھھھھےےۓۓڭڭ 
ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
ٻٻٻٻپپپپ يبٱ     جئحئمئىئيئجبحبخبمبىب 

))( سورة اإلرساء، اآلية: 60– )6
))( سورة احلجر، اآلية: 6)– 44

))( سورة الكهف، اآلية: 0)
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ٺٿٿٿٿٹٹٹٹ ڀڀڀڀٺٺٺ 
ڤڤڤڤڦ ﴾))).

املحور   – السالم  عليه   – آدم  قصة  يف  اآليات  نزول  ترتيب  بحسب   – وجل  عّز   – اهلل  ذكر 
الرئييس، وهو عدم سجود إبليس آلدم، وعدم طاعته لربه، غرورًا بامدة خلقه واحتقارًا ملادة 
خلق آدم، وأهّم أمر رّكز عليه اهلل تعاىل يف القصة هو توّعد إبليس يف غواية اإلنسان. كل هذه 
القصص ذكرت يف السور املّكّية، أي يف مكة املكرمة. واهلدف الرئييس واألسايس منها هو إبعاد 
الناس عن وساوس الشيطان، إذ مل يكن للمسلمني دولة قد تأسست بعد، فهم ما زالوا حتت 
اضطهاد املرشكني يف مكة فأنزل اهلل اآليات لتحث املؤمنني عىل أن يصربوا عىل تعذيب قريش 

هلم.

ولكن حني أصبح املؤمنون يف املدينة، ذكر اهلل – عّز وجل – لنبّيه حممد y اهلدف األسايس من 
خلق اإلنسان، وحّدد له مهّمته يف هذه احلياة، وعّرفه الطريق املستقيم الذي ارتضاه له، وعّرفه 
بعدّوه اللدود إبليس، وكيف حياول أن يقطع عليه مجيع السبل كام فعل مع األمم السابقة، ونّبهه 
رضورة اتباع الترشيع الذي ينّظم حياة الناس، إذ ال بّد من العيش يف جمتمع متعاون ومتناسل.

يعترب آدم– عليه السالم – أول خملوق من البرش وجد عىل األرض، فهو أبو البرش مجيعًا عىل 
اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم. 

أما عرض مراحل تطّور خلق سّيدنا آدم–عليه السالم – فجاء بحسب اآليات واألحاديث:

المرحلة األولى: من حفنة تراب:

األرض:﴿ڇڇڇڇڍ تراب  من   – السالم  –عليه  آدم  خلق  يف  تعاىل  قال 
ڍڌڌ﴾))).

تراب األرض، ففي حديث  – من مجيع  السالم  –عليه  آدم  أن يكون خلق  وشاء اهلل احلكيم 
رسول اهلل y  عن أيب موسى األشعري –ريض اهلل عنه – عن رسول اهلل y قال: )إّن اهلل تعاىل 
خلق آدم من قبضة، قبضها من مجيع األرض، فجاء بنو آدم عىل قدر األرض، فجاء منهم األمحر

 واألبيض واألسود، وبني ذلك، والسهل واحلزن واخلبيث والطّيب، وبني ذلك())) .
وقال تعاىل:﴿ہ ہہہھھھھےےۓۓڭ ڭڭڭ﴾)4)

))( سورة البقرة، اآلية: 0)– 9)
))( سورة طه، اآلية: ))

))( رواه أبو داود، حديث رقم: )69)، والرتمذي، برقم: ))9).
)4( سورة آل عمران، اآلية: 9)
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وقال تعاىل:﴿چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ﴾))).

المرحلة الثانية: خلقه من طين:

وقال تعاىل:﴿ڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾))) 
وهو الطني الرخو.

المرحلة الثالثة: هو الطين الالزب:

والالزب هو الثابت، الشديد الثبوت، املتامسك والشديد،قال تعاىل:﴿ژڑڑک 
کککگگگگڳڳ﴾)))

وقال تعاىل: ﴿ڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾)4) 
تعاىل:  –قال  الّسالم  –عليه  آدم  خلق  مراحل  يراقب  اجلنّة،  يف  موجودًا  إبليس  كان  وقد 

﴿ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ﴾)))

المرحلة الرابعة: خلقه من صلصال من حمأ مسنون:
قال تعاىل:﴿ۋۅۅۉۉېېېېىىائ﴾)6)

الصوت  ُيصدر  ما  وهو  الصلصلة،  من  مشتق  ألنه  اليابس،  اجلاف  الطني  هو  والصلصال 
الشديد. والطني اليابس صلصال ألنك إذا نقرته، أو رضبت عليه فإنه خُيرج صوتًا.

واحلمأ هو الطني األسود املسنون أي املتغري، فاحلمأ املسنون هو الطني املنتن واألسود املتغرّي.

المرحلة الخامسة: مرحلة خلقه من صلصال كالفخار:

قال تعاىل: ﴿ےۓۓڭڭ﴾)7).
والصلصال هنا هو الطني اليابس، وسّمي صلصاالً ألّنه خيرج صوتًا.

))( سورة الروم، اآلية: 0)
))( سورة ص، اآلية: )7

))( سورة الصافات، اآلية: ))
)4( سورة ص، اآلية: )7

))( سورة األعراف، اآلية: ))
)6( سورة احلجر، اآلية: 8)

)7( سورة الرمحن، اآلية: 4)
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هذه املراحل اخلمسة كانت قبل مرحلة نفخ الروح، بقي آدم جسدًا مصّورًا، ومتثاالً جمّساًم بدون 
روح وال حياة، مّدة من الزمن ال يعلمها إال اهلل، وبعد ذلك نفخ اهلل تعاىل فيه الروح.

قال تعاىل: ﴿ۋۅۅۉۉېېې ېىىائائ﴾))).

المرحلة السادسة: آدم قبل نفخ الروح:

ومّلا كان آدم جسدًا متثاالً يف اجلنّة، كان إبليس ينظر إليه ويتعّجب.
عن أنس بن مالك – ريض اهلل عنه – عن رسول اهلل y قال: )ملا صّوره يف اجلنّة، تركه، ما شاء 
اهلل أن يرتكه، فجعل إبليس يطوف به، وينظر إليه، فلاّم رآه أجوف، عرف أّنه خلق ال يتاملك( 

.(((

ومعنى ال يتاملك: ال يملك نفسه عند الغضب، أو عند الشهوة، أي تضعف قواه عند الغضب 
أو عند الشهوة.

بعد  آدم  بيدي فقال: )... وخلق   y – قال: أخذ رسول اهلل  – ريض اهلل عنه  عن أيب هريرة 
العرص من يوم اجلمعة، يف آخر اخللق، يف آخر ساعٍة من ساعات اجلمعة، فيام بني العرص إىل 

الليل( ))).

المرحلة السابعة: مرحلة خلق آدم:

عن أيب هريرة –ريض اهلل عنه – عن رسول اهلل y، قال: )َخلق اهلل آدم عىل صورته، وطوله 
ستون ذراعًا. ثّم قال: إذهب، فسّلم عىل أولئك النفر –وهم نفٌر من املالئكة جلوس – فاستمع 

ما حييونك، فإهنا حتّيتك وحتّية ذرّيتك. 
فذهب فقال: السالم عليكم.

فقالوا: وعليكم السالم ورمحة اهلل. فزادوه: ورمحة اهلل.
فكل من يدخل اجلنّة عىل صورة آدم، فلم تزل اخللق تنقص حتى اآلن( )4).

وعن أيب هريرة – ريض اهلل عنه –، عن رسول اهلل y قال: )ملا خلق اهلل آدم، ونفخ فيه، عطس،
 فقال: احلمد هلل، فحمد اهلل بإذنه، فقال له ربه: يرمحك اهلل يا آدم())).

))( سورة احلجر، اآلية: 8)–9).
))( رواه مسلم، حديث رقم: ))6)، كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: خلق اإلنسان خلقًا ال يتاملك..

))( رواه مسلم، حديث رقم: 789)، كتاب: صفات املنافقني، باب: ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم..
)4(  أخرجه البخاري، حديث رقم: 6)))، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خلق آدم عليه السالم وذريته. ورواه مسلم، حديث 

رقم: )84).
))( رواه الرتمذي، حديث رقم: 68))..
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ويف رواية أخرى: عن أيب هريرة – ريض اهلل عنه –، عن رسول اهلل  y قال: )خري يوم طلعت 
فيه الشمس يوم 

اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل اجلنة، وفيه أخرج منها())).
وأخربنا رسول اهلل y أن أول ما خلق من اإلنسان هو عجب الذنب، وهو آخر فقرات العمود 

الفقري، من
 أسفل الظهر، وهو املعروف باسم »العصعص«، عن أيب هريرة– ريض اهلل عنه – عن رسول 
اهلل y قال: )ليس من اإلنسان يشٌء إال يبىل، إال عظاًم واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يركب 

اخللق يوم القيامة())).

مهمة اإلنسان على األرض:

وبعد أن عرفنا مراحل خلق سيدنا آدم –عليه السالم –، ووقت خلقه )يوم اجلمعة( ويوم نفخ 
الروح فيه، نتسائل عن حقيقة مهّمة اإلنسان عىل األرض، والغاية من ترشيف اهلل له بتسويته 
ثّم نفخ الروح فيه وتعليمه األسامء كلها، والطلب من املالئكة أن  وجعله يف أحسن صورة، 

تسجد له،قال تعاىل: ﴿ەئەئوئوئۇئ  ۇئۆئۆئۈئ﴾))). 
پپڀڀڀٺ پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل:﴿ٱ  وقال 
ٺٺٺڀٿٿ ٿٿ ٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾)4) 
وأراد اهلل سبحانه وتعاىل أن جييب املالئكة عىل سؤاهلم عن حكمة استخالف هذا اخلليفة يف 
األرض، فامتحنهم وامتحن آدم معهم، فنجح آدم يف ذلك االمتحان )بعد أن عّلمه اهلل األسامء 

كلها( وسّمى مجيع املسّميات بأسامئها، بينام عجزت املالئكة عن ذلك، وقال تعاىل: ﴿ڦ
ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
ککک  ڑ   ڑ   ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
ں ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   گ  گ  گگ  ک  

ڻڻڻڻۀ﴾))).   
 وقد رّصح حديث الشفاعة لرسول اهلل y  عن تأكيد تعليم اهلل تعاىل األسامء كلها آلدم. فقد

))( رواه أيب داود، حديث رقم: 046).
))( رواه البخاري، حديث رقم: ))49، وانظر حديث رقم: 4)48، كتاب: سورة النبأ، باب: )يوم ينفخ يف الصور فتأتون 

أفواجًا(، ورواه مسلم، حديث رقم: ))9). 
))( سورة احلجر، اآلية: 9).
)4( سورة البقرة، اآلية: 0).

))( سورة البقرة، اآلية: )) – )).
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 روى أنس بن مالك – ريض اهلل عنه –، عن رسول اهلل y قال: )جيمع اهلل املؤمنني يوم القيامة 
فيقولون: لو استشفعنا إىل رّبنا، حتى يرحينا من مكاننا هذا، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أما 
إىل  لنا  اشفع  أسامء كل يشء.  بيده، وأسجد لك مالئكته، وعلّمك  اهلل  الناس؟ خلقك  ترى 

ربك، حتى يرحينا من مكاننا هذا.())).
ووجه الداللة من احلديث، أن الناس يقولون آلدم: وعلمك أسامء كل يشء. 

ومن هنا نرى أن اهلل تعاىل قد جعل يف هذا اإلنسان اخلليفة خاصّية النطق والكالم، والتعبري 
والبيان، والّرمز باألسامء للمسّميات ألمهية كل ذلك يف حتقيق اخلالفة.

قال تعاىل: ﴿ڃڃڃچچچچڇڇڇ﴾))).
بعدما خلق اهلل آدم، ونفخ فيه من روحه، أمر املالئكة أن يسجدوا له. فنفذوا األمر، وسجدوا. 

﴿ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ تعاىل:  قال 
ھھےےۓۓڭ﴾))).

إياه،  اهلل  عّلمه  الذي  بالعلم  عليهم  لترشيفه  وحتية  تكريم  آلدم سجود  املالئكة  وكان سجود 
املالئكة  سجد  ولقد  وحده.  املعبود  هلل  طاعة  سجود  ولكنه  آلدم،  عبادة  سجود  ليس  فهو 

السجود، قال تعاىل:﴿ہہہہ إبليُس فقد رفض  أما  كّلهم أمجعون آلدم، 
 ھھھھےےۓۓڭ﴾)4).

إلبليس:﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ اهلل  قال  وعندما 
ٿ﴾)))

﴿گ تعاىل:  قال  ﴿پڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴾)6)،  قائاًل:  إبليس  أجاب 
گگڳڳڳ ڳڱڱڱڱںںڻڻڻ

ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
ڭڭڭڭۇۆۆۈۈۋۋۅۅ

ۉۉېېېېىىائائەئەئ﴾)7).

))( رواه البخاري، حديث رقم: 4476، كتاب: التفسري، باب: قوله تعاىل:)وعلم آدم األسامء كلها(.
))( سورة الرمحن، اآليات: ) – 4.

))( سورة اإلرساء، اآليات: )6– )6.
)4 ( سورة البقرة، اآلية:4).

)) ( سورة األعراف، اآلية: )) 
)6( سورة األعراف، اآلية: ))

)7 ( سورة ص، اآليات:)7–76.
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واالفتخار،  واألنانّية  والغرور،  واالستعالء  التكرّب  عىل  يدّل  منه(  خري  )أنا  إبليس  وجواب 
واالعتداد بالنفس، وكّلها صفات مهلكة، من خالهلا يتمّكن إبليس من إغواء وإضالل ذرّية 
آدم، وعندما يرى إبليس اإلنسان املؤمن يعبد اهلل ويسجد له، يندم عىل رفضه السجود آلدم، 
ندم عجز وحسة ألن رفضه سّبب له طرد اهلل له من اجلنة، وغضبه عليه ووعد له بعذاب النار.
عن أيب هريرة– ريض اهلل عنه – قال: قال رسول اهلل y )إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل 
بالسجود  وأمرت  اجلنّة،  فله  فسجد،  بالسجود  آدم  ابن  ُأِمر  ويله،  يا  يقول:  يبكي،  الشيطان 

فعصيت فل النار())).
)ألهنم  وذريته  آدم  بني  بإغواء  يقوم  أن  هلل  وتعّهد  ومتّرده،  وكفره  عصيانه  عىل  إبليس  وأرّص 
السبب يف إخراجه من اجلنّة( ووعد أن يبذل أقىص جهده يف سبيل إبعاد ذرّية آدم عن رصاط 

اهلل املستقيم، وأخذهم إىل طريق الكفر والعصيان.
﴿چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ  تعاىل:  قال 
مح جح   ﴿مج  أيضًا:  وقال  گ﴾)))،  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 

جخحخمخجسحسخس﴾))).
أمام  نفسه  عىل  إبليس  قطعه  الذي  العهد  هو  وهذا  وذّريّته،  آلدم  إبليس  عداوة  رّس  هو  هذا 

ربه اهلل تعاىل: ﴿گگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻڻ  ںڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھھے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
الذي  هذا  آدم،  أرأيت  لربه:  إبليس  ەئ﴾)4)يقول  ەئ  ائ  ىائ  ى، 
ماذا  أريك  حتى  منهم  ومّكني  ذرّيّته،  عىل  سلِّطني  بسببه،  ولعنتني  عّل،  وفّضلته  كّرمته 
ألحتنكّن  ومعنى  عليهم.  وأسيطّرن  وأحتنكنّهم،  وأضّلنهم،  ألغوينّهم،  هبم:  سأفعل 
يوضع  الذي  هو  الدابة  وحنك  احلنك«   « من  مأخوذة  والكلمة  عليهم،  ألسيطّرن  ذّريته: 
البهائم  من  آدم،  ذّرية  من  وأتباعه  جنوده  يعترب  إبليس  به.فكأن  لتقاد  ومقودها  جلامها  فيه 
خلفه  يسري  املسكني  وذاك  به،  يقوده  َورَسنا،  خطامًا  منهم  كلٍّ  َحنَِك  يف  يضع  والدواب، 
ذّرية  عىل  إبليس  اهلل  سّلط  وقد  صاحبها.  خلف  الدابة  تسري  كام  ذلياًل،  منقادًا  مستسلاًم 
هلم. وامتحانًا  ابتالًء  وذلك  هلم،  والوسوسة  إلغوائهم  جماال  له  وجعل  منهم  ومّكنه  آدم، 

))( رواه مسلم، حديث رقم: )8، وانظر األحاديث الصحيحة رقم )). 
)) ( سورة األعراف، اآليات:6)– 7).

)) ( سورة ص، اآليات:)8– )8.
)4 ( سورة اإلرساء، اآلية:)6 – )6
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ومن أسلحة الشيطان في إغواء بني آدم، التي ذكرتها اآليات: 

)- ﴿ےےۓ ۓڭ﴾ إّن إبليَس يؤثِّر يف جنوده بصوته، حيث يزعجهم 
ويستفّزهم به. قال الراغب يف اإلستفزاز بالصوت: واالستفزاز هو اإلزعاج والتأثري. يقال: 
استفّزه بصوته أي أزعجه بالصوت. وصوت الشيطان هو كلُّ األصوات والعبارات املحّرمة 
التي تنترش يف حياة النّاس، هبدف التأثري فيهم، ودعوهتم إىل التخّل عن منهاج اهلل، وارتكاب 

ما هنى اهلل عنه. وما أكثر هذه األصوات الشيطانية الصاخبة املجلجلة يف هذا الزمان.

أمامه،  ويسوقهم  وجنوده،  أتباعه  عىل  جيلب  إبليس  )-﴿ڭڭڭۇ﴾ 
فرسانه  الشيطان  خيل  أمامه،  ويسوقها  غنمه،  عىل  جيلب   – الذي  كالراعي  عليهم،  ويصبح 
الذين يركبون اخليول ويسّمون اخليالة.  وَرِجُل الشيطان: مجع راجل، وهم املشاة الراجلون 

الذين يمشون عىل أقدامهم.

)األموال  أوالدهم.  ويف  أمواهلم  يف  حزبه  يشارك  إنه  )-﴿ۇۆۆۈ﴾ 
مجعها من حرام وانفاقها يف حرام واألوالد بأن ال يراعوا منهج اهلل يف الزواج والتناسل، فال 
يكون الزوج وال الزوجة من الصاحلني، وال يقيمون أرسهتم عىل منهاج اهلل، ومن ثّم ال يكون

أوالدهم صاحلني، وإنام يكونون فاسدين ضائعني، أرسى للشيطان.

4-﴿ۈٴۇۋۋۅۅۉ﴾ إّن إبليس َيِعُد جنوده الوعود الفارغة، وُيمنّيهم
﴿ۓۓڭڭڭ  تعاىل:  قال  اخليالية.  األماين   
ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
ورغم  ېېېېىىائائەئەئوئوئ﴾)))، 
كثرة األسلحة يف إغواء جنده من ذرية آدم فإنه عاجز عن إغواء عباد اهلل الصاحلني، قال تعاىل: 
عن  عجزه  يعلم  وإبليس  ﴿ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ﴾ 

التأثري يف عباد اهلل الصاحلني))). 

تعرّف إلى عدوّك الجن:

عىل  حقده  مدى  اكتشفت  وذريته  آلدم  اجلن  عداوة  رِسّ  عرفت  أن  وبعد  واآلن 
ماذا  األرض،  يف  خليفة  يكون  أن  وقبل  ربه،  بميثاق  قبل  الذي  اإلنسان  هذا 
الذي  اللئيم  العدّو  هذا  هو  ومن  وجنده؟  الشيطان  رّش  من  نفسك  حلامية  ستفعلني 
عنه؟ اهلل  يرىض  ما  كل  عمل  عن  لتبتعدي  الدنيا  بمفاتن  ويبهرك  ويغويك  سيتحّداك 

)) ( سورة النساء، اآلية:9)) – 0))
)) ( اخلالدي، صالح، القصص القرآين، دار القلم، دمشق، 8)4)هـ، 007)م، الطبعة الثانية، اجلزء األول، ص 6)) – 9)).
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تعايل يا عزيزيت نتعّرف معًا إىل اجلن، إبليس وذريته وجنده!
» إبليس« هو من اجلن وبسبب رفضه السجود آلدم عليه السالم، وعصيانه لربه هو أول من 

كفر باهلل ورفض أوامره، ومتّرد عليه، وألنه متّرد عىل اهلل أطلق عليه وصف الشيطان.
والشيطان صفة مشتقة، واشتقاقه من شطن ومعنى الشطن: االبتعاد.

ووصف إبليس بذلك لتشطينه، وابتعاده بذلك عن رمحة اهلل وكرامته، واستحقاقه االحرتاق 
ڦڦڦڦ ﴿ٹڤڤڤڤ  تعاىل:  قال  جهنّم،  يف  بالنار 

ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ﴾)))، فجعل اهلل 
عّز وجّل من اإلنس شياطني مثل ما جعل من اجلن.

من هم الجان ومن هم الشياطين؟ 
أواًل: تعريف الجن:

 )اجلن عامل غري عامل اإلنسان وعامل املالئكة، بينهم وبني اإلنسان قدر مشرتك من حيث اتصاف 
بصفة العقل واإلدراك، ومن حيث القدرة عىل اختيار طريق اخلري والرش، وخيالفون اإلنسان يف 

أمور أمهها أن أصل اجلان خمالف ألصل اإلنسان.
ملاذا سموا جنّا:

وسموا جنّا الجتناهنم: أي استتارهم عن العيون())).
اجلن يف اللغة:

عليه  وأجنّه وجّن  الليل  ويقال: جنّه  اإلنس،  )اجلّن خالف  قال:  دريد  ابن  الشبل عن  روى 
وغطاه يف معنى واحد إذا سرته وكل يشء استرت عنك فقد جّن عنك وبه سميت اجلن وكان 

أهل اجلاهلية يسمون املالئكة جنّا الستتارهم عن العيون())).
قال ابن عقيل: )إنام سمي اجلن جنا الستجناهنم)4) واستتارهم عن العيون، ومنه سمي اجلنني 
جنينًا واجلنة جنة لسرتها واملجن جمنًا بسرته للمقاتل يف احلرب، وليس يلزم بأن ينتقص هذا

 باملالئكة ألن األسامء املشتقة ال تناقض())).
وقال أيضًا: )والشياطني العصاة من اجلن وهم ولد إبليس، واملردة أعتاهم وأغواهم، وهم 

)) ( سورة األنعام، اآلية: ))).
)) ( األشقر، عمر، عامل اجلن والشياطني، األردن، دار النفائس للنرش والتوزيع، الطبعة التاسعة، ))4)ه / )99)، ص 9.

)) ( الشبل، بدر الدين، أحكام اجلان، بريوت، دار ابن زيدون، ص 9).
)4 ( استتارهم عن العيون.

)) ( املصدر السابق، ص 0).
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أعوان إبليس ينّفذون بني يديه يف اإلغواء كأعوان الشياطني())).
ورد يف لسان العرب:

)جّن: جّن اليشء جينّه جنًّا: سرته. وكل يشء سرت عنك فقد جن عنك. وجنُه الليل جينه جنًا 
وجنونًا وجن عليه جين بالضم، جنونًا وأجنُة: سرته، ويف احلديث: جّن عليه الليل أي سرته، 
وبه سمي اجلن الستتارهم واختفائهم عن األبصار، ومنه سمي اجلنني جنينًا الستتاره يف بطن 
الليل وجنونه وجنانه: شدة ظلمته وادهلاّمه. وقيل اختالط ظالمه...«. »واجلن:  أمه. وجن 
ولد اجلان. ابن سيدة: اجلن نوع من العامل سموا بذلك الجتناهنم عن األبصار وألهنم استجنوا 

من الناس فال ُيرون...())).

أواًل: تعريف الجن شرعًا:

قد عرف اجلن بتعريفات، منها:
)- اجلن: )نوع من األرواح العاقلة املريدة، عىل نحو ما عليه روح اإلنسان، ولكنهم جمّردون 

عن املادة())).

منزلون  باللسان  والعلم  الكالم  أهل  عند  )اجلن  قال:  الرب  بن  أيب عمر  الشبل عن  )- روى 
عىل مراتب فإذا ذكروا اجلن خالصًا قالوا: جنّي، فإن أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا: عامٌر 
واجلمع عاّمر، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعزم فهو شيطان، فإن زاد 

عىل ذلك فهو مارد، فإن زاد عىل ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت واجلمع عفاريت()4).

ثانيًا: خلق الجن وأصل مادتهم

ٴۇ﴾)))،    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ   الكريم:  القرآن  بنّص  النّار  من  خملوق  اجلّن 
 :y ڭۇۇۆۆۈ﴾)6)وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت قال رسول اهلل﴿

»ُخِلَقت املالئكُة من نور، وُخِلَقت اجلانُّ من مارج من نار وخلق آدم ممّا وصف لكم«)7). 

)) (املصدر السابق، ص 0).
)) ( ابن منظور، لسان العرب، ج ))، ص )9، )9، )9. 

)) ( وجدي، حممد فريد، دائرة معارف القرن العرشين، ج )، ص )9).
)4 ( الشبل، بدر الدين، أحكام اجلان، ص 0) –)).

)) ( سورة احلجر، اآلية 7).
)6 ( سورة الرمحن، اآلية )).

)7 ( رواه مسلم يف صحيحه، رقم احلديث996)، كتاب الزهد والرقائق، باب يف أحاديث متفرقة.
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ثالثًا: متى خلق الجان؟

ھ  ے   ے ۓ ۓ   ڭ   ڭڭ ڭ ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ قال  تعاىل: ﴿ 
ٴۇ﴾))). 

باجلان  )وعني  ۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾    ﴿ تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الطربي  يقول 
ههنا: إبليس أبا اجلن، يقول تعاىل ذكره: وإبليس خلقناه من قبل اإلنسان من نار السموم())).

ويقول القرطبي يف تفسريه: »أي من قبل خلق آدم«. ثم ينقل ما قاله احلسن: يعني إبليس، خلقه 
اهلل تعاىل قبل آدم عليه السالم())).

رابعًا: أنواع الجن

* قال أبو القاسم السهيل)4):
)اجلن ثالثة أصناف كام جاء يف حديث: ِصنٌْف عىل صور احلّيات، وِصنٌْف عىل صور كالب 
حيّلون  وِصنٌْف  الرواة،  بعض  وزاد  أجنحة  ذوات  هّفافة  قال:  أو  طّيارٌة  ريٌح  وِصنٌْف  سود، 

ويظعنون وهم السعاىل(.
* )ورد ذكر اجلّن يف القرآن الكريم بتسميات متعّددة، وتعّدد التسميات إنام كان بسبب تعّدد 
إبليس،  عفريت،  مريد،  مارد،  جان،  جن،  األلفاظ:  ومن  اجلّن.  من  والصفات  اخلصائص 

شيطان، قرين ))).
- جن: مثل قوله تعاىل: ﴿ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ

ڄڄڄڃڃڃ﴾)6).
جان: مثل قوله تعاىل: ﴿ ڦڦڦڦڄڄ﴾)7).

- مارد: مثل قوله تعاىل: ﴿ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾)8).
- مريد: مثل قوله تعاىل: ﴿ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ﴾)9).

)) ( سورة احلجر، اآلية 6)، 7).
)) ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 0/8).

)) ( اجلامع ألحكام القرآن، 9/)).
)4(  الشبل، أحكام اجلان، ص )). 

)) ( الدكتور إبراهيم أدهم، العالقة بني اجلن واإلنس، دار بريوت املحروسة، ))4)ه/ )99)م، ص )4.
)6(  سورة األنعام، اآلية ))).

)7 ( سورة الرمحن، اآلية 74.
)8 ( سورة الصافات، اآلية 6، 7.

)9 ( سورة احلج، اآلية ).
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چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ تعاىل:﴿  قوله  مثل  عفريت:   -
ژژ﴾))).

- إبليس: مثل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ہہہہھھھھے
ےۓ ۓڭ﴾))).

- شيطان: مثل قوله تعاىل: ﴿ۆۆۈۈٴۇ  ﴾))).
وتعاىل:﴿ٱٻٻٻٻپپ سبحانه  قوله  مثل  قرين:   -

پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ  ٿ ﴾)4).

خامسًا: أجسام الجن:

ورد يف كتاب أحكام اجلاّن لإلمام الشبل عن أجسام اجلّن ما يل))):
قال القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن الفراء احلنبل:

)اجلن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة وجيوز أن تكون كثيفة خالفًا ـ للمعتزلة يف قوهلم: إهنم 
أجسام رقيقة ولرقتهم ال نراهم ـ والداللة عىل ذلك علمنا بأن األجسام جيوز أن تكون رقيقة 
وجيوز أن تكون كثيفة، وال يمكن معرفة أجسام اجلن أهنا رقيقة أو كثيفة إال باملشاهدة أو اخلرب 
الوارد عن اهلل تعاىل أو عن رسول اهلل y  وكال األمرين مفقود فوجب أن ال يصّح أهنم أجسام 
رقيقة أصاًل، فأما قوهلم: إن اجلن إنام كانت أجسامًا رقيقة ألننا ال نراها وإنام ال نراها لرقتها 
فال يصح ألننا قد دللنا عىل أن الرقة ليست بامنعة عن الرؤية يف باب الرؤية وجيوز أن تكون 

األجسام الكثيفة موجودة وال نراها إذا مل خيلق اهلل تعاىل فينا اإلدراك(.
-يقول الدكتور إبراهيم أدهم يف كتابه)6):

)ال شك أن للجّن مادة، إذ ال يعقل أن يكون املخلوق بال مادة، واملادة تشكل جساًم، واجلسم
يأخذ حيزًا. إال أن املخلوقات يف هذا الكون عىل نوعني مها املخلوقات املنظورة، واملخلوقات 
تعاىل: قوله  بدليل  العادية  األحوال  يف  احلواس  عن  مستورة  خملوقات  فاجلن  املستورة... 

﴿ ڱڱڱڱںںڻڻ ﴾)7).

))(  سورة النمل، اآلية 9).

)) ( سورة البقرة، اآلية 4).
))(  سورة التكوير، اآلية )).

)4 ( سورة النساء، اآلية 8).
))(  اإلمام الشبل، أحكام اجلان، ص 0).

)6 ( الدكتور إبراهيم أدهم، العالقة بني اجلن واإلنس، ص 7).
)7 (سورة األعراف، اآلية 7).
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سادسًا: قدرته على التشّكل:

y بحفظ  اجلن يتشكّلون ويتصّورون. فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: وكلني رسول اهلل 
زكاة رمضان فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام فأخذته وقلت: واهلل ألرفعنك إىل رسول اهلل 
النبي  y قال: إين حمتاج وعل عيال، ويل حاجة شديدة قال: فخليت عنه، فأصبحت. فقال 
y: »يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة؟« قال: قلت يا رسول اهلل شكا حاجًة شديدًة وعياالً 
 y فرمحته فخليُت سبيَله قال: »أما إنه كذب وسيعود« فعرفت أنه سيعود، لقول رسول اهلل 
»أنه سيعود«. فرصدته فجاء حيثو من الطعام، فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول  اهلل y قال: 
 :y دعني فإين حمتاج وعل عيال، ال أعود، فرمحته فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول اهلل
»يا أبا هريرة ما فعل أسريك؟« قلت: يا رسول اهلل شكا حاجة شديدة وعياالً فرمحته فخليت 
فقلت:  فأخذته  الطعام  من  فجاء حيثو  الثالثة  فرصدته  إنه كذبك وسيعود«.  »أما  قال:  سبيله 
أنك تزعم ال تعود ثم تعود. قال دعني  y وهذا آخر ثالث مرات  ألرفعنك إىل رسول اهلل 
أعلمك كلامت ينفعك اهلل هبا. قلت: ما هن؟ قال: إذا آويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس ﴿

ڻۀۀہہہہ ﴾ حتى ختم اآلية فإنه ال يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك 
شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول اهلل y: »ما فعل أسريك البارحة؟« 
قلت: يا رسول اهلل زعم أنه يعلمني كلامت ينفعني اهلل هبا فخليت سبيله.قال: »ما هي؟« قلت:
اآلية﴿ڻۀۀہہ ختتم  حتى  أوهلا  من  الكريس  آية  فاقرأ  فرايش  إىل  آويت  إذا  يل  قال 

ہہ﴾ وقال يل: لن يزال عليك من اهلل حافظ وال يقربك شيطان حتى تصبح ـ وكانوا 
أحرص يشء عىل اخلري ـ فقال النبي y: »أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب منذ 

ثالث يا أبا هريرة؟« قال: ال، قال: »ذاك الشيطان«))).
  y اهلل  رسول  امرنا  يقول:  اهلل  عبد  بن  جابر  سمع  انه  الزبري:  أبو  أخربنا   *
 y النبي  هنى  ثّم  فتقتله،  بكلبها  الباديِة  تقدمّن  املرأَة  إّن  حتى  الكالب،  بقتل 
شيطان«))). فإنه  النقطتني،  ذي  البهيم  باألسود  »عليكم  وقال:  قتلها.  عن 

سابعًا: خلقهم ذكورًا وإناثًا:

تعاىل:﴿ڎڈ قال  وتناسلهم  تزاوجهم  يتم  وبذلك  واإلناث  الذكور  اجلن  عامل  يف  يوجد 
ڈژژڑڑکککک ﴾))). وقال تعاىل:﴿ ڦڦڦڦڄڄ 

﴾)4)، فهذه اآليات دالة عىل وجود ذكور اجلن.
))(  البخاري، الصحيح، رقم ))))يف الوكاله، باب إذا وكل رجال فرتك الوكيل شيئًا.

)) ( رواه مسلم، رقم )7)) كتاب املساقاة باب األمر بقتل الكالب وبيان نسخه.
)) ( سورة اجلن، اآلية 6.

)4 ( سورة الرمحن، اآلية 74.
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أما قول رسول اهلل y ورد يف الصحيحني عن أنس ريض اهلل عنه قال: كان النبي y إذا دخل 
اخلالء قال: »اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«))).

قاله  وإناثهم  الشياطني  ذكران  يريد  خبيثة  مجع  واخلبائث  خبيث  مجع  )اخلبث  احلافظ:  قال 
اخلطايب وابن حبان وغريمها())).

وهذه النصوص يف اشتامل اجلن عىل نوعني: وجود ذكران اجلن وإناثهم.
وإن عامل اجلن يتكاثر كعامل اإلنس حيث إن اهلل تعاىل أثبت يف القرآن الكريم أن اجلن يتناكحون 

ويتناسلون. 
ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  تعاىل:﴿ڱ  قال 

أهنم  عىل  يدل  وهذا   .(((﴾hhھھھےےۓۓڭڭ
يتناكحون ألجل الذرية. وقال قتادة: )أوالد الشيطان يتوالدون كام يتوالد بنو آدم، وهم أكثر 

عددا()4).

ثامنًا: مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم:

)اجلن يسكنون هذه األرض التي نعيش فوقها، ويكثر جتمعهم يف اخلراب والفلوات، ومواضع 
النجاسات كاحلاممات واحلشوش واملزابل واملقابر())).

والشياطني تبيت يف البيوت التي يسكنها الناس، وتطردها التسمية وذكر اهلل، وقراءة القرآن، 
خاصة سورة البقرة، وآية الكريس منها.

وأخرب الرسول y أن الشياطني تنترش وتكثر بحلول الظالم، ولذا أمرنا أن نكف صبياننا يف 
هذه الفرتة، والشياطني هترب من األذان، ورد يف الصحيحني عن جابر ريض اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل y: »إذا كان جنُح الليل – او أمسيتم – فكّفوا صبيانكم، فإن الشياطني تنترش حينئذ، 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخّلوّهم وأغلقوا األبواب، واذكروا اسم اهلل، فإن الشيطان ال يفتح 
بابا مغلقًا وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهلل، ومخروا آنيتكم، واذكروا اسم اهلل، ولو أن تعالضوا 

عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم«)6)  ويف رمضان تصفد الشياطني. والشياطني حتب اجللوس 

)) ( صحيح البخاري، رقم احلديث )4)، يف كتاب الوضوء باب ما يقول عند اخلالء.
)) ( ابن حجر العسقالين، احلافظ، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، الطبعة الرابعة، اجلزء األول، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، 408)ه/ 988)م، ص 96).
)) (سورة الكهف: اآلية 0).

)4 ( شاه الدين، ويل الدين، اجلن يف القرآن والسنة، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 6)4)هـ / 996)م، ص )8.
)) ( األشقر، عمر، عامل اجلن والشياطني، الطبعة التاسعة، جزء )، دار النفائس للنرش والتوزيع، األردن، ))4)ه / )99)م، 

ص )).
)6 ( متفق عليه، رواه البخاري رقم احلديث 04)) يف بدء اخللق، باب خري مال املسلم.
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بني الظل والشمس؛ ولذا هنى الرسول y عن اجللوس بينهام. فهناك أحاديث صحيحة مروية 
يف السنن تثبت ذلك.

تاسعًا: طعام الجن وشرابهم:

اجلنـ  والشياطني منهم – يأكلون ويرشبون. فال بد من بقائهم وذلك يستلزم طعامهم ورشاهبم 
تعاىل:﴿ڄ اهلل  قول  منها  صحيحة.  نبوية  وأحاديث  قرآنية  آيات  دلت  وقد   – كاإلنس 
ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ
عنه:  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  البخاري  صحيح  يف  وجاء   .(((﴾ ڎڈڈژ 
هذا؟«  »من  قال:  هبا  يتبعه  هو  فبينام  وحاجته.  لوضوئه  إداوة   y النبي  مع  حيمل  كان  أنه 
بروثة«.  وال  بعظم  تأتني  وال  هبا  استنفض)))  أحجارًا  »أبغني  فقال:  هريرة.  أبو  أنا  فقال: 
فرغ  إذا  حتى  انرصفت  ثم  جنبه  إىل  وضعتها  حتى  ثويب  طرف  يف  أمحلها  بأحجار  فأتيته 
جّن وفد  أتاين  وإنه  اجلن  طعام  من  »مها  قال:  والروثة؟  العظم  بال  ما  فقلت:  معه.  مشيت 

نصيبني))) ونعم اجلن فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم أن ال يمروا بعظم وال روثة إال وجدوا 
عليها طعامًا«)4).

عاشرًا: أعمار الجن وموتهم:

آدم بني  كآجال  آجال  هلم  إذًا  للنوع.  حفظًا  ويتكاثرون  يتناسلون  أحياء  موجودون  اجلن 
تعاىل: قال  أيدهيم.  قدمت  ما  عىل  والعقاب  للحساب  فيحرشون  يموتون  ثم  يبلغوهنا 
﴿ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ تعاىل:  وقوله   (((﴾ ڳڱ  گڳڳڳ   ﴿
ژڑڑکککک ﴿ڈڈژ  تعاىل:  وقال  ڈ﴾)6)، 
گگ  گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ

ڻۀۀہہہ﴾)7)ہ.

كذلك روى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي y كان يقول: »أعوذ 

)) ( سورة الذاريات، اآليات 6)، 7)، 8).
)) ( أي استنجى هبا. ابن االثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، بريوت، املكتبه العلمية، ج)، ال.ط، ال. ت، ص97.

)) ( كانت مدينة عامرة من بالد اجلزيرة عىل جادة القرافل من املوصل اىل الشام. انظر احلموي ياقوت،  معجم البلدان، بريوت، 
دار صادر، املجلد اخلامس، 97))هـ/977)م، ص88).

)4 ( صحيح بخاري، رقم احلديث 860)، كتاب مناقب االنصار، باب ذكر اجلن.
)) ( سورة القصص: اآلية 88.

)6( سورة الرمحن: اآليتان 6)، 7).
)7(  سورة األنعام: اآلية 8)).
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بعّزك الذي ال إله إال أنت، الذي ال يموت واجلّن واإلنس يموتون«))).
مقدار  نعرف  ال  ولكن  يموتون  اجلن  أن  عىل  الدالة  واألحاديث  اآليات  بعض  فهذه   
الساعة: تقوم  أن  إىل  حّيا  سيبقى  إنه  اللعني،  إبليس  عن  اهلل  أخربنا  ما  إال  أعامرهم. 

﴿ڄڄڄڄڃڃڃڃچچ﴾))).

وجوب االعتقاد بوجودهم:

املسلمون كلهم يعتقدون بوجود خملوقات غيبية عنا، ال نراها بحواسنا يف احلاالت العادية، 
اسمها )اجلن(، ألن اهلل سبحانه يف قرآنه، والرسول y يف كالمه، قد أخربا بوجودهم بشكل 

قاطع ال حيتمل التأويل))).

عقيدة الناس بالجن:

أكثر أهل امللل والنحل ـ وخصوصًا أتباع األنبياء ـ معتقدون بوجود اجلن، باعتبار أن األنبياء ـ 
وهم صادقون بال مرية ـ قد أخربوا بوجودهم، وال يتم إيامن املؤمن باهلل إال بأن يصدق بجميع 

ما خيربه رسوله)4). 
فاالعتقاد بوجود اجلن من واجب اإليامن، وإنكار وجودهم ردٌّ للقرآن والسنة املتواترة، وهذا 

هو الكفر والعياذ باهلل.

العالقة بين الجن واإلنس

أ ـ كوهنم مسخرين لسليامن عليه السالم:
لقد سخر اهلل سبحانه وتعاىل اجلن  وقهرهم  لسيدنا سليامن عليه السالم قال تعاىل:﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀڀ ﴾)))، وقال 
تعاىل: ﴿ۉۉېې   ې ېى ى ائ  ائ ەئ ﴾)6)  كانوا 

يعملون له أعامالً شتى حتتاج إىل القدرة، والذكاء واملهارة. 

)) ( صحيح البخاري رقم احلديث )8)7 كتاب التوحيد باب: قول اهلل تعاىل: )وهو العزيز احلكيم(.
))( سورة األعراف: اآلية 4)، )).

)) ( حبنكة امليداين، حسن، العقيدة اإلسالمية وأسسها، الطبعة الثالثة، دار القلم، دمشق، )98)م/ )40)ه، ص )8).
)4 ( املصدر السابق، ص )8).

)) ( سورة األنبياء، اآلية )8.

)6 ( سورة األنبياء، اآلية )8.
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: y ب ـ كوهنم مسخرين لنبينا حممد
أخرج مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أن النبي y  قال: »ما منكم 

َل به قرينه من اجلن«. قالوا وإياك؟ يا رسول اهلل! قال: »وإياي، إال أن اهلل  من أحد إال وقد وكِّ
أعانني عليه فأسلم. فال يأمرين إال بخري«))).

ويف الصحيحني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي y قال: »إن عفريتًا من اجلن جعل يفتك 
عل البارحة ليقطع عل الصالة وإن اهلل أمكنني منه فَذَعتُّه فلقد مهمت أن أربطه إىل جنب سارية 
من سواري املسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أمجعون أوكلكم. ثم ذكرت قول أخي سليامن: 

﴿ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ﴾)))، فرده اهلل خاسئًا«))).

ثانيًا: تسخير الجن لغير األنبياء وكيفيته

ذلك عىل  والداللة  مكابر،  معاند  إال  ينكرها  ال  واقعة،  حقيقة  األنبياء  لغري  اجلن  تسخري  إن 
بقول اهلل تعاىل: ﴿ڎڈڈژژڑڑ کککک  ﴾)4)

 ومن كان يستعمل اجلن يف أمور مباحه له، فهو كمن استعمل اإلنس يف أمور مباحة له، وهذا 
فيكون  له،  مباحات  يف  ويستعملهم  عليهم،  حرم  وينهاهم عام  عليهم،  جيب  بام  يأمرهم  كأن 
بمنزلة امللوك، الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء اهلل، فغايته أن يكون يف 
إبراهيم وموسى  مع  الرسول، كسليامن ويوسف  العبد  مع  امللك  النبي  مثل  اهلل  أولياء  عموم 

وعيسى وحممد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
ومن كان يستعمل اجلن فيام ينهى اهلل عنه ورسوله إما يف الرشك، وإما يف قتل معصوم الدم، أو

 يف العدوان عليهم بغري القتل، كتمريضه وإنسائه العلم، وغري ذلك من الظلم، وإما يف فاحشة، 
كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان هبم عىل اإلثم والعدوان، ثم إن استعان هبم 
وإما مذنب غري  فاسق،  إما  فهو عاص.  املعايص  استعان هبم عىل  وإن  كافر،  فهو  الكفر  عىل 

فاسق.
وإن مل يكن تام العلم بالرشيعة، فاستعان هبم فيام يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعني هبم 
عىل احلج، أو يطريوا به عند السامع البدعي، أو أن حيملوه إىل عرفات، وال حيج احلج الرشعي
الذي أمره اهلل به ورسوله، وأن حيملوه من مدينة إىل مدينة، ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا

))(  صحيح مسلم، رقم احلديث 4)8)، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس، أن 
مع كل إنسان قرينًا.

)) ( سورة ص، اآلية )).
)) ( صحيح البخاري، رقم )4) باب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة، والتعوذ منه. وصحيح مسلم، رقم احلديث 4808، 

كتاب تفسري سورة ص باب قوله:)وهب يل ملكًا ال ينبغي ألحد من بعدي(.
)4 ( سورة اجلن، اآلية 6.
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 به())).
وبعد هذا التعريف املوسع والرصيح للجن وأتباعه نتساءل:

اهلل  أن  من  بالرغم  عليهم  وينترص  سُيغوهيم  وهل  إبليس،  من  آدم  بني  موقف  سيكون  كيف 
مّيزهم بالعقل وعّلمهم األسامء كّلها، وبالرغم من أخذه امليثاق عليهم، وبالرغم من تسليح 
وأقّروا هم  عليه  تعاىل  اهلل  أشهدهم  الذي  امليثاق  وما هو  فيهم؟  التي جعلها  بالفطرة  اهلل هلم 

بمضمونه؟   
عندما خلق اهلل عّز وجّل آدم–عليه السالم –، مجع بني آدم )ذريته الكائنة من بعده(، وعّرفهم 
تعاىل:﴿ٹٹٹٹڤڤڤ  قال  غريه.  إله  وال  له،  رشيك  ال  وحده  وأنه  بنفسه، 

ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ڇڇڇڍ﴾ .))) 

تعاىل:﴿ٹٹٹٹڤڤڤ اهلل  قول  يف  كعب،  بن  ُأيَبِّ  عن  أثرًا  أمحد  اإلمام  روى 
چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ڇڇڇڇڍ﴾قال: »مجعهم فجعلهم أرواحًا، ثم صّورهم، فاستنطقهم فتكّلموا،

ثم أخذ عليهم العهد وامليثاق، وأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم؟  قال: فإين ُأْشِهُد عليكم 
السموات السّبع واألرض السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة مل نعلم هبذا، 
إعلموا أنه ال إله غريي، وال ربَّ لكم  غريي، فال ترشكوا يب شيئًا، وإين سأرسل إليكم رسل 
يذّكرونكم عهدي وميثاقي، وُأْنِزُل عليكم كتبي، قالوا شهدنا بك ربنا وإهلنا، ال رّب لنا غريك. 

فأقّروا بذلك«))). 
هذا امليثاق هو أساس فطرة التوحيد يف كل إنسان، فالفطرة التي فطر اهلل اخلالئق عليها اقتضت 
فقرها، وتّوابًا رحياًم عند  قّوة عليا عند ضعفها، وتطلب غنّيًا أعىل عند  إىل  النفوس  تلجأ  أن 
ذنبها، وسميعًا قريبًا بصريًا جميبًا عند سؤاهلا، وكلُّ ذلك يدعو النفس إىل التوحيد واإلسالم، 

والعودة بالرضورة إىل امللك القدوس السالم)4).     
ومثل هذا اإلحساس الفطرّي كامن يف النفس وإن مل يعلنه الشخص، فإن خال القلب من موانع 
الطبع املألوفة، ومن التأّثر باالعتقادات الرشكية فإن قلبه يتوّجه تلقائيًا إىل رّبه بالعبودية قال تعاىل:  ﴿
ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې
. ېىىائائەئ﴾))) 

)) ( األشقر، عمر، عامل اجلن والشياطني، الطبعة التاسعة، اجلزء )، دار النفائس، األردن، ))4)ه/ )99)م، ص 6)) ـ 7)).
)) ( سورة األعراف، اآلية: )7). 

)) ( مسند اإلمام أمحد، كتاب مسند األنصار، رقم احلديث )8)0).
)4 ( الرضواين، منة القدير، مكتبة سلسبيل، القاهرة، الطبعة األوىل، 0)4)هـ– 009)م، ج)، ص 68) بترصف.

)) ( سورة الروم، اآلية: 0) . 
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قال: قال رسول اهلل y: )ما من مولود إال يولد عىل الفطرة، فأبواه هيّودانه، أو ينرّصانه، أو 
يمّجسانه، كام تنتج هبيمة))) مجعاء)))، هل حتّسون فيها من جدعاء())) ، ثّم يقول: ) .. فطرة اهلل 

التي فطر الناس عليها()4) هذه هي فطرة اإليامن.  
وقد أخربنا اهلل –عّز وجّل – يف القرآن الكريم أنه خلق آدم وسّواه، ثّم خرّيه يف البدء ممتحنًا 

﴿ۋۅۅۉۉ  تعاىل:  قال  اهلل،  ملك  يف  أمينًا  يكون  أن  عليه  وعرض  إياه، 
 ، (( ( ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې
واألرض السموات  عىل  عنها،  املسؤولّية  وحتّمل  حلملها،  األمانة   – وجّل  عّز   – اهلل  عرض 
 واجلبال فأّبنْي أن حيملنها وأشفقن من محلها ومن حتّمل املسؤولية عنها، ثّم عرضها عىل آدم –
عليه السالم – فحملها، لقد خرّي اهلل –عّز وجّل – آدم–عليه الّسالم – يف البدء، أن يكون أمينًا

)أي ُمْسَتْوَدعًا يف ملك اهلل(، فحملها واستعدَّ أن يتحّمل املسؤولّية عنها. 
وهذا يّدل عىل أّن معرفة حّق األمانة، واإلقرار، هبذا احلّق، واالستعداد للوفاء به، أمر مغروز 
يف عمق فطرة اإلنسان، كام جاء يف احلديث الذي ورد عن رسول اهلل y : )إّن األمانة نزلت يف 

َجْذِر قلوب الرجال... ()6).  
يؤد فلم  الدنيا، ظلومًا جهوالً،  التنفيذ يف رحلة االمتحان، يف احلياة  لكّن اإلنسان كان، عند 

من األمانة، التي محلها واستعّد أن يؤّدي حقوقها، ما جيب عليه فيها.)7)
)وملا ريض اإلنسان أن يكون أمينًا وفق مراد اهلل الرشعي، ومسؤوالً عن فعله لو خالف أمر اهلل، 
رفعه عىل كثري ممّن سواه وفّضله ومّيزه وكّرمه، ثّم استخلفه يف أرضه، واستأمنه فيها عىل ملكه، 
وسّخر له كل اخلالئق من حوله، وجعله خملوقًا عاقاًل مكّلفًا ال يفعل شيئًا فيام اسرتعاه اهلل إال 
بالعودة إىل أمر اهلل من خالل الرسالة التي  نزلت من السامء ومّحلها مجيع الرسل واألنبياء، قال 

ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿ : ىل تعا
ڱڱںں﴾)8)    

ۋۋۅۅۉۉېېېېى ﴿ۈۈٴۇ 
ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

))( هبيمة: أي الناقة إذا ولدت . 
)4( مجعاء: أي هبيمة سليمة من العيوب، جمتمعة األعضاء كاملتها فال جدع وال كي. 

)) ( رواه البخاري، حديث رقم: 8)))، كتاب: اجلنائز، باب: إذا أسلم الصبي فامت، فهل يصىل عليه.  ورواه مسلم، حديث 
رقم: 8)6). 

)4 ( سورة الروم، اآلية:0) . 
)) ( سورة األحزاب، اآلية: )7. 

)6 ( رواه البخاري، حديث رقم: 6497، كتاب: الرقاق، باب: رفع األمانة. 
)7 ( امليداين، حسن حبنكة، روائع من أقوال الرسول، دار القلم، دمشق، ))4)هـ /)99)م، ص))).

)8 ( سورة اإلرساء، اآلية: 70. 
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ٱٻٻٻٻپپ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ
پپڀڀڀڀٺٺٺٺ﴾)))))).

قد )يتساءل املتسائل عن األمانة التي عرضها اهلل –عّز وجّل – عىل الساموات واألرض واجلبال 
َوَحِذْرَن( من  ِخْفَن  واإلنسان، فأَبِت الساموات واألرض واجلبال أْن حتملها، وأشَفْقَن )أي: 
ذلك،  َيْتَبعاِن  َذْين  اللَّ واجلزاء  احلساب  ومن  يرافقها،  الذي  التكليف  ومن  محلها،  مسؤولّية 

ومَحَلها اإلنسان، واستعّد أن يتحّمل التَّبَِعة من حساٍب َوجزاء؟
حني عرض األمانة عىل الساموات واألرض واجلبال وعىل اإلنسان األّول وفيه ذّرَيُته، أو عىل 

اإلنسان الشامل لكّل أفراد النوع وهم من الّذّر())).
ُتها الساموات واألرض واجلبال أن حَتِمل األمانة؟ العرض: أتريدين أيَّ

ا اإلنسان أن حَتِمل األمانة؟ أُتريد أهيُّ
املعروض عيلهم: ما هي األمانة الّتي َنْحِمُلها؟

ُحّرًة، وُسلطًة عىل بعض ما يوضع يف ذواتكم من قوى وطاقات  إرداًة  َلُكم  العرض: َنجعل 
فيها  بالترّصف  لكم  ويؤذن  الوديعة،  أو  لإلنتفاع  اإلعارة  سبيل  عىل  عندكم،  أمانة  وأشياء 

بإرادات حّرة لكم، والترّصف فيام حولكم من الكون، ممّا َتِصُل قدراتكم إليه أو إىل مفاتيحه.
 املعروض عليهم: هذا ترّصف من صفات اخلالق املالك وكيف نترّصف وليس لدينا رغبات 

وال شهوات، وال حاجات، وال أهواء، وال نستطيع أن تكون لنا صفات الرّب احلكيم؟!
َلُق فيكم رغباٌت وشهواٌت، وحاجات وأهواء، ولّذات. العرض: خُتْ

املعروض عليهم: وهْل يباح لنا أن نترّصف بإراداتنا احلّرة، وفق رغباتنا وشهواتنا وحاجاتنا 
وأهوائنا دون مسؤولية؟

العرض: ُيعطى لُكُم التمكنُي من الترّصف، لكن ال عىل سبيل إباحة كّل يشء.
املعروض عليهم: كيف نترّصف إّذْن؟

وشهواتكم  رغباتكم  خالف  عىل  أشياء  وترك  أشياء  لِِفْعِل  التكليف  لُكُم  ُيَوّجه  العرض: 
وأهوائكم، ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم وشهواتكم.

املعروض عليهم: فإذا عصينا التكليف وخاَلْفنا األوامر والنواهي؟
)) ( سورة إبراهيم، اآليات: ))– 4). 

))( الرضواين، حممود، منّة القدير، مكتبة سلسبيل، القاهرة، 0)4)هـ/ 009)م، اجلزء)، ص 68)–)7)، بترصف.   
)) ( تصور هذا العرض واحلوار الذي جرى حوله ختياًل، واستنباطًا من وجيز البيان، حتى يعلم القارىء أن احلوار ختيل لتقريب 

مفهوم األمانة الذي جاء به يف اآلية، حبنكة امليداين، روائع من أقوال الرسول ×، ص 7)). 
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العرض: أنتم إذن مالحقون باملحاسبة واجلزاء عىل اختياراتكم!
املعروض عليهم: هذا تكريم وترشيٌف، مقروٌن بتكليف ومسؤولّية، وبْعَدُه حساٌب وجزاٌء، 

ولكن هل يبقى 
يف ذاكرتنا هذا العرض وهذا احلوار؟

العرض: ُيطوى من ذاكراتكم هذا العرض وهذا احلوار، وُتطوى من ذاكراتكم هذه املعرفة، 
كم إىل معرفته واإليامن به إيامنًا غيبّيًا، وإىل معرفة  املعرفة احلارضة بخالقكم، ويبقى فيكم ما يشدُّ
ُل إليكم الكتب،  سل، وُتنَزَّ الغاية من وجود األمانة الكربى حتت سلطتكم، وُترَسُل إليكم الرُّ
لتعّرفكم بياَن املطلوب منكم، وإنذاركم وحتذيركم، وتبشري من آَمَن وأطاع منكم، وخيربونكم 

بام جرى يف هذا العرض.
املعروض عليهم: وما هو نوع اجلزاء؟

أو  ربوبّيته  وجحود  به  واإلرشاك  باخلالق  الكفر  عىل  باحلريق،  أبّدي  أليم  عذاب  العرض: 
ألوهيته، وعذاب دون ذلك بالعدل بحسب املعايص واإلساءات. ونعيم أبدّي يف جنّات نعيم 
خالدة، عىل اإليامن باخلالق إيامنًا غيبّيًا، واإلسالم له )التسليم له والتوكل عليه(، ودرجات من 
النعيم بعضها فوق بعض، بقدر ما يقّدم كل من صالح األعامل، مع احتامل غفران وعفو عن 

السيئات دون الرشك بحسب مشيئة بارئكم.
الساموات واألرض واجلبال: هذه خُماطرة خميفة نأبى قبوهلا، وما داَم األمُر عرضًا، ال جرب فيه، 

فنحن لذلك نأبى مَحْل هذه األمانة.    
لو عندي هذه  ُل َتبَِعَتها، وحَتْ اإلنسان: َقبِْلُت هذا العرض، فأنا أمحل هذه األمانة الكربى، وأحتمَّ

ين إليها الطََّمع بِمقام التكريم، وببلوغ املجد العظيم. املخاطرة، ويشدُّ
ا اإلنسان، وسَتْدُخل رحلة االمتحان يف الوقت املقّدر لدخولك عرب  العرض: ُخْذ األمانة أهيٌّ
ملحاسبتك  أخرى  حياة  لك  تكون  ُثمًّ  وفاتك،  حتى  التكليف  سّن  بلوغك  منُذ  الدنيا،  احلياة 

وجمازاتك.)))  

))(  امليداين، حسن حبنكة، روائع من ٌاقوال الرسول ×، ص 40). 
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المبحث الثاني:
خلق آدم وحواء من نفٍس واحدة

﴿ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ تعاىل:  قال 
ۉېېې﴾)))

عاش آدم يف اجلنّة وحيدًا ما شاء اهلل له أن يعيش، وال يعلم مقدار تلك املدة إال اهلل سبحانه 
وتعاىل، وكان، يف تلك الفرتة، ذاكرًا مسبحًا هلل كاملالئكة الذين معه وحوله يف اجلنة ويستمتع 

بخريات اجلنة ونعيمها.
وكان إبليس يف اجلنّة أيضًا، لكنه يعلم أنه مرجوم ملعون، حمكوم عليه باإلخراج من اجلنة 

لكنه ال يعلم متى سيكون ذلك اإلخراج.
وكان إبليس خالل هذه الفرتة ينظر إىل آدم نظرة حقد، كان حيقد عليه ويكرهه ويبغضه، 

ألنه –يف زعِمِه – السبب يف كل ما أصابه، وكان ينتظر الفرصة املناسبة لألخذ بثأره من آدم، 
ال سيام أنه كان يعرف نقطة ضعفه، وهي أنه خلق فارغ األحشاء ال يتاملك.

وشاء اهلل احلكيم سبحانه أن خيلق املرأة األنثى، لتكون زوجًا آلدم، وليكون آدم بدوره زوجًا 
هلا! وبينام حتدثت آيات القرآن الكريم عن مراحل خلق آدم–عليه السالم – فإهنا مل تتحدث 

عن امرأته، وبقيت تفاصيل خلقها من مبهامت القرآن التي ال نستطيع بياهنا، لعدم وجود أدلة 
معتمدة من الكتاب والسنة))).

أسم أمنا حواء:

الراجح أن هذا االسم أعجمي، وليس عربيًا مشتقًا من احلياة، كام زعم بعضهم، ألن حواء 
عاشت وماتت قبل أن يوجد أول عريب يتكلم باللغة العربية، واهلل أعلم))).    

أما اسم زوج آدم– عليه السالم – فقد تعرفنا عليه من حديث رسول اهلل y عن أيب هريرة–
نُز اللحم)4)، ولوال حواء مل  ريض اهلل عنه –، عن رسول اهلل y  قال: )لوال بنو إرسائيل مل خَيْ

)) ( سورة البقرة، أية: )). 
)) ( اخلالدي، صالح عبد الفتاح، سرية آدم عليه السالم، مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع، األردن، )00)، ص )7.

)) ( املرجع السابق، ص )7. 
)4 ( خنز اللحم: تغري وأنتن وفسد. 
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خَتُْن أنثى زوَجها ..( )))
بناهتا يف  النموذج للمرأة األنثى، وينطبق عىل  y  » ولوال حواء«، أي » حواء«  ومعنى قوله 
تاريخ البرشية، وليس املراد باخليانة هنا اخليانة بالعرض، وارتكاب فاحشة الزنا، فإن أمنا حواء 

مل تكن كذلك، بل كانت عفيفة طاهرة. 
واملراد باخليانة هنا اخليانة يف الّدين، وتزيني ارتكاب املعصية))).

خلق حواء عليها السالم:

مبهمة  قرآنيٌة  آيٌة  ووردت  خلقها،  طريقة  القرآُن  ُيَفّصل  مل   – السالم  عليه   – آدم  زوج  حواء 
تعاىل:﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ  قال  ذلك.  إىل  تشري 
ڀ  ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ﴾))) وقد 
ذهب بعض العلامء واملفسين إىل أّن حواء خملوقة من نفس آدم، واعتمدوا يف ذلك عىل ظاهر 

قوله تعاىل:﴿ ڀڀڀ﴾أي أّن حواء خملوقة من بعِض جسم آدم.
خُيْربنا اهلل أنه خَلَقنا نحن البرش ﴿پپپ﴾، وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها.

تعاىل:﴿ٱٻٻٻٻپپپپ اهلل  قول  تفسري  يف   (4( الشعراوي  ذكر 
ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڦ﴾))).
أنه أقل من  التأنيث  لقد سمى احلق آدم بكلمة ﴿پ﴾ وهي لفظة مؤنثة. إذن فليس معنى 
يطلق  احلق  إن  احلقيقّية.  مسّمياهتا  يف  األشياء  لنضع  عالمة  فقط  هو  التذكري  ولكن  التذكري، 
عىل كل إنسان منّا كلمة ﴿پ﴾ وهي كلمة مؤنثة وإّن احلق قال عن آدم إّنه ﴿پ﴾ رغم 
َي باملؤنث وهي ﴿پ﴾ ومل يقل احلق »خلقكم من نفس واحد« بل قال أنه مذّكر، إالّ أنه ُسمِّ
 ﴿پ﴾.واهلل سبحانه وتعاىل حينام تعّرض لقصة آدم –عليه السالم – يف سورة البقرة مل يوضح
– السالم  –عليه  آلدم  خطابه  يف  حواء  أدخل  األكرم  األعّز  اخلالق  حواء  خلق  تّم  كيف  لنا 
ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ﴿ڭ 

ېېې﴾ )6)

)) ( رواه البخاري، احلديث رقم: 0)))، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خلق آدم وذريته. 
)) ( اخلالدي، صالح عبد الفتاح، سرية آدم عليه السالم، ص 76. 

)) ( سورة النساء، اآلية:). 
)4 ( الشعراوي، حممد متويل، قصص األنبياء، مكتب الرتاث اإلسالمي، القاهرة، ال. ت.، املجلد األول، ص )6– 67. 

)) ( سورة النساء، اآلية:).  
)6(  سورة البقرةء، اآلية:)).  
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وعىل ذلك فليس ألحد منا أن يقول: إّن حواء كانت ضلعًا من آدم، إّن حواء لو كانت ضلعًا 
من آدم لقال احلق » جعل منها زوجها »، ذلك أن اجلعل يعني األخذ من نفس املادة وصناعة 

ما يريد، وهو احلق املالك لكل الكون.
حواء  خلق  أي  مستقل،  جديد  خلق  عن  تعبري  هو  احلق:﴿ڀڀڀ﴾  قول  إّن 
تعني  ولكنها  فقط،  الرجل  تعني  ال  زوج  كلمة  أن  نفهم  أن  ولنا  آدم،...  خلق  مثلام 
وتعاىل:  تبارك  احلق  يقول  ذلك  ويف  زوج،  والرجل   ... زوج  فاملرأة   ... أيضًا  املرأة 

﴿ىئییییجئحئ﴾)))
التي  اإلنسانية،  النفس  هنا  الواحدة  بالنفس  )املراد  الواحدة:  النفس  من  واملرأة  الرجل  خلق 
تتمّثل فيها الطبيعة البرشّية، هذه النفس املكّونة من مادٍة وروٍح، واملتمّثل فيها الكيان البرشي 
بام فيه من أعضاء وأجهزة، يقوم عليها جسمه املادي، وبام فيه من مشاعر وأحاسيس، وصفات 

وسامت، وغرائز وشهوات، وآمال وتطّلعات،
وما فيه من قلٍب وروح وتّصوٍر وفكٍر وخيال... هذا الكيان اإلنساين كله هو » النفس الواحدة 
» التي خلقها اهلل، وخلق اهلل من هذه النفس الواحدة املتكاملة الرجل، ثم خلق من هذه النفس 

الواحدة املتكاملة املرأة.
وأول نموذج عمّل للنفس الواحدة هو آدم أبو البرش–عليه السالم –، الذي متثلت فيه النفس 
الواحدة بكامل خصائصها وسامهتا... وثاين نموذج للنفس الواحدة زوُجه حواء، التي خلقها 
اهلل، وجعلها زوجًا له، ومتثلت فيها النفس الواحدة بكامل خصائصها وسامهتا، مع فروق فردية 

جعلها اهلل احلكيم – بيولوجيًا وعاطفيًا – بني الرجل واملرأة ليقوم كل منهام بدوره يف احلياة. 
وهذا معناه أّن الرجل نفٌس إنسانيٌة سوّية، بجسمه وروحه وشخصيته، وأّن املرأة نفٌس أنسانيٌة 
سوّية، هلا جسمها وروحها وشخصّيتها، وهي معّززة مكّرمة كالرجل، وليست أدنى أو أحّط 

منزلة منه، وهذا تكريٌم وترشيٌف عظيم للمرأة.
وليس املراد » بالنفس الواحدة » يف اآلية، آدم–عليه السالم – حتى نقول: إّن اهلل خلق له منه 
زوَجه حّواء، إنام هي اإلنسانية التي خلق اهلل منها آدم أوالً، ثم خلق منها حواء بعد ذلك، ثم 

بّث منهام رجاالً كثريًا ونساء.
برشّيًا  كيانًا  اعتربها  عندما  عظياًم،  تكرياًم  املرأة  كّرم  قد   – واإلسالم   – القرآن  أّن  نرى  وهبذا 

رشيفًا فاضاًل، خملوقًا من النفس الواحدة التي ُخِلَق منها الرجل!! ))).

))(  سورة الذاريات، اآلية:49. 
)) ( اخلالدي، صالح عبد الفتاح، سرية آدم عليه السالم، ص77–78، بترصف.
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المبحث الثالث: 
اندفاع المرأة والضلع األعوج

عرفنا من خالل آيات القرآن أّن حواء ُخِلَقت – مثل آدم – من النفس اإلنسانية الواحدة، لكن 
رسول اهلل y  أخربنا أن حواء ُخِلقت من ِضلع، فام املراُد بذلك الضلع؟؟

y قال: )استوصوا بالنساء َخرْيًا، فإن املرأة  – عن رسول اهلل  عن أيب هريرة– ريض اهلل عنه 
ُخِلقت من ِضْلع، وإّن أعوج يشء يف الّضلع أعاله، فإْن ذهبَت ُتقيمه كسته، وإن تركته مل يزل 

أعوج، فاستوصوا بالنساء خريًا( ))).
يويص رسول اهلل y يف هذا احلديث الرجال بالنساء خريًا، ويأمرهم بحسن عرشهتن وحتُملهّن، 

ويبني طبيعة النساء العجيبة.
وإزالة  تقويُمه  يمكن  ال  الضلع  وإّن  ضلع،  من  ُخِلقت  املرأة  بأّن   y اهلل  رسول  رصح  لقد 
ُبّد من التعامل معها عىل  اعوجاجه، وكذلك املرأة ال يمكن تقويُمها وإزالة اعوجاجها، وال 

هذا األساس، واالستمتاع هبا عىل ِعَوجها.

اعوجاج المرأة نفسي:

إّن احلديث الصحيح السابق ال يدلُّ داللًة رصحية عىل أّن حواء ُخِلَقْت من ضلع آدم... وإّن 
ُفنا عىل طبيعة كّل إمرأة من  احلديث ال يتكّلم عن أمنا حواء، وإنام يتكّلُم عن املرأة ُعمومًا، وُيعرِّ

بنات حّواء.
ة، وهذا ليس اعوجاجًا ماّديًا، وإنام هو اعوجاج نفيسٌّ معنوي. ُيبنُي احلديُث طبيعة املرأة املعوجَّ

وهو ُيشرُي إىل الرتكيب النفيّس العاطفّي االنفعايّل للمرأة بشكل عام، فاهلل احلكيم خلق املرأة – 
عىل الغالب – عاطفّية انفعالّية مندفعة، وذلك لتحّقق وظيفتها يف احلياة، بينام خلق اهلل الرجل 
– عىل الغالب – مّتصفًا باملوضوعّية والتأيّن والّروّية والتفكري، وذلك لتحقيق رسالته يف احلياة، 

التي حتتاج إىل هذه الطبيعة.
ر لنا رسول اهلل y  هذا التصوير ولتقريب الطبيعة العاطفّية االنفعالّية عند املرأة إىل أذهاننا، ُيصوِّ

)) ( رواه البخاري، حديث رقم ))))، ورواه مسلم، حديث رقم: 468) 
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، حيُث عرض ذلك يف صورة ضلع... فمن املعلوم أّن الضلع أعوج، وأّن أعوَج ما   البليغ املَعربِّ
يف الضلع أعاله، وأّنه يستحيل تقويُم الضلع وإزالة اعوجاجه، ومن فعل ذلك فسوف َيْكِسه، 

لع عىل أساس اعوجاجه. وعىل اإلنسان أن يترّصف مع الضِّ
أفكارها،  يف  متأنّية  امرأة  نرى  وقّلام  منفعلة،  مندفعة  عاطفّية  عمومًا،  املرأة  اهلل  خلق  وهكذا 
إذا  ُتغايل وتبالغ  إهنا  انفعاالهتا،  متوازنة يف مشاعرها، موضوعّية يف أحاسيسها، حُتسُن ضبَط 

َمْت أو حكمت أو نقدت. أَحبَّت، وُتغايل وُتبالغ إذا َكِرَهْت، وُتغايل وُتبالغ إذا تكّلمت أو َقوَّ
وخَلقها اهلل هبذه االنفعالّية العاطفّية لتؤدي رسالتها يف احلياة، التي تتطلُب منها ذلك... وإذا 
ما أراَد الزوج محل امرأته عىل التأيّن واملوضوعّية والتوازن، فإهنا ال تتجاوُب معه، وإذا ما أرَصَّ 

عىل ذلك فسوف ُيَطّلقها، فال ُبّد أن َيَتقّبلها كام هي، ويستمتع هبا وبإعوجاجها!.
هذا هو مقصود حديث رسول اهلل y، واحلديث ال يدلُّ عىل أّن حواء ُخلقت من ضلع آدم 

األَْيَسَ األعوج!! ))).   

المرأة خلقت من ضلع:

وجاء يف كتاب دليلك إىل املرأة حتت عنوان » املرأة خلقت من ضلع » نظرة تفسريية حتليلية 
y عن حقيقة خلق املرأة ومن  y قال فيها الكاتب: لقد أخربنا رسول اهلل  لقول رسول اهلل 
أي يشء ُخلقت فقال–عليه الّسالم: )استوصوا بالنساء َخرْيًا، فإن املرأة ُخِلقت من ِضْلع، وإّن 
فاستوصوا  يزل أعوج،  مل  تركته  ُتقيمه كسته، وإن  فإْن ذهبَت  الّضلع أعاله،  أعوج يشء يف 

بالنساء خريًا())). 
وقال y : )إن املرأة ُخلقت من ضلع لن تستقيم لك عىل طريقة، فإن استمتعت هبا، استمتعت 

هبا وهبا عوج، وإن ذهبت تقّيمها كسهتا، وكسها طالقها())).
قوله y : )إّن املرأة ُخلقت من ضلع( خرب كقول اهلل تعاىل: ﴿ےۓۓڭ
)ُخلقت   :y اهلل  رسول  أخرب  وقد  ڭڭڭۇۇۆۆۈ﴾)4) 

املالئكة من نور، وُخلق اجلان من مارج من نار، وُخلق آدم مما ُوصف لكم())).
املرأة  َخلق  عن  خيرب  وهناك  وآدم،  واجلان  املالئكة  منها  ُخلقت  التي  املواد  عن   y خيرب  فهنا 
ُخلقت  اخلَلق  من  األنواع  هذه  كون  يف  قدح  أو  ذم  أو  تعيري  آي  ذلك  يف  وليس  الضلع،  من 
غري عىل  الضلع  من  املرأة  خلق  يفهمون  النساء  فيهم  بام  الناس  من  وكثري  املواد...  هذه  من 

)) ( اخلالدي، صالح عبد الفتاح، سرية آدم عليه السالم، ص 79 – 80، بترصف.
)) ( رواه البخاري، حديث رقم ))))، كتاب: النكاح، باب: الوصاة بالنساء.

)) ( رواه مسلم، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء.
)4 ( سورة الرمحن، اآليات: 4)– )).

)) ( أخرجه مسلم، كتاب: الزهد، باب: يف أحاديث متفرقة .
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املراد، ويقصدون من ذكره تعيري املرأة وذمها ويصفوهنا بأهنا ضلع أعوج ويذكرون يف ذلك 
و اهلل  صنع  بديع  من  هو  أعوج   ضلع  من  َخلقها  أن  مع  الضالة..  الشنيعة  الكلامت  بعض 

﴿ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴾))).
ومزايا  وظائف  له  األعوج  فالضلع  خلقها،  من  املراد  حتّقق  ملا  الضلع  من  املرأة  خُتلق  مل  ولو 
وصفات وفوائد متعّددة ال تتحّقق فيام لو كان مستقياًم، أرأيت أضالع قفصك الصدري كيف 
اجلهاز  وأعضاء  الكبد،  الرئتان،  القلب،  الداخلية:  أجهزتك  وحتمي  لتصون  معوجة  تكون 
الوظائف  هبذه  القيام  تستطيع  مستقيمة  األضالع  هذه  كانت  لو  وهل   ... وغريها؟  اهلضميه 

املهمة للحفاظ عىل احلياة؟
بوظائف  للقيام  نفسها  والصفات  امليزات  هلا  ليكون  الضلع  من  املرأة  خلق  ذلك  عىل  وقس 
الرعاية والعناية، والعطف واحلنان ليس لألبناء فحسب، بل وللزوج أيضًا ولكل من تتعامل 
معهم... أرأيت ماذا تفعل بيدك عندما حتمل طفاًل صغريًا وتضمه إىل صدرك؟ إنك ُتعوجها 
عليه كالضلع لتحفظه وحتميه من السقوط، ولو مددت يدك مستقيمة لوقع الطفل عىل األرض 
وأصيب وربام يموت... وزد عىل ذلك أن اعوجاج يدك وانعطافها عليه حيمل معاين العطف 

واحلنان، والرأفة والشفقة...
فمن وظائف الضلع األعوج: محاية األعضاء، وحفظها، والتضحية ألجلها بتلقي الصدمات 

والرضبات بالنيابة عنها، وهكذا هي املرأة مع األعضاء املسؤولة عنهم.
أما صفة العوج التي يف الضلع فلها يف اللغة معاٍن متعددة اتصفت املرأة أيضًا هبا.

فمن معاين العوج: احِلنُْو، وحمنية، واالنحناء، وَحنى يده ِحناية أي لواها وأظهر عطفه، وحناه 
نّى انعطف، َحنِّي وحنايا وَحنَت عىل أوالدها ُحنُّوًا أي  حنوًا، وحنّاه أي عطف فانحنى، وحَتَ

عطفت كأْحنَت، ومنه احلنان.
وهكذا طبيعة املرأة فهي عاطفية، عطوفة عىل أوالدها، لّينة مطواع لزوجها، تعطف عىل كل من 

يسأهلا العطف، وهي أقوى عاطفة من الرجل.
إن مجيع هذه الصفات وغريها من الصفات احلسنة هي جزء ال يتجزأ من طبيعة املرأة وفطرهتا 
فيضّلها القوية،  املرأة وصفاهتا خاصة عاطفتها  يستغل طبيعة  الشيطان  وهي األصل، ولكن 
عن احلق ويطمس عىل صفات الفطرة احلسنة، فتظهر صفات سيئة للعوج وتتجىّل يف ُخُلقها 
وسلوكها وترصفاهتا. وبام أن تقويم الضلع ينتج عنه كسه إىل جزئني فكذلك املرأة إن ذهبت 
تقّيمها كسهتا، وكسها طالقها وحدوث االنفصال بني الزوجني مرضة جلميع أفراد األرسة.

)) ( سورة لقامن، اآلية: )). 
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ومن أجل أن يكون الرجال عىل بصرية من هذا اإلنسان الذي يتعاملون معه بصفة مستمرة، 
أخرب النبيy  بأن املرأة لن تستقيم ... لذا فهي حتتاج إىل فن يف التعامل معها، ودقة يف التقويم، 
تشبه عمل الصائغ الذي يقوم بصقل قطعة أملاس وخيشى عليها الكس أو اخلدش... فيكون 
التقويم برفق ال يبالغ فيه فيكسها وال يرتكها فتستمر عىل عوجها. ومن طمع باستقامتها بغية 

االستمتاع هبا فإن االستمتاع هبا ال يكون إال مع عوجها. والعفو عن زالهتا))).
وقفة تأّملية مع هذه اآلية الكريمة وكشف مِلَ اختلف العلامء يف تفسريها:

ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
ٿٿٿٹ   ٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾))).

مجيعًا  للناس  املوجه  اخلطاب  هبذا  استهلت  التي  الكريمة  اآلية  هبذه  النساء  سورة  بدأت 
﴿ٱٻ﴾ وكان التوجيه األول يف هذه السورة هو دعوة الناس مجيعا إىل تقوى اهلل – عّز 
وجّل –﴿ ٻٻٻپپپپ﴾ الناس مجيعًا مأمورون بتقوى اهلل – عّز وجّل – 
الذي خلقهم ﴿ پپپ﴾ هي نفس آدم–عليه الّسالم – ﴿ ڀڀڀ﴾ هي حواء.

و)من( يف قوله تعاىل: ﴿ ڀڀڀ﴾  تفيد التبعيض؛ أي تفيد أّن حواء خلقت من بعض 
آدم– عليه الّسالم – وجيوز أن تكون )من( بيانّية عندها تفيد أّن حواء خلقت من جنس آدم، 
وخلقها اهلل من جنسه لتتحقق األلفة بينهام وكذلك الوئام واملوّدة، واالنسجام؛ ألن اجلنس إىل 

اجلنس أميل.
ويف السنة النبوية ما يدل عىل أن حواء خلقت من ضلع آدم–عليه الّسالم:

 :y روى اإلمام مسلم يف صحيحه بسنده عن أيب هريرة–ريض اهلل عنه – قال: قال رسول اهلل
املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك عن طريقة، فإن استمتعت هبا استمتعت هبا وهبا  )إن 

عوج، وإن ذهبت تقّيمها كسهتا، وكسها طالقها())).
عليه   – آدم  أضالع  من  ضلع  من  خلقت   – الّسالم  حواء–عليها  أن  القول  وصفوة 
اختلفت  وقد   ،– وجّل  عّز   – اهلل  إىل  علمها  نفّوض  وإنام  نعلمها،  ال  بكيفية   – الّسالم 
احلديث  ويف  احلياة.  يف  منهام  كلٍّ  مهمة  الختالف  نظرًا  الرجل  طبيعة  عن  املرأة  طبيعة 
وال  طبيعتهّن،  ومراعاة  هبّن،  والرتّفق  عليهن  الصرب  إىل  ودعوة  بالنساء  وصّية  السابق 
ذكر كام  ـ  حواء  أضالع  عن  ناقصة  آدم  أضالع  تكون  أن  آدم  ضلع  من  حواء  خلق  يعني 

ذلك بعض املفسينـ  وإنام الصواب أن عدد أضالع الرجل مساوية بعدد أضالع املرأة. ويقول 
)) ( الطرشة، عدنان، دليلك إىل املرأة، دار الكتاب والسنة، الواليات املتحدة األمريكية، 8)4)هـ /997)م، ط)، ص 9) – 

))، بترصف.
)) ( سورة النساء، اآلية:).

)) ( رواه مسلم، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء.
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األستاذ الدكتور حممد متويل إدريس: وليس معنى ما ورد يف الصحيح أن املرأة خلقت من ضلع، إن 
جرينا عىل ظاهر اللفظ، أن تكون أضالع الرجل قد نقصت ضلعًا من أي ناحية، وإنام يكون املعنى: 
أن اهلل خلقها من ضلع والضلع باقية عىل حاهلا، مل تنقص شيئًا، وهذا يدل عىل عجيب قدرته تعاىل.

أما الدكتور أمحد حممد الرشقاوي فيقول عن خلق حواء:
وفيه يدور احلديث عن خلق آدم–عليه الّسالم –، بني يدي احلديث عن خلق حواء – عليها 
الّسالم –، وهي أم البرش يطيب يل أن أحتدث عن خلق آدم – عليه الّسالم –؛ فهو أبو البرشية 

وأصلها، خلقه اهلل تعاىل ثم خلق منه حواء ومنهام كانت البرشية مجعاء.

وقفة مع اآليات التي ورد الحديث فيها عن خلق حواء– عليها السّالم:

ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  أوالً: 
ٺٿٿٿٿٹ    ٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾))).

•يقول اإلمام الطربيس يف تفسريه: وإنام َمنَّ علينا تعاىل بأن خلقنا من نفس واحدة؛ ألنه أقرب 
إىل أن يعطف بعضنا عىل بعض ويرحم بعضنا بعضًا؛ لرجوعنا إىل أصل واحد وألن ذلك أبلغ 

يف القدرة وأدل عىل العلم واحلكمة.
واحدة  وأم  واحد  أب  من  اخللق  أصل  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  وهلذا  كثري:...  ابن  اإلمام  •ويقول 
ثبت يف صحيح مسلم من حديث  بعضهم عىل بعض وحينّنهم عىل ضعفائهم، وقد  ليعطف 
النفر  أولئك  عليه  قدم  حني   y اهلل  رسول  أن   – عنه  اهلل  ريض  البجل–  اهلل  عبد  بن  جرير 
فخطب  قام  وفقرهم؛  ُعرهيم  من  أي:  ـ  الثياب(  ممزقي  )أي  النِّامر  جمتابوا  وهم  ُمرض  من 
بعد صالة الظهر وقال يف خطبته: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپ﴾حتى ختم

اآلية  ثم  قال: ﴿ڀ   ٺ  ٺ ٺٺ ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ثم حّضهم عىل 
الصدقة. 

وقريب من هذه اآلية الكريمة يف معناها ومقاصدها نجد اآلية: الثالثة عرش يف سورة احلجرات: 
ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ ﴿

ڌڎڎڈڈژ﴾)))
ويف هذه اآلية الكريمة يتوجه اخلطاب اإلهلّٰي إىل الناس مجيعًا عىل اختالف ألواهنم وألسنتهم 

))( سورة النساء، اآلية:).
)) ( سورة احلجرات، اآلية:)).
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وحواء–عليهام  آدم  من  أي  ﴿ڃچچ﴾  واحد  أصل  من  خلقوا  أهنم  ببيان  وأجناسهم 
بأنساهبم وأحساهبم، ويتعاىل بعضهم  الناس  يتفاخر  فلامذا  – وإذا كان األمر كذلك:  الّسالم 

عىل بعض، وقد خلقوا مجيعًا من أصل واحد؟!!
الثالثة  النساء واآلية  الوثيقة بني اآلية األوىل يف سورة  الوثيقة والعالقة  الصلة  فائدة: يالحظ 
فيهام ﴿ڄڃ﴾  فاملطلع  اخلتام:  املضمون ويف  املطلع ويف  عرشة يف سورة احلجرات يف 
والرتاحم  وجل  عز  اهلل  تقوى  إىل  والدعوة  اخللق  أصل  عن  احلديث  هو  فيهام:  واملضمون 

والتآلف بني الناس واخلتام يف اآلية األوىل﴿ڤڤڤڤڦ﴾.
ڄڄڄڃ ڄ   ﴿ڦ   :– وجّل  عّز   – املوىل  يقول  األعراف  سورة  ويف  ثانيًا: 
ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ

ڈڈژژڑڑکک﴾))).
قال كثري من املفسين: النفس الواحدة هي نفس آدم–عليه الّسالم – و)َزْوَجَها( هي حواء–

عليها الّسالم – ولكنهم اختلفوا يف توجيه اآليات.
﴿ڦڄڄڄڄڃڃ تعاىل:  قوله  أن  إىل  املفسين  بعض  وذهب   •
اخلصوص. وجه  عىل  وحواء  آدم  يف  وليس  واألنثى  الذكر  جنس  يف  ڃڃ﴾عام 
• إن خلق حواء من أحد أضالع آدم )رأي مل يثبته دليل ولكنه رأي بعض املفسين( دليل عىل 
تبعيتها آلدم، وتفّرعها منه، فآدم–عليه الّسالم – هو األصل وحواء فرع منه ويف خلق حواء 
من جنس آدم حكمة بالغة، فاجلنس إىل اجلنس أميل وكل منهام ال يستغني عن صاحبه، والصلة 

التي ينبغي أن جتمعهام هي صلة املحبة ورباط املودة والوئام واالنسجام.
يعلمها  غيبية،  حقيقة  فهذه  آدم.  أضالع  أحد  من  حواء  خلق  كيفية  عن  أما   •
يقول:  إذ   – وجّل  عّز   – اهلل  وصدق  هبا،  لنا  علم  وال   ،– وجّل  عّز   – اخلالق 

﴿ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې﴾))).

والذين ذهبوا إلى تحديد الضلع الذي خلقت منه حواء ال دليل لهم على   •
ما ذهبوا إليه حيث لم يرد في القرآن وال في السنة أي تحديد للضلع الذي خلقت 

منه، واهلل تعالى أعلم.

﴿ڦڄڄڄڄڃڃڃ أبدًا  حلواء  ذكرًا  نجد  ال  القرآن  نقرأ  عندما 

))(  سورة األعراف، اآلية: 89).
))(  سورة الكهف، اآلية: )).
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ڃ﴾ مل يستعرض خلق حواء كام أفرد خللق آدم يف سبع سور وكل سورة فيها اختالف. 
الكتاب، وسبق أن  املفروض أن أسّلم هبذا  القرآن يشء عن حواء، وأنا كمسلم من  ليس يف 
نّبهنا الناس أنه جيب أن ال نقول: كان املفروض أن يكون كذا وملاذا مل يقل كذا وملاذا قال كذا؟ 
هذه األلفاظ خُتِرج عن مناط اإلسالم الصحيح. املسلم احلّق يأخذ القرآن نرباسًا ويأخذه مثاالً 

والقرآن هو الذي يبقى وليس أنا الذي أحدّد ماذا يقول، هذا الكالم غري منضبط.
ولو كنت حمّققًا أو متدّبرًا أو واعيًا جيب أن أعرف ملاذا قال الرسول y هذا احلديث وما هو سببه 
وما هي مناسبته؟ هل كان يتكّلم عن خلق آدم وحواء؟ أو كان يستعرض خلق آدم وحواء؟ 

جيب أن نعرف مناسبة احلديث وسببه وملاذا قاله y؟.
مناسبة حديث رسول اهلل y أن الرسول y يشجع الرجال عىل ُحسن معاملة النساء، ويرضب 
من  خلقت  املرأة  فإن  خريا،  بالنساء  »استوصوا   :y فيقول  بخلقها  ال  املرأة  بطبيعة  مثاًل  هلم 
تقّيمه كسته، وإن تركته مل يزل أعوج،  الضلع أعاله، فإن ذهبت  ضلع، وإن أعوج يشء يف 

فاستوصوا بالنساء خريًا« ))) 
 أّول احلديث يقول استوصوا بالنساء خريًا، إذن الرسول y يعلم أن طبيعة املرأة جتعل الرجل 
الرجل مع  املرأة ختتلف عن طبيعة  فإن طبيعة  األمر،  يفهم حقيقة  قد ييسء معاملتها ألنه ال 
قمة  وهي  امليزة  هي  املرأة  يف  الرجل  تعجب  ال  قد  التي  الطبيعة  وهذه  واحد  جنس  من  أهنام 
االستقامة. احلديث ليس له عالقة باخِللقة إنام النقطة التي تكّلم فيها احلديث هي التي تكلمت 
﴿ېىىائائەئەئوئ العام  املضمون  النساء،  سورة  آيات  فيها 

لو  أهنا  اهلل  شاء  األسباب  هذه  لكّن  فجأة،  وليس  ألسباب،  كرهته  أنت  وئ﴾))) 
وفيها  بديعة  توصيفات  فيها  الطالق  آيات  كثريًا.  فيها خريًا  تعاىل  اهلل  عليها سيجعل  صربت 

مضامني ليس هلا عالقة بالطالق ولكنها تبرش الصابر ﴿ڱڱڱڱںںڻڻ 
ڻڻۀۀ ﴾ )))ما عالقة هذه اآلية بالطالق؟ لكن إذا تدبرهتا جتد أن الرجل املستعجل 
بالطالق لو صرب جيعل اهلل تعاىل له خمرجًا. إذن مضمون سورة الطالق هو مضمون حديث 
الرسول y. إذا ذهب رجل ليطلق امرأته يقول له احلديث إنتبه أنت مل تفهم، استويص بالنساء 

خريًا املرأة خِلقت من ضلع.
الرسول y تدّرب عىل وحي السامء، وتعّلم عىل وحي السامء فأصبحت مفردات كلامته عالية، 
لغوية بليغة فقال : فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج يشء يف الضلع أعاله. هذه تذكرنا

بواقعة عيسى وآدم–عليهام الّسالم – ﴿ہ ہہہھھھ﴾)4).

)) ( رواه البخاري، حديث رقم ))))، كتاب: النكاح، باب: الوصاة بالنساء.
)) ( سورة النساء، اآلية: 9).

)) ( سورة الطالق، اآليتان: )–).
)4 ( سورة آل عمران، اآلية: 9).
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y مستقاة من الوحي وتأثري  ثم تكلم عن آدم وكيف خلقه، خلقه من تراب. فلغة الرسول 
الوحي جعل الرسول y يتكّلم بلغة القرآن.

اسمها  مادة  هناك  فهل  ﴿ٿٿٿٹ﴾)))   سبحانه  وقال  تعاىل  اهلل  كالم  القرآن 
أخرى  آية  ويف  واالستعارة،  والكناية  املجاز  أعرف  مل  لو  حتى  اإلنسان؟  منها  خلق  عجل 
﴿ڃڃچچچ﴾))). نحن ملا سمعنا أنا خلقنا من تراب ذهب ذهننا إىل الرتاب 
الذي نعرفه لكن ملا نسمع من ضعف فهل هناك مادة اسمها ضعف؟ أو عجل؟ هذه الكلامت 
اإلنسان  أن  عن  كناية  أهنا  ﴿ٿٿٿٹ﴾  من  نفهم  لكن  غريها.  أو  جماز  أو  كناية 
بطبيعته حيب العجلة فكأنه خملوق من مادة يوَصف هبا. وكذلك كلمة من ضعف وكذلك كلمة 

من ضلع. من ضعف تساوي يف األداء من عجل تساوي عند الرسول y من ضلع.
أما بخصوص اآلية يف مطلع سورة النساء، اهلل تعاىل خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها،
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
الواحدة  النفس  ﴿پپپ﴾   ،﴾ ٹٹٹڤڤڤڤڦ  ٿٿٿٹ 
خلق منها آدم باتفاق العلامء وَخلق منها حواء فهي مل ختلق من آدم وإنام من النفس. لألسف ال 
أحد ينتبه للتعبري األدائي فنحن تصورنا أن اهلل تعاىل خلق آدم من نفس ثم خلق حواء من آدم وهذا 

تعاىل:﴿ٴۇۋۋۅۅۉۉې  قال  األعراف  سورة  يف  خطأ. 
للعاملني؛  يقول  وتعاىل  تبارك  باهلل  ېېېىىائائەئ﴾)))وكأين 
افهموا أنه ساعة ما أراد خلق آدم كأنه خلقكم أنتم. وساعة ما صّور آدم كأنه صّوركم أنتم ألنكم 
أنتم قد حتتاجون ألدوات إذا أردتم أن تفعلوا شيئًا وحتتاجون لزمن هلذا الفعل أما اهلل تعاىل 
ما  قال: ﴿ائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ﴾)4)، فساعة  الكريم  القرآن  بنّص 
يقول أنا سأخلق آدم ليعمل ذرية تكون الذرية قد عملت وانتهى األمر. اآلية صحيحة إىل يوم 
القيامة )خلقناكم من عهد آدم، وخلق منها– أي من نفس » النفس االنسانية« التي خلق منها 
آدم – خلق زوجها. آدم ليس هو النفس، وإنام هو جاء منها، وكام ُخِلق آدم ُخِلقت حواء، ﴿

ىئییییجئحئ﴾))).
و »اليشء« إذا كان موجودًا يف أي وقت أو زمان أو مكان جيب أن يكون فيه زوجان ذكر وأنثى، 

ألن اخللق مثنى. إذن حواء خلقت إما مع آدم جنبًا إىل جنب أو بعد إمتام خلق آدم وعىل أي 

)) ( سورة األنبياء، اآلية: 7).
)) ( سورة الروم، اآلية: 4).

))(  سورة األعراف، اآلية:)).
)4 ( سورة يس، اآلية:)8.

))( ف سورة الذاريات، اآلية:49. 
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حال فهي خلقت بنفس الكيفية وال داعي لتكرار طريقة خلقها يف القرآن.
ٺٺ  وتعاىل:﴿ٺٺ  تبارك  قال  املثال.  هذا  سنرضب  ﴿پپ﴾  معنى  ولتوضيح 
y؟ كال وإنام هو توقيع  أنه أخذ قطعة منهم خلق منها حممدًا  ٿٿ﴾))) فهل تعني 
جمازي يدل عىل أنه من طبيعتهم، ومن جنسهم، ومن أنفسهم، من اخلُلقة نفسها، برش مثلكم 

ألنكم لستم مالئكة ولو كنتم مالئكة ألنزل عليكم ملكًا رسوالً.

وهبذا يتبنّي لنا، كباحثات، ان اهلل تعاىل القادر عىل اخللق من العدم قادر عىل أن خيلق آدم وخيلق 
له زوجًا من جنسه هلا مواصفات خمتلفه عن مواصفاته ألهنا خمتلفة يف املسؤوليات ويف األعامل 

عن دوره وعمله ومسؤوليته يف إعامر هذا الكون.

خلقت  أو  املفّسين،  بعض   y اهلل  قول رسول  يفس  كام  آدم  ضلع  من  املرأة  خلقت  وسواء 
كام  احلياة،  يف  دورها  مع  يتامشى  واعوجاج  ميل  فيها  بمواصفات  لكن  اإلنسانية  النفس  من 
– الضلع لتشبيهها به  – الصالة والسالم  شّبهها الرسول بالضلع األعوج، ولقد اختار عليه 
ملا يف الضلع من أمهّية ومكانة يف جسم اإلنسان ويف حفظ قلبه، حيث يوجد رّس حياة البرش، 
وبذلك حيفظ هلا مقامها ومركزها ودورها املهم بالنسبة إىل أرسهتا، جمتمعها الصغري، وبالنسبة 
إىل املجتمع الكبري الذي تعيش فيه فلو أن رسول اهلل y مل يكن عارفًا وعاملًا بأمهية مقام املرأة 
ودورها يف احلياة، ملا شّبهها بالضلع بل الختار شيئًا آخر أعوج وال قيمة له وشّبهها به، كغصن 
الشجرة املائل مثاًل، أو لرسم خطًا أعوج وشبهها به ثم حذفه، كام استعان بالرسم يف تفصيله 
ألمور دينية أخرى. والّرسول y بدأ حديثه بـ )استوصوا بالنساء خريًا(، وأهناه بالكالم نفسه 

وبالتوصية نفسها، وباإلحلاح نفسه: استوصوا بالنساء خريًا...
ومن هنا نقول: حلكمة من اهلل تعاىل خلق الزوجني الذكر واإلنثى وجعل منهام ذّرية   
تعمر األرض وتسّبح بحمد اهلل. فِلَم التناظر والتحاور؟ هكذا خلقنا وهكذا نحن وهذا دورنا 

ومن أوىل اهتاممات الرجل حسن رعاية املرأة واالهتامم هبا ورعايتها. 
وكفى باهلل حسيبًا وكفى باهلل ولّيًا. 

)) ( سورة اجلمعة، اآلية: ).
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المبحث األول: 
الهيكل العظمي ووصف أهم أجزائه

قال تعاىل: ﴿ڭ  ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې
ېېېىىائ  ائەئەئوئ﴾))).

يّتفق علامء املسلمني عىل أّن املرأة كالرجل متامًا يف التكليف، والترشيف، واملسؤولية، ولكنَّ 
بنيتها اجلسمّية، وهلا خصائص يف  إذ هلا خصائص يف  أشياء أخرى،  ليست كالرجل يف  املرأة 
بنيتها النفسية، وهلا خصائص يف بنيتها االجتامعية، وهلا خصائص يف قوة إدراكها. ويف طبيعة 
إدراكها؛ كام أّن علامء النفس، يقّرون أّن األنثى هلا خصائص نفسّية غري اخلصائص البيولوجّية 

املادية، أضف إىل ذلك، أّن جسم األنثى، وجسم الرجل خيتلفان اختالفًا بّينًا يف التكوين ))).
فبعد معرفتنا بخلق حواء، وأمهية وجودها إىل جانب آدم –عليه السالم – إلعامر هذه األرض، 
أسامئه  أحكام  مقتىض  ليظهر  اجلنة،  من  وحواء(  )آدم  األبوين  ُينِْزل  أن  اهلل  حكمة  اقتضت 
وصفاته فيهام ويف ذّرّيتهام، فلو ترّبت هذه الّذرية يف اجلنة لفاتت آثار هذه األسامء، وتعلقاهتا؛ 
والكامل اإلهلي يأبى ذلك، فإّنه امللك احلّق املبني، ُيثيب وُيعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، 

فأنزل األبوين والذرية إىل دار جتري عليهم فيها هذه األحكام))). 
ألجل ذلك، وحلكمة بالغة يعلمها اهلل تعاىل، خلق اهلل –عّز وجّل – املرأة وخّصها بخصائص 
خصائص  عن  خمتلفة  واخلارجية  الداخلية  أعضائها  مجيع  ويف  العظمي  هيكلها  يف  وصفات 
وصفات الرجل، إذ لو كانت خصائصهام متقاربة أو متقابلة ملا كانت األنثى خملوقًا رقيقًا لطيفًا 
مليئًا باحلنان والعطف واملحبة، بل ألصبحت رجاًل أو قريبًا من الرجل اإلنسان بالطباع وإن 
اختلف قلياًل بالشكل، وسبحان اهلل عاّم يصفون. ولكي تظهر هذه اخلصائص، ولكي تظهر 
قدرته يف إظهار الفروقات بني جسمها وجسم الرجل حتى يتعّرف الرجل عىل ما خصه اهلل –
عّز وجّل – به من نعَم جعل اهلل شخصية األنثى خمتلفة، يف طباعها وأعضاء جسمها ووظائفها، 

بام يف ذلك من تغرّيات جسمية ونفسية؛ ولذلك عىل الرجل حسن التعامل مع املرأة، وحسن
))(  سورة آل عمران، اآلية: 6). 

)) ( نابليس، حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة آيات اهلل يف اإلنسان، دار املكتبي، سوريا، دمشق، 
))4)هـ– 004)م، الطبعة األوىل، ص )).

)) ( شفاء العليل، ص )4).
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املرأة كام  التعامل مع  فنون  تعلم  يمكنه  –، ولتحقيق ذلك  –عّز وجّل  اهلل  أمره  معارشهتا كام 
أوصاه اهلل –جل جالله – ورسوله الكريم y. وأمهية تعلم فنون التعامل مع املرأة تكمن يف 

رضورة بناء حياة زوجية متينة، لضامن نجاح وصالح األرسة أو فسادها))). 
ولتحقيق هذه الرضورة يف تعلم حسن التعامل بني الرجل واملرأة، نرى أنه ال بّد من استعراض 
يف  تسهم  والتي  الرجل،  وجسم  املرأة  جسم  بني  الفروقات  إلظهار  املرأة،  جسم  مواصفات 
مساعدة الرجل لفهم طبيعة املرأة وتساعده يف إبداء املساعدة هلا يف الوقت املناسب ويف الطريقة 

املناسبة والبنّاءة. 

أواًل: في الهيكل العظمي))):

يربز هذا الفصل مواصفات جسم املرأة، وأشكال أهم أجزائه وأعضائه الظاهرة والباطنة ... 
الفروقات بني جسمها  املرأة وتظهر  لكي تظهر مزايا صنع اهلل الذي أتقن كل يشء يف جسم 

وجسم الرجل.

الهيكل العظمي:

إن اهليكل للمرأة أقرص من هيكل الرجل، ووزنه أخف، وحجم أجزائه أصغر وأدق، وتركيب 
اهليكل العظمي عند املرأة جيعلها أقل قدرة عىل احلركة واالنتقال من الرجل.

وكّفها  أدق،  وساقها  أكرب،  ووركها  أضيق،  وأكتافها  وصدرها  أدق،  وعنقها  أصغر،  فرأسها 
وقدمها ألطف.

حركات  يف  نطاقًا  أوسع  أضالعها  وحركات  الرجل،  صدر  من  حجاًم  أصغر  املرأة  صدر 
التنفس. كذلك صدرها ورئتاها أقل سعة من سعة صدر الرجل ورئتيه، والتنفس لدهيا أرسع 
ولكنه أنقص من الوجهة الكياموية، فهي أقل امتصاصًا منه لألوكسجني وأقل إطالقًا للحمض 

الكربوين، ولذلك نجد املرأة دون الرجل يف درجة احلرارة.

الحوض:  

خيتلف تركيب حوض املرأة عن حوض الرجل بسبب اختالف وظيفتيهام، وهناك تسعة عرش 
فرقًا بينهام، فإضافة إىل وظيفة حفظ بعض األعضاء لكل من الرجل واملرأة، إذ إّن حلوض املرأة

)) ( الطرشة، عدنان، دليلك إىل املرأة، دار الكتاب والسنة، كاراتيش، الطبعة األوىل، 8)4) هـ– 997)م، ص 0).
)) ( مبادىء علم الترشيح ووظائف األعضاء، شفيق عبد امللك، أمراض النساء، أمحد رفعت. ألف باء احلياة الزوجية، حممد 

رفعت، املرأة املسلمة، وهبي سليامن فاوجي، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، حممد عىل البار، الثقافة اجلنسية، هاين عرموش.
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 وظيفة إضافية مهمة هي حفظ الرحم واملبيض وقنايت الرحم واملهبل. وحوضها ُمهّيأ للقيام 
بدور مهّم هو نمو اجلنني نموًا هائاًل، وصيانته، ثّم مروره بتجويف احلوض هو ومتعلقاته مثل 
املشيمة واألغشية إىل العامل اخلارجي وقت الوالدة، وهذا يستلزم بعض التغيريات والتعديالت 
فنرى جتويف حوض املرأة أوسع وأقرص، ويتطلب أن تكون عظامه أرق وأقل خشونة وأبسط 

تضاريسًا.
وحوض املرأة عىل متانته له مفاصل أربعة تسمح بحركات قليلة حتى يزداد اتساعه خاصة يف 
وقت الوالدة، وهذا من أعظم األدلة عىل عناية الرب تعاىل وقدرته ومشيئته. فإن الرحم ال بد 
أن ينفتح االنفتاح العظيم جدًا. وقد اعرتف فضالء األطباء، وقالوا: ال يكون ذلك إال بعناية 
إهلية وتدبري تعجز العقول عن إدراكه. وبذلك ُنِقر للخالق العظيم بكامل الربوبية والقدرة ))). 

العضالت: 

عضالت  تفضل  عضالهتا  ولكن  الثلث،  بقدر  الرجل  عضالت  من  أضعف  املرأة  عضالت 
واألعصاب  واللمفاوية  الدموية  األوعية  من  كثريًا  حيوي  الذي  اخللوي  النسيج  يف  الرجل 

احلساسة.

الجلد:

وأنعم من  أقل وأقرص  النابت يف جسمها  والشعر  الرجل،  وأنعم من جلد  أملس  املرأة  جلد 
الشعر النابت يف جسم الرجل.

المخ: 

مخ املرأة ينقص يف املتوسط عن مخ الرجل بمقدار مائة غرام، وقد شوهد أن نسبة مخ الرجل 
إىل جسمه كنسبة )/40 أما نسبة مخ املرأة إىل جسمها فهي )/44  فهناك فرق بني النسبتني.

اجلوهر  يف  املخني  بني  اختالف  يوجد  وكذلك  نظامًا،  أقّل  وتالفيفه  ثنيات  أقل  املرأة  ومخ 
بدرجة  الرجال  منه عند  أقل  النساء  املخ، فهو عند  املدركة من  النقطة  الذي هو يف  السنجايب 
حمسوسة. ولكن يف مقابل ذلك نجد مركز اإلحساس والتهّيج عند املرأة أحسن تركيبًا، وأرسع 

تفاعاًل ونشاطا.ً

)) ( التبيان يف أقسام القرآن، ص 6)).
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التعرجات يف الدماغ

متطلبات الرمحة

احليوية  بوظائفه  البرشي  الدماغ  قيام  عند 
ان  الرمحة  فتتطلب  حرارة.  يولد  ذلك  فإن 
لكي  وقت  بأقل  احلرارة  هذه  ترصيف  يتم 
آالم. وتولد  الدماغ  يف  احلرارة  ترتاكم  ال 

علم اهلل عزوجل إلظهار هذه 
الرمحة

يأيت علم اهلل عز وجل إلظهار هذه 
خلق  وجل  عز  اهلل  ان  يف  الرمحة 
كام  البرشي.  الدماغ  يف  تعرجات 
هو موضح يف الصورة املشار اليها 

بالسهم

زيادة  اىل  تؤدي  التعرجات  هذه 
اضعافًا  الدماغ  سطح  مساحة 
بسطح ال حيتوي  مقارنة  مضاعفة 

عىل تعرجات.

اخلارجية  املساحة  يف  الزيادة  هذه 
الدماغ تؤدي اىل ترصيف  لسطح 
احلرارة املتولدة بسعة كبرية جدًا 
تربيد  اىل  يؤدي  مما  زمن  وبأقل 

الدماغ وعدم الشعور بآالم.

القلب: 

قلب املرأة أصغر من قلب الرجل، ونبضه لدى املرأة أرسع وأكثر بام يرتاوح بني 0) – 4) مرة 
يف الدقيقة.

غدة الثدي:

 ثدي املرأة عبارة عن غدة من الغدد التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعضاء التناسل، وتتكون غدة 
الثدي من بروز ظاهر يتخذ شكل نصف الكرة، ويوجد يف وسطها إىل األسفل بروز حلمي، 
ويعرف بـ )حلمة الثدي( التي هلا املقدرة عىل االنتصاب، وهي من أماكن اإلثارة واللّذة اجلنسية 
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عند املرأة.
وترتكب غدة الثدي من: 

)- ألياف خلوية ليفّية.
)- فصوص دهنية عديدة.

)- غدد لبنية كثرية العدد من النوع العنقودي. ولكل غّدة قناة يتحد بعضها مع بعض لتكوين 
قنوات أكرب منها حتى تنتهي أخريًا بفتحاهتا بقمة حلمة الثدي.

وكوهنا غدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعضاء التناسل فإهنا تعّد نفسها يف كل محل لتقوم بدورها، 
قبيل ظهور  أمل،  إىل  بثقل وربام وصل  الثدي  أوعيتها وتتسع، ويشعر  فتنتفخ غددها، وحتتقن 

الطمث، ثّم ترجع عادة غدة الثدي إىل حالتها األوىل بعد انقطاع الطمث.

 الجهاز ا لتناسلي: 

يشمل اجلهاز التناسل يف األنثى أعضاء ظاهرة وأعضاء باطنة.

فاألعضاء الظاهرة هي: 

)-الشفران الكبريان: ومها أكثر أعضاء التناسل الظاهرة ظهورًا، يغّطيان مجلة فصوص دهنية، 
أعضاء  بقية  فيحجبان  بعضًا  بعضهام  الداخليني  حرفامها  ويالمس  خلوي،  نسيج  يتخلّلها 
التناسل الظاهرة عن الرؤية، ويتصل الشفران معًا من أعىل أمام االرتفاق العاين فيكّونان بروزًا 
حمّدبًا واضحًا يعرف )بجبل الزهرة( وهو عبارة عن فصوص دهنية جمتمعة بعضها إىل بعض، 

وتغطية منطقة من اجللد يعلوها شعر كثيف.

)-الشفران الصغريان: ومها بروزان َطْولّيان من اجللد أصغر من الشفرين الكبريين، جلدامها 
تامة  إحاطة  الدهنية، وحييطان  الفصوص  اللون وحيتويان عىل بعض  رقيقان وورديا  أملسان 

بفتحة الفرج.
)-البظر: وهو العضو الذي يقابل القضيب يف الرجل.  ويرتكب من قائمتني نسيجهام إسفنجي 
انتصايب. يتحدان معًا لتكوين جسم البظر الذي يبلغ طوله سنتمرتًا ونصف سنتمرت، وينتهي 
وظيفته  القضيب.  حشفة  حتاكي  التي  البظر(  )حشفة  هو  الشكل  خمروطي  بجزء  األمام  من 
إىل أخرى  فتاة  يفختلف من  البظر وحجمه  أن طول  اجلنسية. وبسبب  اإلثارة  األساسية هي 
فلهذا  املناطق احلارة،  بحيث قد يصل طوله إىل عدة سنتمرتات يف بعض األحيان خاصة يف 
التي  – ألم عطّية  –عليه الصالة والسالم  النبي  قال  جُيرى لألنثى عملية ختان كالذكر، وقد 
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كانت تقوم بختان اإلناث موّجهًا إياها إىل كيفية إجراء هذه العملية: » اخفيض وال تنهكي فإنه 
أنرض للوجه، وأحظى عند الزواج«)))، أي إذا ختنِت املرأة فال تبالغي يف استقصاء حمل اخلتان 

بالقطع، بل أبقي بعض ذلك املوضع ألمهية يف نضارة الوجه، ولدوره عند الزواج.

بني  وتظهر  أسفل.  من  املهبل  لقناة  االنتهائي  الطرف  املهبل: وهي  فتحة  أي  الفرج  4-فتحة 
الشفرين الصغريين، وهي حماطة من كل ناحية ببصلتي املهبل.

)-غشاء البكارة: وهو غشاء رقيق قليل األوعية الدموية )avaswlar(، يغّلف فتحة الفرج 
الداخلية، وله  التناسلية اخلارجية عن األعضاء  البكر، ويفصل األعضاء  البنت  الظاهرة عند 
فتحة طبيعية ملرور دم الطمث كل شهر. وهذا الغشاء يتمّزق عند أول اتصال جنيس مع العذراء 
فتنزل نقطة أو بضع نقط من الدم، مل خيلقه اهلل عبثًا، فوجوده دليل واضح عىل حمافظة الفتاة عىل 

عفّتها وعدم ممارستها اجلامع قبل زفافها.

املهبل  فتحة  من  ناحية  كل  عىل  واحد  انتصابّيني،  جسمني  عن  عبارة  ومها  املهبل:  6-بصلتا 
االنتهائية، ومها يقابالن بصلة القضيب عند الرجل.

7-غدتا بصلتّي املهبل: ومها غّدتان عىل جانبي فتحة املهبل، ووظيفتهام إفراز سائل لزج عند 
الشعور بالّلّذة اجلنسّية، حتى تسّهل عملّية االتصال اجلنيس.

8-الصامخ البويل الظاهر: وهو عبارة عن الفتحة االنتهائية الطرفية والظاهرة لقناة جمرى 
البول، توجد أعىل فتحة الفرج مبارشة وأسفل البظر.

أما األعضاء الباطنة فهي: 
شهر  كل  ويطلق  البويضات  يصنع  لألنثى...  األساسية  التناسلية  الغّدة  وهو  )-املبيض: 
جانب...  كل  عىل  واحد  مبيضان  وهناك  الذكر.  يف  اخلصّية  يقابل  وهو  واحدة...  بويضة 
تشابه  الرئيسية  وخالياه  احلوض،  من  املبيضية(  )احلفرة  بـ  تعرف  خاصة  حفرة  يف  موضوع 
األحجام...  خمتلفة  مبيضية  حويصالت  من  كثري  عىل  وحيتوي  الرجل،  عند  اخلصية  خاليا 
وكل  األحجام...  املختلفة  املبيضّية  احلويصالت  من  كثري  عىل  حتتوي  حويصلة  وكل 
حتيطان  طبقتان  أمّهها  التي  األخرى  األنسجة  عىل  زيادة  واحدة  بويضة  عىل  حتتوي  حويصلة 
قرب  مكاهنا  احلويصلة  وتّتخذ  املعنّي؛  الوقت  يف  السائل  هذا  ويزيد  سائل.  بينهام  بالبويضة 
طليقة،  حّرة  البويضة  فتخرج  احلويصلة  انفجرت  املعنّي  املوعد  حّل  إذا  حتى  املبيض  سطح 
قناة  عرب  الرمحية  القناة  إىل  راضية  البويضة  فتدخل  اإلباضة(،  )عمّلية  العمّلية  هذه  وتسّمى 

)) ( صحيح اجلامع: رقم 6)).، واخلطاب ألم عطية، أي إذا اختنت املرأة فـ )ال تنهكي( أي ال تبالغي يف استقصاء حمل اخلتان 
بالقطع، بل ابقي بعض ذلك املوضع، )حديث صحيح رواه الطرباين واحلاكم يف املستند عن الضحاك بن قيس(.
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الدموية  األوعية  نمو  البويضة  خروج  مكان  يمأل  أنه  غري   ،)Fallopian Tupe( فالوب 
)الربوجسرتون(.   بإفراز  يقوم  حيث  األصفر(  )اجلسم  بـ  يعرف  اللون  أصفر  نسيج  لتكوين 
   حيتوي املبيض الواحد عىل بضعة آالف حويصلة ليست كلها صاحلة لإلخصاب، بل ال ينضج 
من بينها إال   حوايل 400 أربعامئة بويضة يف أثناء احلياة التناسلية لكل امرأة، وخترج بويضة 

واحدة كل شهر يف غري أوقات احلمل )عند املرأة غري احلامل(.
حياهتا،  يف  مرة  ألول  لألنثى  البلوغ  سن  يف  الناضجة  البويضة  إفراز  يف  املبيض  عمل  يبدأ 
من  تفرزه  بام  عليها  تقيض  ثم  عليها  وتتغلب  النمو  يف  زميالهتا  تفوق  الناضجة  والبويضة 
هرمونات خاصة. وبمجرد إفراز البويضة من فوق سطح املبيض تتلقفها أهداب قناة فالوب 
اخلارجي  الثلث  يف  وتنتظر،  القناة  داخل  البويضة  هذه  تتحرك  ثم   ،)Fallopian Tupe(
منها، وصول النطف املنوية... وهي ال تنتظر فرتة طويلة، بل متكث حّية ونشطة ملدة ال تزيد 
عىل  ))hrs  – 8 ساعة ليّتم إخصاهبا بواسطة إحدى النطف املنوية النشيطة التي تنجح يف 

الوصول إليها.
إىل هدفها وهو  لتصل  أيام  املخّصبة تستغرق ستة  البويضة  فإن رحلة  فإذا حدث اإلخصاب 
الرحم، ثم هتدأ وتستقّر وتنمو بداخل الرحم يف اجلدار املبّطن له، لتكتمل مرحلة نمو اجلنني 

طوال املدة املعروفة وهي 80) يومًا تقريبًا.
وإذا مل حيدث اإلخصاب فإن البويضة متوت وتتالشى، ثم حيدث احليض الذي هو دليل عىل 

عدم حدوث محل.
هرمون  وهي  األنثوية  اجلنسية  اهلرمونات  بإفراز  املبيض  يقوم  واهلرمونات:  أ -املبيض 

)اإلسرتوجني( وهرمون )الربوجسرتون( وكل منهام له وظائفه وتركيبه اخلاص.
اجلنسية  األنثى  صفات  عن  املسؤول  األنثوي  اجلنيس  اهلرمون  )اإلسرتوجني(  هرمون  ُيَعدُّ 

والعقلية، كذلك هو املسيطر واملتحّكم يف اخلطوط واالنحناءات يف جسد كل أنثى.
باإلضافة إىل الوظائف األنثوية السابقة، يعمل هرمون اإلسرتوجني عىل نمو األعضاء التناسلية 
األنثوية كالثديني مثاًل، لكنه ال يسبب إفراز اللبن منهام وقت الرضاعة... وهو املسؤول كذلك 
النضوج... وهو  الكامل وقت  الطفولة إىل حجمه  الطفيل وقت  الرحم من حجمه  عن نمّو 
الذي يعمل عىل نمّو غشاء الرحم، وكذلك نمّو األوعية الدموّية نمّوًا كبريًا، وزيادة عدد الغدد 
الرمحّية لتصبح عىل شكل أنابيب طويلة، وكل ذلك استعدادًا الستقبال البويضة امللّقحة ... 
هرمون  وظائف  ومن  احلمل...  وقت  الرحم  حجم  يف  اهلائل  النمو  عن  املسؤول  هو  كذلك 
إفرازاته  فتزداد  املهبل  الرحم... ويؤّثر عىل  بتنمية عضالت جدار  أيضًا  أنه يقوم  األنوثة هذا 
احلامضية والقاتلة للميكروبات... إنه هرمون األنوثة الذي يؤثر عىل كيان املرأة ويدفعها إىل 

الرجل وجيعله حمبوبًا يف عينيها... إنه هرمون يؤّدي وظائفه بكل دقة.
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البويضة  إخراج  بعد  املبيض،  يفرزه  الذي  الثاين  اهلرمون  فهو  )الربوجسرتون(  هرمون  أما 
مبارشة عىل عكس زميله اإلسرتوجني الذي يفرزه املبيض طوال الشهر. فبعد انفجار احلويصلة 
تتحول إىل اجلسم األصفر الذي يرسل هرمون الربوجسرتون ليجعل الرحم يستعد الستقبال 
البويضة امللّقحة بتجهيز الفراش واألغذية والسامح للمني بالولوج لتلقيح البويضة... وعند 
حدوث احلمل يتضخم اجلسم األصفر ويبعث برسله )هرمون الربوجسرتون( تقوية الرحم 
الذي يضمه... فمن أهم وظائف هذا اهلرمون استمرار احلمل وسالمته ومنع اإلجهاض ... 

.(BHCG( حتى أنه يمكن أن يسمى
فيه  سيعيش  الذي  الداخل  من  للرحم  املبطن  اجلدار  عىل  مهم  تأثري  الربوجسرتون  وهلرمون 
الثدي، وتزداد تغذية  اللبنية ألول مرة يف  الغدد  تنمو  اجلنني فهو مسؤول عن سالمته... كام 
الثدي وترويه بالدماء ليخرج بعد حني لبنًا سائغًا خيرج من بني فرث ودم. كام أنه يأمر عظام 
الرحم ينمو رسيعًا، وأن  تبتعد قلياًل عن بعضها، لتوّسع احلوض ألن  احلوض ومفاصله أن 
تزداد مرونة مع األربطة لتزداد حركته أثناء الوالدة والغرض من هذا –بالطبع – تسهيل عملّية 

الوالدة.
يف  تامًا  حتّكاًم  باملخ  النخامية  الغدة  يف  األمامي  النصف  يتحّكم  واملبيض:  والعاطفة  ب -املخ 
أمام هرمونات  الدور  ترسم  األخرى  ثالثة هرمونات هي  املبيض ووظائفه عن طريق  عمل 
املبيض، وأي خلل أو اضطراب يف هذه العالقة يؤثر تأثريًا بالغ األمهية يف حياة األنثى الغددية 

واجلسمية من وقت البلوغ حتى سن اليأس.
   ويسيطر املخ عن طريق العاطفة وتقّلباهتا عىل الوظائف املهمة للمبيض، فقد ُوِجَد ارتباٌط 
والطمث  املبيض  عمل  نقص  أو  زيادة  وبني  وحساسيتها،  لألنثى  العاطفية  احلالة  بني  قوي 

الشهري )عدم انتظام عملية اإلباضة(.  

)-الرحم:    
الشكل، موضوع وسط احلوض، بني  ثخينة، وهو إجايص  هو عضو عضل أجوف جدرانه 
املثانة من األمام، واملستقيم من اخللف، وينقسم إىل جسم وعنق، يبلغ طوله سبعة سنتمرتات، 
وعرضه مخسة سنتمرتات، وسمكه نصف عرضه. أّما حجم جتويف الرحم يف األنثى البالغة 
فال يزيد عن 0mm)، أما يف هناية احلمل فإن جتويفه يتسع لسبعة آالف مليلرت، ووزن الرحم 
قبل احلمل مخسون غرامًا أما يف هناية احلمل فيصل وزنه بدون حمتوياته إىل ألف غرام، أما مع 
املخاطي  الغشاء  بطبقة سميكة من  مبطن  والرحم  إىل ستة آالف غرام.  فيصل وزنه  حمتوياته 
الذي يتضخم ويمتىلء باألوعية الدموية يف كل دورة شهرية استعدادًا للبويضة التي عسى أن 
تصله خمصبة عن طريق القناة الرمحية، وإذا كانت خمصّبة يقوم الرحم بكل ما يلزمها وحيفظها 
آمنة نامية إىل أن تكمل جنينًا يف الشهر التاسع، ثم يعمل الالزم إلمتام أدوار الوالدة يف موعدها 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





64

عىل أصلح حال. فعندما يأذن اخلالق تبارك وتعاىل بخروج اجلنني يبدأ الرحم يف االنقباض، 
وجيعل اهلل انقباضات الرحم متقّطعة حتى ال تؤثر عىل حياة اجلنني وليبقى سلياًم معاىف... فبدالً 
من الضغط املبارش عىل اجلنني تتجه االنقباضات إىل أسفل لتوسيع عنق الرحم، لتسهيل والدة 

اجلنني وخروجه إىل هذا العامل.
وقد أوىل اهلل –عّز وجّل – الرحم أمهّية كبرية، وذكره يف كتابه الكريم، بمعنى املحل الذي ينمو به 
اجلنني. لقوله تعاىل: ﴿ڈڈژژڑڑککککگگگگ﴾)))،  

ٹٹٹڤ ﴿ٿٿٿٹ    ﴿ہہہھھھھے﴾)2)،  
عن  الناجتة  القربى  صلة  وهي  الرحم  صلة  بمعنى  ذكره  كام  ڤڤڤڦ﴾)))، 

﴿ىئىئىئییییجئحئمئىئ تعاىل:  لقوله  حيمله.  وما  الرحم 
ڦ﴾)))، ڤ   ڤ    ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    ٿ    حب﴾)4)،﴿ٿٿ   جب  يئ  

﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ﴾)6). 
وهناك أيضًا أحاديث قدسية وأحاديث نبوية كثرية جدًا توضح مكانة الرحم من اهلل وأنه اشتق 
اسمها من اسمه الرمحن، وأنه َيِصُل َمْن َوَصَلها ويقطع من قطعها، وأهنا معلقة بالعرش، مثل:
هلا من  الرحم، واشتققت  وأنا خلقت  الرمحن،  أنا   : عّز وجّل  اهلل  )قال   :y اهلل  قال رسول   
)ال   :– والسالم  عليه–الصالة  وقال  قطعته()7)،  قطعها  ومن  وصلته،  وصلها  اسمي،فمن 
أثره،  يف  له  وُينسأ  رزقه،  يف  له  ُيبسط  أن  أحب  )َمن   :y وقال  رحم()8)،  قاطع  اجلنة  يدخل 

َفْلَيِصْل رمحه()9).  

)-قناة الرحم:  للرحم قناتان واحدة عىل كل جانب، وهي قناة عضلية خماطية ضيقة، متناهية 
باملبيض بمجموعة من  الذي حييط  البوق  بانتفاخ يعرف باسم  الداخل، وتنتهي  الدقة من  يف 
األهداب تشبه زهرة القرنفل، وهي تتلقف البويضة الناضجة وحتملها محاًل رفيقًا إىل داخلها 
الثلث  إىل  وتدفعها  البويضة  حركة  عىل  تساعد  أهداب  مجلة  املخاطي  بغشائها  يوجد  حيث 
األخري من القناة حيث تنتظر البويضة وصول النطفة املنوية التي ستقوم بتلقيحها، فإذا حصل 

)) ( سورة احلج، اآلية: ).
)) ( سورة آل عمران، اآلية: 6.

)) ( سورة احلج، اآلية: ).
)4( سورة األنفال، اآلية: )7.

)) ( سورة آل عمران، اآلية: 6. 
)6 ( سورة حممد، اآلية: )).

)7 ( رواه البخاري، يف األدب املفرد، باب: فضل صلة الرحم.
)8 ( متفق عليه: واللفظ ملسلم، كتاب: الرب والصلة واألداب، باب: صلة الرحم وحتريم قطيعتها.
)9 ( متفق عليه: واللفظ ملسلم، كتاب: الرب والصلة واألداب، باب: صلة الرحم وحتريم قطيعتها.
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التلقيح وبدأت البويضة يف االنقسام تقوم الشعريات الدقيقة يف غشاء قناة الرحم بدفع البويضة 
إىل أن تصل إىل الرحم. وهذه املهمة تستغرق ستة أيام.

الفرج، وطوهلا من 8 إىل  الرحم إىل فتحة  انتصابية، متتد من عنق  قناة عضلية  4-املهبل: هو 
0) سنتمرت، فيها يدخل العضو عند االتصال اجلنيس. ومنها أيضًا يمر دم الطمث إىل اخلارج، 

وكذلك خيرج اجلنني يف حالة الوالدة.
 واملستقيم من اخللف، وينقسم إىل جسم وعنق، يبلغ طوله سبعة سنتمرتات، وعرضه مخسة 
يزيد عن  البالغة فال  األنثى  الرحم يف  أّما حجم جتويف  سنتمرتات، وسمكه نصف عرضه. 
0mm)، أما يف هناية احلمل فإن جتويفه يتسع لسبعة آالف مليلرت، ووزن الرحم قبل احلمل 

مخسون غرام.
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المبحث الثاني: 
ممَّ يتكون اإلنسان عموماًَ؟؟ 

يتكّون اإلنسان من األقسام واألجزاء التالية:

– من تراب وماء فكان طينًا وبعدها صار طينًا الزبًا  –عّز وجّل  )-اجلسد: هو ما خلقه اهلل 
ثّم ُترك ليجف يف اهلواء، فكان َصلصاالً، ثّم صلصاالً من مَحَإٍ َمْسنون، ثّم صلصاالً من فّخار.

اإلنسان  حياة  تكون  هبا  الروح  ںںڻڻڻڻ﴾)))،  ﴿ڱڱڱ  )-الروح: 
﴿وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ تعاىل:  قال  املوت،  يكون  وبخروجها 

ېئىئىئىئی﴾))).
)-احلواس: هي منافذ لإلنسان يتعّرف بواسطتها إىل ما حييط به من حاجات وأشياء وخملوقات.

عن  ويرّدها  نفسه  حيبس  العاقل  اإلنسان  جيعل  الذي  واإلحساس  الفكر  ذاك  هو  4-العقل: 
هواها. والّتعّقل ضّد احلامقة وسّمي العقل عقاًل، ألنه يعقل )حيجز ويمنع( صاحبه عن التوّرط 

يف املهالك، أي حيبسه، والعقل يف اللغة: هو احِلْجر والنهي وهو ِضدُّ احلمق واجلهل))). 
فيه:﴿وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ تعاىل  اهلل  قال  فقد  القرآن:  يف  العقل  أما 

ېئېئىئىئىئی﴾)4).
مقتىض  عىل  البدهيي  األمر  يمّيز  الذي  العقل  هو  الفطري  العقل  أن  الكريم  القرآن  بني  وقد 

مدارك اليقني املعروفة.
وقد ورد العقل بمعنى قّوة التمييز التي تقوم بالتعّقل والرتّوي، ففي البخاري من حديث أيب 
سعيد اخلدري أنه قال: خرج رسول اهلل y يف عيد األضحى أو عيد الِفْطر إىل املصىّل، فمّر عىل 
النساء فقال: )يا معرش النساء تصّدقّن، فإيّن ُأريُتُكنَّ أكثر أهل النار، فقلن: وبَِم يا رسول اهلل؟ 
ْعَن، َوَتْكُفْرن الَعشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل من قال: ُتْكثِْرَن اللَّ

)) ( سورة ص، اآلية: )7.
)) ( سورة اإلرساء، اآلية: )8.

)) ( لسان العرب، البن منظور، 8)4/)).
)4 ( سورة اإلرساء، اآلية: )8. 
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إحداكّن، قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل؟ قال أليس شهادة املرأِة مثل نصف شهادة 
الرجل؟ قلن: بىل. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت مل ُتَصلِّ ومل َتُصْم؟ قلن بىل. 

قال: فذلك من نقصان دينها())).
قلوب  يف   – وجّل  –عّز  اهلل  وضعها  غريزة  فهو  العقدي  اإلصطالحي  املعنى  يف  العقل  أما 
وأفعال  اللسان  قول  من  وجودها  عىل  نتعرف  ولكن  كيفّيتها،  نعرف  ال  عباده  من  املمَتَحنني 

اإلنسان))).
والدليل عىل أّن العقل موجود يف القلب قوله تعاىل: ﴿ېېېېىىائ

ائەئەئوئوئۇئۇئۆئ   ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ﴾)))، 
أثبت العلم حلديث أّن العقل كائن يف القلب: وقد ساد عند كثري من علامء الطِّّب فهام مفاده أن 
القلب عبارة عن مضخة ميكانيكية للّدم، وأن مصدر العاطفة واملشاعر هو العقل، واملراد به 

املخ وليس القلب...
وقد جاءت معطيات العلم احلديث أخريًا لتؤكد أّن العقل يف القلب، وأّن القلب هو املهيمن 
وعلم  العصبية  اخلاليا  حول  العلمية  األبحاث  آخر  ففي  والسلوك،  املشاعر  يف  املتحّكم 
كمسألة  وبواعثه  اإلنساين  السلوك  حمفزات  عن  حمضة  علمية  تفسريات  ظهرت  األعصاب، 
إخالصه ووالئه، والثقة وااللتزام، والتغرّي السلوكي أكثر من أي وقت مىض يف تاريخ البرشية، 
نصوص  يف  الوحي  من  الظاهر  النيص  الدليل  بوتقة  يف  لتصب  عادت  التفسريات  هذه  وكل 

القرآن والسنة.
يف القديم، كانوا يقولون إن إشارات حواسنا اخلمسة تنتقل عرب اجلهاز العصبي بدائرة كهربائية 
الفرضية،  اآلن خطأ هذه  ثبت  وقد  معنّي،  بسلوك  نستجيب  ثّم  فيها  فنفكر  املخ،  إىل  مبارشة 
فاآلن يقولون إننا عندما نقابل شخصًا ألول مرة، أو نواجه حتّديًا، أو مشكلة، أو عندما تلوح 
لنا فرصة، فإن املوقف سواء كان جتربة، أو خربة ال تذهب مبارشة إىل املخ لكي نفّكر فيها، بل 
تأيت من احلواس املادية وتذهب يف البدء إىل الشبكة العصبّية يف القلب وليس إىل املخ، فاملكان 

الذي تذهب إليه كل مؤثرات املواقف اإلبتالئية هو القلب ال املخ.
ميكانيكية  نبضات  ليست  القلب  دقات  أن  وهو  الكثريين،  أدهش  آخر  اكتشاف  وهناك 
ملضخة، بل لدهيا لغة ذكية بالغة الذكاء، تؤثر عىل كيفية فهمنا، وتفاعلنا مع العامل اخلارجي. 
إن الدراسات احلديثة يف علم األعصاب توضح أن كل خفقة للقلب يتدفق منها شالل عصبي 
يرمز له هبرمون التوازن، ويطلق من خاليا عصبية من القلب لرتسل فورًا إىل املخ عرب العصب

)) ( رواه البخاري، حديث رقم: 98)، كتاب: احليض: باب: ترك احلائض الصوم، 6))/).
)) ( الرضواين، حممود عبد الرزاق، منة القدير، مكتبة سلسبيل، القاهرة، املجلد الثاين، 0)4)هـ، 009)م، ص 0)).

)) ( سورة احلج، اآلية: 46.
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 الشوكي.
ويعترب هذا اهلرمون، من خالل الدراسات احلديثة، الباعث األسايس للسلوك الداخل جلميع 
أعامل القلوب كاإلخالص والنّية واملحبة والوالء والقبول والبغض والكره واحلسد  واحلقد 
وغري ذلك، ومن حكمة اهلل تعاىل أّن جعل العقل ِصامَم األمان وميزانه، يوازن به بني مقدار 
اخلري والرش، وجعله اهلل يف قلب اإلنسان يتحّسن النظر يف األمور واألشياء فيحرص عىل ما 

ينفعه ويصل به إىل حمض اإليامن ))). 
وليعلم اإلنسان أن اهلل –عّز وجّل – حني كّرمه عىل باقي خلقه، حني قبول األمانة، فاستخلفه 
يف أرضه، وأستأمنه يف ملكه يف دار االبتالء واالمتحان، هذه املعرفة ال يمكن أن يصل إليها 

العقل بمفرده، ألن ما يدرك اإلنسان بعقله، كام ورد يف القرآن أمرين اثنني:
إىل  حياته  يف  تلقائٌي  وهٌب  والعلم  األشياء.  وحدود  األسامء،  معرفة  وهو  األول:  األمر 

ى   ﴿ تعاىل:  وقال  حيتلم،  حتى  الغالم  عن  منهم  ثالثة  عن  القلُم  ُرفَِع  مماته.لذلك  يوم 
ىائائەئەئوئوئۇئۇئ﴾))) .

وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعاىل:  وقال 
وئۇئۇئۆئۆئ﴾))).

أما األمر الثاين: والذي جيب عىل العقل إدراكه، فهو العلم بام جاءت به الرسل الساموية من 
أحكام رشعية وهداية دينية. فاهلل –عّز وجّل – بعد أن عّلم آدم – عليه الّسالم – وحتّقق فيه 
األمر األول، كّلفه بمنهج رشعّي يلتزمه فيام استخلفه واسرتعاه واستأمنه، وابتاله بأن يفعل 

﴿ڭڭۇۇۆۆۈ تعاىل:  فقال  أخرى  أمورًا  يفعل  وال  حمّددة،  أمورًا 
ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې﴾)4)

﴿ۋۋۅۅۉۉېېېې اجلنة:  من  أنزهلام  بعدما  تعاىل  وقال 
ىىائائەئەئوئوئۇئۇئ﴾))))6)

فالعقل عىل هذا املعنى، ينطبق عىل اإلرادة احلازمة القوّية القادرة عىل ضبط النفس واملستندة
إىل نتائج العقل العلمي الواعي. 

))(  الرضواين، حممود عبد الرزاق، منة القدير، ص 4)) – 6)) – 7)) بترصف.
))(  سورةاالنسان، اآلية: ) 

 ))( سورة النحل األية: 78. 
)4 ( سورة البقرة، اآلية: )).

)) ( سورة طه، اآلية:))).
)6 ( الرضواين، منّة القدير، ص 9)) – 64) بترصف.
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والعقل ينقسم إىل قسمني ))):

  

بغناه  العقل يف معرفة رهبم ومعبودهم فوحدوه، واستدلوا  بنعمة  استفادوا  فالعقالء هم من 
الذايت وفقر مجيع اخلالئق إليه، وأنه ال تكالن إال عىل اهلل، فال يرجعون بحوهلم وقوهتم إال إليه، 
فال حول وال قوة إالّ باهلل، فآمنوا بقدرته واستقاموا عىل رشيعته فهم حكامء عقالء صدقوا مع 

أنفسهم، وصدقوا مع رهبم، وصدقوا مع نبيهم يورثهم اهلل البصرية يف قلوهبم، قال تعاىل: 
﴿ڻۀۀہہہہھھ﴾)))

أ- أّما القلب من اجلانب املحسوس))): فهو اآللة اخلارقة، التي ال تعرف التعب، إهنا عضلة 
من أعقد العضالت بناًء، وعماًل، وأداًء، وهي من أمتنها وأقواها، تنقبض وتنبسط ثامنني مرة 
يف الدقيقة. إنه مضخة مزدوجة تضخ الدم الذي حيمل الغذاء والوقود إىل كل خلّية، ونسيج، 
وعضو، وجهاز عن طريق شبكة من األوعية، يزيد طوهلا عىل مئٍة ومخسني كيلو مرتًا. يضّخ 
القلب ثامنية آالف لرٍت يف اليوم الواحد، أي ما يعادل ثامنية أمتار مكعبٍة من الّدم، ويبدأ عمل 

القلب منذ الشهر الثاين من حياة اجلنني ويستمر دون توقف حتى املوت.

))( امليداين، عبد الرمحن حسن، األخالق اإلسالمية وأسسها، دار القلم، دمشق، ))4)هـ/ )99)م، ط)، اجلزء األول، ص 
8)) – 9)) بترصف.

))( سورة العنكبوت، اآلية: )4.
))( الرضواين، حممود عبد الرزاق، منة القدير، ص 4)) – 8))، بترصف
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كهربائية من بإشارة  وتنتظم  فتأمتر رضباته،  العصبّي،  اجلهاز  استقالله عن  القلب يف  وينفرد 
مركز توليد ذايّت، هي أساس ختطيطه، وتتغذى عضلة القلب بطريقة فريدة!! ومن أعجب ما 

فيه دّساماته املحكمة التي تسمح للدم باملرور باجتاه واحد، وهو مبدأ ثابت باملضخات.
يتألف القلب يف جانبه املرئي من أربع غرف، األذينة اليسى، والبطني األيس، واألذينة اليمنى 
األسود  الّدم  حتوي  واليمنى  القاين،  األمحر  الّدم  حتتوي  اليسى  والغرف  األيمن.  والبطني 

القاتم.
هو  بالقلب  لصيقًا  كيسًا  يبدو  خارجّي  غشاء  أّوهلا  طبقات،  عّدة  من  كذلك  يرتّكب  والقلب 
الشغاف، وهو مغّلف بغشاء آخر يسمى التامور. هذا الكيس يفرز مادة تَلنّي حركته لئال حيتك 

بالقلب نفسه، وهذه املادة هي يف اآلالت كالزيت متامًا.
وقلب املرأة أصغر من قلب الرجل، لكن نبضها أرسع من نبضه.

ب - أما القلب من جانبه الغيبّي: فهو الذي تتحّقق فيه أحدى  مقّومات اإلختيار يف اإلنسان, 
فيه  )خلق  وجل  عّز  وأّنه  واالبتالء  لالمتحان  اإلنسان  خلق  من  احلكمة  سابقًا  وصفنا  فكام 
مقّومات للعيش عىل األرض إلعامر الكون ومنها أن جعل هلم إرادة حرة، وسلطة عىل بعض 
ما وضع يف ذواتِنا من قوى وطاقات وأشياء، أمانة عىل سبيل اإلعارة، وأذن لنا بالترصف فيها 

بإرادات حرة(.)))  
فمن مظاهر احلكمة اإلهلية، ومقّومات احلرية واملسؤولّية، أن اإلنسان له حرية اإلختيار، وبناء 
فهو  األمور،  مجيع  يف  عليه  املعّول  وهو  األول،  املكان  اإلنسان  جسم  يف  له  القلب  فإن  عليه 
أتباع له وحشم،  الناهي، واألعضاء هم  القائد، واجلوارح هي اجلنود له واخلدم، وهو اآلمر 
والقلب هو اجلانب املدرك من اإلنسان، وهو املخاطب واملطالب، واملعاتب، وهو حمل العلم، 
والتقوى، واإلخالص، والذكر، واحلب، والبغض، واخلطرات، وهو موضع اإليامن والكفر، 

واإلنابة، واإلرصار، والطمأنينة واالرضاب.
﴿ېېېې  تعاىل:  قوله  بحسب  الكريم  القرآن  يف  القلب  معنى  يأيت  ثم 
ېئ ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  وئوئۇئۇئۆئ    ەئ  ىىائائەئ 
ېئىئىئىئ﴾)))، ويف حديث رسول اهلل y : أال وإّن  يف اجلسد مضغة إذا صلحت 

صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسم كله، أال وهي القلب())).
أّما اجلانب الغيبّي من القلب فهو تابع للروح، وهو أساس كل فعل إرادّي يف جسم اإلنسان،

))( رواه البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، حديث رقم: 4968.
))( سورة احلج، اآلية: 46.

))( رواه البخاري، حديث رقم: ))، )/ 8).
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 وينقسم اجلانب الغيبّي إىل منطقتني:
مركز اخلواطر وحديث النفس.  -(

منطقة الكسب واحلكمة يف خلق مقّومات االختيار يف اإلنسان.  -(
أوالً: مركز الخواطر وحديث النفس:

وينقسم إىل ركنني: 
الركن األول: نازعان. ومها: نازع اخلري والتقوى، ونازع الرش والفجور.

والركن الثاين: هاتفان. ومها: مّلة القرين )قرين الشيطان(، ومّلة امللك )قرين امللك(.
حديث النفس: هذه املنطقة مصدر اخلواطر واألفكار، وحمل اإلهلام يف اإلنسان، وهذه املنطقة 
 yال حساب هلا عىل ما يدور فيها من خواطر أيًا كانت، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبّي

قال: )إّن اهلل جتاوز ألمتي ما حّدثت به أنفسها ما مل تعمل او تتكلم(.)))
رقيب عتيد: ملكان حارضان شاهدان، ال يغيبان عن العبد.

املخطىء)))،  املسلم  العبد  عن  ساعات  ست  القلم  لريفع  الشامل)))  صاحب  )إن 
تعاىل:  وقال  واحدة()4)،  كتبت  وإال  ألقاها،  منها  اهلل  واستغفر  ندم  فإن 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ  ڀٺٺٺٺٿٿٿ
ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾)))   

مَلُّة القرين )قرين الشيطان(: ﴿ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې
ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ىئیییی﴾)6).

مَلُّةُ امللك )قرين امللك(: )ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة 
قالوا وإياك يا رسول اهلل؟ قال وإياي، إال أن اهلل أعانني عليه فأسلم فال يأمرين إال بخري()7)

ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ہہھھ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  تعاىل:﴿ڻ  وقال 
ڭڭڭڭۇ﴾)8)

))( رواه البخاري، كتاب الطالق، باب الطالق يف اإلغالق والكره،حديث رقم: 69)).
)) ( صاحب الشامل: أي ملك )رقيب عتيد(. 

))( أي ال يسجل خطأه إال بعد ست ساعات إن مل يستغفر ويتب إىل اهلل تعاىل.
)4( رواه الطرباين بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا، وقال عنه األلباين إسناده حسن.

))( سورة ق، اآليات: 6)– 8). 
)6( سورة ق، اآليات: 7) – 0).

)7( رواه مسلم، حديث رقم: 68))، 4)8).
)8( سورة ق، اآليات: )) – 6).
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آدم،  بابن  ملة  للشيطان  :)إّن   y اهلل  قال رسول  قال:  عنه   اهلل  بن مسعود  ريض  عبداهلل  عن 
باخلري  فإيعاٌد   امللك  مّلة  وأما  باحلّق،  وتكذيب  بالرش  فإيعاٌد   الشيطان،  ملة  فأّما  ملة  وللملك 
وتصديق باحلّق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد اهلل، ومن وجد األخرى فليتعوذ من 

الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ))))

))( رواه الرتمذي، وحسنه، حديث رقم: 988)، )/ 9))، كتاب: تفسري القرآن، باب: سورة البقرة.

النفس= جسد+روح
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أغلب املفسين يقولون إن اهلل ابتىل اإلنسان بإجياد نازعني يف نفسه، أحدمها للفجور واآلخر 
للتقوى، والنازعان كائنان )متواجدان( يف منطقة حديث النفس، ومركزمها الصدر، أحدمها 
)نازع اخلري( موجود داخل القلب، بينام يتواجد نازع الرش خارج جدار القلب يف منطقة حديث 
النفس. نازع اخلري يلهمه اهلل عّز وجّل  خواطر اخلري التي تدعوه إىل اإليامن باآلخرة وحتّضه 
عىل تقوى اهلل، بينام يتلقى نازع الرش خواطر الرّش من هوى نفسه، ومن الشيطان. ونازع الرّش 
هو مصدر خواطر الشهوات يف اإلنسان وغايته وبغيته متاع احلياة الدنيا، فهواه يدفع النفس

ونازع الرش فيها إىل التعلق باحلياة الدنيا ومشتهياهتا حتى يعبد اإلنسان هواه، كام قال تعاىل:
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾)))، ﴿ېىىائائ ەئەئوئوئۇئ 

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی﴾))).
كوسيلة  العقل  غريزة  عىل  أيضًا  حيتوي  النفس،  حديث  منطقة  يتضمن  )))كام  والقلب 

))( سورة اجلاثية، اآلية: )).
))( سورة القصص، اآلية: 0).

))( الرضواين، حممود عبد الرزاق، منة القدير، ص90)، بترصف
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واإلرادات  االختيارات  منبع  متثل  التي  الكسب  منطقة  عىل  وحيتوي  والتمييز،  للمعرفة 
تعاىل:  قال  اإلنسان،  عليها  حياسب  التي  القلوب  أعامل  ومجيع  والنّيات  والقصود 

﴿ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ﴾))).
وقد وصف اهلل عّز وجّل القلب))) بأنه يمرض ويقسو بالنفاق، وأنه يصح بالصدق واإلخالص 
والتوحيد، وقد يغدو القلب كالبيت املقفل، فهو ال ينفتح لواردات اخلري واهلداية إال بمفاتيح 

خاصة.
تعاىل:  قال  تامًا،  عامًء  البصرية  تعمى  وقد  عليها،  ويطبع  األقفال  ختتم  حتى  األمر  يشتد  وقد 

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
چ     چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڇڇڇڇڍ﴾))).
﴿ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک﴾)4). 

ہہہہھھھھےےۓۓڭ ﴿ۀ 

ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
ۉۉېېېېىىائائەئەئ﴾))) .

انفعاالت  من  يكون شديدًا  ما  النفس،  منطقة حديث  داخل  إىل  وينفذ  القلب  إىل  وقد يصل 
االختيار  أساس  هي  التي  إرادته  وفق  اإلنسان  كسب  فيكون  وأخالقها،  وعواطفها  النفس 

وسيدة أعامل القلب، فيتحرك البدن تبعًا هلذا االختيار ونتيجة هلذه االنفعاالت ومنها: 

)-الرعب: الذي يصل إىل عمق القلب، قال تعاىل: ﴿ٹ ٹٹٹڤ
ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ڃچ﴾)6) .

تعاىل:  قال  القلب،  عمق  إىل  يصل  الذي  اخلوف  وهو  )-الوجل: 
﴿ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ

))( سورة البقرة، اآلية: ))).
))( امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، األخالق اإلسالمية وأسسها، ص )7) – 79) بترصف.

))( سورة التوبة، اآليتان: 4))، ))).
)4( سورة البقرة، اآلية: 0).

))( سورة احلج، اآليتان: ))، 4).
)6( سورة آل عمران، اآلية: ))).
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ڃڃ ﴾)))، هذا اخلوف من أوصاف املؤمنني الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم،أي: 
تعاىل: ﴿مئىئيئ قال  يوم احلساب،  خافت من عظمته وقهره واخلوف من عقاب 
جبحبخبمبىبيبجتحتختٱٻٻٻٻپپپپ

ڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴾))).
)-الوجف: وهو شدة اخلوف الذي ترتفع فيه دائرة القلب من عمق اجلسد حتى تبلع احلناجر، 

﴿ٺٿٿٿٿ تعاىل:  قال  األخرية،  اللفظة  إال  املوت  وبني  بينها  يبقى  وال 
ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ  ڦڦڄڄڄڄڃ

ڃ﴾)))، وقال تعاىل: ﴿ۆۆۈۈٴۇۋ﴾)4).

قال  الكربى  النفس  دائرة  حدود  عند  يقف  وال  القلب  دائرة  إىل  يصل  الذي  4-اإلشمئزاز: 
تعاىل: ﴿ڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓ

ۓڭڭڭ﴾))).

ٻٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  قال  القلب،  دائرة  إىل  يصل  الذي  الغيظ  ويف  )-الغيظ: 
پپپڀڀڀڀ پ  ٻ  ٻ 

ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾)6). 
تعاىل:﴿ٱٻٻٻ  قال  لشدته،  القلب  دائرة  إىل  يصل  الذي  6-الغل: 
ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ

ٿٿٿٹٹ﴾)7).

﴿ٱٻٻٻٻ تعاىل:  قال  والتآلف:  والتواّد  وامليل  احلب  عواطف  7-ويف 
ٺٿٿٿٿٹٹ ڀڀٺٺٺ  پپپپڀڀ 

))( سورة األنفال، اآلية: ).
))( سورة املؤمنون، اآليات: 8)-)6.

))( سورة غافر، اآليتان: 8)، 9).
)4( سورة النازعات، اآليتان: 8، 9.

))( سورة الزمر، اآلية: )4.
)6( سورة التوبة، اآليتان: 4)، )).

)7( سورة احلرش، اآلية: 0).
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ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ﴾))).

8-ويف الشجاعة: قال تعاىل: ﴿ڄڄڄڄڃڃڃڃچ
چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ﴾))).

تعاىل:  قال  القلب،  دائرة  تعرب  حتى  النفس  دوائر  يف  تتغلغل  التي  احلسة  9-احلسة: 
ىىائائەئەئ ۋۅۅۉۉېېېې  ﴿ۋ 
یجئحئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  وئوئۇئۇئۆئۆئ  

مئىئ﴾))).
﴿ڦڦڄڄڄڄڃڃ تعاىل:  قال  القلب،  يف  تكون  التي  0)-التوبة: 
ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑ

ڑک﴾)4).

))-أما خمتلف عوامل الكرب احلسد الرغبة والفجور والعناد التي وصلت إىل عمق القلوب، 
فهذا الكسب الذي يف القلب يؤاخذ عليه، ويؤاخذ اإلنسان عىل أفعال القلب كاحلسد والطمع 

والنفاق والرياء واإلعجاب.
تبعًا  يتحرك  يتبعه  وما  البدن  ألن  القلب،  يف  األعامل  وسيدة  االختيار  أساس  هي  واإلرادة 
لالختيار القائم بالقلب صالحًا أو فسادًا، خريًا أو رشًا، وسبب اتباع الضالل أو الرش يعود

 إىل الشهوات والشبهات.
بني  من  وحزبه  الشيطان  خواطر  مدخل  فهو  الشبهات:  باب  األول:  الباب  أما 
إذا  سيام  وال  العلم،  وقلة  البصرية  ضعف  الشبهات  هذه  سبب  والشيطان،  اإلنسان 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعاىل:  قال  اهلوى،  بحب  اقرتن 
ائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ﴾))).

وهذه الفتنة مآهلا إىل الكفر والنفاق، وهي فتنة املنافقني، وفتنة أهل البدع.

))( سورة األنفال، اآليتان: )6، )6.
))( سورة األنفال، اآلية: )).

))( سورة آل عمران، اآلية: 6)).
)4( سورة التحريم، اآلية: ).
))( سورة النجم، اآلية: )).
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الباب الثاني  باب الشهوات: وهو مدخل كل خاطر تعلق بأنواع املشتهيات يف الدنيا وأدى إىل معصية 
﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ تعاىل:  قال  اهلل، 
ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

ڄ﴾))).

حقيقة القلب السليم))) و القلب المريض والميت والقاسي: 
ملا كانت منطقة الكسب يف القلب هي املسيطرة عىل اخلواطر يف حديث النفس واجلوارح يف 
الذي  اجلنود  يف  املترصف  كامللك  واألعضاء  األركان  هلذه  القلب  كان  البدن،  أعضاء  سائر 
وقهره  سلطانه  حتت  فكلها  شاء،  فيام  ويستعملها  أمره،  عن  وأعامهلم  حركاهتم  كل  تصدر 
كاملضغة  فيه  فالقلب  حيله،  أو  العزم  من  يعقده  فيام  وتتبعه  والزيغ،  اإلستقامة  منه  وتكتسب 
األعامل،  وسائر  وإرادته  ونيته  العبد  مشيئة  القلب  ففي  كله،  اجلسد  صلح  صلحت  إذا 
أعامهلا  من  يشء  هلا  يستقيم  وال  هديه،  من  يأتيها  ملا  قابلة  به  يأمرها  ملا  منفّذه  واألعضاء 
رعيته. عن  مسؤول  راع  كل  ألن  كلها،  عنها  املسؤول  وهو  ونيته،  قصده  عن  تصدر  حتى 

تعاىل:  قال  القيامة،  يوم  ينجو  الذي  الصحيح  القلب  هو  السليم:  1-القلب 
﴿ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ  ڃ﴾))).

والقلب السليم قد سلم من كل شهوة ختالف أمر اهلل وهنيه، وكل شبهة تعارض خربه، فسلم 
من عبوديته ملا سوى اهلل، وسلم من حتكيم غري رسوله، فسلم يف حمبة اهلل مع حتكيمه لرسوله يف 
خوفه ورجائه والتوكل عليه واإلنابة إليه والذل له، وإيثار مرضاته يف كل حال والتباعد عن 
سخطه بكل طريق، وهذه هي حقيقة العبودية التي ال تصلح إال هلل وحده، فالقلب السليم هو 
الذي سلم من أن يكون لغري اهلل فيه رشك بوجه ما، بل خلصت عبوديته هلل تعاىل إرادة وحمبة 
وتوكاًل وإنابة وإخباتًا وخشية ورجاء، وخلص عمله هلل فإن أحب أحب يف اهلل، وإن أبغض 
أبغض يف اهلل، وإن إعطى أعطى هلل، وإن منع منع هلل، وال يكفيه هذا حتى يسلم من االنقياد 
والتحكيم لكل من سوى رسوله، فيعقد قلبه معه عقدًا حمكاًم عىل االئتامم واإلقتداء به وحده 

دون كل أحد يف األقوال واألعامل. 

)-القلب الميت))): وهو ضد هذا امليل، وهو القلب الذي ال حياة فيه، فهو ال يعرف ربه، وال

))( سورة التوبة، اآلية: 69.
))( الرضواين، منة القدير، ص )4) – )4) بترصف.

))( سورة الشعراء، اآليتان: 88، 89.
)4( امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها، ص 74) – 77) بترصف.
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 يعبده وال يعمل بام أمر، وال يطيع ما حيبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان 
فيها سخط ربه وغضبه، وقد تعرض هذا القلب ملستويات إىل أن أصبح قلبًا ميتًا أقفل عليه كام 

طبع عليه بالعمى واملوت.

فأول األمر: إصابه القلب بالعشي:
عيش  هذا  فالعيش   .(((﴾ تعاىل:﴿ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ  قال 

البصرية.)بالعمي الذي يصيب اإلنسان مساًء فال يعود يرى األشياء وال يفرق بينها (

ثانيًا: إصابة القلب بالعمى:
يستمر القلب يف غّية وضاللة ويعشى عن ذكر الرمحن، حتى تنطمس عنده رؤية احلق فيعمى 

عن رؤية دالئل احلق واهلدى، قال تعاىل: ﴿ېېېېىىائائەئ
ەئوئوئۇئۇئۆئ   ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ﴾))).

ثالثًا: صرف القلوب: 
قال تعاىل: ﴿گڳڳ  ڳڳڱڱڱڱںںڻ   ڻڻڻ

ۀۀہہہہھ﴾))).

رابعًا: عزل القلوب: 
وهو يشبه األَِكنَّة، قال تعاىل: ﴿ۇۆۆۈۈٴۇۋۋ ۅۅۉۉېې

ېېىىائائ  ﴾)4).

خامسًا: تغليف القلب تغليفًا كاماًل: 
قال تعاىل: ﴿ېېىىائائەئەئوئوئۇئ﴾))).

وقال تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ﴾)6).

))( سورة الزخرف، اآلية: 6).
))( سورة احلج، اآلية: 46.

))( سورة التوبة، اآلية: 7)).
)4( سورة اإلرساء، اآلية: 46. 

))( سورة البقرة، اآلية: 88. 
)6( سورة النساء، اآلية: ))). 
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تعاىل:  قال  الكثرية،  الذنوب  من  تكسبه  بام  القلوب  حيلل  الذي  الدين  هو  وهذا 
﴿ڃچچچچڇڇڇڇڍ﴾))).

سادسًا: االقفال على القلوب:
قال تعاىل: ﴿ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ

ہہ﴾))).

سابعًا: الختم على القلوب والطبع عليها:
ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  قال 

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾))).
وبالطبع عىل القلب الذي يتسبب به اإلنسان لنفسه، وحيل فيه ضمن سنن اهلل الثابتة يف كونه، 
حُيجب اإلنسان عن علم ما ينفعه يف آخرته، ويغفل غفلة تامة عن نذر اخلطر التي تتكاثر من 

حوله حتى ال يسمع أقوال املنذرين بل يستهزئ هبا.
قال تعاىل: ﴿ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ

ہہہھھھھےےۓۓ﴾)4).
ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعاىل:  وقال 
ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ 
ڎڈڈژژڑڑکککک ڍڍڌڌڎ  

گگگگڳڳ﴾))).

الذي  الدفني يف احلنت  امليت  القلوب بعد اخلتم والطبع عليها إىل حالة تشبه فيها  وقد تصل 
يتخذ للموتى)6).

العدل  بني  يتقلب  الذي  الثالث  القلب  الدين  إحياء علوم  كتابه  الغزايل، يف  اإلمام   وقد شبه 
والفضل، قلب يبدو يف منطقة حديث النفس، التي حياسب عليها الشخص، وخواطر اهلوى

)) ( سورة املطففني، اآلية: 4). 
))( سورة حممد، اآلية: 4).

))( سورة اجلاثية، اآلية: )).
)4( سورة األعراف، اآلية: )0).

))( سورة األعراف، اآليات: 00-97). 
)6( حبنكة، امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها، جزء األول، ص )7) – 78) بترصف.
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اإلرادة من  فتنبعث  إىل اخلري،  فيدعوه  فيلحقه خاطر اإليامن ونازع اخلري،  الرش،  إىل  فتدعوه   
والتنعم،  التمتع  له  وحتّسن  الشهوة  فتقوى  الرش،  خاطر  نرصة  إىل  بشهوهتا  الكسب  منطقة 
فينبعث العقل إىل خاطر اخلري، ويدفع يف وجه الشهوة، ويقبح فعلها، ويبني أملها عىل عاقبتها، 
ويلومها  نحوه  واندفاعها  الرش  والسبع يف هتجمها عىل  بالبهيمة  ويشبهها  اجلهل  إىل  وينسبها 
الشيطان بخواطر شبهاته  العقل، فيحمل  النفس إىل نصح  بالعواقب فتميل  عىل قله اكرتاثها 
محلة عىل العقل، فيقوى داعي اهلوى ويبعث بشهواته، فتميل النفس إىل الشيطان وتنقلب إليه، 
فيحمل امللك هبتاف احلق محلة عىل خواطر الشيطان ويدعو إىل النصح واحلذر من أتباع لذة 
يف احلال تؤدي إىل عاقبة السوء يف املآل، أفتقنع بلذة اجلنة ونعيمها أبد اآلبدين، أم تستثقل أمل 
الصرب عن شهوهتا، وال تستثقل أمل املعذبني يف النار خالدين فيها أبد اآلبدين؟ فعند ذلك متتثل 
اإلرادة إىل قول امللك، فال يزال يرتّدد بني اجلندين، متجاذبًا بني احلزبني إىل أن يغلب عىل القلب 
ما اختاره صاحبه من أنواع الكسب، فإن مل يستغفر العبد ربه ويتعوذ باهلل عّز وجّل من الشيطان 
ونزغه، ويطلب من مقّلب القلوب أن يقيمه عىل احلق، ومن مرّصف القلوب أن يرصف عن 
بعدله  الدين احلق، تركه اهلل عّز وجّل  يثبّته عىل  أن  القلوب  الكفر والرشك، ومن مثّبت  قلبه 

لنفسه وللشيطان وحزبه))).      
ومعاين  واحلكمة  القدرة  معاين  بني  الرمحن  أصابع  من  إصبعني  بني  تتقلب  القلوب  وهكذا 
الفضل والعدل، وكل ذلك ليقع قدر اهلل عّز وجّل الذي سبق به القضاء ويتم بعلمه وقدرته ما 

يشاء، كام قال تعاىل:﴿ ۓۓڭڭڭڭ ﴾)))))). 
قال الطحاوي: )ذلك بأنه عىل كل يشء قدير وكل يشء إليه فقري وكل أمر عليه يسري ال حيتاج 
إىل يشء، وليس كمثله يشء وهو السميع البصري، خلق اخللق بعلمه وقّدر هلم أقدارًا ورضب 
هلم آجاالً ومل خيف عليه يشء قبل أن خيلقهم وأمرهم بطاعته وهناهم عن معصيته وكل يشء 
جيري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ال مشيئة للعباد إال ما شاء هلم، فام شاء هلم كان، وما مل 
يشأ مل يكن، هيدي من يشاء ويعصم ويعايف فضاًل، ويضل من يشاء وخيذل ويبتىل عدالً، وكلهم 

يتقّلبون يف مشيئة بني فضله وعدله( )4).  

)-النفس: 
بمعنى اإلنسان كله روحًا وجسدًا. قال تعاىل: ﴿ڻڻۀۀہ﴾))).

))( احياء علوم الدين، ج)، ص )4.
))( سورة األحزاب، اآلية: 8). 

))( الرضواين، املجلد الثاين، ص 66). 
)4( رشح العقيدة الطحاوية، من ص 00) – )0) بترصف.

))( سورة  الذاريات، اآلية:)). 
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وقال تعاىل يف سورة الشمس وترتيبها من أسباب النزول )) وقد تنزلت عىل قلب رسول اهلل 
y بعد سورة الَقْدر، وموضوع سورة الشمس هو تأكيد قضية اجلزاء، الذي هو عاقبة االبتالء 

واملسؤولية يف احلياة الدنيا، بمقتىض حكمة الرب اخلالق العليم احلكيم القدير.
ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىل:﴿ٱ  وقال 

ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ﴾.
وهذه اآليات قسم من اهلل عّز وجّل ببعض ظواهر خلقه اجلليلة، التي تذهب بُِلبِّ اإلنسان. 
ُف هبا اإلنسان إىل صفاته العظيمة اجلليلة. إّنه أوٌل بال ابتداء وآخر بال انتهاء وهيمنته عىل  فيتعرَّ
كّل يشٍء، وسلطانه دائم، وِعْلُمه حميٌط بكلِّ يشء، وتدبرُيه حكيٌم، وقدرته عىل ما يشاء إىل ما 

يشاء.
وبعدها يأيت بقسم ﴿ٹٹڤ﴾. أقسم بالنفس، وأقسم بتسوية اهلل هلا.

ت له. بُّ  تسويًة مدهشًة ملا ُأِعدَّ فإّن النفس اإلنسانية قد سّواها الرَّ
إّن النفس املمتَحنة املكَلفة يف احلياة الدنيا وما فيها من إبداع اخلالق يف تسويتها، بجعلها كاملة 
لها ألداء وظيفتها يف احلياة، خملوٌق عجيب، يستحقُّ أن يقسم اهلل عّز وجّل به،  فات التي تؤهِّ الصِّ
هُتا وآماهلا وطموحاهتا  وخصائص النفس الفكرية، وغرائُزها ودوافعها وعواطفها وآالُمها ولذَّ
ِة يف ذات املخلوق  وانفعاالهتا وأخالقها، من أعجب العجب، وهذا اإلبداع من أقوى األدلَّ

عىل اخلالق العظيم.
إّن من خصائص النفس أهّنا موجودة ضمن خلية صغرى، ضمن جسد املخلوق من اإلنس 

واجلن. ونفس اإلنس أكمل وأعظم إبداعًا.
تعاىل:  قال  تقواها،  طريق  ومعرفة  فجورها  سبل  معرفة  تعاىل  اهلل  أهلمها  تسويتها،  وبعد 

﴿ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ﴾))).
جعل  وقد  القبيح.  وتستقبح  احلسن،  تستحسن  فيجعلها  النفس  يف  اهلل  ُيلقيه  ما  هو  واإلهلام 
اهلل عّز وجّل يف اإلنسان اإلرادة لكي خيتار دين اخلري أو دين الرش فيتحقق يف ذلك االبتالء 

نيا. واالمتحان الذي شاءه اهلل لإلنسان يف ظروف احلياة الدُّ
زّكاها: من الزكاة.  وتعني الطهارة والنامء والربكة واملدح.

واستعملت الزكاة والتزكية يف القرآن بمعنى الطهارة والتطهري، وبمعنى النامء والتنمية والربكة، 
وبمعنى الصالح واإلصالح.

))( سورة الشمس، اآليات:8 – 0).
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ودساها: أي دّنسها ومل ينّمها بالفضائل. دساها: ضدُّ زكاها، أي أغواها وأفسدها وغمسها يف 
أوحال الكفر والرشك، أو كبائر اآلثام واملعايص، وأخفاها عن استقبال أضواء شمس اهلداية.

فعندما أقسم اهلل عّز وجّل بالنفس، كان ذلك ألمهيتها يف هذه احلياة))).
القلب يتعلق بأنواع الشهوات ونازع الرش هو مصدر خواطر الشهوات))):

﴿ڻڻڻڻۀۀ تعاىل:  قال  تريده،  ما  إىل  النفس  نزوع  الشهوة 
ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾))).

لقد خلق اهلل تعاىل يف اإلنسان حّب الشهوات حلكمة هي ابتالؤهم يف احلياة الدنيا، وحماسبتهم 
حاجته  تقدير  وبحسب  هبا  اإلنسان  تعّلق  بحسب  الشهوات  هذه  تّدرج  وجعل  امليعاد.  يوم 

إليها، فأتى ذكرها كالتايل: 
النساء.  -(

األوالد.  -(

الذهب.  -(
الفضة.  -4
اخليل.  -(

األنعام.  -6

احلرث.  -7
ويربز االشتهاء عند اإلنسان، حني تكون خواطر القلب عنده متعّلقة بالدنيا      دون اآلخرة، وناشئة عن 
هوى النفس وعن نازع الرش الراغبني يف الدنيا والساعيني إىل حتصيل أكرب قسط من متاعها. وقد بنّي 

اهلل عّز وجّل يف قوله: ﴿ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ
ڄڄڃڃڃڃچچچچ  ڇڇڇڇڍڍڌڌ

ڎڎڈڈژژڑڑکککک﴾)4).

))( امليداين، عبد الرمحن حبنكة، معارج التفكر ودقائق التدبر، دار القلم، دمش، 0)4)هـ / 000)م، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، 
ص7)) – 9)) بترصف. 

))( الرضواين، منة القدير،  49) – 9)) بترصف.
))( سورة آل عمران، اآلية: 4).

)4( سورة احلديد، اآلية: 0).



83

ولئن كان نازع الرش هو مصدر خواطر الشهوات يف اإلنسان، وغايته وبغيته متاع احلياة الدنيا، 
فإّن اهلوى يدفع النفس ونازع الرش فيها إىل التعّلق بمتاع احلياة الدنيا وبمشتهياهتا حتى يصبح 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ تعاىل:  قال  كام  هواه  عبد  اإلنسان 
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾))).

﴿ېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ
ېئىئىئىئیییی﴾))).

باختالف  وخمتلفة  متعّددة  اإلشتهاء  وعلل  املشتهيات،  بأنواع  يتعّلق  القلب  هوى  أن  ولنعلم 
األزمان واألماكن ونذكر منها: 

عند العصاة: اللعب واللهو.

املآل، وسميت لعب ألهنا  به وال يكون فيه رضورة يف احلال وال منفعة يف  اللعب ما تشتغل 
تلعب هبا األبدان وتلهو هبا القلوب، مثال: لعبة النّرد )الطاولة(، ولعبة الزهر )الربجيز(، ولعبة 

الورق )الشّدة( وغريها. 
أّما اللهو: فال يزال العبد الهيًا يف ماله وأوالده وزينته، ولذاته من النساء، واملآكل واملشارب، 
واملساكن واملجالس، واملناظر، حتى يميض عمره وهو يف غفلة، وعند حلظة املوت يندم حيث 
ال ينفع الندم، وقد يقيض عمره متنّقاًل من عمل إىل آخر، أو العبًا يف كل عمل ال فائدة فيه، بل 

هو دائر وتائه بني البطالة والغفلة واملعايص.
ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ ﴿ٺٺٺ  تعاىل:  قال 
ڄڃڃڃڃچچچ ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ 
ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ڑ﴾)))
ومّلا كانت الدنيا رضورة ووسيلة إىل اآلخرة، فإّن كل خاطر تعّلق بأنواع املشتهيات وجعلها 
املؤمن وسيلة إىل اآلخرة وعمل يف أسباب الطاعة املؤدّية إليها، فهو من نازع اخلري، وهو توفيق 
من احلق إىل التقوى وزيادة اإليامن. وكّل خاطر تعّلق بأنواع املشتهيات وجعلها اإلنسان وسيلة

إىل حّب الدنيا والتعّلق هبا فهو من نازع الرش يف اإلنسان وأساس الفجور والعصيان.
اإلنسان  يف  جعل  وجّل  عّز  اهلل  فلئّن  البهائم  سائر  بني  من  باهلوى  لإلنسان  اهلل  امتحان  وأما 

))( سورة اجلاثية، اآلية: )).
))( سورة القصص، اآلية: 0).

))( سورة األنعام، اآلية: 70. 
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حاكامن: حاكم العقل، وحاكم الدين.
وصاحب اهلوى يأمره هواه ويدعوه فيّتبعه كام تتّبع حركات اجلوارح إرادة القلب: قال تعاىل: 
﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ

ٺٿٿٿٿٹٹ﴾))).

مذاهب الناس في الشهوات واالشتهاء ))): 

ويتلوثون  الشهوات  يف  يتقّلبون  الذين  اجلاهلني  الغافلني  املغالني  مذهب  أوالً: 
واليقني:  احلق  من  إليه  ُدعوا  عاّم  غافلني  وارصار  منهم  بإرادة  بتبعاهتا 
﴿ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ

ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾))). 
فيهم: ﴿ہھ ھھھےے تعاىل  قال  األرض،  إىل  أخلدوا  الذين  وهم 
ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ۅۉۉېېېېىىائ﴾)4). 
وهؤالء رتبتهم كرتبة األنعام أو أضل، وهم الذين قال تعاىل فيهم: ﴿ٱٻٻٻ

ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ﴾))).
ثانيًا: مذهب املغالني يف حمو الشهوات والقائلني نشتهي أال نشتهي.

العليا يف توحيد  ابتالء ورضورة، وال يمكن حتقيق احلكم  الّشهوة  هؤالء خمالفون للسنّة ألن 
العبودية إال من خالل األخذ باألسباب الرشعّية التي أمر اهلل هبا وهذه سنّته.

إليه  ونتوب  نحتمي، ونستغفر  نشتهي ولكن  نحن  القائلني  واإلعتدال  لف  السَّ ثالثًا: مذهب 
تعاىل فهو غّفار الذنوب، فهم ال ينكرون وجود الشهوة والرغبات يف أنفسهم، ولكن املسلم 
يعلم أهنا ابتالء ال بد أن خيضع فيه لرشع اهلل، روى مسلم عن حذيفة ريض اهلل عنه  أنه سمع 
النبي y  يقول: )تعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري عودًا عودًا، فأي قلب أرشهبا نكت يف

 قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت يف قلبه نكته بيضاء حتى تصري عىل قلبني، عىل أبيض 
مثل الصفا فال ترضه فتنة ما دامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربادًا كالكوز جمّخيًا ال 

))( سورة املائدة، اآلية: 77.
))( الرضواين، منة القدير، ص ))) – 7)) بترصف.

))( سورة البقرة، اآلية: 96.
)4( سورة األعراف، اآلية: 76).

))( سورة الفرقان، اآلية:44.
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يعرف معروفًا وال ينكر منكرًا إال ما أرشب من هواه())). 

))( رواه مسلم، حديث رقم: 44)، )/ 8))، كتاب: اإليامن، باب: بيان أن اإلسالم بدأ غريبًا.
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المبحث الثالث: 
النفس في القرآن الكريم ومنافذها)1)

أواًل: النفس:

ورد يف القرآن الكريم آيات عديدة تذكر »النفس« وتبنّي حقيقة خلق الناس ومصدر هذا اخللق 
فقد قال تعاىل يف سورة النساء:﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾))).
وذكرت »النفس« يف سورة األعراف بقوله تعاىل: ﴿ڦڄڄڄڄڃڃڃ

ڃچچچچ ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ
ژژڑڑکک﴾))).

الزمر:﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ سورة  يف  ذلك  وأكد 
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ

ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ﴾)4) 
الناس يف سورة األنعام:﴿ڎڈڈژژڑڑ  وأكد تعاىل مصدر نشء 

ککککگگگ﴾))) .

))( امليداين، عبد الرمحن حبنكة، األخالق اإلسالمية وأُسُسها، دار القلم، دمشق، ))4)هـ/)99)م، 9))– ))) بترصف، 
باب النفس كاماًل مستوحى من كتاب األخالق اإلسالمية وأسسها.

))( سورة النساء، اآلية: ).
))( سورة األعراف، اآلية: 89).

)4( سورة الزمر، اآلية: 6.
))( سورة األنعام، اآلية: 98.
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وهكذا يتبنّي لنا أن النفوَس البرشيَة كّلها قد ُخِلَقْت ِمْن َنْفٍس واحدٍة، هي النفس اإلنسانِية، 
ومن هذه النفس خلق الزوج ثّم بث منهام عن طريق التناسل، رجاالً كثريًا ونساًء.

ثانيًا: صفاتُ النفس:

أوالً: اهلوى: 

َمطالَِب  ِمْن  حُتِبُّ  ما  حتقيق  إىل  هِبا  َيميُل  شعوٌر  واهلوى  هوى،  هلا  النفَس  أنَّ  القرآُن  أثبت 
وحاجات، أو ُمَتٍع وَلّذاٍت وَشَهوات، أو عواطف وانفعاالت، وقد يكون ما هتواه رشًا هلا، أو 
أذى أو رضرًا، مع ذلك حتّب وتفّضل حتقيقه وتسعى إىل ذلك. قال تعاىل يف سورة النازعات: 

﴿ائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ ﴾))).

 ويف سورة النجم قال تعاىل:﴿ ۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئ
وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ ﴾))).

ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعاىل:  وقال 
ې ﴾))).

وقال تعاىل يف سورة الفرقان: ﴿ وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ ﴾)4).
وقال تعاىل يف سورة املائدة: ﴿ ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ

ېئېئىئىئىئییییجئ ﴾))) .
ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعاىل:  وقال 
ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې
ېېېىىائ﴾)6).

وقال تعاىل: ﴿ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہ
ھھ ھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ

))( سورة النازعات، اآليتان: 40 – )4.
))( سورة النجم، اآلية:)).
))( سورة البقرة، اآلية:87.

)4( سورة الفرقان، اآلية:)4. 
))( سورة املائدة، اآلية:70. 

)6( سورة األعراف، اآليتان: )7)، 76).
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ەئ ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی﴾))) 

 عّلق د.عمر األشقر عىل هوى النفس فقال))):
أكثر الناس حتركهم أهواؤهم، فيكون اهلوى هو الدافع والباعث عىل العمل، ويف الوقت نفسه 
هو الغاية التي يسعى صاحب اهلوى إىل حتقيقها، وبذلك يكون اهلوى هو اإلله الذي يعبده، 

ويطوف حوله، قال ابن عباس:
» اهلوى إله معبود » ثم قرأ : ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾))).
فصاحب اهلوى متعّبد هلواه حبًا وخوفًا ورجاء ورضا، وسخطًا وتعظياًم وذالً، إن أحّب أحّب 
هلواه، وإن أبغض أبغض هلواه، وإن أعطى أعطى هلواه، فهواه آثر عنده، وأحّب إليه من رضا 
وهوى،  إخالص  قلٍب  يف  جيتمع  وال  له،  ومناف  لإلخالص  مضاٌد  ذلك  عىل  فاهلوى  مواله 

فاملخلص متوجه إىل اهلل بكليته، وصاحب اهلوى يدور حول نفسه، كام يدور احلامر برحاه.
سيّطر  اإلنسان،  من  متّكن  إذا  فإنه  ولذلك  اإلنسانية،  النفس  يف  اجلذور  عميق  واهلوى 
عن  البيان  يعجز  اهلوى  يتبع  للذي  مثاًل  اهلل  رضب  وقد  أسريه،  عىل  املقاتل  سيطرة  عليه 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  بمثله:﴿ڱ  يأيت  أن 
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې

ېېېىىائ﴾)4).
والسبب يف قوة اهلوى وسيطرته عىل النفس، أن الشهوات التي هيواها العبد خملوطة بكيانه، 
طعمها،  يعرف  التي  فاللذة  نفسه،  تشتهيه  وما  هواه،  ينال  عندما  احلارضة  باللذة  يشعر  وهو 
كانت  وإن  فهي  دائاًم،  لإلنسان  ترتاءى  املشتهاة  واألمور  املشتهى،  حتصيل  إىل  دائاًم  تدفعه 
تعاىل:  اهلل  قال  كام  قلبه  عىل  تستويل  وقد  نفسه،  يف  وتقوم  للعبد  تتصور  إهنا  إال  اخلارج  يف 

﴿ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ﴾))).
وعند ذلك ال يكون له هّم إال أن يطلب تلك الصورة التي استقرت يف نفسه، وسيطرت عليه، 

))( سورة القصص، اآليات: 48 – 0).
))( املطوع، نسيبة عبد العزيز، أمراض القلوب اهلوى مدمر القرار، سلسلة رؤية تربوية، الكويت، 4)4)هـ– )00)م.ص )7) 

بترصف.
))( سورة اجلاثية، اآلية: )).

)4( سورة األعراف، اآليتان: )7)، 76).
))( سورة املؤمنون، اآلية: )6. 
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ويف سبيل حتصيل ما هيواه يبذل ماله ونفسه، ولقد محل اهلوى أصحابه عىل الكفر باهلل ومعاداة 
رسله، بل محلهم عىل قتل األنبياء واملرسلني: ﴿ەئوئوئۇئۇئۆئۆئ

ۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ﴾))).
واتباع الناس ألهوائهم أفسد دنياهم، ذلك أن أصحاب النفوذ والسلطان يقضون عمرهم يف 
اجلري وراء امللذات والشهوات، وجياهدون يف حيازة الدنيا، فيؤدي ذلك إىل ظلم اآلخرين 
الفريق  التخمة، وهيلك  الفريق األول وهيلك بسبب  وحرماهنم من أبسط حقوقهم، فيموت 

اآلخر، ألنه ال جيد ما يسدُّ به رمقه«.

ينتج من  وللعقل مضاد، ألنه  اخلري صاد،  فهو عن  اهلوى  وأما  املاوردى))):  احلسن  أبو  قال   
األخالق قبائحها، ويظهر من األفعال فضائحها، وجيعل سرت املروؤة مهتوكًا، ومدخل الرش 

مسلوكًا.
العقل عليه رقيبًا جماهدًا،  املهالك موردًا، جعل  أيضًا: وملا كان اهلوى غالبًا وإىل سبيل  وقال 
قوى،  اهلوى  سلطان  ألن  حيلته،  خداع  ويدفع  سطوته،  بادرة  ويدفع  غفلته،  عثرة  يالحظ 

ومدخل مكره خفى.
قال أبو الدرداء ريض اهلل عنه: إذا أصبح الرجل إجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعًا 

هلواه، فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم صالح))).
فالعاقل من حيكم عقله يف هواه، وأعقل منه من حيكم الرشع يف عقله وهواه، فعىل منهاج الرشع 

يسري، وبنوره يستيضء.
ولقد بني اهلل عز وجل أن اتباع اهلوى هو طريق الضالل واإلنحراف، والشقاوة واإلجحاف، 

فقال سبحانه: ﴿حئمئىئيئجبحبخب﴾)4).
بالذنوب، فأهلكونى باالستغفار، فلام رأيت ذلك أهلكتهم  إبليس قال: أهلكتهم  وروى أن 

باألهواء، فهم حيسبون أهنم مهتدون، فال يستغفرون.
وعن أيب برزة ريض اهلل عنه أن النبي y قال: )اإّنام أخشى عليكم شهوات الغيِّ يف بطونكم، 

وفروجكم، ومضالت اهلوى())).
وقال بعض احلكامء: العقل صديق مقطوع، واهلوى عدو متبوع.

))( سورة املائدة، اآلية: 70.
))( املاوردي، أبو احلسن، أدب الدنيا والدين، الكتب العلمية، بريوت،ط)، 987)م – 407)هـ، ص7) – )).

))( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن )6/ 68)).
)4( سورة ص، اآلية: 6).

))( صحيح قال املنذري: رواه أمحد والزار والطرباين يف معامجه الثالثة.
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قال إبن عباس ريض اهلل عنه: ما ذكر  اهلل  عز وجل هوى يف القرآن إال ذمه قال تعاىل: 
﴿ۓڭڭڭڭۇ﴾)))، وقال تعاىل:﴿ڤڤڦڦڦ﴾)))،

وقال تعاىل:﴿ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھ﴾))).

وللهوى مع العقل ثالثة أحوال:

األول: أن يقوى سلطان اهلوى بكثرة دواعيه، حتى تستوىل عليه غلبة اهلوى والشهوات، فيكلُّ 
العقل عن دفعها، ويضعف عن منعها، مع وضوح قبحها يف العقل املقهور هبا، وهذا يكون يف 

األحداث أكثر، وعىل الشباب أغلب، لقوة شهواهتم، وكثرة دواعي اهلوى املتسلط عليهم.

وصاحب هذه احلالة أسري اهلوى فال يفكر إال هبواه، وال يعادي إال من أجله، وال يصادق إال 
لنيله. وربام ذله اهلوى واختذه عبدًا: ﴿وئ   وئۇئۇئۆئ من أجله، وال جيتهد إال 

ۆئۈئۈئېئ﴾)4).
ومن حتكم فيه هواه قاده إىل الذل واهلوان، واخليبة واخلسان.

احلالة الثانية: أن تكون احلرب بينهام سجاالً، فمرة جيتذبه اهلوى، ومرة يعود إىل رشده. فعىل 
غفل،  إذا  وينّبهونه  نسى،  إذا  يذكرونه  الذين  اخلري  أصدقاء  من  يكثر  أن  احلالة  هذه  صاحب 
الرصاط  إىل  بيده  ويأخذون  ضعف،  إذا  ويقّوونه  كسل،  إذا  وينّشطونه  جهل،  إذا  ويرشدونه 
املستقيم، وعليه أيضًا أن يلبس درع احلرب، ويشّد عليه سالحه وينزل ميدان النفس ؛ ليجاهد 

جند اهلوى.

قال احلسن البرصي: رمحه اهلل : أفضل اجلهاد: جهاد اهلوى، وقال املصطفى y: )املجاهد من 
جاهد نفسه يف طاعة اهلل، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب())) .

وقيل لبعض احلكامء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر يف جماهدته؟ قال: من جاهد اهلوى 
طاعة لربه، واحرتس يف جماهدته من ورود خواطر اهلوى عىل قلبه.

الشهوة من قلبه، وعىص هواه يف طاعة ربه. وعليه أن  الناس من أخرج  وقال بعضهم: خري 
يستميت يف اجلهاد ألن الغنيمة ثمينة » أال إن سلعة اهلل غالية، أال إّن سعلة اهلل اجلنة«)6).

))( سورة األعراف، اآلية: 76).
))(سورة الكهف، اآلية: 8).

))( سورة الروم، اآلية: 9).
)4( سورة الفرقان، اآلية: )4.

))( رواه أمحد يف املسند )6/ ))).
)6( أخرجه أبو نعيم يف احللية)8/ 77)).
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وعليه أن يصرب وإن طال اجلهاد، فحري باملجاهد أن ينترص، وبالصابر أن يفوز، وبالراغب أن 
ينال.

وعليه أن يستعني باهلل عىل نفسه وهواه، ألنه ال حول له وال قوة إال باهلل. وعليه أن يدعو بدعاء 
إمام املجاهدين y: »نعوذ باهلل من رشور  أنفسنا وسيئات أعاملنا«)))  وقوله: )اللهم آت نفيس 

تقواهاوزّكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها())).

فبه  الرشع  نحو  ويقهره، ويكبح مجاحه، ويوجهه  فيكبته  اهلوى  يتغلب عىل  أن  الثالثة:  احلالة 
يستيضء، وعىل طريقه يسري، وبرسوله يقتدي، وهؤالء هم املستقيمون الذين قالوا: ربنا اهلل ثم 
استقاموا، الذين متثلوا بقول النبي y: )ُقْل آمنت باهلل، ثم استقم( )))، وهم املقصودون بقول 

اهلل تعاىل: ﴿ۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی﴾)4).

القوي لكل  الدافع  فاهلوى هو  الطاعة،  دائرة  االرتكاز يف  نقطة  اهلوى هو  النفس عن   وهنى 
طغيان، وكل جتاوز، وكل معصية، وهو أساس البلوى وينبوع الرش، وقلَّ أن يؤتى إنسان إال 
التي حتتاج إىل  النفس  آفة  العلم هو  بعد  من قبل اهلوى، فاجلهل سهل عالجه، ولكن اهلوى 

جهاد شاق طويل األمد لعالجها.

واخلوف من اهلل هو احلاجز الصلب أمام دفعات اهلوى العنيفة، وقلَّ أن يثبت غري هذا احلاجز 
أمام دفعات اهلوى العنيفة، ومن ثم جيمع بينهام السياق القرآين يف آية واحدة، فالذي يتحدث 
هنا هو خالق هذه النفس، العليم بدائها، اخلبري بدوائها، وهو وحده الذي يعلم دروهبا، ويعلم 

أين تكمن أهواؤها وأدواؤها، وكيف ُتطارد يف مكامنها وخمابئها.

عن  خارج  هذا  أن  يعلم  سبحانه  فهو  اهلوى،  نفسه  يف  يشتجر  أال  اإلنسان  اهلل  يكلف  ومل 
باخلوف،  هذا  يف  يستعني  وأن  بزمامها،  ويمسك  ويكبحها  ينهاها  أن  كلفه  ولكنه  طاقته، 
اخلوف من مقام ربه اجلليل العظيم املهيب، وكتب له هبذا اجلهاد الشاق اجلنة مثابة ومأوى:

وقيمته كذلك يف هتذيب  اجلهاد،  يعلم ضخامة هذا  اهلل  أن  ذلك  ﴿ۈئۈئېئېئ﴾)))، 
النفس البرشية وتقويمها ورفعها إىل املقام األسنى.

نفسه  يرتك  إنسانًا  وليس  االرتفاع،  وهبذا  اجلهاد،  وهبذا  النهي،  هبذا  إنسان  اإلنسان  إن 
أودع  فالذي  طبيعته،  يف  مرّكب  هذا  أن  بحجة  دركها،  إىل  جواذبه،  وإطاعة  هلواها، 

))( رواه أبو داود، حديث رقم: )8)))( كتاب: النكاح، باب: خطبة النكاح.

))( رواه مسلم، حديث رقم: ))7)، كتاب: الذكر، باب: ما يقول عند النوم.
))( رواه مسلم، حديث رقم: 8)، كتاب: اإليامن، باب: جامع أوصاف اإلسالم.

)4( سورة النازعات، اآليتان: )4، )4.
))( سورة النازعات، اآلية: )4.
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وهنى  بزمامه،  لإلمساك  االستعداد  أودعها  الذي  هو  اهلوى،  جليشان  االستعداد  نفسه 
ويرقى))).    ويرتفع  ينترص،  حني  مأوى  اجلنة  له  وجعل  جاذبيتة  عن  ودفعها  عنه،  النفس 

ومما ذكرته األستاذة نسيبة املطوع))) عن سلبيات اهلوى يف كتاب أمراض القلوب اهلوى مدمر 
القرار، قالت: 

من سلبيات اهلوى نذكر:

إذا كان اهلوى هو اإلله، كان العقل يف حدوده الدنيا معطاًل، وكانت الطاّمة الكربى   -(
نصيب من َعبَِد هواه يف الدارين.

النافعة  املعلومات  من  يستفيد  ال  األوقات  كل  يف  يلهث  كالكلب  اهلوى  صاحب   -(
املرسلة إليه، فهو عىل حاله ال يتقّدم أبدًا.

اتباع اهلوى يؤدي إىل الكبائر والتي من أفظعها تكذيب األنبياء وقتلهم.  -(

التكليفّية  وظيفته  ترك  عىل  العقل  ُيرغم  أرعن  واستعامر  العقل  عىل  سيطرة  اهلوى   -4
بالبحث عن احلجج السليمة التي تفيد اإلنسان.

اهلوى دليل واضح عىل عدم فاعلّية العقل.  -(

اهلوى وسيلة ملعصية اهلل.  -6

اهلوى طريق الضاللة ودليلها.  -7

اهلوى يؤّدي إىل الكرب وهو أحد الكبائر.  -8

اهلوى يبعدك عن الرصاط املستقيم املؤدي إىل هدفك.  -9

اهلوى يف حده األقىص يؤدي إىل الكفر.  -(0

اتباع اهلوى طريق إىل الظلم وعدم العدل.  -((

))( بايل، وحيد بن عبد السالم، وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان، دار ابن رجب، املنصورة، ))4)هـ– )00)م. ص 07) – 
))) بترصف.

))( املطوع، نسيبة عبد العزيز، أمراض القلوب اهلوى مدمر القرار، سلسلة رؤية تربوية، الكويت، 4)4)هـ– )00)م.ص 99) 
– )0) بترصف.
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اتباع اهلوى يؤدي إىل التفريط والتقصري يف حق اهلل.  -((

اتباع اهلوى ظلم للنفس.  -((

ال يتبع اهلوى إال جاهل، واتباع اهلوى جهل حمض.  -(4

حدودها  وتعّدي  جتواهلا،  مساحة  يف  للتوسع  بالسوء  األمارة  النفس  حُيّفز  اهلوى   -((
القانونّية والقيام بمخالفات مرورّية ترّض بصاحبها.

اتباع اهلوى يسبب انحرافًا عن الرصاط املستقيم إىل اهلدف املنشود القرتاف اهلوائي   -(6
املعايص وكل ما تأمر به النفس األمارة بالسوء ومستشاراها.

اهلوى يعطل القلب كمحفز قوي لقرارات العقل الصائبة واملحبة هلا.  -(7

اهلوائي خيرج عن اإليامن ألن الرسول ]قال: » ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا   -(8
ملا جئت به«[.

اهلوائي فقري بقدرته عىل إصالح اخلطأ وحل املشكالت ألنه افتقد تقنيات حل املشاكل   -(9
من )العفو قيادة الذات تلجيم النفس األمارة بالسوء طرد الشيطان  العدل(.

يفتقر اهلوائي الثبات يف مبادئه فهو متقلب بآرائه وقراراته وفق ميوله))).   -(0

ثانيًا: الشهوة: 

وصَف  ولذلك  ه.  َتَلذُّ َأو  بِِه،  َتسَتمتُِع  ما  َتشَتهي  هِبا  شهوٌة،  هلا  النفَس  أنَّ  القرآن  أثبت 
الذي  املستقيم  الطريق  ويتبعون  النفس،  شهوة  خيالفون  الذين  اجلنِة  أهَل  وجلَّ  عزَّ  اهللُ 
قال:  األنبياء  سوَرِة  يف  قال  اجلنه  يف  واخلالدون  النار  عن  املبعدون  بأهنم  تعاىل  اهلل  ًيريض 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ﴾))) .

ثالثًا: الحاجاتُ والمطالب:

كام أثبت القرآن أنَّ للنفِس حاجاٍت ومطالَب َتْسعى لقضائها. قال تعاىل: ﴿ ەئەئوئوئ 

))( مطوع، نسيبة عبد العزيز عل، اهلوى مدمر القرار/أمراض القلوب، رؤية تربوية، الكويت، )00)م – 4)4)هـ، ص 99)– 
.(00

))( سورة األنبياء، اآلية: )0).
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ۇئۇئ﴾)))

رابعًا: الشعورُ بالمشّقات: 

فقال:   وتتعب  وتشقى  تشعر  أهّنا  النحل  سورة  يف  النفس  وجل  عز  اهلل  وصف 
ٺ ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱٻ  
. ٺ﴾))) 

خامسًا: الصبرُ وضدُّه:
وأكد اهلل تعاىل يف كتابه عىل أمهّية حتىّل النفس البرشية بالصرب لكي تستطيع حتمل مشقات احلياة 
﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ فقال:  العديدة 
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ
ڦڦ﴾)))، وضدها الّضجر، إذًا النفس إما أن تصرب أو تضجر، وبالصرب تفلح وتنال اجلنة، 
ومن ضجر وتضّجر من العبادة والطاعة وابتعد عام يريده اهلل تعاىل يف اخللق، كانت له جهنم 

والعذاب الشديد عقابًا له عىل ضجره وابتعاده عن العبادة التي يريدها اهلل.

سادسًا: الجودُ وضدُّهُ الشُّحّ:

ڭ ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  تعاىل:﴿ہ  قال 
الشّح  إىل  متيل  طبيعتها  يف  النفس  أن  اآلية  ُتبني  ڭڭڭۇۇ﴾)4)، 
والعصيان، لكن إن جاهدت هذا امليل، وحتّلت بصفات اخلري واجلود والكرم تفلح يف الدنيا 

واآلخرة.
لآلخرين:﴿ېئېئىئىئىئیی املؤثرة  اخلرّية  النفس  يف  تعاىل  وقال 

یجئحئمئىئيئجب﴾))).
ٻ ٻ      فيه:﴿ٱٻٻ   تعاىل  قال  فقد  تعاىل  اهلل  سبيل  يف  اإلنفاق  أما 

))( سورة يوسف، اآلية: 68.
))( سورة النحل، اآلية: 7.

))( سورة الكهف، اآلية:8). 
)4( سورة التغابن، اآلية: 6)

))( سورة احلرش، اآلية: 9.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ٿٿٿٿٹٹٹڤڤٹڤ﴾))).

سابعًا: الحسدُ وضدُّه:
فاِت التي َتتَِّصُف هبا النُّفوس الضعيفة، التي تتغذى وتقوى بوسوسة الشيطان  واحلسُد ِمَن الصِّ

تعاىل:﴿ککککگگگگڳڳ قال  باهلوى،  أو 
ڳڳ ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ

ہھھھھےےۓ﴾)))

ثامنًا: الخوفُ وضدُّه:
تعاىل:  قال  تعاىل،  اهلل  بذكر  تطمئن  ولكنها  املجهول  وختشى  وتقلق  ختاف  والنفس 

﴿ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ﴾))).

تاسعًا: الكبرُ وضدُّه:

تعاىل:  قال  احلقيقة،وتنكرها،  تتجاهل  ألهنا  لنفسه  ظامل  جبار،  متكرّب  هو  ما  النفوس  ومن 
ٿ ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀڀ  پپپڀ  پ  ﴿ٻٻٻٻ 

ٿٿٿ﴾)4).

عاشرًا: الضيقُ والحرَج: 
تعاىل:  قال  واالنرشاح،  االتساُع  ها  وِضدُّ واحلََرج،  يِق  الضِّ ِصَفَة  تعرف  قد  والنفُس 

ىى ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۈٴۇۋۋ     
ائائەئەئوئ﴾))).

وقال تعاىل:﴿ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ﴾)6)
))( سورة البقرة، اآلية:)6).
))( سورة البقرة، اآلية:09).

))( سورة طه، اآلية: 67– 68.
)4( سورة الفرقان، اآلية: )).

))( سورة النساء، اآلية: )6.
)6( سورة التوبه، اآلية: 8)).
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الحادي عشر: التأثيرُ بالقوِل البليغ:
تعاىل:   قال  وفيهم  احلّق،  وَدعوِة  للموعظة  فتستجيب  البليغ،  بالقوِل  النَّفُس  تتأثُر  وقد 

 ﴿ک   گ   گ   گ   گ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ڱ
ںںڻ﴾))) .

الثاني عشر: مشاعر التحسر والندم:
أما النفس التي َتّتِصُف بِصفة التحسُّ والنّدم، فقال تعاىل فيها: ﴿ ڱںںڻڻڻڻۀ

ۀہہہ﴾))) .
الثالَث عشر: اإلدراكُ إلى حدِّ االستيقان:

تعاىل:﴿ٱٻ قال  وفيها  االستيقان،  حّد  إىل  باإلدراك  يتصف  ما  النفوس  ومن 
ٻٻٻپپپپ    ڀڀڀ﴾))).

وقال تعاىل:﴿ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ
ٺٺٺٿٿٿٿٹ﴾)4) .

ومن خصائِص اإلدراكية، َمْعِرَفُة طريق الفجور، وطريق التقوى، ثم ختتار النفس بإرادهتا. قال 
ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ  ﴿ تعـاىل: 

ڃ﴾))).
َهُل أيضًا. وإذا كانِت النفُس َتعَلُم فإهنا جَتْ

َر هلا أن مَتوَت فيها. قال تعاىل:  وما جتهله: هو ما َتْكِسُب غدًا  واألرض التي ُقدِّ
﴿ ېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخب مب﴾)6) .

الراِبعَ عشرَ: الُقدْرَُة على ِإخفاِء اْلمطالِب واْلمشاعtر:

قال  ُأُحد،  َيوم  أشياء  أنُفِسهم  أخَفْوا يف  الذين  املنافقني،  مَن  طائفٍة  الِصَفة عىل  وُأْطِلَقْت هذه 
))( سورة النساء، اآلية: )6.

))(  سورة فاطر، اآلية: 8.
))( سورةالنمل، اآلية: 4).

)4( سورة آل عمران، اآلية: 4)).
))( سورة الشمس، اآليات: 7 – 0).

)6( سورة لقامن، اآلية: 4).
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تعاىل: ﴿ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ
ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ﴾))) .

قال تعاىل:﴿ڃڃڃچ چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ
ڈڈژژڑڑککککگگگگ﴾))).

وقال تعاىل: ﴿ گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں﴾))) .

أحواُل النْفس: 

عّرفنا اإلسالم بأحوال النفس الثالثة، نأخذها من القرآن والسنة وهي: 

النَّفُس األّمارُة بالّسوء.  -(

النَّفُس امْلُْطَمِئنَّة.  -(

النَّفُس اللّواّمة.  -(

ُه النَّفس إىل االختياِر واإلرادِة احْلُرة؟ كيَف تتوجَّ

ُكلُّ واِحٍد ِمنّا حني َيعِزُم عىل أمٍر ما، يصل إىل هذه اإلرادة، عرب ستِة ُمستويات هي: 

ه النَّفس. ) - توجُّ
وهي كالتفاته إىل يشٍء للنظر إليه أو البحث فيه والتأمل )وهذا أمٌر خال من املسؤولية(.

)- الرغبة:
يأيت  ثمَّ  املجّردة.  الرغبة  مستوى  وهذا  ووساوسها،  النّفس  أحاديث  تأيت  النفس،  ميل  ومع 
مستوى اهلمِّ والسعي الفكري للتنفيذ. روى البخاريُّ ومسلٌم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: 
قال رسول اهلل y: »إّن اهلل جَتاَوَز عن أمتي ما َوْسَوَسْت به صدورها ما مل تعمل به أو تتكّلم«.

)- اهلــّم التهّيؤ للعمل: 
وفوق مستوى الرغبة املجردة يأيت مستوى اهلّم بالتنفيذ. روى البخاري ومسلم عن عبداهلل بن 

))( سورة آل عمران، اآلية: 4)).
))( سورة البقرة، اآلية: 84).

)) ( سورة البقرة، اآلية: ))). 
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عباس، عن الرسول y فيام يرويه عن ربه عز وجل، قال:
» إن اهلل تعاىل كتب احلسنات والسيئات، ثّم بنّي ذلك، فمن هّم بحسنة فلم يعملها، كتبها اهلل 
إىل  إىل سبعامئة ضعف  كتبها اهلل عرش حسنات  فعملها  كاملة، وإن هّم هبا  تعاىل عنده حسنة 
أضعاف كثرية، وإن هّم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، وإن هّم هبا فعملها كتبها 

اهلل سيئة واحدة« .

4-اإلرادة اجلازمة:
وهي العمل عىل تنفيذ ما يريد.

)-العقل:
بعد العمل عىل التنفيذ يأيت مستوى العقل والتعّقل، والعقل هو حجز اإلنسان عن اإلندفاع 

وراء أهوائه وشهواته، واإلنزالق إىل مواطن هلكته العاجلة أو اآلجلة. 

ها َعْن َهواها. والعاِقُل يف اللغة: هو الذي حَيبُِس نفَسه وَيُردُّ

6-الَعْزم:
عوبات. قال تعاىل: ﴿ ڤ والعزم هو اجتاه النفس يف القدرة عىل التصّدي للعقبات والصُّ

ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾))) .
فاألعامل حتّدد قيمتها احلقيقية بقيمة النيات الباعثِة عليها.

كيف َتتِجُه النّفُس إىل اخلطيئة؟

ْفنا إىل ما َفَطَر اهلل اإلنسان عليه، وكيف جعل له إرادة حّرة ذات سلطان، وما فطر اهلل النفس  تعرَّ
عليه من إهلامها فجورها وتقواها، يضاف إىل ذلك العقل الذي يعقل ويمّيز بني  احلق والباطل 

وبني اخلري والرش، والفضيلة والرذيلة.

ل  يضاف إىل ذلك، مَلُّة َمَلٍك من مالئكة الرمحن يأمره باخلري من داخل نفسه وحيّثه عليه. فقد وكَّ
اهلل بكل إنسان قرينًا من املالئكة، وقرينًا من اجِلّن، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: 
ل به قرين من اجلن وقرين من املالئكة«، قالوا:  قال رسول اهلل y: »ما منكم من أحد إال وقد وكِّ

وإياك يا رسول اهلل؟ قال وإياي، إال أن اهلل أعانني عليه فأسلم، فال يأمرين إال باخلري« .
))( سورة آل عمران، اآلية: 9)).
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فامْلََلُك يأمره باخلري وحيّثه عىل إتباع رشيعة اهلل وما فيها من مواعظ ووصايا، ووعد ووعيد.

والتبعّية،  الطاعة  عن  اخلروج  وحب  االستقالل  عىل  مشّجع  نازع  فهو  اجلن  من  القرين  أما 
السيئات.  اهلداية، وبارتكاب  باالنحراف عن رصاط  تلبيتها إال  َتتِمُّ  بَِمطالب ال  ُتِلحُّ  وأهواٌء 

ويضاف إىل ذلك شيطان يوسوس من داخل النفس يأمر بالفحشاء واملنكر، قال تعاىل: 

﴿ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ
ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ﴾)))  

الشيطان ومدى تأثيره في حياة اإلنسان:

الشيطان فقط يوسوس يف صدر اإلنسان بالرش، ويزّين له ارتكاب اخلطيئة، ثّم إّن اإلنسان هو 
الذي يرتكب اخلطيئة بإرادته، لذا يعترب مسؤوالً عنها مسؤولية تامة.

قال تعاىل: ﴿ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ﴾))) .
وقال تعاىل: ﴿ېېېېىىائائەئەئ﴾)))  .
وقال تعاىل: ﴿ۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾)4).

أما احلقيقة الثابتة فهي أّن اهلل تبارك وتعاىل جعل الشيطان يف حياة اإلنسان إلقامة التوازن  بني دوافع 
اخلري ودوافع الرش واملحرّضات عليهام، وليطرح اإلنسان عليه قساًم من مسؤولية اخلطيئة التي يقع  
هبا، فيجد لنفسه عذرًا بأّن فعل الرش ليس من فطرته، وإنام كان بتأثري وساوس قرينه الشيطان املالزم له.

إختالُف النّاِس يف أطباِعهم ))): 

قال رسول اهلل y: »إّن اهلل خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض، فجاء بنو آدم عىل قدر 
األرض، منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك، والسهل واحلزن، واخلبيث والطيب«.

األصناف  بني  اختالفاهتا  يف  الطباع  وتتأّثر  العنارص،  هذه  بحسب  ختتلف  الناس  فأصناف 
واألفراد فمن العنارص، اخللقية الطبعية واملؤثرات فيها ما يف التايل:

))( سورة النور، اآلية: )) . 
))( سورة احلجر، اآلية: )4. 

))( سورة اإلرساء، اآلية: )6.
)4( سورة النحل، اآلية: 00).

))( حبنكة، امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها، اجلزء األول، ص 88) – 89) بترصف.
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اخلوف. * الطمع. *  الصرب. *  األناة. * السعة. * الغضب. * احللم. * الشجاعة. * اجلبن. 
* الضجر. * حب العظمة. * العدل. * األنانية. * حب احلق. * االنفرادية أو اإلنعزالية. 
* االجتامعية. * االستقاللية. *  التبعّية. * الكرب. * عجب النفس. * الغرور. * القيادية. 
* اإلنقيادية. * احلب. * الكراهية. * السكينة. * احلركة. * رسعة االستجابة للمؤثرات. 
*  بطء االستجابة للمؤثرات. * رسعة الطرح والرجوع إىل احلالة قبل املؤثر. * بطء الطرح 
والرجوع إىل احلالة قبل املؤثر. * مقدار الذكاء. * نسبة القدرة عىل التفكري والتوهم والتخّيل 
والتذّكر. * شهوة البطن. * شهوة الفرج. * شهوة اللمس. * شهوة السمع. * شهوة البرص. 
العصبية  اجلملة  إحساس  مقدار   * باللذة.  اإلحساس  مقدار   * باألمل.  اإلحساس  مقدار   *
باملثريات. *  نسبة الفاعلية. * نسبة االنفعالية. *  نصيب اجلسد من خصائصه املختلفة كالقوة 

والضعف.

وبحسب إختالف النِّسب املوجودة يف كلِّ فرٍد أو صنٍف مَن الناس من هذه العنارص واملؤثرات 
ونحوها خيتلف الطبع، فِلُكلِّ إنسان أمشاج )أي اخالط ( منها ممتزجة، نتج عنها طبعه، ويتأثر 

هبا مزاجه، قال تعاىل:﴿ىىائائەئەئوئوئۇئۇئ﴾))) .

منافذ النفس))): 

قبل البدء بالتعرف عىل األمور الغيبية جيب أن نتعرف إىل منافذ النفس وهي:

من  تأتيها  وإنام  داخلها  من  تنبع  ال  مدركاهتا  ولكّن  كبرية،  إدراكية  قوة  اإلنسان  داخل  يف 
اخلارجي العامل  منها عىل  تطل  منافذ  اإلنسان  اإلدراكّية يف  القّوة  عنها. وهلذه  اخلارجي  العامل 

وحاسة  الذوق،  وحاسة  الشم،  وحاسة  السمع،  وحاسة  البرص،  حاسة  اخلمس:  )احلواس 
اللمس(. كام هلا صالت أخرى تّطل منها عىل عامل النفس وتتمثل بحاسة اإلنفعاالت: كالرضا 
الشهوات...إلخ. وحاسة  التوازن،  وحاسة  األمل،  وحاسة  والكراهية،  واحلب  والغضب، 

تتخيل وتدرك وحتّلل  أن  تستطيع  اإلدراكية  للقوة  احلواس من حقائق  تنقل هذه  ما  فبمقدار 
البعض وال تستطيع  العامة، وتقيس األشباه والنظائر عىل بعضها  القواعد  وترّكب وتستنتج 

شيئًا غري ذلك. 

الكبري عن طريق  الكون  املنترشة يف هذا  تدرك األشياء  إنام  النفس  أّن  ونستخلص من ذلك، 
منافذها التي تّطل عىل العامل، ولوالها ملا أدركت من الوجود اخلارجي عنها شيئًا ولبقيت يف 

جهل كامل.

))( سورة اإلنسان، اآلية: ).
))( امليداين، عبد الرمحن، العقيدة اإلسالمية، دار القلم، دمشق، ط 6، ))4)هـ / )99)م، ص )) – )) بترصف.



101

حدود احلواس: 

أما حواسنا التي هي السبيل الوحيد لنا لنتعرف عىل الوجود من حولنا؛ فهي منافذ حمدودة، 
َكاّمً َوَكْيفًا.

مثال النفس بالنسبة للحواس: 

سجني وضع يف قلعة عالية وأغلق عليه مجيع النوافذ واألبواب، ومل يبق له منفذ إىل اخلارج إال 
بعض الشقوق والثقوب يف اجلدران. فنظر من ناحية الرشق مثاًل فرأى هنرًا ونظر من ناحية 
الغرب فرأى سهاًل وما شابه ذلك من األمور. فهو عندما نظر من الثقب ووجد هنرًا مل يشاهد 
مجيع النهر ومل يستطع حتديد منبعه ومصبه وطوله وحجمه، إنام رأى جزءًا منه، لذلك هو ال 
يستطيع أن ينكر بقية النهر، وكذلك هو ال يستطيع أن ينكر وجود بقية هذه األشياء التي رأى 
جزءًا منها ألنَّ املكان الذي هو فيه مغلق عليه من مجيع املنافذ إال هذه الشقوق البسيطة. كذلك 
احلواّس،  منافذ  إال  الشقوق  هذه  وما  اجلسد.  هو  سجن  داخل  وضعت  البرشية  النفس  هي 
األمور  تدركة من  ملا ال  بالنسبة  قليل  احلواس هو حمدود جدًا، وقليل  تدركه هذه  ما  فلذلك 

الكثرية املوجودة حوهلا.

اخليال وحدوده:

غري  أشياء  ختيل  عىل  قادرة  خاصة  زاوية  اإلدارك  قدرة  )موضع(  مرّكب  يف  لدينا  اهلل  وجعل 
موجودة أمامنا وفق هذا الرتكيب التخّيّل. لكننا مهام حاولنا أن نتخيل صورة ما من الصور 
نستطيع  ال  فإننا  اخلرافية،  األوهام  من  فيها  سبحنا  ومهام  اإلبداعية،  أو  اجلديدة  أو  الغريبة، 
يف  فعاًل  ونراها  ونمّيزها،  نعرفها،  موجودة  أجزاء  نضم  أن  من  أكثر  جديدًا  شيئًا  نفعل  أن 
الكون نضّمها بعضها إىل بعض، لنصنع منها شيئًا جديدًا نّدعي إنه من ابتكارنا ومن صنعنا 
واخرتاعنا، لكن يف الواقع هذه األجزاء قد أدركناها فعاًل عن طريق حواسنا، وبواسطة هذا 
التخّيل املوجود يف داخلنا ضَمْمنا هذه األجزاء املوجودة بشكل متباعد فتخيلناها عىل شكل 
وحدة متامسكة يف صورة جديدة. لذا فإّن خيالنا حمصور حرصًا تامًا فيام تدركه حواسنا، فنحن 
مهام أوتينا من قدرة خيالية ال نستطيع أن نتخيل حقيقة ما من احلقائق ما مل نالمس أو نَر أو 
بنا  الغيبية مهام وصلت  ندرك نموذجًا عنها بحواسنا، ومن ذلك يستحيل علينا ختّيل األمور 

القدرة عىل التخّيل.

من أجل ذلك يصعب علينا ويتعّذر أن نتخيل حقيقة تكوين املالئكة واجلن وأمثال ذلك من 
خملوقات بعيدة عن جمال حّسنا.

العقل وحدوده: 
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فينا  العاقلة  القوة  الغيب، ذلك ألن  العقل مقّيد بعامل احلس، وال عمل له يف احلكم عىل عامل 
التحليل  والتي جتمع بني املصّورة والذاكرة واملخيلة والذكاء، تقوم بعملها اجلّبار عن طريق 
والنظائر  األشباه  وقياس  والكّليات،  العامة  القواعد  واستنتاج  والتفريق  واجلمع  والرتكيب، 
تنقل احلواس املختلفة إىل املصورة أرشطة مشاهداهتا يف الكون: رشيط  عىل بعضها، بعد أن 
امللموسات،  رشيط  املشمومات،  رشيط  املّذوقات،  رشيط  املسموعات،  رشيط  املرئيات، 
التي جاءهتا  األشياء  بحدود هذه  مقّيدة  تكون  ثّم  اإلنسان،  الداخلة يف  الوجدانيات  ورشيط 

عن طريق احلّس.

لذلك عامل الغيب ال تستطيع عقولنا أن حتكم عىل يشء فيه بإثبات أو نفي استقالالً ذاتيًا، إال أن 
يأتيها خرب يشهد العقل بإمكان وجوده وبصدق ناقله، وعند ذلك ُتسّلم بمضمونه تسلياًم تامًا 

دون مناقشة أو إعرتاض.

وحيث أن عامل احلس فينا حمدود فالعقل فينا حمدود أيضًا من وجهني:

الوجه األول: حمدود بني شيئني مها الزمان واملكان لذلك يسأل العقل دائاًم: متى؟ وأين؟.

الوجه الثاين: حمدود حينام يعلن عجزه عن التسليم بواحد من احتاملني يف الكون ال ثالث هلام.  
مثال] هل للكون هناية أو ال هناية[.

هذا ما قاله اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه يف بيان أن العقل حمدود.

وقال اإلمام الشاطبي يف كتابه اإلعتصام )إن للعقل حدًا ينتهي إليه كام أن للبرص حدًا ينتهي 
إليه( إن اهلل جعل للعقول يف إدراكها حدًا تنتهي إليه ال تتعداه، ومل جيعل هلا سبياًل إىل اإلدراك يف 
كل مطلوب، ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعاىل يف إدراك مجيع ما كان وما يكون وما 
ال يكون، وإذ لو كان كيف كان يكون؟ َفِعْلُم اهلل ال يتناهى، وعلم العبد حمدود ومرتبط بزمان 

ومكان وحدث أو فعل معنّي ُيْرَسُم يف الذاكرة املصّورة ليحكم عليها العقل.

وقد دخل يف هذه الكّلية ذوات األشياء مجلة وتفصياًل، وصفاهتا وأحواهلا وأفعاهلا وأحكامها 
مجلة وتفصياًل، فاليشء الواحد من مجلة األشياء يعلمه الباري تعاىل عىل التامم والكامل، بحيث 
ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أحواله وال يف أحكامه، بخالف 
العبد، فإن علمه بذلك اليشء قارص ناقص، سواء كان يف تعّقل ذاته أو صفاته أو أحواله أو 
أحكامه، وهو يف اإلنسان أمر مشاهد حمسوس ال يرتاب فيه عاقل خترجه التجربة إذا اعتربها 

اإلنسان يف نفسه. 

ومما سبق تتَلخص لدينا احلقائق التالية:
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إن احلواس حمدودة.  -(

إن قدرة التخّيل فينا حمدودة.  -(

إن عقولنا حمدودة ال تستطيع أن تدرك مجيع احلقائق.  -(

وبام أن العامل من حولنا مقسوٌم إىل عامل مادي مشهود وحمسوس، وعامل غيبي جمرد ال يمكن أن 
تراه العيون، ومع ذلك ال يمكن أن ننكرها لعدم رؤيتنا هلا وال يمكن أن نتصورها كام نريد 
وال يمكن أن نتفكر هبا من خالل اخليال أو العقل ألجل ذلك فإّن الوحي هو الطريق الوحيد 
لتعريفنا بحقائق األشياء الداخلة يف عامل الغيب، ومن أجل ذلك أرسل اهلل جّل وعال الرسل، 
الذين اتصلوا بالوحي من عامل الغيب، فالوحي يبلغهم بعض احلقائق املغّيبة عنّا، وهم يبلغوننا 

ما نقلوه عن الوحي بشكل يقيني واضح.

وما علينا إال أن نصّدقهم بام ُأخربوا به من عند اهلل تعاىل. 

لذا جيب أن نؤمن جازمني ومسّلمني بام جاءنا عن الوحي الصادق، دون أن نزيد عليه شيئًا من 
التخّيالت أو التصّورات، ودون أن نتالعب فيه بتأويالت.

وهبذا ندرك أنه ال يمكننا معرفة األمور الغيبية إالّ عن طريق اخلرب الصادق، املرسل من اهلل عن 
.y طريق الوحي واملثّبت يف كتاب اهلل تعاىل، واملعاش املؤكد عن طريق ُسنّة رسول اهلل

ما هي طرق الشيطان في إضالل اإلنسان )1)؟

ورد يف طرق إضالل الشيطان لإلنسان ما يل:

)-تزيني الباطل:

إن الباطل له صورة قبيحة ورائحة نتنة، ولذلك يعمد الشيطان إىل هذا الباطل فيغطيه بغطاء مجيل، 
ويلبسه رداًء حسنًا، ثم يزينه وحيسنه، ثم يبدأ يف إغواء العبد به، وما علمنا ذلك إال من قول الشيطان، 

نفسه حني قال لربه: ﴿ڌڌڎڎڈڈژژڑڑ﴾))).  

)-تسمية املعايص بأسامء حمّببة:
خيفى لكي  النفوس  إىل  حمّببة  بأسامء  واملعايص  الفواحش  تسمية  التزيني  هذا  صور  ومن 

))( بايل، وحيد بن عبدالسالم، وقاية اإلنسان، من اجلن والشيطان، دار ابن رجب، القاهرة فرع املنصورة، ))4هـ / 006)م، 
الطبعة احلادية عرش.

))( سورة احلجر، اآلية: 9).
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اخللد:  بشجرة  الشجرة  ى  سمَّ َمْن  هو  الشيطان  إّن  نقول  ذلك  عىل  ومثال  وفحشها،  خبيثها   
﴿ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾))).

)-تسمية الطاعات بأسامء منّفرة:
إلبعاد  منّفرة  بأسامء  وتسميتها  وتشوهيها  احلّق،  صورة  تقبيح  هو  الشيطان  دور 
السالم عليه  هود  لنبيهم  عاد  قوم  من  الكفار  قال  حني  ذلك  عىل  مثال  عنها.  الناس 
ىئ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ﴿ەئ 

ىئ﴾))). وغريها من اآليات.
4-دخول الشيطان إىل النفس من أحب األبواب إليها:

ومما ورد يف كتاب إغاثة اللهفان: » وهذا باب كيده األعظم الذي يدخل منه عىل ابن آدم، فإنه 
جيري منه جمرى الدم، حتى يصادف نفسه وخيالطه، ويسأهلا عام حتبه وُتْؤثِره، فإذا َعِرفه استعان 
به عىل العبد، ودخل عليه من هذا الباب، وكذلك عّلم إخوانه وأولياءه من اإلنس إذا أرادوا 
أغراضهم الفاسدة مع بعضهم بعضًا، أن يدخلوا عليهم من الباب الذي حيبونه وهيوونه، فإنه 
باب ال خُيَْذُل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غريه فالباب عليه مسدود وهو 

عن طريق مقصده مصدود))).

)-التدرج يف الضالل:
إن الشيطان ال يأيت لإلنسان ويقول له: افعل هذه املعصية أو ارتكب هذه الفاحشة. وإنام يقربه 
﴿ٻٻٻٻپپپپڀڀڀ تعاىل:  قال  خطوة،  خطوة  منها 
ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ

ڦڦڦڄڄڄڄڃ﴾)4).
6-الصّد عن احلّق:

أخذ الشيطان عىل نفسه عهدًا، ليضّلن بني آدم، َوَلُيْغِوَينّهم أمجعني إال من اعتصم منهم باهلل تعاىل 
وحتّصن بحصن اإلخالص، فذلك ال سبيل للشيطان إليه. قال تعاىل:﴿ چڇڇڇ

ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ
گ﴾))).

)) ( سورة طه، اآلية:0)). 
))( سورة األعراف، اآلية: 66.

))( إغاثة اللهفان، ص))).
)4( سورة النور، اآلية:)).

))( سورة األعراف، اآليات: 6) – 7).
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7-إظهار النصح لإلنسان:

إن الشيطان ال يأيت اإلنسان ويقول له: أفعل كذا من املعايص، لكي تنال العذاب األليم، وإنام 
يأتيه يف صورة ناصح أمني.

8-اإلستعانة بشياطني اإلنس:    

ک ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿ تعاىل:  قال 
کککگگگگ﴾))).

مداخل الشيطان))):
إلضالهلا  عليها  السيطرة  يف  وقدرته  اإلنسانية  النفس  إىل  الشيطان  مداخل  عن  تساءلنا  إن 

وإلبعادها عن طريق احلق، نقول إّن هناك مداخل عديدة نذكر منها:

)-اجلهل: قال تعاىل: ﴿گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ
ڻڻڻ﴾))). 

إليه  فيوجه  للشيطان، غرضًا  اجلاهل  يكون  هنا  البصرية، ومن  القلب ويعمي  اجلهل يطمس 
ُبهات وسموم الشهوات، فريديه قتيل اهلوى أسري الشهوة، فإذا وصل إىل تلك الغاية،  سهام الشُّ
الناس عن احلق، وهبذا يصري من  به  الفساد يف األرض، ويصد  به  الشيطان جندًا ينرش  اختذه 

جب يئ  مئىئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ېئ  الشيطان:  حزب 
حبخبمب﴾)4).

)-الغضب: 
كام  بالغضبان  يلعب  الشيطان  العظمى، ألن  الكربى ومكائده  الشيطان  مداخل  الغضب من 
يلعب األطفال بالكرة، وقد يقوده إىل الشجار مع الناس كام قد يقوده إىل ارتكاب ماال حيمد 

عقباه من خراب للبيوت، أو قتل أو رسقة أو ارتكاب فاحشة.  

))( سورة األنعام، اآلية: ))).
))( بايل، وحيد بن عبد السالم، وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان، ص )6) – )9) بترصف .

))( سورة الكهف، اآليتان:)0)– 04).
)4( سورة املجادلة، اآلية: 9).
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)-حب الدنيا: 
﴿ڌڌڎڎڈڈژ الناس:  إضالله  وطريقة  الشيطان  لسان  عىل  تعاىل  قال 

ژڑڑ﴾))).
ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ﴿ٹ  تعاىل:  وقال 
ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ

ڎڎڈڈژژڑڑکککک ﴾))).
4-طول األمل:

دنياه،  وعّمَر  عمله،  يف  واملستقبل(  بالغد  طامعًا  وَأّخر  َل  )َأجَّ َف  َسوَّ أمله  طال  إذا  العبد  إّن 
ب أخراه. وخرَّ

بالرسم  ذلك  يف  مستعينًا  أمله  طول  مع  اإلنسان،  أجل  قرص  للصحابة   y اهلل  رسول  وبنّي 
اهلنديس. ففي صحيح بخاري عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  قال: خط النبي y  خطًا 
الوسط من  الذي يف  ُخُططًا صغارًا إىل هذا  الوسط خارجًا منه، وخط  مربعًا، وخط خطًا يف 
جانبه الذي يف الوسط، وقال: )هذا اإلنسان وهذا أجله حميط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو 
خارٌج أَمُلُه، وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا هنشه هذا، وإن أخطأه هذا هنشه 

هذا( ))) .

أجله                                                                                األمل

                   

                                                      اآلفات                              اآلفات

واملقصود أن عىل اإلنسان أن ال يؤجل العمل املطلوب منه إىل املستقبل طمعًا بالوقت وبتحّسن 
الوضع فال أحد يعرف متى أجله، وال يعرف ماذا حيمل له الغد من أعامل أو آفات أو مصائب 

  ...

)-احلرص:

))( سورة احلجر، اآلية: 9).
))( سورة احلديد، اآلية: 0).

))( رواه البخاري،عن عبداهلل بن مسعود، حديث رقم: 7)64، كتاب: الرقاق، باب األمل وطوله: ).

اإلنسان
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املال  عىل  املرء  حرص  من  هلا  بأفسد  غنم  يف  أرسال  جائعان  ذئبان  )ما   :  y اهلل  رسول  قال 
والرشف لدينه())).

6-البخل:
قال تعاىل: ﴿ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ

ۅۅۉ﴾))).

كام  الفقر،  من  خوفًا  بخل  فإن  والصدقة،  الزكاة  منه  ويطلب  بالعطاء  العبد  عىل  ينعم  فاهلل 
يوسوس له الشيطان خيس التمتع بامله يف الدنيا وخيس مغفرة اهلل ورمحته به يف اآلخرة. 

7-الكرب:
واحلساب(  اخللق  عىل  قدرته  ونكران  األزيل،  احلق  باهلل  االعرتاف  )رفض  احلق  رفض  وهو 

واإلرصار عىل الباطل، واملتكرب جاهل ال يعرف حقيقة نفسه وال حقيقية ربه.

﴿ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ تعاىل:  قال 
ڍڌ ڌڎڎڈڈژژڑڑککککگ

گگڳڳڳڳڱ﴾))).
أنواع املتكربين: 

الناس من يتكرب بملكه أو بمكانته االجتامعية ويقّوي هذا الكرب، ويعّظمه كثرة  من   -(
مديح املتقربني، وإطراء املتمّلقني.

ومن الناس من يتكرّب بام له. كصاحب اجلنتني.  -(
ومن الناس من يتّكرب بقوته وصحته.  -(

ومن الناس من يتّكرب بجامله وحسن صورته.  -4
ومن مظاهر الكرب: 

ردُّ احلق: ومن مظاهر الكرب أن يتبنّي لإلنسان خطؤه وال يرجع إىل احلق وال يقبله.  -(
 :y اهلل  قال رسول  والتعاىل عليهم،  الناس وازدراؤهم  احتقار  الكرب:  ومن مظاهر   -(

)الكرب بطُر احلق وغمُط الناس()4).   
))( رواه الرتمذي، حديث رقم: 67))، كتاب: الزهد، باب: )4.

)) ( سورة البقرة، اآلية: 68). 
))( سورة األعراف، اآلية: 46).

)4( صحيح مسلم، حديث رقم: )9، كتاب: اإليامن، باب: حتريم الكرب وبيانه.
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8-حب املدح:
عن ايب موسى األشعري ريض اهلل عنه  قال: سمع النبي y رجاًل يثني عىل رجل ويطريه يف 

املدحة فقال: )أهلكتم أو قطعتم  ظهر الرجل())). 
 :y فأثنى عليه رجل خريًا فقال النبي y وعن أيب بكر  ريض اهلل عنه  أن رجاًل ُذكر عند النبي 
)وحيك قطعت عنق صاحبك  يقول مرارًا  إن كان أحدكم مادحًا أخاه ال حمالة، فليقل: أحسب 

فالنًا واهلل حسيبه وال أزكي عىل اهلل أحدًا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه())).
9 - الرياء :

  :y إن الرياء باب فسيح من األبواب التي يلج الشيطان منها إىل قلب االنسان، قال رسول اهلل
»إّن أخوف ما أخاف عليكم، الرشك األصغر » قالوا وما الرشك األصغر يا رسول اهلل ؟ قال : 
» الرياء، يقول اهلل عّز وجّل  إذا جزى الناس بأعامهلم: اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا 

فانظروا هل جتدون عندهم جزاء؟!))) .

وقال الرسول y:« إن أول الناس ُيْقىض يوم القيامة عليه،  رجل إستشهد، فُأيِتَ بِِه فعّرَفُه نعمه
ولكنك  كذبت،   : قال  استشهدت،  حتى  فيك  قاتلت  قال:  فيها؟  عملت  فام  قال:  فعرفها، 
قاتلت، ألن يقال: جريٌء. فقد قيل، ثم أمر به فُسِحَب عىل وجهه، حتى ألِقَي يف النار، ورُجٌل 
َمُه وقرأ القرآن فُأيت به فعّرفه نعمه فَعَرفها، قال: فام فعلت فيها؟ قال: تعّلمت  تعّلم العلم وَعلَّ
العلم، وعّلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعّلمت ليقال عامل، وقرأت ليقال 
ع اهلل عليه وأعطاه  هو قارئ، فقد قيل، ثّم أمر فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار، ورجل وسَّ
من أصناف املال كله،  قال: فام عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال 
أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب عىل 

وجهه، حتى ُألِقَي يف النار«)4).   

0) -العجب:
الُعْجب خيتلف عن الكرب، فالكرب له ثالثة أركان: متكرب، ومتكرب به، ومتكرب عليه، والُعجب 
ليس له إال ركنان اثنان: معجب ومعجب به فقط، ولكن العجب هو الدرجة األوىل يف سلم 

الكرب فنعوذ باهلل منها.
))( رواه البخاري، حديث رقم )66)، كتاب الشهوات، باب ما يكره من اإلطناب يف املدح، ورواه مسلم، حديث رقم )00)، 

من كتاب الزهد، باب النهي عن املدح إذا كان فيه فرط.
))( رواه البخاري،حديث رقم )66)، ورواه مسلم، حديث رقم: 000)

))(  رواه أمحد يف املسند ))/ 8)4). 
)4( رواه مسلم، حديث رقم: )90)، كتاب اجلهاد، باب: من قاتل للرياء السمعة استحق النار.
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والُعجب هو استعظام النعمة والركون إليها، مع نسيان إضافتها إىل املنعم.
صورته،  وحسن  أعضائه  وتناسب  وقوته  بصحته  يعجب  من  الناس  فمن  أنواع:  والعجب 

فليعلم أن ذلك من نصيب الدود وأن كل من عليها فان.
ومن الناس من يعجب بعقله وفطنته واستكشافه لبطائن األمور الدينية والدنيوية، وثمرة هذا 
فليفكر هذا  اآلخرين،  آراء  ُمعرضًا عن سامع  لغريه  برأيه مستجهاًل  أن جتده مستبدًا  العجب 
العاقل فيام لو ابتاله اهلل بمرض يف دماغه جلَنَّ عقله، وطار لُبه، وذهب فكره، فليحمد اهلل عىل 

العافية وليشكره عىل النعمة.
ومن الناس من يعجب بنسبه ويظن أنه ناج ال حمالة، أليس هو ابن فالن املنسب من احلسن 
أو احلسني؟ فليعلم هذا الغافل أن من أبطأ به عمله مل يسع به نسبه وأن النبي y نادى أقرب 

الناس إليه » يا فاطمة: اعمل، فإين ال أغني عنك من اهلل شيئًا«))).
تعاىل:    اهلل  قول  يكفيه  وهذا  وعشريته  وأهله  أوالده  بكثرة  يعجب  من  الناس  ومن 
﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴾)))، 

فأي عجب بمن يرتكك يف أشد أحوالك! وهيرب منك يف أحرج أوقاتك!.
﴿ۀہہہہ تعاىل:  اهلل  قول  فليقرأ  وغناه  بامله  يعجب  من  الناس  ومن 

ٌل مُجََّتُه  ھھھھےے﴾، وقول رسوله y »بينام رجل يميش يف ُحلٍة تعجبه نفسه ُمَرجَّ
إذ َخَسَف اهللُ به فهو يتجلجل إىل يوم القيامة«))).

ومن الناس من يعجب بعبادته، وهذا إنام أوتى جهله، ألنه ال يدري أقبلت عبادته أم ال؟  

)) -اجلزع واهللع:
إن اجلزع من مراكب الشيطان التي حيمل هبا اإلنسان يف بحار اخلياالت واألوهام، حتى يكبه 

يف حميط احلرية واألحزان.
الرضا والتسليم، حتى يصل إىل  الصرب، وخيوض هبا يف بحار  يركب مراكب  فإنه  املؤمن  أما 

حميط الفرج وهناك سيجُد َبرَّ األمان.
أما عن أسباب اجلزع فيقول أبو احلسن املوردي: منها تذكر املصاب حتى ال يتناساه، وتصوره 
بن  عمر  قال  وقد  تعزية.  التصور  مع  خيلط  وال  سلوة  التذكار  من  جيد  وال  عنه  يعزب  حتى 

اخلطاب ريض اهلل عنه : ال تستفزوا الدموع بالتذكر.

))( رواه البخاري، حديث رقم: ))7)، كتاب: الوصايا، باب: هل يدخل النساء والولد يف األقارب.
))(  سورة عبس، اآليتان: 4) – 7). 

))( رواه البخاري، حديث رقم: 789)، كتاب: اللباس، باب: من جر ثوبه من اخلالء.
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ومنها األسف وشدة احلسة فال يرى من مصابه خلفًا، وال جيد ملفقوده بدالً، فيزداد باألسف 
وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ﴿ې  تعاىل:  قال  ولذلك  هلعًا،  وباحلسة  وهلًا، 

وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾))).
ومنها كثرة الشكوى وبث اجلزع، فقد قيل يف قوله تعاىل: ﴿ۇئۇئۆئ﴾))).

إنه الصرب الذي ال شكوى فيه وال بث.
وحكى عن أعرابية دخلت من البادية، فسمعت رُصاخًا يف دار، فقالت : ما هذا؟ فقيل هلا: مات 

هلم إنسان، فقالت: ما أراهم إال من رهبم يستغيثون، وبقضائه يتربمون، وعن ثوابه يرغبون.
ومنها اليأس من جرب مصابه، ودرك طالبه، فيقرتن بحزن احلادثة، قنوط اإلياس فال يبقى معها 

صرب، وال يتسع هلام صدر.
ومنها أن يغرى بمالحظة من حيطت سالمته، وحرست نعمته حتى اْلَتَحَف باألمن والدعة، 
واستمتع بالثروة والسعة، ويرى أنه قد خص من بينهم بالرزية بعد أن كان مساويًا، وأفرد باحلادثة 
بعد أن كان مكافيًا، فال يستطيع صربا عىل بلوى، وال يلزم شكرًا عىل نعمى، ولو قابل هبذه النظرة 
مالحظة  من شاركه يف الرزية، وساواه يف احلادثة لتكافأ األمران فهان عليه الصرب، وحان منه الفرج.

طريق  إىل  اهلل  أرشدنا  فقد  ُجبل،  وعليها  ُخلق  هبا  اإلنسان  يف  فطرة  واهللع  اجلزع  كان  وملا 
﴿چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ  بقوله:  منها،  التخلص 
ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ ﴾))).
)) - اتباع اهلوى:

ب اهلوى يف اإلنسان خلق له عقاًل، ليكون عليه أمريًا وله قائدًا. إن اهلل تبارك وتعاىل عندما َركَّ

قال بعض الشعراء:

              يا عاقاًل أردى اهلوى عقله                                      أجتعل العقل أسري اهلوى

))( سورة احلديد، اآلية: )).
))( سورة املعارج، اآلية: ). 

))( سورة املعارج، اآليات: 9)-)). 
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             مالك قد ُسّدت عليك األمور؟                              وإنام العقل عليه أمري؟

))- سوء الظن: 
إن سوء الظن من الفخاخ التي يصطاد هبا الشيطان قلوب العباد؛ ألن سوء الظن من عوامل 
يستطيع  املظلم  اجلو  هذا  ويف  املحبة،  أوارص  وتقطيع  العالقات،  وإفساد  اجلامعات،  تفكيك 
الشيطان أن يعمل عمله، وينفذ خطته، فيصطاد املسلمني واحدًا تلو اآلخر؛ ألهنم تفرقوا ومل 

جيتمعوا، وتفككوا ومل يعتصموا، وإنام يأكل الذئب من الغنم القاصية.
وعن عمر بن اخلطاب  ريض اهلل عنه  أن رسول اهلل y  قال: )من أحب منكم أن ينال بحبوحة 

اجلنة فليلزم اجلامعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد())).  
ولذلك جيتهد الشيطان يف التفريق بني األحبة، وتشتيت الصحبة، ولكن النبي الرحيم صلوات 
اهلل وسالمه عليه  نبهنا إىل هذا املدخل اخلبيث من مداخل اللعني فقال: )إياكم والظن، فإن الظن 
أكذب احلديث، وال جتسسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانًا())).

4)- احتقار املسلم:
 :y النبي  يقول  ولذلك  تعاىل،  اهلل  عند  الذنوب  أعظم  من  منه  والسخرية  املسلم  احتقار  إن 
)بحسب امرٍئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم()))، حتى وأن وقع من املسلم يشء خارج عن 

اآلداب االجتامعية  جيب أن يلتمس له األعذار.
ففي صحيح البخاري: عن عبد اهلل بن زمعة قال: )هنى النبي y أن يضحك الرجل مما خَيُْرُج من 
األَْنُفس()4)، يعني الفساء والرضاط بدليل الرواية األخرى للبخاري: من حديث عبد اهلل بن 

زمعة أيضًا ثم وعظهم يف الرضطة فقال: )مِلَ يضحك أحدكم مما خيرج منه؟!())).
﴿ تعاىل:  قال  ولذلك  املسلم  املجتمع  أفراد  بني  متبادالً  والتقدير  االحرتام  يكون  أن  فيجب 
ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی
یییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىت

يتجث﴾)6).
وما قاله القرطبي رمحه اهلل : يف التفريق بني بغض الذنب وبغض املذنب دقيق فعاًل، قلام ينتبه

))( رواه البخاري، حديث رقم: )6))، كتاب: الفتن، باب: ما جاء يف لزوم اجلامعة.
))( رواه البخاري، حديث رقم: )4))، كتاب: النكاح، باب: ال خيطب عل خطبة أخيه.

))( رواه مسلم، حديث رقم: 64))، كتاب: الرب والصلة، باب: حتريم ظلم املسلم.
)4(  رواه البخاري، حديث رقم: )604، كتاب: األدب، باب: قول اهلل تعاىل: »يا اهيا الذين آمنوا«.

))( رواه البخاري، حديث رقم: )494، كتاب: تفسري سورة الشمس.
)6( سورة احلجرات، اآلية: )). 
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 إليه كثري من العلامء فضاًل عن غريهم، ويؤيده قول النبي y: )َفَوالذي ال إله غريه إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل اجلنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل 
بينه وبينها إال ذراع  النار، حتى ما يكون  النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل  أهل 

فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها())).
ولكن ربام استشكل فهم هذا احلديث عىل البعض، واملعنى واهلل أعلم  أن الرجل ُيظهر األعامل 
الصاحلة للناس وإن قلبه ملئ بالرياء والنفاق، فالظاهر للناس أنه يعمل بعمل أهل اجلنة، ولكن 

اهلل يعلم ما خفى عنهم من خبث باطنه، ولذلك خيتم له بعمل سيئ، واألعامل باخلواتيم!
صادقة توبة  يتوب  ثم  وغريها،  واملعايص  الذنوب  من  النار  أهل  بعمل  ليعمل  الرجل  وإن 

خالصة ويبدأ مع اهلل عهدًا جديدًا مليئًا بالطاعات والقربات، فيقبل اهلل توبته، لعلمه بإخالص 
نيته، وصفاء قلبه، وخيتم له بعمل صالح، واألعامل باخلواتيم.

))- احتقار الذنوب: 
حتى  هني،  هذا  صغري،  ذنب  هذا  له:  ويقول  للمسلم  يأيت  أنه  أيضًا  الشيطان  مداخل  ومن 
يوقعه فيه، فبالتهاون ارتكبت كثري من الذنوب، وانتهكت حرمات اهلل. ولكن املسلم العاقل 
حيرتز من الذنوب صغارها وكبارها، ألن اقرتاف الصغرية جير إىل الكبرية، بل إن الصغائر إذا 

اجتمعت عىل الرجل أهلكته.
فعن سهل بن سعد ريض اهلل عنه : أن رسول اهلل y قال: )إياكم وحمقرات الذنوب، فإنام مثل 
حمقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واٍد، فجاء ذا بعوٍد، وذا بعود، حتى محلوا ما أنضجوا به 

خبزهم، وإن حمقرات الذنوب متى يؤخذ هبا صاحبها هُتلكه())).
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل y قال: )إّن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه 
نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، ُصِقَل قلبه، فإن عاد زيد فيها، حتى تعلو قلبه، فهو الّران 

الذي ذكره اهلل تعاىل:﴿ڃچچچچڇڇڇڇڍ﴾))).
وعن ثوبان  ريض اهلل عنه أن النبي y قال: )إّن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه()4).

خوفه،  زاد  إيامنه  قوى  كلام  العبد  ألن  اإليامن،  ضعف  عالمات  من  بالذنوب  التهاون  إن  بل 
واشتد حترزه من الذنوب، ففي صحيح البخاري عن أنس رىض اهلل عنه قال: إنكم لتعملون 
قال  املوبقات  من   y النبي  عهد  عىل  لنعدها  كنا  إّن  الشعر،  من  أعينكم  يف  أدق  هي  أعامالً 

))( رواه البخاري، حديث رقم: 08))، كتاب: بدء اخللق، باب: ذكر املالئكة.
))( أخرجه أمحد يف املسند ))/ )))).

))( رواه الرتمذي، حديث رقم: 4)))، كتاب: التفسري، باب: ومن سورة ويل للمطففني. 
)4( رواه ابن ماجه، حديث رقم: ))40، كتاب: الفتن، باب: العقوبات.
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البخاري رمحه اهلل: يعني بذلك املهلكات))). 
وقد قيل: ال تنظر إىل صغر املعصية، ولكن انظر إىل عظم من عصيت، ولقد بلغ من شدة حترز 

الصحابة وهم أقوى هذه األمة إيامنًا، وأتقاها قلوبًا أهنم كانوا خيافون النفاق عىل أنفسهم.

6)- األمن من مكر اهلل: 
من الناس من يقيم عىل املعايص، فإذا نصحته رد عليك بقوله: » اهلل غفور رحيم« ولقد نيس 

﴿ڃڃچچچچ تعاىل:  قال  فقد  األليم  العذاب  هو  عذابه  أن  املسكني  هذا 
باملؤمنني،ولكن  رحيم  للتائبني  غفور  فاهلل  ڇڇڇڇڍ﴾)))، 
مكره  تأمن  وال  اهلل  برمحة  العبد  أهيا  تغرت  فال  أليم،  عذاب  هلم  العاصني 

﴿ڃڃچچچچڇڇڇڇڍ﴾))).
فال بد للنفس من خوف يردعها عن املعايص ويصدها عن املحارم، بل إن املؤمن كلام ازداد 
إيامنًا، ازداد خوفًا وشفقه عىل نفسه، ولذلك حكى اهلل عّز وجّل عن املؤمنني يف اجلنة قوهلم: ﴿

ۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئ﴾ 
.(4(

7)- القنوط من رمحة اهلل: 
فإذا مل يستطع الشيطان أن يدخل للعبد من باب األمن من مكر اهلل شدد عليه األمر حتى ييأس 
ويقنط من رمحة اهلل، فيقول له: إن ذنوبك كثرية وعظيمة ال يمكن أن تغفر، وال يمكن أن تدرك 
رمحة اهلل، فيظل خلف العبد حتى يقنط، فإذا قنط قال له: إذًا فتمتع من الدنيا بام تشاء قبل املوت 
ما دمت داخاًل النار ال حمالة، هبذه الطريقة يستدرج العبد حتى ينطلق يف املعايص والشهوات 
ليقيض هنمته منها.فعىل العبد أن يسد هذا املدخل بتذكر رمحة اهلل التي وسعت كل يشء، فاهلل 

يقبل توبة الكافر إذا تاب وأسلم فكيف ال يقبل توبة املسلم الذي أذنب؟!
﴿ۀۀہہ فناداهم،  رمحته  يف  وأطمعهم  عباده  لكل  التوبة  باب  اهلل  فتح  وقد 

ہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾))).

يعلم اهلل سبحانه عن هذا املخلوق كل هذا فيمد له يف العون، ويوسع له يف الرمحة، وال يأخذه

))( فتح الباري )))/ 9))).
))( سورة األعراف، اآلية: 99

))( سورة األعراف، اآلية: 99. 
)4( سورة الطور، اآليتان: 7)، 8).

))( سورة الزمر، اآلية: )). 
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الفصل الثالث: 
اختالفات سيكولوجية عامة

                                          املبحث األول: حاالت املرأة النفسية.

                                          املبحث الثاين: إختالفات أساسية بني الرجل واملرأة.

                                         املبحث الثالث: إختالف املحادثة بني الرجل واملرأة.

 

.
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المبحث األول: 
حاالت المرأة النفسية)1)

بعد  وأنثى(.  )ذكر  عمومًا  اإلنسان  يتكّون  ممّا  وبّينا  وحواء،  آدم  خلق  أحوال  استعرضنا 
استعراضنا لالختالفات البيولوجية بني الذكر واألنثى، ولالختالفات البيئية بينهام نحاول أن 
نتعّرض للحاالت النفسية التي متّر هبا املرأة والتي تؤثر عىل طبعها وُخُلِقها وترصفاهتا وأسلوب 

حمادثتها للرجل. 
املرأة متّر عمومًا يف أطوار خمتلفة  أن  الترشيح والبحث والدراسات  تأكّد علمّيًا، وعن طريق 
مع  وبخاصة  هبا  حييطون  بمن  وعالقاهتا  نفسيتها،  عىل  سلبية  أو  إجيابية  آثارًا  ترتك  حياهتا  يف 
زوجها. ومن هذه األطوار: احليض، احلمل، الوالدة، النفاس، وانقطاع احليض والتوقف عن 

اإلنجاب، وما يعرف بسن اليأس.
وإّن معرفة هذه التغريات اجلسمية والنفسية للمرأة قد تساعد الرجل كثريًا يف كيفية التعامل مع 

املرأة: بنتًا، أو زوجًا، أو أّمًا، أو أختًا...

أواًل: الحيض:

قال تعاىل: ﴿ڻ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ھ
ےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ﴾

.((( 
حسب  أو  أيام  وسبعة  ثالثة  بني  يستمر  شهري  نزيف  عن  عبارة  بالطمث،  ويعرف  احليض 
أو تزيد هذه  املرأة عن مدة حيضها، وحيصل عادة مرة كل أربعة أسابيع، وقد تقل  ما تعلمه 
أو  احلمرة   أو  األسود  باللون  احليض  دم  احلاالت... ويكون  يومني يف بعض  أو  يومًا  الفرتة 

القباين،  املودودي، حياتنا اجلنسية، صربي  أبو أعىل  6)) بترصف، احلجاب،   – املرأة، ص )9  إىل  دليلك  الطرشة، عدنان،   )((
أطفال حتت الطلب، صربي القباين، ليس الذكر كاألنثى، حممد عثامن احلشت، أمراض النساء، حممد رفعت، ألف باء احلياة الزوجية، 
حممد رفعت، احلمل والوالدة والعقم، حممد رفعت، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، حممد عىل البار، روعة اخللق، ماجد طيفور، 
مباديء علم الترشيح ووظائف األعضاء، شفيق عبد امللك، العناية بالطفل واحلامل، تعريب إميل خليل يدرس، مهوم امرأة يف سن 

اليأس، أيمن احلسيني.
))( سورة البقرة، اآلية: ))). 
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ممّيزة...  رائحة  وله  املرأة  تعرفة  احليض  ودم  اصفرار،  يعلوه  كالصديد  الصفرة 
الداخل  من  للرحم  املبطن  املخاطي  الغشاء  يف  تضخم  من  احليض  ويتسّبب 
ظهور  قبل  وذلك  املخاطية،  غدده  وبامتالء  وأوردة،  رشايني  من  أوعيته  فتتسع 
أدوار:  أربعة  املخاطي  الغشاء  هذا  تغريات  وتشمل  قالئل،  بأيام  الطمث 
)-الدور األول:  ويشمل أيامًا قالئل قبل ظهور احليض، ويف أثناء هذا الدور يتضخم الغشاء 

املخاطي وحيتقن.

)-الدور الثاين: وهو دور ظهور احليض فعندما ال يتم إخصاب البويضة الذي يعني أنه لن 
املبطنة  السطحية  اخلاليا  بعض  وتنفصل  الدموّية،  األوعية  بعض  تنفجر  محل،  هناك  يكون 
املواد  هذه  وتكّون  الرمحية،  املخاطية  الغدد  بإفراز  مصحوبة  الرحم  لباطن  املخاطية  للبرشة 
السائل الطمثي الذي يستمر نزوله من أربعة إىل ستة أيام، ويبلغ مقدار الدم الذي يصحبه من 

00) إىل 00) سنتمرت مكعب.

)-الدور الثالث: وهو دور جتديدي للغشاء املخاطي الرمحي.

4-الدور الرابع: وهو فرتة راحة وسكون استعدادًا للدور األول ثانية.

السر في الحيض: 

إىل  مقسمة  وهي  الشهرية،  والرحم  املبيض  لدورة  نتيجة  البالغة  املرأة  عند  احليض  حيدث 
مرحلتني، كل مرحلة مكونة من أسبوعني:

املرحلة األوىل: وهي تبدأ مبارشة يف األسبوع األول بعد احليض وبداية الطهر، حيث تنضج 
حويصلة من حويصالت املبيض، حتتوي عىل بويضة األنثى، وتفرز احلويصلة هرمون األنوثة 
املعروف بـ االسرتوجني، أما الغشاء املبطن للرحم فإنه يكون رقيقًا وبسيطًا وال تزيد ثخانته عن 
نصف مليمرت. ثم تأيت مرحلة النمو بواسطة تأثري هرمون اإلسرتوجني الذي تفرزه احلويصلة 
من املبيض فينمو الرحم وأوعيته الدموية وكذلك تنمو غدد الرحم وتبدو كاألنابيب، ويبلغ 

ثخانة غشاء الرحم يف هذه املرحلة مخسة مّليمرتات.
ويف األسبوع الثاين: وغالبًا يف اليوم احلادي عرش والثاين عرشمن بداية الطهر تنفجر احلويصلة 
وتقذف السائل الذي هبا إىل جتويف البطن كام تقذف البويضة إىل قناة الرحم، حيث ستنتظر 
اإلخصاب.  أيام  هي  األيام  فهذه  لذا  ذلك  اهلل  قّدر  إذا  ستلقحها  التي  املنوية  النطفة  وصول 
املهم، فتظهر تغريات  املرأة وحواسها قد هتيأت واستعدت هلذا احلدث  وتكون مجيع أعضاء 

جلدية، وتتبدل بعض الطباع.
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تتحّول  البويضة،  وإطالق  احلويصلة  انفجار  وبعد  الثالث  األسبوع  يف  الثانية:  املرحلة 
احلويصلة إىل ما يسمى بـ )اجلسم األصفر(، ويبدأ بدوره يف إفراز هرمون من نوع آخر يسمى 
فينمو  تأثري هذا اهلرمون  فتبدأ مرحلة اإلفراز بواسطة  )الربوجسرتون( وهو هرمون احلمل. 
نموًا  الرحم  غدد  وتنمو  والغذاء  الدماء  من  وثرية  بطبقات  ويبّطن  عظياًم  نموًا  الرحم  غشاء 
هائاًل. وهذا أشبه بإعداد فراش مناسب للبويضة امللّقحة التي ستصبح جنينًا فيام بعد. وتبلغ 
ثخانة غشاء الرحم يف هذه املرحلة ثامنية مليمرتات، أي أكرب ستة عرش مرة من حجمه الذي 

كان عليه عند بدء الدورة الشهرية.
امللّقحة  للبويضة  املعّد  للفراش  املدّمر  الزلزال  حيدث  محل،  حيدث  مل  إذا  الرابع  االسبوع  ويف 
داخل الرحم، فيتفتت الغشاء ويسقط دمًا سائاًل أسود حارًا كأنه حمرتق، وتسقط البويضة امليتة 
معه، وهو ليس دمًا رصفًا وإنام هو سائل دموي دبق ممزوج باملخاط مل ُيقدر له تغذية بويضة 
ملّقحة. ويستمر سقوط هذا السائل الدموي لعّدة أيام وهذا هو احليض الذي هو عالمة عىل  
عدم حدوث محل وانتهاء الدورة الشهرية. ثم بعد انتهاء احليض تعود الدورة الشهرية فتبدأ 

من جديد.

أعراض الحيض: 

إن فرتة احليض عند املرأة ليست فرتة هدوء وسالم، إهنا زلزال وثورة وغضب عارم لألعضاء 
واضحة،  وأعراض  متعّددة  تغرّيات  عنه  وينتج  الشهرية،  الدورة  يف  اشرتكت  التي  الداخلية 

ومن ذلك:
يبطؤ النبض، وينقص ضغط الدم ويقل عدد خالياه.  -(

تصاب الغدد الصامء واللوزتان والغدد اللمفاوية ايضًا بالتغرّي.        -(
يقل إخراج أمالح الفوسفات والكلوريد من اجلسم وينحط االستقالب الغازي.  -(

أجزاء  مع  املأكوالت  يف  اهليولينية  واألجزاء  الشحم  التحام  ويقل  اهلضم،  وخيتل   -4
اجلسم.

وتضعف قوة التنفس وتصاب آالت النطق بتغريات خاصة.  -(
ويبلد احلس وتتكاسل األعضاء.  -6

وتتخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز األفكار.  -7
اضطراب الشهية.  -8

ارختاء الرحم وتضخمه قلياًل.  -9
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تضخم األعضاء اجلنسية، وتغدو أرهف حسًا.  -(0
يزداد نشاط األمعاء الغليظة.  -((

تزداد الغازات البطنية.  -((
تضطرب رضبات القلب.  -((

حتتقن األغشية األنفية.  -(4
ازدياد وقتي يف حجم الثديني ينتج عنه إحساس بالثقل واألمل اخلفي.  -((

حب الشباب يف الوجه والظهر.  -(6
دوايل الساقني.  -(7

ويف قلة من النساء يزداد السكر يف الدم، ويرتفع ضغط الدم، وتزداد رسعة النبض   -(8
قبل احليض، ويزداد الوزن يف ثلث النساء يف الفرتة بمقدار كيلو جرام واحد أو أكثر بسبب 

احتجاز املاء يف األنسجة.. وتظهر هذه األعراض عىل األكثر بعد سن الثالثني.
وكل هذه التغريات تدين املرأة الصحيحة إىل حالة املرض إدناء يستحيل معه التمييز بني صحتها 

ومرضها، ففي مائة من النساء احلوائض، ال حتيض إال ثالث وعرشون بال وجع أو أمل.
يف  يعهد  ما  إن  العلم:  من  الفرع  هذا  يف  كبري  حمقق  هو  الذي  نورك(  )إميل  الطبيب  ويكتب 

احلوائض عامه من األعراض هي: الصداع والتعب واخللج))).
وضعف األعصاب وختلف املزاج واضطراب املثانة وسوء اهلضم.

وهناك نساء ال يستهان بعددهن حيسسن يف صدورهن وجعًا خفيفًا، يشتد أحيانًا فيشعرن له 
برضبات عنيفة، وكثريًا ما يصبن بفتور اهلضم وجهد التنفس.

وتظهر عند بعض النساء اضطرابات يف املزاج وزيادة يف احلساسية ورسعة التهّور واالنتقال من 
رأي إىل آخر دون تدّبر وتبرّص، وهي أرسع هتيجًا وتأثريًا منها يف أيام الطهارة، فتغضب ألتفه 

األسباب، وتتوّهم أن رفيقاهتا يأكّلهن احلسد منها.
فأكثرهن يشتكني  بعّلة يف املحيض،  تعتّل  النساء من ال  قّلة من  الطبيب )جب هارد(  ويقول 
الطباع  رشسات  ويصبحن  للطعام،  الشهوة  وقلة  السة  حتت  والوجع  والنصب  الصداع 
مائالت إىل البكاء، فنظرًا هلذه العوارض كلها يصح القول: إن املرأة يف حميضها تكون يف احلق 
مريضة. وينتاهبا هذا املرض مرة يف كل شهر، وهذه التغريات يف جسم املرأة تؤثر ال حمالة يف 

قواها الذهنية ويف أفعال أعضائها.

))( اخللج: أن يشتكي املرء عظامه من عمل أو طول ميش وتعب.
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ويف سنة 909) م استنتج الطبيب )فواستشفسكي( من مشاهداته الدقيقة أن املرأة تضمحل 
فيها قوة اجلهد العقل والرتكيز الفكري أيام احليض. كذلك األستاذ )كريش شكسفسكي( من 
النفسية أن املرأة يلتهب فيها املجموع العصبي يف هذه األيام، ويبلد احلس وخيتل،  اختباراته 

ويضعف االستعداد لقبول االنطباعات املرتبة.
وحمصل القول أن اجلهاز العصبي والذهني يف املرأة يعود يف غالبه مرتاخيًا غري منظم يف هذه 
األيام، فال تكون أعضاؤها تابعة إلرادهتا متامًا، بل تنبعث من تداخلها حركة اضطرارية متلك 
عليها إرادهتا وتعطل قوة حكمها واختيارها، فتصدر منها األفعال بغري إرادة. وهناك تغريات 

أخرى نفسية ترمي كلها إىل امليل إىل السكون والراحة والعزلة.
كل هذه التغريات حتصل يف امرأة سليمة، وتتدرج فيها بسهولة إىل أن تكون مرضًا. وقد دّون 
كثري من احلوادث التي تدل عىل أن املرأة يف حالتها هذه تكاد تكون جمنونة، تثور ثائرهتا ألدنى 

بادرة، فرتتكب احلامقات ووحيش احلركات.
املرأة تكون سهلة االستثارة. ويف إحصائية حديثة أن نسبة  حتى قبل أسبوع من احليض فإن 
الطالق ترتفع يف أسبوع ما قبل الدورة الشهرية، فهناك نسبة كبرية من السيدات يصبن بالقلق 
والتوتر والعصبية يف هذه الفرتة فيثرن ألتفه األسباب ويف هذه احلالة ال تتورع السيدة عن هدم 

حياهتا، ولكنها تندم وتتعجب من نفسها بعد ذلك. 
ويكتب الطبيب )كرافت إيبنج( إن نجد يف حياتنا اليومية أن النساء الاليت يكن لينات العريكة 
ودمثات األخالق ُصنَُع األيدي، تتغري طباعهن بغته من فور دخوهلن يف أيام احليض، وكأن 
هذه األيام متر هبن كمر العاصف املزعزع يصبحن فيها متفجرات سليطات اللسان شديدات 
ال  أيضًا  األجانب  حتى  واألزواج،  واألوالد  اخلدم  من  كل  ُخُلقهن  سوء  يشكو  اخلصام، 

يسلمون من سوء معاملتهن.
وإال  الواحدة،  املرأة  يف  كلها  جتتمع  ال  وهي  احليض،  تصاحب  التي  األعراض  كانت  تلكم 
بدور  ليقوموا  أعامهلم  األزواج  ولرتك  وعيادات،  مستشفيات  إىل  البيوت  معظم  لتحولت 
تتفاوت  نصيبها. كذلك  تأخذ  منهن  النساء، وكل  بني  موزعة  األعراض  بل هذه  املمرضني، 
هذه األعراض يف شدهتا من امرأة إىل أخرى، بل تتفاوت هذه األعراض يف شدهتا عند املرأة 
الواحدة باختالف فصول حياهتا، فقد تكون اآلالم خفيفة ال تكاد املرأة حتس هبا، وقد تصل 
إىل درجة مرضية، وبعض النساء ال ينتاهبن أي شعور بالضيق بل يشعرن أهنن خاليات من أي 

أعراض سيئة حتى أهنن ال يدركن قدوم فرتة احليض إال حني خروج الدم.

الحمل: 

قال اهلل تعاىل: ﴿گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ
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ۀۀہہہہھھھھےے
ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾))).

وقال رسول اهلل y: )إن أحدكم جُيمع يف بطن أمه أربعني يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم 
يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اهلل إليه ملكًا بأربع كلامت: فُيكتب عمله، وأجله، ورزقه، 

وشقي أم سعيد، ثم ُينفخ فيه الروح...())). 
الكريم  العزيز وعىل لسان رسوله  تبارك وتعاىل يف كتابه  التي أمجلها اخلالق  ومن قصة اخللق 
y إىل تفصيل هذه القصة كام بينها الطب بأجهزته احلديثة من جماهر وآالت تصوير دقيقة جدًا 
املرأة داخل حويصلة  تبدأ قصة احلمل عندما تنضج نطفة )بويضة( يف أحد مبييض  وغريها. 
يبلغ حجمها حجم حبة الكرز الصغرية ومتتلء بامدة سائلة وال حتتوي إال عىل بويضة واحدة 
فقط، ثم يف األسبوع الثاين من بداية الطهر، وغالبًا بني اليوم احلادي عرش والرابع عرش، تنفجر 
احلويصلة حتت ضغط السائل املتوتر يف داخلها، ويتم هذا االنفجار قرب فوهة قناة من القناتني 
املتصلتني بالرحم فتتلقف القناة البويضة حيث متكث فيها 4) ساعة تقريبًا بانتظار قدوم واحد 
مع  وُيقذف  ماتت.  وإال  اإلخصاب،  سيحدث  طريقه  عن  الذي  املنوية  الرجل  نطف  من 
البويضة عدد هائل من اخلاليا التي حتيط بالبويضة وتتوىل مهمة توفري الغذاء واحلامية هلا طوال 

فرتة رحلتها..
)اجلسم  بـ  تعرف  للهرمونات  منتجة  غدة  إىل  البويضة  قذف  بعد  تتحّول  فإهنا  احلويصلة  أما 
مدى  عىل  )الربوجسرتون(  احلمل  هرمون  من  كبرية  كمية  بإفراز  يقوم  الذي  األصفر( 
كام  شديدًا.  تأثريًا  كله  اجلسم  يف  ويؤثر  الدم  يف  اهلرمون  هذا  ويسي  القادمني،  األسبوعني 
فينمو  امللّقحة؛  البويضة  الستقبال  الالزمة  االستعدادات  لبدء  للرحم  املبطن  الغشاء  يف  يؤثر 
الغشاء وتكثر الغدد الرمحية كثرة بالغة وتنمو نموًا كبريًا ويمتلء جتويفها باإلفرازات، كام تنمو 

الرشايني املغذية للرحم وتزداد كثرة ووفرة... ألخ.
ويف هذه الفرتة يصبح كيان املرأة بأكمله جسديًا ونفسيًا وتناسليًا راغبًا يف التلقيح، فتشتد رغبة 
حدوث  اهلل  وقّدر  املرحلة  هذه  يف  زوجته  الرجل  وجامع  حدث  فإذا  زوجها..  لقاء  يف  املرأة 
احلمل، فإن الرجل يقذف املني عند عنق رحم زوجته يف هذه املرحلة... واملني يتكون من السائل 
املنوية  النطف  إىل  إضافة  الربوستاتا  وغدة  املنوية  واحلويصلة  الرببخ  إفراز  من  يتجمع  الذي 
التي تسبح يف هذا السائل الذي يشبه البحر املتالطم األمواج... وهنا يبدأ السباق بني احوايل 
00) مليون متسابق من النطف املنوية، وهو العدد التقريبي الذي يكون يف القذفة الواحدة. 

))(  سورة املؤمنني: اآلية: ))– 4) 
))(  أخرجه البخاري، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خلق آدم وذريته. 
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اآلخرين.  قبل  ليلّقحها  البويضة  إىل  الوصول  املتسابقني  هؤالء  من  واحد  كل  حياول  حيث 
املنوية، أحدها مذكر )ص( والثاين مؤنث )س( وكل واحد منهام  النطف  نوعان من  وهناك 
أو  صبغيًا   (( عىل  حيتوي  فالرأس  الصاروخية،  القذيفة  يشبه  وهو  وذنب،  وعنق  رأس  له 
جساًم ملونًا )كروموسوم( فيها نصف اجلينات التي سوف يناهلا اجلنني بام فيها اجلسيم املؤنث 
)س( أو اجلسيم املذكر )ص( التي حتدد جنس الطفل.. فإذا لقح واحد من املني الذي حيمل 
أحد  البويضة  لقح  إذا  وأما  اهلل،  بإذن  ذاكرًا  اجلنني  كان  املرأة  بويضة  )ص(  الذكورة  شارة 
الذين حيملون شارة األنوثة )س( فإن اجلنني يكون أنثى بإذن اهلل. ويالحظ أن بويضة املرأة 
مع  ستجتمع  التي  ملونًا  جسياًم   (( الـ  بني  من  فقط  )س(  امللون  اجلسيم  عىل  إال  حتتوي  ال 
جسيامت النطفة املنوية ليصبحا خلية واحدة )نطفة أمشاج( مكونة من 46 جسياًم من األب 
اإلنسان. جسم  خاليا  من  الواحدة  اخللية  يف  اجلسيامت  جمموع  وهي   ... بالتساوي  واألم 

فتحديد جنس الطفل ذكرًا أم أنثى يكون بواسطة مني الرجل وليس بواسطة بويضة املرأة؛  قال 
اهلل تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ﴾))).

تعاىل:    قال  وأخريًا؛  أوالً  وتعاىل  تبارك  اخلالق  بيد  هو  إنام  العقم  أو  األنثى  أو  الذكر  وتقدير 
﴿ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى

ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾))).

وتعد الصبغات أو اجلسيامت امللونه أهم ما يف نواة اخللية، ألهنا حتمل كل العوامل الوراثية، 
جسيامت  من  تستمدها  التي  واخللقية،  والنفسية،  والفكرية،  والعقلية،  اجلسمية،  والصفات 
بـ  أشبه  كساء  املنوية  النطفة  رأس  ويغطي  الوراثة،  قانون  وفق  وذلك  معًا،  متحدة  الوالدين 
)الطاقية( ويشتمل هذا الكساء عىل أنزيامت تساعده عىل اخرتاق هالة اخلاليا حول البويضة، 
وهو حيافظ عىل هذا الكساء للحظة اقرتابة من البويضة، ثم ينزعه بمساعدة حمبوبته البويضة 
التي  عىل األرجح  تفرز مادة كياموية لتساعده عىل نزع كساء رأسه حتى يسهل عليه الولوج 

إليها. 
أما ذنب النطف املنوية فإنه يتصل بالرأس بواسطة عنق صغري، وهو طويل بالنسبة إىل حجم 

الرأس ويعمل عمل املجداف أو زعنفة السمكة، وهو سبب حركتها وسريها. 
عدة  السباق  هذا  ويستغرق  سنتمرتًا،   (8  -(( ملسافة  سباق  رحلة  يف  املنوية  النطف  وتقوم 

ساعات )ست ساعات تقريبًا(.
أوالً يتجمع املتسابقون يف املهبل وال يبدؤون رحلتهم إال بعد نصف ساعة تقريبًا بسبب ظروف 

))(  سورة النجم، اآليات: )4– 46. 
))( سورة الشورى، اآليات: 49– 0).
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تتعلق بطبيعة املهبل، ومن ذلك قيام املخاط املهبل بفحص املني والقيام بعملية انتقاء أولية، ثم 
عىل املتسابقني أن يقطعوا املخاط املهبل سباحة صعودًا. 

ثم عليهم اآلن أن يتسلقوا الرحم وكل منهم يسري عىل قاعدة )البقاء لألقوى(، ثم يدخلون إىل 
الرحم يضيع كثري منهم يف تشعبات الرحم والطرق املسدودة فيه ويموت عدد منهم فينجح 

عدد منهم يف اخلروج من الرحم والدخول إىل قناة الرحم التي تنتظر فيها البويضة.
ولنتصور اآلن أن مخسامئة من هذه النطف قد وصلوا إىل اهلدف وهو البويضة املطوقة بغالف 
نفاذ من اخلاليا املغذية وكام لو أهنم قد تلقوا تدريبًا للعمل كفريق، فإهنم يمضون يف مهمتهم 
الفريق  بثبات خمرتقني طبقة من اخلاليا وراء األخرى، وبعد ميض بضع ساعات، يكون هذا 
قبل  من  أكثر  معرضة  البويضة  جيعل  مما  اخلارجية،  الطبقات  بعض  بإزالة  نجح  قد  الباقي 
من  نوعًا  متلك  أيضًا  البرشية  البويضة  فإن  الطيور  تضعه  الذي  البيض  هو  وكام  لإلخصاب. 

القرشة اخلارجية القاسية واملطاطة.
اخرتاقه،  يف  ويرشع  البويضة  جدار  إىل  النطف  من  صغري  عدد  فيه  يصل  الذي  الوقت  ويف 
تكون البويضة قد اختارت بإذن اهلل زوجها البطل الذي قام بالسالم عليها بإفراز مادة خاصة 
له  وترد  له  فتهش  بالبويضة...  املحيطة  املشع(  )التاج  املشعة  الدائرية  املنطقة  من  إلذابة جزء 
الثقب يف غفلة من  فينفذ فجأة يف  بإفراز مادة أخرى لزجة عىل جدارها  بأحسن منها  التحية 
البويضة  الكياموي جلدار  إذ يتغري الرتكيب  اآلخرين، وعندها فقط حيدث أمر مثري للدهشة، 
بسعة، ويوصد نفسه كليًا يف وجه باقي املنى فيجعل من املستحيل عىل نطف أخرى أن ختصب 

البويضة.
وبعد دخول الفائز إىل البويضة يكون ذنبه قد انفصل عن رأسه وال يدخل يف البويضة سوى 
الرأس فقط وهو نواة نطفة الرجل وفيه )احلامض النووي( الذي حيتوي عىل خارطة الرجل 
الوراثية، إضافة إىل باقي اخلصائص التي تتوزع بني الطول، ولون البرشة، والعيون، والشعر 

والعيون وتكاوين الوجه، ... وغريها.
املرأة  نطفة  نواة  من  الرجل  نطفة  نواة  تقرتب  االنصهار،  حلظة  وهي  احلاسمة  اللحظة  ويف 
فتنجذب النواتان بقوة من بعضهام البعض ثم حيصل احلدث العظيم وهو انصهار النواتني.. 
ويف اللحظة نفسها تتحدد اخلصائص الوراثية للمخلوق اجلديد ويتحدد جنسه ذكرًا أم أنثى... 

وتصبح النواتان نطفة أمشاج أي خليط نطفة الرجل ونطفة املرأة... واهلل تعاىل أعلم.
البويضة املخصبة )النطفة األمشاج( للمرة األوىل بقوة  النواتني بساعات تنقسم  بعد انصهار 
البويضة  تقدم  وأثناء  الزوجني.  كال  من  جينات  حتمالن  خليتان  هناك  تصبح  وبذلك  كبرية، 
ببطء باجتاه الرحم، مدفوعة بماليني اهلدب يف القناة، وتستمر يف االنقسام جمددًا كل )) - )) 
فتدخل يف  منه  أن خترج  إىل  أيام  احلال حوايل ستة  القناة عىل هذا  البويضة يف  ساعة، ومتكث 
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الرحم، وحاملا تصبح البويضة اخلصبة بداخل الرحم تكون قد جتاوزت إحدى أدق مراحل 
نموها. واآلن تواجه البويضة التي حتولت إىل ما يشبه ثمرة التوت، مهام جديدة تتمثل يف ربط 

نفسها ببطانة الرحم، ويف إعطاء إشارة احلمل إىل األم.
قال اهلل تعاىل: ﴿ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ

ەئەئوئوئۇئۇئ﴾))).
املبيض  هرمونات  طريق  عن  املخصبة  البويضة  الستقبال  هتيأت  أن  الرحم  لبطانة  سبق  لقد 
تعلق  أن  فبعد  للبويضة...  األم  بمثابة  هو  الذي  األصفر  اجلسم  يفرزه  الذي  البورجسرتون 
املهمة،  هبذه  اهلل  وّكله  الذي  امللك  وبمساعدة  ورعايته  اهلل  بسالمة  بالرحم  امللقحة  البويضة 
وختربها بأهنا بحاجة إليها وإىل هرموهنا... فتستمر يف إفراز هرمون احلبل الربوجسرتون فيتوىل 
اهلرمون مساعدة البويضة امللقحة يف عملية االستقرار .. وكذلك يتوىّل مهمة إيصال الرسالة 

إىل الغدة النخامية يف الدماغ بأن املرأة حامل ونأمل قطع احلميض.
معلومات  تبادل  حيصل  حتى  الرحم،  ببطانة  اتصاالً  وتقيم  املخصّبة  البويضة  تستقر  إن  وما 
كياموية بني جسم األم احلامل وبينها، وعىل هذا فإن الربوتينات التي تتشكل يف البويضة تدخل 
جمرى دم األم. وباكتشاف هذه الربوتينات يف دم األم يمكن التأكيد من وجود احلمل حتى قبل 

مالحظة انقطاع العادة الشهرية... 
القائل:  وتعاىل  تبارك  اخلالق  عظمة  عىل  دالئل  منها  حلظة  كل  يف  حتمل  احلمل  أطوار 

﴿ڈڈژژڑڑککککگگگگ﴾))).
بل إن كل ما ورد ذكره يف رحلة النطفة املنوية والبويضة داخل بطن املرأة فهو بإذن اهلل وبقدرته 
تعاىل... قال رسول اهلل y : )إن اهلل وّكل يف الرحم ملكًا فيقول: يارب نطفة، يارب علقة، يارب 
مضغة، فإذا أراد أن خيلقها قال: يارب أذكر أم أنثى؟ يارب أشقي أم سعيد؟ فام الرزق؟ فام 

األجل؟ فُيكتب كذلك يف بطن أمه())) .
ويكفي أن بروز كائن برشي جديد إىل احلياة يكون طفاًل ثم يصبح رجاًل ثم يصبح شيخًا مسنًا 

هو معجزة وآية من آيات اهلل تعاىل بحد ذاهتا ... وقد قال خالقنا عّز وجّل: 
ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ ٺٿٿ   

ڦ﴾)4) .
))( سورة اإلنسان، اآليتان: )، ).

))( سورة آل عمران، اآلية: 6.
))( أخرجة البخاري، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خلق آدم وذريته.

)4( سورة غافر، اآلية: 67.
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وصلنا اآلن إىل اللحظة التي ستبدأ فيها التغرّيات بالظهور عىل جسم املرأة ونفسها، وهذا هو 
هدفنا ومقصودنا، من أجل أخذ هذه التغرّيات يف احلسبان عند التعامل معها ومعارشهتا خالل 

فرتة محلها التي ستبلغ تسعة أشهر.

أعراض الحمل: 

إن مهمة الرجل يف احلمل تنتهي بقذف املني يف مهبل املرأة ... أي يزرع البذرة ثم يميض. بينام 
مهمة املرأة تبدأ من هنا وسوف تستغرق مهمتها يف احلمل تسعة أشهر مع ما يصاحب احلمل 

من أعراض وتغريات مهمة يف اجلسم داخله وخارجة. 
لتحوالت  احلمل  من  الطويلة  الفرتة  هذه  يف  املرأة  تتعرض  حيث  أيضًا،  والعقل  النفس  ويف 
وتبدالت هرمونية يف الدم يظهر تأثريها عادة يف املخ فتخلق اضطرابات نفسّية وعصبّية، وقد 
بعد  ثم  قصوى...  درجة  إىل  أخرى  أحيانًا  وعنيفة  أحيانًا،  خفيفة  االضطرابات  هذه  تكون 

الوالدة تبدأ عند املرأة مهمة أخرى هي الرضاعة واحلضانة... 
فليس احلمل مسألة سهلة، قال تعاىل: ﴿ڃڃڃڃچچچچ

ڇڇڇڇڍڍڌڌڎ﴾))).

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ تعاىل:  وقال 
ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ
ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ﴾))).

أي أن أمه قاست بسببه يف حال محله جهدًا عىل جهد، وضعفًا عىل ضعف، ومشقة وتعبًا من 
ووضعته  واملشقة...  التعب  من  احلوامل  تنال  مما  ذلك  غري  إىل  وكرب  وثقل  وغشيان  وحم 

بمشقة أيضًا من الطلق وشدته ))). 
والغريب أن املرأة تشعر غريزيًا بأن شيئًا ما حصل بداخلها، واألعراض والتغريات تبدأ عقب 
هذه ومن  وانتباهها،  وحساسيتها  األنثى  صحة  باختالف  وخفتها  شدهتا  وختتلف  التبييض 

 األعراض:
آالم رأسية خفيفة.  -

آالم يف الناحية القطنية )الصلب(.  -

))( سورة لقامن، اآلية: 4).
))( سورة األحقاف، اآلية: )).

))( ابن كثري: تفسري القرآن الكريم، ص )/ 4)4، 4/ 69).
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شعور بالضيق.  -
يشعرن  أو  والعصبية  بالنزق  فيصبن  حساسيتهن،  وتشتد  السيدات  بعض  تضطرب   -

بالضجر.
ترتفع حرارة كل أنثى عقب انفجار املبيض وحدوث التبييض. وتبدأ عالمات احلمل   -

يف الظهور لتظهر بعض املتاعب التي تعد طبيعية يف فرتة احلمل:
انقطاع احليض.  -

انتفاخ يف اجلسم.  -
تضخم الرحم.  -

تبدالت يف الثديني: يصبح كل ثدي أكرب حجاًم، وأكثر ثقاًل، وأشد صالبة، وقد تشعر   -
وتتسع  ظهورًا،  وأكثر  حجاًم  أكرب   الثدي  حلمة  تبدو  كام  واحللمة.  بالثدي  خفيف  بأمل  املرأة 
اهلالة األصلية، وهي الدائرة الداكنة اللون حول احللمة مبارشة، وتظهر غددها وتكرب مع تقدم 

احلمل وهي عىل شكل حبيبات صغرية)غدد احلليب(.
ونظرًا الزدياد نشاط الثدي ونموه فإن كمية الدم تزداد فيه، فتتضخم األوعية الدموية، وتصبح 

األوردة املوجودة حتت جلد الثدي أكثر بروزًا ووضوحًا. 
غثيان خفيف: يصيب بعض النساء غثيان خفيف يف الصباح خاصة يف الفرتة االوىل   -

من احلمل.
حساسيه قويه للروائح والنكهات .  -

يف  والصعوبه  الشديد،  باإلرهاق  االحساس  حد  اىل  النساء  بعض  عند  االمر  يصل   -
الرتكيز عىل أي عمل .

الوحام: يف االشهر الثالثة االوىل من احلمل تربز ظاهرة من أهم ظواهر هذه الفرتة   -
املهمه وهي ظاهرة الوحم التي تصيب نسبة كبرية من احلوامل، وختتلف أعراضه شدة ولينا بني 

أنثى وأخرى. 
ال يعرف يف الواقع سبب قاطع للوحم، فمن يقول أن السبب هو نوع من احلساسية،   -
هرمونات  وخاصة  الدم،  يف  الكيميائية  املواد  بعض  نسبة  ارتفاع  هو  السبب  أن  يقول  ومن 
احلمل، ومن يقول بأن أسبابه عصبية ونفسية . ويمثل القيء مظهرا من مظاهر هذه التغريات. 
وهي  وجسدها،  أعصاهبا  يف  وارهاق  ونفسها،  املرأه  مزاج  يف  اضطراب  الوحم  ويصاحب 
حاالت تنعكس عىل ذوقها وعواطفها، بل وعىل عالقتها بزوجها يف كثري من االحيان ... فهي 
قد تكره رائحة الرجل وتشمئز منه حني يقرتب منها، ال ألهنا تكره زوجها، بل ألن مزاجها كله 
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مضطرب، قلق، منزعج، فهي يف هذه املرحله، ال متلك عواطفها، وال تتحكم بنفسها .
تغريات القلب واجلهاز الدوري : ان اجلزء األكرب من عبء احلمل يقع عىل القلب   -
والدورة الدموية، ألنه إذا كان القلب يضخ الدم لألم فقط قبل احلمل بمعدل 00)6 لرتًا فإن 
عليه طوال احلمل، وال سيام الفرتة األخرية منه، أن يضخ كمية مضاعفة من الدم تكفي األم 
وجنينها جمتمعني، فيضخ 000)) لرتًا يوميًا. وألجل هذا العمل اإلضايف، يقوم القلب بزيادة 
رسعة نبضاته فيكرب حجمه قلياًل، ونتيجة لكون اجلنني يأخذ من دم أمه ما يلزمه من العنارص 
والدورة  القلب  عىل  تأثري  له  الذي  الدم  بفقر  تصاب  قد  األم  فإن  دمه،  لتكوين  الرضورية 

الدموية.
الغدد الصامء: تضطرب بعض وظائف الغدد الصامء يف فرتة احلمل، مثل الغدة الدرقية   -

التي تزداد حاجتها إىل اليود.
العظام واألسنان: تصاب بعض احلوامل بلني العظام أثناء احلمل وبعده، كام تصاب   -
أسناهنن بااللتهابات املتكررة، والسبب يف ذلك أن اجلنني لكي يبني عظامه يسحب من دم أمه 

وعظامها الكالسيوم واملواد الرضورية لبناء عظامه.
التهابات  ذلك  إىل  كثرية يضاف  أحيان  احلمل وآخره، ويف  أول  البول يف  كثرة عدد   -

املجاري البولية التي تزداد زيادة كبرية أثناء احلمل.
نتيجة لرشح  املهبل  السيالن  الطبيعي ظهور كمية معتدلة من  املهبل: فمن  السيالن   -

السوائل من املهبل املحتقن ومن عنق الرحم.
اضطرابات هضمية: خاصة يف بدء احلمل، وأبسط مظاهرها الغثيان ويرافقه أحيانًا   -

سيالن اللعاب الغزير أو القيء.        
-    انتفاخ البطن مع تقدم احلمل.

خطوط حممرة اللون تشبه اجلروح املندملة يف أسفل البطن، وقد تشاهد هذه اخلطوط   -
أحيانًا عىل األجزاء السفىل من الثديني وعىل الفخدين.

انتفاخ املعدة واألمعاء بالغازات.  -
اإلمساك: من جراء ضغط الرحم الكبري عىل األمعاء واملستقيم.  -

البواسري: وهي جمموعة من األوردة الدموية الكبرية املوجودة يف املستقيم والرشج،   -
الرشج  منطقة  الدم يف  لدوران  الكبري  الرحم  إعاقة  بسبب  يساعد احلمل عىل ظهورها  حيث 

واملستقيم ويؤخر عودة الدم وإفراغ هذه األوردة.
دوايل الساقني: إن الرحم الكبري يعيق دوران الدم يف األطراف السفلية ويسبب احتقانًا   -
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يف األوردة فتنتفخ يف الساقني.
التقلصات العضلية: وهي تظهر يف الظهر والفخدين يف األسابيع األخرية من احلمل،   -
وتسبب أملًا شديدًا بسبب انحراف اجلذع إىل الوراء حتت تأثري الرحم النامي ليتم توازن اجلسم.

ضيق التنفس: كثريًا ما حيدث خالل الشهرين األخريين من احلمل ضيق يف التنفس   -
خاصة عند االستلقاء عىل الظهر.

األرق: يقول الطبيب )فرش( إنه ال تسلم حتى املرأة الصحيحة من االضطراب الشديد   -
يف زمان احلمل، فتصاب يف مزاجها بالتلون ويف أفكارها بالتشوش ويف عقلها بالرشود. 

أما يف تأثري اجلنني عىل حالة أمه الصحّية فيقول عدد من أساتذة طب النساء والوالدة: يعترب 
 – الغذائية  املواد  ألن  أمه  عىل  متطّفل  الرحم  داخل  اجلنني  أن  صحيح  وهذا  األطباء   معظم 
كاألمحاض األمينية واجللوكوز وكذا الفيتامينات واألمالح كاحلديد والكالسيوم والفوسفور 
تلبى بصفة  .. واملعروف أن طلبات اجلنني  املشيمة  تنتقل من األم إىل اجلنني خالل  وغريها، 

إلزامية حتى وإن كان هناك نقص يف كل أو بعض هذه املواد احليوية عند األم. 
تلكم كانت األعراض والتغيريات التي تصاحب احلمل عند املرأة الصحيحة، وهي ال جتتمع 
كلها يف امرأة واحدة، كام أن هناك تفاوت من حيث الشدة، فقد تكون اآلالم خفيفة ال تكاد 
املرأة حتس هبا، وقد تصل إىل درجة مرضية، وعمومًا هذه التغيريات الطبيعية رسعان ما تزول 

بمجرد انتهاء احلمل عند املرأة الصحيحة.

الوالدة:

السائل  مع  والغشاء  واملشيمة  اجلنني  احلمل:  حمصول  قذف  يعني  أواملخاض  الوالدة  إن 
املياه  الرمحية عىل اجلنني وجيب  التقلصات  األمنيويس، من الرحم إىل خارج اجلسم، تضغط 

وتدفعها إىل النزول تدرجييًا إىل عنق الرحم، وبذلك يتم انفتاح املمر ومتدد عنق الرحم.
واألسباب املبارشة إلثارة األمل يف أثناء الطلق هي:

متدد عنق الرحم يف أثناء الوالدة، وهي عملية عالية التوتر شديدة احلساسية.  -(
تقلص الرحم )الطلق( الذي يصاحبه تقلص يف أربطة الرحم اجلانبية وتورم الغشاء   -(

البرييتواين الذي يغلفه.
توّتر أربطة الرحم اخللفية.  -(

متّدد وتقّلص رشايني الرحم الرئيسية واألعصاب التي تغذيه.  -4
التغريات الكياموية يف األنسجة الرمحية.  -(
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كل هذا يسبب توترًا يف األعصاب، فرتتفع حساسيتها، وتسبب الشعور املعروف باألمل يف أثناء 
املخاض.

وللداللة عىل ذلك يكفي القول أن متدد الرحم منذ بداية احلمل حتى حيني موعد الوضع يبلغ 
نحو 00) مرة، كام يصبح وزنه يف هذه الفرتة نحو ستة كيلوغرامات بعد أن كان هذا الوزن ال 

يتعدى اخلمسني غرامًا قبل احلمل.
خالل والدة الطفل يتمدد املهبل إىل درجة كبرية تتخيل األم معها أهنا قد سببت هلا جروحًا 
كبرية ومتزقات شديدة. والتغريات الكبرية التي حتدث يف املهبل طيلة فرتة احلمل تسّبب ازدياد 
سعته  أضعاف  يتمّدد  أن  احلمل  آخر  يف  معها  يستطيع  درجة  إىل  التمّدد  عىل  وقدرته  مرونته 

األوىل. فإذا حدثت بعض التمزقات فإهنا تكون سطحية وسهلة الشفاء وذلك بخياطتها.
وبعد والدة الطفل يتم إخراج املشيمة أو اخلالص وال يرافق ذلك أي أمل. ومن الطبيعي أن 
ينزل مع اخلالص كمية من الدم ال تزيد عىل كوب واحد. وبعد تدليك الرحم، الذي يصبح يف 
هذا الوقت كتلة مستديرة قاسية حتت رسة البطن، تتقلص عضالت الرحم بشدة وبذلك تغلق 

األوعية الدموية املوجودة بينها ويتوقف النزيف.

النفاس وأعراضه الجسمية والنفسية:

مدة  أقله  ليس  دم  املرأة  الوالدة خيرج من  فبسبب   .. )النفاس(  بـ  الوالدة  بعد  ما  فرتة  تسمى 
حمددة: فقد ينقطع بعد الوالدة مبارشة وقد يستمر أربعني يومًا وهي مدة أكثر النفاس. حلديث 
أم سلمة ريض اهلل عنها قالت  : )كانت النفساء جتلس عىل عهد الرسول y أربعني يومًا()))، 
وقد قال الرتمذي: إنه أمجع أهل العلم من أصحاب النبي y والتابعني ومن بعدهم عىل أن 
النفساء تدع الصالة أربعني يومًا، إال إن ترى الطهر قبل ذلك، فإهنا تغتسل وتصل، فإذا رأت 
أكثر  قالوا: ال تدع الصالة بعد األربعني، وهو قول  العلم  أكثر أهل  الدم بعد األربعني: فإن 

الفقهاء.
كام أنه من الرضوري مرور فرتة من الزمن ترتاوح بني ستة وثامنية أسابيع حتى يرجع الرحم 

واألعضاء التناسلية إىل طبيعتها األوىل. 
تبلغ ستة  انتهاء وظيفته بصورة رشيقة وماهرة يف فرتة قصرية  بعد  الرحم  ينكمش  -الرحم: 
نفسه هذه ونقصان  الرحم عىل  انكامش  أسابيع حتى يصبح وزنه 0) غرامًا، وتدعى عملية 
العضلية  اخلاليا  انكامش  عن  تنتج  وهي  الرحم(؛  )انطامر  مرة  عرشين  حوايل  ووزنه  حجمه 

نفسها مع امتصاص أكثر حمتوياهتا بواسطة الدورة الدموية.

))( رواه الرتمذي، كتاب: الطهارة، باب: كم متكث النفساء.
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-الثديان: أما الثديان فإهنام يفرزان احلليب بعد ثالثة أيام من الوالدة، وبظهور الّدّرة يصبح 
الدموية حتته  بينام تكون األوردة  الثدي أكرب حجاًم وأكثر امتالء ويصبح اجللد فوقه مشدودًا 
حمتقنة ومتوّرمة وبارزة بوضوح خالل اجللد. وقد تشعر األم بآالم يف الثديني يف اليوم الذي 
حتدث فيه الّدّرة خصوصًا عند )اخلَروس( التي تقوم باإلرضاع ألول مرة. وال تنتج هذه احلالة 
تبدأ غدد  عندما  الدموية حوهلا  األوعية  احتقان  تنتج عن  ولكنها  باحلليب  الثدي  امتالء  عن 

احلليب إفرازها. 

الكآبة بعد الوالدة: 

أكثر  يكون  العصبي  اجلهاز  أن  ذلك  متينًا،  عمليًا  أساسًا  بالوالدة  العصبي  اجلهاز  لعالقة  إن 
يف  ظاهر،  سبب  دون  حادا،ً  بكاء  تبكي  األم  نشاهد  ما  فكثريًا  الوالدة،  بعد  وإثارة  حساسية 
الوقت الذي نظن أن كل يشء يسري يف جمراه الطبيعي أثناء النفاس، وأن األم والطفل تغمرمها 
السعادة الكاملة، وال يوقف األم عن بكائها يشء، بل إن حماولة إقناعها بأن ال سبب لذلك، 
أن  البكاء هذه،  نوبة  تنتهي من  األم، حاملا  تستطيع  الغزيرة. وال  الدموع  مزيدًا من  هلا  جتلب 
تعطي أي تفسري لسبب بكائها إال أهنا تشعر بعدها براحة نفسية عميقة. وكل ما حتتاجه األم يف 

هذا الوقت بالذات، هو قلب عطوف يفهمها وحينو عليها.
فاجلسم والنفس دون شك مها وحدتان متحابكتان متامزجتان، ورد الفعل النفيس والبدين لألم 
خيتلف بعد الوالدة عام كان عليه قبلها. ويف غضون اآليام املعدودة التالية للوضع قد ختاجلها 
أحاسيس من الكآبة، هي كآبة ما بعد الوضع. فتشعر بالبؤس واالنطواء النفيس، وأقل كلمة 
تنم عن االنتقاد وتبطن شيئًا من االنتقاص، تثريها وتستفزها، وقد تنفجر باكية من غري سبب.

ويؤكد األطباء أن ردود الفعل هذه هي تفريج عن غموم ساورهتا أثناء احلمل، ومهوم استبدت 
هبا عندما حان وقت املخاض والوضع، وهبا تبدو وكأهنا خترج من صدرها زفرات مكتومة 

طال انحباسها، فلام وضعت وانتهى األمل ارتفعت إىل السطح وانبثقت كآبة وعربات.
الشدائد  امرأة ال تقوى عىل  يبدر من  الذي  الفعل  رّد  الوالدة هي  بعد  ما  فقد اتضح أن كآبة 
مثل ما تقوى عليها املرأة القوية. وما من شك يف أن الكآبة اخلفيفة ُتلّم بكل امرأة موشكه عىل 

الوالدة أو التي ولدت حديثًا ولكن مداها خيتلف لدى كل امرأة.

االستحاضة: 

هي أن ترى املرأة دمًا يف غري أيام احليض ... أو بعد ميض أكثر أيام النفاس... ويكون لون دم 
االستحاضة يف الغالب أمحر مرشقًا وال رائحة له... ساّمه رسول اهلل y  عرقًا فقال: )إذا كان 
دم احليضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، فإذا كان اآلخر فتوضئي 
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وصّل فإنام هو عرق())).
      ويسميه الطِّبُّ نزيفًا، وهو عىل هذا دم مرض عارض، وليس نظامًا شهريًا كاحليض، أو 

قاعدة بعد الوالدة كالنفاس... 
ومن نعمة اإلسالم عىل املرأة املستحاضة أنه مل يعاملها كام يعاملها اليهود، الذين ال يفرقون بني 

احلائض واملستحاضة يف املعاملة وجيعلون املستحاضة نجسة كام يف أيام حيضها.
أما اإلسالم فقد ساوى بني املرأة املستحاضة واملرأة يف أيام الطهر... فجعل االستحاضة غري 
مانعة من الصالة والصيام وسائر العبادات... كذلك أجاز مجاع املستحاضة يف الفرج كام تكون 

يف أيام الطهر إال أّن عليها أن تغسل فرجها من أثر الدم قبل اجلامع.

سن اليأس:

قال اهلل تعاىل: ﴿ۈۈٴۇۋۋۅ﴾))).
إن اليأس من املحيض هو من التغرّيات الطبيعّية التي حتدث للمرأة، وهي الفرتة التي تتوقف 
فيها املرأة عن اإلنجاب، حيث يتوّقف املبيضان عن إفراز البويضات. وتعّد مرحلة سن اليأس 
مرحلة عصيبة يف حياة املرأة، وهي تبدأ ما بني السنة اخلامسة واألربعني واخلمسني من العمر. 
ويقول األطباء أن املرأة عمومًا ال تنجب بعد جتاوزها احلادية واخلمسني إال نادرًا جدًا. ولكن 
هذه ليست قاعدة ال تشذ عنها أي امرأة... فكم سمعنا عن نساء أكرب من هذا السن وقد أنجبن 

أطفاالً إذ أن ذلك ليس عىل اهلل بعزيز.
فهذه سارة زوجة إبراهيم عليهام السالم بعد أن بلغا من العمر عتيًا جاءهتام املالئكة وبرّشهتام باحلمل 

یییجئحئمئىئيئ ﴿ىئی  تعاىل:  قال  والولد، 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ

ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾))).

وقد تعجبت سارة ألهنا كانت عقياًم وهي شابة فكيف حتمل وقد أصبحت عجوزًا إضافة إىل 
العقم؟! 

وال شك أن هذا التحول أمر ليس باهلني عىل جسم املرأة وكياهنا... فيصحب ذلك تغيريات 
نفسية وجسدية ولكنها رسعان ما تزول بعد أن تستقر يف مرحلتها اجلديدة.

))( أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: إذا أقبلت احليضة تدع الصالة .
))( سورة الطالق، اآلية:4.

))(سورة هود، اآليات: )7– )7.
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الشهرية، وتقل  الدورة  انتظام  اليأس هو عدم  بلوغها سن  املرأة لدى  فأول ظاهرة تالحظها 
كمية الدماء النازفة وتقترص مدهتا عىل يوم أو يومني، ثم تتطاول الفرتات بني الدورات وأخريًا 

تنقطع الدورة هنائيًا.
بعد ذلك يطرأ عىل الرحم ضمور يف عضالته وينكمش حتى يصل إىل ثلث حجمه األصل 
املبيضان ويصغر  احلال يضمر  الشهرية، وكذلك  الدورة  انقطاع  بعد مرور عرش سنوات من 

حجمهام بعد توقفهام عن طرح البويضات. 
أما املهبل فتصاب جدرانه بالضعف ويقل سمكها وتفقد تعارجيها املميزة، ورغم ذلك يظل 
النشاط اجلنيس  بارتياح ومسايرة  الرجل  استيعاب عضو  قادرًا عىل  املهبل يف معظم األحيان 
القائم. باإلضافة إىل ذلك يتعرض املهبل إىل حالة من اجلفاف قد ينتج عنها من ناحية أخرى 

زيادة حساسية اجللد هبذه املنطقة وتعّرضه لاللتهابات اجللدية.
ومع تغري شكل املهبل يفقد كذلك رطوبته فيصبح جافًا مما قد يؤمل املرأة أثناء اجلامع ويضعف 
عىل  قادرة  غري  ستصبح  وبأهنا  الزوال،  يف  بدأت  شهوهتا  أن  خاطئة  فتظن  للجنس  ميلها  من 
االستمتاع أو اإلمتاع. وهذا اعتقاد خاطىء ويتناىف بشدة مع رأي العلم ومع الوقع وما أثبتته 
املرأة  إن  اجلنس:  علم  يف  الباحثون  يقول  حيث  املوضوع.  هذا  حول  والتجارب  الدراسات 
يمكنها أن تستمر يف االستمتاع باجلنس بدرجة عالية رغم تقدمها يف السن. . وذلك بافرتاض 

اعتدال حالتها الصحية بصفة عامة...
أطول  فرتة  إىل  املهبل  حيتاج  حيث  امللحوظة؛  التغريات  بعض  اجلامع  عملية  عىل  تطرأ  ولكن 
الرجل. كام حيدث  له استعدادًا الستقبال عضو  امللينة  من اإلثارة اجلنسية خلروج اإلفرازات 
انخفاض يف كمية الدم الواردة إىل األعضاء التناسلية فيقل تدفق الدم إىل املهبل والبظر وغريمها 

من األنسجة احلساسة مما يعوق إنطالق الشهوة واالستجابة السيعة لإلثارة اجلنسية...
وتتعرض املرأة كذلك بعد بلوغ سن اليأس لضعف العظام؛ وهذه احلالة تنشأ نتيجة لفقد بعض 

مكونات العظام مما يؤدي إىل نحافتها وضعفها يف غياب هرمون اإلسرتوجني.
حلدوث  وذلك  الزائد؛  الوزن  اكتساب  أو  للسمنة  تتعرض  ما  كثريًا  اليأس  سن  بعد  واملرأة 
انخفاض يف قدرة اجلسم عىل حرق الطاقة. وهذه الزيادة يف الوزن بعد سن اليأس قد ُتعّرض 
املرأة أو جتعلها تعاين بالفعل من أمراض مزمنة. مثل مرض ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر 
وأمراض احلوصلة املرارية وأمراض القلب، ومرض السطان. باإلضافة إىل واحد من أكثر 

األمراض شيوعًا يف الوقت احلايل وهو مرض التهاب املفاصل )التهاب العظمي املفصل(.
وبسبب عدم التناسق بني عمل الغدد يف مرحلة سن اليأس واضطراب كمية اهلرمونات املفرزة 
من كل غدة نتيجة لذلك، تتعرض املرأة خالل هذه املرحلة ملوجات من اهلّبات الساخنة التي 
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جتتاح جسمها، حيث تستمر املوجة ملدة قد تصل إىل دقيقتني، وربام رافقها يشء من التعرق.
املرأة  كام تبدأ عالمات نتيجة عالمات اخلوف من املستقبل بالظهور يف هذه املرحلة، وتشعر 
بضغط عصبي نتيجة إحساسها بأهنا أصبحت كبرية يف السن، مما جيعلها عصبية املزاج مّيالة إىل 

املشاكسة والشجار، وقد تصاب بصداع وأرق مريرين.
ودخول املرأة يف سن اليأس ال يعنى أهنا تصاب باليأس من احلياة وتبدأ يف انتظار املصري املحتوم، 
بل هو توقف عن اإلنجاب فحسب وفيام عدا ذلك فإهنا تبدأ حياة جديدة وبإمكاهنا أن تستمتع 
أستمتاعًا واسعًا طيبًا. وإذا استطاعت أن هتتم بقوامها وأن تتجنب األكل الزائد عن حاجتها 
لكي ال يزيد وزهنا كثريًا، فإهنا بذلك حتافظ عىل مجاهلا وأنوثتها وتبقى معطاءة ال ينقصها يشء.

أما إذا استسلمت ملصريها معتقدة أهنا قد انتهت كأنثى فإهنا ستتحطم نفسيًا وجسديًا وستصاب 
بعدة أمراض خمتلفة.                  
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المبحث الثاني: 
اختالفات أساسية بين الرجل والمرأة )1)

اختالفات بّينة وظاهرة بني الرجل واملرأة: 
بعد معرفة اهلدف الرئييس خللق اإلنسان وما هي مهمته عىل األرض، وما سخر له من خملوقات 
العل  يشأ  مل  واألنثى،  للذكر  احلياة  وديمومة  واإلستمرار  العيش،  لسبل  كثرية جدًا  وكائنات 
القدير، أن جيعل اإلنسان كغريه من املخلوقات، فيدع غرائزه اجلنسية تنطلق دون وعي، ويرتك 
إتصال الذكر باألنثى فوىض ال ضابط له. بل جعل اتصال الرجل باملرأة اتصاالً كرياًم مبنيًا عىل 
رضامها، وقد دعى اإلسالم إىل الزواج ورّغب فيه وسّهله ووضع األحكام املنظمة له، وال شك 
أن الزواج هو الصورة املثىل للعالقة الطبيعية بني الرجل واملرأة، وقد حثنا تعاىل عىل الزواج يف 
مواضع كثرية جدًا يف كتابه املحفوظ، فذكر تعاىل: ﴿حئمئىئيئجبحبخب
مبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيثحج

مج﴾))).
وحتى يتم اللقاء بأمراهلل ويتم معرفة كل من عالقة الرجل باملرأة، واملرأة بالرجل نستعرض 

اإلختالفات البينّة بني الرجل واملرأة.

أواًل: اختالفات عضوية بين الرجل والمرأة:

أسهل طريقة للتعرف عىل االختالفات بني الرجل واملرأة هي أن نبدأ بالنظر إىل االختالفات 
العضوية بينهام، فمن الواضح جدًا أن االختالفات األساسية هي يف الشكل العام، اختالفات 
اختالفات  هناك  أن  إىل  تشري  العلمية  واألبحاث  الدراسات  أن  إال  التناسلية.  األعضاء  يف 

عضوية كثرية، ولنأخذ عىل سبيل املثال اجللد.
املرأة بشكل  التجاعيد عىل جسد  السبب نرى ظهور  املرأة وهلذا  الرجل أثخن من جلد  جلد 

أرسع وأكرب مما عند الرجل.

))( النعيمي، طارق كامل، سايكولوجية الرجل واملرأة، دار إحياء العلوم، بريوت، الطبعة الثانية، 4)4)هـ– )00)م. ص)) – 
4) بترصف.

))( سورة النحل، اآلية: )7.
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إختالف آخر هو أن احلبال الصوتية عند النساء أقرص مما عند الرجل، وهذا هو السبب يف كون 
صوت الرجل أكثر خشونة وعمقًا من صوت املرأة. واختالف آخر يف الدم، فدم الرجل أثخن 
من دم املرأة ونسبة الكريات احلمر يف دم الرجل أكثر من نسبتها يف دم املرأة بحوايل 0)%، وهذا 
يعني أن الرجال حيصلون عىل نسبة أوكسجني أكثر من النساء وكذلك تكون الطاقة عندهم 
أكثر مما عند النساء، كذلك فالرجال يتنفسون بصورة أعمق من النساء، بينام يكون عدد مرات 

التنفس عند النساء أكرب مما عند الرجال.
إختالف آخر هو تركيبة العظام  فالعظام عند الرجل أكرب حجاًم من العظام عند املرأة، وعظام 
املرأة ليست فقط أصغر من عظام الرجل بل إهنا ختتلف أيضًا يف الرتكيب وطريقة ميش املرأة 
التي يراها الرجال غريبة وذلك الختالفها عن طريقتهم ما هي أالّ نتيجة لذلك االختالف يف 
للحاق  زيادة عدد خطاها  املرأة  الرجل ولذلك عىل  أقرص من خطى  املرأة  الرتكيب، فخطى 
بالرجل، وكذلك منطقة احلوض عند املرأة أعرض مما عند الرجل وهذا التصميم اإلهلي هو 

أفضل محاية حلمل اجلنني.
إختالف آخر وهو أن نسبة العضالت يف جسم الرجل أكثر من الشحوم، وهذا الرتكيب يسهل 
عىل الرجل عملية التخلص من الوزن الزائد بشكل أرسع من املرأة، وعىل اجلانب اآلخر فإننا 
املرأة  الطبقة الشحمية تساعد  املرأة وجود طبقة شحمية حتت اجللد مبارشة، وهذه  نرى عند 
عىل البقاء أكثر دفئًا من الرجل يف فصل الشتاء وأكثر برودة يف فصل الصيف، كذلك فإن هذه 

الطبقة تساعد املرأة أيضًا عىل االحتفاظ بالطاقة يف داخل جسمها أكثر من الرجل.

الفرق بين دماغي الرجل والمرأة:

التفكري والرتكيز إىل  التحّول بسعة من حالة  الرجل  حقيقة علمية تقول: يصعب عىل دماغ 
حالة اإلحساس والعواطف، بينام يكون ذلك يف منتهى السهولة بالنسبة لدماغ املرأة.

قد يتصّور البعض أن هناك فرق بني دماغي الرجل واملرأة، هذا التصّور صحيح، إال أن الفرق 
ليس يف احلجم فقط بل يتعدى ذلك إىل الرتكيب والوظائف، فدماغ الرجل فيه صفة التخصص. 
فهو وإن كان حيتوي عىل فصني مثل دماغ املرأة إال أن كل فص يكون مسؤوالً عن أمور معينة، 
فاجلزء األيمن مسؤول عن األمور النظرية املرئية مثل اإلنجاز يف األلعاب الرياضية بينام يسيطر 
اجلزء األيس من الدماغ عىل املهارات واألمور الشفوية مثل التعبري عن املشاعر واألحاسيس، 
الفهم والتعامل مع املشاكل. وقد اكتشف الطب أن اجلزء األيمن يكون نمّوه أرسع عند الذكر 
لذلك نرى األطفال الذكور أقل مهارة من البنات يف جمال األمور الشفوية بينام نراهم أميز يف 

جمال اإلنجازات واأللعاب الرياضية، وحتى عند الكرب نالحظ ذلك الفرق بني اجلنسني.
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أما دماغ املرأة وبالرغم من كونه حيتوي عىل فّصني مثل دماغ الرجل إال إنه خيتلف عن دماغ 
الرجل إذ إنه يتصف بصفة التعميم، وبمعنى آخر فهو وحدة واحدة وكال الفصني فيه يعمالن 

سوية وبنفس القدر وليس هناك ختصص يف اجلزئني مثلام عند الرجل.
هذا  )بسبب  وتقول:  الدماغني  بني  الفرق  تصف   Jan Barr Stump الدكتورة  هي  وها 
جيعل  الذي  هوالسبب  بأنه  اإلعتقاد  إىل  الكثري  يذهب  واملرأة  الرجل  دماغي  بني  االختالف 
النساء أفضل من الرجال يف قوة املالحظة واإلدراك وسعة األفق  إضافة إىل ذلك فعند حصول 
أي تلف ألي جزء من أجزاء دماغ املرأة )مثل حصول جلطة دماغية( فإن ذلك لن يؤثر كثريًا 
سيتوىل  التالف  األول  للفص  متامًا  مشابه  هو  والذي  الثاين  الفص  أن  حيث  املرأة  فعالية  عىل 
يفقد  فقد  الفص األيس من دماغه  أّي تلف حيصل يف  فإن  للرجل  بالنسبة  أما  باملهام.  القيام 
عندها القدرة عىل الكالم، وهنا ال يمكن للجزء األيمن التعويض عن اجلزء األيس ولذلك 
ال يمكن له القيام بأعامل اجلزء األيس. قد يكون هذا الرتكيب الطبيعي لدماغ كل من الرجل 
بينام يصعب  السيع يف إسلوب تفكريها  التحول  املرأة عىل  له عالقة مبارشة يف قدرة  واملرأة 

ذلك عىل الرجل(.

عالم الرجل والمرأة الخارجي:

الرجل يف اخلارج  املرأة اخلارجي اختالفًا كليًا،  فحياة  الرجل اخلارجي عن عامل  خيتلف عامل 
حامية  معركة  إهنا  واملنافسة،  بالرصاع  تتسم  األحداث  ومع  حوله  التي  األشياء  مع  وتعامله 
يف  أو  القمة  يف  إما  فيه  واإلنسان  هرمية  تركيبة  عن  عبارة  له  بالنسبة  املجتمع  أن  إذ  الوطيس 
األسفل. وطبعًا فإن القوي هو الذي يكون يف القمة والضعيف يف األسفل والرجل بطبيعته 
النجاح  معناها  فالقمة  األسفل.  يف  يكون  أن  لنفسه  يقبل  وال  األعىل  يف  دائاًم  يكون  أن  حيب 
واألسفل معناه الفشل، لذلك نرى الرجل حياول النجاح دائاًم فيام يقوم به من أعامل ليحافظ 
عىل مكانته املرموقة يف ذلك اهلرم ونراه كذلك حياول أن حيقق ذلك النجاح بمفرده وذلك بعدم 
طلب املساعدة إذ أن طلب املساعدة دليل عىل الضعف وتضعه يف املرتبة السفىل. حياة الرجل 
يف اخلارج ترى املساعدة دلياًل عىل الضعف وتضعه يف املرتبة السفىل. حياة الرجل يف اخلارج 
تتطلب منه بذل جمهود عظيم إذ يتوجب عليه أن يتكلم كثريًا ويتنافس مع اآلخرين ويثبت إنه 
عىل صواب وإن اآلخرين عىل خطأ وإنه أفضل منهم، وكذلك فعليه أن يبذل جمهودًا كبريًا يف 
العمل إما جمهودًا ذهنيًا أو جمهودًا عضليًا، وأيضًا عليه أن حيمى نفسه من حماوالت اآلخرين 
جمتمع  هو  هذا  الرمحة،  معنى  تعرف  ال  والتي  املفرتسة  بالوحوش  ملء  فاملجتمع  منه،  للنيل 
الرجل يف اخلارج ولذلك فإنه عندما يعود للبيت بعد قضاء يوم مثل هذا نراه قد استنفذ كل 

طاقاته ويكون منهك القوى. 
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 نظرة الرجل والمرأة إلى العالم الخارجي: 
عندما ينظر كل من الرجل واملرأة إىل العامل الذي حييط هبام، يظهران وكأهنام يلبسان نظارات 
خمتلفة. نعم، والسبب يف ذلك هو كون الرجل ينظر إىل العامل من منطلق الرتكيز بينام تنظر املرأة 
إىل نفس العامل من منطلق التوسع. وكال املنطلقني وبالرغم من االختالف الكبري بينهام فأهنام 

يعتربان صحيحان.
متواصلة،  حلقات  بشكل  البعض  ببعضها  األمور  بربط  الرجل  عند  التفكري  أسلوب  يتميز 

وهكذا وبطريق التدرج يقوم الرجل برسم صورة واضحة للموضوع الذي هو بصدده.  
بينام يتميز أسلوب التفكري عند املرأة بالتوسع، وهذا األسلوب هو عبارة عن رسم صورة كاملة 
كل  اكتشاف  بمحاولة  املرأة  تقوم  ذلك  بعد  احلدس.  طريق  وذلك عن  البداية  للموضوع يف 

األجزاء املتعلقة بذلك املوضوع ومن ثم تقوم املرأة بربط تلك األجزاء ببعضها البعض.
يؤثر هذا الفرق يف النظرة بني كل من الرجل واملرأة عىل الكثري من األمور يف احلياة، مثل القيم، 
الطبيعية، املصالح، والسبب يف كل ذلك هو  املواهب  إعطاء األولويات، ترصفات الالوعي 
اختالف الرجل واملرأة يف النظر إىل العامل اخلارجي وجمرياته، فاملرأة التي تتسم بالتوسع تنظر 
إىل جانب العالقات املتبادلة بني الناس، لذلك نرى املرأة هتتم كثريًا بجانب احلب، العالقات، 

مواصلة املحادثة، املشاركة، التعاون، احلدس، واهلدوء النفيس الداخل. 
وعىل الطرف اآلخر فإن الرجل الذي يتسم بالرتكيز فإنه ينظر إىل جانب ربط األمور ببعضها 
البعض بطريقة حلقات متواصلة وبعد ذلك يقوم برسم صورة واضحة. وهذا األسلوب يدفع 

بالرجل إىل التفكري يف إحراز نتائج، حتقيق أهداف، القوة، املنافسة، العمل، املنطق والكفاءة.

ثانيًا: اختالفات سيكولوجية بين الرجل والمرأة:

للوصول إىل معرفة سيكولوجية املرأة )الطبيعة النفسية هلا( ال بد من معرفة مفاتيح بسيطة:
أ -التكشف البيولوجي مقابل التسرت النفيس:

نفسيًا  املرأة  الرغم من غموض  بيلوجيًا فعىل  نفسيًا إال من خالل فهمها  املرأة  ال يمكن فهم 
فهي شديدة الوضوح بيولوجيًا بمعنى أن التكوين البيولوجي فاضح هلا مهام حاولت إخفاءه 
فهي أضعف عضليًا من الرجل عىل وجه العموم. اكتشف » علامء نفس«))) بعد عدة أبحاث 
أجروها بسبب كثرة الطالق بني الزوجني وبسبب املشكالت الزوجية، وحماولة منهم ملعاجلة 
هذه املشكالت أو الكتشاف طرق عالجها، وبام أننا تعرفنا عىل أهم أعضاء اهليكل العظمي 
وعىل أجزائه، وتعرفنا عىل نفسية املرأة واطلعنا عىل أسباب التغريات التي تتعّرض هلا، ومنها 
))( دكتور حممد املهدي، استشاري الطب النفيس، نرشت عىل املوقع حمارضة بعنوان سايكولوجية املرأة، بتاريخ 8/ )0/ 004).
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ما تسّببه هرمونات املبيض التي يفرزها طوال الشهر، والتي تسّبب عند املرأة تغرّيات جسدّية 
البيولوجية  الظاهرة  هلذه  طبيعي  فعل  وكرّد  ذلك،  حاولت  مهام  اخفاؤها  يمكن  ال  ونفسّية، 
متيل املرأة إىل التسرّت، وما اخلجل الفطرّي لدى املرأة إال رغبة يف االبتعاد عن العيون الفاحصة 
وخوفها  املرأة  حياء  حقيقة  خيفي  قناعًا  التسرت  يكون  وربام  البيولوجية،  الظاهرة  لكل  املتأملة 
من أن يكتشف رّس تغرّياهتا، كل من حييط هبا فهي الصفة املناقضة للتسرّت، فتشعر املرأة أحيانًا 
الولوج إىل داخلها  إليها، فال يستطيع  ناظر  به كل  ليتلّهى  تزين مظهرها وجتّمله  أن  تريد  أهنا 
وباطنها بسهولة، ]ومن هنا نرى ولع املرأة الفطري بأدوات الزينة والتجمل واستعامل الروائح 

العطرية[. 
واملرأة ال حتتاج فقط إىل سرت تكوينها البيولوجي والتظاهر بخالفه، وإنام حتتاج أيضًا إىل مواجهة 
مشاعرها وعواطفها، فقد خلقت بطبيعة جياشة لتكون مناسبة ملواكبة حاجات األب والزوج 
واألبناء وهذه الطبيعة تّتسم بالسيولة العاطفية، التي َتَتَبّدى يف التغيري السيع يف املشاعر ويف 
حرارة هذه املشاعر. وهذه السيولة العاطفية يكمن خلفها تركيبات عصبية وإفرازات هرمونية 
جتعلها قّوة دافقة، ختشى املرأة خطرها، ولذلك حتاول جاهدة إخفاء جزء كبري من مشاعرها 
احلقيقية، فهي حتاول مثاًل إخفاء حبها حتّى ال تتوّرط يف عالقة حرجة، وحتاول إخفاء كرهها 
حتّى ال تتعّرض لغضب الرجل. فإحساسها بضعفها، وإحساسها بأنوثتها جيعلها تفضل موقف 
االنتظار والرتّيث فال تسمح لرغباهتا بالظهور الفّج أو بالتعبري الرّصيح كام يفعل الرجل غالبًا. 
فأفضل تشبيه حلالة املرأة ولَِتَقُلباهتا العاطفية هو موج البحر، فاملرأة تشبه موجة البحر عندما 
الفرح،  آثار  وجهها  عىل  ونرى  ترتفع،  املعنوية  روحها  فإن  هبا،  ومرغوب  حمبوبة  بأهنا  تشعر 
االرتفاع  بعد  املوجة  أّن  إال  القمة.  يف  النفسية  حالتها  وتكون  الدائمة،  العريضة  واالبتسامة 
تنخفض، ويصاحب ذلك االنخفاض تدهور يف حالة املرأة النفسية، إذن، تصل تلك املوجة إىل 
القمة وذلك عندما تكون املرأة سعيدة ومبتهجة، وإذا ما تغرّيت نفسيتها تتحّطم موجة البحر 
وتصل إىل القعر، وحني نرى نفسية املرأة بدأت بالتحّسن، وعادت االبتسامة إىل وجهها ثانية، 
عندما ترتفع هذه املوجة، تشعر املرأة بالسعادة، وتبدأ بتقديم احلّب بسخاء. وبعد ذلك بفرتة 
من الزمن هتبط تلك املوجة، ويتوّلد عند املرأة شعور أشبه بتصفية حساب عاطفي، وحتاول 
هذه  يف  املقربني  اآلخرين  مع  احلديث  رغبة،يف  أو  احتياج  أي  وجود  عن  البحث  داخلها  يف 
احلالة تشعر املرأة بحاجة ورغبة شديدة للكالم عن املشاكل، تبدأ بشكاٍو ال تنتهي، وتبحث 

عن مستمع هلا يفهم ويقّدر ما تقول وما تشتكي منه. 

ما رّدة فعل الرجل  اجتاه هذه املوجة من التغرّيات واالنفعاالت؟

دون املعرفة احلقيقية لطبيعة املرأة، يصعب عىل الرجل فهم املرأة وطبيعتها، وبجهله للحقيقة 
فإنه ال يتمّكن من تقديم ما جيب عليه تقديمه للمرأة، ولن يتمّكن من مساندهتا وتقديم احلب 
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والعاطفة هلا. حيثام يكون هناك عالمات تدل عىل كس موجة املرأة وانحدارها إىل القعر.
فقبل ذلك تكون املرأة يف حالة طبيعية، وتتعامل مع من حوهلا بحالة طبيعية إىل أن حيني نزوهلا 
إىل القعر وهنا تبدو عليها التغرّيات، وتتدهور حالتها النفسية وتستاء، وتصبح حساسة جدًا 
وتكثر من الشكوى، فعىل الرجل أن يدرك يف هذا الوقت أن املرأة يف طريقها إىل النزول وعليه 

أن يساندها ويقف بجانبها. 
ويمكن للرجل احلاذق أن يتعّرف عىل حالة املرأة النفسية من خالل كالمها. ولتقريب   
النفسية  واحلالة  وشكواها،  غضبها  أثناء  املرأة  تقوله  قد  ما  بعض  أدناه  ُندرج  ذلك  وتوضيح 

للمرأة أثناء قوهلا لذلك الكالم))): 
ما تقوله املرأة: حالتها النفسية:

ال ينتهي العمل، فدائاًم هناك أعامل  مقهرة عّل أن أقوم هبا.  -
أحتاج أكثر إىل...  -
ال تشعر باألمان.  -

أنا التي تقوم بجميع األعامل.  -
متضايقة.  -

ولكن ماذا عن ...  -
قلقة.  -

أنا ال أفهم السبب ملاذا...  -
حمتارة.  -

أنا ال أستطيع القيام بأي عمل آخر.  -
مرهقة.  -

ال أدري ما العمل.  -
يائسة.  -

أنا ال أهتم. إفعل ما تشاء.  -
غري عابثة.  -

عليك أن...  -
))(  النعيمي، طارق، سايكولوجية الرجل واملرأة، ص8)) –9)) 
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مطالبة.  -
أنا ال أريد أن...  -

مبتعدة.  -
ما تقصد بقولك...  -

عديمة الثقة.  -
طيب هل قمت بـ ...  -

مسيطرة.  -
كيف ينسى...  -
عدم املوافقة.  -

يف مثل هذه املواقف وكلام شعرت املرأة بمساندة الرجل أكثر فأكثر، عندها تبدأ املرأة بالوثوق 
به وبالعالقة التي تربطهام ببعض أكثر من السابق، وعندها ستشعر بحرية وأمان أكثر يف النزول 
إىل البئر واخلروج منه، تشعر إنه  يمكنها أن تنزل وخترج بدون حدوث أية مشاكل أو كفاح يف 

عالقتها بالرجل أو يف حياهتا. 
هذه إحدى نِعم العالقة املبنية عىل احلب واالحرتام والتفاهم.

وكذلك تفّهم الرجل ملا متّر به ورؤية اهتاممه هبا وحبه ومساندته هلا، فإهنا لن تنسى هذا الصنيع 
للرجل وسيزداد حبها له.

املايض يف  التخلص من عقد  يساعدها عىل  املتفهم هذا  الرجل  فإن موقف  إىل ذلك  وإضافة 
حياهتا، سواء يف مرحلة الطفولة أو يف سن الشباب.

التي  الطبيعية  احلالة  لتلك  وتفّهمه  الرجل،  ومساندة  حب  من  املرأة  تتأكد  أن  وبعد  وأخريًا، 
حتصل هلا من فرتة ألخرى، فإهنا وعند نزوهلا إىل ذلك البئر يف املستقبل ستكون بحالة نفسّية 
والضجر  بالتعاسة  الشعور  عندها  وسيخّف  وحالتها،  موقفها  الرجل  يتفّهم  مل  لو  ممّا  أفضل 
وذكر املشاكل، سيخّف كّل ذلك إىل درجة يكاد يكون معدومًا أو أنه سوف لن يؤثر عىل مظهر 
املرأة وترصفاهتا العامة، ستتخّلص هي من ذلك الشعور املقرف، وسريتاح مجيع من حوهلا))).

مع ذلك، نجد أن هذه املفاتيح تتبعها مفاتيح أخرى للتعرف عىل املرأة ومنها التبعّية.

))( النعيمي، طارق كامل، سايكولوجية الرجل واملرأة، ص 9))– 0)).



141

ب - التبعّية))):

إذ مهام تظاهرت املرأة بالقوة، ومهام تزّعمت احلركات النسائية، فهي يف أعامق نفسها تشعر أن 
الرجل يعلوها قدرة، وإدراكًا حلقائق األمور وألبعادها، كام تشعر ضمنًا أهنا تابعة له ومتعّلقة 

يف رقبته، إذ تشعر معه باألمان والقوة، والقدرة عىل مواجهة احلياة بأمل وجرأة. 
﴿ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ تعاىل:  قال 
ڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ

ڱڱڱںںڻڻڻڻۀ﴾))) 
وقال أيضًا: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ
ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ
ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ

ڃڃچچچ﴾))).
وهذا الواقع ليس عيبًا يف تكوين املرأة، وليس انتقاصًا من شخصية املرأة وكياهنا، كام أّنه ليس 
مرّبرًا الستعبادها وقهرها، وإنام هو احتياج وظيفي أوجده اهلل فيها، لكي تكتمل مسرية احلياة 

بتوازن.
وكرّد فعل نفيّس هلذا الشعور العميق بالتبعية وباحلاجة إىل سند وقوة، نجد أن املرأة متيل إىل 
الزينة والتربج، متعرّضة  إىل اإلغراء عن طريق  الرجل، وتلجأ  لتفادي بطش  الدهاء واحليلة 
للرجل، منتظرة سعيه إليها، فإن مل يكن ذلك كافيًا جلأت إىل اإلغواء بالتنبيه واحليلة والدالل، 
املحّركة  اإلرادة  متلك  املرأة  أن  بمعنى  الفعل،  نحو  الرجل  إرادة  حتريك  إىل  تسعى  فهي 
واملشّجعة، يف حني يملك الرجل اإلرادة الفاعلة واملنّفذة، واملرأة بوعيها الفطري لقوة الرجل، 
تسعى ملوازنة ذلك بجامل أنوثتها وهي تستطيع أن تصل من خالل مجال األنوثة عندها، إىل قهر 
قّوة الرجولة عنده، وبذلك تشعر أهنا حقّقت مرادها. وتفّوقت عليه، وجعلته يعرتف بأمهية 

وجودها لكامل سعادته.
إن املرأة تعلم يف قرارة نفسها أهنا الوعاء الذي حيافظ عىل بقاء النوع، وهذا أحد املفاتيح الذي 
حيّتم عىل الرجل التعرف عليها، فهي منتجة للحياة بإذن رهبا، وراعية هلا، لذلك تشعر من هذه 
الناحية أهنا أقوى من الرجل. واملرأة هي وعاء اللّذة اجلنسّية، وهي الوعاء العاطفي الذي ُيشعر

))(  دكتور حممد املهدي، استشاري الطب النفيس، نرشت عىل املوقع بتاريخ 8/ )/ 0)0). 
))( سورة البقرة، اآلية: 8)) .

))( سورة النساء، اآلية: 4).
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الرجل بالَسَكِن وامَلّودة والراحة، واملرأة وعاء احلياة ووعاء الَبقاء ووعاء اللذة ووعاء العاطفة 
والسكن ووعاء القوة أي أن املرأة ترضب بجذورها يف أعرق نوازع احلياة، فكيف ال تتغّلب 

عىل الرجل بالرغم من أّنه األقوى؟ 

ت- الوفاء للطبيعة:
وهي إحدى الصفات املحرّية جدًا للرجل. فهو يريد املرأة وفّية له دائاًم، واملرأة السوية تفعل 
هناك  كان  إذا  أما  للطبيعة؛  وفائها  مع  يتامشى  للرجل  وفاؤها  كان  إذا  وبخاّصة  غالبًا،  ذلك 
تعارض بني اإلثنني فإهنا ختتار الوفاء للطبيعة، وهذه فطرة أصيلة يف املرأة، للمحافظة عىل القّوة 
بكل  واألمجل،  القوة،  معاين  بكل  األقوى،  نحو  مياًل  أكثر  فاملرأة  البرشي.  النوع  يف  واجلامل 
معاين اجلامل وهي مدفوعة لذلك بالفطرة، ولو كانت غري ذلك، النقلبت واختارت األضعف 
بكل معاين الضعف ولتدهورت السالالت البرشية وانحدرت نحو احلضيض. وهذه الصفة 
اجلامل  مصادر  ليكتسب  تدفعه  أهنا  إال  الرجل،  نظر  يف  األقل  عىل  الظاهرية؛  انتهازيتها  رغم 
يف املظهر واألخالق والسلوك وهذا يصب يف النهاية يف مصلحة اجلنس البرشي ككل، حتى 
املرأة  فيها  تقبل  التي  الرجال، وهناك بعض االستثناءات  الضعفاء من  وإن كان عىل حساب 
االستمرار مع األضعف أو األقبح، ويكون ذلك بدافع الشفقة أو األمومة أو أي دوافع فطرية 
العامة.  الفطرية  القاعدة  تنفي  ال  االستثناءات  هذه  لكن  لذلك،  مضطرة  تكون  أو  أخرى، 
واملرأة حني تقاوم فطرهتا مضطرة، فإن ذلك يظهر عليها يف صورة اضطرابات نفسية وجسامنية 
متعّددة، كاحتجاج عىل خمالفة الدافع الفطري لدهيا وهو الوفاء للطبيعة التي تدعم بقاء األقوى 

واألمجل.

ج - اجلمع بني النقيضني: 
وقد نحكم حكاًم صحيحًا إن قلنا ال يفهم الرجل املرأة إن مل يفهم هذه الصفة الفطرية فيها. 
فهي جتمع بني اللذة واألمل بحيث ال يتستطيع التفرقة بينهام يف حلظة بعينها، ويتجسد ذلك يف 
حالة احلمل والوالدة والرضاعة وتربية األوالد، فعىل الرغم من شكوى األّم من آالم احلمل 
أثناء هذه املراحل،  بلّذة عارمة يف  والوالدة والرضاعة والرتبية إال أهنا يف ذات الوقت تشعر 
وحتقد  الوقت،  ذات  يف  وحتبهم  األبناء  شقاوة  تكره  فهي  املرأة،  لدى  بالكره  احلب  ويمتزج 
عىل الزوج وال تطيق ابتعاده عنها، وتضيق من األب وتدعو له بطول العمر، وهي جتمع بني 
يساعدها  كام  ذلك  عىل  مشاعرها  وسيولة  العاطفي  تكوينها  ويساعدها  والبكاء،  الضحك 

التكوين البيولوجي فتسعفها الغدد الدمعية يام حتتاجه من دموع وبمنتهى السعة والسهولة.

 د- مفتاح القلب: 
حال،  عىل  تستقر  ال  بلوغها  منذ  فاملرأة  املرأة.  يف  أصيله  ونفسية  بيولوجية  صفة  والتقّلب 
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فأحداث الدورة الشهرية و ما يسبقها وما يصاحبها وما يتبعها من تغرّيات؛ جيعلها تتقلب يف 
حاالت انفعالية متباينة، واحلمل وما يواكبه من تغرّيات جسدّية وهرمونّية ونفسّية جيعلها بني 
الشوق والرفض، وبني الرجاء واخلوف طيلة شهور احلمل، ثم يتبع ذلك زلزال الوالدة الذي 
ينتج عنه تعتعة ما تبّقى من استقرار لدى املرأة، ومع قدوم الطفل تصبح األم مسؤولة عن كائن 
كثري االحتياجات شديد التقّلب، وال بد أن تكون لدهيا قابلية ملواكبة كل هذا، وغريه كثري يف 
حياهتا. ومن ال يفهم صفة التقّلب لدى املرأة، حيار كثريًا أمام تغرّي أحواهلا ومشاعرها وقراراهتا 

وسلوكّياهتا.
وبالتايل فإن الصفات التي ذكرناها متّثل غالبية النساء وتبقى هناك استثناءات خترج عن هذه 

القواعد ولكن االستثناءات ال تنفي بل تؤكد القاعدة.
وأخريًا نقول هذه هي املرأة اللغز، شديدة الغموض، شديدة الوضوح، بالغة الضعف، بالغة 

القوة، فاستوصوا بالنساء خريًا...
أما بالنسبة إىل الرجل))): 

تقدّر فسيولوجّيا، وذلك عن طريق االختالفات يف  الرجل واملرأة  اخللقية بني  فاالختالفات 
فقط،  األنوثة  املرأة حتمل صفة  أن  وبام  اإلنسان.  DNA داخل جسم  النووي  نظام احلمض 

فالرجل تطغى عليه القوى الرجولية بشكل أكرب. 
أّن هناك  العصور، نجد  الرجل عرب  الدراسات واألبحاث واملالحظات وتاريخ  متابعة  فمن 
سامت مشرتكة ومفاتيح حمّددة متّيز جنس الرجال، وتسّهل فهم طريقة تفكريهم وسلوكهم، 
ويبدو أن هذه السامت املشرتكة هلا جذور بيولوجية، وجذور الرتكيب الترشحيي، والوظائف 
الفسيولوجية، وبخاصة نشاط الغدد الصاّمء، تتصل بدور الرجل يف املجتمعات املختلفة، فماّم 
ال شك فيه أن اجلسامنية العضلية للرجل وما حيويه جسده من هرمونات ذكورة، وما قام به من 
أدوار عرب التاريخ مثل العمل الشاق، ومحاية األرسة، والقتال وممارسة أعامل الفكر واإلدارة، 
كسامت  عنها  احلديث  يمكن  ممّيزة  صفات  يكتشف  جعله  هذا  كل  ورعايتها،  أرسته  وقيادة 
بني  )كام هي  أنفسهم  الرجال  بني  فروق  ينفي وجود  النساء، وهذا ال  عامل  متّيزه عن  رجولّية 

النساء( تستدعي االنتباه إىل الفروق الفردية بينهم.

1-التميز الذكوري: 

كانوا  التي  التامثيل  يف  األنثوي  الشكل  تأخذ  غالبًا  اآلهلة  كانت  اإلنساين  التاريخ   بداية  يف 
بأجيال احلياة  وإمداد  اإلنجاب  عىل  قدرهتا  عىل  قائم  لألنثى  التقديس  هذا  وكان  يصنعوهنا، 

))( أ.د.حممد املهدي، استشاري الطب النفيس، نرش عىل املوقع بتاريخ ))/ )/ 007) حمارضة بعنوان سيكولوجية الرجل.
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 جديدة. ولكن مع الزمن اكتشف الرجل أن األنثى ال تستطيع اإلنجاب بدونه، إضافة إىل أنه 
هو األقدر عىل دفع احليوانات والوحوش، عنها وعن أرسته، وهو األقدر عىل قتال األعداء، 

لذلك بدأ التحّول تدرجييًا. ففي بعض املراحل التارخيّية نجد أن متثال الرجل تساوي مع متثال 
الرجل  اكتشف  حيث  املرأة،  متثال  عىل  الرجل  متثال  ليعلو  ذلك،  بعد  األمر  حتّول  ثم  املرأة، 
أدواره املتعّددة، وقدرته عىل السيطرة والتحّكم وتغيري األحداث، يف حني انشغلت املرأة بأمور 

البيت وتربية األبناء.
ومن هذه املرحلة بدأت فكرة التميز الذكوري وترّسخت مع الزمن، وكان يسعد هبا الرجل 
السوّي وتسعد هبا املرأة السوّية، التي تعرف أهنا متتلك هي األخرى يف املقابل متّيزًا أنثّويًا من 
نوع آخر يناسب تكوينها ودورها. ولكن الرجل يف بعض املراحل التارخيية وبخاصة يف فرتات 
االضمحالل احلضاري راح يبالغ يف »متّيزه الذكوري » حتى وصل إىل حالة من » االستعالء 
شأهنا  من  َفَحطَّ  جسدّيًا،  وأحيانًا  واجتامعّيًا  نفسّيًا  املرأة  وأد  حاول  املقابل  ويف   « الذكوري 
واعتربها خملوقًا، من الدرجة الثانية، وأهنا خملوق مساعد جاء خلدمته ومتعته، وأهنا خملوق تابع 
لتعاليم السامء يف  العدل واألخالق واملخالف  العنرصي املخالف لقواعد  التصّور  له،  وهذا 

الدين الصحيح دفع املرأة ألن هتّب دفاعًا عن كياهنا ضّد حماولة السحق من الرجل.
]ومن هنا نشأت حركات التحّرر يف البداية لتعيد للمرأة كرامتها وحقوقها من أيدي الرجال 
املستبّدين. لكّن بعض هذه احلركات بالغت يف حركتها ومطالبها، وسعت عن قصد أو عن غري 
قصد، ألن جتعل املرأة رجاًل، ظنًا منها أن هذه هي املساواة. وقد أفقد هذا التوجه املرأة متّيزها 
األنثوي الذي هو رّس وجودها[، وأصبح األمر معركة وجود وندية مع الرجل، فخس االثنان 
)الرجل واملرأة ( متّيزمها الذي منحهام اهلل إياه ليقوم كل بدوره. وبام أن املرأة والرجل خملوقان 
األدوار  ولكنها  اآلخر،  ضد  ألحِد خملوقاته  اخلالُق  يتحّيَز  أن  نتصّور  فال  وتعاىل،  هلل سبحانه 
والرجل  احلياة.  تعمر  لكي  خمتلفة  جوانب  يف  التمّيز  توزيع  يف  والعدالة  والواجبات،  واملهام 
بطبيعته يكمن يف داخله الشعور بالتمّيز الذكوري، وهذا الشعور جيعله حريصًا عىل القيام بدور 
القيادة والرعاية للمرأة ولألرسة وينبني عىل هذا الشعور مفهوم القوامة، وهو مفهوم عميق يف 

نفس الرجل.
جاءت الرشائع الساموية، تؤكده كيشء فطرّي الزم للحياة، فام من مرشوع أو مؤسسة إال وحتتاج 
لقيادة حكيمة وخبرية وناضجة، وملا كانت مؤسسة األرسة هي أهم املؤسسات االجتامعية عرب 
التاريخ اإلنساين كان البد من االهتامم بقيادهتا، وقد ثبت عمليًا أن الرجل )يف معظم األحيان ( 
جدير هبذه القيادة بام متيز به من صفات القوة اجلسدية والقدرة عىل العمل الشاق وكسب املال 

ورعاية األرسة والتأين يف اختاذ القرارات احلاسمة.
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)-القوامة:
فإهنا يف   ) تنافسًا  أو  انتزاعها )غرية  املرأة  الرجل، وإذا حاولت  الرجولة يف جسم  وهي روح 
احلقيقة تنتزع رجولة الرجل وال جتد فيه بعد ذلك ما يستحق اإلعجاب أو االهتامم، بل جتده 

إنسانًا ضعيفًا خاويًا ال يستحق لقب فارس أحالمها وال يستحق الرتّبع عىل عرش قلبها.
واملرأة السوّية ال جتد مشكلة يف التعامل مع قوامة الرجل السوّي الذي يتمّيز فعاًل بصفات رجولية 
التميز،  القرآنية الكريمة مرشوطة هبذا  تؤهله لتلك القوامة ألن القوامة التي وردت يف اآلية 
يقول تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ
املرأة جيب أن يكون ذا فضل وذا  القوامة عن حّق يف نظر  الرجل  ٺ﴾ فلكي يستحق 
قدرة عىل الكسب واإلنفاق، أما إذا اختّلت شخصيته فكان ضعيف الصفات، حمدود القدرات 
ويعيش عالة عىل كسب زوجته فإن قوامته هتتز وربام تنتقل أليدي املرأة األقوى بحكم األمر 

الواقع وقوانني احلياة.
بعض  يفهم  كام  للمرأة  إلغاءًا  أو  تسّلطًا  أو  حتّكاًم  و  أ  استبدادًا  أو  استعالءا  ليست  والقوامة 
الرجال، وإنام القوامة رعاية ومسؤولية، وقيادة منطقّية عادلة، واحرتام إلرادة املرأة وكرامتها 
والتي  الرشيدة  القوامة  لتلك  أعامقها  من  تشتاق  السوّية  واملرأة  طريق،  ورفيق  حياة  كرشيك 
تعني هلا قدرة رجلها عىل رعايتها واحتوائها ومحايتها وتلبية احتياجاهتا واحتضاهنا كي تتفرع 

هي لرعاية واحتواء ومحاية واحتضان وتلبية احتياجات أطفاهلا. 
وليست  سوية  كوهنا  حالة  )يف  التعاسة  غاية  يف  تصبح  زوجها  من  القوامة  تنتزع  التي  واملرأة 

مسرتجلة ( ألهنا تكتشف أنه فقد رجولته وبالتايل تفقد هي أنوثتها.

3 - تعددية الرجل مقابل أحادية المرأة: 

والتعّددّية يف الرجل مرتبطة بتكوين بيولوجي ونفيس واجتامعي، فالرجل لديه ميل لالرتباط 
هلذا  سيستجيب  أنه  األحوال  كل  يف  يعني  ال  وهذا  امرأة،  من  بأكثر  اجلنيس  وربام  العاطفي 
قبل االستجابة إلشباع حاجاته  أمورًا كثرية يف االعتبار  الرزين يضع  الناضج  فالرجل  امليل، 
الرجل  قدرة  سنوات  طول  التعددية  الطبيعة  هذه  خلف  يكمن  وربام  والنفسية،  البيولوجية 
يتوقف  يوجد وقت  للرجل، وال  يأس  يوجد سن  باملرأة حيث ال  مقارنة  واجلنسّية  العاطفّية 
فيه إفراز هرمونات الذكورة وال يوجد وقت تتوقف فيه قدرته عىل احلب واجلنس، وإن كانت 
متقّدمة جدًا من عمره، وهذا  ملراحل  تبقى  السّن ولكنها  مع  تدرجييًا  الوظائف تضعف  هذه 
العميق يف  واالندماج  والوالدة  باحلمل  لدهيا  واجلنس  احلب  ترتبط وظيفة  التي  املرأة  عكس 
تربية أطفاهلا، ثم انقطاع الدورة يف سّن معّينة )مبكرة نسبيًا ( وهبوط هرمونات األنوثة يف هذا 

السّن مع تغرّيات بيولوجّية ملحوظة.
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هذا املوقف جيعل املرأة السوية أكثر مياًل ألحادية العالقة كي تضمن استقرارًا تتمّكن فيه من 
رعاية أطفاهلا، إضافة إىل تقّلبات حياهتا البيولوجية والتي تستدعي وجود راع ثابت ومستقّر 

يواكب مراحل حياهتا ويتحّملها حني تفقد بعض وظائفها. 
ونحن نؤكد هنا أننا نتكلم بشكل علمي موضوعي قائم عىل الدراسات واملالحظات بعيدًا عن 

املداهنات السياسية أو االجتامعية.

) -  الرجل طفل كبير:

كنا نظّن أن هذا القول » الرجل طفل كبري« من الكلامت التي يستخدمها الناس بال وعي يف 
مزاحهم، ولكن تأّكد معناه أكثر من دراسة واستطالع رأي للرجال والنساء، ويبدو أن هناك 
شبه اتفاق عىل صّحة هذه الصفة يف الرجل، فعىل الرغم من متّيزه الذكوري، واستحقاقه )غالبًا 
وليس دائاًم ( للقوامة، ورغبته يف االقرتان بأكثر من امرأة، إال أنه حيمل بداخله قلب طفل هيفو 
ـله وتداعبه، برشط أن ال تصارحه بأنه طفل، ألهنا لو صارحته فكأهنا تكشف عورته،  إىل من تدلِّ
ولذلك تقول إحدى النساء بأن من تستطيع أن تتعامل مع األطفال بنجاح غالبًا ما تنجح يف 
التعامل مع الرجل. واملرأة الذكية هي القادرة عىل القيام بأدوار متعّددة يف حياة الرجل، فهي 
أحيانًا أم ترعى طفولته الكامنة، وأحيانًا أنثى توقظ فيه رجولته، وأحيانًا صديقة تشاركه مهومه 

وأفكاره وطموحاته، وأحيانًا ابنة تستثري فيه مشاعر أبوته.... وهكذا. 
املرأة يف مرونة وجتّدد فإهنا تسعد زوجها كأي طفل يسأم لعبه  وكّلام تعّددت وتغرّيت أدوار 
بسعة ويريد جتديدًا دائاًم، أما إذا ثبّتت الصورة، وتقّلصت أدوار املرأة فإن هذا نذير بتحّول 

اهتاممه نحو ما هو جذاب ومثري وجديد )كأي طفل مع االعتذار للزعامء من الرجال(.

5 - الطمع الذكوري:

هو أحد صفات الرجل حيث يريد دائاًم املزيد وال يقنع بام لديه خاصة فيام خيص املرأة وعطاءها، 
فهو يريد اجلامل يف زوجته ويريد الذكاء ويريد احلنان، ويريد الرعاية له وألوالده، ويريد احلب 
ويريد منها كل يشء.  ومع هذا، رّبام تتطّلع عينه وهيفو قلبه ألخرى أو أخريات، وهذا امليل 

لالستزادة ربام يكون مرتبطًا بصفة التعّددية لدى الرجل والتي سبق احلديث عنها. 
اإلنسانية  للطبيعة  خادمتان   ) الذكوري  والطمع  للتعّددية  )امليل  الصفتان  هاتان  تكون  وربام 
والستمرار احلياة، فنظرًا لتعرض الرجل ألخطار احلروب وأخطار السفر والعمل نجد دائاًم 
بالرجال، وهذا يستدعي يف بعض األحيان  النساء مقارنة  نسبة  زيادة يف  املجتمعات  ويف كل 
لتغطية  وأديان جمتمعه وذلك  وتقاليد  قيم  يعدد عالقاته بحسب  أو  الرجل زوجاته  يعّدد  أن 

الفائض يف أعداد النساء .
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واملرأة الذكية هي التي تستطيع سّد هَنَِم زوجها، وذلك بأن تكون » متعة للحواس اخلمس«   
)كام جيب أن يكون هو أيضًا كذلك (، وهذه التعّددية يف اإلمتاع واالستمتاع تعمل عىل ثبات 
للتعّدد، ولديه قلب طفل يسعى  ميل فطري  لديه  لزوج  الزوجية  العالقة  واستقرار وأحادية 

لكل ما هو مثري وجديد وجذاب .

6 - الرجل يحب بعينيه غالبًا، والمرأة تحب بأذنها وقلبها غالبًا:

وهذا ال يعني تعطيل بقية احلواس، وإنام نحن نعني احلاسة األكثر نشاطًا لدى الرجل، وهي 
األكثر  الرسالة  فهو  زوجها  عني  عليه  تقع  بام  املرأة  من  اهتاممًا  يستدعي  وهذا  النظر،  حاسة 
تأثريًا عىل نفسه، واألكثر تأثريًا عىل مشاعر قلبه. كام يستدعى من الرجل اهتامما بام تسمعه أذن 
زوجته،  وما يشعر به قلبها تبعا لذلك ومن هنا نستطيع أن نفهم ولع املرأة بالزينة عىل اختالف 
أشكاهلا،  دلياًل عىل قوة جذب ما تراه عني الرجل عىل قلبه وبقية كيانه النفيس  ثم يأيت التأثري 
الرجل،  بقية احلواس كاألذن واألنف والتذوق واللمس لتكتمل منظومة اإلدراك لدى  عىل 
ولكن الرشارة األوىل تبدأ من العني، وهلذا خلق اهلل تعاىل األنثى ويف وجهها وجسدها مقاييس 

عالية للجامل والتناسق تلذ به األعني،  ومل حيرم اهلل امرأة من مظهر مجال يتوق إليه رجل.
والرجل شديد االنبهار بجامل املرأة وبمظهرها وربام يشغله ذلك، ولو إىل حني، عن جوهرها 
واالنجذاب  االنبهار  هذا  بسبب  كثرية  مشكالت  يف  يقع  جيعله  وهذا  وأخالقها،  وروحها 
بالشكل. وهذا االنبهار واالنجذاب ليس قارصا عىل البسطاء أو الصغار من الرجال وإنام يمتّد 

ليشمل أغلب الرجال عىل ارتفاع ثقافتهم ورجاحة عقوهلم.

7- الرجل صاحب اإلرادة المنفذة والمرأة صاحبة اإلرادة المحركة:

التدبري والتخطيط والتوجيه واإلحياء للرجل، ثم  فكثريًا ما نرى املرأة تلعب دورًا أساسيًا يف 
يقوم الرجل بتحويل كل هذا إىل عمل تنفيذي وهو يعتقد أنه هو الذي قام بكل يشء، خاصة 

إذا كانت املرأة ذكية واكتفت بتحريك إرادته دون أن تعلن ذلك أو تتفاخر به.
ويف عالقة الرجل باملرأة نجد أن يف أغلب احلاالت املرأة هي التي ختتار الرجل الذي حتّبه، ثم 
تعطيه اإلشارة وتفتح له الطريق وتسهل له املرور، وتومهه بأنه هو الذي أحّبها واختارها وقّرر 
مثل  التقليدية  املجتمعات  وحتى يف  احلقيقة،  القرار يف  أهنا هي صاحبة  منها يف حني  الزواج 
صعيد مرص أو املجتمعات البدوية نجد أن املرأة، رغم عدم ظهورها عىل السطح إال أهنا، تقوم 
غالبًا بالتخطيط واالقرتاح والتوجيه والتدبري، ثم ترتك لزوجها فرصة اخلروج أمام الناس وهو 

» يربم » شاربه ويعلن قراراته ويفخر بذلك أمام أقرانه من رؤساء العشائر والقبائل.

8 - بين الذكورة والرجولة:
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ليس كل ذكر رجاًل، فالرجولة ليست تركيبًا ترشحييًا أو وظائف فسيولوجية، ولكّن الرجولة 
جمموعة صفات تواتر االتفاق عليها مثل: القوة والعدل والرمحة واملروءة والشهامة والشجاعة 

والتضحية والصدق والتسامح والعفو والرعاية واالحتواء والقيادة واحلامية واملسؤولية.
امرأة،  بعضها يف  نجد  أو  قد نجدها  الرجولية يف شخص ذكر، كام  الصفات  نفتقد هذه  وقد 
وعندئذ نقول بأهنا امرأة كالرجال، أو امرأة بألف رجل ألهنا اكتسبت صفات الرجولة احلميدة، 
وهذا ال يعني أهنا امرأة مسرتجلة فهذا أمر آخر غري حممود يف املرأة وهو أن تكتسب صفات 

الرجولة الشكلية دون جوهر الرجولة.

بالعموميات خاصة فيما يخصّ أمور األسرة )في حين تهتم  الرجل يهتم   -9
المرأة بالتفاصيل(:

نجد أّن الرجل ال حييط بكثري من تفاصيل احتياجات األوالد أو مشكالهتم وإنام يكتفي بمعرفة 
عامة عن أحواهلم، يف حني تعرف األم كل تفاصيل مالبسهم ودروسهم ومشكالهتم.

عمله  شؤون  بتفاصيل  اهتاممًا  أكثر  الرجل  نجد  حيث  العامة  احلياة  يف  ينقلب  الوضع  وهذا 
الذاكرة  خلف  كامنًا  هذا  يكون  وربام  انتقائيًا،  اهتاممًا  هنا  االهتامم  أن  أي   . العامة  والشؤون 
االنتقائية لكل من الرجل واملرأة، تلك الظاهرة التي جعلت شهادة الرجل أمام القضاء تعدل 
شهادة امرأتني، وهذا ليس انتقاصًا من ذاكرة املرأة، وإنام يرجع لذاكرهتا االنتقائية املوجهة بقوة 

داخل حياهتا الشخصية وبيتها، يف حني تتوّجه ذاكرة الرجل التفصيلية نحو احلياة العامة.

10 - العمل والنجاح بالنسبة للرجل يعادل األمومة بالنسبة لألنثى:

لعمله  وانشغاله  وتفكريه  وقته  من  كثريًا   ) )السوى  الرجل  إعطاء  املرأة  تستغرب  ال  وهلذا 
وطموحه ونجاحه، ألن كل هذا حيّقق له كامل رجولته، فتعلو مكانته يف عني زوجه وجمتمعه. 

11 - الغيرة المعقولة صفة أصيلة في الرجل السوي: 

املثلية  اجلنسية  )البارانوية  الشخصية  حالة  يف  واالهتام  الشك  درجة  إىل  وتصل  تزداد  الغرية 
الكامنة(، وتضعف إىل درجة االنعدام يف حالة اجلنسية املثلية الظاهرة.



149

المبحث الثالث: 
المحادثة بين الرجل والمرأة)1) 

من األمور التي تسبب الكثري من املشاكل بني الرجل واملرأة عدم متّكن الرجل من فهم املرأة، 
أو من فهم قصدها يف الكالم، وعدم ادراكه أسلوب تفكريها يف احلياة.

أّن أسلوب  نجد  املرأة وسيكولوجيتها  نفسية  للمرأة، وعرض  اهليكل  التكوين  بعد مالحظة 
تعاملها مع املجتمع املحيط هبا يقوم عىل العاطفة )الود واملحبة والتفهم(. فعندما تشتكي املرأة 

من موضوع ما، تعرتضها عدة عقبات أوهلا: 
عدم إصغاء الرجل لكالمها أو لشكواها.

واإلحصائيات تثبت أن أكثر شكوى شيوعًا بني النساء هي عدم إصغاء الرجل إليها. فالرجل 
غالبًا ما يتجاهل املرأة متامًا عندما تكلمه يف موضوع ما أو تعرض عليه مشكلة ما؛ أو إنه يسمع 
األمثل  األسلوب  وتوضيح  وبعرض  احللول،  بطرح  يبدأ  ذلك  وبعد  تقوله،  مما  قلياًل  جزءًا 
ملعاجلة املوقف، حتى قبل أن يدرك أو حياول أن يفهم تفاصيل وأبعاد املوضوع الذي حتّدثه فيه.

فهو دائاًم عىل حّق فيام يعرض، وزوجه دائاًم كثرية التأفف والتذّمر من كّل يشء، وهي فعاًل نتيجة 
هذا املوقف تتذّمر وتنـزعج، وتغضب من عدم وقوف زوجها معها للتخفيف عنها. باملقابل 
نجد الرجل عليه عالمات احلرية واإلستغراب، مل ال تأخذ زوجه بنصيحته! واحلقيقة هي أّن 
املرأة يف ذلك الوقت ال تريد أي حّل للمشكلة، وال تطلب من الرجل تقديم أية مساعدة، بل 
كل ما تريده هو االستامع إليها، وإبداء املشاركة الوجدانية من قبل الرجل الذي حتب، أما إذا مل 
جتد ما تريده من تعاطف الرجل الوجداين معها فإهنا تتحّول إىل امرأة عصبّية وحتاول أن تبتعد 

بعدًا تامًا عن الرجل.
فاحلوار بالنسبة للمرأة هو يشء أسايس، وإصغاء الرجل إليها مهّم جدًا بل هو أكثر أمهية من 
حتقيق هدف ما، أو النجاح يف عمل ما، أو موضوع ما. احلوار املستمر مع الرجل يشبع رغبة 
النقطة احلساسة جدًا واملهمة  قلبها، وهيّدىء روعها. هذه هي  املرأة ويروي غليلها، ويسعد 
جدًا بالنسبة للمرأة وعىل الرجل أن يتذكر دائاًم أنه لن يستطيع فهم املرأة ما دام ال يويل هذه 
النقطة أّي اهتامم منه، وما دام مّهه الوحيد هو اشباع رغبته بالشعور بالنجاح يف عمله، وبالتفّوق

))( النعيمي، طارق كامل، سايكولوجية الرجل واملرأة، دار إحياء العلوم، بريوت، 4)4)هـ– )00)م، الطبعة الثانية، ص 44 
بترصف.
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جدًا يف حياته،  مهّم  زوجه جزء  مع  نجاحه يف عالقته  أن  متجاهاًل  ورجال جمتمعه  أهله  بني 
ودافع أسايّس ومعني له يف حتقيق نجاحاته املختلفة. 

ونظرة تفحصّية لعامل الرجال تكشف كم هو ملء باملشاكل واملصاعب وباملنافسة واملضاربة، 
واملشاحنة فعليهم أن جيّدوا ويكافحوا ألجل حتقيق تلك األهداف املثىل للبقاء عىل قيد احلياة 
بعّزة وكرامة. بينام عامل النساء ملء بالعالقات اإلجتامعية وباحلب والعواطف اجلياشة واإلهتامم 

بالعائلة وبالرعاية لألوالد ولألهل. 
باملشورة،  تؤمن  املرأة  جتعل  ألبنائها  والراعية  للجميع  واحلاضنة  العاطفية،  املرأة  وطبيعة 
واملشاورة وتقديم االقرتاح وهذا دليل عىل طبيعة املرأة القائمة عىل العطف واالهتامم والرعاية، 
وهذا ما ال نجده عند الرجل الذي ال هيتم إال بتفاصيل عمله، واملحيط اخلارجي الذي يتعامل 

معه.
أنه  جدًا  املمكن  فمن  وترصفها،  تفكريها  يف  عنه  املرأة  اختالف  طبيعة  الرجل  يعرف  مل  وإذا 
عندما حياول مساعدهتا يقوم بتعقيد األمور بدالً من تيسريها وحيّوهلا من يسء إىل أسوأ، ألنه 

يواجه بتذّمر املرأة وبعدها عنه.
فعىل الرجل أن يدرك أن املرأة عندما تبدأ بالكالم عن مشاكلها وتبدي تذمرها من ال مباالته، 
فهي تلفت نظره إىل أهنا بحاجة إىل مشاركته الوجدانية املتعاطفة معها، واملخّففة من ثورهتا، 
بام  الرشيك  شعور  دون  باجلميع  اهتاممها  نتيجة  وبالتعب  بالوحدة  شعورها  للهب  واملطفئة 
تشعر به أو حتسه. فهي يف تلك اللحظات ال تريد وال ترغب أبدًا أن يقوم الرجل بإلقاء حمارضة 
تتضمن حلوالً لتلك املشكلة أو املشاكل، بل تريد أنيسًا هلا، مصغيًا لكالمها، مشاركًا ملشاعرها، 
واملؤكدة  الباعثة لألمل من جديد،  الشافية  وبالبسمة  احللوة  بالكلمة  الثائرة  مطّيبًا خلواطرها 
للمرأة أّن لدهيا رشيكًا يساعدها يف حياهتا. إالّ أّن ذلك املوقف من املرأة يسبب للرجل حالة 
يتَّخذ  وقد  اجلنسني.  بني  اخللقّية  للفروقات  الطرفني  جهل  هو  بساطة  بكل  والسبب  انزعاج 
الرجل موقف الصمت أمام حمادثتها، غري أن ذلك الصمت يزعجها كثريًا وال تتقبله من الرجل 
أبدًا. وإن كانت املرأة ال تعلم ما الذي حصل للرجل يف اخلارج، وال تستطيع قراءة أفكاره، 
إليها لتتعاطف معه، ولكنه بصمته املبهم هذا يزعجها كثريًا وجيعلها  َيُسّ  وهي تنتظر منه أن 

تشعر أنه حياول جتاهلها وجتاهل وجودها أو أّنه غاضب منها لسبب ما؟؟؟
قد ال يعلم الرجل أن املرأة حني تتكّلم وتتّذمر من املتاعب واملشاكل تعترب ذلك جمرد وسيلة 
إلجياد الراحة يف نفسها، وهي ال تقصد أبدًا أن تضع اللوم عليه، وهو ال يعلم كذلك أن املرأة 
يتحىّل  أن  إذًا  الرجل  فعىل  بالراحة.  ستشعر  واملتاعب  املشاكل  عن  الكالم  من  انتهائها  بعد 
بالصرب عىل اإلصغاء،   وعدم فهم املوضوع عىل أنه حماولة من املرأة إلثبات تقصريه ومن ثم 
إدانته، فاملرأة ال تقصد ذلك أبدًا، ألنه ال يزال بالنسبة إليها ذلك الرجل الذي أحبت ووافقت 
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عىل الزواج منه. 

األسباب الرئيسية التي تدفع المرأة إلى الكالم)1): 

تتكلم املرأة ألسباب عديدة وخمتلفة، ومن املهم جدًا أن نعرف أن بعض األسباب التي تدفع 
املرأة إىل الكالم هي نفس األسباب التي تدفع الرجل إىل التزام جانب الصمت! وهنا نورد أهم 

أربع أسباب لكالم املرأة وهي:
)- إليصال معلومات أو جلمعها » وهذا السبب هو الوحيد الذي يشرتك به الرجل واملرأة«.

املرأة بصوت عال  تفكر  بينام  يريد قوله بصمت،  بام  الرجل  يفكر   « تريد قوله  ما  لتعرف   -(
ومسموع«.

)- عندما تكون يف حالة غضب الكالم يساعدها عىل الرتكيز ومن ثم تشعر بالراحة بينام » يف 
حالة غضب الرجل فإنه يتوقف عن الكالم ويدخل صومعته أماًل يف إجياد الراحة«.

4- بث روح املودة. » تتكلم املرأة بإسهاب وإطالة بينام شعار الرجل هو خري الكالم ما قّل 
ودّل. فاإلطالة مضيعة للوقت واجلهد وال داعي هلا«.

الفهم  الكثري من سوء  الرجل واملرأة يعرتهيا  العالقة بني  املهمة فإن  النقاط  بدون معرفة هذه 
والكثري من املشاكل والسبب دائاًم هو )االختالف الطبيعي بني اجلنسني(.

دخول المرأة صومعة الرجل))): 

حيصل الكثري من املشاكل بسبب حماولة دخول املرأة صومعة الرجل فهي ال تعلم أن الرجل 
فعاًل حيتاج إىل العزلة عندما يكون غاضبًا أو جمهدًا، وهي ال تعلم ما جيري داخل الرجل عندما 
يكون يف تلك احلالة. واألدهى من ذلك هو حماولتها أن تكلمه وجتره إىل الكالم، تقول املرأة 

متسائلة: هل هناك مشكلة؟
جييب الرجل: كال.

هذا اجلواب غري كاف للمرأة، فهي ترى حالة الرجل وحتاول معرفة مشكلته، وبدالً من أن 
ترتك الرجل وحده وتعطيه الفرصة الالزمة لكي يتعامل مع حالته هذه بطريقته اخلاصة، طريقة 
ما  هناك  أن  أعلم  أنا  وتسأل:  النفسية،  العملية  تلك  بمقاطعة  املرأة  تقوم  والتفكري،  الصمت 

يضايقك، فام هو؟
جييبها الرجل » والذي ال يود الكالم« ال يشء.

))( النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 8)).
))( النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 9)). 
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تسأل مرة أخرى: ال تقل يل » ال يشء« أنا أعلم أن هناك شيئًا يضايقك، أخربين عن ذلك.
جييبها الرجل: اسمعيني جيدًا، أنا )بخري(، واآلن اتركيني لوحدي.

تستاء املرأة من جواب الرجل اجلاف هذا وتقول: كيف تعاملني هذه املعاملة، أأنا حجر يف هذا 
البيت؟ مِلَ ال تشاركني يف أفكارك؟ ويدّب اخلالف والسبب جهل الطرفني لطبيعة كل منهام.

وإذا، ما شعر الرجل بعدم قدرته على االستماع لزوجته، والتركيز على ما تقول، 
عليه اتباع الخطوات الثالث التالية)1): 

أنه  لنفسه  أن يعرتف  إليه هو  الرجل  ما حيتاج  فأول  النفسية،  يتفهم حالته  أن  الرجل  )-عىل 
بحالة نفسية تتطلب منه االنسحاب واالبتعاد إذ لن يتمكن من االستامع واإلصغاء والرتكيز، 

فعليه أن يبتعد كليًا عن حماولة إجبار نفسه عىل االستامع.
)-عىل الرجل أن يفهم شكوى املرأة، نعم ما تتطلبه شكوى املرأة أكثر مما يمكن أن يقدمه يف 
ذلك الوقت. فشكوى املرأة هلا قيمتها وعىل الرجل أن ال حياول إمهال املرأة أو التقليل من أمهية 
كالمها. لذلك عليه االبتعاد عن ختطئة املرأة وإفهامها أهنا غري حمقة فيام تقول. جيدر بالرجل أن 
ال حياول أبدًا االستخفاف باملرأة أو بكالمها، فام يؤذي املرأة هو إمهال الرجل هلا وخصوصًا 

عندما تكون بحاجة إىل التحدث إليه.
عن  االبتعاد  عىل  يساعده  املرأة  ملوقف  الرجل  فتفهم  املرأة،  موقف  يتفهم  أن  الرجل  )-عىل 
إيقاع اللوم عىل املرأة والتفوه بكالم جارح يؤذي املرأة ومشاعرها. يساعد الرجل عىل جتنب 
خلق مشكلة جديدة، فعندما ال يستطيع الرجل تقديم ما حتتاج املرأة إليه. عندها يمكن للرجل 
االبتعاد عام يزيد األمور سوءًا، يمكن له أن يبتعد عن الشجار واملجادلة، وما عىل الرجل فعله 
هو إفهام املرأة وبرصيح العبارة بأنه حيبها وحيرتمها ويقّدر شعورها ويود أن يستمع ملا تقول إال 
أنه يف حالة حيتاج فيها إىل اهلدوء والراحة واالختالء بنفسه، وإنه بالتأكيد سيعود إليها، وعندها 

سيكون كله آذان مصغية وسيقّدم هلا كل ما حتتاج إليه.

))(  النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 8))– 9)). 
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المبحث األول: 
احتياج المرأة إلى الحب)1) 

االحتياجات العاطفية ال تتشابه عند الرجل واملرأة وإن كان للرجل وللمرأة إحتياجات عاطفية 
ال بد من وجودها وأمهها احلب. نجد يف داخل كل منهام أحاسيس ومشاعر وعواطف تعرتيه 

وتؤثر عىل ترصفاته تأثريًا بالغًا فيأيت ترّصفه تبعًا هلذه األحاسيس واملشاعر.
املرأة،  العاطفية عند  الرجل ختتلف متاما عن اإلحتياجات  العاطفية عند  إن اإلحتياجات  إال 
اإلحتياجات  يف  اإلختالفات  هذه  حقيقة  يدركون  ال  والنساء  الرجال  معظم  فإن  ولألسف 
يتمكنّون من معرفة  فإهنم ال  العاطفية لدى اجلنسني، ونتيجة لذلك اجلهل يف اإلحتياجات، 
الكيفية والطريقة املثىل يف فهم بعضهم البعض، ويف تقديم املساعدة واملساندة املطلوبة، وجتنّب 
املشاكل وسوء الفهم فعندما حياول الرجل القيام بعمل ما، وذلك ألجل إسعاد املرأة وإدخال 

البهجة والفرحة إىل قلبها، فإنه يقّدم هلا ما حيتاجه » رجل« آخر وليس ما حتتاجه املرأة. 
وكذلك فعندما حتاول املرأة القيام بعمل ما، يكون اهلدف منه إسعاد الرجل، فإهنا تقّدم للرجل 

ما حتتاجه » امرأة« أخرى وليس ما حيتاجه الرجل.
العاطفية  اآلخر  الطرف  احتياجات  أن  واملرأة  الرجل  من  كل  يتصّور  اخلطأ  وبطريق  وهكذا 
هي طبقًا الحتياجاته هو أو الحتياجاهتا هي، فالرجل يقّدر وحياول أن يسد احتياجات املرأة 
الرجل  احتياجات  وتسد  تقّدر  املرأة  وكذلك  شخصيًا،  هو  احتياجاته  منطلق  من  العاطفية 

العاطفية من منطلق احتياجاهتا هي شخصيًا!
املرتقبة واملتوقعة، نرى اإلثنني  فإننا نرى وبدالً من السعادة  التقدير اخلاطىء،  ونتيجة لذلك 

غري سعداء ويكون اجلفاء وتوتر األعصاب سّيدا املوقف.
ومن هنا، وبحسب تفكري الرجل، فإنه يشعر بأن كل التضحيات واجلهود التي بذهلا من أجل 
املرأة،  وكذلك  الرياح،  أدراج  ذهبت  وقد  طّيبة،  نتائج  بأّية  تعد  مل  حيّبها،  التي  املرأة،  سعادة 
وبحسب تفكريها، فإهنا قّدمت وقّدمت وقامت بتضحيات كثرية من أجل إسعاد الرجل الذي 
والنتيجة هي عدم  التضحيات وأن جمهودها ذهب سدى،  تلك  أيًا من  يقّدر  مل  أنه  إال  حتب، 

))( النعيمي، طارق كامل، سايكولوجية الرجل واملرأة، ص 48) – 60) بترصف 
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االعرتاف باجلميل من قبل أيٍّ من الطرفني.
واحلقيقة هي، إّن كاًل من الرجل واملرأة يقوم، وبكل حسن نّية، بتقديم احلب واحلنان واملودة

 واملساعدة واملساندة، ولكن بإسلوب خاطىء وبطريقة جتعل كل تلك التضحيات تنقلب إىل 
منغّصات يتضايق منها الطرف اآلخر ويف بعض األحيان يتصّور أهنا مضايقات متعّمدة.

فعندما ترى املرأة زوجها يف حالة نفسية قلقة وغري مرتاحة مثاًل تقوم هي، ومن منطلق املساعدة 
مواساة  وامهة  خالهلا  من  حتاول  الرجل  عىل  عديدة  أسئلة  بطرح  تفكريها  بحسب  واملؤازرة 

زوجها وهتدئة أعصابه وإراحته.   
غري أّن طرح املرأة لألسئلة العديدة وهو يف حالة االنطواء والصمت واالبتعاد تكون مزعجة 
جدًا له وتثري أعصابه أكثر فأكثر، وقد يشعر الرجل، يف ذلك الوقت، بمحاولة املرأة السيطرة 
عليه، والتحّكم به، فنراه وبصورة تلقائية يبتعد عنها أكثر من السابق، وهنا حتتار املرأة املحّبة، 

وال تدري ما الذي حيصل وما العمل؟!.
وتضع املرأة نفسها مكانه وتبدأ تتصّور لو أهنا هي التي كانت منـزعجة ويف حالة نفسية قلقة، 
مثل احلالة التي عليها الزوج يف ذلك الوقت، فإذا قام الرجل بمواساهتا بنفس أسلوهبا )وهو 
التحدث إليها وطرح األسئلة( فام الذي حيصل آنذاك؟ اجلواب هو بالطبع أن أعصاهبا ستهدأ 
ما  بالضبط  فعلت  لقد  إذًا؟  الرجل  الذي دهى  فام  الطبيعية،  إىل حالتها  وتعود  نفسيًا  وترتاح 
تصورته هي بالنسبة إليها إال أن النتيجة كانت معكوسة، لقد ازداد الرجل غضبًا وابتعد أكثر، 
ماذا أصابه ؟ مل ال يقّدر عىل األقل اجلهود التي بذلتها يف حماوالهتا ملساندته والوقوف إىل جنبه؟ 

ومِلَ نكران اجلميل هذا؟.
وهكذا حيدث بالنسبة إىل الرجل فهو إن الحظ انزعاج املرأة وسوء حالتها النفسية، هيّب، ومن 
منطلق احلب والرعاية واالهتامم، ويقوم بإطالق عبارات سحرية، عبارات يتصّور الرجل أن 
احلالة  من  اخلروج  وتساعدها عىل  املرأة،  روع  من  بالتأكيد ستهدىء  وإهنا  عجيبًا  مفعوالً  هلا 
املزرية التي هي عليها وستنقلها إىل عامل الفرحة والبهجة. حياول الرجل تطييب خاطر املرأة 
وذلك بالتقليل من شأن املشكلة التي تعاين منها املرأة. فقد يقول )ال هتتمي، فاملوضوع ليس 

بذلك احلجم الذي تتصوريه(.
أو قد حياول الرجل جتاهل املوقف وجتاهل حالة املرأة التي هي عليها اعتقادًا منه أن املرأة حتتاج 
إىل بعض الوقت لالنفراد بنفسها وبعد ذلك ستهدأ وتعود إىل حالتها الطبيعية، ترصف الرجل 
هذا يزيد من غضب املرأة ويثري أعصاهبا وجيعلها تشعر أن الرجل ال هيتم هبا وال بمشاعرها 
وال يّكن هلا أي تقدير أو احرتام. وهنا وبدالً من أن تكون املرأة متضايقة بسبب مشكلة واحدة، 
تصبح عندها مشكلتان، املشكلة األساسية التي كانت تضايقها واملشكلة اجلديدة وهي تصورها 

أن زوجها جتاهلها ومل يعبأ بمشاعرها وبمشكلتها.
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مع العلم أن الرجل هنا ترّصف من منطلق تفكريه وما يمكن أن يساعده وخيفف عنه لو أنه هو 
الذي كان يف ذلك املوقف. 

فام هي االحتياجات العاطفية الكامنة لدى كل من الرجل واملرأة؟
احتياجات الرجل واملرأة العاطفية كثرية جدًا ومعقدة وهي تكاد ختتلف من شخص آلخر، 
إال أن هناك احتياجات أساسية للجميع ويمكن تلخيص معظمها عىل أهنا االحتياج للحب، 
وهذه  للحب  وخاصة  فريدة  احتياجات  ستة  واملرأة  الرجل  من  لكل  أن  نقول  أن  ويمكن 

االحتياجات متساوية يف القدر واألمهية.
يمكن  وال  وشاقة  صعبة  مهمة  اجلنسني  من  كل  عند  احلب  احتياجات  معرفة  مهمة  وتعترب 
التعرف عليها بسهولة ولذلك يصبح من العسري جدًا حتقيقها. ولكن كل ذلك الغموض وتلك 
الصعوبة تزول وتتالشى وذلك من خالل معرفتنا ألنواع احلب عند كل من الرجل واملرأة. 
لذلك نذكر أدناه قائمة توضح تلك االحتياجات عند اجلنسني. وبمراجعتنا هلذه القائمة يمكننا 
وببساطة أن ندرك سبب عدم ارتياح الطرف اآلخر أحيانًا عندما نقوم بعمل ما، القصد منه هو 
مساعدته عىل التخلص من احلالة النفسية السيئة، وإعادته إىل حالته الطبيعية. وكذلك فإن هذه 
القائمة توضح لنا الطريق الصحيح  الذي يمكن أن نسلكه لتطوير عالقتنا مع بعضنا البعض 

واالبتعاد عن سوء فهم القصد والنية السليمة.

ما يحتاجه الرجل: 

)-الثقة به.
)-قبوله عىل ما هو عليه.

)-تقدير ما يقوم به.
4-اإلعجاب به.

)-املوافقة عىل أعامله.
6-تشجيعة. 

ما تحتاجه المرأة: 
)-الرعاية واالهتامم.

)-تفهمها.
)-احرتامها.
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4-تكريس الرجل حياته هلا.
)-إعطاءها األحقية وعدم إخبارها أهنا عىل خطأ.

6- تأكيد الرجل املستمر حلبه هلا.

   ال شك أن كاًل من الرجل واملرأة حيتاج إىل كل أنواع احلب املذكورة. فالتعرف عىل األنواع 
الست األساسية من احلب عند املرأة ال يعني أبدًا أن الرجل ال حيتاج إليها، فالرجل أيضًا حيتاج 
إىل الرعاية واالهتامم به وتفهمه واحرتامه وتكريس املرأة حياهتا له وتأييده وتكرار تأكيد املرأة 
حلبها له. وكذلك املرأة حتتاج إىل كل ما حيتاجه الرجل من أنواع احلب والثقة والتقدير إضافة 

إىل حاجاهتا الست األساسية.
ويف جمال العالقة بني الرجل واملرأة فإن أقوى رس لتطوير العالقة بينهام هو معرفة أنواع احلب 
األساسية التي حيتاج إليها الطرف اآلخر. وبدون معرفة هذه االحتياجات فإن اجلهود املبذولة 

والنوايا احلسنة لن تستقبل من الطرف اآلخر كام ينبغي ولن تثمر.
من  املختلفة  األنواع  هذه  كون  هو  للحب  اجلديد  الفهم  هلذا  عملية  سمة  وأكثر  وأقوى 
التعبري  الرجل  حياول  فعندما  واملرأة،  الرجل  بني  متبادلة  هي  للحب  األساسية  االحتياجات 
املتبادل  بالتجاوب  املرأة  تبدأ  تلقائية  وبصورة  عندها  ويتفّهمها،  باملرأة  واهتاممه  رعايته  عن 
بعترب من  التجاوب  النوع من  ما هو عليه. وهذا  إياه عىل  ثقتها وقبوهلا  له  الرجل وتظهر  مع 

أساسيات ما حيتاج إليه الرجل يف احلب.
واليشء نفسه حيصل عندما حتاول املرأة التعبري عن ثقتها بالرجل. عندها وبصورة تلقائية يبدأ 
الرجل بالتجاوب، وذلك بإظهار رعايته واهتاممه باملرأة. وهذا النوع من التجاوب أيضًا يعترب 

من أساسيات ما حتتاج إليه املرأة من احلب.
وسنحاول ومن خالل النقاط الست التالية توضيح االثنا عرش نوعًا من احلب بطريقة عملية 

تكشف الرتابط بينهام والتبادل الطبيعي بينهام:

1-تحتاج المرأة للرعاية واالهتمام ويحتاج الرجل إلى الثقة)1):

عندما يبدي الرجل رغبته واهتاممه باملرأة وبمشاعرها، تشعر املرأة آنذاك باهتامم الرجل هبا، 
وإذا متّكن الرجل من إفهام املرأة وإقناعها بأهنا إنسانة خاصة بالنسبة له، وهلا مكانة مرموقة يف 
حياته، عندها ينجح يف حتقيق احتياج املرأة األسايس األول للحب. فيتولد عندها شعور بالثقة 

بذلك الرجل. وعندما تثق املرأة بالرجل تصبح بعد ذلك أكثر استعدادًا للتجاوب معه. 

))(  النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص ))). 
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وعندما تصبح املرأة أكثر جتاوبًا مع الرجل، فإن ذلك التجاوب يوّلد عند الرجل الشعور بالثقة 
بنفسه وبقدراته عىل احلب والعطاء وإسعاد املرأة.

والثقة بالرجل هي اعتقاد املرأة بأن الرجل هيّتم هبا وأنه يبذل كل جهوده من أجل إسعادها 
إليها. عندما  املحاولة جللب أفضل األشياء وأحسنها  وسّد احتياجاهتا ومتطّلباهتا، وأنه دائم 
الرجل احتياجه  الرجل عىل هذا األساس عندها يستويف  املرأة بكل ذلك وتبدأ تعامل  تؤمن 

األسايس األول للحب، يستويف شعوره بالثقة.   

)- تحتاج المرأة للتفهم ويحتاج الرجل إلى القبول:

عندما تكون املرأة يف حالة نفسية غري مرتاحة، وذلك بسبب مشكلة ما أو نتيجة هلبوط املوجة، 
ويف  ذلك.  عن  تتوقف  تكاد  وال  املشاكل،  من  الكثري  بذكر  وتبدأ  جدًا،  منزعجة  تكون  فإهنا 
ذلك الوقت يكون الرجل العاقل يف حالة استامع ملشاكلها ولشكواها، استامع يدل عىل اجلدّية 
واالهتامم والتعاطف. عندها تشعر املرأة بأن هناك من هيتم هبا ويستمع لشكواها وبالتايل تشعر 
هلا  الرجل  واستامع  لشكواها  ونتيجة  الطبيعية.  حالتها  إىل  وتعود  األعصاب  وهدوء  بالراحة 
وتعاطفه معها يتولد عندها ميول أكثر نحو الرجل. وكلام زاد إحساس املرأة بتفهم الرجل هلا 
واستامعه لشكواها، كلام زاد عندها ذلك امليول وتبدأ بتقّبل الرجل عىل الوضع الذي هو عليه. 
وذلك القبول الذي حيتاج إليه الرجل، كذلك فإن الرجل يشعر بقبول املرأة له وذلك عندما 

تستقبله املرأة يف حياهتا عىل ما هو عليه وبدون حماولة إجراء أي تغيري فيه.   

3-تحتاج المرأة لإلحترام ويحتاج الرجل للتقدير)1):

بعني  ويأخذ  املرأة وحيرتم شعورها،  فعاًل حيرتم  أنه  اليومية عىل  الرجل  تدل ترصفات  عندما 
تذّكر  فأكثر.  أكثر  الرجل هلا سيتأكد عندها  فإن شعور احرتام  أفكارها ومشاركتها،  االعتبار 
الرجل لبعض املناسبات العزيزة عند املرأة، مثل مناسبة الزواج أو زيارة أحد من أقارهبا، كل 
ذلك يزيد من شعور املرأة باحرتام الرجل هلا، وعندما تشعر املرأة بذلك االحرتام فإنه يصبح 
من السهل عليها أن تعرتف باجلميل، وتبدأ بتقدير الرجل وجمهوداته املبذولة يف سبيل إسعادها، 

ذلك التقدير الذي يستحقه الرجل. 
ومن طبيعة الرجل إنه عندما يشعر بأن املرأة تقّدره وتقّدر جهوده التي يبذهلا وإن جهوده تلك 
مل تذهب أدراج الرياح، فإنه يتشجع أكثر وأكثر عىل العطاء. وعندها وبصورة تلقائية فإن حبه 

للمرأة يزداد ويزداد كلام ازداد احرتامها له. 
  

))( النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 6)) بترصف. 
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)-تحب المرأة التكريس ويحب الرجل اإلعجاب)1):

عندما يتعهد الرجل بكل فخر واعتزاز بمساندهتا ومساعدهتا، عندها تستويف املرأة احتياجها 
الرابع للحب. أال وهو تكريس الرجل حياته وجهوده هلا وإلسعادها. 

واالنتعاش.  بالسعادة  تشعر  حياته،  يف  املفضلة  وإهنا  هلا  الرجل  بحب  املرأة  تشعر  وعندما 
وإذا ترسخ لدهيا شعور تكريس الرجل حياته وجهوده هلا وإلسعادها وإنه يفضلها ويفضل 

اهتامماهتا ومتطلباهتا حتى عىل أفضلياته هو شخصيًا، فإهنا تبدأ باإلعجاب به.  
إسعادها.  وألجل  ألجلها  وجهوده  حياته  الرجل  بتكريس  الشعور  إىل  املرأة  حتتاج  ومثلام 
فالرجل أيضًا عنده احتياج أسايس أال وهو أمهية شعوره بإعجاب املرأة به. يشعر الرجل بذلك 
اإلعجاب من قبل املرأة وذلك عندما يالحظ عليها عالمات تدل عىل اإلعجاب به وبشخصيته 

وبمواهبه.
وعندما يشعر الرجل بإعجاب املرأة به فإنه يشعر وقتها باألمان. وإذا شعر باألمان مع املرأة 

فإنه بعد ذلك يزيد من تكريس حياته وجهوده ووقته للمرأة وإلسعادها. 

5-تحتاج المرأة إلعطاء األحقية ويحتاج الرجل إلى التأييد))):

عن  الرجل  ابتعد  فإذا  الشكاوي،  من  وتكثر  مرتاحة  غري  نفسية  حالة  يف  املرأة  تكون  عندما 
اخلوض يف اجلدل معها، أو إذا حاول عدم جمادلتها أو االعرتاض عىل مشاعرها ومتطلباهتا، 
وإذا حاول أن يتفهم موقفها ويعطيها األحقية يف وضعها ذلك، فإهنا تشعر بالسعادة واحلب 

وذلك ألهنا تكون قد حصلت عىل احتياجها األسايس اخلامس من احلب. 
وعندما يتعّلم الرجل األسلوب الصحيح الذي جيعل فيه املرأة تشعر بأنه حيرتمها وحيرتم آراءها 
وال يسخر منها فإنه وبدون أي شك سيحصل من املرأة عىل التأييد، وهذا التأييد هو احتياج 

الرجل األسايس اخلامس من احلب.
إن تأييد املرأة للرجل ال يعني موافقتها الدائمة عىل كل ما يقوم به الرجل من أعامل. إذ ليس 
من الرضوري أن يكون مبدأ املوافقة معناه املوافقة عىل عني العمل بذاته. ولكن قد يكون معناه 

املوافقة عىل األسباب والنوايا احلسنة التي دفعت الرجل للقيام بذلك العمل.  

    

))( النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 7)) بترصف.
))( النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 8)).
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6-تحتاج المرأة إلى التأكيد المستمر ويحتاج الرجل إلى التشجيع)1):

عندما تبدو عىل الرجل وعىل ترصفاته املستمرة، عالمات تدل عىل الرعاية والتفهم، واالحرتام 
وإعطاء األحقية والتكريس للمرأة فإهنا حتصل بصورة تلقائية عىل احتياجها األسايس السادس 
للحب، أال وهو » التأكيد املستمر«، وهو أن تكون حبيبته وحمور اهتاممه، ومبدأ التأكيد املستمر 

يعطي املرأة هذا الشعور.
يظن الرجل وبطريق اخلطأ أنه يف حالة تقديمه للمرأة احتياجاهتا األساسية للحب، فإنه ومن 
باب البدهيية أن تفهم املرأة وتتأّكد من حبه هلا واهتاممه هبا وال داعي أبدًا أن يقوم هو بالتكرار  

املستمر لتأكيد كل ذلك.
هذا خطأ كبري يقع فيه معظم الرجال إن مل نقل كلهم، نعم فمعظم الرجال يعتقدون أن املرأة 
وبعد كل هذه السنني ال بد وأن تفهم بأن الرجل عاش معها وكان مثاالً لإلخالص والتضحية، 

وبرهن عىل حبه ومتسكه باملرأة التي حيبها، فهذا دليل كاف عىل حقيقة مشاعره.
احلقيقة أن عدم التكرار بالنسبة للمرأة يعني أن هناك خلاًل يف العالقة بينها وبني الرجل، ولكي 
تطمئن املرأة وتبقى األمور طبيعّية فإن التأكيد هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خالهلا منح 
املرأة احتياجها األسايس السادس، وبحصوهلا عىل ذلك يرتاح باهلا وتزول كل تلك الشكوك.

وبقابلياته  به  ثقتها  املرأة  إبداء  خالل  من  فيتم  الرجل  عند  العزيمة  وقوة  التشجيع  مبدأ  أما 
وبشخصيته، وعندما تقوم املرأة بمنح الرجل الثقة واملوافقة والتقدير واإلعجاب والتأييد فإن 
ذلك كله يشجع الرجل عىل الشعور بأنه هو الشخص املفضل عند املرأة وأنه البطل يف نظرها.

وما ينتج عن ذلك هو أن الرجل وبعد أن يشعر بأنه هو املفضل عند املرأة فإنه وبصورة تلقائية 
يتشجع أكثر ويتحمس عىل القيام بتأكيد حبه للمرأة واحتياجه هلا يف حياته. ومن طبائع الرجل، 
التي فطر عليها، هو أنه يكون يف قمة العطاء والسخاء وذلك عندما يشعر بأنه قد حصل عىل 

كل احتياجاته األساسية للحب. 

))(  النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 9)). 
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المبحث الثاني: 
الجدل ونتائجه)1) 

الجدل بين الرجل والمرأة:

مع  التعامل  هو  التحديات  هذه  أكرب  من  وواحد  العاطفية،  عالقتنا  يف  كبرية  حتّدّيات  هناك 
الفوارق واخلالفات بني الرجل واملرأة. فعادة، إذا اختلف الزوجان، فإن ذلك النقاش ينقلب 
إىل جدال، ومن ثم إىل خصام. وفجأة يتوقف الطرفان عن الكالم وكل منهام مملوء بشحنة من 
الغضب، وإذا حاول أحدمها الكالم إىل اآلخر، فإن الكالم يكون فيه جفاء وحماولة جتريح أو 

لوم أو شكوى أو اهتام.     
جدل الرجل واملرأة املستمر هبذه الطريقة ال جيرح شعور االثنني فقط، بل إنه يؤثر تأثريًا بالغًا 
عىل عالقتهام ببعض. فمثلام املحادثة والتواصل بني الرجل واملرأة تعترب أهم عنرص يف العالقة 

الزوجية، كذلك فإن اجلدل يمكن أن يكون أهم عنرص يف تدمري هذه العالقة.
النصيحة التي يمكن أن نقوهلا للزوجني بصورة خاصة، هي االبتعاد عن اجلدل، نعم االبتعاد 
عن اجلدل واالستعاضة عنه بالنقاش اهلادىء واهلادف والبناء، فبدالً من أن جتادَل يف األمور 
حاوْل أن تناقشها مناقشة بسيطة وبأعصاب هادئة. وإذا شعرت أنك غري قادر عىل االستمرار يف 
النقاش وشعرت أن ذلك النقاش سينقلب إىل جدل وخصام وهيجان أعصاب، فام عليك إال 
أن تتوقف. فاإلنسان العاقل هو الذي يسري ذلك النقاش، ويتمكن من ضبط أعصابه يف حالة 
انحناء النقاش، وخروجه عن املدار الصحيح، وتوجّهه إىل طريق اجلدل وهيجان األعصاب.

ماذا حيصل عندما نتجادل؟
بطبائعهام  أهنام  والسبب  جدل،  حالة  إىل  واملرأة  الرجل  بني  اهلادىء  احلوار  ينقلب  ما  غالبًا 
املختلفة ينتميان إىل عاملني خمتلفني، فينسيان االختالف السايكولوجي بينهام، ويغفالن أن أذى 
اجلدل يعّم عىل الطرفني، الرجل واملرأة، وأّن أفضل طريقة لالبتعاد عن اجلدل هي التحدث 
بحب واحرتام وهدوء أعصاب ومراعاة نقاط االختالف. وما يؤذي أكثر من اجلدل هو طريقة 

الكالم التي يتبعها كل من الرجل واملرأة يف التعبري عن آرائهام ومواقفهام يف أثناء فرتة اجلدل.

))(  النعيمي، طارق كامل النعيمي، سايكولوجية الرجل واملرأة، ص 79) – 98) بترصف. 
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 فطريقة الكالم هي التي يكون هلا وقع أكرب من اجلدل نفسه ومن اليشء الذي حصل اجلدل 
بسببه.

لو نظرنا إىل اجلدل احلاد الذي حيصل بني الزوجني، نرى أنه ينقلب إىل مالمة وتعنيف أحدمها 
تبدأ  وكذلك  للزوجة  األذى  بتسبب  إدراك  أي  وبدون  الزوج  يبدأ  الكالم.  طريقة  يف  اآلخر 
من  كان  والذي  صغريًا  بدأ  الذي  فاجلدل  للزوج.  األذى  بتسبب  إدراك  أي  وبدون  الزوجة 
املمكن السيطرة عليه وحّله حاًل وديًا وسلميًا، نراه تفاقم وتصاعد وانقلب إىل حالة غليان من 

قبل الطرفني ووصل إىل معركة كبرية أثارت روح العنف عند كل من الطرفني.
وذلك  اآلخر  أحدمها  نظر  وجهة  حمتوى  فهم  حتى  أو  قبول  واملرأة  الرجل  من  كل  ويرفض 

بسبب الطريقة التي يتبعها كل منهام يف طرح وجهة نظره.
ولكي نتمكن من االبتعاد عن اجلدل فإن ذلك يتطلب منا مجيعًا أن نتفهم وجهة نظر الطرف 

اآلخر، وما يساعدنا عىل ذلك هو شعورنا يف ذلك الوقت باحرتام وتقدير الطرف اآلخر لنا. 
هل اجلدل مؤٍذ؟

عند حصول أي جدل فإن ذلك اجلدل ال شك يؤذي كال الطرفني، إال أن ما يؤذي أكثر من 
اجلدل نفسه هو األسلوب والطريقة املتبعة يف الكالم وليس الكالم بحد ذاته، يف حالة اجلدل 
اإلثبات  األثناء يكون منصبًا عىل  تركيزه يف هذه  فإن  له، ولذلك  املرأة  بتحّدي  الرجل  يشعر 
للمرأة أنه عىل حّق، هذا كل ما يفكر فيه الرجل أثناء اجلدل مع املرأة، وينسى أن تلك املرأة التي 
جيادهلا هي زوجته التي حيبها، كل ما يصبو إليه أن يثبت إنه عىل حّق ويتغّلب عىل ذلك التحدي 

الصادر من املرأة التي أمامه.
ومن الطبيعي فإن املرأة يف مثل هذا املوقف يتولد عندها شعور املقاومة هلذا األسلوب الذي 
يتبعه الرجل معها. تبدأ املرأة بمقاومة أسلوب الرجل وكذلك وجهة نظره، حتى لو كان فيها 

نوع من العقل والقبول لدى املرأة، ترفضها وتقاومها نتيجة إلسلوب الرجل.
قساوة  وفيه  خشونة  فيه  بإسلوب  كالمه  يبدأ  قصد  أي  وبدون  الرجل  نرى  اجلدل  حالة  يف 
وجتريح وعدم اهتامم ملشاعر املرأة، ومن الغريب جدًا أن الرجل وبعد كل ذلك يطالب املرأة 
التي تكون يف حالة أمل ومعاناة وهيجان أعصاب، يطالبها بااللتزام باهلدوء واالبتعاد عن توتر 
األعصاب!! يظن الرجل وبطريق اخلطأ أن املرأة متأملة ورافضة لوجهة نظره، بينام يف احلقيقة 

فإن ما أغضب املرأة أكثر هو أسلوبه يف الكالم وليس الكالم نفسه.
وبام أن الرجل ال يفهم موقف املرأة احلقيقي وال سببه، فنراه يسرتسل يف الكالم ويركز عىل 
رشح وجهة نظره وحياول أن يثبت أنه عىل حق، حياول القيام بذلك وبدون أية مراعاة لشعور 

املرأة وال إلسلوبه غري املقبول عندها.
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املرأة وال يعطيها احلق يف أن تكون منزعجة فإن ما يفعله  عندما هيمل الرجل جانب مشاعر 
الرجل يف احلقيقة هو زيادة تعاسة وأمل املرأة بدالً من هتدئتها وجتنب املشاكل، إنه يزيد املشاكل 

ويعّقد املوقف!
وبام أن الرجل ال يدرك حجم األمل واملعاناة عند املرأة، فنراه يقوم بتحريض املرأة التي التزمت 

جانب الصمت جتنبًا للمشاكل، يقوم بتحريضها وجرها إىل الكالم.
وعىل اجلانب اآلخر، فعندما تغضب املرأة وتبدأ بالتهّجم عىل الرجل، وإطالق عبارات تدل 
عىل اهتامه بالقصور وعدم حتّمل املسؤولية، فإهنا ال تعرف احلجم احلقيقي لألمل الذي تسبّبه 

للرجل، األمل النفيس الذي حيّطم معنوياته يف تلك اللحظة.
تتغرّي  صوهتا  نربات  فإن  الرجل،  قبل  من  بالتحّدي  املرأة  تشعر  فعندما  الرجل  عكس  وعىل 

وتصبح بشكل ينّم عن عدم الثقة بالرجل ومن ثم عن رفضه.
هذا النوع من الرفض من قبل املرأة له آثار بالغة عىل الرجل، ويتأمل له كثريًا، وتزيد حدة األمل 

عند الرجل إذا كان فعاًل حيّب تلك املرأة.
يقوله  ملا  ليست  هي  احلقيقّية  االعرتاضات  أن  نتذكر  أن  علينا  ومشاكله  اجلدل  نتجنب  لكي 
الطرف اآلخر فقط، بل لألسلوب الذي اختاره للقول. ال شك أن ما نقوله مهّم، ولكن األهم 

هو األسلوب الذي نتّبعه يف القول. 
أن يضع حدًا لذلك  تتطّلب وجود شخص واحد يمكنه  أن مسألة إحداث اجلدل  وال شك 
أن  اإلنسان  يرى  فعندما  فيه.  اخلوض  عدم  هو  اجلدل  ذلك  إليقاف  طريقة  وأفضل  اجلدل، 
النقاش يف طريقه إىل التحول إىل جدل فعليه وقتها التوّقف وعدم االستمرار يف ذلك النقاش. 

كيف نتجنب الجدل؟

هناك أربعة طرق أساسية، عادة ما يسلكها كل من الرجل واملرأة أثناء النقاش، وذلك لتحايش 
هي:  األربع  الطرق  وهذه  اجلدل.  حدوث  عند  كالمها  أو  أحدمها  يصيب  قد  الذي  األذى 

الشجار، الطريان، التصنّع، الطّي.

لنحاول إلقاء الضوء عىل هذه النقاط األربع:

النقاش  يتحّول  فعندما  الرجال.  قبل  من  الترّصف  من  النوع  هذا  يأيت  ما  غالبًا  )-الشجار: 
ينتقلون فجأة إىل  الرجال  من شكل وّدّي وهادىء إىل حّدة وتصّلب يف املوقف، نرى بعض 
موقف اهلجوم وشعارهم وقتها هو »اهلجوم الرشس هو أفضل وسيلة للدفاع« يبدؤون بإلقاء 
املالمة عىل املرأة وانتقادها وحماولة إظهارها بمظهر املخطىء واملقرّص. يبدأ الرجل بالرصاخ، 
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ورفع األصوات للتعبري عن غضبه، واهلدف من وراء ذلك هو ختويف املرأة وبّث روح الرعب 
عندها!

وعندما يالحظ الرجال انسحاب املرأة وتقهقرها وتراجعها للخلف وتباطؤها أو توقفها عن 
الكالم، يظنون وقتها إهنم ربحوا اجلولة. 

إال أّن احلقيقة هي أن أسلوب التخويف عادة، يضعف الثقة يف العالقة بني الرجل واملرأة، وإذا 
تكّرر ذلك األسلوب من قبل الرجل، فالنتيجة هي ليست إضعاف الثقة فحسب، بل إن ذلك 

يؤّدي بتلك الثقة إىل التاليش.
ويف كّل مّرة حيصل فيها شجار، فإن ذلك الشعور يتكّرر عند االثنني، هجوم الرجل وإغالق 
الدفاع عن نفسها. وبعد  املرأة وحماولتها  انزواء  يقابله  املرأة، ورعايتها،  تفكريه ونسيانه حب 
ذلك وبصورة تدرجيّية يتضاءل شعور الود، وحيّل حمله ابتعاد عاطفي بني الرجل واملرأة. وكّلام 

تكّرر الشجار كلام قّل االقرتاب وزاد االبتعاد.       

)-الطريان: هذا األسلوب غالبًا ما يأيت أيضًا من جانب الرجل. فلكي يتجنّب الرجل املواجهة 
مع املرأة، يقوم بالتزام جانب الصمت وعدم الكالم؛ فعندما يلتزم الرجل جانب الصمت تقوم 
بعد ذلك املرأة بالتزام جانب الصمت ويرفض كل منهام الكالم إىل اآلخر وتبقى املسألة معّلقة.

السكوت هنا حماولة متّلص الرجل وعدم مواجهته للواقع وذلك خوفًا منه يف إشعال نار احلرب 
وتأّزم املوقف.

فاملشاكل  حقيقي.  وغري  مؤّقت  وهدوء  سالم  حتقيق  هو  األسلوب  هذا  اتباع  عند  حيصل  ما 
التي ال تتّم مناقشتها وال يتّم حّلها فإهنا وبالتأكيد ستظهر آثارها وتؤّثر عىل العالقة الزوجّية 
وتضعفها. وبعد أن تضعف العالقة بني الرجل واملرأة حياول كل منهام إجياد طريقة يتمّكن من 

خالهلا التعايش مع املشاكل املؤملة واملستعصية.

املرأة نفسها األمل واملعاناة جراء  املرأة، فلكي جتنّب  تتبعه  )-التصنّع: هذا األسلوب غالبًا ما 
ما حيصل من مشاكل وجدل حتاول التظاهر بأن كّل يشء عىل ما يرام وليس هناك مشاكل أو 

منغّصات.
ما حيصل بمرور الزمن هو توّلد شعور الضجر وامللل عند املرأة، تشعر بأهنا هي التي تعطي 
الرجل دائاًم ما يريد وباملقابل فإهنا ال حتصل عىل ما تريد. وهذا الضجر يمنع املرأة من احلب 
والشعور به. ال تعود تشعر باحلب وال تقّدمه، تصبح احلياة رتيبه وال طعم هلا. يف حالة التصنّع 
سواء كان من قبل الرجل أو من قبل املرأة فإن كالمها خيشى اإلفصاح والتعامل مع شعوره 
احلقيقي، يود كل من الرجل واملرأة نسيان الواقع األليم وحياوالن التظاهر بأن كل يشء عىل 
خري ما يرام، وإذا ُسئل أحدمها عن الوضع الذي يعيشه فيكون رّده )كل يشء عىل خري ما يرام(.
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وعندما حتاول املرأة تقديم نوع من التضحية، وحتاول التنّكر الحتياجاهتا األساسية وعواطفها، 
النفسية  وبصحتها  باملرأة  كثريًا  ويرّض  خطري،  الترّصف  هذا  مشاكل،  حصول  خشية  وذلك 

واجلسدية.  

4-ألطّي: املقصود بالطّي هو االستسالم، وهذا الترّصف غالبًا ما يكون من قبل املرأة، فبدالً 
من الدخول يف جدل قد يطول ويعرض، وقد جيّر إىل مشاكل أكرب من املشكلة التي بينها وبني 
وتلتزم  الرجل وغالظته وخشونته  ترّصفات  املرأة  تستحمل  باإلستسالم.  املرأة  تقوم  الرجل 

جانب اإلستسالم وعدم املقاومة أو حتى الدفاع عن نفسها.
وما ينتج عن هذا الترصف اخلطري الذي له مردود سلبي عىل املرأة نفسها وعىل العالقة بينها 

وبني الرجل. فعىل املدى البعيد ستخس املرأة نفسها وذاهتا.
ملعاجلة  األساليب  هذه  مثل  إىل  نلجأ  وال  الواقع،  مواجهة  من  نتهّرب  ال  أن  علينا  الواجب 
املوقف، علينا أن نتعّرف عىل املشكلة ونشخّصها تشخيصًا سلياًم ونعاجلها. علينا أن نتعّرف 
عىل األسلوب الصحيح للنقاش ونبتعد عن اجلدل واخلصام، مثل التوقف الصحيح عن الكالم 
وذلك عندما نشعر أن النقاش يف طريقه للتحول إىل جدل. التوّقف املعقول والذي يساعدنا 
عىل اهلدوء والراحة والذي يمكنّنا من العودة للمناقشة بحالة نفسّية أفضل من السابق، أماًل يف 

الوصول إىل شاطىء السالم وإىل حّل سليم يوافق رغبات اجلميع وحيّقق الفرحة هلم.
ملاذا نتجادل؟)))

هناك أمور كثرية حتدث بني الرجل واملرأة تدعو إىل النقاش وتنقلب بعد ذلك إىل اجلدل. فغالبًا 
ما يكون اجلدل حول أمور تتعلق باملال أو أختاذ قرارات ختّص العائلة أو مشاكل األطفال أو 

مسؤوليات األمور املنـزلية أو حتى حياهتم اجلنسية.
نقاشات الزوجني حول هذه املواضيع غالبًا ما تنقلب إىل جدل مؤمل، وخصام، والسبب هو عدم 
شعور أحدمها بحب الطرف اآلخر الكايف له أو هلا. لذلك عندما تبدي الزوجة عدم إعجاهبا 
أن  ويتصّور  املوضوع بصورة شخصية،  بأخذ  الزوج  يقوم  الزوج، عندها  به  يقوم  بأي عمل 
ذلك النقد املوّجه من الزوجة هو إليه شخصيًا وليس لذات العمل الذي قام به، ويشعر بعدم 

حّب الزوجة له.
عادة قد يبدو الرجل ظاهريًا وكأنه جيادل يف مواضيع املال أو املسؤوليات العائلية أو ما شابه 
ذلك، إال أن السبب احلقيقي الذي جيادل فيه الرجل والذي يدفعه إىل إشهار سيفه هو عدم 

شعوره بحب املرأة الكايف له يف ذلك الوقت.
فجدل الرجل ظاهريًا خيتلف عام يكنّه يف داخله، وعن األسباب التي دفعته إىل اجلدل. 

))( النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص )9) بترصف.
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فام السبب اخلفي الذي يدفع الرجل إىل اجلدل؟! وما أهدافه من ذلك؟ دعونا نسّلط الضوء 
عىل بعض املواقف التي تثري اجلدل بني الزوجني، واملشاعر التي تقف وراءها.                     

نأخذها من أفواه رجال ثائرين متأففين من وضعهم الزوجي:
)-ال يعجبني غضبها واستياؤها حول األمور التافهة التي أقوم هبا أو أمهلها، أشعر وقتها بأهنا 

تنتقدين وترفضني وال تقبلني.
)-ال تعجبني إرشاداهتا ونصائحها يل حول كيفية التعامل مع األشياء، أشعر بعدم إعجاهبا يب، 

وكذلك أشعر بأهنا تعاملني كطفل صغري.
عىل  ذلك  يشجعني  فال  سعادهتا.  وعدم  تعاستها  عىل  يل  لومها  وال  اهتاماهتا  تعجبني  )-ال 

الشعور بأين فارس أحالمها.
4-ال يعجبني تشّكيها من كثرة األعامل التي تقوم هبا، وتصّورها عدم تقديري هلا وللمجهود 
الذي بذلته يف أنجاز ذلك. ذلك جيعلني أشعر بعدم تقديرها ملا أقوم أنا به من أعامل من أجلها.

بعدم  أشعر  ذلك،  مني  هي  تطلب  وقت  أي  يف  أشياء  بعمل  أقوم  أن  توّقعها  يعجبني  )-ال 
احرتامها وقبوهلا يل.

6-ال يعجبني قلقها الدائم عىل األمور التي أقوم هبا، قلقها هذا جيعلني أشعر بأهنا ال  تثق يب 
وال بقدرايت.

7-ال تعجبني حساسيتها الزائدة عن احلد املعقول ملا أقول. أشعر بعدم ثقتها يب وعدم فهمها 
إياي وإرغامي عىل االبتعاد عنها.

وعدم  باحلرج  أشعر  ذلك.  أستطيع  ال  أنا  أفكارها.  قراءة  إمكانيتي  توّقعها  يعجبني  8-ال 
الكفاءة.

ما الحاجات التي تحدّ من جدل الرجل للمرأة؟

)-حيتاج الرجل إىل الشعور بأن املرأة تقبله عىل ما هو عليه. إال أّن ما يشعر به هو حماولة املرأة 
لتقويمه وإصالحة.

)-حيتاج الرجل إىل الشعور بأن املرأة معجبة به، إال إن ما يشعر به هو خذل املرأة له.
)-حيتاج الرجل إىل شعور التشجيع، إال أّن ما يشعر به هو اإلحباط واالستسالم.

تقديرها  عدم  هو  به  يشعر  ما  أن  إال  هلا.  يقّدمه  ملا  املرأة  بتقدير  شعوره  إىل  الرجل  4-حيتاج 
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جلهوده وكذلك لومها له وعدم اعرتافها باجلميل. وكذلك يشعر بالضعف وقّلة احليلة.
)-حيتاج الرجل إىل شعور ثقة املرأة به وبتقديرها ملسامهاته يف توفري احلامية هلا.

به  ما يشعر  إّن  إال  الذي هو عليه.  الوضع  له عىل  املرأة  بقبول  إن يشعر  إىل  الرجل  6-حيتاج 
الرجل هو سيطرة املرأة عليه وإجباره عىل الكالم أو القيام ببعض األمور، يشعر بعدم قناعتها 

به.
7-حيتاج الرجل إىل تقّبل املرأة له وإىل ثقتها به. إال أّن ما يشعر به هو رفضها له وعدم مساحمته.
8-حيتاج الرجل إىل أن يشعر بتأييد املرأة له وقبوهلا به، إال أّن ما يشعر به هو كونه إنسان فاشل.
ما يساعد الرجل عىل االبتعاد عن اخلوض يف جمادالت طويلة وعريضة ومؤذية، هو شعوره 
بنيل االحتياجات العاطفية األساسية واالستمتاع هبا فعندما يشعر الرجل بحصوله عىل ذلك 
فإنه عندها يكون مستعدًا لالستامع للمرأة، والتحّدث إليها بأسلوب وّدي لطيف، ويبدي تفّهاًم 

واهتاممًا ورعاية خاصة للمرأة. 
الرجل يف تصعيد وتأزيم املوقف، فاملرأة تساهم أيضًا يف تكبري حجم املشكلة  ومثلام يساهم 
أن  إال  هادىء.  نقاش  عبارة عن  كان  بعدما  والشجار،  اخلصام  إىل  وإيصاله  املوقف  وتطوير 

األسباب التي تدفع املرأة إىل القيام بذلك ختتلف عن األسباب عند الرجل.

ترى ما األسباب التي تدفع المرأة إلى إثارة الجدل؟ وما أهدافها من ذلك؟ 

نأخذ املواقف واملشاعر من أفواه نساء ثائرات عاجزات عن التفاهم مع رجاهلن: 
)-ال يعجبني تقليله من أمهية مشاعري ومتطّلبايت، أشعر بأين غري مهّمة يف حياته.

)-ال يعجبني نسيانه أشياء طلبتها منه يف السابق، وعندما أكّرر طلبي أشعر وكأين أستجدي 
وأستعطفه مساعديت.

)-ال يعجبني مالمته يل عىل تعاستي وسوء حالتي النفسية. أشعر وكأن من واجبي أن أكون 
كاملة مكتملة كي أستحق منه احلب، وأنا لست كذلك.

أنه عىل  لقائمة طويلة وعريضة ألسباب تؤكد  املرتفع ورصاخه وذكره  4-ال يعجبني صوته 
حّق. يشعرين وكأين دائاًم عىل خطأ وإنه ال هيتم بوجهة نظري بصورة عامة.

)-ال يعجبني تزمّته وصالبة موقفه، وذلك عندما أسأله بعض األسئلة التي تتعّلق بقرارات 
مهمة جيب عليه البّت فيها. أشعر وكأيّن عبء ثقيل عليه أو أين أحاول إضاعة وقته.

6-ال يعجبني سكوته وعدم إجابته عىل أسئلتي أو مالحظايت، أشعر وكأين غري موجودة. 
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7-ال تعجبني تربيراته بعدم إعطائي احلق يف التعبري عن حقيقة شعوري السلبي مثل التأمّل أو 
الغضب أو القلق. أشعر بعدم مساعدته يل وأن حقّي مهضوم.

8-ال يعجبني طلبه مني االبتعاد املستمر عنه. أشعر أن شعور احلب الذي عندي هو داللة عىل 
ضعفي.

إالمَ تحتاج المرأة كي تكفّ عن الجدل وتستقرّ)1)؟

)-حتتاج املرأة إىل الشعور بأن لـها احلّق يف التعبري عن مشاعرها، وأن هلا معّزة وكرامة ومكانة 
يف حياة الرجل؛ إال أن ما تشعر به هو جتاهل الرجل هلا.

به هو  التفكري هبا. إال أن ما تشعر  الرجل حيرتمها وأنه دائم  بأن  املرأة إىل أن تشعر  )-حتتاج 
إمهال الرجل هلا، وأهنا آخر من يأيت يف قائمته.

)-حتتاج املرأة إىل تفهم الرجل لتعاستها وتأكيده حلبه إياها. 
وعدم  هلا  الرجل  إمهال  هو  به  تشعر  ما  أن  إال  هلا.  الرجل  واحرتام  تفهم  إىل  املرأة  4-حتتاج 

االستامع ملا تقول.
)-حتتاج املرأة إىل أن تشعر باهتامم الرجل هبا واحرتام احتياجاهتا لطلب املعلومات.

6-حتتاج املرأة إىل أن تشعر باهتامم الرجل هبا وسامعه هلا عند تكلمها إال أن ما تشعر به هو إمهل 
الرجل هلا وجتاهله إياها.

الرجل لشعورها  السلبي وتفهم  التعبري عن شعورها  بأحقيّتها يف  املرأة إىل الشعور  7-حتتاج 
هذا.

8-حتتاج املرأة إىل الشعور بأهنا حمرتمة، وهلا معّزة وموّدة عند الرجل وخصوصًا عندما حتاول 
مشاركة مشاعرها معه.

ما حيتاج إليه كل من الرجل واملرأة هو أن يتفّهام بعضهام البعض ويتعامال مع األمور مجيعًا، 
املشكلة  يتعامل مع  أن  منهام  تأجيلها. عىل كل  منها بصورة رسيعة وعدم  وبالذات احلساسة 

وذلك عن طريق طرحها ونقاشها بصورة موضوعية مراعيًا شعور الطرف اآلخر.
وإذا تّم ذلك فعندها يمكن قلب اجلدل واخلصام إىل نقاش هادىء خال من إثارة األعصاب 
وفوران الدم وبعيدًا عن املشاكل. وعندها يمكن حل كل األمور واملشاكل بشكل ودي يريض 

الطرفني ويبعدمها عن شبح تعقيد األمور.
                                    

))(  النعيمي، طارق، سايكولوجية املرأة والرجل، ص 96). 



169

 كيف وبعفويه يبدأ الرجل الجدل )1):

عدم  هي  اجلدل  واثارة  املوقف  بتصعيد  الرجل  خالهلا  من  يقوم  والتي  شيوعا  الطرق  أكثر 
اكرتاثه بمشاعر املرأه أو بوجهة نظرها. فقد يقول الرجل للمرأه التي تواجه مشكلة ما وتكون 
وقتها قلقه ويف حالة نفسيه سيئه )اه ال هتتمي لذلك ( . هذه العباره يمكن للرجل قوهلا لرجل 
اخر يمر بمثل تلك الظروف، ويكون هلا تأثري اجيايب ملا فيها من داللة عىل الصداقة واالستعداد 
لتقديم املساعدة، لكن هذا الكالم بالنسبة للمرأة معناه عدم اهتامم الرجل بمشاعر املرأه )ليس 

لك حّق القلق ( وطبعا فإّن املرأه عند ذلك تتأمل أكثر وتغضب.
وقد حياول الرجل التخفيف من حدة املوقف عىل املرأه فيقول : )اهنا ليست مشكلة عويصة( 
وبعد ذلك يقوم بطرح احللول العلميه للتغلب عىل املشكلة، وبعدها يتوّقع الرجل هدوء املرأه 
ومن ثم شعورها بالسعادة! يا سبحان اهلل عىل سوء الفهم املنبثق من االختالف السايكولوجي . 
فعندما يقوم الرجل بعمل ما، ال يعجب املرأه، فان املرأه تنزعج لذلك وتبدأ بالكالم والغضب 
به وبعد ذلك  املرأة وهتدأهتا وذلك برشح ما قام  وهنا حياول الرجل وبسليقته تطييب خاطر 

حياول إفهام املرأة أن ال داعي لغضبها. 
هنا تشعر املرأة بأن الرجل حياول سلب حّقها يف التعبري عن شعورها السلبي وعن إبداء غضبها، 
فعندما يقوم الرجل بالرشح والتعليل وحماولة تربيره للقيام بذلك العمل فإن الرسالة الوحيدة 

التي تستلمها املرأة يف ذلك الوقت هي أن الرجل ال هيّتم بمشاعرها.
كي تتمكن املرأة من التزام جانب اهلدوء واالستامع إىل رشح الرجل فهي وقبل كل يشء، حتتاج 

من الرجل أن يسمعها أوالً، ويفهم وجهة نظرها واألسباب القوية التي أّدت إىل غضبها.
إذًا، ما جيدر بالرجل فعله هو تأجيل خوضه يف التربير والتعليل، عليه أوالً االستامع للمرأة وما 
تقول، فهذا االستامع يساعد املرأة كثريًا عىل التنفيس عن خاطرها وبعد ذلك تكون مستعّدة 

لالستامع إليه وإىل ما يوّد قوله من تربيرات وحتليالت. 

كيف وبعفوية تبدأ المرأة الجدل؟

أكثر الطرق التي تقوم املرأة من خالهلا بإغضاب الرجل وإثارة اجلدل، هي )عدم املبارشة( أو 
)عدم الوضوح( وذلك عند تبادهلا احلديث مع الرجل. فبدالً من أن تعرّب املرأة عن غضبها أو 
بدون  أو  وبدراية  تعنيفية،  أسئلة  بطرح  تقوم  مبارشة ورصحية،  أملها بصورة  أو خيبة  كرهها 

دراية ترسل املرأة إىل الرجل رسالة مفادها عدم تأييدها له ولكالمه.

))(  النعيمي، طارق كامل النعيمي، سايكولوجية الرجل واملرأة، ص )0) – 9))بترصف. 
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حتى لو أن املرأة مل تقصد إرسال مثل تلك الرسالة، إال أن ما يفهمه الرجل هو تلك الرسالة.
عندما يسمع الرجل سؤال )استجواب( املرأة له )كيف يمكن لك أن تتأخر؟( أو )مِلَ مل ختربين 
بأنك ستتأخر( فالرجل يف هذه احلالة ال يسمع مشاعر املرأة وال يفهمها، بل ما يسمعه هو عدم 
رضاها وانزعاجها لذلك التأخري. يسمع رغبتها التطفّلية التي ال مرّبر هلا يف مساعدته عىل أن 

يصبح أكثر حتماًل للمسؤولية، يشعر هبجوم املرأة عليه وعندها يلتزم جانب الدفاع.
أما بالنسبة للمرأة فال علم هلا بام حيصل للرجل داخليًا، ال تعلم يف هذه اللحظة مدى األمل الذي 

تسببه للرجل نتيجة ترصفها هذا.
والسلبّية،  اإلجيابية  مشاعرها  عن  التعبري  يف  بأحقّيتها  الرجل  اعرتاف  إىل  املرأة  حتتاج  ومثلام 
كذلك حيتاج الرجل إىل تأييد املرأة له. والقاعدة تقول: كلام زاد حب الرجل وتعلقه باملرأة كلام 

زادت حاجته إىل تأييد تلك املرأة له.
ولكي يشعر الرجل بحب املرأة فإنه حيتاج أوالً إىل أن يشعر بأن املرأة تؤيده حتى لو كان لدهيا 

اعرتاضات عىل بعض ترصفاته.
ومن األساليب الشائعة التي تستخدمها املرأة عندما ييسء الرجل الترّصف، تقوم باستجوابه 
ويكون ذلك االستجواب مصحوبًا بنربة صوت تّدل عىل عدم التأييد. تتّبع املرأة هذا األسلوب 
ظنًا منها أن ذلك سيلّقن الرجل درسًا لن ينساه، أماًل يف أن ال يكّرر الرجل ذلك الترصف. ظن 
الّرعب والّضجر  بّث  املرأة هذا هو  ينتج عن إسلوب  الواقع فام  املرأة هذا خاطئ وبعيد عن 
والنتيجة  فيها.  رغبته  ويفقد  يفقد عواطفه جتاهها،  تدرجيّية  وبصورة  الرجل.  قلب  يف  وامللل 
هنا عكسّية وليست إجيابية. لذا جيدر باملرأة االبتعاد عن مثل هذا األسلوب، فالزجر والنهي 

واألسلوب الفّض ال ينفع مع الرجل وال يدّر بأية فائدة عىل املرأة أو عىل العالقة بينهام.
هناك نقطتان حّساستان تعتربان منبعًا للجدل، مها: 

)-عندما يشعر الرجل عدم تأييد املرأة لوجهة نظره.
)-عندما تشعر املرأة بأن أسلوب الرجل يف الكالم إليها ال ينّم عن االحرتام، فتسحب تأييدها 

له.
مناقشة اخلالفات هبدوء وبدون جدل: 

خربة  بدون  متّت  إذا  خصوصًا  جدًا،  شاقة  مهّمة  واملرأة  الرجل  بني  اخلالفات  مناقشة  تعترب 
ودراية. واملشكلة أننا مل نتمّكن تعّلم فّن النقاش بينهام، إذ رسعان ما يتطور النقاش إىل جدل 
وخصام وهذا ما تعّلموه من والدهيام وجبلوا عليه وجعلوه هنجًا يف حياهتام )احلديث بصوت 

مرتفع ونربة قوّية تدّل عىل الرفض(. 
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تتعّلم  التعبري عن مشاعرها، وعندما  املرأة احلق يف  إعطاء  الرجل أسلوب  يتعّلم  لكن عندما 
فالبديل  نعم  واخلصام.  للجدل  داع  أي  هناك  يكون  لن  عندها  الرجل،  تأييد  أسلوب  املرأة 

للجدل واخلصام سيكون النقاش اهلادئ املوضوعي.                
تقديم املساعدة يف األوقات الصعبة: 

للرجل  بالنسبة  أمهية  األمور  أوقات سعيدة وأوقات صعبة. وأكثر  تتخّلل أي عالقة زوجّية 
واملرأة يف مثل هذه املواقف الصعبة هو التحدث إىل بعض بأسلوب احلب والعاطفة والتأييد 

والرعاية.
كام أننا نحتاج إىل أن نفهم نقطة مهمة جدًا أال وهي أن كاًل من الرجل واملرأة بعيدان كل البعد 

عن صفة الكامل، فالكامل هلل تعاىل وحده.
نتعّلم  لنا أن  البسيطة فإنه يصبح من املمكن  أثناء املشاكل  السليمة  إذا تعّلمنا طريقة املحادثة 

كيفية التحدث إىل بعضنا البعض عند الكوارث وامللاّمت.
قد يكون اتباع األسلوب اجليد أثناء املحادثة والتعّود عليه بني الرجل واملرأة صعبًا يف البداية، 
إال أنه من خالل التمرين واملامرسة يصبح سهاًل. وتكثر سهولته كّلام أطلنا فرتة التمرين وبعد 
فرتة من الزمن يصبح ذلك األسلوب اجلديد طابعنا العام يف التعامل وننسى األسلوب القديم.

مساعدة  ونحاول  جّدّية  بكل  املوضوع  نأخذ  وأن  صادقة،  وبنية  التنفيذ  يف  نبدأ  أن  فلنحاول 
بعضنا البعض. وكام يقال )مسافة امليل تبدأ بخطوة واحدة(.

احلوار الوّدي جينبنا اجلدل واخلصام: 
إذا متكنا معرفة احتياج الطرف اآلخر وقمنا بتوفري ذلك االحتياج أو االحتياجات فإننا نتمكن 

من جتنّب اجلدل واخلصام واالبتعاد عنه. 
فلنطرح مثاالً ))) من عامل الواقع لعلنا نجد وسيلة للتقارب والتفاهم عن طريق احلوار ال اجلدل.

األوقات؟  وامللل يف بعض  بالوحدة  إنني أشعر   «  : الزوجة  قالت  إذا  الزوج  يقول  ماذا  ترى 
» فقد يقول مثاًل: » إنه ليس ذنبي« أو » أنا أستغرب أن تقويل أنك تعرشين بامللل« أو » ماذا 

تتوقعني منّي أن أعمل؟ إنني طوال النهار يف عمل«.
يمكن لإلنسان أن يفهم طبيعة مثل هذه اإلجابات الدفاعّية، إال أهنا لن تفيد شيئًا، ولن ختّفف 
من مشاعر الوحدة وامللل عند  الزوجة، وستشعرها قطعًا بأن الزوج مل يستمع إليها، أو مل يفهم 

عليها.

))(مبيض، مأمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، املكتب اإلسالمي، بريوت، ودمشق، وعامن، ))4)هـ– 000)م، طبعة أوىل، من 
ص 4))–  9)). بترصف.
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لقد وجد الباحثون االجتامعيون أن من أكثر العبارات فائدة عند تطبيق » االستامع مع التأّكد 
من الفهم« أن يقول السامع أو )الزوج( عبارات من مثل: » هل يمكن أن ترشحي هذا أكثر 
حتى تعينني عىل الفهم؟« أو » هل عندك يشء آخر حول هذا األمر؟ » فإن هذه العبارات تؤكد 
نفسه،  عاّم يف  التعبري  من  املزيد  األول، وتشجعه عىل  للمتحدث  زالت  ما  احلديث  فرصة  أن 
وبذلك يستطيع املستمع أن يشعر بحقيقة املشاعر التي حياول املتكلم التعبري عنها، وال يعود 

يقف عند جمرد الكلامت. 
إن من األمور العظيمة يف التعامل البرشي أن يشعر اإلنسان بأن أمامه الفرصة للتعبري عام يف 

نفسه. وبأن هناك من يستمع إليه. 
األفكار  هذه  اآلخر  يعيد  أن  وبعد  أفكار،  مخس  أو  أربع  يف  الطرفني  أحد  يتحدث  أن  وبعد 
بأسلوب املرآة، فعندها ُيفتح املجال للطرف اآلخر ليستلم احلديث، بينام يستمع الطرف األول 
فرصة  تبادل  للطرفني  ويمكن   . فهمها  من  ليتأكد  يسمعها  التي  األفكار  يعكس  أن  وحياول 
احلديث هذه عدة مرات بينهام حتى يشعر كل منهام أنه قد عرّب عام يف نفسه، وأن كل طرف قد 

استمع لآلخر.
األمور  ليس من  املرآة،  أو طريقة  الفهم،  من  والتأكد  االستامع  احلوار من خالل  أسلوَب  إن 
التعّلم  لبعض  حيتاج  أسلوب  هو  وإنام  عفوي،  وبشكل  اإلنسان  يستعملها  التي  الطبيعية 
والتدريب واملامرسة، إذ ليس هناك من معلم أفضل من املامرسة والتطبيق. ولن يقتنع اإلنسان 
بالتأثري القوّي هلذا األسلوب إال عندما يتقنه ويطبّقه. ويدرك بشكل مبارش وشخيص نتائجه 

األكيدة.
عندما يفهم الرجل زوجته، وتفهم املرأة زوجها، ويدرك اإلثنان طبيعة الفارق بينهام وحيافظان 
عىل احرتامهام وتقديرمها لبعضهام رغم هذه الفوارق، فعندها يعود الواحد منهام ليشعر باألمن 
والراحة يف صحبة اآلخر، وال يعود يشعر باحلاجة لتجنبه وعدم احلديث معه، وبدل اختالط 
مع  اخلاصة،  وميزاته  بشخصيته  يشعر  منهام  كل  يصبح  بينهام«  فروق  ال   « كزوجني  صورهتام 

املحافظة عىل الرابط الزوجي املتني، وتنشأ بينهام حالة من الثقة واملصارحة واحلرّية.

إن أهم قاعدة يف العالقة الزوجية السعيدة هي أن يتعّلم الزوجان قاعدتني: 
)-االستامع من غري الدفاع عن الذات أو املقاطعة.

)-احلديث اإلجيايب إيامنًا بشخصية اآلخر واعرتافًا به.

احلديث اإلجيايب:  
عرفنا املبدأ األول لنجاح اخلطاب واحلوار، وهو كيف نستمع ونتأكد من الفهم، واملبدأ الثاين 
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للحوار، هو كيف نتكلم.
إذا كانت هناك مشكلة أو صعوبة ما فال بد من احلديث عنها، وإال فسينشأ سوء فهم أو شعور 
بالغيظ واالنزعاج. ولكن علينا أيضًا أن نعرف كيف نتحدث عن مشاعرنا السلبية بطريقة ما، 

ومن دون أن نزيد املشكلة أو االنزعاج.
وليس هذا من األمور السهلة، وخاصة أنه قد تبنّي أن من أهم األمور التي تيسء إىل العالقة 

بني الزوجني: 
)-عدم رغبة الرجل أن يتأثر باملرأة. 

)-فعندما تتحدث املرأة عن موضوع ما فإن أسلوهبا قد حُيدث التوّتر.
التايل الذي جرى بني حنان وزوجها سمري عندما دخل إىل املنزل يف حالة  لننظر إىل اخلالف 

غضب:
سمري: أرجو أن ال تقويل شيئًا، فقد كان يومي طوياًل ومتعبًا.

حنان: وأنا أيضًا كان يومي طوياًل ومتعبًا. حتى أن األوالد ...
سمري: لقد قلت أن ال تتكلمي معي بيشء. هل أنت طرشاء؟ إنك ال تستمعني إيّل أبدًا!.

حنان: لست أنت فقط املتعب. فال تصّب كل غضبك وتعبك عّل. 
سمري: إنك معدومة اإلحساس. أقول متعب، وأنت تزيدين الكالم.

حنان )رافعة صوهتا بغضب(: إنك ال تعرف مشكلتك. إنك دومًا تفكر بنفسك فقط، وال هتتم 
باآلخرين.

سمري )صارخًا(: هكذا إذًا! إنك ال تعرفني إال لومي وعتايب عىل الدوام، وكأنني أنا املخطئ 
دومًا!

)صمت ملدة نصف دقيقة(
إنني ال أريد أن  بيننا. )صمت قصري(  إنني حزين ملا يدور  سمري: يا حنان، هذا أمر حمزن... 

أكون هكذا. أمتنى لو أننا نتحدث يف املساء عام جيري بيننا. 
حنان: وأنا متعبة اآلن، إال أننا نحتاج للجلوس واحلديث معًا.

سمري: حسنًا، فمتى يمكن أن نجلس ونتكلم...؟
ما هو اخلطأ يف هذا احلوار؟

زوجان كل منهام حيب اآلخر ويعطف عليه، إال أن كاًل منهام كان يف حالة تعب وإعياء بسبب 
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الضغوطات الكثرية التي يعاين منها أكثرنا يف هذه األيام. ونالحظ كيف بدأ احلديث واشتد 
بسعة كبرية يف هذا املوقف احلساس. وقد انجرف كل من سمري وحنان إىل الرصاع ألن كاًل 
منهام سمح لعاطفته ومشاعره بالسيطرة عىل كيفية حديثة مع اآلخر. وواضح أن حديث كل 
منهام كان سلبيًا وهجوميًا، ومن حسن التقدير أن سمريًا قد أدرك ما جيري، وأنقذ املوقف بأن 
إنه من السهل أن ينجرف  حتدث بشكل إجيايب، وطالب بتحديد موعد للجلوس واحلديث. 
اإلنسان إىل عادة الكالم بطريقة ردة الفعل السلبية، العديمة من الصرب واللطف والوخيمة، 

والنتائج عىل االثنني. 
والتهّكم  بغضب،  كالرصاخ  نستعملها،  التي  الكلامت  نوعّية  عىل:  السلبي  احلديث  يتوّقف 
واالستهزاء باآلخر، والشتم واللعن. وعبارات كمثل: » أنك أمحق، وال تفهم« أو » إنك دومًا 
تتذمرين وتشتكني«، أو استعامل كلامت ال تساعد أبدًا عىل احلل مثل كلامت التعميم واإلطالق 

»دومًا« أو » عىل طول«.
اآلخر  لكالم  طرف  كل  تفسري  طريقة  هو  احلديث  نتائج  يف  رضرًا  األكثر  األثر  كان  وربام 
وترصفاته، فكل منهام يصدر أحكامًا عىل اآلخر. ويلومه بسبب املشاعر التي أحس هبا، فيبدأ 
السابق عددًا من عبارات  أن يف احلوار  . ونالحظ  باهلجوم مستعمال عبارات »أنت، وانك« 
»أنت وانك«... مثال »أنت طرشاء«، »انك ال تسمعيني أبدا«، »انك دوما تفّكر بنفسك فقط«، 

»إنك ال تعرفني اال لومي«...
وسنرى يف هذا الفصل كيف أنه من املفيد جدا للحديث االجيايب، أن نستعمل ضمري املتحدث 

)املتكلم( »أنا« أو »إين« بدل ضمري املخاطب »أنت« و )إنك(.

تخصيص وقت للكالم :

     ربام كان الفرق االسايس واجلوهري أن سمريًا وحنان قد اتفقنا عىل اجللوس واحلديث. 
لقد استطاعا ايقاف سري احلوار املخرب، واتفقا للعوده للحديث واالستمتاع بالشكل البناء. 
وال شك أن هذا األمر حيتاج لبذل اجلهد وااللتزام، والذي ال بد منه لسالمة العالقه الزوجيه 

احلميمه.
      وتشري بعض الدراسات اىل أن املواضيع التي يتجنب االزواج احلديث فيها، والتي تعترب 

مواضيع ممنوع احلديث فيها، هي من أهم مناطق سوء التفاهم بني الزوجني.
هلذه  التعرض  جتعل  أهنا  اإلجيايب  والكالم  والفهم،  االستمتاع  ملهارات  الكبريه  وامليزة       
والكالم  والفهم،  االستمتاع  مهارات  وتساعد  الزوجني.  لكال  وسليام  مأمونا  أمرا  املواضيع 
اإلجيايب االنسان الذي اعتاد جتنب الكالم واخفاء املواضيع وجها لوجه، تساعده عىل مقاومة 
الرغبة الشديدة يف اخفاء مزيد من املواضيع واملشاعر السلبية التي اعتاد جتنبها، وتشجيعه عىل  
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املواجهة هلذه املواضيع بوعي وصدق يؤدي إىل حلها، أو إىل إجياد حلول متنع الوقوع فيها مرة 
أخرى.

الكالم اللطيف والودود:
 األمر األهم يف اخلطاب اللطيف هو استعامل عبارات »أنا« بدالً من اللوم لآلخر . ونالحظ 

مثل هذا النوع من اخلطاب يف القرآن، عندما نالحظ الفرق بني كالم إبليس:
﴿ڌڌڎڎڈڈژژڑڑ ﴾)))، أي أنت السبب.

﴿ٱٻٻٻٻپپپ الذاتية  للمسؤولية  حتّمل  فيه  الذي  آدم  كالم  وبني   
پڀڀڀ﴾))).

ففي هذا النوع من اخلطاب، يتكّلم كل طرف عن نفسه موّضحًا كيف يشعر وماذا حيتاج فكم 
هو الفرق كبري بني عبارة من مثل »لقد كنت دومًا اتّطلع إىل عودتك إىل املنزل يف املساء ألراك 
وأحتدث معك« وعبارة سلبية من مثل: »إنك ال هتتم أبدًا باالستامع إيّل عندما نلتقي يف املساء!« 
إن احلديث بضمري »أنا« أكثر تأثريًا وفعالية من احلديث بضمري »أنت« وعبارة »أنا« ختفف من 

حدة ما تريد أن تقوله. فلتحاول أن تقارن بني العبارتني التاليتني.
األوىل: »إنك ال تبايل بحالة املنزل!« حيث يفهمها السامع عىل شكل »إنك تتهمني بالتقصري«.

والعبارة الثانية: » إين أشعر بالوحدة عند القيام بأعامل املنزل، وال أستطيع التعبري عن مشاعر 
خيبة األمل التي أحّس هبا«.

عندما يتحدث الزوجان بطريقة ذاتية »أنا« . وعندما يضّمنا كالمهام معان إجيابية، فإن حتسن 
عالقتهام يكون يف العادة فجائيًا وكبريًا.

وليس من السهل أن يبدأ باحلديث بالضمري الذايت »أنا« فهذا يتوّقف عىل قرار أن يبدأ اإلنسان 
بتحمل املسؤولية عن مشاعره وحاجاته. 

القدرة عىل  اكتساب مهارة خاصة يف  التعبري عن نفسه. وحيتاج هذا إىل  وبأن يكون لطيفًا يف 
احلديث عن الذات.

إن هناك ثالث كلامت هامة يف اكتساب مهارات االستامع والكالم، وهي املشاعر واحلاجات 
والرغبات. فهذه الكلامت البسيطة الثالث » أنا أشعر...«، »أنا أحتاج...«، و »أنا أرغب...«. 
تعرب عام نحتاج مجيعًا أن ننقله لآلخرين للتعبري عن أنفسنا وما نحتاجه من اآلخرين ملساعدتنا.

))(  سورة احلجر، اآلية: 9). 
))( سورة األعراف، اآلية: )). 
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ونقول عىل سبيل املثال:
»إنني أشعر يف الفرتة األخرية بكثري من الضغط والتعب«.  -

»وأحّس بأنني أحتاج لبعض الراحة«.  -
عن  بالبحث  مساعديت  تستطيع  وربام  يل،  بالنسبة  هذا  يعني  ماذا  تفهم  أن  »وأرغب   -

طريقة للحصول عىل تلك الراحة«.
واألمر املهم أن يتكلم اإلنسان بعبارات ذاتّية، ويتحدث عن نفسه باختصار ودون إطالة.  

جدول الكالم املناسب وغري املناسب)))

))( مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص 0)).

الكالم غير المناسب والذي ال 
يبدي االحترام

)-ضمري »أنت«:
يستعمل الزوجان »أنت« بدل »أنا« لالنتقاد، 
تفهم...  ال  »أنك  اآلخر.  عيوب  لكشف  أو 

أنت تغضبني... إنك مثل...«
)-االهتام واهلجوم:

لعلك تعلم من التجارب السابقة أن النقد أو 
ال  العمل  وقت  نفس  يف  التوبيخ  أو  التذكري 

يفيد، وال يشّجع عىل التغيري.

)-الصمت:
بأن تكون ضحية صامتة أو رافضة  قد ترتاح 
للكالم، إال أن هذا ال يساعد املوقف أبدَاً، وال 
يفيدك كذلك إخفاء غضبك لتحّقق االنسجام، 

أو املوافقة ملجرّد الرغبة »بالسالمة«.

)-ضمري » أنا« : 
تكلم بضمري »أنا » للتعبري عام تشعر أو حتتاج 
أو تريد »أفضل أن ... أنزعج من ... رسرت 

عندما ... أحتاج وقتًا للتفكري...« 

) – خصص وقتًا للحديث:
واحلديث  للجلوس  وقت  حتديد  األفضل 
نفس  عىل  تركز  أن  وحاول  املشكالت،  عن 
املوضوع، وليستمع كل طرف لآلخر، وحياول 

كل طرف تلبية حاجات اآلخر.
 )-االنفتاح:

بدالً  حتب،  أو  تريد  وماذا  يزعجك،  ماذا  قل 
من أن تتوّقع أن زوجك يعرف ما تريد. وكّرر 
تريد  ما  فهم  أنه  تشعر  حتى  األمر  هذا  ذكر 

قوله. 

الكالم المناسب والذي يبدي 
االحترام الشخصي
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جدول طرق التعامل مع املشكالت والتوترات)))
يستعمل معظم الناس يف تعاملهم مع املشكالت إما اهلجوم أو الفرار. ما هي يا ترى الطريقة 
التي تستعملها أنت يف تعاملك مع الصعوبات مع زوجك؟ ))( يف بداية املشكلة. و))( عندما 

تتضخم. 

 
 

 

))(  مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص )9). 

الكالم غير المناسب والذي ال 
يبدي االحترام

الصراع أو الهجوماألسلوب البصيرة والفهماالنسحاب أو الفرار

4-املقاطعة:
الطرف  أفكار  قراءة  حتاول  عندما  وخاصة 
إبداء  أو  اجلدل،  أو  كالمه،  حتليل  أو  اآلخر، 

النصائح، أو طرح األسئلة لتغيري املوضوع.

حازم وصف السلوك الغالب  يف  إنني 
وعندي شعور بأين دومًا عىل 

حق، واآلخر عىل خطأ.
أفرض  أن  دومًا  وأحاول 
اآلخر.  عىل  وطريقتي  رأيي 
ببعض  أستعني  وقد 

الضغوط. 
عندي رغبة قوية يف أن تسري 
األمور عىل طريقتي اخلاصة.

الصعوبات  أكره  إين 
واألزمات، ولذلك أجتنبها.

ال  أنه  أقول  أن  ويمكنني 
توجد بيننا أختالفات.أحيانًا 
أحاول أن أشغل نفيس بعمل 
ما كي ال نتكلم يف املوضوع.

من  رأيي  عن  أختىل  دومًا  إين 
أجل موافقة اآلخر عىل رأيه.

وال  مشاعري  أخفي  إنني 
أحدث  ال  كي  هبا  أبوح 
بأن  أحيانًا  مشكلة.أفكر 
هذا  إهناء  هو  حّل  أفضل 

الزواج. 

واكتساب  للتعلم  مستعد  أنا 
اخلربة اجلديدة وأعرف أنه ال 
الصعوبات يف احلياة،  بد من 
وأهنا أمر طبيعي. إين أعرض 
أرغب  ولكني  نظري  وجهة 

أيضًا يف سامع الرأي اآلخر. 
التأكد من أين أعرف  أحاول 
الطرف  هيم  وما  هيمني  ما 
يف  معًا  إننانبحث  اآلخر. 
حّل  عىل  االتفاق  كيفية 
نسعى  ثم  ومن  معًا،  يرضينا 
لتطبيق هذا احلل املتفق عليه.

إننا نتعاون مع بعضنا. 

)-شجار غري عادل:
باأللقاب،  التنابز  أو  واالستهزاء،  كالسخرية 
كلامت  استعامل  أو  الغاضب،  الرصاخ  أو 
»دومًا، وعىل طول، أبدًا ال...« فهذا اخلطاب 

يضعف ويمكن أن حيّطم العالقة الزوجية.

4 -املرآة:
انفقا يف حالة التوتر عىل تطبيق املرآة يف الكالم 
كالم  طرف  كل  يلخص  بحيث  واالستامع، 
اآلخر. وتأكد من صحة فهم ما سمعت، وال 

تظن أن هذا تصنعًا، عندما تتفقا عليه. 

) -حماولة الفهم: 
التوتر كثريًا، فحاوال »الوقت  إذا زادت شّدة 
العودة  ويمكنك  األمور،  لتهدئة  املستقطع« 
بقول:« أريد أن أفهم ما تريد قوله«. ومن ثم 

استعمل املرآة لتعكس ما سمعته.

الكالم المناسب والذي يبدي 
االحترام الشخصي
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الصراع أو الهجوماألسلوب البصيرة والفهماالنسحاب أو الفرار
شعار هذا األسلوب.

النتيجة

صاحب  هو  إنه 
والمشكلة  املشكلة، 

عندي شخصيًا
خيس.  وهو  أفوز،  أنا 
حقيقة  أنا  هل  ولكن 

أفوز إذا خس هو؟ 

اآلخر  يريده  ما  دومًا 
أن  أريد  »ال  أو 

أعرف«
أنا أخس، وهو يفوز 

أو كالنا نخس.

لنحاول أن نبحث عن 
حّل ...

كالنا يفوز ويوفق.

األسباب اخلفية للجدل عند املرأة))) 

))( مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص 99).

األسباب الخفية لجدل المرأة

) - أن زوجها يقلل من أمهية مشاعرها. 

)- عندما يستصغرها ويعاملها برتفع، تشعر 
أهنا تضّيع له وقته.

)- عندما ينتقدها، تشعر بأنه يريدها أن تكون 
كاملة. 

7-عندما يربهن هلا أنه كان عليها أال تنزعج 
أو تتأمل، فتشعر بعدم دعمه هلا.

)- أنه ال يعريها اهتاممًا وعليها أن تطلب منه 
دومًا أن يقوم باألعامل.

6-عندما ال يستجيب لطلباهتا تشعر كأهنا غري 
موجودة.

4-عندما يرفع صوته، يربهن هلا أنه عىل حق 
وهي املخطئة.

)- بدل احلكم عليها أو جتاهلها، أن يشعرها 
بقيمتها وصدق مشاعره ونحوها.

باالحرتام والتقدير ملشاعرها  أن يشعرها   -(
وأفكارها بدل عدم االحرتام أو التقدير.

أنه  ويطمئنها  حقيقة،  فهمها  حياول  أن   -(
حيبها بالرغم من أنه ال يوجد إنسان كامل.

أنه  ويظهر  مشاعرها،  عىل  يقّرها  7-أن 
يتفهمها.  

يشعرها  أن  واإلمهال،  االمتهان  بدل   -(
باالحرتام وأهنا هامة بالنسبة إليه.

6-أن يطمئنها بأن يستمع إليها وهيتم هبا، بدل 
اإلمهال. 

بدل  إليها  واالستامع  بالتفهم  يشعرها  أن   -4
التصغري واالمتهان.

ماذا على الزوج أن يفعل ليمنع 
الجدل
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األسباب الخفية لجدل الرجل

يراها  املرأة ألمور صغرية،  تنزعج  )- عندما 
تافهة، أو عندما تنتقده عىل أعامله.

)- عندما تقلق عىل كل أمر يمكن أن حيدث، 
حيث يشعر وكأهنا ال تثق به.

ويشعر  سعادهتا،  عدم  عىل  تلومه  )-عندما 
بأنه مل يعد فارس أحالمها.

7-عندما تنزعج منه بسبب أمر قاله أو فعله، 
فيشعر بأهنا مل تفهمه، أو أهنا ال تثق به. 

8- عندما يشعر أهنا تتوقع منه أن يفهم عليها 
حيث  هبذا،  تكلمه  أن  غري  من  منه  تريد  ماذا 
يشعره هذا بالعجز وعدم القدرة عىل فهمها. 

أن  عليه  ماذا  له  تقول  أن  حتاول  عندما   -(
غري  كأنه  يشعر  عندما  أو  يفعل،  ال  أو  يفعل 

مقّدر.

6-عندما تطلب منه الكالم أو القيام باألعامل 
يف وقت ال يرغب هو فيه القيام هبذه األمور، 

فيشعر بعدم احرتامها له.

4- عندما تشتكي من عدم سعادهتا يف احلياة 
أو مما عليها من األعامل واملسؤوليات، وكأهنا 

ال تقدر ما يقّدمه هلا.  

)- حيتاج للشعور بقبوهلا له كام هو، بدل أن 
تشعره بأهنا تسعى لتحسينه.

تقدر  وأهنا  به،  بالثقة  تشعره  أن  )-عليها 
سبب  بأنه  يشعر  أن  بدل  أجلها،  من  جهوده 

عدم سعادهتا.

يشعر  جتعله  أن  بدل  تشجعه  أن  عليها   -(
باليأس واإلحباط.

7-حيتاج للشعور بالثقة والقبول، بدل الرفض 
والكراهية.

له،  وقبوهلا  عنه  برضاها  للشعور  8-حيتاج 
بدل أن يشعر بالفشل.

بدل  والتقدير  باإلعجاب  تشعره  أن   -(
االمتهان.

أن  بدل  هو،  كام  له  بقبوهلا  للشعور  6-حيتاج 
يشعر بأهنا تسيطر عليه، أو تضغط عليه لكي 
إرضائها  عىل  قادر  غري  بأنه  يشعر  فهو  يتكلم 

أبدًا. 

4- عليها أن تشعره بالتقدير ملا يبذله هلا، بدل 
اللوم والعتاب. 

ماذا على المرأة أن تفعل لتمنع 
الجدل

األسباب اخلفّية جلدل الرجل))) 

))( مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص 00).
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العواطف وتسببها للجدل))):

مثال عىل ذلك لننظر يف الطرق التالية التي خيفي فيها كل من الزوجني حقيقة عاطفته ومشاعره:

))( مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص ))).

كيف يخفي الرجل عاطفته 
الحقيقية:

أو  حزنه  إظهار  ليتجنب  الرجل  يغضب 
شعوره بالذنب أو القلق واخلوف. 

قد يظهر الرجل مشاعر اخلجل ليخفي شعوره 
بالغضب أو احلزن. 

قد يشتكي الرجل أنه قد ُظلم أو اعتدى عليه 
ليخفي شعوره باألمل.

ليخفي  بنفسه  الثقة  شديد  الرجل  يبدو  قد 
شعوره بقلة الكفاءة والرتّدد.

واملساملة  اهلدوء  عاطفة  الرجل  يستعمل  قد 
ليخفي شعوره بالغضب واحلزن.

ليخفي  أو مكرتث  مبال  الرجل غري  يبدو  قد 
شعوره الشديد بالغضب.

ليخفي  وغضبًا  عدوانية  الرجل  يبدي  قد 
شعوره باخلوف والرتدد.

بالنفس  الثقة  أو  بالغضب  الرجل  يشعر  قد 
ليخفي شعورة باخلوف والقلق.

خيبة  أو  غضبها  إظهار  لتتجنب  املرأة  تقلق 
أملها أو شعورها بالذنب أو اخلوف.

قد تظهر املرأة مشاعر احلزن واألسى لتخفي 
شعورها باخلوف أو الغضب.

لتخفي  مرتاحة  غري  بأهنا  املرأة  تشتكي  قد 
شعورها بالغضب أو احلزن أوالندم.

قد تبدو املرأة يف غاية السعادة لتخفي شعورها 
باألمل باحلزن أو خيبة األمل.

لتخفي  الشديد  التفاؤل  املرأة  تستعمل  قد 
شعورها بالغضب أو احلزن أو اليأس. 

قد تبدو املرأة مشّوشة مضطربة لتخفي حقيقة 
خيبة  أو  االنزعاج  أو  بالغضب  شعورها 

األمل.

قد تبدي املرأة عاطفة املحبة والتسامح لتخفي 
شعورها باألمل النفيس أو الغضب. 

قد تظهر املرأة اخلوف والشك لتخفي شعورها 
بالغضب أو احلزن أو األمل النفيس. 

كيف تخفي المرأة عاطفتها 
الحقيقية:
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حل النزاع أو املشكالت)))

نرشح هنا مخس مراحل حلل أي مشكلة بطريقة فّعالة حترتم مشاعر الطرفني.

))( مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص 8)) – 9)).

انتبها إلى المحاذيركيفية التصرفالمرحلة
)- نشوء التوتر:

كمية  بسبب  غاضبة  ليىل 
يف  عمر  يقضيه  الذي  الوقت 

العمل. 

من  والتأكد  االستامع   -(
الفهم:

باالستامع  يتناوب  كالمها 
اآلخر.  من  سمعه  ما  وإعادة 
تريد  آخر  يشء  هناك  »هل 
أن  أرجو  »واآلن  ذكره؟« 

تستمع إيّل«. 

)- الذي أريده هو:
ليىل: أريد قضاء وقت اطول 

معك.
عمر: إن عمل يتطلب الكثري 
من الوقت، وهذا هام بالنسبة 
يل. وأريدك أن تقدري هذا.  

) -وقت اختاذ القرار:
أسبوع  كل  جلستني  مثال: 
ملدة )0)( دقيقية، يستمع كل 

منا لآلخر)0)( دقائق.
حتديد: متى؟ وأين؟

حتديد وقت مناسب:
للحديث  وقت  عىل  االتفاق 
املشكلة.  أو  التوتر  هذا  يف 
منهام  كل  يستطيع  عندما 

االنتباه ملا يريد اآلخر قوله.

ما  تفهم  أنك  من  التأكد 
يريده:

بعد  فهمك  صحة  من  تأكد 
كل عدة مجل. وبعد أن ينتهي 
اآلخر من الكالم يأيت دورك. 
يقول  حتى  هبذا  استمرا 
بأنه  ويشعر  لديه،  ما  كالكام 

قد ُفهم. 

منكام،  يريده كل  ما  تلخيص 
ما  احلديث حقيقة  أثناء  حدد 
منكام  كل  وليحاول  تريده. 

تلخيص ما يريده لآلخر. 

ادرسا  ما:  خطة  عىل  اتفقا 
عىل  لالتفاق  االحتامالت 
الطرفني. تلبي حاجات  التي 
اتفقا عىل خطة واحدة حمددة 
للتطبيق. مـتـى ســـتـــعــودان  
ملراجعة سري هذا اخلطة؟.

حتت  أمر  عىل  االنتباه  ركزا 
تغيريه،  ويمكنكام  سيطرتكام 
بالنسبة  تشعر  كيف  مثاًل 
بحّد  العمل  وليس  للعمل 

ذاته.

يف  الرغبة  مقاومة  حاوال 
أو  املجادلة  أو  األسئلة  طرح 
باالستامع  استمرا  التعليق. 
احلاجات  فهم  من  وبالتأكيد 
للطرف  احلقيقية  واهلموم 

اآلخر.

املرحلة  هذه  يف  أنه  تقلقا  ال 
بني  الكبري  االختالف 
االستامع  يف  وتابعا  رغباتكام. 

والتأكد من فهم اآلخر.

قد تنسيان اخلطة املتفق عليها 
إن مل تكتب.

خاص  دفرت  استعامل  ويفيد 
ووقت  يوم  أيضًا  لكتابة 

العودة ملراجعة سري اخلطة.
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انتبها إلى المحاذيركيفية التصرفالمرحلة
4- البحث عن احتامالت:

هناية  يف  للنزهة  )-اخلروج 
األسبوع.

)- وقت لالستامع كل يوم.
)-أو عدة أيام كل أسبوع.

كل  البيت  خارج  4-أمسية 
أسبوع.

)-اهناء العمل مبكرًا مرة يف 
األسبوع. 

وعرض  العقل  تفعيل 
االحتامالت:

 (7-(( يف  معا  فكرا 
بأس  ال  للحّل.  احتامالت 
غري  االقرتاحات  تكون  أن 
تكون  أن  حاجة  وال  واقعية، 

عمليًا يف هذه املرحلة.  

أو  نقاش  بأي  هنا  تقوما  ال 
املوافقة  أو  حكم  إصدار 
كتابة  إن  اقرتاح.  أي  عىل 
صاحبه  ُيشعر  اقرتاح  كل 

باالحرتام والتقدير.

جدول تقوية العالقة الزوجية الناجحة)))

يوجد يف هذا اجلدول سبعة اقرتاحات مأخوذه من جتارب الكثري من الناس، وهي تساعد عىل 
بقاء احلب بني الزوجني حّيا وناميًا. ادرسها ثم انظر أهيا هام جدًا بالنسبة لك، وأهيا أقل أمهية؟

))( مبيض، د.مؤمون، التفاهم يف احلياة الزوجية، ص ))) – ))).

االقتراح

) - موعد أسبوعي:
لكام فقط. ويؤجل احلديث يف كل املشكالت 

والصعوبات.
ويفضل أن يكون خارج املنزل إذا أمكن.

)-املداعبة واالسرتخاء والتسلية:
اخلفيفة  التسلية  باهتامم.  املبارش  احلديث 

الظريفة املداعبة واللمس غري اجلنيس.

حاوال يف هناية كل أسبوع أن ختططا ملا يمكنكام 
عمله معًا يف املوعد القادم.

قد حيتاج الواحد منكام أن يسأل نفسه: »كيف 
أملسه؟ وكيف حيب  أن  اآلخر  الطرف  يرغب 
اللعب والتسلية؟ وما هي األمور التي نستمتع 

القيام هبا معًا؟«. 

التطبيق العملي
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االقتراح

)-وقت ملتابعة ما جيري:
لالستامع  و)0)(  للحديث  دقائق   )(0(

يفضل أن يكون مرتني يف األسبوع.
4- التعامل مع التوترات:

أن  قبل  الصعوبات  يف  للحديث  وقت 
والتأكد  االستامع  طريقة  استعامل  تستفحل. 

من الفهم.

)- املساحمة:
أكثر ما ييسء للعالقة هو الشعور باألمل وسوء 
الزوجية أن تكون  الفهم. وال يمكن للعالقة 

صحّية حتى تكون فيها املساحمة واملغفرة.  

6- أعامل املحبة:
وقم  لزوجك،  حمبتك  عن  تنم  أعامل  يف  فكر 

بتنفيذها. مع إعطاء زوجك وقتًا واهتاممًا.
7- البحث عن املساعدة والدعم:

قد  ولكن  بينكام،  املشكالت  حّل  حاوال 
حتتاجان ملن يساعدكام إذا كان يصعب عليكام 

حل املشكلة. 

هل هناك يوم حمدد نستطيع قضاء )0)( دقيقة 
فيه للحديث واالستامع.

نتفق  آخر  لوقت  احلاد  اجلدل  تأجيل  نستطيع 
دقيقة   )(0( وقت  هو  يكون  وقد  عليه. 

للحديث واالستامع.

قبل  حديث  جلسات  لعدة  أحدكام  حيتاج  قد 
لفتح  يعود  بأال  ويتعهد  املساحمة،  يستطيع  أن 

املوضوع ملجرد إغاظة الطرف اآلخر. 

أقدمها  أن  يمكن  التي  باألعامل  قائمة  كتابة 
بني  مفاجأة  ترتيب  وحاول  اآلخر.  للطرف 

حني وآخر.
قد نستطيع االتصال بقريب أو صديق لنا عنده 

خربة يف هذه القضايا، أو بمتخصص نفيس.

التطبيق العملي

ويف اخلتام نستخلص ونقول:

أنعم علينا، ونعم اهلل عىل عباده ال تعد وال حتىص، فمن نعم اهلل اجلليلة عىل  الذي  احلمد هلل 
نَة يف حّرية االختيار، واحلواس الظاهرة والباطنة  عباده، الفكر املدرك للمعرفة واإلرادة املمكَّ
والرزق والصحة، وتسخري املسخرات يف الكون، كالشمس والقمر والنجوم والبحار واألهنار 
الرسل  لنا  وبعث  الدين،  لنا  واصطفى  وغريها،  واملراكب  واألنعام  والنهار  والليل  واجلبال 
ملا  احلاوي  القرآن  وأنزل  التسليم،  وأتم  الصالة  أفضل  عليه  حممد  سيدنا  وخامتهم  األكرمني 
فيه هداية البرش، وإرشادهم إىل الرصاط املستقيم ألجل سعادهتم العاجلة واآلجلة، وما أعد 
اهلل للمؤمنني املتقني من جنات النعيم يدخلوهنا يوم الدين بفضل اهلل ورمحته هبم ومنها عفوه 

﴿چچچچڇڇڇڇڍڍڌ تعاىل:  قال  وغفرانه 
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تعاىل:  وقال  گ﴾)))،  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
﴿ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ

ڈڈژژڑ﴾))) .
﴿ڤڤڦڦڦڦڄڄڄ تعاىل:  وقال 
ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ
ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑ
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ڳ﴾))).
لقد أكدت نصوص كثرية جدًا أّن رصاط اهلل الديني الذي اصطفاه اهلل لعباده رصاط مستقيم 

واحد، ال تعدد فيه، وهو الدين الذي بينه اهلل آلدم ولسائر النبيني واملرسلني من ذريته.

تتالحق مواكبها  ة واحدة،  ُأمَّ الرسل  َأْتباع مجيع  اهلل  لعباده جعل  اهلل  إىل وحدة رصاط  ونظرًا 
. y بقيادة املرسلني، حتى خامتة الرساالت الربانية التي جعل اهلل قائدها حممد بن عبداهلل

قال  شتى،  وأحزاب  فرق  إىل  والتمزق  التفرق  يف  السبب  كانت  التي  هي  الناس  أهواء  لكن 
ے ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعاىل: 
ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ۉۉېېېې﴾)4).
فأعداء النفس من اخلارج والداخل وال يمكن هلذا اإلنسان الدفاع عن نفسه إال بمعرفة العدو، 
القلب والنفس والعقل واحلواس، والسبب يف انحراف اإلنسان عن  ولقد تعرفنا سابقًا عىل 

الرصاط املستقيم.

تعرفنا فيام سبق عىل كيد العدو إبليس حني شطن عن رمحة اهلل فأصبح ملعونًا مرجومًا، وعلمنا 
اإلنسان  صدر  يف  يوسوس  أن  باستطاعته  خملوق  أنه  يعدو  ال  اإلنسان  حياة  يف  الشيطان  أّن 
احلرة،  بإرادته  اخلطيئة  يرتكب  الذي  هو  اإلنسان  إّن  ثمَّ  اخلطيئة،  ارتكاب  له  ويزّين  بالرّش، 

ويعترب مسؤوالً عنها مسؤولية تامة.

وحتققنا من النصوص القرآنية أن الشيطان ليس له سلطان عىل حياة اإلنسان وال إرادته، إال من

))(  سورة املائدة، اآلية: ). 
))( سورة األنعام، اآلية: ))). 

))(  سورة املائدة، اآليتان: ))، 6). 
)4(  سورة املؤمنون، اآليات: )) – 4). 
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 سّلم قيادة نفسه له وتبعه خمتارًا لنفسه طريق الغواية، فوجوده يف حياة اإلنسان اقتضته حكمة 
التوازن بني طريف اخلري والرش يف امتحان إرادة اإلنسان.

من  ألقودهنم  أي:   ،((( ںںڻڻ﴾  تعاىل:﴿  قوله  يف  اآليات  بينّا  وقد 
اإلرساء:  سورة  يف  جاء  كام  له  اهلل  فقال  إلغوائهم،  عليهم  وألستولنَيَّ  الغي،  إىل  أحناكهم 

﴿ېېېېىىائائەئەئ﴾))).
ڳ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  احلجر﴿ک  سورة  يف  أيضًا  وجاء 

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ﴾))) .
وعلمنا أيضًا أّن وظيفة الشيطان يف حياة اإلنسان أهنا الوسوسة يف صدره، ويشعر اإلنسان هبذه 

الوسوسة يف صورة خواطر تزّين له اإلثم واملعصية.

وتعرفنا إىل القلب وحديث النفس، وأن اخلواطر تدّب يف القلب، وأن منطقة حديث النفس 
كائنة يف قلب كل إنسان، وأن الركن األول من منطقة حديث النفس النازعان ومها إثنان؛ األول 
ويسمى نازع اخلري وفطرة اإلنسان، ومبعث التقوى واإليامن، والثاين: يسمى نازع الرش واهلوى 
وهو مبعث الفجور والعصيان يف اإلنسان. واهلل عّز وجّل ابتىل اإلنسان بإجياد نازعني يف النفس 
أحدمها للفجور واآلخر للتقوى، وأن اهلل عّز وجّل أهلمه التقوى والتوبة واإلستغفار، أما إهلام  
الرش فهو من الشيطان وهو النفس األمارة بالسوء. فحني تتمّلك النفس األماّرة بالسوء يكون 

هلا سلطة عىل اإلنسان أقوى من سلطة الشيطان واآلن نسألك بصدق ورصاحة:

هل وقفت أيتها املرأة وقفة مع نفسك؟  -

هل سألتها يومًا ماذا تريد؟  -

هل سألت نفسك من أنت وما هي هويّتك وما هي وظيفتك وما هدفك يف احلياة؟  -

-  هل سألت نفسك مرة واحدة وقلت هل نلت السعادة التي أريد؟

أمل تالحظي حالة اإلكتئاب التي أحاطتك؟ مِلَ ال حتركني ساكنًا لكي تغريي حياتك؟  -

أين  إىل  فتقولني  رسيعًا  يسري  الزمن  وأّن  يوم  بعد  يومًا  تكربين  أنك  حظت  ال  هل   -
املسري؟

))( سورة اإلرساء، اآلية: )6. 
))(  سورة اإلرساء، اآلية: )6. 

))(  سورة احلجر، اآليات: 40-)4. 
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هل جهزت نفسك ليوم املصري؟  -

هل جهزت إجابتك للموىل العل القدير؟  -

ماذا ستجيبني؟ بعد أن عرفت ما أنعم اهلل عّز وجّل  عليك وأكرمك بجميع النعم؟  -

قفي اآلن وقفة مع نفسك لإلجابة عن هذه األسئلة: 

أوالً: ما هدفك يف هذه احلياة؟

ما هويتك احلقيقّية كإنسان؟

ما وظيفتك يف هذه احلياة القصرية؟

وهل أديتها كام حيب اهلل ويرىض؟

ثانيًا: هل جلست مع نفسك مرة وسألتها ماذا تريد هذه النفس التي بني جنبيك؟

وهل تعرفت عليها وعىل أرسارها وأهوائها؟

ثالثًا: ماذا أريد؟ وأنا ملن أنتقي؟

هل سمعت قول اهلل تعاىل: ﴿ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ
ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئ﴾))) ؟

أيتها املرأة: 

هل تريدين أن تولدي من جديد؟  -

وهل سألت نفسك كيف أولد من جديد؟  -

وهل يمكنني بعد هذا العمر أن أعيد والديت من جديد؟  -

متى يكون التغيري؟ وهل فات األوان؟  -

وما هو التغيري؟ وملاذا التغيري؟  -

))( سورة احلديد، اآلية: 6).
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قال تعاىل:﴿ ھھےےۓۓڭڭڭڭ﴾ۇ ))) .

التغيري: هوالتحّول من حالة إىل  حالة أخرى.

هل التغيري ظاهرة طبيعية؟

وهل التغيري رضورة هلذه احلياة؟

نعم التغيري ظاهرة طبيعية ورضورة هلذه احلياة!

أنا والزمن خملوقان

فإّن القانون يسي عىل اإلثنني.

اجلسم يتغرّي وخالياك شئت أم أبيت يف عملية تغيري مستّمر.

القمر  متحّركني  جسمني  بني  احلركة  وحدة  هو  فالزمن  طبيعية.  ظاهرة  وهو  يتغرّي  الزمن: 
واألرض، والشمس واألرض.

 

))( سورة الرعد، اآلية:)).
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هناك قول ألحد الصاحلني:
» من تساوى يوماه فهو مغبون » أي صاحب جتارة خارسة .

ومن كان أمسه خريًا من يومه فهو حمروم.
ومن مل يكن يف زيادة وكان يف نقصان فاملوت خري له.

                            الزمن متغرّي

                         والنفس إن مل تسبق الزمن فهي يف جتارة خارسة

                           اجلسد متغري

لذا ال نشعر بالسعادة بالرغم من حتقيقنا إلنجازات كثرية.
والتائهون وراء أوهام السعادة مل يصلوا إال لساب خادع... ومل حيققوا سوى اإلكتئاب كيف 
ال وقد أمهلوا فطرهتم التي فطرهم اهلل عليها، ونسوا أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان وبنّي له طريق 

السعادة. 
تعاىل:  قال  نعمة  يف  اإلنسان  أن  واألصل  متغرّي،  واجلسد  الكونية  بسننه  متغرّي  الزمن  لذا 

ٿ ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  ٻٻٻپ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾))).

 أوالً: فاقد اليشء ال يعطيه.

ثانيًا: متى يكون التغيري؟))).

))( سورة األنفال، اآلية: )). 
))(  دورة )كيف تولد من جديد( للدكتور عبد الرمحن ذاكر حامد، أعطيت يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي )بريوت( 004)م 

بترصف. 
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التغيري رضورة دائمة قال رسول اهلل y  )إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فاستطاع أال 
تقوم حتى تغرسها، ليغرسها فله بذلك أجر())).

ثالثًا: أين يكون التغيري؟
هل يكون التغيري بأنفسكم؟

كيف يكون التغيري؟
بمعرفة أن الفطرة السليمة هي )التلقي واالستفهام(

وأسئلتها: ماذا ؟ ملاذا؟ متى؟ أين  وكيف؟ 
وال تكون إال عن طريق العلم واملعرفة.

لقد أثبتت اآليات القرآنية أّن النفس اإلنسانية هي املكّلفة واملسؤولة مسؤولية شخصية مبارشة 
قال تعاىل: ﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ﴾))).

وقال تعاىل: ﴿ڻڻۀۀہہہہھھھھ﴾))) .
ولكي نبدأ أوالً يف طريق التغيري ال بد من معرفة دواء شاف، هل تريدين اجلواب الكايف للسؤال 

عن الدواء الشايف؟
قال رسول اهلل y : )ما أنزل اهلل من داء إال وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله()4). 
النفس  فإّن  به، هل سألت نفسك ماذا يمأل قلبك؟  القلب  تعّلق  ما  التغيري هو  املانع من  إن   
هذا  فوات  من  عليها  أرض  حصوله  مكروه  خشية  أو  منه،  أعىل  ملحبوب  إال  حمبوبًا  ترتك  ال 
املحبوب، فال جيتمع يف القلب حّب اهلل وحّب الصور، بل مها ضدان ال جيتمعان، بل ال بد أن 
خيرج أحدمها صاحبه، قال رسول اهلل y  )ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن أن يكون 
اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل وأن يكره أن يرجع يف الكفر بعد 
أن أنقذه اهلل منه كام يكره أن يلقى يف النار()))، ويف رواية )من أحّب هلل وأبغض هلل، وأعطى هلل، 

ومنع هلل، فقد استكمل اإليامن()6).
 لذا هناك أربعة أنواع للمحبة:

))(  ذكره عىل بن عل بن العزيز يف املنتخب بإسناد حسن عن أنس ريض اهلل عنه، ) عمدة القارئ يف رشح صحيح البخاري لبدر 
الدين العيني، باب احلرث والزراعة(. 

))(  سورة البقرة، اآلية: 86). 
))(  سورة النساء، اآلية: ))). 

)4(  رواه الرتمذي )9)0)(، وأبو داود )))8)(، ابن ماجه )6)4)). 
))(  رواه البخاري )6)(، ومسلم ))4(، والرتمذي )6)9)(، النسائي )8/ 96(، ابن ماجه )))40) . 

)6(  رواه أبو داود ))468). 
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األول: حمبة اهلل وال تكفي وحدها يف النجاة من عذاب اهلل والفوز بثوابه.
الثاين: حمبة ما حيبه اهلل، وهذه هي التي تدخله يف اإلسالم وخترجه من الكفر.

الثالث: احلب هلل وفيه، وهي من لوازم حمبة ما حيب أي أن حيب اإلنسان عمل كل ما حيبه اهلل 
ويرضيه.

الرابع: املحبة مع اهلل، وهي املحبة الرشكية، وكل من أحب شيئًا مع اهلل، ال هلل وال من أجله وال 
فيه، فقد اختذه نِّدا من دون اهلل وهذه حمبة املرشكني.

وبقي اخلامس: وهو حمبة الطبيعة وهي ميل اإلنسان إىل ما يالئم طبعه، كمحبة العطشان للامء 
واجلائع للطعام، وحمبة النوم والزوجة والولد فتلك ال تذم إال إذا أهلت عن ذكر اهلل وشغلت 

عن حمبته ﴿ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴾ ))).
ذكر  وقد  الدرجات  من  العليا  والذروة  املقامات،  من  القصوى  الغاية  هي  هلل  املحبة  فإن  لذا 
اإلمام الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين حتت كتاب املحبة والشوق واألنس والرضا))): بيان 
شواهد الرشع يف املحبة وأسباهبا، ثّم بيان أن ال مستحق للمحبة إال اهلل تعاىل، ثّم بنّي أّن أعظم 

اللذات لذة النظر إىل وجهه الكريم يف اآلخرة يف يوم املعاد واحلساب.
أما الشواهد:

قال تعاىل: ﴿ڈژژڑڑ﴾))) .
وقوله تعاىل: ﴿ہہ﴾ )4) 

ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعاىل:  وقال 
ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

ڱ﴾))) .
وقال رسول اهلل y : )أحبوا اهلل ملا يغدوكم من نعمة وأحبوين بحب اهلل()6).

))( سورة املنافقون، اآلية: ).
))( الغزايل، أيب حامد، احياء علوم الدين، دار األرقم بن األرقم، بريوت، الطبعة األوىل، 9)4)هـ– 998)م. املجلد الرابع، ص 

)7) – 90) بترصف.
))(  سورة البقرة، اآلية: )6). 

)4( سورة املائدة، األية: 4). 
))( سورة التوبة، اآلية: 4)

)6(   راه الرتمذي، حديث رقم: 789)، يف املناقب ج) / 664.  
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وقد قال نبينا حممد y  يف دعائه » اللهم ارزقنا حبك وحب من حيبك وحب العمل الذي يبلغنا 
حبك اللهم اجعل حبك أحب إيل من نفيس وأهل ومن املاء البارد())).

بيان حقيقة املحبة وأسباهبا وحتقيق معنى حمبة العبد هلل تعاىل:
فأول: ما ينبغي أن يتحّقق، أنه ال يتصّور حمبة إال بعد معرفٍة وإدراك، إذ ال حيّب اإلنسان إال ما 
يعرفه، ولذلك مل يتصور أن يتصف باحلب اجلامد بل هي خاصّية احلّي املدرك. ثم املدركات يف 
انقسامها تنقسم إىل ما يوافق طبع املدرك، ويالئمه ويلذه، وإىل ما ينافيه وينافره ويؤمله، وإىل ما 

ال يؤثر فيه بإيالم أو إلذاذ.

املدركات  انقسام  بحسب  حمالة  ال  انقسم  واملعرفة  لإلدراك  تابعًا  كان  ملا  احلّب  أن  الثاين: 
واحلواس، فلكل حاسة إدراك لنوع من املدركات، وللطبع بسبب تلك الّلذة ميل إليها، فكانت 
حمبوبات عند الطبع السليم، فلذة العني هي يف إدراك املبرصات اجلميلة، والصور املليحة احلسنة 
املستلذة، ولذة األذن هي يف النغامت املوزونة، ولذة الشّم تكون يف الروائح الطيّبة، ولذة الذوق 
يف الطعوم الشهّية، ولذة الّلمس هي يف اللني والنعومة وملا كانت هذه املدركات باحلواس ملذة 
كانت حمبوبة، أي للطبع السليم ميل إليها حتى قال رسول اهلل y: )حبب إيّل من الدنيا: النساء 
أنه الَحّظ للعني الطّيب حمبوبًا، ومعلوم  قّرة عيني يف الصالة()))، فسّمي  والطيب، وجعلت 

 والسمع فيه، بل الشّم فقط، وسّمى النساء حمبوبات والَحظَّ فيهّن إال للبرص واللمس دون 
ال  أهنا  ومعلوم  املحبوبات،  أبلغ  وجعلها  عني،  قرة  الصالة  وسمى  والسمع،  والذوق  الشم 
حتظى هبا احلواس اخلمس، بل حيظى هبا حٌس سادس وظنته القلب وال يدركه إال من كان له 

قلب.

فإن كان احلب مقصورًا عىل مدركات  البهائم اإلنسان  فيها  ولذات احلواس اخلمس تشارك 
من  به  يؤمن  بام  القلب  لذة  فتكون  املقامات  هذه  من  أعىل  تعاىل  اهلل  وحب  اخلمس  احلواس 

األمور الغيبية التي ال ترى باحلواس وال تدركه العقول السليمة.

األصل الثالث: وفيه األسباب التي تجعل المحبة في القلب: 

نفسه،  أنه قد حيب غريه ألجل  نفسه وال خيفى  أنه حيب  أن اإلنسان ال خيفى  السبب األول: 
ميال  طبعه  يف  أن  لنفسه  حبه  ومعنى  وذاته،  نفسه  حي:  كل  عند  األول  املحبوب  أن  وبيان 

))(  رواه الرتمذي، حديث رقم: 490)، يف الدعوات ج) / ))). 
))(  رواه النسائي، حديث رقم: 7)9)، يف أول كتاب عرشة النساء ج7/ )6. 
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تعاىل:  اهلل  سنة  بحكم  الطباع  يف  غزيرة  وهذه  وهالكه  عدمه  عن  ونفرة  وجوده،  دوام  إىل 
﴿ىئیییی﴾))) .

السبب الثاين: إن اإلنسان عبد اإلحسان، وقد جبلت القلوب عىل حّب من أحسن إليها وبغض 
من أساء إليها، فكل من أحّب املحسن إلحسانه فام أحب ذاته حتقيقًا بل أحب إحسانه وهو 
فعٌل من أفعاله لو زال زال احلب مع بقاء ذاته حتقيقًا، ولو نقص احلّب ولو زاد، ويتطّرق إليه 

الزيادة والنقصان بحسب زيادة اإلحسان ونقصانه.
السبب الثالث: أن حيب اليشء لذاته ال حلظ ينال من وراء ذاته، بل تكون ذاته عني حّظه، وهذا 
ألّن  اجلامل،  لعني  وذلك  اجلامل  كحب  وذلك  بدوامه،  يوثق  الذي  البالغ  احلقيقي  احلب  هو 

إدراك اجلامل فيه عني اللذة واللذة حمبوبة لذاهتا ال لغريها.
لذة  الشهوة  فإّن قضاء  الشهوة  إال ألجل قضاء  يتصور  اجلميلة ال  الصور  أّن حّب  تظن  وال 
إىل  النظر  باستلذاذ  قاضية  السليمة  فالطباع  اجلاري، وحّب اخلرضة،  املاء  مثال حب  أخرى، 
األنوار واألزهار واألطيار املليحة األلوان، احلسنة النقش املتناسبة الشكل، حتى إن اإلنسان 

لتنفرج عنه الغموم واهلموم بالنظر إليها ال لطلب حظ وراء النظر.
فهذه األسباب ملذة، وكل لذيذ حمبوب، وكل حسن ومجال فال خيلو إدراكه عن لذة، وال أحد 

ينكر كون اجلامل حمبوبًا بالطبع.

أهنا حتب  البرشية  النفس  الرذائل. طبيعة  التنـزه عن  أهنا حتب  اإلنسان  الرابع: طبيعة  السبب 
اإلنسان املستقيم الذي ليس عنده خداع وال كذب وتكره الكذوب ذا الوجوه حتى الكفار لو 

كانت هذه صفاهتم حيبون هذه الصفات اجلميلة.
السبب اخلامس: املناسبة اخلفية بني املحب واملحبوب، إذ رّب شخصني تتأكد املحبة بينهام ال 
بسبب مجاٍل أو حٍظ ولكن بمجرد تناسب األوراح فقد ذكر يف حديث رسول اهلل y )األرواح  

جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف())).
فإذًا، ترجع أقسام احلب إىل مخسة أسباب هي: حب اإلنسان وجوَد نفسه وكامله وبقائه. وحب 
من أحسن إليه فيام يرجع إىل دوام وجوده، ويعني عىل بقائه ودفع املهلكات عنه وحبه من كان 
حمسنًا يف نفسه إىل الناس وإن مل يكن حمسنًا إليه، وحبه لكل ما هو مجيل يف ذاته سواء كان من 
الصور الظاهرة أو الباطنة. وحب كان بينه وبينه مناسبة خفّية يف الباطن، فلو اجتمعت هذه 
الصورة ولد مجيل  لإلنسان  كان  لو  كام  واحد تضاعف احلب ال حمالة،  األسباب يف شخص 

))( سورة األحزاب، اآلية:)6.
))( رواه مسلم، حديث رقم: 8)6)، كتاب: الرب والصلة، ج)/ ))0) .
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 حسن اخللق كامل العلم حسن التدبري حمسن إىل اخللق وحمسن إىل الوالد كان حمبوبًا ال حمالة 
غاية احلب.

بيان أن المستحق للمحبة هو اهلل: 
األسباب اخلمسة لبيان املحبة هي جمتمعة يف حق اهلل تعاىل، ووجودها يف حّق غريه وهم وختّيل، 
وهو جماز حمض ال حقيقة له، ومتى ثبت ذلك انكشف لكل ذي بصريه ضد ما ختّيله ضعفاء 
العقول والقلوب من استحالة حب اهلل تعاىل حتقيقًا، وباَن أّن التحقيق يقتيض أن ال حتب أحدًا 

غري اهلل تعاىل.
أما السبب األول: وهو حب اإلنسان نفسه وبقاَءه وكامله ودوام وجوده، وبغضه هلالكه وعدمه 
ونقصانه وقواطع كامله فهذه جبلة كِل حّي، وال يتصّور أن ينفك عنها، وهذا يقتيض غاية املحبة 
وإنام وجود  ذاته،  من  له  أنه ال وجود  قطعًا  ربه عرف  نفسه وعرف  فإن من عرف  تعاىل،  هلل 
إليه وخلق  ذاته ودوام وجوده وكامل وجوده من اهلل وإىل اهلل وباهلل، خلق األسباب املوصلة 
بل هو حمٌض  ذاته،  له من  ذاته ال وجود  فالعبد من حيث  وإال  األسباب  استعامل  إىل  اهلداية 
وعدم رِصف، لوال فضل اهلل تعاىل عليه باإلجياد، وهو هالك عقيم وجوده لوال فضل اهلل عليه 

باإلبقاء، وهو ناقص بعد الوجود لوال فضل اهلل عليه بالتكميل خللقته.
فاهلل وحده ال رشيك له املستحق للمحبة ألنه الغنى، قال تعاىل: ﴿ۀہہہ

العزة  رّب  به  انفرد  ذايّت  وصف  والكامل  الغني  فوصف   ،  ((( ہھھھھےے﴾ 
واجلالل ووصف احلاجة واالفتقار وصف ذايت لكل خملوق عىل وجه االضطرار يف حبه هلل 

تعاىل.       
بنفسه  اشتغل  فألنه  هذا  احلب  من  خال  ومن  له،  رشيك  ال  وحده  للحب  املستحق  هو  فاهلل 

وشهواته وغفل عن نعم اهلل عزَّ وجّل.

أما السبب الثاين: وهو حبه من أحسن إليه فواساه بامله والطفه بكالمه، وأمّده بمعونته وقمع 
أعداَءه وقام بدفع رش األرشار عنه، وهذا بعينه يقتيض أن ال حيب إال اهلل تعاىل فإنه لو عرف 
ُتعدُّ وال حُتىص: فال  إحسانه  أنواع  فأما  فقط،  تعاىل  اهلل  إليه هو  املحسن  أن  لعلم  املعرفة  حق 

﴿پپپڀڀڀڀ﴾ ))) .

أما السبب الثالث: فهو حبه للمحسن يف نفسه وإن مل يصل إليه إحسانه. وهذا يقتيض حب

))( سورة فاطر، اآلية: )).
))(  سورة إبراهيم، اآلية: 4). 
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 اهلل تعاىل بل يقتيض أن ال حيب غريه أصاًل من حيث يتعّلق منه بسبب، فإّن اهلل هو املحسن 
باألعضاء  بتكميلهم  ثانيًا:  بإجيادهم  أوال:  اخلالئق،  أصناف  مجيع  عىل  واملتفضل  الكافة،  إىل 

واألسباب التي هي من رضوراهتم. وثالثًا: برتفيههم وتنعيمهم.

وأما السبب الرابع: فهو حّب كل مجيل لذات اجلامل، فاجلميل املطلق هو اهلل هو الواحد الذي 
ال رشيك له، قائم بنفسه ال يفتقر إىل غريه أزالً وأبدًا، وهو الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته 
أوال  بأسامئه وصفاته واحد  زال  قبله وما  فهو سبحانه كان وال يشء معه وال يشء  وأفعاله، 
موجودًا،  كان  نقصًا  عنه  يزيل  أو  مفقودا،  كان  كامال  يزده  مل  املخلوقات  فوجود  خلقه،  قبل 
واجلميل سبحانه هو املتصف باجلامل املطلق يف ذات األسامء والصفات واألفعال، قال رسول 
اهلل y: )إن اهلل تعاىل مجيل حيب اجلامل، وحيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده، ويبغض البؤس 

والتباؤس())).
واألفعال،  والصفات  الذات  والعظمة يف  منتهى احلسن  أركان اجلالل، واجلالل  أحد  اجلامل 
وهو يقوم عىل ركنني اثنني الكامل واجلامل، فالكامل بلوغ الوصف أعاله، واجلامل بلوغ احلسن 

منتهاه، قال تعاىل:﴿ڌڌڎڎڈڈ﴾ ))).
فاحلب هبذا السبب أقوى من احلب باإلحسان ألن اإلحسان يزيد وينقص.

أما السبب اخلامس للحب: فهو التآلف والتناكر وهذا السبب أيضًا يقتيض حب اهلل تعاىل، ألن 
اهلل عّز وجّل هو الذي ألف بني قلوهبم.

فهذه األسباب املوجبة ملحبة اهلل وحده ال رشيك له فهي فضل من اهلل علينا فأين أنت أيتها املرأة 
من حبك هلل؟ وهل وجدت بعد هذه األسباب املوجبة حلب اهلل عّز وجّل هتاونًا يف معرفتها؟ 

إذن، أدعوك إىل الطريق الذي إن سلكته تصل بإذن اهلل إىل حمبة اهلل عّز وجّل))).

                من يدعي حمبة اهلل :
              ال ختدعن فللحبيب دالئل                              ولديه من حتف احلبيب وسائل                       

               منها تنعمه بمر بالئه                                        ورسوره يف كل ما هو فاعل
               فاملنع منه عطية مقبولة                                     والفقر إكراٌم وبٌر عاجل

              ومن الدالئل أن ترى عزمه                             طوع احلبيب وإن ألح العاذل

))( كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين عىل بن حسام الدين الربهان نووي، 6/ 9)6 )66)7)).
))(   سورة الرمحن، اآلية: 7). 

))( الغزايل، إحياء علوم الدين، ص )8) – )9) بترصف.
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               ومن الدالئل أن يرى مبتساًم                           والقلب فيه من احلبيب بالبل
              ومن الدالئل أن يرى متفهاًم                            لكالم من حيظى لديه السائل

              ومن الدالئل أن يرى منقشفًا                         متحفظًا من كل ما هو قائل
  

تأكدي إن مل يمأل قلبك حب اهلل عّز وجّل فلن يكون لديك القدرة عىل تغيري املفتاح الذي يف 
داخلك مع دفع النفس األمارة بالسوء أن حتكمك.

فهل تريدين العزة؟ هل تريدين املحبة؟ هل تريدين السعادة؟ هناك طريق واحد نسلكه سويًا 
لنصل إىل العزة واملحبة والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

أول باب للتغيري هو معرفة النفس: من أنا، ومِلَ أنا؟ معرفة الفطرة معرفة اإلجابة عن ماذا عملت 
وكسبت من عمل صالح حتى هذه الساعة، وملاذا مل أسأل؟ متى أبدأ؟ وأين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟

أين يكون التغيري؟
يكون التغيري يف النفس وأداهتا التدريب!

كيف يكون التغيري؟ 
آليات ووسائل التغيري الفطرة واملعرفة والعلم؟

الفطرة: سبق وحتدثنا عنها: وهي قاعدة راسخة لالنطالق، ووسيلة مرنة للتغيري.
نحو  الطريق  بدأت  أقول  ما  أعرف  مل  فإذا  العلم  إىل  الطريق  فهي  املعرفة  أما 
تعاىل:  قال  نقرأ  ماذا   ، ﴿چچچڇڇ﴾  الطفولة:  منذ  املعرفة  وتبدأ  الضياع، 
چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک ﴿

کککگ﴾.
هذه اآليات هي أهم دعوة إىل اكتساب العلم وأهم وسائل العلم القراءة، ملاذا القراءة وماذا 
 y نقرأ؟ ظاهر اآليات تقول))): اقرأ يا حممد حني عرض جربيل عليه السالم  عىل رسول اهلل
بالتدرج شيئًا فشيئًا،  أنشأه  الذي  اقرأ بسم ربك اخلالق هلذا اإلنسان  القراءة فهي  أما أصل   .
بالتغذية  تعهده  الذي  فحاالً، وطورًا فطورًا، بحسب فطرته واستعداداته، فهو  وتعّهده حاالً 
والتعليم،  والتهذيب  والتأديب،  والدعاية  واحلفظ  والتقويم،  واإلصالح  واإلرشاد  والتنمية 

ويشمل أيضًا اإلمداد املستمر بام حيتاج إليه لبقائه وسالمته.
فهل قرأت يا أهيا اإلنسان صفة الرمحن اخلالق رّب السموات واألرض ورّب السموات السبع 

))( امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، معارج التفكر ودقائق التدبر، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 0)4)هـ / 000)م، 
املجلد األول، ص44 – 47بترصف..
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ورّب العرش العظيم ورّب املرشق واملغرب ورّب الفلق ورّب الناس ورّب البيت؟.
هل تعرفت أهيا اإلنسان سبب وجودك يف هذه احلياة، هل قرأت أن اهلل جل جالله هّيأ لك 
أن  اإلنسان  أهيا  عرفت  هل  والشهادة.  الغيب  عامل  بوجود  االبتالء  معنى  حتقق  لكي  الكون 
العبد بالغيب وتوحيده هلل يف أسامئه وصفاته؟ هل  اهلل هيأ لك املدارك املحدودة ليظهر إيامن 
قرأت اسم اهلل الرّب لكي تؤمن به إيامن اليقني؟ فالرّب سبحانه هو املتكفل بخلق املوجودات 
تعاىل:  قال  أمرها.  نّظم معيشتها ودّبر  الذي  وإنشائها والقائم عىل هدايتها وإصالحها، وهو 
﴿ڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگ
گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ

ۀہ﴾))) .
بام  نفس  كل  عىل  وقيامًا  ورعاية  وإمدادًا  إجيادًا  أمجعني  باخلالئق  املتكفل  هو  سبحانه  فالرب 

كسبت، قال تعاىل:  ﴿ۅۅۉۉېېېې﴾))) .
فاهلل هو وحده اخلالق وهو وحده املتفرد بتدبري األمر يف خلقه: كهدايتهم والقيام عىل شؤوهنم

وترصيف أحواهلم والعناية هبم، فهل وّحد العبد رّبه حني كلفه بإرادة حرة واختيار منه وحده 
التصديق بام جاء به اهلل جل جالله؟ وهل نفذ ما أمره به ورّشعه له؟ فالرشيعة إنام هي توجيه 
العبد لسلوك األمثل جتاه ما ستأمنه واسرتعاه وخّوله وابتاله، فإنام ما فّضل اهلل به العبد كان 
بفضل اهلل ليشكر العبد اهلل عىل نعمه ويوّحده يف أسامئه وصفاته وأنه﴿ٺٿٿٿ

أمر،  ألهّم  وتدّبر  بتفّكر  فالقراءة  اآليات؟  وتدبرت  قرأت  ٿٹٹ﴾فهل 
باملقصد  تفكر وتدّبر  العلم دون  أمهية  احلياة، وما هي  ملاذا خلقني اهلل يف هذه  وهو تساؤلك 
تعاىل:  قال  احلياة.  هذه  يف  لوجودك  احلقيقية  املعرفة  أساس  مها  هذان  ورائه؟  من  واهلدف 
﴿گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾))) 

القرآن  يقرأوا  ومل  الدنيا،  هذه  يف  وجودهم  معرفة  عن  بغشاء  أعينهم  غطوا  الذين  وهلؤالء 
تعاىل:  قال  اليومية،  حياهتم  يف  ينفّذوه  كي  وجّل  عّز  اهلل   أمر  ما  إىل  املؤدّية  الكونية  واآليات 

﴿ۀہہہہھھھھےےۓۓڭ﴾)4).
أما حماور العلم الرئيسية فهي معرفة هويتك، ومعرفة وظيفتك، ومعرفة هدفك:

هويتك هي: تلك النفس البرشية التي خلقها اهلل لتكون خليفة يف األرض.
))(  سورة األعراف، اآلية: 4). 

))(  سورة الرعد، اآلية: )). 
))(  سورة الكهف، اآليتان: )0)، 04). 

)4(  سورة الكهف، اآلية: )0). 
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فحني تعرفني هويتك اسأيل نفسك ما هي عالقتك مع اهلل وما هي عالقتك مع الناس وما هي 
عالقتك مع نفسك.

فحني جتيبني عن هذه األسئلة تتعرفني إىل هويتك.
وظيفتك: هي كل ما من شأنه أن يكون حقًا وواجبًا عىل اإلنسان يف احلياة.

اخلالفة  معنى  معرفة  هو  وحق  واجب  وأول  إنسانًا،  تكوين  أن  وهي  اإلنسانية  وظيفة:  أول 
والعبودية.

واخلالفة: هي تطبيق أوامر اهلل والنهي عن نواهيه واالحتكام لرشع اهلل.
ففي كتابنا هذا: حواء: سيكولوجية ما هلا  وما عليها تعرفنا إىل خلق آدم عليه والسالم علمنا 
أن حواء خلقت إلبقاء النوع اإلنساين، وتعّرفنا أن آدم وحواء عليهام السالم  أمرا باتباع منهج، 
وعلمنا أن السري عىل هذا املنهج أمر لذريته من بعده وعلمنا أن  الذرية لو طبقت هذا املنهج 
للنعمة  أّن  وأنكرت  النعمة،  وجحدت  تغرّيت  البرشية  ولكن  السعادة،  إىل  البرشية  لصارت 

خالقا، فهل ُيبقي اهلل عليهام األمن والسالمة والنعم مادامت تغرّيت؟؟؟
ما هي معّوقات التغيري؟

طريق  عن  تنحرفني  جتعلك  سلبّية  قّوة  تشكل  التي  نفسك  يف  الداخلية  املقاومات  هي  وما 
مسارك )))؟
إهنا كالتايل:

النفس األمارة بالسوء.  -1
قوى الهوى السلبيّة.  -(

قوّة الشيطان السلبية.  -3
أول أعداء الذات الداخلية هي النفس األمارة بالسوء)))ومكاهنا كل أنحاء اجلسم. وهي تطلب 

امللك لتقود الذات إىل هالكها.
إذالل  إىل  سعيها  وكيفية  ضعفها  نقطة  عىل  فتتعرف  الذات،  إدارة  وعىل  اجلسم  عىل  وتسيطر 
اإلنسان وسوقه إىل اهلاوية فهي ال تأمر إال بالسوء، وإذا أعطى اإلنسان مقاليد امللك للنفس 
آدم  ابن  من  جيري  الذي  الشيطان  مها   ، نْيِ ُمِهمَّ ُمْسَتشاَرْيِن  بتوظيف  أرسعت  بالسوء  األمارة 

))( املطوع، نسيبة عبد العزيز، قيادة الذات، رؤية تربوية، الكويت، الطبعة الثانية، )00)م/ ))4)هـ، ص 9) – 40 بترصف  ..
))( ا ملرجع السابق، ص )8. 
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النفس  وهي  )العقل(.  القرار  اختاذ  عىل  السيطرة  يف  مهّمته  ترتكز  الذي  واهلوى  الدم،  جمرى 
التي تدعو صاحبها إىل أنواع املشتهيات التي لو اتبعها القلب وقع يف الغي وانقاد إىل الباطل 
عىل  واحلض  الرغبة،  بتلبية  األمر  من  تسأم  ال  الدعوة،  دائمة  وهي  ومكروه،  قبيح  كل  وإىل 
ملذات الشهوة احليوانية يف البدن، وقد أخرب سبحانه أهنا أمارة بالسوء ومل يقل آمرة لكثرة ذلك 
يقومون  النفس األمارة قوم ال  فإن أصحاب  بالسوء عادهتا ودأهبا، ولذلك  منها، وأن األمر 
عندما  إال  يغضبون  يشتهون، وال  ما  بتحقيق  إال  يرضون  فال  نفوسهم،  أهواء  يناسب  بام  إال 
حيرمون مما يشتهون، فإذا ُأعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات زال غضبه، وحصل رضاه. 
والنفس األمارة فيها داعي الظلم لغريها بالعلو عليه واحلسد له والتعّدي عليه يف حّقه، وداعي 
الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل اخلبائث، فهي تظلم من ال يظلمها، وتؤثر 
هذه الشهوات وإن مل تفعلها قال تعاىل: ﴿ٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

ڀٺٺٺٺٿ﴾))) .
اإلنسان مع نفسه األمارة بالسوء))): 

))(  سورة يوسف، اآلية: )). 
))(  املطوع، نسيبة عبد العزيز، قيادة الذات وإدارهتا، رؤية تربوية، الكويت، الطبعة الثانية، )00)م/ ))4)هـ، ص 86– 87 

بترصف  . 
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إذا استطاع اإلنسان العاقل أن يعزل النفس األمارة عن مستشارهيا )اهلوى والشيطان( ضعفت 
قوهّتا.

﴿ٺ تعاىل:  قال  للمسلم،  قوة  مصدر  والشفقة  الشفقة،  إىل  باالنتقام  الشعور  من  فتتحّول 
ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ﴾))).

لذا أيتها املرأة، أول طريق للتغيري بعد معرفة النفس وما هتواه، أن ال نستسلم هلا ونجاهدها. 
فاإلنسان ال يستطيع أن يطردها من ذاته، كام أنه حيبها ويسعى إىل دالهلا، وهي تسعى إىل إذالله 
م هبا فيأمرها أن تلتزم منطقة حمدودة  وسوقه إىل اهلاوية، فاإلنسان الكّيس الَفطُِن هو الذي يتحكَّ
يف ممتلكاهتا وال خترج عنها مع إعطائها حقوقها كاملة، ويصدر أمرًا بعدم جتوهلا يف أنحاء اجلسد 

إال يف حدود نظام وقوانني الذات وحدود جتواهلا » وأّن لنفسك عليك حقًا«.
النفس األمارة بالسوء

التغيري من النفس األمارة بالسوء إىل النفس اللوامة: 
ما هي النفس اللوامة؟ قال تعاىل:﴿ژژڑڑککککگ﴾))).

أقسم اهلل جّل جالله بيوم القيامة يوم البعث ويوم النشور ويوم قيام اخلالئق بني يدي الرمحن.
وأقسم بالنفس اللوامة))): وهي النفس اهلادية، بتلويمها صاحبها عىل آثامه، إىل رضورة معرفة

أن  احلّرة، جيب  بإرادته  واخلطيئة  اإلثم  بفعل  يقوم  الذي  فإنَّ  احلساب،  وقانون  اجلزاء  قانون 
يعرف أن هناك قانون جزاء ربايّن. أما النفس اللوامة يف داخل اإلنسان، فهي من بديع إتقان 

صنع اخلالق هلذا اإلنسان، وإجيادها فيه هو بمثابة دليل عىل اجلزاء الرّباين، وأنه حّق ال حمالة.
إّن النفس الّلوامة متّثل عنرص الفطرة اخلرّية والفاضلة يف النفس اإلنسانية، ألهنا تقوم بوظيفة 
أن  ينبغي  عاّم  تقصرياته  السيئة، وعىل  أعامله  اإلنسان عىل  داخل  التنفيذية  اإلرادة  لوم جانب 

يعمله، كلَّام نّفَذ جانب اإلرادة شيئًا من ذلك:
ة عىل َنقيصة أو إساءة، دون الوصول إىل  ْوُم: هو الَعْذل والتثريب وتوجيه املالحظات النَّْقِديَّ  اللَّ

مستوى الّذّم والّشتيمة، ففي اللوم مع الوخز غري العنيف معنى النصح، وهو شبيه بالعتاب.
والنفس اللوامة)4) باعث هيدي صاحب البصرية املنصف إىل قانون اجلزاء الّرّباين، وهو يأخذ

))(  سورة اجلاثية، اآلية: )). 
))(  سورة القيامة، اآليتان: )، ). 

))(  مليداين، عبد الرمحن حبنكة، معارج التفكر ودقائق التدبر، املجلد الثاين، ص 467– 469  . 
)4(  النفس اللو امة لذاهتا عىل إساءاهتا هو الطرف األعىل السامي منها، ما مل تفسد بعوارض األمراض. ويقابلها النفس األمارة 
الطرفني، فإما أن متيل يف اختياراهتا إىل الطرف األعىل  املنفذة بني  التي هي الطرف األسفل الشهواين منها. وتقع اإلرادة  بالسوء، 

اللوام، وإما أن متيل إىل الطرف األسفل األمار بالسوء. 
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فإجياد  اجلزاء،  وحتقيق  القضاء،  وفصل  للحساب،  اآلخر  باليوم  اإليامن  إىل  الفكر  بأسباب   
النفس اللوامة داخل اإلنسان أمٌر عجيب، يستحقُّ أن ُيْقِسم اهللُ به، ألّنُه أمٌر من اخللِق عظيم، 

وألن يف الَقَسم هبا توجيه نظر فكر اإلنسان هلا، لَتْهِدَيُة إىل قانون اجلزاء الرّباين.

ما عالج النفس األمارة بالسوء؟

)-حماورة النفس والتفاوض معها عىل أن تعطى حقوقها كاملة مقابل التزامها باملساحة املقنّنة 
النبوي » وإّن لنفسك عليك حقًا، وحيّرم عليها اخلروج والتجوال خارج هذه  هلا يف القانون 

املنطقة حتى ال تشطح وتستويل عىل مقاليد احلكم يف الذات. 

)-والعالج الثاين املفيد جدًا عملّيًا يكون بمخالفتها الرأي بعد إعطائها مجيع حقوقها كاملة.
أما عدو اإلنسان فهو الشيطان الرجيم، وال بد من معرفة طرق الغواية وما توّعد به اإلنسان!!:
املستقيم: ﴿چ يقعد هلم رصاطهم  وأن  آدم  بني  ليضّلن  نفسه عهدًا،  الشيطان عىل  أخذ  لذا 
ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

کککگگگ﴾))) .
بالسجود آلدم، وعاندت معاَنَدة  أنفذ أمرك  إذ مل  بالغواّية  : أي بام حكمت عّل  فيام أغويتني 

رافض إلهليتك.
ألقعّدن: هلم رصاطك املستقيم: أي ألقعدن لذرية آدم راصدًا رصاطك املستقيم، حتى أمنعهم 
من دخوله من بني أيدهيم، أو أجذهبم من خلفهم ألخرجهم منه، أو أخرجهم جذبًا أو دفعًا 

من ذات اليمني أو من ذات الشامل وهم سائرون فيه، بشتى الوسائل اإلغرائية واإلغوائية.
ڄ  ﴿ڄ  تعاىل:  قال  عدوًا،  نتخذه  وأن  الشيطان،  نعبد  ال  أن  إلينا  عهد  وجّل  عّز  اهلل  ولكن 
ڌ ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾))).
)إّن  y  يقول:  النبي  أنه سمع  الفاكه:  روى اإلمام أمحد، والنسائي من حديث سربة بن أيب 
الّشيطان قعد البن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق اإلسالم، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك 
له بطريق اهلجرة فقال: هُتاجر، وتدع أرضك وسامءك،  أبائك، فعصاه فأسلم، ثم قعد  وآباء 
وإنام مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول فعصاه فهاجر، ثّم قعد له بطريق اجلهاد، فقال: جتاهد 
وهو جهد  أي تلف النفس واملال، فتقاتل فتقتل فتنكح املرأة ويقسم املال، فعصاه فجاهد، فمن 

))(  سورة األعراف، اآليتان: 6)، 7). 
))(  سورة يس، اآليات: 64-60. 
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فعل ذلك كان حقًا عىل اهلل أن يدخله اجلنة، ومن قتل كان حقًا عىل اهلل أن يدخله اجلنّة، وإن 
غرق كان حقًا عىل اهلل أن يدخله اجلنّة، وإن وقصته دابته كان حّقًا عىل اهلل أن يدخله اجلنّة( ))).

الرصاط املستقيم))):
ما هو الرصاط املستقيم؟ 

وهل الرصاط متغري من أّمة إىل أّمة؟ 
وهل الرصاط هو الطريق الذي نسلكه يف دار اإلبتالء لنصل به إىل دار اجلزاء؟

وَمْن يضع هذا الرصاط لكي نسري عليه؟ 
هذه  هي  وما  خمتلفة؟  مناهج  ينهجون  أهنم  أم  الرصاط  هذا  هنج  ينهجون  الناس  مجيع  وهل 

املناهج؟
﴿ڇڇڍڍڌ خلق:  بمن  أعلم  وهو  خلقنا  الذي  اهلل  يقل  أمل 

ڌ﴾ ))) .
أمل يقل اهلل تعاىل الرصاط املستقيم هو ما وىص اهلل تعاىل به رسوله y ، ليدعو قومه كي يتقوا 
بسلوكهم إياه عذابه يوم القيامة؟ لقد سّن اهلل عّز وجّل سننًا كونية، ورصاطًا مستقياًم واحدًا، 
ال تعدد فيه، وال نقصان وال خلل، وهو املنهاج الذي بّينه اهلل آلدم عليه السالم ولسائر النبينّي 

واملرسلني من ذريته.
﴿ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ تعاىل:  قال 
ڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ
ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےے
ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅ
ۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ
ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب
خبمبىبٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ

ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ﴾)4).
))(  رواه النسائي، حديث رقم 6/ ))، ))، كتاب: اجلهاد، باب: ما ملن أسلم وهاجر وجاهد. 

))(  امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، املجلد األول، معارج التفكر ودقائق التدبر, تفسري سورة الفاحتة، ملحق خاص يف 
تفسري الرصاط املستقيم، من ص 9)) – )7) بترصف. 

))(  سورة األنعام، اآلية: )). 
)4( سورة املائدة، اآليات: 48-)).
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واألسس  املبادئ  من  انطالقًا  حياهتم،  يف  خمتلفة  مناهج  ينتهجون  الناس  إّن  اليوم  نجد  لذا 
االعتقادية التي يعتقدوهنا، وهذا هو نظام السلوك اإلنساين الذي فطر اهلل الناس عليه، وجعله 
اهلل  برصاط  االلتزام  إىل  إيامنه  دفعه  ورسوله  باهلل  آمن  فمن  البرشي،  االجتامع  سنن  من  سنة 
املستقيم الذي اصطفاه دينًا لعباده، وحترى العمل بمنهاجه التفصيل. ومن اختار لنفسه مبادئ 

أخرى وضعية من األوضاع البرشية عمل بام تقتضيه هذه األوضاع البرشية.
لذا خيطئ بعض املتعجلني يف فهم قول اهلل عّز وجّل  يف هذا النص: ﴿ڱڱڱڱ

ں﴾فيتصّور أّن رساالت اهلل التي أرسل هبا رسله السابقني إىل األمم خمتلفة فيام بينهام 
رشعة ومنهاجًا، وما جاء يف الرسالة اخلامتة مشتمل عىل رشعة ومنهاج خمالفني أيضًا ملا جاء يف 
التعبدية قد جاء فيها  الفروع  الوهم من كون بعض أحكام  السابقات، وجاء هذا  الرساالت 
تكميل أو تعديل أو تيسري، مع أّن مثل هذا قد حصل يف الرسالة اخلامتة نفسها، دون أن يؤثر 
عىل وحدة رصاط اهلل، ووحدة رشعته وقد أكدت النصوص الكثرية جدًا أن رصاط اهلل الديني 
آلدم  اهلل  بيَّنه  الذي  الدين  وهو  فيه  د  تعدُّ ال  واحٌد،  مستقيٌم  رصاٌط  لعباده  اهلل  اصطفاه  الذي 

ولسائر النبيني واملرسلني من ذريته.
ونظرًا إىل وحدة رصاط اهلل لعباده جعل اهلل اتباع مجيع الرسل أّمة واحدًة، تتالحق مواكبها بقيادِة 
املرسلني، حتى خامتة الرساالت الربانية التي جعل اهلل قائدها حممد بن عبداهلل y لكّن أهواء الناس 
ق والتمزق إىل فرٍق وأحزاٍب شتى، فمن التزم رصاط اهلل احلق  َبَب يف التفرُّ هي التي كانت السَّ
واّتبع الرسول اخلاتم، وَعِمَل بام أنزل اهلل عليه، وهجر حتريفات املحّرّفني وُغُلّو املغالني، وما ُأدخل 
ُسل السابقني، كان من الفائزين ملا صدقوا اهلل. النّاس من رِشكياٍت وكفرّياٍت فيام ينسب إىل الرُّ
دل عىل هذه احلقيقة قول اهلل تعاىل يف سورة املؤمنون ﴿ڻڻڻۀۀہ

ہہہھ     ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ
ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې﴾  ))) .

َعة: الرشعة والرشيعة يف كالم العرب هي مرشعة املاء، وهي مورد الشاربة التي يرشعها  رِشْ
الناس فيرشبون منها ويستقون، وربام رشعوها دواهبم حتى ترشعها وترشب منها، والعرب ال 
تسميها رشيعة حتى يكون املاء فيضًا ال انقطاع له، وحتى يكون ظاهرًا معينًا ال حيتاج أن ُينَْضح 

بالدالء))).
وهنا نالحظ أن الرشعة تشري إىل املبادئ واألسس االعتقادية التي يرشعها الناس، فيرشبون 
باملبادئ  القانونيني  منها ويستقون مفهوماهتم للحياة وعقائدهم، وهو ما يسمى يف اصطالح 
األساسية، أو املواد الدستورية، أو األسس التي يعتمد عليها الدستور، وقد ُيْطِلقون عيها عبارة 

))(  سورة املؤمنون، اآليات: ))-4). 
))(  لسان العرب، اجلزء الثامن, ص)7) بترّصف. 
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» أيديولوجيات«.
واستبان،  وضح  إذا  الطريق،  أهنج  العرب:  تقول  الواضح،  الطريق  واملنهج  املنهاج  منهاجًا: 

وصار هنجًا واضحًا بينًا.
فيها،  السلوك  وأنواع  احلياة  ألعامل  التفصيلّية  األحكام  إىل  يشري  املنهاج  أن  نالحظ  وهنا 
فهي  منها،  وانطلقوا  اشرتعوها  التي  االعتقادية  واألسس  املبادئ  إىل  تستند  األحكام  وهذه 

األديولوجيات التي يستندون إليها يف رسم مناهجهم يف احلياة.

والناس يف رشائعهم ومناهجهم عىل أقسام: 

)- فمن يؤمن باهلل ورسله، واليوم اآلخر، ويكون صادقًا خملصًا حريصًا عىل سعادته ونجاته، 
عة اهلل لعباده، ويصدر عنها سالكًا منهاج اهلل هلم. َيِرُد  رِشْ

وانسجامًا مع هذه الفطرة التكوينّية، اصطفى اهلل للناس يف الكتب التي أنزهلا عىل رسله رشعة 
السعادة  ليضمنوا ألنفسهم  هبا،  يؤمنوا  أن  عليهم  التي  جيب  واألسس  املبادئ  منها  يرشبون 
بالرشعة، وأوصاهم بأن  بينًا واضح املعامل موصوالَ  العاجلة واآلجلة، واصطفى هلم منهاجًا 

يسلكوه يف حياهتم، ليضمنوا ألنفسهم السعادة.
وهذا املنهاج الرباين قد دخل فيه بحسب التكامل البرشي، والتطور اإلنساين املتكامل، بعض 
التعديالت، ليالئم الطور الذي وصل إليه الناس، فلام اكتمل التطور البرشي أنزل اهلل عّز وجّل 

املنهاج املكتمل عىل خاتم رسله.

)-والذين يرشكون باهلل، قد اختذوا ألنفسهم رشعة غري رشعة اهلل، وال بد أن يكون هلم منهاج 
يف احلياة منسجم مع رشكهم، وهو خمالف حتاًم ملنهاج اهلل للناس.

)-والذين جيحدون اهلل جحودًا كليًا، وال يؤمنون بالغيب، وال يؤمنون بأهنم مدانون وجمازون، 
قد اختذوا ألنفسهم رشعة غري رشعة اهلل لعباده، وال بد أن يكون هلم منهاج يف احلياة منسجم 

مع نوع كفرهم باهلل واليوم اآلخر، وهو خمالف حتاًم ملنهاج اهلل للناس.

فمن اختار رشعة غري رشعة اهلل، بمقتىض ما وهبه اهلل من إرادة حرة خمتارة، وسخر له املسخرات 
التي تطيعه بخلق اهلل، فيحقق هبا ما اختار لنفسه، فال بد أن يتخذ يف حياته منهاج سلوك يالئم 
ما اختار من رشعة، ويمكنه اهلل من سلوكه بام يسخر له من مسخرات، ومن اختار رشعة اهلل 
كذلك فال بد أن يدفعه إيامنه إىل سلوك منهاج اهلل لعباده، وبعد وجود الدافع: إما أن يستجيب 

بإرادته مطيعًا، وإّما أن ال يستجيب فيتبع هواه عاصيًا.
فاملؤمنون رشعتهم ابتغاء مرضاة اهلل، ومنهاجهم أحكام دينه لعباده.
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والكافرون رشائعهم أهواؤهم وضالالت الشياطني، ومناهجهم ما يريض شهواهتم، ويرسم 
هلم شياطينهم وواضعو مذاهبهم. وبام أّن الناس خمتلفون يف رشائعهم ومناهجهم، فال بد أن 
يفرتقوا إىل أمم متخالفة، وهذا من آثار منحهم إرادات حرة البتالئهم يف ظروف احلياة الدنيا.

ولو شاء اهلل أن جيعل الناس أمة واحدة، لسلب الناس إراداهتم احلرة، وجلعلهم جمبورين عىل 
اإليامن واإلسالم، ولكانوا بذلك أمة واحدة ربانية خاضعة يف حركاهتا وسكناهتا لسلطان قدر 

اهلل اجلربي.
مزّودين  الناس  خلق  من  الغاية  األساس  يف  هو  الذي  االبتالء،  حكمة  يفّوت  هذا  ولكن 

بالصفات التي هم عليها.
فاهلل عّز وجّل مل جيعل الناس أمة واحدة بالقهر واجلرب، ألن حكمته قد قضت بأن يمتحنهم فيام 
آتاهم من إرادات حرة، وإدراك لألمور. وعقل، وشهوات، وغزائز وأهواء، وقدرة عىل الطاعة 

واملعصية، وفعل اخلري وفعل الرش، وسخر هلم ما يف الساموات وما يف األرض مجيعًا.
فقوله تعاىل: ﴿ہہہہھ﴾: ولكن مل يشأ أن يسلبكم إرادتكم احلرة، وجيعلكم 
أمة ربانية واحدة، ليبلوكم يف ما آتاكم من صفات ميزكم هبا عىل املخلوقات املجبورة التي ال 

اختيار هلا.
﴿ھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ﴾ ))).

ويف هذا بيان املطلوب يف االمتحان، وهو فعل اخلريات واالستباق إليها، ليظهر من هو أحسن 
عماًل، فيجازهيم اهلل يوم الدين، بحسب سبقهم أو تقصرياهتم جزاء الفضل، وليظهر املسيئون 
عقاب  وجحودهم  وكفرهم  سيئاهتم  عىل  الدين  يوم  اهلل  فيعاقبهم  اجلاحدون،  والكافرون 

العدل.
فاملرجع إىل اهلل هو للحساب وفصل القضاء واجلزاء، أما اإلخبار بام كان الناس فيه خيتلفون 
إىل رشائع ومناهج، فيكون بكشف احلقيقة التي ال يغشيها يومئذ هوًى، وال وساوس شياطني، 

وال ضالالت مضلني، وال زخرف أقوال املغوين املفسدين.
ويومئذ يظهر للجميع أن احلق الذي ال ريب فيه هو رشعة اهلل ومنهاجه، الّلذان أوحى هبام إىل 

رسله، وأما رشائع الناس ومناهجهم املخالفة له، واملتخالفة فيام بينها، فهي بواطل وزيوف.
ويومئذ حتق كلمة الرمحة والتكريم ملن آمن باهلل، وبام أنزل اهلل عىل رسله، واستقى من رشعته الطاهرة 
النقية لعباده، وسلك املنهاج الواضح البني اهلادي إىل السعادة العظمى، والذي  اصطفاه اهلل هلم.

))( سورة املائدة، اآلية: 48.
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أما كيفية حتصني هذه النفس التي بني جنبينا ضد الشيطان فقد أمرنا اهلل عّز وجّل : باإلستعاذة)))، 
وهي االلتجاء إىل اهلل تعاىل، وااللتصاق بجنابه من كل ذي رش، بأن نستعيذ من رش ما خلق 

وبرأ .
لقد أمرنا اهلل عّز وجّل بأن نستعيذ به من رش ما خلق وبرأ وذرأ يف كونه، ألن االستعاذة به من 

رّش ما خلق مظهر من مظاهر اإليامن الصادق. وسلوك نابع من القاعده اإليامنية.
فاملؤمن باهلل الذي له ملكوت الساموات واألرض، وهو عىل كل يشء قدير، إذا َحِذَر أو خاف 
من رش يشء أو من رضه أو أذاه، ال يتعذ يف دعائه املوّجه للغيب بإنس، وال جن، وال ملك، وال 

حيوان، وال مجاد، وال روح نبّي أو رسول أو ويّل أو صالح من صلحاء املسلمني.  

إنام يستعيذ باهلل عز وجّل وحده ال رشيك له، فهو رّب الفلق، وهو رّب الناس، وملك الناس، 
وإله الناس، وهو رب كل يشء من دونه، وملك كل يشء ومليكه، واملستحق وحده ألن يعبد، 

واالستعاذة بالغيبيات لون من ألوان العبادة.

بأّنه ال رّب يف  وتثبيت عمّل لالعتقاد  اإليامنية،  للقاعدة  باهلل عّز وجّل متكني  ويف االستعاذة 
الوجود كّله إال اهلل، وال إله يف الوجود كّله يستحق اإلهلّية إالّ اهلل، وال منجي من كّل املكاره 
وأخلصها،  العبادات  أعمق  من  هي  عبادة  من  وجل  عّز  باهلل  االستعاذة  يف  ما  مع  سواه، 

فاالستعاذة من الّدعاء. والدعاء عبادة.
أّما املستعيذ: فإّنام يلجئه إىل االستعاذة بغريه شعوره بضعفه وعجزه عن دفع أو رفع رش أو رّض 

أو أذّى خيشاه، أو قد مّسه منه يشء.
ومعلوم أّن اخللق كّلهم ضعفاء جتاه كثري ممّا خلق اهلل يف كونه، وهم فقراء إىل اهلل جّل جالله 

دون استثناء.
وأّما املستعاذ به: فالقاعدة اإليامنّية املستقّرة يف قلب املؤمن تتضّمن أّن اخللق مجيعهم ضعفاء، ال 
يملكون لغريهم وال ألنفسهم جلب نفع وال دفع رّض. إال بتمكني من اهلل وتسخري لألشياء، 

وإذن قدري منه.
فالسلطان كّله يف الوجود كّله له وحده ال رشيك له، هو الذي خلق فسّوى، وأخرج من ظلمة 

العدم إىل نور الوجود، وأمّد بالُقوى، ومّكن، وسخّر، ثّم هو يأذن إذا شاء أو ال يأذن.
فهو عّز وجّل  الذي جيب أن ال يستعيذ املستعيذون إالّ به، وأن ال يدعو الّداعون إالّ إّياه.

وأّما املستعاذ منه: فهو كّل رّش أو رّض أو أذى عاجل أو آجل، من كل ما خلق اهلل، ومن غضب

))(  امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة، معارج التفكر ودقائق التدبر، املجلد الثاين، ص )6 – )6بترصف.
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 اهلل وسخطه وعقابه، وعّذابه، التي جتُلُبها معايص العباد، ومن بالئه الذي قد تقيض به مقاديره، 
ممّا هو من املكاره، وأذن اهلل بأن نسأله العافية منه.

واملخلوقات التي يمكن أن جتلب لإلنسان الرّشّ أو ما يكره من رّض أو أذى منبّثة يف كل ما خلق 
اهلل من أنواع وأصناف، بدأ من نفس اإلنسان األمارة له بالّسوء بني جنبيه، إىل شهواته اجلاحمة، 
وأهوائه اجلانحة، وقواه الطاغية، ثّم إىل شيطانه الذي جيري منه جمرى الدم، فإىل سائر شياطني 

اإلنس واجلّن، وسائر ما خلق اهلل من ظاهر مشهود، أو خفّي حمجوب.
ومن لوازم حتقيق حكمة االبتالء أن تؤثر أعامل بعض املخلوقات يف بعض، فيكون من نتائج 
هذه التأثريات نفع وخري من بعض ذوي اإلرادات احلّرة لغريهم، أو رضر وأذّى ورّش منهم 

لغريهم.
يفعل  حتى  وتسويل،  ووسوسة  وإغراء  إغواء  أعامل  بعض،  عىل  بعضهم  تأثريات  ومن 
املستجيبون بإرادهتم رّشًا أو رّضًا أو أذّى، أو حيدثوا إفسادًا يف األرض، مع خضوع كل نتائج 
من  اإلذن  ومع  الكون،  يف  للمسّخرات  والتسخري  العام،  القدرّي  التمكني  لسلطان  أعامهلم 

اخلالق جّل جالله  بتحقيقها لالبتالء.
وممّا قد يكون له آثار ذوات رّش ورّض، وهو يتحرك يف الكون بقوانني اهلل القدرية اجلربية، ما هو 
داخل يف ذات اإلنسان، كنفسه األّمارة بالّسوء، وكبعض دوافعه وغرائزه التي قد تنمو يف ذات 
، وقد يدفعها بقّوة، كشّدة انفعال الغضب  نفسه، فتحّرض قدرات إرادته عىل فعل اإلثم والرّشّ
الذي يفسد ميزان العقل، ويضعف مقاومة اإلرادة، وكشدة انفعال العشق أو البغض أو احلقد، 
أو شدة ثوران الشهوة، أو متلك الطمع أو اخلوف أو اجلبن، أو ضغط الضائقات املحرجات 
كالفقر واجلوع الّشديدين، وأنواع الّتعذيب واآلالم اّلتي ترهق قدرات االحتامل لدى اإلنسان.

واإلنس واجلّن هلم آثاٌر ذات رّش، وهم يتحّركون ويترّصفون يف الكون بإرادة حّرة خمتارة منحهم 
اهلل عّز وجّل إّياها، ومكنهم من  تنفيذ بعض مراداهتم ممّا يدخل ضمن استطاعة قدراهتم، فيام 

سّخر هلم يف كونه.
فاإلنس قد يمكرون ويكيدون وُيَوْسِوسون بأسباب خفّية أو ظاهرة، إلنزال الرّش أو الرّض، أو 
األذى، فيمن يكيدونه، وهذا من لوازم التخيري والتمكني والتسخري، لالبتالء يف ظروف احلياة 

الدنيا.
أسباب  غري  هلم،  وسّخرها  منها،  اهلل  مّكنهم  خفّية،  بأسباب  ذلك،  مثل  يفعلون  قد  واجلّن 

اإلنس، وهذا من لوازم التخيري والتمكني والتسخري.
والشياطني وهم كفرة اجلّن ومردهتم قد يوسوسون، وُيغرون، ويسولون إطامعًا بالباطل، لدفع 
الناس بوساوسهم، وإغراءاهتم، وتسويالهتم، إىل الكفر والفسوق والعصيان، وهذا من لوازم 
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التخيري والتمكني والتسخري.
الناس أسباب احلامية منه، واختاذ الوقاية من أسباب رّشه أو رّضه أو أذاه،  وكّل ما ال يملك 
فقد تكّفل اهلل عّز وجّل  للمؤمنني به، املستقيمني عىل طاعته، واملستعيذين به، بأن يتدخل –جّل 
إذا استعاذوا به حقًا  وعال ، ليحميهم ويقيهم من الرشور، ذوات األثار الضاّره يف آخرهتم، 
إليه من عمق قلوهبم، وتوّكلوا عليه، داعني مترّضعني له، وقد يدفع عنهم  وصدقًا، وجلؤوا 
املضاّر الّدنيوّية، أيضًا، ما مل تكن حكمته قد قضت بأن يبتليهم ببعضها، برشط أن يستعيذوا به 
حقًا وصدقا، ويلتجؤوا إليه من عمق قلوهبم، ويتوكلوا عليه، داعني مترّضعني له، خملصني يف 

دعائهم وعبادهتم له.
وقد وعد اهلل عّز وجّل عباده املؤمنني الّصادقني أن يرّد كيد أعدائهم يف نحورهم، وأن يعيذهم 

من رشورهم، إذا استعاذوا به والتجؤوا إليه.
فاإلنسان يتخذ من األسباب ما مّكنه اهلل من اخّتاذه، ثّم جيد نفسه عاجزًا عن اختاذ أسباب هي 

فوق قدراته، أو التقع يف دائرة علمه أصاًل.
فامذا يفعل إذن؟!

إّنه ال حيلة له إالّ أن يرجع إىل قاعدة إيامنه برّبه، الذي هو مسبب األسباب كلها، واملهيمن عىل 
كّل يشء، والعليم اخلبري بكل يشء، والذي هو عىل كل يشء قدير.

وهلذا عّلمنا رّبنا جّل جالله أن نستعني به يف ممارساتنا لكّل أسبابنا، فنقول بقلوبنا وألسنتنا: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم.

وعلمنا رّبنا جّل جالله أن نتوكل عليه ليحقق لنا ما نحب من خريي الدنيا واآلخرة، وعّلمنا 
أن نقول بقلوبنا وألسنتنا أذكارًا وأدعية أنزهلا يف كتابه، ومنها:

-﴿ڦڦڦڄڄ﴾.
-﴿ ڍڌڌڎڎڈڈژژڑ﴾.

-﴿ ۆئۆئۈئۈئېئېئېئ﴾.
-﴿ ېېېىىائائ﴾.

وبالتأمل الدقيق العميق ندرك قضيتين:

القضية األوىل: أّن اختاذ األسباب يقع يف دائرة الطاعة العملّية هلل عّز وجّل.
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تبارك  والنفسّية، هلل  القلبّية  العبادة  دائرة  يقع يف  عّز وجّل  اهلل  التوّكل عىل  أّن  الثانية:  القضية 
وتعاىل، ويساعد الّلسان هذه العبادة بالذكر اللفّظي، الذي قد جيلب التصّور الذهنّي، واحلضور 

القلبّي النفيّس.

أّما موقف العبد املؤمن جتاه ما ال يملك فحامية نفسه ووقايتها مما قد يتجه نحوه من رش أو رّض 
أو أذى.

واالستعاذه باهلل عّز وجّل هي يف احلقيقة توّكل عىل اهلل ودعاء له يف آن واحد، وهاتان عبادتان 
يف حركات القلب وذكر اللسان.

   y جاء يف السنّة النّبوية حول التوجيه لالستعاذة باهلل عّز وجّل ، وحول استعاذات الرسول
بربه يف أدعيته، أحاديث كثرية، منها ما يل:

روى مسلم عن أيب هريرة قال: )كان النبي y  يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع عىل 
شقه األيمن، ثم يقول: اللهم رّب الساموات ورّب األرضني، رّبنا ورّب كّل يشء، فالق احلب 
والنّوى، منزل التوراة واإلنجيل والقرآن، أعوذ بك من رّش كّل داّبة أنت آخذ بناصيتها، اللهم 
فوقك  فليس  الظاهر  وأنت  يشء،  بعدك  فليس  اآلخر  وأنت  يشء،  قبلك  فليس  األّول  أنت 

يشء، وأنت الباطن فليس دونك يشء، اقض عني الدين، وأغننا من الفقر())). 
روى أبو داود عن أيب هريرة، أن أبا بكر قال: حدثنا رسول اهلل، مرين بكلامت أقوهلّن إذا أمسيت، 
وإذا أصبحت، قال: )قل: اللهم فاطر الساموات واألرض، وعامل الغيب والشهادة، رّب كل 

يشء ومليكه، أشهد أن ال إله إالّ أنت، أعوذ بك من رّش نفيس، ورّش الشيطان ورشكه())).
وروى مسلم عن عبد اهلل بن مسعود، أن النبّي y  كان يقول إذا أمسى وإذا أصبح: )أمسينا 

وأمسى امللك هلل، أو أصبحنا وأصبح امللك هلل(.
ثم يقول: )واحلمد هلل، ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء 
قدير، رّب أسألك خري ما يف هذه الليلة، وخري ما بعدها، وأعوذ بك من رش هذه الليله، ورش 
ما بعدها، أعوذ بك من الكسل، وسوء الكرب، رب أعوذ بك من عذاب يف النار، وعذاب يف 

القرب())).
روى مسلم عن عثامن بن أيب العايص الثقفي، أّنه شكا إىل رسول اهلل y  وجعًا جيده يف جسده 
منذ أسلم، فقال له رسول اهلل y : )ضع يدك عىل الذي تأمل من جسدك، وقل: بسم اهلل، ثالثًا، 

))(  رواه مسلم، حديث رقم: 7)68، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ املضجع. 
))(  رواه أبو داود، حديث رقم: )08)، كتاب: األدب، باب: ما يقول إذا أصبح. 

))(  رواه مسلم، حديث رقم: 6846، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: التعود من رش العمل. 
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وقل سبع مرات: أعوذ باهلل وقدرته من رّش ما َأِجُد َوُأحاِذُر())).
وجاء عند مالك، أن عثامن بن أيب العايص قال: ففعلت ذلك، فأذهب ما كان يب، فلم أزل آمر 

هبا أهل وغريهم.

))(  رواه مسلم، حديث رقم: )0))، كتاب: السالم، باب: استحباب وضع يده عىل األمل، مع الدعاء. 
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خاتمة الكتاب ونتائجه

بعد هذه الدراسة املفّصلة للمرأة: جساًم، ونفسيًا، وَخلقًا، وواجبات، يتبني لنا، ومن دون أي 
شك أو ارتياب، أن املرأة آية من آيات اهلل  عّز وجّل  أنعم اهلل هبا عىل الرجل ليتّمم، وإياها 
حكمة خلق اهلل للبرش، إذ استخلفهم يف األرض ليعمروها بحسب رشع اهلل، وليحفظوا فيها 

حكم اهلل وليتواصوا فيام بينهم بام يريض اهلل ورسوله.

وباختالفات  واحدة،  نفس  من  وحواء  آدم  خلق  يف  اهلل  حكمة  نفهم  أن  نستطيع  هنا،  ومن 
َخْلِقّية تقود إىل اختالفات نفسية وسلوكية، وارادية، وعضوية خمتلفة، إال أن هذه االختالفات 
والتباينات جعلها اهلل آية من آياته يف اخللق، لترتابط وتتامسك فيام بينها وتؤلف نواة أرسة مؤمنة 
ساكنة آمنة مطمئنة، ألهنا ستجد قائدهيا االثنني يتعاونان، يتواصالن، ويتّمم أحدمها اآلخر، 
فتبدو العائلة مرتابطة متكاتفة يشّد بعضها بعضًا ويؤازر الفرد منها اآلخر لتصبح كالكرة ال 
ثقب وال ثغرة، وال خالف فيها وال حسد وال كراهية، بل هي كرة كاملة يعيش أفرادها يف أمن 

وسالم برعاية أم عطوف وأب قوي مسؤول.

املرأة؟ وما  انبعث شعور الرفض والدونية لدى  إذا كانت هذه هي احلكمة اإلهلية، فمن أين 
سبب هذه الفوقية والدكتاتورية التي تظّلل شخصية الرجل، وجتعله يبدو دائاًم بمظهر العنيد 

العنيف، والقوي املستبد؟

ال شك أنه اجلهل! اجلهل باحلكمة الربانية! اجلهل باهلدف الذي خلقنا ألجله! اجلهل بطبيعة 
القلب،  ويميت  البصرية،  يعمى  الذي  اجلهل  الكبري!  املجتمع  نواة  العائلة  أفراد  من  فرد  كل 

ويدّمر البيوت ويفكك األرُس.

وخوفًا عىل اإلنسان من غدر اجلهل ونتائجه املدمرة، نزلت أول آية من آيات كتاب اهلل العزيز 
عامرة  أسس  ومن  البناء  لبنات  من  لبنة  العلم  يف  ألّن  للتعّلم  اإلنسان  فيها  اهلل  يدعو  الكريم 
األرض، قال تعاىل: ﴿ چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ

ژژڑڑککککگ﴾ ))).
))(  سورة العلق، اآليات: )-). 
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ولنعمل  وأهدافه...  العلم  ولنتعّلم   ... ولنقرأ  فلنتعظ،  األخوات،  أيتها  فلنتعظ، 
يدينا،  صنع  من  وازهارًا،  رياحني  األرض  ونعمر  أحرارًا،  كبارًا  نعش  علمنا،  بام 
القويم... الرشع  بحضن  وحمصنة  اإليامن،  برحيق  معطرة  أزهارًا  قلوبنا،  دم  ومن 

ولكن لألسف، فإن املرأة جتهل كيفية خلق اهلل هلا، وجتهل الغرض واهلدف األسايس خللقها 
متيَّزه االجتامعي  البدنية، والفكرية، وتلحظ  الرجل  قوة  بأم عينها مدى  الطريقة، وترى  هبذه 
يف املواقف الصعبة، فتتأثر ويغلب عليها شعورها بالدونّية، ويساعدها يف تنمّية هذا الشعور 
ولو  األحكام...  يف  احلق  عن  فيها  وخرجوا  املجتمع  رجال  وضعها  التي  الوضعية  القوانني 
تابعت املرأة، كل امرأة، دراسة منهج اهلل  عّز وجّل  يف خلقه، لوجدت أن املرأة والرجل خماطبان 
قال  وامرأة.  رجل  بني  ذلك  يف  فرق  ال  نفسها،  الرشعية  بالتكاليف  ومكلفان  تعاىل  اهلل  من 

گڳ ڈژژڑڑککککگگگ   ﴿ تعاىل: 
ڳڳڳڱڱ﴾))) .

سيدتي المرأة: 

اِعلمي أن اهلل جّل جالله قد أوالك مكانة عظيمة يف جمتمعك وبني أهل بيتك. قال رسول اهلل 
y  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ، قال: )جاء رجل إىل رسول اهلل y  فقال: من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: ُأمَّك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: 

ثم من؟ قال: ثم أبوك.())).  

والرسول y  قال يف األم أيضًا: عن طلحة بن معاوية السلمي ريض اهلل عنه  ، قال: )أتيت 
النبي y  فقلت: يا رسول اهلل إين أريد اجلهاد يف سبيل اهلل، فقال: أمَّك حّية؟ قلت: نعم. قال 

النبي y : الزم رجلها فثّم اجلنة())).

هذا مما يدل عىل دور املرأة الذي ال يمكن أن يعّوضه خملوق آخر، ومكانة املرأة يف أهل بيتها إذ 
من واجبهم االعرتاف بفضلها والتذلل هلا واحرتامها وتقديرها لكسب رضاها.

التي  هي  املرأة  كانت  وإن  أرسهتا،  والصغري:  الكبري،  املجتمع  نصف  هي  املرأة  كانت  وإن 
الصورة  فهي  إذا  تعاىل  اهلل  منهج  بحسب  وتنشىء  تعّلم  التي  وهي  تريّب،  التي  وهي  تلد، 
كله. العامل  أفسدت  فسدت  وإن  جمتمعها،  صلح  صلحت  فإن  كله،  للمجتمع  املظّللة 
فلنهتدي هبدي اهلل تعاىل، ولنؤمن بعدل اهلل يف خلقه ولنقم بام يتجانس مع طبيعتنا اإلنسانية،

))(  سورة النحل، اآلية: 97. 
))(  رواه مسلم، حديث رقم: 6447، كتاب: األدب، باب: بر الوالدين، وأهنام أحق به. 

))(  صحيح الرتغيب والرتهيب. 
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نعد يف حاجة  ونفوسنا وال  قلوبنا  وَنُفز، وتطمئن  وَنْعُل  وُنسعد  نسعد  أنفسنا،  اهلل يف  ولنتِق   
إىل طبيب نفيس وال إىل دواء هيّديء أعصابنا الثائرة، إذ بذلك فقط يتحقق فينا قول اهلل تعاىل: 

﴿ متىتيتجثمثىث﴾.
فنحمد اهلل  جّل جالله أن هدانا إىل الرصاط املستقيم وفّضل علينا بكتابة هذه املوسوعة وأعاننا 

عىل إعدادها.
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أمحد بن عل بن حجر السقالين، عقيدة التوحيد يف فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار اآلفاق   -(
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احلافظ ابن كثري، أبو الفداء،البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، ال.ت.  -(
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أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيدباين، مسند اإلمام أمحد، )ت )4) هـ( مؤسسة قرطبة، القاهرة، ال   -(4
ت، وبتحقيق الشيخ أمحد حممد شاكر، دار املعارف، مرص، )7))هـ.

أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، سنن الرتمذي، )ت 79) هـ(، دار الكتب العلمية،   -((
بريوت، لبنان، ضبطه وصححه خالد عبد الغني حمفوظ، الطبعة األوىل، 4)4)هـ/ )00)م، 4)9صفحة.

ابن عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، دار احياء الرتاث العربية،   -(6
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )40)هـ/)98)م، 0)جزء.

حسن حبنكة امليداين،  روائع من أقوال الرسول، دار القلم، دمشق، ))4)هـ /)99)م.    -(7
والتوزيع،  للنرش  الوراق  مؤسسة  والسالم،  الصالة  عليه  آدم  سرية  اخلالدي،  الفتاح  عبد  صالح   -(8

األردن، )00)م. 
األوىل،  الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  الطحاوية،  العقيدة  رشح  اخلالدي،  الفتاح  عبد  صالح   -(9

))4)هـ/000)م. 
حممد السفاريني، لوامع األنوار، املكتب اإلسالمي، بريوت، ))4)هـ / )99)م، ط)، جزءان.   -(0

شهاب الدين العسقالين، فتح الباري، احياء الرتاث العريب، بريوت، 408)هـ/988)،ط4.   -((
مكتبة  مقارنة،  دراسة  املقدس  الكتاب  يف  الثابته  احلسنى  اهلل  أسامء  الرضواين،  عبدالرزاق  حممود   -((

سلسبيل، القاهرة، الطبعة األوىل. 
حممود عبدالرزاق الرضواين، منة القدير، مكتبة سلسبيل، القاهرة، الطبعة األوىل، 0)4)هـ/009)م.  -((

4)-  حممد متويل الشعراوي، قصص األنبياء، مكتب الرتاث اإلسالمي، القاهرة.  
8)4)هـ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  والسنة،  الكتاب  دار  املرأة،  إىل  دليلك  الطرشة،  عدنان   -((

/997)م، ط). 
حممد راتب نابليس، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة آيات اهلل يف اإلنسان، دار املكتبي،   -(6

سوريا، دمشق، ))4)هـ/ 004)م، الطبعة األوىل. 
الثقافة  البار،  عىل  حممد  والقرآن،  الطب  بني  اإلنسان  خلق  فاوجي،  سليامن  وهبي  املسلمة،  املرأة   -(7

اجلنسية، هاين عرموش.
عبد الرمحن حسن امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها، دار القلم، دمشق، ))4)هـ/ )99)م،   -(8

ط). 
عبد الرمحن حبنكة امليداين، معارج التفكر ودقائق التدبر، دار القلم، دمش، 0)4)هـ / 000)م،   -(9

الطبعة األوىل.  
فرع  القاهرة  رجب،  ابن  دار  والشيطان،  اجلن  من  اإلنسان،  وقاية  بايل،  عبدالسالم  بن  وحيد    -(0

املنصورة، ))4هـ / 006)م، الطبعة احلادية عرش.
احلجاب، أبو أعىل املودودي، حياتنا اجلنسية، صربي القباين، أطفال حتت الطلب، صربي القباين،   -((
ليس الذكر كاألنثى، حممد عثامن احلشت، أمراض النساء، حممد رفعت، ألف باء احلياة الزوجية، حممد رفعت، 



215
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))4)هـ/000)م.
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الفهرس

( 	املقدمة	
8 الكتاب	األول		
9 مهسة	ود	
(0 التمهيد	

(7 الفصل	األول	:خلــــــق	حـــــــــواء. 
(8 				املبحث	األول:				خلق	آدم	عليه	السالم	
4( 					خلق	آدم	وحواء	من	نفٍس	واحدة	 				املبحث	الثاين:	
4( 				املبحث	الثالث:			اندفاع	املرأة	والضلع	األعوج	

(( الفصل	الثاين:	مواصفات	جسم	املرأة		
(6 				املبحث	األول:					اهليكل	العظمي	ووصف	أهم	أجزائه	
66 	يتكون	اإلنسان	عمومَاً؟؟		 				املبحث	الثاين:						ممَّ
86 				املبحث	الثالث:				النفس	يف	القرآن	الكريم	ومنافذها	

((( الفصل	الثالث:	اختالفات	سيكولوجية	عامة	
((6 				املبحث	األول:							حاالت	املرأة	النفسية	
((4 				املبحث	الثاين:								اختالفات	أساسية	بني	الرجل	واملرأة		
(49 				املبحث	الثالث:						املحادثة	بني	الرجل	واملرأة  

((( الفصل	الرابع:	احتياجات	املرأة	العاطفية	
((4 				املبحث	األول:									احتياج	املرأة	إىل	احلب  
(6( 				املبحث	الثاين:										اجلدل	ونتائجه		

((0 خامتة	الكتاب	ونتائجه	
((( أسامء	املصادر	واملراجع	



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



