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اإ�ساءة

#"$

اإّن المكانة التي يتمتع بها �سماحة الإمام الخامنئي واجدة ل�ساأنين 

هما الحاكمّية على اأمور البالد والحاكمّية على القلوب والنفو�ض. وعادة 

ما يجري الهتمام بال�ساأن الأّول الذي ينبري لحّل العقد المنبثقة عن 

الأمور الجارية، التي تحول دون و�سول النظام اإلى طريق م�سدود. لكّنه 

ب�سفته عالًما ومفّكًرا اإ�سالميًّا وقف علمه على التربية واإي�سال النا�ض 

اإلى ال�سعادة، له �ساأن اآخر هو هداية القلوب، والحاكمّية عليها وجذب 

الإن�سانّية  الف�سائل  لنمّو  المنا�سب  الجّو  واإيجاد  الكمال  نحو  الأنف�ض 

في المجتمع، والأبّوة لكّل فرد من اأبناء هذا البلد. فهو الأب القلق من 

م�ساكل اأبنائه وهمومهم واآلمهم.

 
(1(

اإّن الم�ساكل الثقافّية اليوم تحتاج اإلى طبيب حاذق »دّوار بطّبه«

اليوم،  موجود  الحاذق  الطبيب  وهذا  وال�سعفاء.  المر�سى  عن  يفّت�ض 

ونحن علينا اأن ن�ساعده على الدوران بطّبه.

يقول الإمام علّي Q في الخطبة 108 من نهج البالغة وا�سًفا الر�سول P: »طبيب   (1(

دّوار بطّبه، قد اأحكم مراهمه واأحمى موا�سمه، ي�سع ذلك حيث الحاجة اإليه من قلوب 

عمي، واآذان �سّم وال�سنة بكم..«

اإ�صاءة
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يتعّلق  فيما  هواج�سه  هي  القائد،  لدى  المهّمة  الهواج�ض  اإحدى 

م�سائلها  و�سّرح  الحياة«  بـ»نمط  عنها  عّبر  التي  النا�ض  حياة  بطريقة 

مرحلة مرحلة. والعنوان الأّول الذي طرحه تبًعا لبحث نمط الحياة هو 

مو�سوع »الأ�سرة«. هذه الهواج�ض الأ�سا�سّية حّتمت على مركز »�سهبا« 

اأن يعّد �سيًئا في هذا المجال من كلمات القائد المعّظم، يلّبي احتياجات 

المراحل المختلفة لحياة الأ�سرة. فبداأ التحقيق وتجميع المواّد. وكانت 

الموا�سيع لفتة وجّذابة من ناحيتين:

الأولى: كيفّية نظرته للمراأة ودورها في الأ�سرة. 

والثانية: تقديم النموذج الجامع لالأ�سرة الإ�سالمّية اإلى المجتمعات 

الب�سرّية. 

واجهتنا بين الم�ستندات ظاهرة جذابة وا�ستثنائّية هي اإلقاء خطبة 

هذه  ي�سود  وكان  القائد.  قبل  من  )الزواج(  القران  عقد  جل�سات  في 

ا، وهذا ي�سير اإلى محّبته لزواج ال�سباب. يقول  الجل�سات جّو حميمّي جدًّ

في  الجامعّيين  الطلبة  مع  له  واأجوبة  اأ�سئلة  جل�سة  في  القائد  ال�سّيد 

جامعة �سيراز، حين كان رئي�ًسا للجمهورّية: »اإّنني في طهران اأجري كّل 

اأ�سبوع عقد قران لأحدهم. اإحدى الأعمال التي حافظت عليها وتعتبر 

القيام  اأحّب  اإّنني  الدين.  علماء  بها  يقوم  التي  والمرا�سم  المهام  من 

. حتًما اّتخذت هذه الجل�سات في فترة القيادة المفعمة 
(1(

بهذا الأمر«

ّنة الح�سنة ل زالت م�ستمّرة. بالبركة م�ساًرا انحداريًّا، ولكّن هذه ال�سُّ

.1988/12/12  (1(
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اآخر  دين  عالم  وياأخذ  العرو�ض  من  الوكالة  القائد  ال�سّيد  ياأخذ 

عّدة  �ض  يخ�سّ العقد،  �سيغة  تالوة  قبل  لكّنه  العري�ض.  من  الوكالة 

دقائق للحديث اإلى الأ�سر والأزواج ال�سباب، ببيان عذب، جّذاب، �سل�ض 

ومفهوم، فتحكي الب�سمات المرت�سمة على �سفاه الحا�سرين عن وقعه 

في قلوبهم وتقّبلهم له. اإّنه يدرك جّيًدا احتياجات الإن�سان في الع�سر 

الراهن، ذلك اأّن الرتباط الوثيق بالنا�ض وج�سم المجتمع، يوؤّدي اإلى 

وتقديم  بالم�ساكل،  والمعرفة  اليوم،  الأ�سر  بموقعّية  الكامل  الوعي 

الخطط الكاملة والمتنا�سبة و�سرائط الع�سر وظروفه. 

كما اإّنه ب�سفته عالم اجتماع »نحرير«، ينظر اإلى الأ�سرة على اأّنها 

النواة الأ�سا�سّية والخلّية الأ�سلّية التي توجد الن�سيج الجتماعي، ويهتّم 

بالر�سالة الجتماعّية لهذه الموؤ�ّس�سة في طريق الهدف النهائي لت�سكيل 

الح�سارة الإ�سالمّية: »اإّن هدف ال�سعب الإيرانّي والثورة الإ�سالمّية هو 

اإيجاد الح�سارة الإ�سالمّية الجديدة. وتنق�سم الح�سارة الجديدة على 

ق�سمين:

والأ�سا�سي  الم�سموني  الجزء  والثاني  الأداتي.  الجزء  اأحدهما 

والأ�سلي... لكّن الجزء الحقيقّي يتمّثل في تلك الأ�سياء التي ت�سّكل م�سمون 

حياتنا، وهي نمط العي�ض نف�سه الذي تكّلمنا عنه. هذا هو الجزء الحقيقّي 

والأ�سلي للح�سارة، كمو�سوع الأ�سرة، نمط الزواج، نوع الم�سكن، طراز 

.
(1(

اللبا�ض، نموذج ال�ستهالك، نوعّية الطعام، والطبخ،...«

.2012/10/14  (1(

اإ�صاءة
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الغرب  ثقافة  لهيمنة  اأ�سير  اليوم  العالم  اأّن  هي  الأخرى  الم�ساألة 

يعرف  اأن  الب�سر،  م�ساكل  لحّل  و�سفة  يقّدم  من  كّل  وعلى  الدعائية، 

و�سماحة  النقائ�ض.  لهذه  بدائل  ويقّدم  الغربّية،  الثقافة  نقائ�ض 

الإمام الخامنئي مّطلع بنحو تاّم على هذه الثقافة واأركانها واأ�س�سها، 

باإحدى  تاّمة  معرفة  لديه  الثقافة،  هذه  قّوة  لنقاط  روؤيته  جانب  واإلى 

اأي البتعاد عن النظرة ال�سحيحة لمو�سوع الأ�سرة  اأهّم انحرافاتها، 

ويقول  الأ�سرة،  في  ودورها  المراأة  على  كثيًرا  يوؤّكد  تراه  لذا  والمراأة. 

مراًرا وتكراًرا باأّننا في مو�سوع المراأة غرماء للثقافة الغربّية. 

اأّن �سماحة القائد هو زوج واأب بكّل ما  لكّن النقطة الأ�سا�سّية هي 

للكلمة من معنى. وهو اأّول العاملين بالو�سايا والتاأكيدات التي يطلقها 

فيما يتعّلق بالأ�سرة. واأ�سلوبه في التعامل مع الوالدين والزوجة والأبناء 

بلغ  قد  العائلّية،  الحياة  تفا�سيل  كّل  وفي  واأحفاده  واأ�سهرته  وكّناته 

المجال.  للنا�ض في هذا  الح�سن  المثال  القّمة، بحيث جعل ذلك منه 

حتًما،  نورها  لعّم  حياته،  �سيرة  معرفة  طريق  اأمامنا  انفتح  ما  واإذا 

المجتمع بتمامه.

والمواجهات  الن�سال  فترة  اأوج  في  الخامنئي  الإمام  تزّوج  لقد 

الثورة ونه�سة  اأّن  الثورّية، وت�سهد حياته الجهادّية لحظة بلحظة على 

اإحياء الإ�سالم في اإيران تبداأ من موؤ�ّس�سة الأ�سرة، التي ت�سكل الخاليا 

الأ�سا�سّية للن�سيج الجتماعي، وذلك بكفاح ذوي الب�سيرة من الرجال، 

وتحري�ض وت�سجيع الن�ساء ال�سبورات والم�ستقيمات. 
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ـ  المحترمة  زوجته  مع  جريتا 
ُ
اأ مقابلتين  بالترتيب  نورد  يلي  فيما 

ال�سّيدة خج�سته ـ في العامين 1983 و1993:

ة حدثت في ت�سرين الثاني من العام 1977 ل تغيب عن  »اأذكر ق�سّ

حا�سروا  لقد  فيها.  اعتقل  التي  الأخيرة  المّرة  تلك  كانت  اأبًدا.  بالي 

في  الخامنئي  ال�سّيد  يكن  لم  م�ساًء.  ال�سابعة  ال�ساعة  منذ  منزلنا 

المنزل. اأتى عند ال�ساعة الثانية ع�سرة لياًل. عند ال�ساعة الثالثة بعد 

منت�سف الليل، قرع عنا�سر الأمن )ال�ّسافاك( باب المنزل. كان ما زال 

م�ستيقًظا. اّتجه نحو الباب، وما اإن فتحه حّتى وّجه عنا�سر ال�سافاك 

الباب  واأغلق  فقاومهم  بتهديده،  وقاموا  الداخل  اإلى  بنادقهم  فّوهات 

الباب  زجاج  انك�سار  �سوت  على  ا�ستيقظت  نائمة،  كنت  وجههم.  في 

»ا�ست�سلم،  ويقولون:  ي�سرخون  كانوا  الذين  ال�سافاك  عنا�سر  و�سوت 

ويقول:  مذعوًرا  �سريره  في  جال�ًسا  م�سطفى  راأيت  النار،  اأطلقنا  واإّل 

خلف  من  راأيت  يجري.  ما  اإلى  التفّت  حينها  والدي.  قتلوا  لقد  ماما، 

زجاج الباب عنا�سر ال�سافاك يكّبلون يديه، فيما راح بع�سهم ي�سربه 

وهو يدافع عن نف�سه. و�سعت ت�سادوري ]عباءتي[ على راأ�سي ب�سرعة. 

�سالحه  ووّجه  فيها،  نائمين  كّنا  التي  القاعة  اإلى  العنا�سر  اأحد  دخل 

�سوبي ولم ي�سمح لي بالإتيان باأّية حركة. في تلك الأثناء ا�ستيقظ اأخي 

حدث؟  ماذا  مت�سائاًل  القاعة  اإلى  وهرع  عندنا،  ليلته  بائًتا  كان  الذي 

قلت: ل �سيء، اإّنها اأعمالهم المعتادة. غ�سب ال�سافاك من كالمي. كان 

ميثم )الإبن الثاني( يبكي في مهده، م�ست فترة من الوقت، نه�ست 

وذهبت اإلى المطبخ ومن هناك اإلى غرفة المكتبة، حيث كان �سماحته 

اإ�صاءة
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ورجال ال�سافاك هناك، كانوا م�سغولين بالبحث بين الكتب. وبعد عّدة 

بع�ض  الغرفة، �سحبت منها  اإلى  الهادئ  والخروج  الدخول  جولت من 

الأوراق والموؤّلفات التي كان ال�سّيد الخامنئي قد جهد في تاأليفها. اأّذن 

تحت  اأ  تو�سّ �سالته.  يوؤّدي  اأن  منهم  �سماحته  فطلب  ال�سبح،  ل�سالة 

اأيقظت  اأّدى �سالته، ومن ثّم تهّياأوا للذهاب.  نظر عنا�سر ال�سافاك، 

باأّن  ي�سعروا بالنزعاج قلت لهم  نائمين، وحّتى ل  الذين كانوا  الأولد 

والدهم يريد ال�سفر. لكّن الأولد حين راأوا عنا�سر ال�سافاك باأ�سلحتهم 

عندما  ال�سافاك.  عنا�سر  مع  وذهب  �سماحته  وّدعنا  الق�سّية.  فهموا 

ا�ستنار ال�سباح اأكثر، راأيت دماء على الأر�ض، ل اأدري ِلَم اّت�سلوا بعد 

اإلى  نقله  �سدد  في  اإّنهم  وقالوا  ال�سرطة  مخفر  من  اليوم  ذلك  ظهر 

مكان اآخر، فاإن رغبِت في روؤيته، عليك المجيء باأق�سى �سرعة. ذهبت 

برفقة بع�ض اأ�سدقائه اإلى مخفر ال�سرطة. قابلته هناك وحينها علمت 

اأّن رجله ُجرحت جّراء �سرب عمالء ال�سافاك له.

في اليوم التالي ذهبت مجّدًدا للقائه فقال لي: لقد حكموني بالنفي 

في  محكومّيته  من  فترة  اإم�ساء  بعد  اإيران�سهر.  اإلى  �سنوات  ثالث 

اإيران�سهر، ُنقل اإلى »جيرفت« اإحدى توابع »كرمان«. وبعد فترة ق�سيرة 

وب�سبب انت�سار الثورة، عاد اإلى م�سهد، وبهذا انتفى ما بقي من مّدة 

محكومّيته تلقائيًّا«.  

1964، وطبًعا فقد تّم هذه الزواج  »لقد تزّوجت من �سماحته عام 

وفًقا لما كان معتمًدا ومر�سوًما في العائالت المتدّينة اآنذاك، فقد اأتت 

قيمت 
ُ
والدته اإلى منزلنا من اأجل الخطبة، وبعد المداولت المعتادة اأ
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قبل  اأبنائنا  كل  ُوِلد  وقد  وابنتان،  اأبناء  اأربعة  لدينا  الزواج.  مرا�سم 

الثورة اأّما ابنتانا فُولدتا بعد الثورة.

لقد كانت تلك الفترة ]ما قبل انت�سار الثورة[ فترة �ساّقة وامتحاًنا 

اإلهًيا، وكنت قد جّهزت نف�سي لكل الم�ساكل المحتملة، فلم اأنب�ض ببنت 

بعد  الأولى  الأ�سهر  خالل  اأّنه  اأذكر  ما.  اأمٍر  من  اأ�سُك  ولم  اأبًدا  �سفٍة 

تّم اعتقالي فماذا �سيكون  »اإن  الأيام:  اأحد  زواجنا، �ساألني زوجي في 

موقفك؟« لقد كان �سوؤاًل غير متوقع، وقد ا�سطربت وا�ستاأُت جًدا في 

بادئ الأمر، لكّنه حّدثني عن المواجهة ومخاطرها وم�ساكلها ووظيفة 

كل �سخ�ض في هذا المجال بحيث اأقنعني تماًما. وقد فتح �سماحته هذا 

المو�سوع في اليوم نف�سه الذي اعُتِقل فيه الإمام الخميني } للمّرة 

في  تركيا.  اإلى  ق�سي 
ُ
اأ ثّم  ومن  طهران  اإلى  قم  من  به  وجيء  الثانيًة 

ذلك اليوم كان ال�سيد الخامنئي واآخرون في م�سهد قد جّهزوا اأنف�سهم 

لإبداء مخالفتهم واعترا�سهم على هذا الأمر، ف�ساألني حينها عن رّدة 

فعلي في حال اعتقاله. ومنذ ذلك اليوم هّياأت نف�سي فكرًيا لمواجهة 

المخاطر التي قد يواجهها زوجي في كفاحه، لذا ففي كل مرة كان يتم 

اعتقاله اأو اإبعاده اأو كان ي�سطر للقيام بن�ساطاته خفيًة وب�سكل �سّرّي، 

كنت اأتحّمل كاّفة الم�ساكل ب�سهولة. وفيما بعد عندما زاد عدد اأبنائنا، 

كانت الحياة ت�سبح اأكثر �سعوبة من ذي قبل، وطبًعا كانت في عناية 

اهلل دائًما ولم اأ�سعر بالياأ�ض اأبًدا.

في  والهدوء  ال�ستقرار  جّو  حفظ  في  كان  الأكبر  دوري  اأّن  اأظّن 

البيت، بحيث ي�ستطيع �سماحته متابعة عمله براحة بال. فكنت اأ�سعى 

اإ�صاءة

������� ���� ���� �� ������� .indd   17 8/14/18   11:40:20 PM



الأ�صرة، لقاء مطّول مع �صماحة الإمام الخامنئي 18

اأن اأبعد عنه القلق بخ�سو�سي اأنا واأولدي، وفي بع�ض الأحيان عندما 

كنت اأذهب اإلى ال�ّسجن لمالقاته لم اأكن اأخبره عن الم�ساكل التي كّنا 

نعانيها، وعندما كان ي�ساألني عن حالي وحال اأولدي لم اأكن اأخبره اإل 

بالأمور الإيجابية. فمثاًل لم اأكن اأخبره عن مر�ض الأولد خالل لقاءاتي 

به في ال�سجن، اأو في الر�سائل التي كنت اأكتبها له في فترة الإبعاد.

البيانات  كن�سر  في مجالت مختلفة  بن�ساطات  اأقوم  كنت  بالطبع، 

وحمل الر�سائل واإخفاء الوثائق، ولكّني اأرى اأّن هذه لي�ست �سيًئا يذكر. 

في اآخر اأ�سهر الكفاح كان �سماحته يعمل في ما يتعّلق بر�سائل الإمام 

الخميني } الهاتفية من باري�ض، فكنت اأر�سلها اإلى مراكز في م�سهد 

والمدن الأخرى لإعادة ت�سجيلها ون�سرها وتوزيعها، وكنت اأجمع الأخبار 

من م�سهد وباقي مدن خرا�سان واأّت�سل بباري�ض. ولكّني اأظّن اأّن الدعم 

اأهّم  الم�سقات كانت  الأ�سرار وتحّمل  الآلم وحفظ  المعنوي وم�ساركة 

اأعمال الن�ساء المجاهدات والحرائر في ذلك الزمان.

فلي�ض  الحا�سر،  الوقت  في  البيت[  داخل  بم�ساعدته  يتعّلق  ]فيما 
لدى  ولكن  اأمر.  هكذا  منه  ننتظر  نحن  ول  لذلك،  المجال  ل�سماحته 

�سماحته ميزة لطيفة وجميلة ويمكنها اأن تكون نموذًجا واأ�سوًة لالآخرين 

وهي اأّنه عندما يتواجد في البيت ي�سعى اأن ُيبقي جّو البيت بعيًدا عن 

الم�ساكل المرتبطة بالعمل، على الرغم من اأّنه عادًة ما يكون متعًبا من 

العمل اليومي.

اأنا ب�سفتي امراأة م�سلمة في الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية، وكما 
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بقية الأخوات الم�سلمات، لدّي بع�ض المهام على عاتقي واأقوم بتاأديتها 

بكّل و�سعي، لكن لي�ض لدّي اأّي م�سوؤولية ر�سمية معّينة.

�سنوات.  بيتنا منذ عدة  اأن تدخل  الكمالّية  ن�سمح لالأ�سياء  لم  اإّننا 

نعي�ض  باأن  مقّيدين  اأنف�سنا  نجعل  ل  اأن  ينبغي  لكن  اأمر جّيد،  الجمال 

حياة الترف والكمالّيات. لي�ض لدينا في منزلنا ديكور بالمعنى المتداول 

للكلمة، اأي �سجاد وكنبات غالية الثمن وما اإلى ذلك، فلقد حّررنا اأنف�سنا 

مثلنا  الخامنئي  ال�سيد  والدا  كان  لقد  �سنوات.  منذ  الأ�سياء  هذه  من 

الأعلى في هذا المجال، وكانت والدته تنتقد هكذا نوع من الكمالّيات، 

ا اأوؤمن بهذا ال�سيء. ودائًما ما اأو�سي اأولدنا باأن يكون �سلوكهم  واأنا اأي�سً

ال�سخ�سي على هذا النحو، فال �سرورة لالأغرا�ض الكمالية«.

لقد ح�سل لنا التوفيق باأن نح�سر في مجل�ض در�ض عالم اإ�سالمي 

بعلمه،  وعالم عامل  الغرب  ب�سوؤون  بالقراآن وعارف  وعالم  واجتماعي 

راأي  عن  واأهمّيته،  الزواج  فل�سفة  عن  »الأ�سرة«،  عن  اإلينا  ليتحّدث 

بين  والختالف  الفروقات  عن  الزواج،  حول  الغرب  وراأي  الإ�سالم 

و...  الأ�سرة  في  والمراأة  الرجل  من  كلٍّ  مكانة  وعن  والمراأة،  الرجل 

والخيط  الم�سبحة،  كحّبات  البع�ض  ببع�سها  ترتبط  موا�سيع  فهذه 

الحقيقة لقد  واأهميتها. وفي  الأ�سرة  الذي يربطها ببع�سها هو ق�سية 

تم الحديث حول مو�سوع الأ�سرة ومو�سوع المراأة، وتمت معالجة دور 

والثانية،  الغرب،  راأي  نقد  اإحداهما  ناحيتين:  من  الأ�سرة  في  المراأة 

طرح راأي الإ�سالم.

اإ�صاءة
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القارئ  تجذب  قّيٍم،  م�سموٍن  ذات  برواية  اأ�سبه  الموا�سيع  هذه 

الكريم اإلى نف�سها وتدعوه لقراءتها، فمو�سوعها مو�سوٌع ملمو�ض ومن 

اأر�ض الواقع، ومخاطبها لي�ض فقط الأزواج الذين هم في �سن ال�سباب 

بداية  في  يزال  ول  بناها  اأو  اأ�سرة  يبني  اأن  يريد  من  كل  بل  فح�سب، 

الطريق، اأو م�سى على حياته الم�ستركة �سنوات وهو الآن يفكر في اأمر 

الحياة الم�ستركة لأبنائه، فيمكنه اأن يعتبرها موّجهًة اإليه.

لالآية  القراآني  الم�سمون  نفهم  دقيق  ب�سكل  الكتاب  مطالعة  وعند 

اأّننا مكّلفون جميًعا باأن   ونجد 
(1() )ۋ  ۅ  ۅ   الكريمة 

�َسًرا تكون خالية من النقائ�ض الجّدّية، �سواًء في بنائها اأو 
ُ
نبني بيوًتا واأ

ديمومتها اأو محتواها، وتكون متطابقة مع المعايير التي قّدمها ح�سرة 

ال�سيد القائد.

الإ�سالمية،  بالمباني  الملتزمين  اأحد  الآن في مجل�ض در�ض  نجل�ض 

بارًدا  زلًل  ماًء  فننهل  ال�سياء،  يبعث  ال�ساطعة  كال�سم�ض  هو  والذي 

يروينا، ونتعّرف اإلى وجهة نظر الإ�سالم في هذه الق�سية المهمة.

�سرح الأ�سلوب المتبع في هذا الكتاب

اأكثر من مئة محا�سرة  اإعداد هذا الكتاب تم القتبا�ض من  خالل 

وموؤتمرات  القران،  عقد  بجل�سات  يتعّلق  واأكثرها  الخامنئي،  لالإمام 

المن�سدين  ولقاء  والأ�سرة،  المراأة  ال�ستراتيجية حول مو�سوع  الأفكار 

�سورة يون�ض، الآية 87.  (1(
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اهلل  )�سالم  الزهراء  ال�سيدة  ح�سرة  ولدة  ذكرى  في  العزاء  وقّراء 

عليها(، والجل�سات مع النخب من الن�ساء. ولأجل �سياغة مباحث هذه 

المحا�سرات، تّم اّتباع اأ�سلوب ]جديد[ على غرار »اإعداد جل�سة مطّولة 

محبوكة في مح�سر �سماحة القائد المعّظم« وهو ما �سن�سرحه في ما 

يلي:

واأفكاره، ينبغي  العزيز  القائد  اأجل ن�سر خطابات  الإعداد: من   *
عليه  ي�سطلح  بما  والقيام  المتون،  على  ومنا�سٍب  كاٍف  ب�سكٍل  العمل 

خطب  من  مدرو�ض  ب�سكل  الكالم  انتقاء  خالل  من  كتاب«  »اإعداد 

اأ�ساليب  اعتماد  الكتب،  اإعداد  عملية  في  ينبغي  وبالطبع  �سماحته. 

اإبداعية،  موّثقة،  اأ�ساليب  اختالفها،  بح�سب  الموا�سيع  مع  متنا�سبة 

ف�سيحة، وا�سحة، جذابة، وجميلة.

* جل�صة: لي�ض في هذا الكتاب عنوان وهو لي�ض مق�ّسًما اإلى ف�سول، 
»الجل�سة«،  طابع  على  الحفاظ  اأجل  من  ت�سميم  �سابق  عن  ذلك  وتّم 

فبقراءتنا له ن�سعر وكاأّننا ن�ستمع اإلى �سوت ولّينا بنغمته الدافئة، وذلك 

في جل�سة عقد القران المفعمة بالحيوية. طبًعا جل�ستنا هنا افترا�سّية، 

جل�سة افترا�سّية وتخيلّية، ولكّن كلماتها حقيقّية. اإّننا عندما نكون في 

جل�سة ما، ل نعلم ما المعارف التي �سيتّم تقديمها وباأي ترتيب �ستكون. 

]المبا�سرة[  العنونة  تجّنب  تم  الكتاب،  في  المتبع  الأ�سلوب  هذا  وفي 

. وكما نجل�ض في الجل�سة الواقعية ون�سغي 
(1(

للحفاظ على جّو الجل�سة

ثم و�سع العناوين اإلى جانب الن�سو�ض في طرفي ال�سفحات)المحرر(.  (1(

اإ�صاءة
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منذ بدء الكالم حتى نهايته، فاإّن اأف�سل طريقة لمطالعة كتاب »الأ�سرة« 

ال�سرورة.  عند  اإل  القراءة  نقطع  ول  متوا�سل  ب�سكل  نطالعه  اأن  هي 

ومع ذلك، فاإّن قراءة كل ق�سٍم من الكتاب على حدة - في المطالعات 

الم�ستقبلية - �سيكون لها حالوتها وجاذبّيتها وبريقها الخا�ض بها.

* مطّولة: هذه الكلمة تعّبر عن كون هذا المتن المتما�سك طوياًل. 
وهذا ل يعني بال�سرورة �سخامة الكتاب، بل اإّن اأي جل�سة يطول زمان 

انعقادها ُيقال لها مطّولة.

فالأجل  البع�ض.  ببع�سها  ومت�سابكة  مترابطة  اأي  محبوكة:   *
اإعداد جل�سة واحدة مطّولة من ما يزيد عن مائة جل�سة، ينبغي اإدغام 

وو�سعها  المحا�سرات  فتقطيع  منطقي،  نظام  وفق  ببع�سها  المطالب 

واإن  اإطار موا�سيع مرتبطة،  ياأتي حتًما في  البع�ض  اإلى جانب بع�سها 

لم يلتفت القارئ اإلى التواريخ ما بين المحا�سرات، ف�سي�سعر بتما�سك 

الن�ض وتجان�سه.

* في مح�صر: اإن كل المطالب الواردة في الكتاب هي عين كالم 
�سماحته، وفي الحالت المعدودة التي اأ�سيفت فيها بع�ض الكلمات اإلى 

الن�ض، تم ا�ستعمال عالمة ] [، واإذا كان هناك مقطع من الن�ض قد 

ُحذف ب�سبب التكرار اأو الخروج عن المو�سوع، فقد تمت الإ�سارة اإليه 

بنقطتين متتاليتين )..(.

وفي نهاية الكتاب تّم اإدراج فهر�ض بموا�سيع الكتاب، يمكن للقارئ 

اأن يعثر من خالله على المطلب الذي يريده بعد مطالعته للكتاب كاماًل. 
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اأن يقوم كل قارئ بتدوين عالمات واإ�سارات في حا�سية  ومن الأف�سل 

الكتاب وفًقا لفهمه وللق�سايا التي تحيط به وترتبط بحياته ال�سخ�سية، 

بحيث ت�ساعده على مراجعة المطالب اأو العثور عليها في الم�ستقبل.

في الختام، كم من الأزواج الذين كانوا م�ستاقين من �سميم قلوبهم 

يحّققوا  لم  ولكّنهم  ولّيهم،  مح�سر  في  الم�ستركة  حياتهم  يبداأوا  لأن 

هذا الأمل. اأولئك من خالل علمهم بالروؤية الإلهّية لمقتداهم، جعلوا 

مهورهم اأربع ع�سرة م�سكوكة ذهبّية اأو اأقّل، اأو حّتى جعلوه مهر ال�سّنة، 

اإن لم يبداأوا حياتهم الم�ستركة بعقد قرانهم بوا�سطة  اأّنهم  اأمل  على 

القائد، فبالحّد الأدنى يكونون قد تماهوا وتناغموا مع لحن كالمه. 

والآن، فاإّنه من الجدير بكّل من يح�سب نف�سه من الأبناء المعنويين 

لهذا الأب الحنون والحكيم، اأن يجعل �سلوكه وحالته كما يريد �سماحته، 

]المتثال[  العمل ال�سالح من خالل  واأن ي�سع نف�سه في م�سار طريق 

عن  الخروج  ]لنف�سه[  ير�سى  ل  واأن  واإر�ساداته،  �سماحته  لتوجيهات 

دائرة راأي �سماحته قيد اأنملة، اأو الغفلة عنها ولو للحظة.

�سدر هذا العمل باللغة الفار�سية في �سهر اأيلول 2013 الموافق 

لأّيام �سهر رم�سان المبارك من العام 1434ق

اإ�صاءة
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الجل�سة

ا�ستهالل

اإل  اإله  ول  بنعمته،  اإقراًرا  هلل  الحمد  الرحيم.  الرحمن  اهلل  ب�سم 

وعلى  برّيته  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  لوحدانّيته،  ا  اإخال�سً اهلل 

الأ�سفياء من عترته. وبعُد فقد كان من ف�سل اهلل على الأنام اأن اأغناهم 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   فقال:  الحرام،  عن  بالحالل 

وقال   .
(1() ٿ  ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پپ  

 
(2(

مّني« فلي�ض  �سّنتي  عن  رغب  فمن  �سّنتي  »النكاح   :P اهلل  ر�سول 

وقال ر�سول اهلل P: »من تزّوج فقد اأحرز ن�سف دينه، فليّتق اهلل في 

باهي بكم 
ُ
الّن�سف الآخر« وقال P: »تناكحوا تنا�سلوا َتكاُثروا فاإّني اأ

.
(3(

الأمَم يوم القيامة ولو بال�ّسقط«

ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يبارك الليلة هذا العقد الذي اأجريه 

للعمل  يوّفقكم  واأن  الم�سلمات،  وال�ساّبات  الم�سلمون  ال�سباب  اأّيها  لكم 

عمًرا  بع�سكم  مع  للحياة  ُيوّفقكم  واأن   .
(4(

والزواج الزوجّية  بوظائف 

�سورة النور، الآية 32.  (1(

.1998/4/15  (2(

.2002/10/3  (3(

.1984/5/4  (4(
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�سًرا 
ُ
اأ الزواج  هذا  ثمرة  تكون  واأن   .

(1(
و�سعادة عي�ض  بهناءة  مديًدا 

 .
(2(

�سالحة و�سليمة وموؤمنة ومتدّينة

والعر�سان  للعرائ�ض  الن�سائح  بع�ض  اأّوجه  اأن  البداية  في  اأوّد 

 .
(3(

وعائالتهم، ومن ثّم اأجري �سيغة العقد

ون�سل  نربط  الحقيقة،  في  اإّنما  نجريه،  الذي  العقد  هذا  في 

البع�ض،  بع�سهما  عن  ال�سرعية(  الناحية  )من  اأجنبّيين  �سخ�سين 

ببع�سهما  وارتباًطا  وموّدة  قرًبا  اأ�سّد  لي�سبحا  القليلة،  الكلمات  بهذه 

من كّل العالم. 

ج�سد  في  جديدة  خلّية  العقد  هذا  خالل  من  نوجد  اإّننا  ثانًيا، 

 .
(4(

المجتمع، حيث يت�سّكل ج�سد المجتمع من خاليا العائالت

اإّن الفائدة الأهّم للزواج هي بناء العائلة والأ�سرة، وباقي  بالطبع، 

الأمور اإّنما هي م�سائل فرعّية وثانوّية اأو رافدة لهذه الم�ساألة، كالتوالد 

والتكاثر اأو اإ�سباع ال�سهوة الج�سدية، فهذه كّلها تاأتي في الدرجة الثانية، 

 .
(5(

وياأتي ت�سكيل العائلة والأ�سرة في الدرجة الأولى

لقد عّد �سرع الإ�سالم المقّد�ض الزواج اأمًرا لزًما بالن�سبة للرجال 

.2002/12/6  (1(

.1996/8/23  (2(

.2002/5/29  (3(

.1995/3/2  (4(

.2002/2/8  (5(
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 .
(1(

والن�ساء، لأّن قوام الحياة الب�سرّية نواته الأ�سرة، التي تقوم بالزواج

وهو   ،
(2(

والمذاهب والملل  الأديان  كّل  في  موجود  الزواج  فاإّن  ولذا، 

. وكّل الزيجات بين اأهل الملل والأديان فيما 
(3(

ا بالإ�سالم لي�ض مخت�سًّ

بينهم �سحيحة، لذا، اإذا ما اأ�سلم �سخ�ض من اأّي دين اأو مذهب غير 

اأ�سلما- فاإّن ذلك الزواج الذي  اأّن رجاًل وزوجته  -ولنفتر�ض  الإ�سالم 

. فالإ�سالم يرى باأّن عقود اأبناء 
(4(

عقداه بح�سب دينهما ال�سابق �سحيح

الأديان الأخرى وزيجاتهم، وارتباطاتهم �سحيحة، ويعّدهما ]من تزّوج 

. وال 
(5(

منهم طبًقا لمعايير مّلته[ زوجًة وزوًجا، واأولدهم اأولد حالل

كّل  الإ�سالم  يحترم  اأخرى،  بعبارة  الزواج،  عقد  تجديد  منهما  يطلب 

اأ�سل  اأّن  ذلك  الأخرى.  والمذاهب  الأديان  في  جريت 
ُ
اأ التي  الزيجات 

م�ستركة  حياة  لبدء  والمراأة  الرجل  بين  ال�سريف  العقد  هذا  الزواج، 

 .
(6(

فيما بينهما، هو اأمر معتبر ومقّد�ض في جميع الأديان

غالًبا ما تكون مرا�سم الزواج مرا�سم دينّية، فيقيمها الم�سيحّيون 

ل  كانوا  واإن  فاإّنهم  الم�سلمون  اأّما  الكني�ض،  في  واليهود  الكنائ�ض  في 

اإن ا�ستطاعوا يقيمونها في الم�ساهد  اأّنهم  اإّل  يقيمونها في الم�ساجد، 

.1984/3/2  (1(

.1984/3/2  (2(

.1984/3/9  (3(

.1984/3/2  (4(

.1996/7/31  (5(

.1984/3/2  (6(
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، اأو في الأّيام المباركة وعلى يد علماء الدين بالخ�سو�ض. 
(1(

الم�سّرفة

فاإّنه  اأحدهم  قران  ليعقد  يجل�ض  عندما  الدين  عالم  فاإّن  وهكذا، 

وللزواج  تماًما.  دينّية  �سبغة  فال�سبغة  وعليه،  دينّية.  خطبة  يخطب 

 غاية الأمر اأّن الزواج في الإ�سالم قد �سمن �سرائط 
(2(

جنبة قد�سّية،

ة واأحكام محّددة، تقّوي هذه الرابطة وتوّثقها وكذا تخرجها من  خا�سّ

. ما معنى هذا؟ معناه 
(3(

حال القيم غير المعتبرة اإلى القيم المعتبرة

المتعال  العهد مع اهلل  نجّدد  المرحلة،  الدخول في هذه  وبمجّرد  اأّننا 

بالتزاماتنا الدينّية، ويكون البدء بالحياة الأ�سرّية مقترًنا بالتوّجه اإلى 

اهلل. لذلك ُحّددت لكّل الم�سلمين تكاليف عبادّية خا�سة ليلة الزواج، 

من �سلوات م�ستحّبة ودعاء وغيرها.

يظّن اأ�سحاب القلوب الغافلة باأّن مرحلة الزواج هي مرحلة اإطفاء 

ال�سهوة فقط، ومرحلة اإ�سباع الرغبات النف�سّية، اإل اأّن الحقيقة مغايرة 

اأمر  اإ�سباع الرغبات النف�سّية، وتلبية الحتياجات الطبيعّية  اإّن  لذلك. 

ـ لكن حّتى تلبية  اأمر م�ستح�سن كثيًرا  ا، وهو  اأي�سً اإ�سكال فيه  لزم ول 

اإليه  والتوّجه  بتذّكر اهلل،  اأن يكون مقروًنا  ينبغي  الطبيعّية،  الحاجات 

ا، تبداأون بـ«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«  وفي �سبيله. عندما تاأكلون اأي�سً

هناك  وهل  تعالى.  اهلل  وت�سكرون  هلل«  »الحمد  تقولون  تنهون  وعندما 

�سيء اأكثر طبيعّية من الأكل؟! ينبغي لت�سكيل الأ�سرة اأن يكون تجديد 

 .R 1)  م�ساهد الأئّمة واأبنائهم(

.1990/13  (2(

.1984/3/9  (3(
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عهد جديد مع اهلل المتعال، بمعنى اأن ي�ستح�سر كّل اإن�سان العهد الذي 

عاهده هلل تعالى ويراعي اهلل �سبحانه به في الخطوة الأولى من مرحلة 

الأجر  على  الإن�سان  يح�سل  اأن  ا  جدًّ ال�سهل  من  فاإّنه  لذا،   .
(1(

الزواج

تقت�سيه طبيعته وحاجته،  الذي  والعمل  الإقدام  ا عن طريق هذا  اأي�سً

 P الر�سول  �سّنة  اأداء  بهدف  العمل  هذا  على  اأقدم  وقد  �سّنة،  لأّنه 

 .
(2(

وطاعة اأمره

اأّنه لم ُي�سّنف �سرًعا من  . ومع 
(3(

للزواج اأهّمّية بالغة في الإ�سالم

يفهم  درجة  اإلى  به  والترغيب  الحّث  تّم  قد  اأّنه  اإّل  الواجبات،  جملة 

. وتكمن الأهمّية في اأّن الزواج 
(4(

الإن�سان منها اإ�سرار اهلل تعالى عليه

الطبيعّية،  الإن�سان  لحاجات  الأهمّية  يولي  والإ�سالم  طبيعّية  حاجة 

وينبغي له ت�سخي�ض الطريق ال�سليم لق�ساء هذه الحاجة وقد �سّخ�سه 

ول  جن�سّية،  حاجة  والمراأة  الرجل  من  لكّل   .
(5(

بالزواج وهو  بالفعل، 

يمكن لهذه الحاجة اأن تكون من دون قيود، ومتروكة. ومن غير الجائز 

اأن تكون كذلك، بل ينبغي و�سع حدود و�سوابط لها، وحّدها هو الزواج. 

الدين  ما هو ن�سف  دينه«.  اأحرز ن�سف  فقد  تزّوج  »من  يقول:  لذلك 

الذي ُيحرز؟ بع�ض منه هو ذلك ال�سيء الذي ُيهّدد الإن�سان من ناحية 

.2002/10/21  (1(

.1998/1/29  (2(

.1984/3/2  (3(

.1999/3/2  (4(

.1984/3/9  (5(
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ميوله الجن�سّية. فالميول الجن�سّية ت�سلب دين الكثير من الب�سر، وتوقع 

بوجهها  والوقوف  وال�سالل.  التيه  وفي  الم�ساكل،  في  منهم  الكثير 

يكون باإ�سباع هذه الميول الجن�سّية، وتلبيتها وعدم كبحها، لكن كيف؟ 

 .
(1(

بال�سابطة والقانون، اأي بالزواج. لحظوا كم هو الزواج مهّم

الموجوَدين  ارتباط  اأّن  ذلك  بالإن�سان،  ا  مخت�سًّ لي�ض  الأمر  وهذا 

النباتات وفي الحيوانات  هو و�سيلة ل�ستمرار الحياة. وهو موجود في 

الإن�سان  لأّن  الأمر،  غاية  الإن�سان،  في  موجود  هو  وهكذا  ما،  بنحو 

متمّيز من قبل اهلل تعالى بالعقل والإرادة فقد ُحّددت لعالقته الزوجّية 

قواعد ور�سوم، وذلك لإعطاء الأهمّية لحدث زواج الموجوَدين وارتباط 

الجتماعي  المحيط  في  جديدة  موؤ�ّس�سة  واإيجاد  ببع�سهما  القلبين 

ة بالإ�سالم، فلجميع  للب�سر. والقواعد والر�سوم ال�سالفة لي�ست مخت�سّ

لجعل  الإ�سالم  �سعى  لقد  بالطبع،  وقوانينها.  قواعدها  والملل  الأديان 

للزواج،  خا�سًا  اهتمامًا  واأولى  وب�ساطة.  �سهولة  اأكثر  الر�سوم  هذه 

�سّجعهم  كما  الزواج،  اأ�سل  على  وال�ساّبات  وال�سّبان  النا�ض  �سّجع  فقد 

ا�ستمرار  وكذا على  بالزواج،  المت�سّكلة  الجديدة  الموؤ�ّس�سة  اإدارة  على 

الرتباط الزوجي، والموا�سيع الثالثة هي مورد تاأكيد الإ�سالم. 

ا اأعجبه  وعن اأ�سل مو�سوع الزواج، ورد عن النبّي P اأّنه راأى �سابًّ

مظهره، فناداه و�ساأله: هل لك حرفة، فقال: ل، قال النبّي: األك زوجة، 

لحظوا  عيني«.  من  »�سقط  وقال:  عنه   P النبّي  فاأعر�ض  ل.  قال 

.1984/3/2  (1(
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عن  العاطل  ّنب 
ُ
اأ كما  منه  المتهّرب  ّنب 

ُ
اأ بحيث  اأهمّية،  من  للزواج  ما 

 .
(1(

العمل

يتعّلق  فيما  الإ�سالم  نظرة  اإلى  نلتفت  اأن  بمكان  الأهّمّية  من  لذا، 

يحّث  الإ�سالم  اأّن  هي  النظرة،  هذه  في  الأولى  والم�ساألة  بالزواج. 

ا، اأي حين الحاجة اإليه. ول  ال�سباب على الزواج، وفي عمر مبكر اأي�سً

يعني هذا اأّننا ن�سّر على الزواج باأ�سرع ما يمكن، واأّن ذلك هو الأف�سل، 

كان  �سواًء  اإليه.  بالحاجة  الإن�سان  ي�سعر  الزواج عندما  يتّم  اأن  بل  ل، 

.
(2(

ا اأم فتاًة. ول ي�سمحّن بمرور ال�سنين على هذا الأمر �سابًّ

- �سواء  لل�سباب  المبكر  الزواج  P على  الأكرم  الر�سول  اأّكد  لقد 

يقّرر  اأن  ل  واختيارهم،  برغبتهم  وبالطبع،   - الفتيات  اأم  ال�سّبان 

ا اأن نرّوج لهذه الم�ساألة في مجتمعنا.  الآخرون عنهم. وعلينا نحن اأي�سً

على ال�سباب اأن يتزّوجوا قبل اأن يتجاوزوا مرحلة ال�سباب، وفي مرحلة 

الأ�سخا�ض  الكثير من  لفهم  والرغبة. وهذا مخالف  وال�سوق  الحما�ض 

الذين يرون باأّن الزيجات في مرحلة ال�سباب هي زيجات غير نا�سجة 

تّمت  ما  فاإذا  ال�سحيح،  هو  والعك�ض  ال�ستمرارّية.  بعدم  ومحكومة 

بال�سورة ال�سحيحة �ستكون زيجات م�ستدامة وجّيدة، و�سيعي�ض الرجل 

والمراأة في مثل هذه العائالت حالة وفاق تاّم.

كما  العمر،  اأوا�سط  اإلى  الزواج  �سّن  تاأخير  من  البع�ض  يفعله  وما 

.2003/3/4  (1(

.1984/3/9  (2(
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مثل  هو  الغربّية،  والح�سارة  الغربي  العالم  في  به  ومعمول  رائج  هو 

معظم اأفكارهم المغلوطة، مخالف لفطرة الب�سر وم�سلحتهم، ونا�سئ 

داأب بع�ض  . كان هذا 
(1(

القيود والتحّلل من  ال�سهوة  اإقبالهم على  من 

الثقافات الدخيلة، حيث اأدخلها الأوروبّيون اإلى بالدنا، وقالوا اإّن على 

ال�سباب اأن يوؤّخروا زواجهم حّتى ينهوا تعليمهم ويح�سلوا على عمل، ول 

ا اأم ل؟ ومن ثّم يتزّوجون.  اأعلم اإن كان ل بّد للعمل هذا اأن يكون اإداريًّ

كما ل معنى لزواج الفتيات في اأوائل �سّن البلوغ، وينبغي عليها النتظار 

كان هذا  تتزّوج.  ثّم  ومن  الدنيا،  �سيء في هذه  كّل  وتخبر  تكبر  حّتى 

ا. لأّنهم يوؤّخرون الزواج لي�ض من  ر�سم الأوروبّيين. وهو اأمر �سّيئ جدًّ

بل  ال�سباب،  �سّن  في  الجن�سّية  ال�سباب  بحاجة  يعتقدون  ل  اأّنهم  باب 

غاية  موجودة،  الجن�سّية  الحاجة  باأّن  ويوؤمنون  تماًما  ذلك  يعون  اإّنهم 

الأمر اأّنهم يرون اأّن على ال�سباب في مرحلة ال�سباب ق�ساء حاجاتهم 

ف�سًقا  نحن  نعتبره  الذي  ال�سيء  ذلك  عبر  اأي  حّر،  ب�سكل  الجن�سية 

ومع�سيًة ويوؤّدي اإلى تخريب و�سع المجتمع. 

ا، لم يكن ارتباط الزوج والزوجة الغربّيين والمتغّربين  اأي�سً لذلك 

�سر القديمة، يعي�سون مع بع�سهما 
ُ
ارتباًطا محكًما وقويًّا. انظروا اإلى الأ

هذين  اأحد  يموت  عندما  ذلك  وبعد  عاًما،  �سبعين  �ستين،  خم�سين، 

بناء  قيم 
ُ
اأ لقد  عليه.  عزاء  حال  في  ل�سنوات  الآخر  يعي�ض  العجوزين، 

الزواج على المحّبة، كانا يكّنان المحّبة والإخال�ض الواحد منهما لالآخر، 

.1998/4/15  (1(
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والعالقة  الجن�ض  مجال  في  �سيء  الأ�سرة  اإطار  خارج  يجذبهما  ولم 

الأ�سرة عندهم  لي�سا كذلك،  الغربّيين  والرجل  المراأة  لكّن  الجن�سّية، 

وحدة ل اأ�سا�ض لها، لي�ست محكمة، �سرعان ما تتال�سى، والطالق كثير، 

وحيث ل يوجد طالق يكون الطالق عمليًّا. فالمراأة والرجل قد اأم�سيا 

فترة �سبابهما - ل اأقول كّلهم، بل معظمهم كانوا كذلك ومعظمهم الآن 

كذلك - من دون اأن يكونا محتاجين اإلى بع�سهما الآخر، وقد اأقبال - 

بعد ذلك - على الزواج بعد اإ�سباع رغباتهما والإح�سا�ض بعدم الحاجة. 

ول  هي  ل  الأ�سرة.  اإطار  في  نف�سيهما  يقّيدا  لم  اأّنهما  المالحظة،  مع 

هو، وال�سيء الذي يربطهما ببع�سهما هو غرفة، و�سّقة �سكنّية، ومكان 

�سر والعائالت، 
ُ
مادّي، ل اأمر معنوّي ورابطة روحّية. فما هو عليه تلك الأ

لي�ض بعائلة.  

وتكون   - ال�سّن  في  يتقّدمان  عندما  الكبيرين  والرجل  المراأة  اإّن 

�سيخوختهما قبل اأوانها، فال�سخ�ض ذو ال�سّتين عاًما يكون رجاًل عجوًزا 

بكّل ما للكلمة من معنى - فهذان لن يعودا ي�سعران بلّذة الحياة، اأبناء 

اأولد،  من  جنوه  وما  الأحفاد  يعّدون  ي�سبحون  عندنا  عاًما  ال�سّتين 

فهم  فال،  ]الغربّيون[  اأّما  وثالثين،  اثنين  ثالثين،  الآن  اأ�سبحوا  لقد 

منف�سلون من الأ�سا�ض، لأن هذه الموؤ�ّس�سة، لم تكن قائمة منذ البداية 

على المحّبة والحميمّية، بل كانت قائمة على البرودة وعدم الكتراث 

وعلى ال�سبع ... بالطبع، ل اأقول اإّنهم كّلهم هكذا، واإّن عائالتنا واأ�سرنا 

الغالب  ال�سكل  هكذا،  هو  الغالب  ال�سكل  نعم،  وجّيدة،  حميمّية  كّلها 

هذا  اأدخلوا  وقد  ذاك.  هو  عندهم  الغالب  وال�سكل  هكذا،  هو  عندنا 
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يقبل  ل  والإ�سالم  الإ�سالمّية.  البيئات  واإلى  ا،  اأي�سً اإيران  اإلى  الأمر 

الإح�سا�ض  بداية  في  والفتاة  ال�ساّب  فليتزّوج  ل،  يقول  الإ�سالم  بهذا. 

»اإّن  يقول:  لذا  ينتظران؟  ماذا  اأ�سرة،  ولي�سّكال  الزواج،  اإلى  بالحاجة 

اإلى  يحتاج  الذي  اإّن  اأي  الفتاة.  اأو  ال�ساّب  �سواًء  العّزاب«،  النا�ض  �سّر 

امراأة ول يتزّوج، والتي تحتاج اإلى رجل ول تتزّوج فهما �سّر النا�ض. 

لكّل  اإّن  اإلهّية كبرى، وحيث  نعمة  الزواج  اأّن  التالية[ هي  ]الم�ساألة 
نعمة �سكًرا، يكون �سكر هذه النعمة بالحفاظ على رابطة الزواج قوّية 

ومحكمة، وبعدم ال�سماح للم�ساكل والأحداث، وال�سغائن، والنتقادات 

تزلزل هذه  باأن  الم�سّرة،  والنفقات  الكثيرة  والجدالت  البّناءة،  غير 

الرابطة وهذه الموؤ�ّس�سة العائلّية التي تاأ�ّس�ست وت�سّكلت ب�سيغة العقد 

. ب�سيغة العقد هذه التي نتلّفظ بها ونن�سئها، وهي اأمر 
(1(

الذي اأجريناه

اعتبارّي ـ توجد عالقة اعتبارّية بينكما، وينبغي على ال�ساّب والفتاة اأن 

 .
(2(

يبذل �سعيهما ليحافظا على هذه العالقة

الجميع يهدف اإلى اأن تقوم هذه المرحلة وهي المرحلة الأ�سا�ض من 

اأنتما  الهناء وال�سالمة و�سعادة الطرفين. وعليكما  الإن�سان على  حياة 

اأن تعمال على اأن تكون كذلك. بناًء عليه، كّل اأمر ي�سعف ركن العائلة، 

التي  والتذّمرات  ال�سكايات  فبع�ض  قبلكما.  من  ممنوًعا  ُيعّد  اأن  يجب 

اإلى  توؤّدي  المجدية،  غير  والقيود  الكبيرة،  والتوّقعات  منها،  طائل  ل 

.2003/6/9  (1(

.1991/9/11  (2(
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تعكير جّو الأ�سرة الوّدّي وال�سافي. وهذا ال�سفاء والوّد ل يتاأّتيان عبر 

. حذاِر اأن ت�سعف هذه الموؤ�ّس�سة 
(1(

المال والأوامر واأمثال هذه الأمور

وعدم  والتوّقعات،  التطّلبات  وكثرة  وال�سغائن،  ال�سكايات،  خالل  من 

اأن  هو  المهّم  ال�سيء  واأمثالها.  الآخرين  تدّخل  عبر  واأحياًنا  الموّدة، 

ي�سعى كّل من ال�ساّب والفتاة اإلى الحفاظ على هذه العالقة الزوجّية.

كيف يمكن لكم الحفاظ على هذه العلقة؟ بالطبع، الأنا�ض العاقلون 

لذلك.  الطريق  يجدون  ال�سادق  والوجدان  الإح�سا�ض  وذوو  والأذكياء 

وهذا يح�سل عن طريق الثقة، والحّب المتبادل. اأن ل تفر�ض المراأة 

متطّلًبا،  ويكون  المراأة  الرجل  يظلم  ول  وتظلمه،  �سيًئا  الرجل  على 

لُتحفظ  ومقّربين  لبع�سهما  مخل�سين  و�سريكين،  كرفيقين  يكونا  اأن 

�سيكون هذا  التكليف،  ُعمل بمقت�سى ذلك  واإذا ما   .
(2(

الموؤ�ّس�سة هذه 

اإحدى  اأيديكم.  اإن �ساء اهلل بفعل  اأكثر  العقد مبارًكا، وي�سبح مبارًكا 

والرجل  المراأة  كّل من  ي�سعر  اأن  العقد مبارًكا، هو  التي تجعل  الأمور 

باأّن عليهما في هذه المرحلة الجديدة من الحياة وظائف ينبغي لهما 

الإح�سا�ض.  بهذا  الحياة  من  الجديدة  المرحلة  هذه  ادخلوا  اأداوؤها. 

واحد  ول  الآخر،  لبع�سهما  مكّملين  الأ�سرّية  الحياة  في  الزوجين  لأّن 

منهما كامل من دون الآخر. ل تظّنوا باأّن اأحدهما هو الأ�سل، والثاني 

هو الفرع، الزوج هو الأ�سل مثاًل، والزوجة هي الفرع، اأو طبًقا لبع�ض 

العادات الأخرى، الزوجة هي الأ�سل والزوج هو الفرع وتابع لها، ل، ل 

.2002/9/19  (1(

.1991/9/11  (2(
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اأحد منهما هو الأ�سل ليكون الآخر فرعه، ول اأحد منهما فرع لالآخر، 

ومجموع هذين مع بع�سهما واإلى جانب بع�سهما هو الأ�سل، وكّل منهما 

وال�سهواني، بل الحتياج  لي�ض فقط الحتياج الجن�سي  محتاج لالآخر، 

ا�ستمرار  اأجل  والحتياج من  والديني،  الأخالقي،  والحتياج  الروحي، 

والرجل  الرجل،  و�سكون  طماأنينة  م�سدر  المراأة  الب�سري.  الن�سل 

م�سدر راحة المراأة. ول يعني هذا اأّن لأحد مّنة على الآخر، ل، فهما 

ا. والزوج هو  كم�سراعي الباب، من دون اأحدهما يكون ]الباب[ ناق�سً

ا من دون الجزء  القرين والمماثل، اأي المجموع الذي يكون جزوؤه ناق�سً

 .
(1(

الآخر. ادخلوا الحياة الزوجّية بهذه الروحّية

ة في داخل  لحظوا ما تقول الآية الكريمة عن الرجل والمراأة وخا�سّ

 �أي ]خلق[ لكم 
الأ�سرة: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک ()2)

اأّيها الرجال الن�ساء، واأّيتها الن�ساء الرجال. )ک  ک    ( فهما لي�سا 

من طبيعتين مختلفتين، ول في مرتبتين مختلفتين، هما حقيقة واحدة، 

وجوهر واحد وذات واحدة. بالطبع هما مختلفان في بع�ض الخ�سائ�ض، 

لأّن وظائفهما وتكاليفهما مختلفة. بعدها يقول: )ک  گ (، اأي 

اأجل هدف  الب�سر كانت من  اإّن الزوجّية واختالف الجن�ض في طبيعة 

الآخر  الجن�ض  جانب  اإلى  لتجدوا  والطماأنينة.  ال�سكون  وهو  األ  كبير، 

اإلى  والمراأة  المراأة،  جانب  اإلى  الرجل   - الأ�سرة  اإطار  و�سمن  لكم 

اإلى  ياأتي  اأن  للرجل،  فبالن�سبة  والطماأنينة.  ال�سكون   - الرجل  جانب 

.1984/5/4  (1(

)2)  �سورة الروم: 21.
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لهو  جانبه،  اإلى  واأمينة  ومحّبة  لطيفة  وامراأة  اآمًنا،  ا  جوًّ ويجد  منزله 

�سبب للطماأنينة، وهكذا، بالن�سبة للمراأة، اأن يكون لديها رجل ومالذ 

تع�سقه ويكون لها كالح�سن المنيع - ذلك اأّن الرجل اأقوى ج�سديًّا من 

المراأة - لهو من ح�سن الحّظ، وم�سدر للطماأنينة وال�سعادة. هذا ما 

امراأة  اإلى  يحتاج  الطماأنينة  الرجل  يجد  لكي  لكليهما.  الأ�سرة  توؤّمنه 

في جّو عائلّي واأ�سرّي، وكذا المراأة لتح�سل على الطماأنينة تحتاج اإلى 

الرجل �سمن جّو الأ�سرة والعائلة. )ک  گ ( كالهما يحتاجان 

اإلى بع�سهما البع�ض من اأجل تح�سيل ال�سكون والطماأنينة. 

تكمن  الإن�سان  و�سعادة  الطماأنينة.  هو  اإليه  الب�سر  يحتاج  ما  اأكثر 

متحّلًيا  يبقى  اأن  وفي  النف�سي  والتاأّزم  ال�سطراب  من  اآمًنا  بقائه  في 

بالطماأنينة النف�سّية والروحّية، وهذا ما توّفره الأ�سرة لالإن�سان، رجاًل 

ا. يقول تعالى: »وجعل  كان اأم امراأة. العبارة التالية لفتة وجميلة جدًّ

بينكم موّدة ورحمة«. العالقة ال�سحيحة بين الرجل والمراأة هي عالقة 

في  وكذلك  البع�ض،  بع�سهما  ويع�سقا  يحّبا  اأن  في  والرحمة،  الموّدة 

اأن يكونا رحيمين ببع�سهما. فالحّب المترافق مع العنف لي�ض مقبوًل، 

فالطبيعة  الأخرى.  هي  مقبولة  لي�ست  الموّدة  دون  من  الرحمة  وكذا 

الإلهّية للرجل والمراأة في محيط الأ�سرة هي طبيعة توجد فيما بينهما 

، والعامل الذي يربط الأ�سرة 
(1(

عالقة الموّدة والرحمة: »موّدة ورحمة«

 .
(2(

ببع�سها هو عامل المحّبة

.1997/10/22  (1(

.2002/6/19  (2(

������� ���� ���� �� ������� .indd   37 8/14/18   11:40:26 PM



الأ�صرة، لقاء مطّول مع �صماحة الإمام الخامنئي 38

وتحافظوا  اإلهّية  نعمة  وتعّدوها  العالقة  هذه  تقّدروا  اأن  عليكم 

 
. اإّن كّل ما تملكونه هو من اهلل )ىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی()2)

(1(
عليها

ا، فالإن�سان  لكّن اللتفات اإلى هذه النعمة واإلى اأّي نعمة اأخرى مهّم جدًّ

. البع�ض عندما يتزّوجون ل يدركون ماذا 
(3(

يغفل عن الكثير من النعم

يحدث، ي�سعرون وكاأّنهم ذاهبون اإلى �سيافة الغير. الحتفال والدعوة 

يظّنون  العر�سان  بع�ض  عابرة.  متعة  له  جديد  جّو  هو  العر�ض[،  ]اإلى 
كذلك،  لي�ض  الأمر  اأّن  والحال  اأحدهم،  �سيافة  اإلى  ذاهبين  اأنف�سهم 

فبالزواج تظهر م�سوؤولّيات والتزامات. حتًما، تظهر لالإن�سان اإلى جانب 

.
(4(

هذه اللتزامات ِنعم وبركات تجعلها عذبة وجميلة

ا، يحيون حياة جميلة  البع�ض يتزّوجون، ويح�سلون على زوج جّيد اأي�سً

يعي�سونه.  واأّي حدث م�سيرّي ومهّم  نعمة هذه  اأّي  وجّيدة ول يدركون 

من  ُيحرمون  وبهذا  النعمة،  هذه  ي�سكرون  ل  ذلك  يدركون  ل  وعندما 

الرحمة الإلهّية التي ينالها الإن�سان بال�سكر. لذا ينبغي على الإن�سان اأن 

يلتفت كم هي عظيمة هذه النعمة.

بل�سانه فقط  الإن�سان  اأحياًنا ي�سكر  النعمة؟  وكيف يكون �سكر هذه 

ويقول: »ال�سكر هلل« وقلبه ل يعي ما يقول وغير متوّجه اإلى هذا ال�سكر! 

وهذا لي�ض �سوى لقلقة ل�سان ل اأهّمّية لها. واإذا ما دعا الإن�سان رّبه بهذا 

.2003/1/2  (1(

)2)  النحل: 53.

.2002/6/19  (3(
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ال�سكل، فاإّن دعاءه لن يتجاوز فاهه ول�سانه ولن يجد طريقه اإلى عر�ض 

الإجابة الإلهّية. اأحياًنا يكون الإن�سان �ساكًرا بقلبه حقيقة، و�ساكًرا هلل 

اأنعم عليه  باأّن اهلل تعالى قد  اإّنه يدرك  اأمر بالغ الأهمّية،  ا. وهذا  حقًّ

بنعمة، في�سكره واقًعا. هذا هو ال�سكر المطلوب، غاية الأمر، اأّنه يلزمنا 

حين ن�سكر اهلل تعالى اأن نقوم بعمل، بحركة، اأن نّتخذ موقًفا على اأ�سا�ض 

هذا ال�سكر، ح�سٌن، والآن وقد اأنعم اهلل تعالى عليكم بهذه النعمة، ماذا 

]كاأن يقول  اأن تفعلوا؟ لم يطلب اهلل تعالى ويتوّقع مّنا الكثير.  عليكم 

اهلل تعالى مثال[ ها اأنا قد اأنعمت عليكم بهذه النعمة، فلتذهبوا وتوؤّدوا 

ذلك العمل ال�ساّق، ل. ما يتوّقعه مّنا اإزاء هذه النعمة وكّل نعمة هو اأن 

اأنعمنا  اأّنا  نتعاطى معها ب�سكل جّيد، وهو لي�ض بالمطلب ال�سعب. بما 

التعامل  وهذا  واإزاءها.  معها  التعامل  فلتح�سن  النعمة،  بهذه  عليك 

الجّيد في الإ�سالم قد ُعيِّن كُخلٍق و�سعاٍر لالأ�سرة، اأن كيف ينبغي لك اأن 

تعي�ض لتكون هذه الحياة جّيدة. بالطبع، لقد ُبّينت ]هذه المطالب[ في 

 .
(1(

الكتب، وُرّددت على الأل�سن، اأكتفي هنا بعر�ض بع�سها

التو�سية الأولى لي هي اأن نعّد ظاهرة ت�سكيل الأ�سرة ظاهرة مهّمة 

ت�سّور  يمكن  ول  للبيت،  بالن�سبة  الأهمّية  اإيالء  ينبغي   .
(2(

وعظيمة

الإن�سان من دون بيت وماأوى. كّل اإن�سان يحتاج اإلى البيت وجّو البيت. 

الأمر،  لهذا  الأهّمّية  اإيالء  علينا  الأ�سرة،  عن  عبارة  البيت  جّو  وروح 

.2002/6/19  (1(

.2002/10/3  (2(
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. ولهذه المرحلة �سرائط ووظائف واآداب، وتلقى 
(1(

والتدّبر والتاأّمل فيه

ويحّقق  م�سوؤولّيات  الإن�سان  فيها  يتحّمل  تكاليف،  الإن�سان  عاتق  على 

منافع، كّل هذه الأمور تكون اإلى جانب بع�سها البع�ض. الممّيز الأ�سا�سي 

لهذه المرحلة هو اأّن موؤ�ّس�سة اجتماعّية جديدة تت�سّكل. وعلى الرغم من 

قبيل  كثيرة، من  وفوائد  ببركات  والمراأة  الرجل  على  يعود  الزواج  اأّن 

اإنجاب الأولد، وال�ستمتاعات الجن�سّية، والكثير من الأمور الأخرى، اإّل 

اأّن هذه كّلها تدور حول محور موؤ�ّس�سة الأ�سرة، هذا اأ�سل.

على  المحافظة  في  و�سعيكم  اهتمامكم  كّل  يكون  اأن  ينبغي  لذا، 

موؤ�ّس�سة الأ�سرة هذه في الظروف كّلها، وهذا مثله كمثل دخول خلّية 

تتبّدل  فخاليانا  دوًما.  المتغّيرة  المجتمع  ج�سد  خاليا  في  جديدة 

اأّوًل، هذا  ليبقى  اأن تظهر خاليا جديدة وتنمو،  ب�سكل دائم، وينبغي 

ت�سيفون خاليا  اإّنكم  والتقّدم.  النمّو  ليتمّكن من  وثانًيا،  حيًّا،  البدن 

�سليمة  الخلّية  هذه  تكون  لأن  فا�سعوا  المجتمع،  ج�سد  اإلى  جديدة 

بالن�ساط والحيوّية ولأن تكون م�سدر عّز وفخر وتقّدم لهذا  ومفعمة 

وبدنه.  المجتمع  ج�سد  في  خلّية  هي  عائلة  كّل   .
(2(

ككّل المجتمع 

�سيكون  �سحيًحا،  تعاملها  ويكون  �سليمة،  العوائل  هذه  تكون  عندما 

تكون  عندما  اأّنه  بمعنى  لي�ض  وهذا   .
(3(

�سليًما وبدنه  المجتمع  ج�سد 

هذه الخلّية �سليمة فاإّن ال�سالمة �ست�سري اإلى الخاليا الأخرى، اأو اإذا 

.2013/5/11  (1(

.1983/09/09  (2(

.2002/5/29  (3(
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الخاليا  اإلى  �سي�سري  ال�سالمة  عدم  فاإّن  �سليمة،  غير  الخلّية  كانت 

فالبدن  �سالًما.  البدن  كان  �سليمة  كانت  اإذا  اأّنها  بمعنى  بل  الأخرى، 

اإن  الخاليا.  من  مجموعة  هو  جهاز  كّل  الخاليا.  �سوى  �سيًئا  لي�ض 

ا�ستطعنا اأن نجعل الخاليا �سالمة، يكون لدينا جهاز �سالم. الم�ساألة 

 .
(1(

على هذا القدر من الأهمّية

اإن اأردتم اأن يكون الأمر هكذا، عليكم اأن تلتزموا بالآداب والحدود 

. كّل �سيء ي�ستوجب حفظ هذه الرابطة 
(2(

الدينّية التي ُحّددت لالأ�سرة

وهذه الموؤ�ّس�سة العائلّية هو مر�سّي وح�سن عند اهلل تعالى. واإذا ما اأّدى 

ـ اإلى تخلخل اأركان الأ�سرة ، فهو خالف الم�سلحة  �سيء ـ ل قّدر اهلل 

كباقي  لي�ض  الحدث  وهذا   .
(3(

ب�سّدة اجتنابه  وينبغي  مر�سّي.  وغير 

ي�سلكون  عندما  البع�ض  طرق.  ومفترق  مف�سل،  هو  الحياة،  اأحداث 

هذا الطريق ]الحياة الزوجّية[ ويجدون اأمامهم م�سارات مختلفة، اإّما 

ب�سبب ظروفهم، وظروف الزوج، اأو ب�سبب مكانتهم العائلّية، ل يمكنهم 

�سلوك الطريق الم�ستقيم، لكّن البع�ض ي�ستطيعون. اإن اأردتم اأن ت�سلكوا 

تعّدوا  واأن  ال�سرعّية،  الموازين  تراعوا  اأن  عليكم  الم�ستقيم  الطريق 

اأن  واأّوله  مهّمة.  لالأ�سرة،  المقّد�ض  ال�سرع  في  ُحّددت  التي  الأخالق 

. الأ�سرة محّل هدوء وا�ستقرار 
(4(

تعرفوا قدر هذه الموؤ�ّس�سة الجديدة

.2012/1/4  (1(
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الإن�سانّية، من  للحياة  الواقعي  الطعم  اإن�سان  اأّي  يتذوق  ولن  الإن�سان. 

 .
(1(

دون اأ�سرة مريحة وهادئة

كّل اأ�سرة هي محّل ومركز لتكامل عدد من اأبناء الب�سر وتربيتهم، 

حيث يرّبي مجموع الأ�سر مجموعة من الب�سر. اإن �سّتتم �سمل الأ�سرة 

وجعلتم الأولد ين�ساأون في كنف الأجداد والأقرباء بدًل من كنف الأ�سرة، 

ُيحت�سن  اأو ميتم، كما  موؤ�ّس�سة  اأو  دار  اأو جمعتموهم وو�سعتموهم في 

البي�ض في عملّية التوليد والتفقي�ض، كاأن يذهب �سخ�ض اإلى الحا�سنة 

ويفق�سها ويرّبيها، فاإّنكم بذلك لن ترّبوا اإن�ساًنا كاماًل. ح�سٌن، هذه هي 

طبيعة الإن�سان، حيث خلق اهلل �سبحانه هذا الموجود بنحو متمّيز عن 

الموجودات  بع�ض  �سبحانه  اهلل  خلق  فقد  الأخرى.  الموجودات  �سائر 

بنحو ل يرى ال�سغير اأباه ول اأّمه، حيث تموت الأّم اأو الأب عند و�سع 

بي�سة هذا ال�سغير. وهذه هي الطبيعة اأ�سا�ًسا. بع�ض الحيوانات يبقى 

ب�سكل غريزي �سواًء كان اأبواه يحت�سنانه اأو ل، وين�ساأ مثل والديه �سواًء 

راآهما اأم لم يرهما. اأّما الإن�سان فلي�ض كذلك. 

لقد خلق اهلل تعالى الإن�سان بنحو يكون اأّوًل متعّلًما، عليه اأن يتعّلم 

الكثير من الأمور. ثانًيا، اإذا ما ترّبى على المحّبة وال�سدق والدّقة في 

البيئة الأ�سرّية، وفي ح�سن الأبوين، فلن يكون لديه نق�ض من الناحية 

بيئة  اإلى  ال�سغيرة  البيئة  تلك  من  �سغره  منذ  �سقط  لو  اأّما  النف�سّية، 

ّية  كبيرة، فلن يتفّتح هذا البرعم كما ينبغي له اأن يتفّتح. هذه هي خا�سّ

.1990/01/05  (1(
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الإن�سان. لذا، فقد اأودع اهلل �سبحانه هذه المحّبة في قلب الأبوين والتي 

من خاللها يترّبى بنو الب�سر. هذه المحّبة هي من طبائع الب�سر، لذلك 

تكّنونها  التي  نف�سها  والمحّبة  لوالديه.  محّبة  يكّن  ابن  كّل  ترى  ا  اأي�سً

ا.  لأولدكم يكّنها لكم اآباوؤكم واأمهاتكم. و�سيكّنها اأبناوؤكم لأولدهم اأي�سً

.
(1(

ّية وهي اأّنه ي�سّكل بيئة الأ�سرة وتوجد في الزواج هذه الخا�سّ

ّية الكلمة الطّيبة اأّنها حينما توجد  ، وخا�سّ
(2(

الأ�سرة هي كلمة طّيبة

في مكان ما ير�سح عنها دائًما البركة والخير وينفذا فيما حولها. والكلمة 

الأ�سل  بذلك  للب�سر  تعالى  اهلل  وهبها  التي  الأ�سياء  تلك  هي  الطّيبة 

.
والأ�سا�ض ال�سحيح ]اإ�سارة اإلى قوله تعالى: )ی  ی   ([)3)

الأ�سرة هي مجتمع م�سّغر تت�سّكل في البداية من الزوجة والزوج، 

اأولًدا،  ا  اأي�سً الأولد  وينجب  الأولد،  بمجيء  وتتو�ّسع  تكبر  ثّم  ومن 

فت�سبح كال�سجرة المورقة والمتفّرعة وتثمر. واهلل �سبحانه يحّب هذه 

.
(4(

الجتماعات ال�سغيرة

ل يمكن للمجتمع الإ�سالمي اأن يتقّدم من دون وجود موؤ�ّس�سة الأ�سرة 

ة في المجالت الثقافّية.  ال�سليمة، والن�سيطة والفّعالة في البلد، وخا�سّ

كما ل يمكنه التقّدم في المجالت الأخرى بالطبع، من دون العائالت 

.1984/2/4  (1(

ىئ    ېئ  ېئ   ېئ   )ۈئ   المباركة:  اإبراهيم  �سورة  من   24 الآية  اإلى  اإ�سارة   (2(

ىئ  ىئ...  (.
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والأ�سر ال�سليمة. اإًذا، فال بّد من وجود الأ�سرة. ول يقولّن اأحد الآن، اإّن 

التقّدم والتطّور موجود في الغرب في ظّل تفّكك الأ�سرة. اإّن ما يحدث 

فيوًما،  يوًما  موؤ�ّسراته  وتتعاظم  الأ�سرة،  موؤ�ّس�سة  اليوم من خراب في 

والتاريخّية  العالمّية  فالحوادث  ال�ستعجال.  ينبغي  ل  اآثاره.  و�ستظهر 

اأّثرت  كما  تدريجيًّا،  اآثارها  تظهر  اإّنما  والأثر،  النتيجة  �سريعة  لي�ست 

كانت  التطّور،  الغرب هذا  الأّيام حيث حّقق  تلك  في  الآن.  اإلى  وتوؤّثر 

العائالت هناك ل تزال على حالها، حّتى م�ساألة تعاطي الجن�سين فيما 

لي�ض  بالطبع  الجن�سّية،  الأخالق  قوانين  فيها  تراعى  فكانت  بينهما، 

بال�سكل الإ�سالمي، بل بال�سكل الخا�ض بهم. اإذا ما كان ال�سخ�ض مطلًعا 

على المعارف الغربّية، �سواًء في اأوروبا اأم في اأميركا فيما بعد، �سيرى 

الجن�سين،  بين  والأخالق  الآداب  فمراعاة  و�سي�ساهده.  ال�سيء  هذا 

يومذاك.  موجودة  كانت  م�سائل  هذه  التهمة،  وتجّنب  الحياء  كم�ساألة 

والتحّلل والإباحّية اإّنما ظهرا هناك تدريجيًّا. يومها ُمّهدت الأر�سّيات 

لذلك اإلى اأن و�سل الأمر اإلى ما و�سل اإليه اليوم. و�سيكتب و�سع اليوم 

 .
(1(

ا لهم غًدا مريًرا و�سعًبا جدًّ

وما ترونه الآن من �سعي الغربّيين الكبير للترويج لل�سهوات في الدول 

ال�سرقّية، والإ�سالمّية، والآ�سيوّية، اأحد اأ�سبابه اأّنهم يريدون من خالل 

هذا العمل تفكيك الأ�سر لي�سعفوا ثقافة ]�سعوب هذه الدول[ ويتمّكنوا 

لأحد  يمكن  ل  قوّية،  ال�سعب  ثقافة  دامت  فما  عليها.  ال�سيطرة  من 

.2012/1/4  (1(
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ال�سيطرة عليه، ول لجمه وامتطاوؤه، وت�سييره. اإّن الذي يجعل ال�سعوب 

فقدان  هو  الأجانب،  اأيدي  في  اأ�سيرة  ويجعلها  حماية،  دون  �سعيفة 

والأعداء  الم�ستعمرين  على  ا  اأي�سً الأمر  هذا  وي�سهل  الثقافّية.  الهوّية 

.
(1(

من خالل تفكيك اأ�س�ض العائالت في المجتمع

�سربة،  الجتماعّية  الأخالق  تتلّقى  الأ�سرة،  و�سع  يتخلخل  عندما 

اأ�سا�ض  هي  التي  والباقية  والرا�سخة  القديمة  ال�سنن  ب�سهولة  وتنعدم 

�سعادة المجتمعات وحا�سل تجربة طويلة لل�سعوب. تعلمون اأّن المجتمع 

وعقالئه  عظمائه  اأفكار  خالل  من  القيم  من  مجموعة  على  يح�سل 

لحياة  اأ�سا�ًسا  القيم  هذه  وت�سبح  اإلهّيين-  رجاًل  كانوا  -اإن  الحكيمة 

المجتمع، والتزامات، واأمور لم ُتكتب في كتاب ما، لكّنها ُتراعى وفاًء 

منهم لبع�سهم البع�ض، ومن باب الأمانة. عندما ينهدم بنيان الأ�سرة، 

فاإّن هذه الأمور لن تنتقل بعُد من جيل لآخر، ولن يتعّلم الأولد �سيًئا 

الإيمان، وال�سفات  يوّرثوهم  اأن  ي�ستطيعوا  واأّمهاتهم، ولن  اآبائهم  من 

والخ�سال النف�سّية، وهذه هي الخ�سارة الكبرى التي يتلّقاها المجتمع 

 .
(2(

ب�سبب �سعف الأ�سرة

اأ�سرة هو مجتمع م�سطرب، ومهتّز. هو مجتمع  المجتمع من دون 

جيل  من  ب�سهولة  والعقائد  والفكرّية  الثقافّية  المواريث  فيه  تنتقل  ل 

لآخر. هو مجتمع ل تتحّقق فيه تربية الإن�سان بب�ساطة و�سهولة. عندما 

.1998/4/15  (1(
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مت�سع�سًعا،  فيه  الأ�سرة  و�سع  يكون  اأو  الأ�سرة،  من  المجتمع  يخلو 

ُدور  اأف�سل  في  ذلك  كان  ولو  التربية  على  فيه  الإن�سان  يح�سل  فلن 

 .
(1(

�لتربية

الأ�سرة الجّيدة تعني اأن يكون الزوج والزوجة ودودين مع بع�سهما، 

وفّيين ومخل�سين، محّبين وعا�سقين لبع�سهما، يراعي اأحدهما الآخر، 

ويهتّم لم�سلحته ويحترم �سوؤونه، هذا في الدرجة الأولى.

اإزاءهم  بالم�سوؤولّية  ي�سعران  بالأولد،  ُيرزقان  حين  ذلك،  بعد 

وي�سعيان اإلى تن�سئتهم وتربيتهم �سليمين من الناحية المادّية والمعنوّية، 

اأموًرا، يوجبان عليهم بع�ض الأمور، ويمنعانهم عن بع�سها،  يعّلمانهم 

هي  الأ�سرة  هذه  مثل  الجّيدة.  والخ�سال  ال�سفات  فيهم  ويزرعان 

اأ�سا�ض جميع الإ�سالحات الواقعّية في بلد ما. لأّن الب�سر يترّبون جّيًدا 

في ظّل هكذا اأ�سرة، ويترعرعون على ال�سفات الجّيدة، على ال�سجاعة، 

وعلى الفكر الم�ستقل، على التفكر، والإح�سا�ض بالم�سوؤولّية، والإح�سا�ض 

بالمحّبة والجراأة، والجراأة على اّتخاذ القرارات، على اإرادة الخير - ال 

بهذه  ما  مجتمع  في  ال�سعب  يتحّلى  عندما  ح�سٌن،  والنجابة..   - ال�سّر 

عاقاًل،  �سجاًعا،  نجيًبا،  للخير،  ا  محبًّ يكون  اأي  وال�سفات،  الخ�سال 

 .
(2(

والتعا�سة ال�سقاء  يرى  لن  المجتمع  هذا  فاإّن  ومقداًما،  مفّكًرا 

والنجاة،  ال�سالح  اإلى  �ست�سل  كهذه،  اأ�سًرا  تمتلك  التي  والمجتمعات 

.77/10/29  (1(

.1998/12/03  (2(
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كهذه.  مجتمعات  اإ�سالح  فيمكنه  المجتمع  في  م�سلح  وجد  ما  واإذا 

اإ�سالح  يمكنهم  لن  الم�سلحين  اأعظم  فاإّن  الأ�سرة،  فقدت  اإن  اأّما 

 .
(1(

المجتمع

الأديان  وميزة  وتتاأ�ّس�ض.  تت�سّكل  اأن  الموؤ�ّس�سة  لهذه  الإ�سالم  يريد 

وغريزة  الجن�سّية  الغرائز  جعلت  اأّنها  هي  الإ�سالم،  منها  وبالأخ�ّض 

طلب الزوج عند الإن�سان والتي هي غير الغريزة الجن�سّية، في خدمة 

]الأديان[ على اأن تت�سّكل موؤ�ّس�سة الأ�سرة واأن  ت�سكيل الأ�سرة، وعملت 

الغريزة  اأو من خالل دعم  الجن�سّية،  الغريزة  ت�ستمّر من خالل دعم 

الأخرى التي هي اأعّم من الغريزة الجن�سّية. قد ل يكون للبع�ض حاجات 

جن�سّية في عمر معّين، لكّنهم بحاجة اإلى طلب الزوج، ويتوّجب عليهم 

اأن يكون لهم زوج من الجن�ض المخالف، ل فرق في ذلك بين المراأة 

ة الإ�سالم  والرجل. فال�سكن م�سدر الراحة. لقد جعلت الأديان، وخا�سّ

هذه الأمور داعمًة لت�سكيل الأ�سرة. 

لو ُترك الب�سر ليق�سوا حاجاتهم الجن�سّية كيفما �ساوؤوا، لما ت�سّكلت 

قابلة  الأخطار،  تتهّددها  وخاوية،  �سعيفة  موؤ�ّس�سة  لكانت  اأو  الأ�سرة، 

العالم  من  مكان  اأّي  في  اأّنه  ترون  لذا،  ن�سمة.  اأّي  وتهّزها  للخراب، 

نف�سها،  بالن�سبة  �سعيفة  فيه  الأ�سرة  تكون  الجن�سّية،  الحرّية  ُوجدت 

ذلك اأّن الرجل والمراأة ]فيه[ لي�سا بحاجة اإلى هذه الموؤ�ّس�سة من اأجل 

اإ�سباع هذه الغريزة. اأّما في الأماكن التي يحكم فيها الدين ول وجود 

.1993/09/04  (1(
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للحرّيات الجن�سّية، فكّل �سيء هنا ]في موؤ�ّس�سة الأ�سرة[ متوافر للمراأة 

 .
(1(

والرجل، لذا، فاإّنها ُتحفظ وتبقى

وال�ستمتاعات  باللذات  والرجل  المراأة  من  كّل  ا�ستغل  ما  فاإذا 

الجن�سّية في غير جّو العائلة، ]كاأن تكون[ في البيئة الجتماعّية، وفي 

البيئات  وفي  العمل،  محيط  وفي  العلمي،  والتح�سيل  الدرا�سة  اأجواء 

غير القانونّية، فاإّن الخ�سارة الكبرى التي �ستح�سل هي تمّزق الرابطة 

القوّية بين المراأة والرجل في الأ�سرة وا�سمحاللها. ذلك الرجل الذي 

ي�سبع رغبته ال�سهوانّية الجن�سّية خارج محيط الأ�سرة، ويرتوي، اأو تلك 

تلك  لهما  بالن�سبة  الأ�سرة  ت�سّكل  ل  نف�سها،  الحال  لديها  التي  المراأة 

الجاذبّية، التي ت�سّكلها للرجل والمراأة العفيفين، حيث ل يعرف الرجل 

 .
(2(

اأّي امراأة غير زوجته ول تعرف المراأة رجاًل غير زوجها

في اأّي مكان ُيف�سح فيه المجال لل�سهوات والتحّلل والتفّلت الأخالقي، 

ي�ستتبعه التفّكك العائلي، ل �سّك في ذلك. واإذا ما ا�ستمّر هذا الأمر، 

ة في الأماكن  �سيح�سل ما نراه اليوم بو�سوح في الدول الغربّية. وخا�سّ

اأكبر.  ب�سكل  ويكون مح�سو�ًسا  الأخالقي،  للتحّلل  اأكثر  فيها  ُيرّوج  التي 

مواقع  تعك�ض  لو  حّبذا   
(3(

الحقيقي. لمعناها  تفتقد  هناك  فالأ�سرة 

التوا�سل الجتماعي بع�ض الأخبار التي ت�سلنا من العالم الغربي عن 

.1991/07/11  (1(

.1986/10/10  (2(

.2002/6/19  (3(
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اأجواء الأ�سرة وو�سع المراأة والطفل والرجل، في كتاباتها، وذلك ليلتفت 

�سعبنا اأّي نعمة كبرى ي�سّكل بناء الأ�سرة المتين والهتمام بالأ�سرة في 

.
(1(

مجتمعاتنا

لماذا يجب اأن تتحّول عالقة المراأة والرجل في جزء اأ�سا�سّي ومهّم 

مناطق  كثير من  ففي  الآن؟  يجري  كما  مبتذلة  ت�سلية  اإلى  العالم  من 

العالم تحّولت العالقة بين المراأة والرجل اإلى ت�سلية جّذابة، ومبتذلة 

اإلى حّد بعيد في كثير من البيئات الجتماعّية، بحيث منعت وتمنع كاّل 

من المراأة والرجل من الن�ساطات الجتماعّية، وال�سيا�سّية، والأخالقّية 

.
(2(

والمعنوّية. اإّن الإ�سالم يرف�ض مثل هذا الأمر ول يقبل به

الخلقة  نظام  جزءا  كالهما  والرجل  المراأة  الإلهّية،  الخلقة  في 

ا. واإذا ما عرفت  الأتّم. ومن دون اأيٍّ منهما يكون نظام الخلقة ناق�سً

المجتمعات الإن�سانّية جّيًدا مكانة كّل من هذين الجن�سين في الطبيعة 

الب�سرّية، وا�ستفادت في الّتجاه ال�سحيح، �سيتحّقق ذلك النظام الإلهّي 

منهما  الوجودي  كماله  اإلى  موجود  كل  �سي�سل  فقط  ولي�ض  الكامل، 

اأحد،  ُيظلم  لن  و  و�سائًعا،  مهدوًرا  ا�ستعداد  اأّي  يبقى  ولن  ينبغي  كما 

بل اإّن الب�سرّية �ست�ستفيد من في�ض هذا الن�سجام والتعاون والجتماع 

ال�سحيح للمراأة والرجل، ا�ستفادات جّمة و�ست�سير قدًما. لكّل واحد من 

المراأة والرجل مكانته وم�سوؤولّيته. ]ترجمة �سعر[:

.1995/10/4  (1(

.1988/2/6  (2(
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مكانه  في  �سيء  كّل  والحاجب  والعين  والخال  الوجه  مثل  العالم 

.
(1(

جّيد

في  اأهّم  العين  دور  هل  ما،  وجه  يخ�ّض  فيما  نت�ساءل  اأن  يمكن  ل 

تكميل هذه الوجه اأم دور ال�سفتين والفم، اأو دور الوجنتين اأو النف، اأّي 

من هذه اإن فقدت �سيظهر القبح. وجمال الوجه يكون بوجود الكّل، ولكّل 

العالم هي هكذا في  اأهمّية في مكانه. كّل الأ�سياء في  واحد من هذه 

النظام الإلهي الأتّم، والمراأة والرجل هما جزء من هذا النظام الأتّم. 

ا، اأو  في حال لم يكن اأّي منهما في مكانه �سيكون وجه الب�سرّية ناق�سً

اأن  الجن�سين  واحد من  لأّي  يحّق  ول  منّفر.  اأو  نا�سج،  اأو غير  قبيًحا، 

انطالًقا من هذه  الآخر.  واإفادة من  واأكثر �سرورة  اأوجب،  نف�سه  يعّد 

النظرة، يقع الجميع على م�ستوى واحد، وللجميع دور واحد في عجلة 

الوجود  عالم  تكميل  اأجل  من  بعمله  القيام  وهو  األ  الب�سرّية،  الحياة 

الرجل.  اأو  المراأة  �سواًء  الجميع  الب�سرّية. وهذه وظيفة  الحياة  ونظام 

اإًذا، هذه هي النظرة الأ�سا�سّية لوجود المراأة من وجهة نظر الحكمة 

.
(2(

الإلهّية في خلقة المراأة والرجل

الثانية،  الدرجة  في  تاأتي  الإن�سان،  جن�ض  اإلى  الإ�سالم  نظرة  اإّن 

والنظرة الأولى وما ياأتي في الدرجة الأولى هو اإلى الحيثّية الإن�سانّية 

فيه، والتي ل دور لجن�ض الإن�سان فيها اأبًدا. الخطاب فيها هو لالإن�سان. 

)1)  كل�سن راز، ال�سيخ محمود �سب�ستري.

.1995/11/13  (2(
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بالطبع، الآية تقول: »يا اأّيها الذين اآمنوا«، ولي�ض »يا اأّيتها اللواتي اآمّن«، 

اأي �سيغة اآمنوا �سيغة المذّكر ولي�ست �سيغة الموؤّنث، لكن هذا ل يعني 

اأبًدا باأّن الرجل في هذا الخطاب مرّجح على المراأة، بل اإّن هذا نا�سئ 

الآن  نريد  ول  اإلينا.  بالن�سبة  وا�سحة  عوامل  وهي  اأخرى،  عوامل  من 

على  الفار�سّية  اللغة  في  نعّبر  لماذا  واأنه  النقا�ض،  هذا  في  ندخل  اأن 

�سبيل المثال، عن النا�ض بـ »مردم«، ون�ستّق هذه الكلمة من كلمة »مرد« 

 ، المراأة[  بمعنى  »زن«  كلمة  من  ]الم�ستّقة  »زُنم«  بـ  نعّبر  ول  )رجل( 

وفي اللغة الإنكليزّية human ولماذا man؟ وهذا ل يعني اأّن الثقافة 

مثل  اللغة  في  وت�سّرفت  الأمر،  هذا  مثل  اأوجدت  التي  هي  الذكورّية 

هكذا ت�سّرفات، ولهذا الأمر عوامل اأخرى. بالنهاية، الرجل في داخل 

الأ�سرة ي�سّكل الوجهة الخارجّية، والمراأة ت�سّكل الوجهة الداخلّية. واإن 

اأردتم اأن ننّمق الكالم اأكثر نقول: الرجل هو ق�سرة حّبة اللوز، والمراأة 

هي اللّب، ويمكن ال�ستفادة من اأمثال هذه التعابير. الرجل اأكثر ظهوًرا، 

هكذا هي بنيته، وقد اأعّده اهلل �سبحانه وهّياأه لهذا العمل، واأعّد المراأة 

لعمل اآخر. بناًء عليه، فالظهور والبروز في الرجل اأكثر، ]وهذ� �الأمر[ 

ب�سبب هذه الخ�سائ�ض والمّيزات، ل ب�سبب الأف�سلية. اأّما فيما يتعّلق 

ب�سوؤون الإن�سان الأ�سا�سّية ، المرتبطة بالإن�سان، فال فرق بين المراأة 

والرجل. ح�سٌن، انظروا، في م�ساألة التقّرب اإلى اهلل تعالى، هناك ن�ساء 

 O وال�سّيدة مريم ،O وال�سّيدة زينب ،O كال�سّيدة الزهراء

مقامهّن غير مت�سّور لأمثالنا. في الآية ال�سريفة من �سورة الأحزاب ل 

فرق بين المراأة والرجل، ولرّبما ال�سبب في ذلك يعود اإلى اأّنها اأرادت 
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اأن تن�سف تلك الت�سّورات الجاهلّية المرتبطة بالمراأة: ) ڻ  ڻ  

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  
ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  
م�سافة،  هناك  كر  الذِّ اإلى  الإ�سالم  فمن   

(1() ۆ  ۆ  ۇ  
يجد  التعابير  هذه  في  المرء  دّقق  واإن  متدّرجة.  �سهادات  و�سل�سلة 

الرجل  يوجد  منزلة  كّل  في  ۅ(.  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ       ( هذ�: 

والمراأة، الرجل الخا�سع، والمراأة الخا�سعة، الرجل المت�سّدق والمراأة 

المباركة  اآل عمران  �سورة  تعالى في  يقول  بينهما.  المت�سّدقة ل فرق 

بعد تلك الآيات التي يبتدئ كّل منها بكلمة »رّبنا«: )ٱ  ٻ  ٻ  

.
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ()2)

. بالطبع، عندما نقول اإّن لكّل منهما 
(3(

ل فرق بين الرجل والمراأة

وظيفة اأ�سا�سّية، فال يعني هذا اأن ل نطاق م�سترك بينهما. فالنطاقات 

الجن�سين  بين  الم�ستركة  النطاقات  اأّن  كثيرة. حّتى  بينهما  الم�ستركة 

بكّل  ة  الخا�سّ النطاقات  من  بكثير  واأو�سع  اأكثر  والرجل(  )المراأة 

ة ل يقدر الآخر على  منهما. وعلى الرغم من اأّن لكّل منهما وظيفة خا�سّ

اأّنه يوجد  اإّل  اأو على القيام بها بالنحو الجّيد وال�سحيح،  القيام بها، 

ين ]بكّل منهما على حدة[، مجال وا�سع،  بين هذين النطاقين الخا�سّ

)1)  الأحزاب: 35.

)2)  اآل عمران: 195.

.2012/1/4  (3(
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والحياة  نف�سه،  الجتماعّية  الحياة  مجال  وهو  الم�سترك،  النطاق  هو 

الفنون  و�سائر  الب�سرّية  والإبداعات  القت�سادّية،  والحياة  ال�سيا�سّية، 

والأعمال التي يمكن لالإن�سان القيام بها، ما عدا تلك المتعّلقة بالنطاق 

اإلى  النظر  ينبغي  الإ�سالمي،  النظام  في  الرجل.  اأو  بالمراأة  الخا�ّض 

له  ينبغي  ل  الذي  موقعه  منهما  فلكّل  الطريقة.  بهذه  والمراأة  الرجل 

اأن يغّطياه من  ا عليهما مًعا  اأي�سً تركه فارًغا، لكن هناك مجال وا�سع 

النطاق  لهذا  ي�سمحا  ول  الطاقات،  واإعمال  والتعاون  ال�سراكة  خالل 

الو�سطي ]الم�سترك[ اأن ي�سيع. 1995/11/13.

ا ذلك الن�سف الذي  الن�ساء ي�سّكلن ن�سف المجتمع الإن�ساني، واأي�سً

الآخرين،  باأدوار  دوره  تقي�ض  اأن  الثاقبة  الإن�سان  نظرة  اأرادت  ما  اإذا 

لوجدت دور هذا الن�سف اأكثر ح�سا�سّية ولطافة، واأبقى واأ�سّد تاأثيًرا في 

حركة التاريخ الإن�ساني وفي �سير الب�سرّية نحو الكمال. لقد خلق اهلل 

تعالى المراأة على هذه ال�ساكلة 1995/7/27.

يتعّلق  والرجل. يوجد فيما  المراأة  لق�سّية  الإلهّية  النظرة  هذه هي 

والأخطاء  النحرافات  من�ساأ  اأ�سبحت  م�ساألة  والرجل  المراأة  بخلقة 

المتمادية،  القرون  والمناهج الخاطئة، وكان لها لالأ�سف وجود طوال 

ول تزال اليوم موجودة، وتلك الم�ساألة هي اأّن المراأة والرجل مختلفان 

في بنيتهما الطبيعّية، اأي اإّنهما مختلفان في البنية الج�سدّية والمادّية، 

الختالفات مرتبطة  والروحّية. وهذه  والمعنوّية  العاطفّية  البنية  وفي 

ا في محّلها.  ة والتمّكن منها، وهي اأي�سً باإمكانّية اأداء وظيفتهما الخا�سّ

.1995/11/13
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الرجل في نظر المراأة مظهر العتماد، ومو�سع الّتكاء وال�ستناد. 

وهو يج�ّسد محّبته لها بهذا ال�سكل. لكّل منهما دور منف�سل عن الآخر، 

وكال الدورين لزم، وخلط هذين الدورين ببع�سهما هو عمل مخالف 

وين�سئ  جّيد  ب�ستانّي  ياأتي  كاأن  وهذا  جّيدة.  لفر�سة  وت�سييع  للطبيعة 

فيه  ونعيث  ونخّربه  ونركله  بعدها  نحن  فناأتي  بمهارة،  هنا  ب�ستاًنا 

اإلى الرجل، فاإّنها تنظر  الخراب عماًل بمزاجنا. عندما تنظر المراأة 

اإليه بعين الع�سق والمحّبة، واإلى كونه يمّثل دور ال�سند الذي يمكن لها 

اأن ت�ستند اإليه، حيث يمكن ال�ستفادة من قواه الج�سمّية والفكرّية لل�سير 

قدًما في اأمور الحياة، ]تنظر اإليه[ كمحّرك.

اأّنها مظهر  اإليها على  فاإّنه ينظر  المراأة  اإلى  وعندما ينظر الرجل 

الجمال، واللطافة، والأن�ض الذي يمنح الإن�سان الهدوء والراحة. فالرجل 

مو�سع ال�ستناد على �سعيد م�سائل الحياة الظاهرّية، والمراأة بدورها 

اإّنها  والمعنوّية.  الروحّية  الحياة  بم�سائل  يتعّلق  فيما  ال�ستناد  مو�سع 

عالم من الأن�ض والمحّبة ويمكنها بذلك الجّو المفعم بالمحّبة  اإخراج 

وقدرات  الرجل  قدرات  هي  هذه  وغمومه.  همومه  جميع  من  الرجل 

المراأة الروحية. 

ا، تعمل، اإّل اأّننا ل نفهمها، ول نتجاوب معها.  هكذا هي الطبيعة اأي�سً

الأعمال ال�سعبة على  ال�سّيئة، وبفر�ض  باأخالقه  الرجل  ُيخِرج  اأحياًنا، 

المراأة، وبتوّقعاته الكثيرة، وبالإهانة، منبع الطاقة هذا عن طوره، فال 

تعود المراأة، ذلك المظهر الذي يمكنه من الناحية المعنوّية اأن يبعث 

الهدوء في الإن�سان ويمنحه ال�سكن، على حالها. وت�سبح اأحياًنا متبرمة 
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و�ساكية. وقد تخطئ المراأة الخطاأ نف�سه اأحياًنا فيما يتعّلق بالرجل، فبدل 

الذي يمكن ال�ستناد والعتماد  وال�سند  الداعم  اأّنه  اإليه على  اأن تنظر 

عليه، والإفادة من ا�ستقامته ورزانته، تنظر اإليه اأحياًنا على اأّنه خادم، 

واأحياًنا على اأّنه مهّرج وغبّي ـ بالنهاية، الن�ساء مختلفات، البع�ض منهّن 

يخطئ ويجترح كّل اأنواع الأخطاء ـ وبدل اأن ت�ستفيد من م�سدر الطاقة 

هذه  مثل  تحدث  هكذا  تماًما.  مختلف  موجود  اإلى  تحّوله  هذا،  والقّوة 

الختالفات ول ينبغي ال�سماح بحدوثها. يرى الإ�سالم باأّن الرجل قّوام، 

والمراأة ريحانة، وهو ل يعتدي على المراأة ول على الرجل، ول يغفل حّق 

المراأة ول حّق الرجل، بل ينظر اإلى طبيعتهما ب�سكل جّيد. حّتى اإّنهما 

ا، اأي حين ن�سع هذا الجن�ض، جن�ض اللطافة  يتعادلن في الميزان اأي�سً

والأن�ض والجمال والباعث للراحة النف�سّية في اأجواء الحياة، في كّفة، 

اعتماد  مو�سع  هو  والذي  والعمل  بالإدارة  يتحّلى  الذي  الجن�ض  ون�سع 

المراأة وال�سند والمالذ لها في الكّفة الأخرى، �ستتعادل هاتان الكّفتان. 

ولن ترجح هذه على تلك، ول تلك على هذه. الآن تاأتي بع�ض الّتجاهات 

بع�ض  بها  ينادي  قد  بل  فح�سب،  المراأة  بها  تنادي  ل  والتي  الخاطئة 

الرجال اأحياًنا، ويقولون لماذا ل نبّدل اأجنا�ض كّفتي الميزان؟ فاإذا ما 

اأّنكم  و�سوى  تخطئون؟  اأّنكم  �سوى  �سيح�سل  ماذا  الآن  بتبديلهما  قمنا 

تخّربون هذا الب�ستان الجميل والمعطاء؟ اإّنكم لن تفعلوا غير هذا، ولن 

تجنوا فوائد بع�سكم البع�ض، و�ستحّولون جّو الأ�سرة اإلى جّو يفتقد للثقة، 

و�سي�سوب عالقة الرجل والمراأة ببع�سهما ال�سّك والترديد، و�ستفقدون 

ذلك الحّب والع�سق الذي هو الركن الأ�سا�سي في هذا المجال.  
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قد يحدث اأحياًنا، وراأيتم ]هذا في حياتكم[ حيث ياأخذ الرجل دور 

المراأة في البيت، وت�سبح المراأة هي الحاكم المطلق، ت�سدر اأوامرها 

للرجل، افعل هذا ول تفعل هذا، والرجل م�سّلم لها، هذا �سكل. ح�سٌن، 

مثل هذا الرجل لن يكون بمقدوره، بعد، اأن يكون مو�سع اعتماد المراأة 

ولي�ض من  جّيد،  وملجاأ  لها مالذ  يكون  اأن  تحّب  فالمراأة  لها.  ومالًذا 

�سيًئا،  الأخرى،  الناحية  من  الرجال  يفر�ض  اأحياًنا  لهذا.  بعد  فائدة 

عاتق  على  هي  البيت  واأمور  والمعامالت  الم�ستريات  كّل  اأّن  لنفتر�ض 

م�سغول  المثال[  �سبيل  ]على  لأّنه  عليها  الرجل  ويفر�سها  المراأة. 

بالتدري�ض في الجامعة، اأو بالعمل في الدائرة الفالنّية، ولي�ض لديه وقت 

العمل،  اإلى  الذهاب  ـ وعليه  الوقت  الق�سّية هنا عدم امتالك  فاأ�سل  ـ 

ال�ساّقة  الأعمال  اأي  الأعمال.  بهذه  تقوم  اأن  هنا  المراأة  على  فيتحّتم 

وغير المحّببة لها، بالطبع، قد ت�ستغل بها لبع�ض الوقت، لكّنها لي�ست 

.
(1(

من �سلب اأعمالها

اإن دّققتم في التعابير الإ�سالمّية حول المراأة لوجدتم تلك التعابير 

الواقعّية تماًما: »المراأة ريحانة ولي�ست بقهرمانة«. فالمراأة ريحانة اأي 

بق�سوة  عاملتها  اإن  الوردة؟  مع  التعاطي  لالإن�سان  ينبغي  وكيف  وردة، 

بح�سب  معها  وتعاملت  التربة  في  و�سعتها  واإن  وتموت،  تذبل  فاإّنها 

وجودها  و�سيكون  وموؤّثرة،  للزينة  م�سدًرا  ف�ستكون  وطبعها،  فطرتها 

ظاهًرا وبارًزا. 

.2000/3/12  (1(
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»ولي�ست بقهرمانة«، والقهرمانة لي�ست بالمعنى المتداول في اللغة 

الفار�سّية ]اأي البطلة[، بل هو تعبير عربّي ماأخوذ عن الفار�سّية، يفيد 

]رئي�ض  ويتابعها  الأمور  يبا�سر  الذي  هو  فالقهرمان  الأمور،  مبا�سرَة 

العّمال[. اأي ل ينبغي لك في منزلك اأن تعّد المراأة مبا�سرة لأمورك. 

ول تت�سّورّن باأّنك الرئي�ض، واأّن اأعمال المنزل والأطفال واأمثالها هي 

بعهدة رئي�ض العّمال. واأّن المراأة هي رئي�ض العّمال ويجب التعاطي معها 

كتعاطي الرئي�ض مع مروؤو�سه!

تعاٍط  هو  التعاطي  اأّن  لحظوا  هكذا.  لي�ست  اأ�سا�ًسا  فالق�سّية  ل، 

حقيقي ومعتدل يتما�سى مع طبيعة المراأة. فالمراأة ل يمكنها اأن تن�سى 

العمل، بنحو طبيعي. كّل واحد  اأ�سا�ًسا ل تحّب هذا  . وهي 
(1(

طبيعتها

منهما يكون في الموقع الال منا�سب. هذه الحركات الن�سوّية القائمة في 

العالم اليوم، والتي ينتمي اإليها الرجال والن�ساء من كّل الأطياف تحت 

المراأة  حقوق  تعرف  ل  براأيي،  هي  المراأة،  حقوق  عن  الدفاع  عنوان 

اأ�سا�ًسا. ذلك اأّن الحّق لي�ض اأمًرا انتزاعيًّا، اأنتم المتعّلمون تعون جّيًدا 

هذا الأمر. للحّق من�ساأ طبيعي، والحّق الواقعي والحقيقي هو ذاك الذي 

يكون له من�ساأ، ومن�ساأ طبيعي. وهذه الحقوق التي يطرحونها ل من�ساأ 

لها، وهي مبنّية على اأ�سا�ض الأوهام والخيالت. وتلك الحقوق التي ينبغي 

اإلى الطبيعة، طبيعة  اأن تكون م�ستندة  اأن تكون للمراأة والرجل، يجب 

.
(2(

المراأة وطبيعة الرجل، واإلى �سكل وبنية كّل من المراأة والرجل

.1997/7/21  (1(

.2000/3/12  (2(
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وب�سكل مخت�سر، اإن اأردنا اأن نبّين هذه الختالفات، علينا اأّن نقول 

باأّن المراأة في بنيتها الوجودّية والطبيعّية تتحّلى بلطافة اأكثر من الرجل. 

ل نقول اإّن قّوتها اأقّل من قّوة الرجل، لأّن التطّور العلمي، قد اأثبت في 

بع�ض الموارد عك�ض ذلك، واأثبت اأّن تحّمل الن�ساء وطاقاتهم في الكثير 

من الم�سائل المادّية والج�سمانّية، اأكثر من تحّمل الرجال. لكّن المراأة 

تتمّتع بلطافة، وبنيتها اأقّل واأ�سغر حجًما، ولكنها اأكثر تاأّثًرا من الناحية 

العاطفّية. هذه هي الفوارق الطبيعّية بين المراأة والرجل. بناًء عليه، 

هذان الموجودان اللذان يتمّتع اأحدهما بقّوة وقدرة اأكبر واأ�سّد ق�ساوة 

من الناحية البدنّية من الآخر، بمعنى اآخر، اأكثر طوًل، واأ�سخم عظًما، 

واأغلظ �سوًتا، واأ�سّد قّوة، والآخر على �سبيل الفر�ض، اأقّل قّوة واأوهن من 

حيث الع�سالت، اإذا كانا يعي�سان في بيئة ل يحكمها القانون، وحاكمّية 

�سيظلم  فالقوّي  وا�سًحا.  حالهما  يكون  �سعيفة،  فيها  والمنطق  العقل 

ال�سعيف، وي�ستغّله ويوؤذيه و�سوف يجبره على خدمته. وهذا اأمر حتمي. 

هذا ما �سيحدث اإن لم يكن العقل والقانون موجودين.  

بالطبع، للمراأة اإذا ما اأرادت التغّلب على الرجل، قدرات، واأعمال، 

هما  والتدبير  العقل  كان  ما  فاإذا  بها.  تخّت�ض  وممّيزات  واأ�ساليب 

. يمكن للمراأة بدرايتها 
(1(

الحاكمان، فاإّن هذه الأ�ساليب �ستجدي نفًعا

ولطافتها اأن تجعل الرجل طوع يديها، وي�سهد المرء هذا الأمر بالتجربة، 

كما يمكن اإثباته بالقيا�ض الفكري والعقلي. وهذا اأمر واقعّي. نعم، هناك 

.1995/11/13  (1(
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ن�ساء ل يتحّلين بالدراية والكيا�سة، لذا ل يمكنهّن القيام بهذا الأمر، 

اأّما المراأة التي تتحّلى بالفطنة والكيا�سة، فاإّنها ترّو�ض الرجل لنف�سها. 

اأ�سًدا مفتر�ًسا، ويمتطيه،  اأن يرّو�ض  وهذا تماًما مثلما يمكن ل�سخ�ض 

اأّنه  اأّنه من الناحية الج�سدّية اأقوى من الأ�سد، بل يعني  ول يعني هذا 

ا�ستطاع اأن ي�ستخدم هذه القدرة التاأثيرّية، والن�ساء يمتلكن مثل هكذا 

قدرات، غاية الأمر من خالل اللطافة، واللطافة والدّقة التي نتكّلم عنها 

اللطافة  بل  الج�سدّية،  والبنية  التركيب  اللطافة في  تقت�سران على  ل 

والدّقة في الفكر والتفكير والتدبير واّتخاذ القرار التي جعلها اهلل في 

ا  . واإن لم يكن التدبير والقانون موجودين، ولم يكن الجّو جوًّ
(1(

المراأة

عقالنيًّا، ولم ُيّتبع الأ�سلوب العقالني، حينذاك �ستقع الخ�سارة الكبرى، 

األ  اإلى الآن،  والتي لالأ�سف حدثت وتحدث منذ فجر التاريخ الب�سري 

وهي ا�ستغالل جن�ٍض للجن�ض الآخر. ومرادنا من الجن�ض لي�ض الجن�ض 

اأو  جن�ض  ا�ستغّل  حيث  له.  والمتعارف  الم�سهور  المعنى  بل  المنطقي، 

�سنفـ  والذي هو �سنف الرجالـ  الجّو الالقانوني والالعقالني، وتعّدى 

على الجن�ض اأو ال�سنف الآخر وظلمه. وهذا هو العمل الذي مور�ض على 

ا. بالطبع، هذا ل يعني اأّن هذا الأمر  امتداد التاريخ، وُيمار�ض الآن اأي�سً

قد حدث على امتداد التاريخ با�ستمرار وفي كّل مكان. بل كان اأحياًنا 

يحدث عك�ض هذا في بع�ض المناطق. ففي المناطق التي كان ي�سودها 

ة،  حكم العقل والمنطق والقانون والحكومة، اأو العادات والآداب الخا�سّ

كان الو�سع مختلًفا. لكن، ]بالأغلب الأعّم[ ما كان رائًجا في الما�سي 

.2013/5/11  (1(
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هو هذ� ]ا�ستغالل جن�ض لآخر[. اإذا ما راجعتم الكتب والموؤّلفات التي 

ّلفت ] في الما�سي[ �سترون حتًما كيف كانت نظرة الأقوام وال�سعوب 
ُ
اأ

هو  تجلّياته  اإحدى  وتعاطيهم.  اأ�سلوبهم  كان  وكيف  للمراأة،  ال�سابقة 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ    ( الكريم:  القراآن  في  ورد  ما 

التاريخ محزن مبٍك. وهذا كان  اإّن ما حدث في  ، واقًعا، 
ڃ  ڃ()1)

هل  القانون.  وفقدان  العقل  وتعطيل  العقالنّية  البيئة  لفقدان  نتيجة 

يمكن في الغابة التي ل يحكمها القانون ول العقل اأن يقف حيوان قوّي 

اأمام غريزته اأو ميله ورغبته التي ل تعرف ال�سبع، دون افترا�ض حيوان 

اإذا اأ�سبحت البيئة كبيئة الغابة، �ست�سبح ق�سّية المراأة  �سعيف! لذا، 

التاريخ  في  �سهدناها  التي  تلك  نف�سها  والقبح  المرارة  ق�سّية  والرجل 

ون�ساهدها اليوم لالأ�سف في العالم. 

ومن الخطاأ اأن يظّن اأحد اأّن هذه الأمور ل وجود لها في الغرب الذي 

يت�سّدق بم�ساركة المراأة للرجل، وت�ساويهما اأو يرفع �سعار حقوق المراأة، 

واأّن الظلم ل ُيمار�ض على المراأة هناك. توجد اإح�ساءات مخيفة في 

في  اأو  العمل،  بيئة  في  �سواًء  وا�ستغاللها،  المراأة،  تعنيف  عن  الغرب 

البيئات الأخرى، حّتى اإّن المرء لي�سعر بالخجل من ذكر بع�سها. راأيت 

اأّن  �أميركا -   - في بع�ض الإح�ساءات المتعّلقة باإحدى الدول الغربّية 

�سبت 
ُ
ا. واقًعا اأ عدد الن�ساء اللواتي ُي�سربن من ِقَبل اأزواجهّن كثير جدًّ

اأّن  المقالة،  تلك  في  ورد  العجب.  اإلى  يدعو  لإح�ساء  واإّنه  بالده�سة، 

)1)  النحل: 58.
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الذين  اأولئك  اأّما  بال�سكاوى،  تقّدمن  اللواتي  للن�ساء  اإح�ساء  هو  هذا 

تغا�سين عن الم�ساألة، اأو خفن من اأن يت�سّبب تقديم ال�سكوى برّدة فعل 

اأقوى من قبل اأزواجهّن، فهوؤلء غير معلوم عددهّن! لذا، تالحظون اأّن 

ق�سّية المراأة وم�ساكلها ل ُتحّل بالطرق التي قّدمها الغرب، من اأمثال 

تعّريها وتواجدها في الطرقات وابتعادها عن الحجاب وما �سابه. ولي�ض 

الأمر كما نت�سّور اأّنه اإذا ما نزعنا ال�سادور عن راأ�ض المراأة، اأو قّللنا 

من حجابها، اأو �سرفنا النظر عن هذه القيود ال�سرعّية، �سُتحّل م�سكلة 

.
(1(

المراأة. م�سكلة المراأة لن ُتحّل بهذا ال�سكل، بل �ستزداد �سوًءا

بيئة  لإيجاد  ي�سعى  اإّنه  اأ�سا�سّي.  الإ�سالم  به  يقوم  الذي  العمل 

وجّو، ل يظلم فيها الجن�ض الأقوى من الناحية الج�سدّية ـ وهذه القّوة 

الج�سدّية ل تعني بالطبع اأّنه اأقوى من الناحية العقلّية والعلمّيةـ  الجن�ض 

الج�سدّية  الناحية  من  الأقوى  الجن�ض  اأّن  الوا�سح  من  الأ�سعف.... 

اأ�سخم عظما، واأطول قامة واأغلظ �سوًتا، لكن هل هو اأ�سّد عقاًل واأكثر 

فطنًة؟ ل. وهل هو اأقوى في هذه المنطقة الو�سطّية والتي هي منطقة 

الأمور، من الجن�ض الآخر؟ ل. لأّن  ال�سيا�سة والقت�ساد والعلم وباقي 

هذه الأمور مرتبطة بالم�ساركة والتجربة ومبا�سرة الأمور. 

بعدت المراأة لألف �سنة اأخرى عن ميادين الحياة المختلفة، 
ُ
اإذا ما اأ

الرجال،  وال�سيا�سّيين  الرجال،  العلماء  عدد  اأّن  �سنة  األف  بعد  �سترون 

والتجار واأ�سحاب المهن الرجال، وعدد الرجال الذين يقودون الأن�سطة 

.1995/11/13  (1(
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والفعالّيات الجتماعّية، اأكثر من الن�ساء. واإذا ما حالت قّوة دون الرجال 

هذه  في  الن�ساء  منهم[  ]بدًل  واأدخلت  اأمور،  هكذا  مثل  في  والتدّخل 

الأمور، ف�سترون بعد م�سّي �سنوات باأّن هذا الجن�ض ]الرجال[ �سي�سعف 

ا  تدريجيًّا، واأّن ذاك الجن�ض ]الن�ساء[ �سي�سبح اأقوى. بالطبع، هذا اأي�سً

 - الجن�سين  م�ساألة  فحّل  لذا،  اأخرى.  بطريقة  ظلم  وهو  �سحيح،  غير 

 - مرتبط بثالثة عوامل، وهي 
(1(

من اأجل الحوؤول دون البغي والتطاول

العوامل المعنوّية نف�سها التي اأ�سرت اإليها �سابًقا. ينبغي اإدخال العامل 

العامل  والمادّي.  الج�سماني  العامل  اأهمّية  لتقّل  الميدان  اإلى  المعنوي 

الج�سماني والمادي يعني عالمات القّوة الظاهرّية نف�سها في جن�ض ما. 

عندما ندخل العامل المعنوّي، ي�سعف العامل الماّدي. 

ي�سمح  ل  اأن  للقانون  وينبغي  القانون.  هو  الثالثة  العوامل  هذه  اأحد 

المراأة  تفكير  م�ستوى  رفع  هو  الثالثة  العوامل  من  اآخر  عامل  بالظلم. 

وعقالنّيتها عن طريق التح�سيل العلمي، والن�ساطات الفكرّية والجتماعّية 

من  الأكثر  الن�سبة  المختلفة.  والفنّية  والأدبّية  والعقلّية  والقت�سادّية 

الأّمّيين في العالم اليوم هي من الن�ساء. وينبغي مكافحة الأّمّية لتتمّكن 

اأن  القّوة  تلك  ت�ستطيع  فال  وتدبير،  تفكير  ذات  ت�سبح  اأن  من  المراأة 

تعتدي عليها وتظلمها. واإذا ما نما هذا التدبير والعقالنّية والعلم والوعي 

في المراأة، فاإّنه �سيمنع تطاول وتعّدي تلك القّوة المادّية. بالطبع، التعّلم 

لي�ض هو المعيار دوًما، الأ�سا�ض هو العقالنّية. اأحياًنا قد يكون هناك اأنا�ض 

)1)  اأي التجاوز والتعّدي.
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ا. لذا،  متعّلمون لكّنهم ل يتحّلون بالعقل والكيا�سة. والعك�ض ممكن اأي�سً

تعّدي  لتتمّكن من منع  المراأة  والكيا�سة في  العقالنّية  تنمو  اأن  الأ�سا�ض 

. وينبغي لفكرة تكامل المراأة ور�سدها من 
(1(

تلك القّوة المادّية وتلجمها

الناحية المعنوّية والأخالقّية اأن تكون فكرة رائجة بين الن�ساء اأنف�سهّن. 

وعلى الن�ساء اأنف�سهّن التفكير اأكثر بهذه الم�ساألة. وعليهّن اأنف�سهّن الإقبال 

والتربية  الأ�سا�سّية.  الحياة  وم�سائل  والمطالعة  والعلوم،  المعارف  على 

الغربّية الخاطئة اأّدت اإلى ميل الن�ساء في عهد حكومة الطاغوت في هذا 

البلد، اإلى التبّرج والكماليات والزينة غير الواعية والهتمام بالمظاهر، 

والتي هي بدورها من عالمات حاكمّية الرجل. اإحدى عالمات حاكمّية 

الرجل الغربي هي هذه، اإذ يريدون للمراأة اأن تكون متاحة للرجل، لذا، 

يقولون: على المراأة اأن تتبّرج ليلتّذ الرجل! هذه حاكمّية الرجل، ولي�ست 

يكون  اأن  للرجل  يريدون  الرجل.  حرّية  الحقيقة  في  هي  المراأة،  حّرّية 

ا، حّتى في المتعة الب�سرّية، لذا ي�سّجعون المراأة على نزع الحجاب  حرًّ

اأمام الرجال! بالطبع، هذه الأنانّية اّت�سف بها الكثير  والتبّرج والزينة 

يزالون  القديمة، ول  العهود  الالدينّية منذ  المجتمعات  الرجال في  من 

الم�ساألة  لهذه  ينبغي  اإًذا،  لها.  الأعلى  التجّلي  هم  والغربّيون  الآن،  اإلى 

واكت�ساب  والوعي  والمطالعة  والعلم  المعرفة  نحو  الن�ساء  تقود  التي 

اأنف�سهّن،  الن�ساء  بين  الجّد  توؤخذ على محمل  اأن  والمعارف  المعلومات 

 .
(2(

واأن تولى الأهمّية من قبلهن

.1995/11/13  (1(

.1995/10/22  (2(
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عاّم.  ب�سكل  المجتمع  في  التفكير  م�ستوى  رفع  ُيعمل على  اأن  ثالًثا، 

والتفكير  والعقل  الوعي  من  بقدر  الجميع  فيه  يتحّلى  الذي  فالمجتمع 

اآخر دون �سبب. وهذا هو  اأحد على  والن�سوج والحكمة، ل يعتدي فيه 

العامل الثالث.  

بالغة.  بحكمة  الحجاب،  مو�سوع  في  الق�سايا  الإ�سالم  در�ض  لقد 

ال�سرع  الدّقة، يزداد المو�سوع عمًقا. ولقد و�سع  الإن�سان  اأعمل  وكّلما 

ا معّيًنا، يجب معرفته. ول ينبغي  المقّد�ض فيما يتعّلق بحكم الحجاب حدًّ

تخّطيه اأو الإفراط والتفريط فيه. اإّن حجاب الن�ساء الإيرانّيات حجاب 

جّيد. بالطبع، هذا لي�ض �سكل الحجاب الوحيد. فهناك م�سلمون اآخرون 

ا، ولن�سائهم اأنواع اأخرى من الحجاب، حتى لو لم يكّن  في العالم اأي�سً

يرتدين ال�سادور. مع اأّنه ]ال�سادور[ بنظرنا هو الحجاب الأف�سل. واإّن 

�ل�ستر  �بتكر  قد   - الإيراني  الحجاب  هو  الذي   - ال�سادور  اخترع  من 

الجّيد. اأ�سا�ض المو�سوع هو الحجاب، وينبغي فهم معنى الحجاب. لي�ض 

الحجاب حجب المراأة عن الرجل، اإّنما هو حجاب ما بين نطاق الحياة 

ة بكّل من المراأة والرجل. وينبغي بالطبع للمراأة اأن تراعيه بنحو  الخا�سّ

ا اأن يراعيه ب�سكل اآخر. تلك اللطافة التي تكّلمنا عنها،  ما، وللرجل اأي�سً

تفر�ض على المراأة بع�ض الأمور. يقول اأمير الموؤمنين Q: »المراأة 

ريحانة« اأي وردة. هذا التعبير عجيب، ويت�سّمن في نف�سه تلك اللطافة 

والظرافة نف�سها. ولم يرد مثل هذا التعبير بحّق الرجل. فكون المرء 

ريحاًنا يفر�ض عليه اأموًرا ويحّتم عليه مراعاة بع�ض الأمور. 

علمي  ن�ساط  لأّي  بمانع  لي�ض  اأّوًل،  للحجاب  الن�ساء  ومراعاة 
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و�سيا�سي. واإذا ما اأردنا اأن نقدم دلياًل على ذلك، فالن�ساء العالمات، 

واجتماعّية،  �سيا�سّية  اأن�سطة  لديهّن  الت،  والمح�سّ والمتعّلمات، 

ا[،  ]اأي�سً وبالحجاب  الميادين،  اأكثر  في  فاعل  ح�سور  ولديهّن 

يحافظن  ل  اللواتي  الن�ساء  اأّن  �سحيًحا  لي�ض  بمانع.  لي�ض  فالحجاب 

على حجابهّن ب�سكل جّيد في مجتمعنا، هّن اأكثر ح�سوًرا في الأجواء 

الفترة  ا في  اأي�سً الأمر كذلك  ولم يكن  والمتطورة.  العلمّية  والبيئات 

البلد تّتجه  ]الما�سية[ التي كانت فيها �سيا�سة الجهاز الحاكم لهذا 
ولي�ض  الفح�ساء،  الن�ساء على خلع الحجاب، و�سوقها نحو  اإجبار  اإلى 

اأهل  من  كّن  الم�ستنقع،  ذلك  في  اأكثر  غرقن  اللواتي  اأن  �سحيًحا 

كان  العك�ض  بل  والمعرفة،  والتح�سيل  والوعي  والخت�سا�ض  العلم 

ال�سحيح. واأولئك اللواتي كّن من اأهل العلم والمعرفة وما �سابه، كّن 

ا كذلك. بناًء عليه،  يتجّنبن ن�سبيًّا مثل هذه الأجواء. وهّن اليوم اأي�سً

بالم�سلمات  الخا�ّض  ال�ستر  وهذا  بمانع،  لي�ض  ناحية  من  فالحجاب 

اأّي تطّور  اأّي عمل جّيد، ومن  والحفاظ عليه، لي�ض بمانع للن�ساء من 

للن�ساء  الحجاب  وجود  اأخرى،  ناحية  ومن  وظاهرّي،  ومادّي  معنوّي 

في مجتمع ما، يجلب معه نعًما وعطايا ل بديل لها. اإحدى هذه النعم 

حفظ بنيان الأ�سرة، والتي من دون الحجاب ل ُتحفظ جّيًدا وت�سعف. 

وهذه الم�سكلة موجودة اليوم في الغرب. 

ا  �سرة جّيدة ومحّبة وجوًّ
ُ
اأ ا لديهم  اأ�سخا�سً اإّن هناك  اأحد  ل يقولّن 

�سر. نحن ل 
ُ
عائليًّا جّيًدا، مع اأّنهم بال حجاب. حتًما توجد مثل هكذا اأ

نريد القول باأّن الأ�سرة تت�سع�سع في كّل مكان ل ُيراعى فيه الحجاب. 
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بل حين ل يكون هذا ال�سل موجوًدا في بيئة اجتماعّية ما، يتزلزل ذلك 

.
(1(

الأ�سل في ال�سر تلقائيًّا. وهذا ما حدث في الغرب

وقد ظهرت اآثار وتبعات هذا الأمر المدّمرة حينذاك في المجتمعات 

الب�سرّية، كتفّكك بنيان العائلة، والإح�سائّيات الحاكية عن تجارة الن�ساء 

اإّن التجارة الأكثر ازدهاًرا ورواًجا في العالم اليوم  الموؤلمة والموؤ�سفة. 

الأمم  اإح�ساءات  بنظري  هي  والتي   - العالمّية  لالإح�سائّيات  وطبًقا 

وهناك  وتهريبهّن.  الن�ساء  تجارة  هي   - ر�سمي  مركز  وهي  المّتحدة، 

ال�سهيوني.  الكيان  بينها  من  المجال،  هذا  في  الأ�سواأ  هي  بلدان  عّدة 

حيث يجمعون الن�ساء والفتيات من الدول الفقيرة، من اأميركا الالتينّية، 

وبع�ض دول اآ�سيا، وبع�ض دول اأوروبا الفقيرة، تحت عناوين العمل والزواج 

مراكز  اإلى  وي�سّلمونهّن  ا  قا�سية جدًّ في ظروف  وياأخذونهّن  �سابه،  وما 

اأو ت�سّور ا�سمها. وكّل هذا قائم على  ترتجف الأبدان لمجّرد ت�سّورها 

هذه النظرة الخاطئة، وهذه الالم�ساواة الظالمة فيما يتعّلق بمكانة المراأة 

في المجتمع. اإّن ظاهرة الأطفال غير ال�سرعّيين، والن�سبة الأعلى لهذه 

الظاهرة في اأميركا، هي ظاهرة الحياة الم�ستركة من دون زواج، اأي هي 

في الحقيقة اإطاحة بموؤ�ّس�سة الأ�سرة وبيئتها الدافئة والحميمّية، واإطاحة 

ببركات العائلة، وحرمان للب�سرّية من هذه البركات. وهذه كّلها ناجمة عن 

الم�سكلة الأولى. يجب التفكير فيما يتعّلق بهذه الم�ساألة، والتعريف بمكانة 

المراأة، والوقوف بجّدّية بوجه منطق الغوغائّية الغربي.

.1995/11/13  (1(
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�ُسئلت ذات يوم: ما هو جوابك وكيف �ستدافع في مواجهة ما يثيره 

الغربّيون حول م�ساألة حقوق المراأة في اإيران؟ فقلت: ل ينبغي لنا اأن 

ندافع، بل اأن نهاجم! اإّننا ندين الغرب فيما يتعّلق بحقوق المراأة، فهم 

الذين يظلمون المراأة، ويهينونها، ويحّطون من مكانتها، با�سم الحرّية، 

والعمل، واإعطائها الم�سوؤولّية. اإّنهم يمار�سون على الن�ساء اأنواع ال�سغوط 

الروحّية والنف�سّية والعاطفّية، ويحّطون من قدرها و�ساأنها، عليهم هم 

 .
(1(

اأن يجيبوا عن هذه الأ�سئلة ويدافعوا عن اأنف�سهم

كّل  في  ويطرح  الأ�سرة.  ق�سّية  طرح  من  بدهاء  يتهّرب  الغرب  اإّن 

الأبحاث التي يعمل عليها ق�سّية المراأة، فيما ل يتطّرق لق�سّية الأ�سرة 

اأبًدا. والأ�سرة ت�سّكل نقطة �سعف لدى الغرب. اإّنه يطرح ق�سّية المراأة 

من دون اأن ياأتي على ذكر الأ�سرة، مع اأّن المراأة ل تنفّك عن الأ�سرة. 

لي  كلمة  في  تحّدثت  لقد   .
(2(

اأمر لزم الم�ساألة  متابعة هذه  فاإّن  لذا، 

 عن الأ�سرة لحوالي ال�ساعة والنّيف. بعدها 
(3(

على منبر الأمم المّتحدة

.2011/5/31  (1(

.2012/1/4  (2(

القوى  نيويورك:  في  المّتحدة  لالأمم  والأربعين  الثانية  العاّمة  الجمعّية  في  خطابه   (3(

العظمى هي العامل الأكبر لتبرير الف�ساد ون�سره: الف�ساد الأخالقي، الف�ساد الجن�سي، 

والف�ساد العتقادي. هذه كّلها تجد الداعمين والمرّوجين الرئي�سّيين لها في الدوافع 

اليوم في  القوى. وهذا ما ح�سل، حيث  لهذه  والمخابراتّية  والقت�سادّية  ال�سيا�سّية 

ذهبت  الكبرى،  القوى  هذه  اإلى  المنتمية  ال�سعوب  في  المّرة  وهذه  المظلم،  العالم 

القيم الأخالقّية اأدراج الرياح، وت�سع�سع بنيان الأ�سرة واهتّز، و�سيطر �سبح الإدمان 

على الكحول والمواّد المخّدرة اأكثر من اأّي وقت، وقّلت جاذبّية المعنوّيات والأخالق 

=من اأّي وقت كذلك. 
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علمت اأّن التلفزيونات الأميركّية مع كّل الإ�سرار على الرقابة وتخريب 

كالمنا، ا�ستندت اإلى هذا الخطاب وبّثته عّدة مّرات مع الترجمة. وذلك 

لأّنني تطّرقت للكالم عن الأ�سرة قلياًل.

بالن�سبة  اليوم  هي  الأ�سرة  عن  للكالم  المت�سّمنة  الر�سالة  اإّن  اأي 

.
(1(

للغرب كالماء البارد العذب. وذلك اأّنهم ي�سعرون بالنق�ض اإزاءها

من  كبير  جانب  على  ق�سّية  للغرب[  ]بالن�سبة  الأ�سرة  ق�سّية  اإّن 

الأهمّية، بحيث اإذا ما جرى الهتمام والعتناء باأمر الأ�سرة وبنيانها 

الأ�سا�سّية.  م�سكلتهم  هي  هذه  لأّن  بالخفقان،  القلوب  تبداأ  واأ�سا�سها، 

هكذا هو الغرب اليوم. وخالًفا له، في اأّي مكان تّمت مراعاة الحجاب 

بنحو كّلّي اأو ن�سبي، �سيقوى بنيان الأ�سرة بذلك المقدار وتلك الن�سبة. 

فبين هذين عالقة مبا�سرة.

�سعادة  م�سدر  هو  الذي  الحجاب  على  المترّتبة  الأمور  جملة  من 

المراأة، عدم اإمكانّية ال�ستغالل الذي تكّلمنا عنه. ذلك اأّن اإحدى م�ساكل 

علينا اأن نبداأ بمحاربة الف�ساد في بالدنا ب�سكّل جّدّي. واأن نقّوي بنيان العائلة، واأن   

والعاطفة  وال�سفاء  المحّبة،  مركز  والأّول،  الأ�سا�سّي  الإن�سانّية  التربية  بيت  نوؤ�ّس�ض 

والمعنوّية. وعلينا التاأكيد على حماية حقوق المراأة وقيمها، ونعيد النظر في المعايير 

الراهنة لها والتي هي �سنيعة نظام الهيمنة هذا وت�سّوراته، ونحّرر المراأة جّديًّا من 

كونها و�سيلة لّلّذة، والتي فر�ستها عليها ثقافة الهيمنة الغربّية عمليًّا. 

كّل  من  والأف�سل  بارزة،  �سخ�سّية  مديرة،  �سيا�سّية،  عالمة،  ]ب�سفتها[  والمراأة   

تمنح ن�سف  اأن  يمكنها  والت�سلية،  لل�سهوة  و�سيلة  ب�سفتها  نعم، ل  واأّم،  هذا كزوجة 

ومقّد�ًسا.  دائًما  اأ�سا�ًسا  الأ�سرة  تمنح  واأن  الحقيقّية،  و�سخ�سّيتهم  هوّيتهم  الب�سرّية 

.1987/9/22

1997/12/15  (1(

=
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الن�ساء في البيئات المتاأّثرة بالثقافة الغربّية والمبتالة بت�سّوراتها، هي 

المراأة بكامل زينتها. وهذه واقًعا من  الزينة والتزّين وخروج  مو�سوع 

اأّن ن�ساءنا الثورّيات لم  الق�سايا والم�ساكل المهّمة. ومن ح�سن الحّظ 

يتاأّثرن بهذه الم�ساألة. مع اأّني اأ�سعر باأّن البع�ض يخّرب خلو�ض الن�ساء 

الأوائل و�سفاءهّن ويحاول اأن ي�سيبه ]ببع�ض ال�سوائب[، ويقود الن�ساء 

عمًدا بهذا الّتجاه. لكّن اأولئك مبتليات، وهذا ي�ستهلك وقتهّن واأموالهّن 

وهّمتهّن. واإن لم يكن هذا الأمر موجوًدا في حياتهّن ب�سّدة، ل�سرفن 

وقتهّن واأموالهّن وجهودهّن واأحا�سي�سهّن على اأعمال بّناءة اأف�سل لهّن. 

على اأّي حال، هذه هي وجهة نظر الإ�سالم وطريقته، وهذه هي طريقة 

.
(1(

عالجه للم�ساألة

اإّن عالم ال�ستكبار الذي ت�سوده ]الأفكار[ الجاهلّية مخطىء حيث 

لتنظر  الرجال،  اأمام  تتزّين  اأن  في  واعتبارها  المراأة  قيمة  باأّن  يظّن 

اإليها العيون الفا�سقة وتلتذ بها وتثني عليها. والب�ساط المفرو�ض اليوم 

في العالم من قبل الثقافة الغربّية المنحّطة تحت عنوان حرّية المراأة، 

قائٌم على جعل المراأة في معر�ض نظر الرجل لي�ستمتع بها ويق�سي بها 

اإّن الذين يّدعون منا�سرة  �سهوته الجن�سّية... هل هذه حرّية للمراأة؟ 

والتائهة  والغافلة  الجاهلة  الغربّية  الح�سارة  عالم  في  الإن�سان  حقوق 

في ال�ساللة،  اإّنما هم في الحقيقة ظالمون للمراأة.

انظروا للمراأة على اأّنها اإن�سان عظيم، ليّت�سح ما هو تكاملها وحّقها 

1995/11/13  (1(
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م�سدًرا  يكون  اأن  يمكنه  موجود  اأّنها  على  للمراأة  انظروا  وحّريتها. 

لل�سالح في المجتمع من خالل تربية الأنا�ض العظماء، وذلك ليّت�سح 

ما هو حّق المراأة وكيف تكون حّريتها. انظروا للمراأة على اأّنها العن�سر 

الأ�سا�سي في ت�سكيل الأ�سرة ـ فمع اأّن الأ�سرة تتكّون من المراأة والرجل، 

وكالهما موؤّثران في وجود الأ�سرة وتاأ�سي�سها، اإّل اأّن هدوء جّو الأ�سرة، 

المراأة  وجود  ببركة  هما  اإّنما  فيها،  الموجودين  وال�سكون  والراحة 

والطبيعة الأنثوّية ـ انظروا للمراأة بهذه النظرة، ليّت�سح لنا كيف تتكامل 

وما هي حقوقها. 

منذ اأن ابتكر الأوروبّيون �سناعات جديدة ـ في اأوائل القرن التا�سع 

الكبرى  الم�سانع  الغربّيون  الأموال  روؤو�ض  اأ�سحاب  اأن�ساأ  حيث  ع�سر 

المتطّلبات  قليلة  الأجرة،  متدنّية  عاملة  قوى  اإلى  بحاجة  وكانوا   -

من  وذلك  وتت�ساعد،  تعلو  المراأة  حرّية  معزوفة  بداأت  والم�ساكل، 

الم�سانع، ل�ستغاللهّن ب�سفتهّن  بيوتهّن نحو  الن�ساء من  اإخراج  اأجل 

 ، وامتهنوا  بالمال،  الرجل[، فمالأوا جيوبهّن  ]من  اأجرًة  اأقّل  عامالت 

اليوم في الغرب تحت  وحّطوا من كرامة المراأة ومكانتها. وما ُيطرح 

اإّنما هو ا�ستمرار لتلك المعزوفة وتلك الق�سّية.  م�سّمى حرّية المراأة، 

لذا، فاإّن الظلم الذي لحق بالمراأة في الثقافة الغربّية، والفهم الخاطئ 

للمراأة الموجود في الآثار والأدبّيات الغربّية، لم ُي�سهد له مثيل طوال 

مراحل التاريخ. لقد ُظلمت المراأة في الما�سي في كّل مكان من العالم، 

بالع�سر  مخت�ّض  الجوانب،  والمتعّدد  وال�سامل  العاّم  الظلم  هذا  لكّن 

الأخير وناجم عن الح�سارة الغربّية.
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لقد عّرفوا المراأة على اأّنها و�سيلة للتذاذ الرجل، و�سّموا ذلك حّرية 

المراأة. لكّنها في الواقع كانت حرّية الرجل الفا�سق لال�ستمتاع بالمراأة، 

ل حرّية المراأة. ولم ُيمار�ض الظلم على المراأة فقط في مجال العمل 

اإن  اإّنكم  والفّن.  الأدب  مجال  في  بل  واأمثالهما،  ال�سناعي  والن�ساط 

نظرتم اليوم اإلى الق�س�ض والروايات والر�سوم والأنواع الأدبّية، �سترون 

اإلى المراأة. هل يتّم الهتمام بالجوانب الإيجابّية  باأّي نظرة ينظرون 

وتلك  الرقيقة،  الم�ساعر  وهل  المراأة؟  في  الموجودة  ال�سامية  والقيم 

المحّبة والخ�سال الودودة التي اأودعها اهلل في المراأة، الأمومة، وروحّية 

ال�سهوانّية  الجوانب  اأو  اهتمامهم،  مورد  هي  وتربيتهم  الأولد  رعاية 

والع�سق بح�سب تعبيرهم؟ وهذا تعبير خاطئ وغير �سحيح. فهذه �سهوة 

ولي�ست بع�سق. هكذا اأرادوا للمراأة اأن تترّبى وتتعّود، واأن تكون موجوًدا 

وهل   .
(1(

الأجر وقليل  متطّلب  غير  وعاماًل  �سخيًّا  م�ستهلًكا  م�ستهلًكا، 

هذه هي ال�سخ�سّية المطلوبة للمراأة؟!

الرجال  لُي�سّر  وتتزّين  والعفاف،  الحجاب  عن  تتخّلى  اأن  عليها 

بذلك. هل هذا تعظيم للمراأة اأم اإهانة لها؟ لقد اأعلن الغرب الماجن 

الالعاقل الذي ل يعي �سيًئا، والمتاأّثر بالحركة ال�سهيونّية، هذا الأمر 

ل  المراأة  عظمة  اإّن  ذلك.  في  البع�ض  �سّدقهم  وقد  للمراأة،  كتعظيم 

تكون بتمّكنها من جذب اأنظار الرجال، وعيون المهوو�سين اإليها، وهذا 

لي�ض محّط فخر وتعظيم للمراأة، بل هو اإهانة لها. عظمة المراأة تكمن 

.1984/3/9  (1(
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في اأن تتمّكن من الحفاظ على الحياء والعفاف اللذين اأودعهما اهلل في 

جبّلتها، واأن تمزجهما بعّزة الإيمان، والإح�سا�ض بالتكليف والم�سوؤولّية، 

الإيمان في مكانها  وقاطعّية  والحزم  اللطافة في مكانها،  ت�ستعمل  اأن 

مخت�ّض  ـ  والقاطعّية  اللطافة  تركيب  ـ  الظريف  التركيب  وهذا  ا.  اأي�سً

.
(1(

بالن�ساء فقط

اإّن العالم الذي يبعد المراأة عن اأ�سرتها، ويخرجها من ]بيتها[ بناًء 

على وعود واهمة، ويجعلها في معر�ض اأنظار المجتمع وحركته الماجنة 

من غير ماأمن ول ملجاأ، ويف�سح المجال لالعتداء على حقوقها، فاإّنه 

ي�سعف المراأة، ويهدم الأ�سرة، ويجعل الأجيال القادمة عر�سة للخطر. 

تفتعل فاجعة، وهذا ما  فاإّنها  المنطق،  لديها هذا  وثقافة  كّل ح�سارة 

ح�سل اليوم في العالم، ويزداد يوًما فيوًما. واأقول لكم، اإّن هذا هو من 

تلك ال�سيول الخطيرة التي تظهر اآثارها الجانبّية على المدى الطويل، 

و�ست�سحق بناء الح�سارة الغربّية وتدّمره. لن يظهر �سيء على المدى 

الق�سير، فهذه اأمور تف�سح عن نف�سها بمرور مائة ومائتي عام، واآثار 

هذه الأزمات الأخالقّية ]بد�أت[ تظهر الآن في الغرب. 

كان  اإن  واإّنه  للكلمة.  الحقيقي  بالمعنى  المراأة  الإ�سالم  كّرم  لقد 

ي�ستند اإلى دور الأّم وحرمتها داخل الأ�سرة، اأو اإلى دور المراأة وتاأثيرها 

الأ�سرة،  داخل  بها  التقّيد  لها  ينبغي  التي  والقيود  ووظائفها  وحقوقها 

الم�ساركة في  المراأة من  يمنع  اأّنه  الوجوه  باأّي وجه من  يعني  فهذا ل 

.2010/4/21  (1(
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ال�سعبّية.  العمومّية  والأن�سطة  الكفاح  في  والدخول  الجتماعي  العمل 

ا�ستفاد  ولقد  منحرًفا،  اأو  خاطًئا  فهًما  الأمر  هذا  البع�ض  فهم  ولقد 

يتوّجب  وكاأّنه  ]فاأوحوا[  هوؤلء،  الفهم  المغر�سين من منحرفي  بع�ض 

ا وزوجة �سالحة، اأو اأن ت�سارك في الأعمال  على المراأة اإّما اأن تكون اأمًّ

ا  اأمًّ تكون  اأن  عليها  كذلك،  لي�ست  والق�سّية  الجتماعّية.  والأن�سطة 

الجتماعّية.  والأعمال  الأن�سطة  في  ت�سارك  اأن  وكذا  �سالحة،  وزوجة 

وفاطمة الزهراء O هي مظهر لمثل هذا الجمع، الجمع بين ال�سوؤون 

المختلفة. وزينب الكبرى نموذج اآخر. ون�ساء �سدر الإ�سالم المعروفات 

والبارزات نموذج اآخر، كان لهوؤلء ح�سورهّن في المجتمع. 

ال�سّيئة  التعاليم  الإ�سالم مع  المراأة في  لتكريم  الفهم  ترافق عدم 

ولقد  المراأة،  تكريم  عنوان  تحت  الغربّية  الح�سارة  في  المطروحة 

داخل  المراأة  اإّن  خاطئ.  فكرّي  تّيار  ليت�سّكل  الأمران  هذان  امتزج 

�سمعة  هي  لها،  الداخلّية  الإدارة  محور  وهي  وعزيزة  مكّرمة  الأ�سرة 

لكّل اأفراد الأ�سرة، وم�سدر الأن�ض وال�سكينة والهدوء. وموؤ�ّس�سة الأ�سرة 

التي هي مرتع الراحة لحياة الإن�سان المليئة بالتحّديات والم�ساعب، 

ت�ستقّر وتكت�سب الهدوء والطماأنينة بوجود المراأة. و�سواًء كانت زوجة اأو 

ا اأو ابنة، مهما كانت، فال�سرح يطول في تكريمها. بناًء عليه، ينبغي  اأمًّ

بمو�سوع  يتعّلق  فيما  النظر  واإعادة  والأقوال  الكتابات  تجديد  حقيقًة، 

 .
(1(

تكريم المراأة في الإ�سالم

.2005/7/27  (1(
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حيث   ..P الأكرم  الر�سول  خطاب  هذا   
(1(

بيتها« �سّيدة  »المراأة 

يخاطب الرجال ويقول: خيركم خيركم لأهله. هذه هي نظرة الإ�سالم، 

المراأة  ُطرحت  لقد  الحديث..  هذا  اأمثال  من  الكثير  الكثير  ويوجد 

في القراآن كنموذج لالإن�سان الموؤمن والمر�سّي عند اهلل تعالى، وكذا 

لالإن�سان الكافر والمغ�سوب عليه من قبل اهلل تعالى، وهذا اأمر لفت. 

فعندما اأراد القراآن انتخاب نموذج لالإن�سان الموؤمن والإن�سان الكافر، 

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ    ( لكليهما فقال:  المراأة  اختار 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ( يقول:  المقابل  وفي  ڳ(،  ڳ  
الموؤمنة  للمراأة  مثاًل  �سخ�سّيتين  اهلل  �سرب  فقد   

ڭ()2) ۓ  
وال�سالحة والأف�سل هما امراأة فرعون وال�سّيدة مريم، )ې  ې   ى  

ى     ائ  ائ  (. والالفت اأّن ح�سن هوؤلء الن�سوة الأربعة و�سواأهّن 
 - الكافرتين  المراأتين  تينك  يخ�ّض  ففيما  الأ�سرّية.  بالبيئة  مرتبط 

)گ  گ  ڳ  ڳ( يقول: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  (، فالم�ساألة م�ساألة الأ�سرة. ومو�سوع المراأتين ال�سالحتين 
مرتبط كذلك بالأ�سرة، فاأهمّية الأولى، وهي امراأة فرعون، هي اأّنها رّبت 

 ،Q بين اأح�سانها نبيًّا من الأنبياء اأولي العزم، وهو مو�سى الكليم

مرتبطة  فالم�ساألة  فرعون.  منها  انتقم  لذا  و�ساعدته،  به  واآمنت 

تربية  به، وهو  الذي قامت  العظيم  العمل  وبتاأثير هذا  الأ�سرة  بداخل 

)ى     ائ   مو�سى الكليم. وهكذا الأمر فيما يتعّلق بال�سّيدة مريم: 

)1)  نهج الف�ساحة، ح 2177.

)2)  التحريم: الآيات 10 اإلى 12.
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يدّل على وجود عوامل  ائ(، وحافظت على �سرفها وعّفتها. وهذا 
يمكنها اأن تهّدد عّفة المراأة و�سرفها في البيئة التي كانت تعي�ض فيها 

مريم O، وتمّكنت هي O من مواجهتها. لذا، كّل هذه ]الأمثال 

تكّلمنا عنها، وهي  التي  المهّمة  الجوانب  اإلى هذه  ناظرة  الآيات[  في 

.
(1(

الجانب الأ�سري، و�ساأن المراأة في المجتمع

ل  المراأة،  هو  الأ�سرة  لت�سكيل  الأ�سا�سي  العن�سر  فاإّن  عليه،  بناًء 

الرجل. فيمكن اأن يكون هناك اأ�سرة من دون الرجل. اأي اإذا افتر�سنا 

كانت  اإن  للمراأة  فيمكن  ميًتا،  كان  اأو  ما،  اأ�سرة  عن  غائًبا  البيت  رّب 

المراأة من  خذت 
ُ
اأ لو  اأّما  اأ�سرتها.  اأن تحفظ  بيت  ورّبة  عاقلة ومدّبرة 

الأ�سرة، فلن يكون بمقدور الرجل المحافظة عليها. فالمراأة اإًذا، هي 

التي تحفظ الأ�سرة.

ال�سبب في اأّن الإ�سالم اأولى كّل هذه الأهمّية لدور المراأة في الأ�سرة، 

الأهمّية  واأولت  محّبتها،  واأظهرت  بالأ�سرة،  ارتبطت  لو  المراأة  اأّن  هو 

اأح�سانها،  بين  ورّبتهم  اأر�سعتهم،  باأولدها،  واهتّمت  الأولد،  لتربية 

والق�س�ض  والأحكام،  والروايات،  الثقافّية،  الموؤونة  لهم  ووّفرت 

كّل  في  لأولدها  وجّرعتها  العبر،  وذات  المفيدة  والأحداث  القراآنّية، 

فر�سة كما تغّذي اأج�سامهم، �ستكون الأجيال في ذلك المجتمع متكاملة 

.
(2(

ور�سيدة

.2011/5/31  (1(

.1997/2/20  (2(
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يمكن للمراأة اأن ترّبي اأولدها على اأف�سل وجه. وتربية الولد على يدي 

اأّمه لي�ض كالتعليم في ال�سّف، ]اإّنما[ تكون بالعمل، بالقول، بالعاطفة، 

بالدلل، بالحداء له، بالعي�ض والحياة ]معه[. فالأّمهات يرّبين اأولدهّن 

واأعقل،  �سالًحا،  اأكثر  المراأة  كانت  وكّلما  معهم.  العي�ض  خالل  من 

 .
(1(

واأوعى، �ستكون هذه التربية اأف�سل

يمتّد دور الأّم من حين الحمل اإلى اآخر حياة الإن�سان. فالرجل الذي 

تاأثير عطف  تحت  ا  اأي�سً يكون  تجاوزها،  اأو  ال�سباب  اإلى مرحلة  و�سل 

الأّم ومحّبتها وتعاطيها الخا�ّض. واإذا ما ارتقت ن�ساوؤنا باأنف�سهّن على 

الم�ستوى المعرفي والفكري وعلى م�ستوى المعارف والمعلومات، فهذا 

الدور ل يمكن اأن ُيقا�ض باأّي دور على الإطالق، ول باأّي موؤّثر اآخر من 

ما  اأّم  م�ستوى  يكون  اأحياًنا  الأبد.  اإلى  والأخالقّية  الثقافّية  الموؤّثرات 

متدّنًيا من الناحية المعرفّية، وهذا بالطبع، ل يوؤّثر في مرحلة الكبر، 

ا في تاأثير الأمومة.  فخطاأ النق�ض في معلومات اإن�سان ما، ل ُيعّد نق�سً

فالأّم تنقل اإلى اأولدها بج�سمها وروحها وم�سلكها، ثقافة قوم اأو مجتمع 

ومعارفهم وح�سارتهم وخ�سالهم الأخالقّية، علمت بذلك اأم لم تعلم. 

والجميع هم تحت تاأثير الأّمهات. والذي ي�سبح منهم اإن�ساًنا �سماويًّا، 

.
(3(

 
(2(

فب�سبب الأّم، »الجّنة تحت اأقدام الأّمهات«

.2013/5/1  (1(

)2)  نهج الف�ساحة، ح1328.

.2005/7/27  (3(
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علينا اأن نعمل على اأن ي�سبح الأولد يقّبلون اأيادي اأّمهاتهم، والإ�سالم 

تدّيًنا،  الأكثر  العائالت  في  ن�ساهده  كما  وذلك  الأمر.  هذا  على  يوؤّكد 

واأخالًقا وقرًبا اإلى المفاهيم الدينّية. على الأولد في الأ�سرة اأن يكّنوا 

الحترام لالأّم. ول يتنافى هذا الحترام اأبًدا مع تلك الحالة العاطفّية 

والحميمّية ]التي ت�سّكل بينهما وحدة حال[ الموجودة بين الولد واأّمه. 

ينبغي لهذا الحترام اأن يكون موجوًدا، وينبغي للمراأة اأن ُتحترم داخل 

لو  كما  اأ�سا�ًسا.  الأ�سرة  داخل  اأّم  هناك  يكن  لم  لو  وحّتى   .
(1(

الأ�سرة

ل�سبب  ذلك  يمكنها  ل  اأو  الأولد،  اإنجاب  في  راغبة  غير  زوجة  كانت 

من الأ�سباب. فال ينبغي هنا التقليل من اأهمّية دور الزوجة. اإذا اأردنا 

للرجل اأن يكون اإن�ساًنا مفيًدا في المجتمع، ينبغي للمراأة داخل الأ�سرة 

.
(2(

اأن تكون زوجة �سالحة، واإّل لما اأمكن ذلك

على المراأة الم�سلمة اأن ت�سعى في طريق التاأّلق والعلم، وفي طريق 

بناء النف�ض المعنوي والأخالقي، وت�سير قدًما في ميدان الجهاد والكفاح 

البالية،  وزينتها  الدنيا  لزخارف  الهتمام  تعير  ول  اأ�سكالهما،  بكاّفة 

ا اأنظار الأجانب  وت�سل بالعّفة والطهارة اإلى حّد تندفع فيه عنها تلقائيًّ

وم�سدًرا  والأولد،  الزوج  لنفو�ض  مهّدًئا  بيتها  في  وتكون  الطامحة، 

ل�ستقرار الحياة وهدوء جّو الأ�سرة، وترّبي في ح�سنها الدافئ المفعم 

بالحنان، وبكلماتها ذات المغزى الممزوجة بالعاطفة، اأولًدا �سالمين 

يتمّتعون بروحّية  العقد،  اأنا�ًسا خالين من  النف�سّية، ترّبي  الناحية  من 

.2013/5/11  (1(

.2012/1/4  (2(
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الرجال  وترّبي  والع�سبّية،  الروحّية  الناحية  من  و�سالمين  جّيدة، 

والن�ساء و�سخ�سّيات المجتمع. فالأّم بّناءة اأكثر من اأّي بّناء اآخر واأكثر 

معّقدة  اإلكترونّية  اآلة  مثاًل  ي�سنعوا  اأن  يمكنهم  العلماء  اأكبر  اأهّمّية. 

ا، و�سواريخ عابرة للقاّرات، واآلت لت�سخير الف�ساء، اإّل اأّن اأيًّا من  جدًّ

هوؤلء ل يحظى باأهّمّية اإيجاد اإن�سان راٍق، والأّم تفعل. وهذه هي نموذج 

 .
(1(

المراأة الم�سلمة

بالطبع، البع�ض يرف�سون ب�سّدة مثل هذا الكالم منذ النظرة الأولى، 

ويقولون: �سّيد، اأتريد اأن تجعل المراأة حبي�سة بيتها، وت�سجنها، وتمنعها 

من الح�سور في ميادين الحياة وممار�سة الن�ساطات، ل، لي�ض مق�سودنا 

اأن الإ�سالم لم يرد هذا. عندما يقول  باأّي وجه من الوجوه، كما  هذا 

ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   )ک   الإ�سالم: 

 اأي اأّن الموؤمنين والموؤمنات �سركاء في الحفاظ 
ڳ  ڱ  ڱ ()2)

على �سل�سلة النظم الجتماعّية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ا ل يمكننا اأن ن�ستثنيها. فم�سوؤولّية اإدارة  ولم ي�ستثِن المراأة. ونحن اأي�سً

المجتمع الإ�سالمي وتقّدمه تقع على عاتق الجميع، على عاتق المراأة 

وعلى عاتق الرجل، كّل منهما بنحو ما وبح�سب قدراته واإمكانّياته. بحثنا 

لي�ض في هل اأّنه يمكن للمراأة ت�سّلم م�سوؤولّية خارج بيتها اأم ل - بالطبع 

يمكنها، ول �سّك في ذلك، ووجهة النظر الإ�سالمّية لم تنِف ذلك مطلًقا 

- البحث هو هل يحّق للمراأة اأن تق�سي على دورها داخل الأ�سرة ب�سبب 

.1984/3/9  (1(

)2)  �لتوبة: �الآية 71.
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كّل الأمور المرغوبة والجّذابة والجميلة التي يمكن ت�سّورها لها خارج 

محيط الأ�سرة؟ ]اأن تتخّلى عن[ دور الأّم؟ دور الزوجة؟ هل يحّق لها 

ذلك اأم ل؟ اإّننا نعتمد على هذا الدور. براأيي اإّن اأهّم دور يمكن للمراأة 

والبحثية  والمعرفية  العلمية  الم�ستويات  من  م�ستوى  اأّي  في  توؤّديه  اأن 

والروحية )المعنوية(، هو الدور الذي توؤّديه كاأّم وكزوجة، وهو الأهّم 

من بين كّل اأعمالها الأخرى، وهو العمل الذي ل يمكن لأحد غير المراأة 

القيام به. ولنفتر�ض اأّن للمراأة اأعماًل مهّمة اأخرى، ح�سٌن فليكن، لكن 

عليها اأن تعّد هذه الم�سوؤولّية م�سوؤولّيتها الأولى والأ�سلّية. فبقاء النوع 

بهذا،  مرتبط  الداخلّية  ا�ستعداداته  وتكامل  الإن�سان  ور�سد  الب�سري 

للمجتمع مرتبط  الروحّية[  ]ال�سالمة  النف�سية  ال�سحة  والحفاظ على 

والقلق  والتاأّزمات  ال�سطرابات  مقابل  والطماأنينة  وال�سكن  بهذا، 

مرتبط بهذا، علينا اأن ل نن�سى هذا.

ا اأن تقّلد المراأة اأعمال الرجال، ل. وللمراأة اأعمال  لي�ض تمّيًزا وفًنّ

تطلق  ا  جدًّ مريبة  جماعات  الرجال.  اأعمال  كّل  اأهّميتها  تفوق  ن�سوّية 

اليوم في العالم حمالٍت م�ساّدة للقيم، وهي موجودة في جميع اأنحاء 

اأن  يريدون  هوؤلء  بلدنا.  اأنحاء  بع�ض  في  لالأ�سف  وُت�ساهد  العالم، 

بع�ض  تخ�سي�ض  باأّن  ويرون  رجاًل!  ت�سبح  باأن  المراأة  على  يفر�سوا 

المراأة! هل  �ساأنّية  بالمراأة هو من  بع�سها  وتخ�سي�ض  بالرجل  الأمور 

اإّن النظرة اإلى هذه الم�ساألة هي نظرة خاطئة.  هذا حّط من �ساأنها؟ 

والمراأة مراأة.  الرجل رجل،  اإّن  اأن نقول  الأمر عيًبا، في  ويعّدون هذا 

ح�سٌن، األي�ض الأمر كذلك؟ اأتحّبون اأن ناأتي ونقول لكم اإّن المراأة رجل؟ 

������� ���� ���� �� ������� .indd   79 8/14/18   11:40:38 PM



الأ�صرة، لقاء مطّول مع �صماحة الإمام الخامنئي 80

واأّي فخر هذا  الرجل!  ثانية عن  ن�سخة  حينها �ستكون رجاًل �سناعيًّا، 

اإن  اأنثى كاملة.  اأن تكون امراأة، امراأة كاملة،  المراأة  اإّن فخر  للمراأة. 

نظرنا في مقام التقييم الرفيع، هذه القيمة ـ كون المراأة امراأة كاملة ـ 

لي�ست باأقّل من كون الرجل رجاًل كاماًل. وفي بع�ض الموارد هي قطًعا 

ا. لماذا نخ�سر هذا الأمر؟  اأعلى واأهّم اأي�سً

قلنا،  وكما  بينهما[.  ]فيما  م�ستركة  م�سوؤولّيات  هناك  بالطبع، 

م�سوؤولّية الح�سور في المجتمع وفهم الم�ساكل العاّمة للمجتمع وال�سعي 

للن�ساء نف�ض  بالن�ساء، ول يمكن  بالرجال ول  ة  لي�ست خا�سّ لعالجها، 

.
(1(

اأيديهّن من هذه الم�سوؤولّية

في �سدر الإ�سالم، كانت الن�ساء في ميادين الحروب، عالوًة على 

]كانت[  الن�ساء،  تتوّله  ما  غالًبا  والذي  المجروحين،  جراح  ت�سميد 

ت�سرب بال�سيف اأحياًنا حّتى وهي منّقبة، وذلك في المعارك ال�سعبة 

اأولدها  تحت�سن  كانت  عينه،  الوقت  في  الحقبة.  تلك  في  جرت  التي 

وترعاهم، وترّبيهم التربية الإ�سالمّية، وتحافظ على حجابها، لأّنه ل 

منافاًة  يجد  لن  النظر،  المرء  اأمعن  ما  واإذا  الأمور.  بين هذه  منافاة 

في ذلك. البع�ض ي�سل ]في هذه الم�ساألة[ اإلى حّد الإفراط، والبع�ض 

ل  الجتماعّية  الأعمال  اأّن  بما  البع�ض  يقول  التفريط.  حّد  اإلى  الآخر 

في  الخو�ض  علينا  ينبغي  ل  لذا،  والزوج،  بالبيت  نهتّم  باأن  لنا  ت�سمح 

الأعمال الجتماعية. والبع�ض منهّن يقول، بما اأّن البيت والزوج والأولد 

.2007/7/4  (1(
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التخّلي  علينا  لذا،  الجتماعّية،  الأعمال  بمزاولة  للمراأة  ي�سمحون  ل 

عن الزوج والأولد. كال فالفكرتان خاطئتان. ول ينبغي اأن نخ�سر هذا 

 .
(1(

ب�سبب ذاك، ول ذاك ب�سبب هذا

ي�ساأل البع�ض: هل اأنت موافق على عمل المراأة خارج البيت؟ نقول: 

نحن طبًعا مخالفون لبقاء الن�ساء من دون عمل، وعلى المراأة اأ�سا�ًسا اأن 

تعمل. والعمل نوعان، اأحدهما داخل البيت، والثاني خارجه، وكالهما 

البيت،  وموؤّهلّية لالأعمال خارج  ا�ستعداد  اإحداهّن  اإن كان لدى  عمل، 

ا. غاية الأمر، اأّن هناك  ا اأي�سً فيجب اأن تقوم بها، وهذا اأمر جّيد جدًّ

اأن يكون هذا العمل، وحّتى العمل داخل المنزل، بنحو ل  �سرًطا، وهو 

اأنف�سهّن في  يقتلن  الن�ساء  بع�ض  المراأة بزوجها.  لعالقة  يوّجه �سربة 

العمل من ال�سباح اإلى الم�ساء، ومن ثّم حين يعود الزوج اإلى البيت، ل 

ا اأمر �سّيئ. ينبغي لأعمال  ي�ستطعن اأن ي�سحكن في وجهه. وهذا اأي�سً

 .
(2(

المنزل اأن ُتنجز، لكن لي�ض اإلى حّد يوؤدي اإلى انهدام الأ�سرة

اأوؤّيد  اإّن عمل المراأة هو من جملة الأمور التي نوؤّيدها. واأنا بدوري 

م�ساركتها في الأن�سطة الجتماعّية المتنّوعة، �سواًء كان ذلك من نوع 

اأو العمل ال�سيا�سي والجتماعي والأعمال الخيرّية  العمل القت�سادي، 

ا اأعمال جّيدة. الن�ساء ن�سف المجتمع، ومن الجّيد  وما �سابه. فهذه اأي�سً

اأّن هناك  اإّل  الأعمال،  اأمثال هذه  المجتمع في  ن�ستفيد من ن�سف  اأن 

.1997/2/20  (1(

.1994/2/1  (2(
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نتغا�سى  ل  اأن  اأحدها، هو  التغا�سي عنها.  ينبغي  ل  اأو ثالثة،  اأ�سلين 

عن هذا العمل الأ�سا�سي الذي هو عمل البيت والأ�سرة والزوجة ورّبة 

البيت والأمومة، وهذا ممكن. ويبدو لي اأّنه كانت لدينا اأمثال ونماذج 

]لهذا الأمر[ حيث عملت ال�سّيدات على هذا النمط. بالطبع، قد كان 
ا،  اأي�سً بيوت  رّبات  وكّن  ودّر�سن،  در�سن،  فقد  عليهن،  �سعًبا  ذلك 

موافقون  نحن  لذا،  وتربيتهم.  رعايتهم  على  وعملن  الأولد،  واأنجبن 

اإلى هذه  اأن ل يوّجه �سربة  العمل والم�ساركة ب�سرط  تماًما على ذلك 

اأولدكّن في  اإن لم تربين  الق�سّية الأ�سا�سّية، لأّنه ل بديل لها. فاإّنكّن 

المنزل، اأو لم تنجبن الأولد، اأو لم تلعبن على اأوتار اأحا�سي�سهم البالغة 

الدّقة - والتي هي اأدّق من خيوط الحرير - وذلك لكي ل ُيبتلوا بالعقد، 

الآخرون  الآباء، ول  العمل، ل  القيام بهذا  فاإّنه ل يمكن لأحد غيركّن 

تقومون  الذي  ال�سغل  ذلك  اأّما  ح�سرا.  الأّم  عمل  فهذا  اأولى،  بطريق 

اأنتم فهناك ع�سرات الأ�سخا�ض الآخرين  اإن لم تقوموا به  به خارًجا، 

الم�ستعّدين للقيام به، و�سيقومون به. لذا، الأولوّية هي لهذا العمل الذي 

ل بديل عنه، وهو متعّين عليكّن. 2012/1/4 وهذا لي�ض تحقيًرا للمراأة، 

ل تت�سّورّن ذلك. ]بل[ هو احترام وتكريم لها. المراأة في البيت، هي 

نبتة  ر�سد  مكان  هو[  ]�لذي  البيت،  جّو  تنّظم  هي  اأي  البيت،  �سّيدة 

ا يخت�ّض بالذهاب خارج البيت  الإن�سان، وتقوم باإعداده. والرجل اأي�سً

وباإنجاز اأعماله وتاأمين الطعام لهذه البيئة. والو�سع هو كما اأن يت�سارك 

�سخ�سان غرفة ما، فيتوّلى اأحدهما اإدارة الغرفة، ويتوّلى الثاني مهّمة 

العي�ض لهما هما الثنين، فاأّي منهما  لتاأمين لقمة  البيت  الخروج من 
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العائلة، وتتطّلع كّل  اأقّل احتراًما؟ ذلك الذي يتوّلى الأعمال في  يكون 

يكون  المراأة،  اأي  الجّو،  وهذا  البيئة  هذه  يبني  والذي  اإليه،  الأعمال 

الدور  له. والرجل يعمل على خدمتها. وعندما ي�سل  الأكبر  الحترام 

اأن  مًعا  عليهما  وال�سيا�سة،  والن�سال،  الجتماعّية،  الم�سوؤولّيات  اإلى 

يكونا حا�سرين. وعندما ي�سل الدور اإلى الجهاد في �سبيل اهلل، على 

 .
(1(

الرجل والمراأة مًعا اأن ينزل اإلى الميدان

في زمن الكفاح �سّد النظام الطاغوتي في اإيران، كان كثيرون في 

هذا الميدان، لكّن ن�ساءهم لم ي�سمحن لهم بال�ستمرار في هذا الكفاح 

كثير  عمد  المقابل،  وفي  م�ساّقه.  تحّمل  ي�ستطعن  لم  لأّنهّن  والجهاد 

اأزواجهّن على الثبات وال�سمود في  اإلى ت�سجيع  من الن�ساء الأخريات 

العامين  في  المعنوّي.  الدعم  لهم  وقّدمن  و�ساعدنهم  الكفاح،  طريق 

ت ال�سوارع والطرقات بالجماهير ال�سعبّية، كان  ، حين غ�سّ
(2(

77 و78 

ميادين  اإلى  واإر�سالهم  واأزواجهّن  اأبنائهّن  تعبئة  موؤّثر في  دور  للن�ساء 

الكفاح والتظاهرات. 

اأبناءهّن  المفرو�سة  والحرب  الثورة  فترة  في  الن�ساء  بّدلت  لقد 

وحّولن  والم�سلمين،  الإ�سالم  طريق  في  �سجعاًنا  م�سّحين  جنود  اإلى 

المراأة  تاأثير  واأ�سّداء. هذا هو  اأنا�ض مقاومين  اإلى  اأزواجهّن حينذاك 

داخل  تلعبه  اأن  للمراأة  يمكن  الذي  الدور  هو  هذا  والزوج.  البن  على 

.1984/2/4  (1(

)2)  77 و 78 هجري �سم�سي، اأي 1999/1998م.
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البيت، وهو من اأكبر الأدوار، وبراأيي هو من اأهّم اأعمال المراأة. اإّن من 

زوجها  معنوّيات  من  وتقّوي  اأولدها  ترّبي  اأن  هو  للمراأة  الأعمال  اأهّم 

لورود الميادين الكبرى، وال�سكر هلل، اأّن المراأة الإيرانّية والم�سلمة قد 

 .
(1(

اأبلت اأح�سن البالءات في هذا المجال

لقد عّبر القراآن الكريم عن العالقة بين المراأة والرجل بـ »ال�سكن«. 

. وهذا ال�ستقرار ل يعني ال�ستقرار 
(2(

اأي م�سدر الراحة وال�ستقرار

مقابل الحركة، فالحركة جّيدة. اإّنما ال�ستقرار في مقابل ال�سطراب. 

هذا  يمنحه  فال�سكن  حياته،  في  بال�سطراب  الإن�سان  ُيبتلى  اأحياًنا 

. يوجد في هذا المجال اآيتان اأو ثالث لنتوّجه اإليها ونتفّكر 
(3(

ال�ستقرار

فيها. اإحداها قوله تعالى في �سورة الروم: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 اأي اإحدى الآيات الإلهّية واآيات القدرة 
ک   ک  ک  گ()4)

الإلهّية هي اأن خلق من جن�سكم، اأّيها الن�ساء والرجال وعموم بني اآدم، 

ا  مخت�سًّ لي�ض  الأمر  وهذا  لكم.  والهدوء  ال�سكن  م�سدر  هي  اأزواًجا 

بالرجال، بحيث قد يتخّيل البع�ض باأن اهلل خلق المراأة لراحة الرجل، 

فجّو  الأ�سرة.  جّو  هو  وهذا  المراأة،  لراحة  ُخلق  قد  ا  اأي�سً فالرجل  ل، 

الأ�سرة الداخلي هو جّو ال�ستقرار والراحة النف�سّية الذي يعي�ض فيه كّل 

من المراأة والرجل. 

.1997/2/20  (1(

.2002/5/29  (2(

.2002/6/19  (3(

)4)  الروم: الآية 21.
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ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  يقول  النحل  �سورة  في  اأخرى  اآية  وفي 

 اأي م�سدًرا للراحة وال�ستقرار وفيه اإ�سارة ظاهرّية 
ٻ  پ  ()1)

ڃ   ڃ     ( الأعراف:  �سورة  في  تعالى  ويقول   .
(2(

الأ�سرة جّو  اإلى 

 فقد جعل اهلل زوج النف�ض الب�سرّية من جن�سها، 
ڃ  چ  چ ()3)

ليمكنها ال�سكن اإليه. وهذا ال�سكن والراحة اللذان يجدهما الزوج اإلى 

ل  وال�سافي،  الآمن  الحياة  جّو  وفي  الأ�سرة،  جّو  وفي  المراأة،  جانب 

 .
(4(

يمكن اأن يجدهما في اأّي مكان

الأمد،  طويل  ون�سال  كفاح  عن  عبارة  كّلها  وهي  كفاح.  الحياة 

والعقبات  الموانع  مواجهة  وفي  الطبيعّية،  العوامل  مواجهة  في  كفاح 

كفاح  حال  في  فالإن�سان  الإن�سانّية.  النف�ض  مواجهة  وفي  الجتماعّية، 

ون�سال م�ستمّرين. وج�سم الإن�سان كذلك هو في حالة حرب م�ستمّرة 

الج�سم  في  المواجهة  على  القدرة  تكون  عندما  الم�سّرة.  العوامل  مع 

اأن  الإن�سان  في  المواجهة  لهذه  ينبغي  �سليًما.  الج�سم  يكون  موجودة، 

والأدوات  وبالو�سائل  ال�سحيح،  الّتجاه  في  منطقّية،  �سحيحة،  تكون 

اأن يكون لهذه المواجهة محّطة ونقطة ا�ستراحة.  ال�سحيحة. وينبغي 

اأّي حال، حركتك هذه بمثابة �سفر، ونقطة ال�ستراحة فيه تكون  على 

)1)  النحل: الآية80.

.1986/10/10  (2(

)3)  الأعراف: الآية189.

.1984/2/4  (4(

������� ���� ���� �� ������� .indd   85 8/14/18   11:40:40 PM



الأ�صرة، لقاء مطّول مع �صماحة الإمام الخامنئي 86

. اإّنكم 
(1(

داخل الأ�سرة. ينبغي للمرء اأن ي�سعر بال�ستقرار داخل الأ�سرة

�سواًء منكم المراأة والرجل، تواجهون م�ساعب وم�ساكل وا�سطرابات 

التعّلم،  ومحيط  العمل  محيط  في  البيت،  جّو  خارج  الحياة،  في 

وتكافحونها، لأّن الحياة بمجملها عبارة عن كفاح. وحّتى لو افتر�سنا 

فاإّنها  المنزل،  باأعمال  وم�سغولة  البيت[  ]خارج  تعمل  ل  المراأة  باأّن 

ا �ستواجه م�ساكل وا�سطرابات في معا�سرتها لالآخرين ومعامالتها  اأي�سً

اأ�سا�ًسا يواجه ال�سطرابات والم�ساكل في  ومناف�ساتها لهم. والإن�سان 

اإليها،  ي�سل  ول  اأ�سياء  يريد  المثال،  �سبيل  على  الحياة.  مواطن  كّل 

الم�ساكل  هذه  اإّن  وحيث  الم�ساكل.  ي�سارع  اإّنه  م�سكالته.  الأمر  لهذا 

يحتاج  اأحياًنا  فاإّنه  الإن�سان،  طاقة  تال�سي  اإلى  توؤّدي  وال�سطرابات 

. وجّو الأ�سرة هو 
(2(

اإلى الراحة. مكان الراحة هذا هو موؤ�ّس�سة الأ�سرة

مركز راحة الإن�سان.

وتعّلمه، وكفاحه،  ون�ساطه،  -كلٌّ في دوره-، عمله،  والرجل  للمراأة 

بتكليفه  يتعّلق  فيما  ون�ساطات  ال�سيا�سي،  وعمله  الجتماعي،  وعمله 

الجتماعي، وم�ساعدته للمحرومين، وعمله جهاًدا في �سبيل اهلل، وهو 

بحاجة في البيئة الجتماعّية الكبرى اإلى ع�ّض ومكان للراحة م�ساًفا اإلى 

الراحة الج�سدّية ،يرتاح فيه  من الناحية المعنوّية والروحّية والعاطفّية 

 .
(3(

ا. وذلك هو بيئة الأ�سرة اأي�سً

.2002/5/29  (1(

.2003/5/18  (2(

.1986/10/10  (3(
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وهنا يّت�سح دور الن�ساء، فالمراأة هي ال�سخ�ض الذي يمكنه اأن يجعل 

جّو البيت حميًما، مفعًما بالمحّبة واللطافة، بحيث يكون كحو�ض الماء 

الذي يدخله الإن�سان عندما يكون متعًبا، ومّت�سخ البدن، فيزول تعبه، 

البيت  جّو  هو  هكذا  بدنه،  اأدران  وتزول  وينتع�ض،  ن�ساطه،  اإلى  ويعود 

ذلك  جّو  مثل  الجتماعّية،  الن�سطة  بغبار  المتلّوث  لالإن�سان  بالن�سبة 

الحو�ض، منع�ض، مريح، وباعث على ال�سترخاء. وهذا ما يمكن للمراأة 

محّبة  البيت  جّو  في  المراأة  كانت  اإذا  �سيح�سل  ما  وهذا  تفعله.  اأن 

وودودة.

اإّن جّو الأ�سرة وموؤ�ّس�سة الأ�سرة الدافئة هو مكان تتبّدل فيه م�ساكل 

بيئة  الأ�سرّية  البيئة  اأّن  من  الرغم  وعلى  راحة.  اإلى  الروحّية  الإن�سان 

تبداأ  ثّم  ومن  �سخ�سين،  من  مكّونة  البداية  في  تكون  حيث  ـ  �سغيرة 

اـ اإّل اأّنه حّتى لو اأ�سبحت ع�سرة اأو خم�سة ع�سر فرًدا  بالتو�ّسع تدريجيًّ

فاإّن قوامها يبقى بهذين ال�سخ�سين الأ�سا�سّيين. هذه البيئة ال�سغيرة 

تعمل كمحيط، وبحر عميق. راأيتم كيف ت�سير هذه الأنهار هائجة وثائرة 

وت�سرب الجدران وال�ساحل، حّتى ت�سل اإلى البحر. فالبحر هو مكان 

�سكون مياه الأنهار. وذلك الفوران والهيجان في مياه الأنهار يتحّول فيه 

اإلى هدوء و�سكون.

ُي�ساب الإن�سان �سواًء المراأة والرجل، ب�سبب الحوادث، والمجريات، 

النف�سّية،  الأزمات  هذه  وت�سّبب  باأزمات.  الإرهاق،  اأو  العمل  وم�ساكل 

وجود  في  ا�ستقرار  وعدم  ا�سطرابات  والع�سبّية،  الفكرّية  الروحّية، 

الإن�سان. عندما يدخل الإن�سان اإلى البيت، ينبغي لجّو البيت اأن يبقى 
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ا، اإن كانت تتابع درا�ستها  هادًئا، وهكذا جعله اهلل تعالى. والمراأة اأي�سً

اأّن  - ذلك  البيت  اأو كانت تعمل داخل  اأو كانت موّظفة،  البيت،  خارج 

العمل داخل المنزل اأ�سعب، خالًفا لما يت�سّوره البع�ض من اأّن العمل 

خارج البيت اأ�سعب، واأّن اللواتي يبقين في بيوتهّن اأكثر راحًة، ل، فعمل 

ال�سّيدات الج�سدّي في المنزل اأ�سعب، وكذا عملها الفكري، لأّن المدير 

الداخلي للعائلة هو ال�سّيدة - حتًما �ستواجه تحّديات، وهذه التحّديات 

تخلق م�ساكل وا�سطرابات روحّية لها.

... اإّن الح�سد، والأذى، والتهمة، والغيبة، وم�ساعب الحياة، واأعمال 

وبمجّرد   
(1(

ال�سّيدات. يوؤذي  ذلك  �سابه  وما  الأولد،  واإنجاب  المنزل، 

اأن ي�سل الزوج اإلى البيت، وكاأّن مالك النجاة قد نزل عليها. وي�سبح 

اإنها حاجة  بل  ال�سّيئ؟ كال،  بالأمر  لكليهما. فهل هذا  البيت جّنة  جّو 

لها،  �سروط  بالطبع، هناك  توّفروها.  اأن  فحاولوا  الأ�سا�سّية.  الإن�سان 

ودونها �سعوبات، لكّنها لي�ست كثيرة. تتطّلب القليل من التعّقل، فعلى 

. على الن�ساء والرجال جميًعا 
(2(

المراأة اأن ت�ستعمل عقلها، وكذا الرجل

اأن ي�سعوا اإلى حماية هذا الجّو العائلي الباعث على الهدوء، بمعنى اأن ل 

يجعلوا من اأنف�سهم م�سدًرا لال�سطراب في العائلة. هناك رجال �سّيئو 

خلق، ون�ساء معوّجات التفكير، رجال يعتر�سون على كّل �سيء، ون�ساء 

الهدوء  ينعدم  وحينذاك  البيت.  داخل  الأجواء  ي�سّنجون  متطّلبات، 

وال�ستقرار داخل البيت، ول يتحّقق مفاد الآية )  چ  چ (. انظروا 

.2003/1/14  (1(

.2000/3/12  (2(
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كيف يبّدل الإ�سالم بحكمته حياة الإن�سان في هذه الدنيا اإلى جّنة، اإن 

هذا  �سفو  باأنف�سهم  وعّكروا  هذا،  يح�سل  لم  اإن  اأّما  ب�سرائطه.  ُعمل 

اأو  التافهة،  والمنازعات  الكثيرة،  ال�سقطات  خالل  من  الهادئ،  الجّو 

العترا�سات التي هي في غير محّلها والخاطئة، ف�سينعدم الهدوء عند 

ذلك. فالقراآن من خالل تعبير »ال�سكن« توّقع للزوج والزوجة ال�سكون 

.
(1(

والراحة وال�ستقرار

ماذا يعني ال�سكون والهدوء؟ يعني اأن يجد الإن�سان في ا�سطرابات 

حياتهم  في  بينهم  فيما  الحتمي  الب�سر  تعاطي  من  النا�سئة  الحياة 

اليومّية، فر�سة و�ساحل نجاة. فالمراأة والرجل اللذان يقفان اإلى جانب 

ا زوج، ويلجاآن اإلى بع�سهما البع�ض في هذه  بع�سهما البع�ض، هما حقًّ

ال�سطرابات، المراأة تلجاأ اإلى زوجها، والرجل اإلى زوجته.

الرجل في تجاذبات حياته الرجولية، يحتاج اإلى لحظة هدوء، لكي 

اللحظة  تلك  اإّنها  هذه؟  الهدوء  لحظة  هي  ما  طريقه.  متابعة  يمكنه 

والعاطفة. عندما  بالمحّبة  المفعمة  العائلّية  بيئته  التي يكون فيها في 

اإّنها تلك اللحظة التي يلتقي فيها  اإلى جانب زوجته التي يحّب.  يكون 

بزوجته التي ي�سعر باأّنها نف�سه. وكذلك المراأة، تواجه في خ�سّم حياتها 

خارج  تعمل  التي  المراأة  ذلك  في  �سواًء  و�سعوبات،  م�ساكل  الن�سوّية، 

تلك  اأو  والوظيفّية،  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  الن�ساطات  وتمار�ض  البيت 

التي هي رّبة بيت فقط. 

.2003/1/14  (1(
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اإّن عمل الن�ساء داخل البيت ل يقّل اأهّمّية وجهًدا عن الأعمال خارج 

�سغل،  البيت هو  رّبة  المراأة  تكون  اأن   .
(1(

اأهّمّية يفوقها  قد  بل  البيت، 

واإنجاب الأولد هو جهاد  للم�ستقبل.  �سغل عظيم، مهّم، ح�ّسا�ض وباٍن 

اأّي عمل تفتر�سونه  الأمور ال�سعبة.  ، ورعاية الأطفال هو من 
(2(

كبير

�سعًبا، هو في الواقع �سهل في مقابل رعاية الأطفال. فرعاية الأطفال 

ا، ل ي�ستطيع الرجال القيام به حّتى ولو ليوم واحد، فيما  فّن عظيم جدًّ

تعالى  اهلل  اأودع  فقد  ولطافة.  وجلد،  بدّقة،  العمل  بهذا  يقمن  الن�ساء 

هذه القدرة في غريزتهّن، اإّل اأّن رعاية الأطفال هذه وتربيتهم هي من 

 .
(3(

الأمور ال�سعبة التي تنهك الإن�سان وتجعله ينهار

المراأة عن�سر اأ�سا�سّي في العائلة، لكّن هذا ل يعني باأن لي�ض للرجل 

والفاقدون  ال�سعور،  عديمو  والرجال  ودور.  وم�سوؤولّية  وظيفة  اأّي  فيها 

هوؤلء  المنزل،  رّبة  لجهود  المقّدرين  وغير  المبالون،  وغير  للعاطفة، 

]المراأة[،  قدر  يعرف  اأن  للرجل  ينبغي  البيت.  لجّو  �سربة  يوّجهون 

ا.  خا�سًّ تقديًرا  البيوت  رّبات  عمل  تقدير  وينبغي  ا.  اأي�سً وللمجتمع 

وعمل،  وظيفة  على  والح�سول  الذهاب  ي�ستطعن  كّن  منهّن  البع�ض 

البع�ض منهّن كّن ي�ستطعن متابعة درا�ساتهّن الجامعّية والعليا، البع�ض 

ا، قد ُحْزَن على ال�سهادات العليا - ولقد راأيت ن�ساًء من هذا  منهّن اأي�سً

القبيل ـ ]لكّنهّن[ قلن نحن نريد رعاية هذا الولد، وتربيته ب�سكل جّيد، 

.2002/8/28  (1(

.2013/5/1  (2(

.1995/11/13  (3(
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تبق  فلم  ]فعال[،  لم تذهب  للح�سول على وظيفة. وحيث  ولم يذهبن 

وح�سلوا  الآخرين  الأ�سخا�ض  ع�سرات  اأتى  اإذ  �ساغرة،  الوظيفة  هذه 

 .
(1(

عليها. ينبغي تقدير مثل هكذا امراأة

اإلى  بحاجة  والمكان،  المحيط  هذا  اإدارة  اأجل  من  والن�ساء 

البيت، هي  رّبة  للعائلة.  الداخلّيات  المديرات  لأّنهّن  والجّد،  ال�سعي 

وتدبيره  ونظارته،  اإ�سرافه،  تحت  الأ�سرة  جّو  يكون  الذي  ال�سخ�ض 

ا ودقيق، ول يمكن اأن يتاأّتى �سوى عن  واإدارته، هذا العمل مجهد جدًّ

الأمور  هذه  مراعاة  رجل  لأّي  يمكن  ول  الن�سائّية.  والدّقة  اللطافة 

لكّن اهلل  ويعونها،  الرجال ل يفهمونها  الكثير من  اأّن  الدقيقة، حّتى 

وال�سخمة  الكبيرة  الأ�سابع  اإّن  لطيفة.  المراأة  طبيعة  جعل  تعالى 

اأ�سحابها  اأراد  اإن  اأّما  الأر�ض،  من  ال�سخور  لقتالع  جّيدة  ا،  جدًّ

اإن  المعلوم  غير  فمن  حملها،  اأو  ا  جدًّ الدقيقة  المجوهرات  لم�ض 

ل  ورفيعة،  دقيقة  الأ�سابع  بع�ض  ل.  اأم  ذلك  �سي�ستطيعون  كانوا 

المجوهرات  التقاط  يمكنها  لكن  وال�سخور،  الأحجار  رفع  يمكنها 

الدقيقة والذهب عن الأر�ض. هكذا هما المراأة والرجل. لكّل منهما 

فكال  ذاك،  من  اأخطر  هذا  م�سوؤولّية  اإّن  القول  يمكن  ول  م�سوؤولّية، 

في  م�ساكل  المراأة  تواجه  عندما  ولزمتان.  خطيرتان  الم�سوؤولّيتين 

الهدوء  هو  اإليه  تحتاج  ما  اأكثر  لطيفة،  روحها  فالأّن  المعمعة،  هذه 

لقد  الزوج.  هو  المعتمد  وذلك  وثيق،  ركن  على  والعتماد  والراحة 

.2011/12/22  (1(
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الأ�سرة  اإن حافظنا على جّو  بع�سهما.  اإلى جانب  جعلهما اهلل هكذا 

 .
(1(

اإلى جانب بع�سهما �سليًما، �سي�ستقّر هذان 

في  ولي�ض  لها.  اإهانة  بيتها  داخل  المراأة  عمل  باأّن  البع�ض  يت�سّور 

هذا اإهانة لها ب�سيء، بل اإّن اأهّم عمل بالن�سبة للمراأة هو باأن تحافظ 

على الحياة م�ستمّرة وقائمة. لدينا عن�سر عامل هو الرجل، وعن�سر 

حار�ض وحافظ هو المراأة. والآن اإن اأرادت المراأة اأن تذهب وتت�سّدى 

للعمل وال�سغل اللذين ل يمنع منهما الإ�سالم ول يرى اإ�سكاًل في م�ساركة 

المراأة في الأعمال المتنّوعة التي تعود عليها بمردود مالي، اإّل اأّن هذا 

الأمر لي�ض من م�سوؤولّياتها ولي�ض واجًبا عليها ولزًما لها. وما هو واجب 

عليها ولزم لها هو الحفاظ على هذا الجّو المهّم والأ�سا�سّي لكّل اأفراد 

بعد  فيما  وُيلحق  والزوجة،  الزوج  عن  عبارة  الآن  هم  والذين  الأ�سرة 

بهما الأولد، الذين هم بدورهم مو�سوع اآخر. وعليه، فاإّن الجّو الهادئ 

الإن�سان.  اإليها  يحتاج  التي  والحاجات  الإمكانات  اأهّم  من  هو  للعائلة 

هذا  فاإّن  ومتحاّبين،  ودودين  البيت  في  والزوجة  الزوج  يكون  عندما 

الجّو المفعم بالمحّبة والعاطفة �سيمنحهما الطاقة والقدرة على متابعة 

. عندما ت�سعر المراأة باأّن زوجها اإلى جانبها وتعتمد عليه، 
(2(

حياتهما

هذه  �ستتبّدل  بمحّبتها،  وتحوطه  جانبه  اإلى  زوجته  باأّن  الزوج  وي�سعر 

ال�سطرابات والم�ساكل اإلى �سكن. 

.2002/8/28  (1(

.2002/5/29  (2(
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اإن كنتما ودودين مع بع�سكما، وعملتما بال�سرائط جّيًدا، �ست�ستمّر 

وت�سعين  ثمانين  اإلى  الزواج  بداية  من  اهلل  �ساء  اإن  هذه  ال�سكن  حال 

في  اختالف  اأحياًنا  يحدث  قد  �ستعي�سونه.  الذي  عمركم  من  �سنة 

الأذواق والطبائع، لكّن هذا لن يوؤّثر على حالة ال�سكن هذه، ولن يكون 

له اأهّمّية. 

ولتعلمن اأّيتها الن�ساء باأّن التحّول الذي تحدثونه في معنوّيات الرجل 

معنوّيات  من  ترفعن  اأن  يمكنكّن  يحدثه.  اأن  اآخر  عامل  لأّي  يمكن  ل 

واأ�سا�ًسا،  العمل.  لمتابعة  وال�سوق  بالحياة  الأمل  وتمنحنه  الرجل، 

وجودكّن  الحّد  اإلى هذا  الرجل.  في  والطاقة  الروح  نفح  قدرة  لديكّن 

اإلى  الرجل  يدخل  قد  اأحياًنا،  للمراأة.  بالن�سبة  الرجل  وهكذا  مهم. 

البيت عاب�ًسا. فاإن كانت المراأة تتحّلى ب�سيء من العقل والن�سوج، ولم 

المحّبة،  المقابل  في  وبادلته  وجهه،  في  �سحكت  بل  لعبو�سه،  تكترث 

تحّل  اأن  هذا  المحّبة  �سحر  خالل  من  ف�سيًئا،  �سيًئا  �ست�ستطيع  فاإّنها 

عقدة اأوقات الرجل الع�سيبة واأخالقه ال�سّيئة، وتعرف كم هو بحاجة 

اإليها. حّبذا اأن ل ي�سمع الرجال هذا الكالم الذي �ساأقوله لكّن، فلرّبما 

�سي�ستاوؤون منه! لتعلمن اأّيتها الن�ساء، اأّن الرجال ]يبقون[ كالأولد اإلى 

اإلى م�سامع  اإن و�سل كالمي هذا  الآن،  اإدارتهم.  العمر، وعليكّن  اآخر 

الولد  هذا  تدير  اأن  الن�ساء  على  علّي.  �سيعتبون  حتًما  فاإنهم  الرجال 

ت لحيته بعد خم�سين اأو �سّتين �سنة من العمر.  الذي ابي�سّ

اإذا ما توّفر هذا الهدوء في جّو العائلة، فال بّد اأن يتوّفر عامل اآخر، 

]عادًة[ ما ُيتغافل عنه، األ وهو الغريزة الجن�سّية. فالغريزة الجن�سّية 
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موجودة في كال الجن�سين، وقد جعلها الإ�سالم داعًما لت�سكيل الأ�سرة، 

اأي قال اإّنه ل يجوز لكم ال�ستفادة من ذخيرة الغريزة الجن�سّية وال�سهوة 

ة في نطاق العائلة. نعم،  الجن�سّية هذه في غير جّو العائلة، وهي خا�سّ

ينبغي اإعمال هذه الغريزة، وهي حاجة لالإن�سان. ولكّنها عندما ُجعلت 

ظهيًرا للعائلة، كانت العامل القوّي ل�ستقرارها الدائم. والآن، ليدّقق 

اأّن الرجل والمراأة ا�ستهلكا  لو  الواعون والفطنون بهذه الم�ساألة، وهي 

هذه الذخيرة في مكان اآخر، فاإّن ثغرة �ستحدث في الظهير الذي ت�ستند 

اإليه الأ�سرة بمقدار ما ا�ستهلكت هذه الغريزة هناك. �ستبقى ]حينها[ 

والع�سق  المحّبة  هي  والتي  الأ�سا�سّية،  الماّدة  اأّن  اإّل  العائلة،  �سورة 

وتنق�ض. هذه  �ستقّل  الآخر،  بع�سهما  اإلى  الزوجين  وانجذاب  والأن�ض 

ـ  ـ ولالأ�سف  البالءات التي تنزل على روؤو�ض العائالت، ن�سهدها غالًبا 

اأوروبا  ودول  اأميركا  في  الخ�سو�ض  وجه  وعلى  الغربّية،  العائالت  في 

ال�سمالّية.

وقد  الظاهر،  في  واحدًة  عائلة  ي�سّكالن[  ]هناك  والرجل  المراأة 

ا �سيغة الزواج، لكّن  �ُسّجال كاأ�سرة وعائلة في دفاتر النفو�ض، وَتَلَوا اأي�سً

للغريزة  الهاّمة  الذخيرة  لأّن هذه  ِلَم؟  الأ�سلي.  الرابط  لي�ض هو  هذا 

الطبيعّية التي ينبغي اأن تكون الظهير والداعم لالأ�سرة، قد ا�سُتهلكت 

في اأماكن اأخرى. وهما اأ�سا�ًسا لم يعودا ي�سعران بالحاجة اإلى بع�سهما 

البع�ض. كلٌّ ينادي الآخر يا عزيزي ويا عزيزتي »my dear« لكّن هذا 

ا  بالل�سان فقط. هذه الـ »my dear« التي يتناديان بها، ي�ستعمالنها اأي�سً

حين يريد اأحدهما طلب الطالق من الآخر، فيقول: »ماي دير« اأريد اأن 
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 التي ن�ستعملها نحن، 
(1(

اأطلب الطالق! اأي ل �سيء هناك، وكلمة عزيزي

والتي تت�سّمن كّل معاني العّزة ل وجود لها في )ماي دير( الإنكليزّية 

الرائجة في العالم اليوم.

في  والآخر  البتدائّية  في  واحد  ولدان،  مثاًل،  لديهما،  يكون  قد 

الثانوّية، وهذان الولدان ل ي�سهدان اجتماع الأ�سرة كثيًرا حولهما، كما 

نفعل نحن اإذ نجتمع حول مائدة الطعام، فيقول اأحدنا ناولوني الخبز، 

ويقول الآخر، ا�سكبوا لي الطعام، ويقول ثالث: هاي! ماذا عّني؟ هذا 

ا. اأو يقول اأحدهم، ِلَم اأ�سبح الطعام هكذا؟ وِلَم  جّو جّذاب وجميل جدًّ

اأو لتطبخوا لنا المعكرونة على الع�ساء.  لم تطبخوا لنا هذه الطبخة؟ 

عملها  في  وهي  ت�ستري  فالمراأة  الأمور.  هذه  مثل  لديهم  لي�ض  هوؤلء 

لاللتقاء  معّين  في مطعم  اأ�سدقائها  مع  تتواعد  اأو  وتاأكله،  �ساندوي�ًسا 

هم  والأولد  اأخرى.  بطريقة  يت�سّرف  ا  اأي�سً وزوجها  الطعام.  وتناول 

الآخرون يبقون تائهين وم�سّردين، فياأكلون كّل ما خطر على بالهم من 

خارجها،  اأو  المدر�سة  في  الوجبات  فيتناولون  الرائجة،  الأطعمة  تلك 

ومن ثّم يعودون اإلى البيت. فاإن لم يكن اأحد الوالدين في البيت، فاإّما 

يخرجون اأو يجل�سون لم�ساهدة التلفاز. والآن، لكي ينّظما هذا الو�سع 

لجتماع  معّينة  �ساعات  يحّددان  �سّيئ  الو�سع  هذا  اأّن  يعلمان  لأّنهما  ـ 

الأ�سرة حول بع�سها، اأي يكون لديهما جّو عائلّي موؤّقت وم�سطنع. جّو 

ينظر الرجل فيه من وقت لآخر اإلى �ساعته، حّتى ل يتاأّخر عن موعده 

)1)  »عزيز« في الفار�سية تعادل حبيب بالعربية اي�سا. المدقق.
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مع رفاقه، حيث يريد اأن يذهب اإلى ال�سينما، اأو لديه �سهرة، والمراأة 

ا تواعدوا مع رفاقهم، الكّل قلقون  ا لديها موعد اآخر، والأولد اأي�سً اأي�سً

منتظرون لينتهي هذا الجتماع ب�سرعة، اأي اإّن اأمر الأ�سرة العجيب قد 

اآل اإلى هنا. 

اأرقاًما غير دقيقة، عن معّدل الطالق  اليوم  تن�سر بع�ض ال�سحف 

في بلدنا. لنفتر�ض الآن اأّن ن�سبة الطالق قد ارتفعت. فهذا قد ينتج عن 

ارتكاب بع�ض الحماقات، ولكّنه ل يعني اأّنه تحّول اإلى ظاهرة خطيرة 

ا كما هو �سائد في الغرب. فال يزال بحمد اهلل اأ�سا�ض رابطة المحّبة  جدًّ

هذا،  الجن�سّية  الغريزة  ر�سيد  لأّن  عائالتنا.  في  موجوًدا  بلدنا  في 

ي�ستفاد  ل  بع�سهما،  اإلى  والرجل  المراأة  من  كّل  يحتاج  ب�سببه  والذي 

منه �سوى داخل البيت. وحينذاك، تتحّقق مقولة »اأحرز ن�سف دينه«، 

مرير  لواقع  اإّنه  الإن�سان.  دين  بن�سف  تذهب  الجن�سّية  ال�سهوة  لأّن 

ا باأن تذهب الغريزة الجن�سّية بدين الإن�سان في المراحل  ومحزن جدًّ

المختلفة من عمره، من �سّن ال�سباب اإلى ال�سيخوخة، وفي كّل مرحلة 

ال�سيطان  وهذا  الجن�سّية،  الغريزة  هذه  تحب�سون  عندما  ما.  بطريقة 

الموؤّثر في زجاجة وتحكمون اإغالقها، وكّلما اقت�ست الحاجة تخرجون 

النظام  الأ�سرة، هذا يمنحكم  اإطار  �سيًئا منها وت�ستفيدون منه داخل 

ا، وكما �سبق اأن ذكرت. يعلم الواعون  العائلي ال�سحيح. والآن هنا اأي�سً

والفطنون ِلَم تّم التطّرق في ال�سرع المقّد�ض اإلى الكالم عن المحَرم 

بزينتها،  منزلها  من  الخروج  المراأة  على  ُحّرم  ِلَم  اأو  المحَرم،  وغير 

ب�سهوة  النظر  الرجل  على  ُحّرم  اأو  ]الأجانب[،  الرجال  اأمام  والتبّرج 
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اإلى المراأة؟ هذا كّله من اأجل اأن يكون بنيان هذه الأ�سرة ال�سغيرة التي 

اأ�ّس�ستموها قويًّا ومحكًما، فال يتحّول نظر المراأة وقلبها اإلى مكان اآخر، 

اأجل  من  كّله  هذا  اآخر.  مكان  اإلى  كذلك  وعينه  الرجل  قلب  يميل  ول 

 .
(1(

تقوية ]بنيان[ الأ�سرة

ماذا  فا�سدة.  قلوًبا  وراءها  ت�ستتبع  والفا�سدة،  الجامحة  العيون 

نعني بالقلب الفا�سد؟ هو ذلك القلب الذي ل يدوم فيه الحّب ال�سالم 

]المتعّدد[ ويخرج منه.  اإليه الحّب  وال�سحيح. والذي دائًما ما يدخل 

هذا هو ف�ساد القلب. وفا�سدو القلوب كثيرون بين النا�ض. لحظوا في 

الق�س�ض التي تقراأونها والأفالم التي ترونها والأخبار التي ت�سمعونها، 

متدينة  غير  مجتمعات  في  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�ض  بع�ض  حياة 

لأنواع  عر�سة  نف�سيهما  من  يجعالن  اللذان  والمراأة  الرجل  وموؤمنة. 

عابر  حّب  اإّنما  بع�سق،  لي�ض  الواقع  في  وهو   - ع�سًقا  وي�سّمونه  الحّب، 

- ول يراعون م�ساألة المحرم وغير المحرم. وما هي نتيجة مثل هذه 

العالقات؟ نتيجتها حلول البرودة في موؤ�ّس�سة الحّب الأ�سا�سّية - وهي 

الأ�سرة - و�سيرورة الزوج والزوجة اللذين من المفتر�ض بهما اأن يحّبا 

بع�سهما، باردين تجاه بع�سهما، وغير مباليين وغير مهتّمين ببع�سهما 

البع�ض. العين الجامحة والفا�سدة، ت�ستتبع وراءها قلوًبا فا�سدة. عندما 

عن  وت�سّرفاته  واأعماله  الإن�سان  �سلوك  يخرج  فا�سًدا،  القلب  ي�سبح 

الطريق الم�ستقيم. فالف�ساد، والفح�ساء، واّتباع ال�سهوات، والم�ساكل، 

.2002/10/3  (1(

������� ���� ���� �� ������� .indd   97 8/14/18   11:40:43 PM



الأ�صرة، لقاء مطّول مع �صماحة الإمام الخامنئي 98

والتعا�سات، والنهزامات كّلها ناجمة عن ف�ساد القلب. من اأين يجب اأن 

نبداأ لكي نتجّنب ف�ساد القلب؟ من ال�سيطرة على هذه البّوابة ال�سغيرة 

)ڤ   الل�سان.  ت�سّمى  اأخرى  بّوابة  على  وال�سيطرة  العين.  ُت�سّمى  التي 

.
(2(

 
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ()1)

تتحّجب  اأن  الن�ساء  من  يطلب  حين  الإ�سالم  باأّن  البع�ض  يت�سّور 

اللبا�ض  باب  ]من  العباءة  ترتدي  اأن  اأو  النظر،  اأحكام  وتراعي 

ولقد  المتحّجرة.  الأحكام  من  �سل�سلة  عليها  ]يفر�ض[  باأّنه  الأكمل[ 

كلمة  كّل  وبين  القول،  من  بالتّرهات  تت�سّدق  جماعة  ا  اأي�سً ظهرت 

واأخرى يقولونها يوردون كلمة »التحّجر«، ويظّنون باأن هذا هو مكان 

على  يجب  التي  الدقيقة  النقاط  هي  هذه  التحّجر.  كلمة  ا�ستعمال 

لم  فاإن  الأ�سخا�ض،  هوؤلء  مثل  كالم  �سماع  عند  فيها  التاأّمل  المرء 

كالم  �سمعت  لإن  خاطئ،  بنحو  الأمور  �سنفهم  فقطًعا  فيها،  نتاأّمل 

اأهل القلب ل تقل هذا خطاأ فل�ست العارف بالكالم يا عزيزي، فهنا 

 .
(3(

الخطاأ مكمن 

كّل  يتكّلم  ولّبه، حينذاك  الكالم، وعمقه،  باطن  يفهمون  فهوؤلء ل 

 .
(4(

�سخ�ض كما يحلو له

)1)  الأحزاب: الآية 32.

.2003/2/19  (2(

)3)  حافظ ال�سيرازي.

.2002/10/3  (4(

������� ���� ���� �� ������� .indd   98 8/14/18   11:40:43 PM



99الجل�صة

لقد اأو�سى الإ�سالم كالًّ من الرجل والمراأة بو�سايا، وكّل واحدة من 

فمراعاة  لالأ�سرة.  الداخلي  المحيط  بناء  اأجل  من  هي  الو�سايا  هذه 

ق�سّية المحَرم وغير المحَرم، والحجاب، وعدم ظهور المراأة بزينتها 

البع�ض  يظّن  بال�سالمة.  الأ�سرة  على  تعود  كّلها  المحارم،  غير  اأمام 

باأّن الإ�سالم دين جاّف، وغير مرن، يحرم الرجل والمراأة من اللذات 

الطبيعّية. ح�سٌن، العقل يحرم الإن�سان من الكثير من اللّذات الطبيعّية، 

اللذيذ عندما ل  والحلو  الد�سم  الطعام  نف�سك  فاأنت مثاًل تحّرم على 

لو  كما  ت�ستهيه.  ولو كنت  لذلك، حّتى  م�ستعّدة  ال�سحّية  تكون حالتك 

ريقت قطرة �سّم في �سراب لذيذ، فاإّن الذائقة تتقّبلها، لكّن العقل ل 
ُ
اأ

يتقّبلها. فم�ساألة المحَرم وغير المحَرم هذه، والتمايز الجن�سي، وعدم 

الم�ساواة والقيود التي جعلها ال�سرع المقّد�ض، تعود جميعها ]بال�سالمة[ 

 .
(1(

على المحيط الداخلي لالأ�سرة

والفتيات  ال�سباب  هوؤلء  والن�ساء،  الرجال  اأو�سي  ما  دائًما  اإّنني 

الذين ياأتون اإلّي لأعقد قرانهم. فاأو�سي الن�ساء باأن ل ياأتين باأّي فعل 

فعلى   .
(2(

ا اأي�سً الأمر  بهذا  الرجال  واأو�سي  اأزواجهّن،  غيرة  يحّرك 

الن�ساء اأن ل يت�سّرفن خارج محيط الأ�سرة ـ اإن كّن من اأهل العمل اأو 

التح�سيل العلمي ـ اأو في اأجواء المعا�سرات العائلّية، بت�سّرفات تحّرك 

ا اأن يراعوا هذه  غيرة اأزواجهّن اأو �سوء الظّن لديهم. وعلى الرجال اأي�سً

الم�ساألة في محيط العمل والدرا�سة، من اأمثال المعا�سرات، والكالم، 

.2002/8/28  (1(

.2002/8/28  (2(
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في  اآثارها  تظهر  الإ�سالم  حّرمها  التي  فالأمور  والمزاح.  وال�سحك 

 .
(1(

العائلة

�سيترك  ل،  اأم  وجيه  مبّرر  له  كان  �سواًء  الظّن  �سوء  فاإّن  بالنهاية، 

اأثره، كالر�سا�سة التي تخرج من الفّوهة، فاإّنها تقتل �سواًء كان ال�سخ�ض 

من  اأحًدا  تمّيز  ل  اإّنها  وا�ستباًها.  خًطا  الزناد  على  �سغط  اأم  عامًدا، 

غيره، ول تقول بما اأّن ال�سخ�ض الذي اأطلقني لم يكن عامًدا فلن اأمّزق 

�سدر هذا ال�سخ�ض المقابل، ل اإّنها �ستمّزقه. و�سوء الظّن هذا �سيفعل 

فعله، �سواًء كان له من�ساأ �سحيح، اأو كان ناجًما عن الو�ساو�ض والأوهام 

 .
(2(

والظنون التي هي في غير محّلها

ال�سبب الرئي�سي في اأّنه ُطلب مّنا عدم النظر اإلى ]ما ُحّرم النظر 

اإليه من[ غير المحارم، وُطلب من الن�ساء عدم التزّين لغير اأزواجهّن، 

غير  المتبّرجات  الن�ساء  وجوه  في  النظر  عدم  الرجال  من  وُطلب 

زوجاتهم، واجتناب الختالط والمعا�سرات الم�سّرة، اإّنما هو لأجل اأن 

الزوجان  وليكون  والأمان،  الأمن  ي�سوده  ا  الأ�سرة جوًّ الجّو داخل  يكون 

هذه  يراعيان  اللذان  والرجل  فالمراأة   .
(3(

الآخر ببع�سهما  ين  مخت�سّ

اإلى  اأقرب  يكونان  وعندما  بع�سهما،  من  قرًبا  اأكثر  ا  حقًّ هما  الحدود 

. لذا، ترون 
(4(

ا، يكون جّو الأ�سرة جّو محّبة و�سفاء بع�سهما الآخر حقًّ

.2002/9/19  (1(

.2012/1/4  (2(

.2003/5/18  (3(

.2006/1/25  (4(
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الحدود  هذه  تراعي  التي  المتدّينة  العائالت  في  والرجل  المراأة  اأّن 

الزوجين  ومحّبة  البع�ض.  بع�سهما  جانب  اإلى  طوال  �سنوات  يعي�سان 

على  منعقدة  �سلواهما  وتكون  انف�سالهما،  وي�سعب  تبقى،  لبع�سهما 

ُتبقيان  اللتان  هما  المحّبة  وهذه  الميزة  هذه  لالآخر.  بع�سهما  محّبة 

 .
(1(

بنيان الأ�سرة قائًما، ولذا يولي الإ�سالم اأهمّية لهذه الأمور

الق�سية الأخرى هي الأولد. اإّن اأّول ت�سّكل لروح الإن�سان وم�ساعره 

وفكره وعقله يحدث داخل الأ�سرة. حّتى اأّنه يت�سّكل قبل ولدته، وتوؤّثر 

باقي العوامل في هذه المجال. بالطبع، يمكن اأحياًنا للعوامل الخارجّية 

اللذين  والكتاب  كالمعّلم  وال�سداقات،  والرفقة  وال�سارع  كالمدر�سة 

اأن  وال�سباب،  الأولد  اأفكار  على  وال�سباب  ال�سبا  مرحلة  في  يوؤّثران 

تتغّلب على العامل الأ�سري ذاك. ل �سّك في هذا، اإّل اأّن ال�سيء الذي 

يهّيئ الأر�سّية هو جّو الأ�سرة. في الأ�سرة ُيرّبى اأفراد نجباء، محّبون، 

مجّدون، متعاطفون، وُيرّبى اأفراد معاك�سون لهم تماًما. لذا، ن�ستنتج اأّن 

ا، واأّن الرابطة  �سالمة �سلوك الوالدين داخل الأ�سرة وعدمه موؤّثر جدًّ

اأفراد  على  وم�سيرّية  مهّمة  باقية،  اآثار  لها  الزواج  وعلقة  الأ�سرّية 

ا. وعليه، فاإّن هذا لي�ض بالأمر التافه،  الأ�سرة وعلى بنيان المجتمع اأي�سً

ا وعظيم، وينبغي معرفة قدره واأهمّيته، وعلى الجميع اأن  بل هو مهّم جدًّ

ا �سليًما، م�سحوًبا بالمحّبة والثقة المتبادلة  ي�سعى ليكون جّو الأ�سرة جوًّ

 .
(2(

بين الجميع

.2001/3/13  (1(

.2002/5/29  (2(
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الأ�سرة  داخل  والزوجة  الزوج  ي�سعر  اأن  هي  الأخرى،  الم�ساألة 

�سخ�سان  اأّنهما  لي�ست  والق�سّية  البع�ض.  بع�سهما  ّتجاه  بالم�سوؤولّية 

لزما الآن وحكم عليهما بالعي�ض مع بع�سهما 
ُ
غريبان عن بع�سهما، وقد اأ

في جّو واحد، بل هما جزاآن لحقيقة واحدة، كم�سراعي الباب. اإّنهما 

زوجان، فاإذا ما �ُسلب الوجود الفردي لأّي منهما اأو ُحذف، يكون الآخر 

اأردنا ت�سبيه الأمر، فهما  ا. لذا، فهما المكّمالن لبع�سهما. واإن  ناق�سً

فم�سير  واحد.  مترا�ض  عن  يدافعان  اللذين  المترا�ض  رفيقي  مثل 

الآخر  ويبقى  اأحدهما  ينام  قد  الحال،  الآخر.  ببع�سهما  متعّلق  هذين 

لي�ض  منهما  اأيًّا  لكّن  الآخر،  وي�ستيقظ  هذا  ينام  ثّم  ومن  م�ستيقًظا، 

بخارج عن الم�سير العاّم المحتوم لهما اأو لواحد منهما. هذان متعّلقان 

ومرتبطان ببع�سهما، وينبغي عليهما النظر اإلى الحياة بهذا المنظار. 

قد  ل�سالحهما،  ذلك  كان  هذه  الزوجّية  حالة  تقوية  ا�ستطاعا  وكّلما 

 .
(1(

ت�ساألون: كيف ُتقّوى؟ اأقول: بالمحّبة، والمحّبة فقط

اإّننا الآن اإذ نجري العقد، فاإّن محّبة تن�ساأ في قلبيكما اأّيها الزوجان 

بف�سل اهلل تعالى. �ستتفّتح وردة المحّبة في القلوب، حافظا على هذه 

الوردة، ا�سقياها، وارعياها ب�سعادة، ل تجعالها تذبل، ول ت�ستهلكاها 

ال�سوك  اأينما ُوجدت المحّبة، تحّول  ة.  لتبقى في قلبيكما ن�سرة وغ�سّ

 .
(2(

اإلى ورد

.2002/5/29  (1(

.2003/1/14  (2(
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اأّي �سيء  اأكثر من  وقوّية  الأ�سرة دافئة  موؤ�ّس�سة  يبقي  الذي  ال�سيء 

 .
(1(

اآخر هو المحّبة

فالمحّبة هي الإ�سمنت الذي يبقي بنيان الأ�سرة العظيم وهذه القلعة 

قوّية ومنيعة. وعلينا الحفاظ على هذه المحّبة، فهي جديرة بالحفظ. 

ينبغي  بنف�سه.  نف�سه  على  ويحافظ  يبقى،  الذي  بال�سيء  لي�ض  والحّب 

رعاية هذا الحّب. فعلى المراأة اأن تحافظ على حّبها في قلب زوجها، 

الواقعي  وال�سبيل  زوجته.  قلب  في  حّبه  على  يحافظ  اأن  الرجل  وعلى 

لذلك هو اأن تعي�سا مع بع�سكما ب�سفاء ووّد، وت�سّكال مع بع�سكما وحدة 

. واأن تكونا وفّيين لبع�سكما. 
(2(

واحدة قائمة على ال�سراحة وال�سفافّية

جّو  في  لبع�سهما  وفّيين  يكونا  اأن  تزّوجا  اللذين  وال�ساّبة  ال�ساّب  على 

�سيء.  كّل  ي�سلح  الحّب  ُوجد  ما  واإذا  الحّب،  يجلب  فالوفاء  الأ�سرة، 

من  خال  العالم  في  زوج  يوجد  ول  العيوب.  من  خاٍل  اإن�سان  يوجد  ل 

�سيغّطي  الحّب موجوًدا،  كان  اإن  العيوب.  ت�سخيم  ينبغي  العيوب. فال 

على كّل العيوب التي يمكن اأن يراها اأحدهما عن الآخر، و�سيمنع من 

�سمح  ل  توؤّدي  التي  رئي�سّية،  م�ساكل  اإلى  ال�سغرى  الم�سكالت  تحويل 

يلتفتوا  اأن  مًعا  وال�ساّبات  ال�سباب  على   .
(3(

الأزمات ظهور  اإلى  اهلل 

والعقل،  الح�سنة،  فبالأخالق  باأيديهم.  وتعميقه  الحّب  زيادة  اأّن  اإلى 

والتدبير، والمعا�سرة ال�سحيحة والح�سنة، يمكن لهذا الحّب اأن يزداد 

.2003/1/2  (1(

.2002/8/28  (2(

.2002/12/6  (3(
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. فحّب الزوج والزوجة بع�سهما لي�ض محدودا. والمو�سوع 
(1(

يوًما فيوًما

الذي ل اإ�سكال في بلوغ الحّب فيه ما بلغ، هو الحّب بين الزوج والزوجة. 

فمهما اأحببتما بع�سكما فهو جّيد، والحّب نف�سه يجلب الثقة. 

ومن  اللهي.  الحّب  من  جزء  هي  لبع�سهما  هذه  الزوجين  ومحّبة 

 .
(2(

اأنواع الحّب الجّيدة، وكّلما ازدادت فهو اأمر جّيد

الحّب �سيء يجب المحافظة عليه، والهتمام به، وهو لي�ض بال�سيء 

هذا  على  ابقوا  ل�سنوات.  هكذا  ويبقى  مكان  في  الإن�سان  يتركه  الذي 

ا وحيًّا. فالعامل الذي يربط الأ�سرة بع�سها ببع�ض ويجعل  الحّب غ�سًّ

الحياة مريحة واقًعا هو هذا الحّب نف�سه. بالطبع، مع �سرورة اإرادتكما 

ا  ا اأن تحّبيه، وذلك اأي�سً اإيجاد الحّب، اأي اإن اأحّبِك هو، عليِك اأنِت اأي�سً

بنحو �سادق ومن اأعماق القلب. والطريق الأف�سل لإيجاد الحّب في جّو 

بالراحة  لي�سعر هو  ثقة زوجك.  اجلبي  الطماأنينة.  اإيجاد  الأ�سرة، هو 

في  اأنِت  وعليِك  الجهات.  جميع  من  مرّكزة  حوا�سه  وتكون  تجاهك، 

واحد منكما  كّل  يتمّكن  اأن  اأي  وترّكزي حوا�سك،  به  تثقي  اأن  المقابل 

وحينما  فيوًما.  يوًما  الحّب  هذا  �سيزداد  عندها  الآخر،  ثقة  من جلب 

تنعدم الثقة، �سي�سعف الحّب ويهتّز. والحجاب والحرمة اللذان نادى 

الم�ساألة.  بهذه  مرتبطان  والرجل،  المراأة  بين  ليكونا  الإ�سالم  بهما 

والغريزّية  العاطفّية  الرابطة  تلك  باأّن  ي�سعرا  اأن  والزوجة  الزوج  على 

.2003/1/2  (1(

.1998/4/8  (2(
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اأي لي�ض بين  والجاذبّية الموجودة بينهما، هي بينهما وحدهما فقط، 

الثقة. وتح�سل  تنوجد هذه  ثالث. حينذاك  واحد منهما و�سخ�ض  اأّي 

الب�سر،  بغ�ّض  الأمر  اأكثر من  الإ�سالم  اأّن  في  وال�سبب   .
(1(

تاّم ب�سكل 

وعدم النظر اإلى غير المحارم، للمراأة بنحو، وللرجل بنحو اآخر، هو اأّن 

العين عندما تذهب باّتجاه، ف�سيذهب بع�ض من �سهم ال�سخ�ض الذي 

هو زوجك، اإلى تلك الناحية. ل فرق في ذلك �سواًء كنت رجاًل اأو امراأة. 

ر هنا، فاإّن  اإلى تلك الناحية. عندما تق�سّ فاإّن ق�سًما و�سهًما �سيذهب 

الحّب �سي�سعف. وحين ي�سعف الحّب يت�سع�سع بنيان الأ�سرة. عندها، 

 .
(2(

�ستفقد ما هو لزم لك، و�ستح�سد بفعل يدك على ما هو م�سّر لك

اإّن اأ�سا�ض الحّب داخل الأ�سرة هو الثقة. اإذا ما فقد الزوجان الثقة 

الرجل  �سعر  اأو  عليها،  يكذب  زوجها  باأّن  المراأة  و�سعرت  ببع�سهما، 

باأّن زوجته تكذب عليه، و�سعر كّل منهما باأّنهما لي�سا �سادقين باإظهار 

الحّب  لهذا  اأردتما  اإن  �سي�سعف.  الحّب  هذا  اأ�سا�ض  فاإّن  هذا،  الحّب 

التعامل  ، من خالل 
(3(

بينكما الثقة  المحافظة على  عليكما  يبقى،  اأن 

 .
(4(

الح�سن، ومراعاة الأخالق، والآداب، والحدود والموازين ال�سرعّية

وعليكم  باإهمال،  الحّب  م�ساألة  مع  تتعاطوا  ل  يذهب،  الحّب  تدعوا  ل 

.2002/6/19  (1(

.1997/3/7  (2(

.2002/8/28  (3(

.1996/4/29  (4(
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الحفاظ  لكّن  اهلل،  من  هي  المحّبة  اإّن  بالطبع،   .
(1(

عليه المحافظة 

دور  وللوالدين   .
(2(

باأيدينا هو  ثانًيا،  ونق�سانها  وزيادتها  اأّوًل،  عليها 

دائًما  ي�سعوا  اأن  والزوج  الزوجة  والدي  على  المحّبة.  اإيجاد  في  كبير 

اإلى اأن يعامل ابنهم اأو ابنتهم زوجه بمحّبة. واإذا ما راأوا من الطرف 

المقابل �سيًئا ل يعجبهم، عليهم اأن ل ينقلوه لبنهم اأو ابنتهم. فليتركوا 

. عندما 
(3(

ا لبع�سهما هذين ياأن�سان ببع�سهما يوًما فيوًما، ويزدادان حبًّ

تبقى المحّبة، �ستكون كّل الأعمال ممكنة، يمكنكما اأن ت�سلحا الأخالق، 

بع�سكما  تاأمرا  اأن  يمكنكما  بع�سكما،  عيوب  عن  وتتغا�سيا  والدين، 

بالمعروف وتنهيا بع�سكما عن المنكر، بالمحّبة ُتحّل كّل هذه الم�ساكل. 

زوجة  تكونين  التي  اأنِت  وتبقى؟  ت�ستمّر  اأن  المحّبة  لهذه  يمكن  وكيف 

لهذا ال�سّيد، ا�سعي لأن تحافظي على محّبتك في قلبه. كيف ذاك؟ باأن 

تكت�سبي ثقته، وتلفتيه باأّنك اأمينة على ما ا�ستاأمنك عليه، اأمينة ل�سّره، 

ومحافظة على �سرفه وماء وجهه، وماله. كما عليك ]اأّيها الرجل[ �أن 

احترامك  خالل  من  وهكذا،  زوجتك،  قلب  في  محّبتك  على  تحافظ 

مناداة  خالل  من  ول   .
(5(

الواقعي بل  الظاهري،  الحترام  ل   ،
(4(

لها

بع�سكما البع�ض بالألقاب ومراعاة الآداب ]الظاهرّية[ في ذلك، بل اأن 

.1984/5/4  (1(

.2003/3/31  (2(

.1992/9/22  (3(

.1984/5/4  (4(
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يكون الرجل ي�سعر حقيقة بالحترام تجاه زوجته والمراأة كذلك تجاه 

 .
(1(

زوجها

اإلى  الليل  اآخر  تاأتي  فاأن  تهملها.  ول  تهنها،  ل  لها،  وفائك  ب�سبب 

والم�سكينة  واأقاربك،  ومعارفك  رفاقك  مع  ال�سهرة  وتق�سي  البيت، 

تجل�ض وحيدة، تغفو وتفيق حّتى تاأتي، ولرّبما تكون ل تزال دون ع�ساء 

هذا  تاأتي،  حّتى  الليل  من  �ساعات  وخم�ض  اأربع  وتم�سي  بانتظارك، 

اإهمال وعدم اكتراث لها. الحّب كالثلج، يذوب تدريجيًّا مع مثل هكذا 

ت�سّرفات.

واأن ينتظرِك زوجك في البيت، فيما اأنت تذهبين اإلى بيت اأختك، 

لتناقل الأحاديث والأخبار والتنّدر، اأو لزيارة فالنة وفالنة، والم�سكين 

ينتظر، واإذا ما كان لديكما طفل فاإّنه يعتني به ل�ساعات، فال تعّدي له 

الطعام، ول تغ�سلي مالب�سه، ول تكويها، وتاأتي من دون اكتراث، فهذا 

ال�سكوى  ي�سّبب  اأن ي�سدر عنكما �سيء  . حذاِر 
(2(

المحّبة �سيء يذهب 

التي  الأمور  من  وتحّققا  جّيًدا،  انظرا  البع�ض.  بع�سكما  من  وال�سجر 

يتح�ّس�ض منها زوجِك وزوجتك، واجتنباها. البع�ض يظهر عدم اهتمام 

في  موجودة  ما  عادة  من  تنزعج  امراأة  مثاًل،  افتر�سوا  مبالة.  ول 

�سّيئ،  اأمر  هذا  با�ستمرار.  فعلها  ويكّرر  يكترث  ل  بدوره  وهو  زوجها، 

�سخ�سّي  هو�ض  لديها  ما  امراأة  اأّن  لنفتر�ض  للن�ساء،  بالن�سبة  وهكذا 

.1992/12/10  (1(

.1984/5/4  (2(
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ب�سيء ما ـ ب�سراء ال�سيء الفالني اأو بالذهاب اإلى المكان الفالني و... ـ 

وترّجح ذلك على راحة زوجها. ما هي ال�سرورة لمثل هذا الأمر؟ اأ�سل 

بع�سكما  قلبي  فلتمتلكا  لكما.  فرع  العالم  وكّل  الثنان.  اأنتما  الم�ساألة 

 .
(1(

البع�ض، ولتعامال بع�سكما بمحّبة وموّدة

والمحافظة  رعايته  ينبغي  بل  وي�ستمّر،  ليبقى  جباًل  لي�ض  الحّب 

المحّبة،  بقيت  ما  اإذا  حّية.  لتبقى  ونرعاها  فن�سقيها  كوردة،  عليه 

�ست�سبح الحياة العائلّية حلوة. وا�سعيا حينذاك اأن تربيا الأولد الذين 

الت�سّدد  يجب  بالطبع،  ووئامهما.  الوالدين  محّبة  جّو  في  �ستنجبانهم 

فيما يتعّلق بالأ�سول، فال ي�سمح اأحد لزوجته اأن ترتكب عماًل مخالًفا، 

بالن�سبة  الأمر  وهكذا  وتف�سد،  الأخالق،  ت�سيئ  واأن  ذنًبا،  تقترف  اأو 

لالأولد. ول يعني هذا حتًما باأن ت�ستعمل الحّدة، بل باإزالة الإ�سكالت 

هذا،  ح�سل  ما  واإذا  والدراية.  والتدبير  العقل  خالل  من  والخالفات 

وهذه  النظام،  و�سيعّم  القادمة،  الأجيال  و�ست�سلح  الحياة،  �ستعمر 

 .
(2(

الحياة تبقى ول تزول

باللبا�ض،  الزوجين  عن  الكريم  القراآن  في  تعالى  اهلل  عّبر  لقد 

لزوجاتهم،  لبا�ض  فالأزواج   
ٺ()3) ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    )پ   فقال: 

.1992/12/15  (1(

.1984/5/4  (2(

)3)  البقرة: الآية 187.
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اللبا�ض   
(2(

اللبا�ض؟ تتوّقعون من  . ماذا 
(1(

لأزواجهّن لبا�ض  والزوجات 

ّية اللبا�ض. عندما  يحفظ الإن�سان، ويزّينه، وي�ستر عيوبه. هذه هي خا�سّ

يرتدي الإن�سان اللبا�ض، فاإن كان هناك عيب في ج�سمه، ل ُيرى. عالوًة 

على هذا، فاإّنه يتزّين باللبا�ض، كما اأّنه يّتقي به البرد والحّر. وباللبا�ض 

النظر  المحارم  لغير  ينبغي  ل  التي  ج�سدنا  من  الموا�سع  تلك  نخفي 

اإليها وتبقى محفوظة. لحظوا، هكذا هما الزوجان بالن�سبة لبع�سهما 

البع�ض، عليهما اأن يكونا زينة لبع�سهما، وحافظين لبع�سهما، واأمينين 

ويبّثان  الزوجان  ياأتي  فاأن  بع�سهما.  اأ�سرار  ومو�سع  بع�سهما،  على 

جارتها  اأو  �سديقتها  اإلى  وهذه  الحميم  �سديقه  اإلى  هذا  ـ  اأ�سرارهما 

على �سبيل المثال ـ لهو اأمر خاطئ. واإّنه لأمر خاطئ اأن ي�ستغاّل ثقتهما 

ببع�سهما، واأن ي�ستغّل الرجل ثقة زوجته، وت�ستغّل المراأة ثقة زوجها، 

فهذا لي�ض من الأمانة في �سيء. 

الطرف  ثقة  ال  يح�سّ واأن  ببع�سهما  يثقا  اأن  الطرفين  كال  على 

يغّطيا  لبع�سهما،  زينة  يكونا  اأن  ينبغي  اأعمالهما.  خالل  من  المقابل 

يبداأوا  حّتى  ما،  مكان  في  يجل�سوا  اإن  ما  البع�ض  بع�سهما،  عيوب 

بال�سكاية من زوجاتهم، لقد فعلت كذا، وقالت كذا، وما �سابه، وحّتى 

لو كان هناك عيب في الزوجة، فال ينبغي ك�سفه هنا وهناك، والإعالن 

اعتزاز  وم�سدر  زينة،  حافظ،  لبا�ض،  فكالهما  وذاك.  هذا  اإلى  عنه 

فالأ�سخا�ض  اأف�سل.  الحياة  �ست�سبح  الأمور  هذه  راعيتم  اإن  لالآخر. 

.2003/2/19  (1(

.1984/5/4  (2(
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رون هنا، بالطبع، نحن ل نقول اإن  الذين تكون حياتهم م�سطربة، يق�سّ

ر هذا الطرف بمقدار،  ران دائًما، بل غالًبا ما يق�سّ كال الطرفين مق�سّ

�ست�سبح  الم�سائل،  هذه  راعيتم  واإذا  بمقدار.  الآخر  الطرف  ر  ويق�سّ

 .
(1(

الحياة حلوة، و�سي�سبح جّو الأ�سرة مالًذا اآمًنا

ولإن وجدت المراأة داخل البيت الأمان النف�سي، والأمان الأخالقي، 

- كما  - بالن�سبة لها لبا�ًسا  - حتًما  والراحة، وال�سكن، �سيكون الزوج 

الموّدة  �ستكون  القراآن  قال  وكما   - لزوجها  لبا�ًسا  ا  اأي�سً هي  �ستكون 

الكريمة  الآية  م�سمون  مراعاة  تم  ما  واإذا  بينهما،  موجودة  والرحمة 

- هذه الأمور التي هي اأ�سول 
داخل الأ�سرة: )ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ()2)

- عندها ت�سبح الم�ساكل خارج البيت بالن�سبة للمراأة  كلّية واأ�سا�سّية 

لة، و�ستتغّلب عليها. واإذا ما ا�ستطاعت المراأة اأن تقّلل من م�ساكلها  متحمَّ

في محّل ا�ستراحتها، وفي مترا�سها الأ�سا�سي، فاإّنها بال �سّك �ست�ستطيع 

 .
(3(

ذلك في ميدان المجتمع

داخل   ،
(4(

البع�ض بع�سهما  الزوجان  ي�ساعد  اأن  هو  الآخر  المطلب 

البيت الذي هو مكان م�ساعدة بع�سهما. وم�ساعدة الزوجين لبع�سهما 

اأوراق  معه  اأح�سر  اإذا  فيما  زوجها  المراأة  ت�ساعد  اأن  بمعنى  لي�ست 

الرجل  يرتدي  اأن  اأو  له،  فت�سّححها  البيت،  اإلى  التالمذة  امتحانات 

.2003/1/14  (1(

)2)  البقرة: الآية 228.
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جّيدة،  كانت  واإن  الم�ساعدات  فهذه  المطبخ.  في  ويعمل  مثاًل  المئزر 

اأن ي�ساعد الزوجان بع�سهما  اأّنها �سغيرة. الم�ساعدة الأ�سا�ض هي  اإّل 

، على التدّين، على الحفاظ على 
(1(

البع�ض على الثبات في طريق اهلل

ال�سالمة الفكرّية والعملّية لبع�سهما الآخر. باأن تحافظ الزوجات على 

الأزواج، ويحافظ الأزواج على زوجاتهم. باأن يكون الزوجان الحار�سين 

البع�ض،  بع�سهما  يحر�سا  الآخر،  لبع�سهما  والروحّيين  المعنوّيين 

اأحياًنا  فالمالئكة  كالمالئكة.  بل  الأخبار،  ي  ومتق�سّ كالجوا�سي�ض  ل 

والزوجة  الزوج  فليحفظ  لهم.  وي�ستغفرون  تعالى  اهلل  عباد  يحر�سون 

، في طريق اهلل تعالى والكمال الحقيقي للب�سر، 
(2(

بع�سهما بهذا النحو

اإلى اهلل والتخّلق باأخالقه وتهذيب النف�ض، والتحّول  الذي هو التقّرب 

 على الإن�سان اأن يعمل 
اإلى نور في الن�ساأة المادّية. )ڈ  ژ()3)

من اأجل هذه الأمور، وي�سارع اإلى م�ساعدة الآخرين في هذا الطريق. 

هذا الطريق طويل وفيه مطّبات كثيرة، مع اأّنه ال�سراط الم�ستقيم 

ولديه �سبل متعّددة. وهذا ل يح�سل بالرغبة، بل ينبغي للقلب اأن يرد 

الزوجة  اأيّتها  فلت�ساعدي  والعمل.  وال�سعي  الهّمة  مع  مترافًقا  الميدان 

�سبيل  على  يدر�ض  كان  فاإذا  المجال.  هذا  في  ال�ساب  زوجك  ال�ساّبة 

المثال ليجد معلومات يفيد بها النا�ض، �ساعديه على هذا الأمر، واإن 

كان يعمل عماًل خّيًرا، �ساعديه، واإن كان نا�سًطا في الن�سال ال�سيا�سي 

.2003/5/18  (1(

.2003/1/2  (2(

)3)  ال�ساّفات: الآية 61.
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يعمل على  كان  واإن  م�ساعدته.  اإلى  �سارعي  والمحّق،  والأ�سيل  العادل 

تقوية الدين، �ساعديه، اإن اأراد اأن ي�سارك في العتكاف فرافقيه، واإذا 

 .
(1(

ما ا�سّطر اإلى �سفر لزم اأو مهّمة �سعبة ف�ساعديه

ت�ستطيع الن�ساء اأن تمنعن اأزواجهّن من ال�سقوط في وادي جهّنم. فقد 

ُيبتلى الرجال بزّلت في الحياة، وال�سوق، وفي اأجواء العمل وال�سيا�سة، 

وقد تقودهم هذه الزّلت �سيًئا ف�سيًئا اإلى حاّفة الهاوية، وت�سقطهم على 

 .
(2(

حين غّرة في قعر الوادي. ت�ستطيع المراأة اأن تمنع مثل هكذا حادثة

اإذا ما اأح�ّست المراأة باأّن زوجها واقع في م�سكلة ما في محيط العمل 

وخارج البيت، والن�ساء ي�سعرن في اأحيان كثيرة بم�ساكل الرجال ـ والتي 

قد تكون م�ساكل مالّية، �سيا�سّية، اأو اأّي م�ساكل اأخرىـ  عليها اأن ت�ساعده 

للخروج من هذه الم�سكلة. وهذا الأمر يمكن من خالل الأخالق الجّيدة، 

والن�سيحة، والكالم المنا�سب. ونحن نعرف الكثير من الن�ساء اللواتي 

اإلى  الهاوية  حاّفة  من  و�سحبنهم  المجال  هذا  في  اأزواجهّن  �ساعدن 

ا اأن يمنعوا زوجاتهم من هكذا �سقطات.  . ويمكن للرجال اأي�سً
(3(

الجّنة

فلتحفظا اإًذا، بع�سكما البع�ض، ولتثبتا في طريق اهلل تعالى. ولتتوا�سيا 

والقيام  والعفاف  والطهارة  والأمانة،  والإخال�ض،  والعبادة،  بالتقوى، 

بالأعمال ال�سالحة.   

.2002/10/3  (1(

.2003/5/18  (2(

.2002/6/19  (3(
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بمجّرد  الزوجات  وعلى  الحرام.  المال  يك�سبون  الرجال  بع�ض 

يجبرن  اأن  م�سروع،  غير  طريق  عن  اكُت�سب  قد  ماًل  باأّن  ي�سعرن  اأن 

على  ا،  جدًّ والذكّية  الدقيقة  الن�سائّية  والو�سائل  بالأ�ساليب  اأزواجهّن 

. يمكن للمراأة اأن تدرك جّيًدا متى ينحرف 
(1(

التخّلي عن المال الحرام

القت�سادّية،  المالّية،  الناحية  من  الم�ستقيم  ال�سراط  عن  زوجها 

المهنّية، التك�ّسبّية، ال�سيا�سّية والأخالقّية، وهذا يمكن للمراأة اأن تدركه 

ا اأن يدرك ]ذلك في زوجته[ بالفر��سة  بفرا�ستها. ويمكن للرجل اأي�سً

هذا  يعني  ول  اأخالقي.  رادع  اإيجاد  ينبغي  حينذاك  والدّقة.  والتاأّمل 

عن  والإعرا�ض  لالآخر  اأحدهما  وتاأنيب  بينهما  فيما  الم�ساكل  افتعال 

 .
(2(

والتطبيبّية التمري�سّية  الأخالق  خالل  من  منعه  علينا  بل  الآخر، 

ممن  الرجل  يكون  ل  قد  اأّنه  بمعنى  معاك�ًسا،  الأمر  يكون  قد  بالطبع، 

له،  تو�سو�ض  المراأة  اأّن  اإّل  المال،  لك�سب  المحّرمة  الأعمال  يرتكبون 

.
(3(

وت�سّجعه وحّتى تجبره على ذلك

المع�سية  طريق   - اهلل  قّدر  ل   - يردوا  اأن  لأزواجكّن  ت�سمحن  ل 

والمخالفات والخطاأ، وفي حال ورودهم، ل ت�سمحن لهم بالتقّدم فيه. 

واأنتّن ت�ستطعن القيام بهذا العمل. وفي المقابل، عندما ترين زوجك 

ترى  حين  اأو  ذلك.  على  و�سّجعيه  �ساعديه  ال�سحيح،  بالعمل  يقوم 

�سبيل  اأّنها على  اأو  تبّلغ  اأو  تتابع درو�سها،  اأو  تقوم بخدمة ما،  زوجتك 

.2003/5/18  (1(

.2002/8/28  (2(

.2003/5/18  (3(
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 .
(1(

المثال ملتزمة بالنوافل داخل البيت، ف�ساعدها و�سّجعها على ذلك

وعليه، فاإّن هناك ن�ساء يجعلن اأزواجهّن من اأهل الجّنة، ون�ساًء يجعلن 

اأزواجهّن من اأهل النار. وكذا الأمر بالن�سبة للرجال، فاإّن هناك رجاًل 

اأهل  من  زوجاتهم  يجعلون  ورجاًل  الجّنة،  اأهل  من  زوجاتهم  يجعلون 

النار. ما نريده من قولنا احفظا و�ساعدا بع�سكما البع�ض، هو اأن تجعال 

 .
(2(

بع�سكما من اأهل الجّنة

 فالإيمان الموجود في هذين الزوجين، هو 
(3(

»الموؤمن كفو الموؤمنة«

اإي�سال  اإلى  فا�سع  اإيمان زوجتك،  اأقّل من  اإيمانك  كان  اإذا  �سيء.  كّل 

نف�سك اإليه، واإن كان اإيمان زوجتك اأقّل من اإيمانك، فارفعها اإلى م�ستواك 

واعمل على زيادة اإيمانها. اإن لم تكن تعرف كيف توؤّدي �سالتها، اأو تعرف 

اأو كانت ل تهتّم بالو�سوء والطهارة والغ�سل ومثل هذه  لكّنها ل تهتّم، 

الأمور، اأو كانت تهتّم بالكمالّيات كثيًرا، ومن اأهل الإ�سراف، اأو كانت 

امراأة متاأّخرة من الناحية الأخالقّية، اأو كانت متاأّثرة بفالن الفا�سد اأو 

مبتالة بنوع معّين من الف�ساد ل قّدر اهلل، فاإّن من واجبك اإ�سالحها. 

واأزواجكم  زوجاتكم  على  توؤّثروا  اأن  وال�ساّبات  ال�سباب  اأّيها  ويمكنكم 

و�لعفيفة  ]القلب[  وال�سليمة  ال�سالحة  فالمراأة  اأحد.  اأّي  من  اأكثر 

والموؤمنة التي تحّب زوجها، يمكنها اأن توؤّثر فيه. البع�ض يمار�ض تاأثيره 

والمفرو�سات،  والخياطة  الخر�سوات  محاّلت  على  اأمواله  يغدق  باأن 

.2002/8/28  (1(

.2003/5/18  (2(

)3)  الكافي: باب الموؤمن كفو الموؤمنة.
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خالل  من  تاأثيره  فيمار�ض  البع�ض  اأّما  المفيدة،  غير  الأعمال  على  اأو 

توجيه قلبه نحو اهلل، و�سرف اأمواله في ال�سدقات والإنفاق وم�ساعدة 

واأنت  العاّمة.  وال�سوؤون  الأعمال  في  والم�ساعدة  والفقراء  المحتاجين 

اأّيها ال�ساّب الذي تزّوجت، يمكنك اأن توؤّثر في زوجتك اأكثر من الجميع، 

. فلتن�سحا ولتحفظا 
(1(

اأكثر من اأبيها، واأّمها، واأختها، واأخيها، ومعّلمها

بع�سكما البع�ض. ولتنتبه الن�ساء، فاإن اأح�س�سن باأّن اأزواجهّن ينحرفون 

عن الطريق ال�سوّي وعن طريق اهلل تعالى، فليمنعنهم من خالل العمل، 

 .
(2(

لزوجاتهم بالن�سبة  الرجال  وهكذا  الح�سنة.  والأخالق  والموعظة 

والل�سان  المحّبة،  خالل  من  يكون  البع�ض  بع�سكما  حفظ  اإّن  بالطبع، 

العذب، والمنطق ال�سحيح، والتعامل الذكّي والحكيم، ل من خالل �سوء 

. احفظا بع�سكما في طريق اهلل وتوا�سيا 
(3(

الأخالق والغ�سب وما �سابه

)  ڀ   الكريمة:  الآية  تج�ّسدوا  اأن  اعملوا على   .
(4(

وال�سبر بالحّق 

باّتباع  المراأة  الرجل  ليو�ِض  الأ�سرة.  داخل   
ٺ()5) ٺ   ٺ  

الرجل  المراأة  لتو�ِض  وال�ستقامة في طريق اهلل، وكذا  وال�سبر  الحّق 

الن�ساء  قّررت  اإذا  اهلل.  طريق  في  وال�ستقامة  وال�سبر  الحّق  باّتباع 

اأمثالكّن،  العفيفات  الثورّيات  اللهّيات،  الحزب  الموؤمنات  ال�ساّبات 

.1984/5/4  (1(

.2002/5/29  (2(

.2000/11/11  (3(

.2002/5/29  (4(

)5)  �لع�سر: �الآية 3.
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بالتقوى  اأزواجهّن  تو�سية  بمعنى  ال�سريفة،  الآية  بم�سمون هذه  العمل 

وعدم اّتباع هوى النف�ض ومراعاة ر�سى اهلل تعالى، فيقيًنا �سيوؤّثرن على 

الرجال اأكثر من اأّي عامل اآخر. وهذه الن�سيحة هي اأكثر جدوائّية من 

اأّي ن�سيحة اأخرى. بالطبع، بالقول الح�سن والمحّبة، كما يوؤّثر هذا على 

 .
(1(

الأولد

الم�ساألة الأخرى هي اأّنه ل ينبغي في اأمر الزواج ـ الذي هو معاملة 

معنوّية وروحّية وقلبّية، وبالطبع، هو لي�ض كمعامالت ال�سوق والمعامالت 

معاملة  هو  بل  واأمثالها،  وال�سندات  ال�سيكات  فيها  تدخل  التي  المالّية 

ـ اإدخال عن�سر المال والمادّيات كثيًرا، فهذا يخّرب  القلوب والأرواح 

الأمر  ل  الإن�ساني،  الأمر  هو  الزواج  في  الق�سّية  فاأ�سل   .
(2(

الحياة

. وبح�سب تعبير الإمام ال�سّجاد )عليه اآلف التحّية والثناء( 
(3(

الماّدي

 والمال على وجه الخ�سو�ض، كّلما زاد، زادت فتنته 
(4(

»المال الفتون«

حّتى  دائًما  نف�سه  يراقب  اأن  الإن�سان  على  لذا،  الهند�سي.  بالت�ساعد 

ل يوؤّثر فيها هذا الفتون، والذي غالًبا ما يوؤّثر. فال ينبغي اإدخال هذا 

البع�ض   .
(5(

القلوب وتبادل  والمحّبة  الحميمّية  ميدان  الفتون  المال 

يحّدد عّدة ماليين تومان كمهر، اأي اإّنهم يبّدلون الزواج الذي هو اأمر 

.1998/10/13  (1(

.2003/9/9  (2(

.1991/9/11  (3(

)4)  ال�سحيفة ال�سّجادّية/ الدعاء 27، دعاوؤه لأهل الثغور.

.2003/9/9  (5(
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لدور  و�سراء. وهذا ت�سغير وتحقير  وبيع  اإلى معاملة تجارّية  اإن�ساني، 

الإن�سانّية و�ساأنها في الزواج. وهذا اأمر خاطئ.  

ميدان  اإلى  واإن�ساني  عاطفي  اأمر  هو  الذي  الزواج  يحّول  البع�ض 

 تحتوي كذا وكذا، هل جهيزّية 
(1(

للتفاخر. فيقولون مثاًل اإّن جهيزّيتنا

مثاًل،  يقولون  اأو  والتناف�ض!  التفاخر  اإّنه  الأمور؟  هذه  تحتوي  ابنتكم 

اإّننا اأقمنا عر�سنا في ال�سالة الفالنّية. ... اأن نحّول الزواج اإلى ميدان 

ا يحّول  للتفاخر لهو خطاأ في خطاأ. فهو يلّوث جّو الزواج بالماّدّيات، واأي�سً

هذه ال�ساحة النظيفة واللطيفة والعاطفّية اإلى �ساحة للتفاخر والتناف�ض 

وطلب الزيادة، ثّم يجعل هذه البنت وهذا ال�ساّب معتادين منذ البداية 

على وجوب اأن يعي�سا حياتهما بالترف والمظاهر. وِلَم ذاك؟ دعوهما 

يعتادان منذ البداية على حياة متو�ّسطة. فالترف م�سّر و�سّيئ للمجتمع. 

اأّن الذين يعار�سون حياة الترف، ل يعرفون لّذاتها، ل،  ول يعني هذا 

كذلك  الم�سّر،  الطعام  اأو  الدواء  وكما  بالمجتمع،  م�سّر  اأمر  هو  بل 

العي�ض بترف زائد م�سّر بالمجتمع. بالطبع، ل اإ�سكال فيه �سمن الحّد 

دائم،  وب�سكل  المناف�سة هكذا  تدخل  لكن عندما  والمتداول،  المعقول 

بالمجتمع. والآن  اأخرى، وهذا م�سّر  اأمور  اإلى  فاإّنها تتخّطى حدودها 

ال�ستفادة  مريدين  الزواج  ميدان  في  الم�سّر  الأمر  هذا  نقحم  حيث 

 .
(2(

 في خطاأ، وهو اأمر �سّيئ للغاية
ً
منه، فهذا �سيكون خطاأ

الزواج  قبل  لها  الفتاة  اهل  والتي يجهزه  الم�ستقبلي  المنزل  اغرا�ض  الجهيزية هي   (1(

وهي ت�سكل عرف وثقافة ايرانية .)المدقق(.

.1991/9/11  (2(
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لقد اأقّر الإ�سالم المهر، لكّن المهر ل يجعل الزواج معاملة تجارّية. 

ي�ستثمران  الطرفين  اإّن  بل  التجارّية،  للمعامالت  هنا  المكان  فلي�ض 

في مكان م�سترك. والم�ساألة هنا لي�ست مثل البيع وال�سراء، باأن تدفع 

�سيًئا وتاأخذ �سيًئا، بل اإّن كال الطرفين ي�سعان ذخيرتهما في �سندوق 

م�سترك، وي�ستفيدان منه كالهما. هكذا هو الأمر في الزواج. 

لذا، ينبغي لدور المادّيات هنا اأن يكون �سعيًفا للغاية. ولهذا ال�سبب 

. المهر في الإ�سالم اأمر واجب و�سرط في 
(1(

نطالب بعدم غالء المهور

اأربع ع�سرة م�سكوكة  . وما طالبنا به باأن ل يزيد المهر عن 
(2(

الزواج

 .
(3(

ذهبّية، اإّنما اأردنا منه في الحقيقة اأن نقوم بعمل نموذجي

حّتى  اأو  ع�سرة  �سّت  اأو  ع�سرة  مثاًل خم�ض  المهر  كان  اإن  بمعنى  ل 

ل،  باطاًل،  يكون  اأو  القران،  يمكن عقد  ل  فاإّنه  ذهبّية،  م�سكوكة  األف 

فال اإ�سكال في ذلك. البع�ض يقترح باأن ُيحّدد المهر بثالثمائة وثالث 

ع�سرة م�سكوكة، وي�سعون للم�ساألة اإطاًرا دينيًّا. ونقول نحن ليكون مائة 

واأربًعا وع�سرين األف م�سكوكة بعدد اأنبياء اهلل تعالى، فال ي�سّر ذلك في 

الزواج، لكّن الكالم هنا، اأّن م�ساكل اأخرى �ستحدث، �سواًء في اأجواء 

اأ�سراًرا  الزوجان  هذان  و�سيواجه  المجتمع.  محيط  في  اأم  الأ�سرة 

اأمام بع�سها  ا معّيًنا حتى ل تتباهى الأ�سر  اأن ن�سع حدًّ . نريد 
(4(

اأكبر

.1991/9/11  (1(

.2002/9/19  (2(

.2003/9/9  (3(

.2002/6/19  (4(
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. وبينما نحن 
(1(

وتقول مثاًل: اإّن مهر ابنتنا اأو عرو�سنا قد بلغ كذا وكذا

اأو  ذهبّية  م�سكوكة  ع�سرة  الأربع  المهر  يتجاوز  ل  باأن  ونطالب  نقول 

نطالب بعدم البذخ والترف ـ وبالطبع، عندما نطالب بهذا الأمر، يهّز 

الجميع روؤو�سهم ويقولون نعم نعم، ويثنون على المو�سوع ـ  يذهب بع�ض 

اأنا  اأنف�سهم.  وي�سّرون  لهم،  يحلو  ما  ويفعلون  والفكر  النظر  ق�سيري 

 .
(2(

حيث اأجل�ض هنا، ل ي�سلني اأّي �سرر فيما هم ي�سّرون باأنف�سهم

بع�ض النا�ض لالأ�سف، ي�ستغّلون كّل فر�سة ووقت من اأوقات حياتهم 

في التناف�ض، فيراقبون، وعندما يخطو مناف�سهم خطوة، يخطون هم 

خطوة اأكبر منها. كاأن يحّدد مهًرا اأعلى بقليل من المهر الذي حّدده هو 

لبنته، كالمزايدة تماًما. بع�ض الأفراد ي�سيرون على هذا المنوال في 

حياتهم وهو اأمر خاطئ. .. اإن كان من المفتر�ض اأن ينجّر الأمر اإلى 

. اأولئك الذين 
(3(

الت�سابق، �ستخ�سر الكثير من العائالت في هذا ال�سباق

يغّلون مهر ابنتهم احتراًما لها، هم م�ستبهون. فهذا لي�ض احتراًما، اإّنما 

عدم احترام. ذلك اأّنه باإعالئك م�ستوى المهر، فاإّنك تنّزل جن�ض هذه 

الثنين  لأّن   - الإن�سانّية  المعاملة  اأحد جن�سي  اأي  الإن�سانّية،  المعاملة 

اإلى م�ستوى ب�ساعة ومتاع. تقول: ابنتي   - في مقابل بع�سهما البع�ض 

واأولئك   .
(4(

بالمال ُتقا�ض  ل  فابنتك  �سّيد!  يا  ل  وكذا.  كذا  ت�ساوي 

.2003/9/9  (1(

.1978/8/2  (2(

.2003/2/19  (3(

.1998/11/2  (4(
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قلياًل،  المهر  كان  اإن  �سيت�سع�سع  ابنتهم  زواج  باأّن  يت�سّورون  الذين 

و�سعّية  وعلى  المحّبة،  على  مبنيًّا  الزواج  يكون  حينما  مخطئون.  هم 

�سحيحة، فلن يتزلزل حّتى ولو كان المهر قلياًل. اأّما لو كان قائًما على 

الخبث والدهاء والن�سب والحتيال وما �سابه، فمهما كان المهر عالًيا 

�سيقوم الزوج ال�سّيئ والظالم بعمل يمّكنه من التفّلت من م�سوؤولّية هذا 

. فاأّي مهر مرتفع ل ولن يكون مانًعا من الطالق. ال�سيء الذي 
(1(

المهر

يمنع من الطالق هو الأخالق والمعاملة ]�لح�سنة[، ومراعاة الموازين 

 .
(2(

]ال�سرعّية[ الإ�سالمّية

اأّن  ويعلن  الم�سجد  اإلى   P اهلل  ر�سول  ياأتي  الإ�سالم،  �سدر  في 

هناك امراأة �سفاتها كذا وكذا، فمن يتزّوجها؟ فيقوم �ساّب ويقول اأنا 

يا ر�سول اهلل. في�ساأله الر�سول P: كم تعطيها من المهر؟ فيقول ب�سع 

التمر،  من  تر�سي  ملء  اأو  التمر،  من  �سّلة  اأو  مثاًل،  التمر  من  �سيعان 

فيقبل الر�سول P نيابة عن المراأة ويجري العقد لهما وي�سّلم المراأة 

 .
(3(

اإلى ال�ساّب ويقول له: اذهبا اإلى بيتكما

و]ما[ نقل عن الإمام الح�سين Q اأّنه قال: اإّننا لم نزّوج بناتنا 

]غير  يمكنه  كان  واإّل  هذا،  ب�سبب  ال�سّنة،  بمهر  اإّل  ون�ساءنا  واأخواتنا 

دينار  باألف  عقًدا  يجري  اأن   Q الح�سين  الإمام  اأراد  فلو  ذلك[. 

.1996/11/24  (1(

.1994/12/23  (2(

.1986/8/8  (3(
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لأمكنه ذلك. ولم يكن ملزًما باللتزام بالخم�سمائة درهم ـ اثنتا ع�سرة 

اأوقّية ون�سفـ  من اأجل هذا الأمر. كانوا ي�ستطيعون، لكّنهم قّللوه. وهذا 

. هكذا هو و�سع الزواج 
(1(

التقليل بح�ساب، وهو اأمر غاية في الأهمّية

اإّنما  لحًقا،  طراأت  التي  والقيود  الزائدة  التكاليف  هذه  الإ�سالم.  في 

هي زخارف حدثت نتيجة لجهل الب�سر، ول اأ�سل �سحيح وعقالئّي لأّي 

اأن ل يرفعوا  اأنحاء البالد  اأتمّنى على النا�ض في جميع  اإّنني   .
(2(

منها

اهلل  ير�سه  لم  اأمر  وهي  جاهلّية،  �سّنة  فهذه  كثيًرا،  المهور  قيمة  من 

الزواج  ول  حرام،  اإّنه  اأقول  ل  بالخ�سو�ض.  الزمان  ذلك  في  ور�سوله 

باطل به، لكّنه خالف �سّنة الر�سول P واأولده واأئّمة الهدى وعظماء 

 .
(3(

الإ�سالم

لي�ست  الجهيزّية  اأّن  الأمر  غاية  للجهيزّية،  بالن�سبة  الأمر  هكذا 

بيدي، بل بيدكم. ينبغي الحذر. اإذا كان هناك مال في جيب اأحدهم، 

تكون الو�سو�سة كثيرة باأن ي�ستري ال�سيء الفالني، وي�سيف اإليه الغر�ض 

الفالني، وي�سع فوقه ال�سيء الفالني، وغالًبا ما يجد المبّرر والم�سّوغ. 

ا ل يملكون المال، فيوقعون اأنف�سهم في القرو�ض وال�سيق،  البع�ض اأي�سً

بالموا�سفات  جهاًزا  ليهّيئوا  الم�سّقة  في  والآخرين  اأنف�سهم  ويوقعون 

تاأمين  اأجل  من  بالم�سّقة  اأنف�سهم  الفتاة  اأهل  يوقع  ِلَم   .
(4(

الكذائّية

.2012/1/4  (1(
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لزمة  لي�ست  واأ�سياء  ا؟  اأي�سً الثمن  والباهظ  الغالي  والجهاز  الجهاز؟ 

اأ�سا�ًسا، وكثيرة، فقط من اأجل اأن ي�سّدوا عيون النا�ض، ولئاّل يقّل جهازها 

عن جهاز العرو�ض الفالنّية، اأو عن جهاز ابنة ال�سّيدة الفالنّية التي هي 

من الأقارب اأو الجيران اأو الأ�سدقاء. اأو يقول الوالد اأحياًنا اأريد اأن اأفرح 

اآخر، ويقّلل  ابنته بنحو  اأن يفرح قلب  للمرء  ابنتي. ح�سٌن، يمكن  قلب 

. ]ليكن[ الجهاز مقت�سًرا على ال�سرورّيات بحيث 
(1(

ا من جهازها اأي�سً

الباقي،  اأّما  معا،  يبداآ حياتهما  اأن  ويمكنهما  العادية،  تتي�ّسر حياتهما 

وم�ستتبعاته فهو على عاتقهما، وكّل ما يحدث، يعالجانه بنف�سيهما، ول 

 .
(2(

�ساأن لكم به

كبيًرا،  جهاًزا  لبنتهم  يهّيئوا  اأن  اأجل  من  اأنف�سهم  يقتلون  البع�ض 

واأينما وجدوا �سيًئا فاخًرا وباهظ الثمن في اأّي ناحية من اأنحاء المدينة، 

كّل  من   .
(3(

الجهاز عداد  في  ليجعلوه  �سراءه  اأنف�سهم  على  يوجبون 

الأ�سياء، والأ�سناف والأنواع والألوان، الأحدث، والأجدد، ما ال�سرورة 

ل  �سخ�سان  العرو�سان  وا�ستباه.  الأمر خطاأ  هذا   1999/1/3 لذلك؟ 

اأكثر، يريدان اأن يعي�سا مع بع�سهما، وتكون لهما حياة عادّية. اإن كنت 

تملك المال ت�ستري لبنتك ثالجة، والذي ل يملك المال ل�سراء ثاّلجة 

والمحاّلت  العتائق،  محاّلت  كّل  في  نفّت�ض  اأن  يجب  ول  ي�سترها.  فال 

ل  اأن  الفتيات  على   2003/3/4 الجهاز.  تاأمين  لن�ستطيع  الجديدة، 

.2002/8/28  (1(

.1984/3/9  (2(
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يقبلن بذلك. اأّيتها العرو�ض، ل تقبلي اأنت بذلك. وحّتى لو اأراد والداك 

هذا، ل تقبلي. ماذا تريدين اأن تفعلي بكّل هذه الأجنا�ض الغالية الثمن. 

1994/12/14 على هوؤلء الفتيات اللواتي يردن تاأمين الجهاز، اأن ل 

المحاّلت  هذه  اإلى  والجهاز  الزفاف  حفلة  و�سائل  �سراء  بغية  يذهبن 

الغالية الثمن الموجودة في بع�ض مناطق طهران، تلك المحاّلت الغالية 

المعروفة - ول اأريد اأن اأذكر ا�سمها - واأنا اأعرف اأين تقع وهي معروفة 

باأّنها تبيع ب�ساعة غالية الثمن. وليذهبن اإلى تلك المحاّلت المعروفة 

بعدم غالء اأ�سعارها. ول يجّرّن العري�ض الم�سكين وراءهن ]ويطفن به 

على كّل محاّلت البلد[ من اأجل �سراء ما تحتاجه العرو�ض وحفلة عقد 

بل  الجهاز،  نمانع  ل  اإّننا   .
(1(

ُتمار�ض الأعمال  هذه  ولالأ�سف،  القران. 

هو لزم، لكّن الإ�سراف والتو�ّسع وطلب الزيادة فيه اإلى حّد يوقع اأهل 

وغير �سحيحة  اأمور خاطئة  كّلها  فهذه  الم�سّقة،  في  اأنف�سهم  العرو�ض 

بنظرنا. 

المهر المرتفع والجهاز الغالي الثمن ل ي�سعد اأّي فتاة، ول يو�سل اأّي 

عائلة اإلى الهدوء وال�سكون والطماأنينة الالزمة. هذه من زوائد الحياة 

وف�سولها، ولي�ض له اأّي فائدة �سوى اأّنه يجلب وجع الراأ�ض وي�سبح �سبًبا 

يوجد  اإّنما  فقط،  الراأ�ض  وجع  ي�سّبب  ل  اأحياًنا  والم�ساكل.   للم�سّقة 

 .
(2(

م�ساكل كثيرة. لذا، قّللوا ما ا�ستطعتم من هذه الأ�سياء

.1993/6/9  (1(
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تكون  اأن  اإلى  ي�سعوا  اأن  والأّمهات  والآباء  العرو�سين  اإلى  و�سّيتنا 

مرا�سم الزواج على النمط الإ�سالمي. ولي�ض معنى ذلك اأن ل تت�سّمن 

ك�سائر  الإ�سالمي  فالعر�ض  ل،  وال�سرور،  والفرح  وال�سيافة  الحتفال 

وال�سرور.  والفرح  وال�سيافة  الحتفال  يت�سّمن  الأخرى،  الأعرا�ض 

تكون  اأن  ومرادنا من  الإ�سالم.  في  م�ستحّب  للعر�ض  الإيالم  واأ�سا�ًسا، 

الإتيان  عدم  بل  اإلغاءها،  لي�ض  الإ�سالمي  النمط  على  الزواج  مرا�سم 

بما يخالف ال�سرع فيها، وفي مقّدماتها، وما يحيط بها. وعندما نقول 

عماًل مخالًفا لل�سرع، تن�سرف الأذهان فوًرا اإلى م�ساألة المحرم وغير 

مخالفة  اأمور  هذه  بالطبع،  �سابه.  وما  المحّرمة  والمو�سيقى  المحرم 

الأمور.  هذه  على  تقت�سر  ل  لل�سرع  المخالفة  الأعمال  لكّن  لل�سرع، 

ا مخالف لل�سرع. الزيادة في الماأكل والم�سرب، الإفراط  الإ�سراف اأي�سً

في ال�سرف، في الزخارف والمظاهر، وكّل ما زاد عن الحّد المتعارف 

والمعقول هو اإ�سراف، وحرام �سرًعا. ولالأ�سف اإّن هذا الحرام الموؤّكد 

من  المعا�سي  يرتكبون  النا�ض  بع�ض   .
(1(

ما حّد  اإلى  النا�ض  بين  رائج 

خالل هذا العمل الذي من المفتر�ض اأن ينالوا به الثواب، وذلك ب�سبب 

الإ�سراف الذي يمار�سونه، والأعمال المخالفة لل�سرع التي يرتكبونها، 

الحرام  يرتكبونها.  التي  المحّرمة  بالأعمال  الح�سن  العمل  بمزج هذا 

بالطبع  الأمور. هذه  وهذه  المحرم  وغير  المحرم  على  لي�ض مقت�سًرا 

ا حرام، والإ�سراف  اأمور محّرمة. لكّن الإنفاق وال�سرف الزائد هو اأي�سً

حرام. وحرق قلوب النا�ض الذين ل ي�ستطيعون ذلك، حرام في بع�ض 

.2002/12/6  (1(
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الموارد. الإفراط، وفعل كّل ما هو حالل وحرام من اأجل تاأمين الجهاز 

. البع�ض ي�سترون ثوب الزفاف الباهظ الثمن! 
(1(

لبنته، هذه كّلها حرام

ما ال�سرورة لذلك. البع�ض اإن احتاجوا اإلى ثوب الزفاف ي�ستاأجرونه، 

والعيب؟  المانع  هو  وما  ل،  عيب؟  هذا  في  هل  ذلك؟  في  المانع  ما 

البع�ض يعّد هذا عيًبا، والعيب هو في اأن يهدر الإن�سان اأمواله جزاًفا، 

ا�ستعمال  بعيًدا.  يرميه  ثم  ومن  واحدة،  مّرة  لي�ستعمله  �سيًئا  وي�ستري 

ا مع الو�سع المعي�سي الذي يعانيه بع�ض النا�ض،  لمّرة واحدة! وهذا اأي�سً

ا بحاجة. 1994/12/25 اأن يقيموا مرا�سم الزواج بنحو ت�سعر  وهم حقًّ

فيه �سريحة كبيرة من النا�ض بق�سر اليد والعجز، فتبقى الفتيات في 

ا مع�سية، وعلينا اأن ندرك  البيوت، وال�سباب من غير زواج، هذه اأي�سً

هذه المعا�سي. اإّننا ن�سع المعا�سي ال�سغيرة ن�سب اأعيننا، لكّننا نن�سى 

 .
(2(

المعا�سي الكبيرة

البع�ض لي�ست لديهم م�ساكل من الناحية المالّية، غالًبا ما يعملون 

على ترويج هذه الأعمال المخالفة لل�سرع. ويقيمون الأعرا�ض والولئم 

الثياب  وي�سترون  التناف�ض،  باب  من  فخمة  �سالت  هكذا  مثل  في 

الباهظة الثمن، اأو يو�سون عليها، ويفعلون ما لم يفعله الآخرون ]على 

هذ� �ل�سعيد[ لُيعّدوا الأف�سل من الآخرين. اأحياًنا تكون هناك اأعمال 

اإ�سكال  نوًعا من الجمال وتكون رخي�سة، فال  وابتكارّية تظهر  ظريفة 

فهو  الأعمال  هذه  مثل  على  الكبيرة  المبالغ  ُت�سرف  حين  لكن  فيها. 

.1998/1/29  (1(
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المقّد�ض  ال�سرع  يعّلمنا  عندما   ... خطير.  وعمل  وتناف�ض  اإ�سراف، 

�سيًئا ما، فب�سبب الحكمة الإلهّية، فال�سريعة الإلهّية نابعة من الحكمة 

. اأعتقد اأّن ح�ساب اأولئك الذين ي�سّعبون الأمور على الآخرين 
(1(

الإلهّية

المرتفعة  والجهيزّيات  والمهور  الفاخرة،  المحافل  هذه  خالل  من 

 .
(2(

�سيكون �سديًدا عند اهلل تعالى

اإّن �سرط الإ�سراف وحرمته وكونه اأمًرا �سّيًئا، لي�ض باأن يكون الإن�سان 

ل يملك المال فال ي�سرف، بل اأن يملكه وي�سرف لهو بالأمر ال�سّيئ. في 

الأ�سل، عادًة ما ي�سرف الأنا�ض الذين يملكون المال. اإًذا، هذا خطاأ، 

ي�سعر  عندها،  الآخرين.  في  التناف�ض  ح�ّض  اإيجاد  هو  الآخر  والخطاأ 

العرو�سان،  بالذل،  الأعمال  بتلك  القيام  ي�ستطيعون  ل  الذين  اأولئك 

، كم من الفتيات وال�سّبان الذين واإن تزّوجوا وب�سبب 
(3(

والأ�سرة كذلك

ما  باأّن  ويظّنون  والعقد،  ة،  والغ�سّ  ، بالنق�ض  ي�سعرون  الأثرياء  تفّلت 

. كم من الزيجات تاأّخرت ب�سبب 
(4(

لديهم قليل، وي�سعرون بالن�سحاق

لقد �سار  زواج.  بقوا من دون  والفتيات  الفتيان  الأمور، وكم من  هذه 

اأخرى  فرعّية  اأخطاء  تجدون  فّت�ستم،  اإن  والآن  خطاأين.  الخطاأ  هذا 

باأنف�سكم  ت�سّرون  فاإّنكم  اأ�سرفتم،  ما  اإذا   .
(5(

العمل هذا  طّيات  بين 

.2002/12/6  (1(

.1995/8/13  (2(
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من  اأنف�سكم  ت�سقطون  وكذا  وال�سباب،  ال�ساّبات  ت�سّرون  وبالآخرين. 

 لذا، و�سّيتنا 
(1(

 Q اإمام الزمان  P، ومن عين  عيني ر�سول اهلل 

 .
(2(

هي اأن تقيموا مرا�سم الزواج بنحو ب�سيط

الزائدة،  والم�ساريف  الأوتيالت  وا�ستئجار  ال�ساخبة  الولئم  هذه 

هي اأعمال اأولئك الطاغوتّيين. ..لقد كّنا دوًما نقيم اأعرا�سنا في بيوتنا، 

بيت  من  ن�ستفيد  فكّنا  يّت�سع،  ل  بيتنا  كان  واإن  غرفتين.  اأو  غرفة  في 

الجيران، فنقّدم الحلوى والفاكهة، نتحادث ونمرح ون�سحك، ونت�سّلى 

زيحوا بحمد 
ُ
كثيًرا. بالطبع، لم يكن اأولئك الطاغوتّيون والذين اأزيلوا واأ

بهذا،  يقنعون  يكونوا  ولم  ال�ساكلة،  هذه  على  اأعرا�سهم  يقيمون  اهلل، 

بل كانوا يذهبون اإلى تلك الأوتيالت ويقيمون اأعرا�ًسا فيها الكثير من 

البذخ والترف. والآن حيث ا�ستلمنا نحن زمام الحكم، ل ينبغي اأن نكّرر 

 .
(3(

اأعمالهم. فاإن فعلنا اأ�سبحنا مثلهم، كان ذلك اأمًرا �سّيًئا

وحّتى  جّيد.  �سيء  القران  بعقد  والفرح  والحتفال  العر�ض  اإقامة 

الر�سول الأكرم P قد اأقام لبنته الكريمة مجل�ض عر�ض، ففرح النا�ض 

العر�ض،  اإقامة  اإّن   .
(4(

الن�سوة وفرحن الأ�سعار، و�سّفقت  واأن�سدوا  فيه 

والإيالم والفرح اأمر جّيد، ونحن ل نمانع هذا اأبًدا، والأعرا�ض ُتقام في 

اأنحاء هذا البلد، فتفرح جماعة، واذا اطلعنا على هذا  كّل ناحية من 

.1998/12/3  (1(

.2002/8/28  (2(
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ن�سعد، ولكّن الإ�سراف والترف والبذخ وهدر المال اأمر �سّيئ. فحاذروا 

العر�ض،  وفي  العقد  في  اأمر جّيد  والوليمة   .
(1(

الأمور تح�سل هذه  اأن 

 .
(2(

لكن ب�سرط اأن تكون مخت�سرة وب�سيطة وفقيرة ونجيبة

بع�ض  اإليها  ولتدعوا  تكّلف،  دون  ودّية وحميمّية من  فلتقيموا حفلة 

واأ�سدقاء  العري�ض،  واأ�سدقاء  العرو�ض،  اأ�سدقاء  والأ�سدقاء،  الأقارب 

يوم  ن�سف  ويم�سوا  الأحاديث  وليتبادلوا  الحلوى،  ولُتقّدم  الوالدين، 

ممتع، ويتفّرقوا. وليذهب بعدها العرو�سان اإلى منزلهما... هذه الأعمال 

ويذهب  البطون،  اإلى  يذهب  الذي   الزائد،  ال�سرف  وهذا  الإ�سرافّية 

جانًبا.  الأعمال  هذه  فلندع  جّيًدا.  عماًل  لي�ض  حراًما،  وي�سبح  هدًرا 

اأّل تفعلوا هذه الأفعال، التي ل  انتبهوا  اإذ تعقدون القران،  واأنتم الآن 

بالم�ساريف  والعري�ض  العرو�ض  اأب  لتكبيل  ال�سرورة  لها. وما  �سرورة 

 .
(3(

الكثيرة؟ ل تقوموا بهذه الأفعال

. نحن نوؤمن باإدارة حياة ب�سيطة 
(4(

ل توؤ�ّس�سوا حياتكم على الإ�سراف

اأّن  الب�ساطة  من  مق�سودنا  ولي�ض   .
(5(

الم�ساريف من  الأدنى  وبالحّد 

التجّمل والجمال �سّيئ. ل، فالجمال، والتجّمل، وكّل �سيء يمكن اأن يخلق 

اإلى  اإ�سكال فيه بنظر ال�سرع، ما لم يوؤدِّ  ا جمياًل لروح الإن�سان، ل  جوًّ

.2003/9/9  (1(
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اأنف�سكم  تجعلوا  ل   .
(1(

والتناف�ض والهدر  الم�ساريف  وزيادة  الإ�سراف 

�سيكون  المظاهر  م�سابقة  البداية  منذ  دخلتم  اإذا  للمظاهر،  اأ�سيرة 

التحّرر منها اأمًرا �سعًبا. الآن ]نحن نعي�ض[ في الجمهورّية الإ�سالمّية، 

والذي يريد اأن يعي�ض حياة ب�سيطة يمكنه ذلك. في يوم من الأّيام لم يكن 

عب  ذلك ممكًنا، وكان اأمًرا �سعًبا، واليوم هو ممكن، مع اأّن البع�ض ي�سّ

الأمور على نف�سه بيده، في ملب�سه، وم�سكنه، في تجّمله، في اأثاثه، وفي 

على  الأمور  ي�سّعب  المظاهر،  واأ�سناف  اأنواع  في  المتنّوعة،  �ستائره 

اإن لم يريدوا فعل ذلك يمكنهم، فال تفعلوا هذا.  نف�سه. لكّن البع�ض 

متو�ّسط  بنحو  ب�سهولة،  بب�ساطة،  حياتكم  ]عي�سوا[  الزواج  بداية  منذ 

 .
(2(

وبقدر الحاجة ل بما يزيد عن الحاجة، تابعوا حياتكم بهذا المنوال

من  وا�ستفيدوا  �سبحانه  اهلل  ير�ساه  الذي  بالنحو  حياتكم  واجعلوا 

الطيبات الإلهّية، باعتدال وتوازن. فالعتدال والتوازن والتو�ّسط يعني 

بينكم  تجعلوا  فال  الآخرون،  يعي�ض  كيف  انظروا  الو�سط،  تراقبوا  اأن 

. تحّلوا بالقناعة ول تخجلوا بها. البع�ض يت�سّور باأّن 
(3(

وبينهم م�سافة

القناعة هي للنا�ض الفقراء والمعدمين، ]اأّما[ اإن كان يملك المال فهي 

لي�ست �سرورّية له، ل، فالقناعة هي اأن يقف الإن�سان عند الحّد الالزم 

. وحياة المظاهر، وحياة البذخ، وحياة الأ�سراف، 
(4(

وعند حّد الكفاية

.1999/1/3  (1(
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والحياة الكثيرة الم�ساريف تجعل الإن�سان تعي�ًسا، وهي لي�ست بالأمر 

بالم�ساريف  ل  والراحة،  بالكفاف  تُحيى  اأن  للحياة  ينبغي  الجّيد. 

الكثيرة والإ�سراف. ِلَم يخلط البع�ض بين هاتين الم�ساألتين؟ الكفاف 

اإلى  الحاجة  اإدارة حياتهم من دون  اأحًدا ويمكنهم  اأن ل يحتاجوا  هو 

. والتوّقعات المادية الكبيرة والعالية توجب �سيق العي�ض وقلق 
(1(

اأحد

الإن�سان نف�سه. واإذا ما قّلل الإن�سان من توّقعاته للحياة، فهذا �سيكون 

م�سدر �سعادة ]بالن�سبة له[. وهذا اأمر جّيد لي�ض لآخرة الإن�سان فقط، 

ورّبات  ال�ساّبات،  وال�سّيدات  الم�سلمات،  لل�سّيدات  اأقول   .
(2(

لدنياه بل 

المنازل، ل ت�سعين وراء ال�ستهالك الذي األقاه الغرب كطعم لمجتمعات 

العالم، ومن جملتها مجتمعات البلدان التي هي في طور التنمية ومن 

. لعن اهلل من جاوؤوا اإلينا  بالثقافة الغربّية والأجنبّية 
(3(

جملتها بلدنا

من  كانت  التي  الزوجّية،  للحياة  الأ�سا�سّية  الأركان  وهّزوا  الخاطئة 

ا من الإ�سالم، وهذا اأمر غاية في ال�سوء.  اأ�سل عاداتنا، واأخذناها اأي�سً

ينبغي   .
(4(

الأمور وهذه  والبذخ  بالمظاهر  ورجالنا  ن�ساءنا  �سغلوا  لقد 

 .
(5(

للم�سروف اأن يكون بحّد ال�سرورة، ل بحّد الإ�سراف

ذات  غير  الحياة  زوائد  وراء  ي�سعين  اأن  لن�سائنا  اأر�سى  ل  اإّنني 

.1999/4/9  (1(

.2001/3/11  (2(

.1996/12/15  (3(

.1984/5/4  (4(

.1984/3/9  (5(

������� ���� ���� �� ������� .indd   130 8/14/18   11:40:53 PM



131الجل�صة

للن�ساء،  الالزم  الحّد  عن  الزائدة  والكماليات  كالمو�سة،  الأهّمّية، 

و�سائل  الفالنية من  والو�سيلة  الفالني  اللبا�ض  امتالك  في  والتناف�ض 

الم�سلمة  المراأة  اإليها  تلتفت  اأن  من  اأحقر  الأمور  وهذه  العي�ض. 

اأ�سيرة  تكون  اأن  من  اأعظم  الم�سلمة  المراأة  و�ساأن   .
(1(

بها وتهتّم 

نريد  ما  بل  حرام،  اإّنها  القول  نريد  ل  �سابه.  وما  والجواهر  للزينة 

المرحلة  هذه  في  تذهب  اأن  من  اأعلى  الم�سلمة  المراأة  �ساأن  اإّن  قوله 

التي يحتاج فيها الكثير من الرجال للمعونة، وت�ستري الذهب، واآلت 

الزينة، والآلت والأدوات المتنّوعة، وت�سرف في جميع �سوؤون الحياة. 

 .
(2(

فالإ�سراف لي�ض من طبيعة المراأة الم�سلمة

اإّن لب�ض اللبا�ض الفالني  اإلى �سمعي اأخبار من هنا وهناك.  تتناهى 

طبًقا لالأزياء الفالنّية، اأو لب�ض الحلّي بالطريقة الفالنّية، اأو تغيير ديكور 

المنزل بالطريقة الفالنّية واإلقاء م�ساريف ذلك على عاتق رجل البيت، 

لي�ض بمو�سع افتخار. فقيمة المراأة لي�ض بلب�ض اللبا�ض الفاخر المتنا�سب 

ات الأوروبّية.  واأحدث الموديالت، حّتى اأّن بع�ض الن�ساء يهتممن بالق�سّ

هذه اأوهام وت�سّورات باطلة. فاأن ننظر مثاًل فنرى زوجة ال�سّيد الفالني 

قد دخلت مجل�ًسا وهي ترتدي اللبا�ض الفالني واّزّينت واّتخذت لنف�سها 

�سكال وقيافة معّينة، فن�سعر اأّوًل بالحقارة اأمامها، ون�سعى ثانًيا من اأجل 

رفع هذه الحقارة، اإلى بلوغ م�ستواها باأّي ثمن، لهو ا�ستباه وخطاأ. ل ينبغي 

لكم اأن ت�سعروا بالحقارة اأبًدا اأمام مثل هكذا �سخ�ض. اإّن كّل �سخ�ض 

.1993/12/8  (1(

.1984/3/9  (2(
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يحّقر امراأة لأجل لبا�سها الذي ل يتنا�سب والمو�سة، اأو من اأجل اأّنها ل 

تلب�ض الذهب، اأو لأّنها لم تتزّين بالزينة الفالنّية، اإّنما هو في الحقيقة 

يحّقر نف�سه. هذه الأمور لي�ست معياًرا للتحقير.  

زينتهّن  انت�سرت  اللواتي  اأولئك  ل�سن  العالم  ن�ساء  اأف�سل  اإّن 

. فعار�سات دور الأزياء الأوروبّية 
(1(

وموديالتهّن في مجاّلت »البيردا«

اأهّمّية  لهذا  وهل  الثياب.  اأف�سل  ويرتدين  الزينات،  باأف�سل  يتزّين 

كبيرة؟! وهل في هذا اأهمّية باأن تقف العار�سة الم�سكينة هناك؟ اأف�سل 

�سمعة  لديهّن  لي�ض  اللواتي  الممّثالت  الكثير من  ي�سعنها  الزينة  اأنواع 

جّيدة في العالم. 

اإّن اأف�سل ن�ساء التاريخ، هّن اللواتي اأبدين العقل، والإرادة، والعزم، 

والقرار ال�سحيح وال�سخ�سّية الإن�سانّية. ذات يوم، كانت هناك امراأة 

من�سب  تت�سلم   - ا�سمها  اأذكر  اأن  اأريد  ول   - ال�سرق  دول  اإحدى  في 

رئي�سة  كانت  حيث  البارزات،  الن�ساء  من  ُتعّد  كانت  الوزراء.  رئا�سة 

اإلى ما  مجل�ض الوزراء منذ ما قبل الثورة، وامتّدت هذه الولية لديها 

بعد انت�سار الثورة حيث كنت اأنا رئي�ًسا للجمهورّية. كانت هذه المراأة 

من اأقدر واأبرز ال�سخ�سّيات ال�سيا�سّية الن�سائّية في العالم، لكّنها كانت 

في غاية الب�ساطة من حيث اللبا�ض. ف�سخ�سّية المراأة لي�ست بالتجّمل. 

على الن�ساء اأن ل يقعن اأ�سيرات للتناف�ض في اللبا�ض والزينة والمظاهر 

بلدان  من  بلًدا   89 في  والمنت�سرة  العالمّية  والأزياء  الألب�سة  مجاّلت  اأهّم  اإحدى   (1(

العالم.
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عبًئا  اأزواجهّن  على  ويلقين  اأنف�سهّن،  يوؤذين  بذلك  لأّنهّن  واأمثالها، 

 .
(1(

اإ�سافيًّا، اأّما عند اهلل، فلن ينلن بذلك مقاًما، بل يت�سافلن

وحتًما   - العزيزات  الم�سلمات  الأخوات  اأّيتها  لكّن  قوله  �أريد  ما 

لي�ض الغالبّية هكذا، بل البع�ض لالأ�سف - اإّنكّن بداأتّن طريًقا و�سلكتّنه 

الخفّية من منت�سف  الأعداء  اأيادي  اأن ترجعكّن  وتقّدمتّن فيه. حذاِر 

الأعداء  جهد  كان  لقد   .
(2(

وت�سيع هدًرا  جهودكّن  فتذهب  الطريق، 

ا على غفلة �سباب هذا البلد، بما  منذ �نت�سار الثورة اإلى الآن، من�سبًّ

فيهم �سباب الأم�ض واليوم، عن المبادئ الإ�سالمّية والثورّية والإلهّية، 

والن�سغال ]بدًل عنها[ والتلّهي بالم�سائل المادّية. من الذي يجب عليه 

الن�ساء  اأنتم  الأولى،  بالدرجة  لكن  الجميع،  بقّوة؟  بوجههم  الوقوف 

باأّن وقت هذا  البع�ض  يت�سّور   .
(3(

والثورّيون اللهّيون  الحزب  والرجال 

الثورة،  عن  �سنوات  عّدة  م�سافة  تف�سلنا  حيث  الآن  انتهى  قد  الكالم 

والحال اأّن هذا الكالم اليوم اأكثر جدّية واأهمّية. .. قد يرى البع�ض اأّنه 

يجب ال�ستفادة من منافع الدنيا حّتى ل نبقى متاأّخرين، وهذه ت�سّورات 

 فما يبقى هو الأجر والثواب 
واأوهام. )ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ()4)

 .
(5(

عند اهلل، وهو ما له الأهمّية، وما يجب اأن نك�سبه

.2001/10/19  (1(

.1993/12/8  (2(

.1998/10/13  (3(

)4)  النحل: الآية 96.

.1993/3/21  (5(
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لقد تزّوجت خير ن�ساء العالم بخير رجال العالم وكان مهرها مهر 

الموؤمنين  اأمير  وحياة   .
(1(

ومتوا�سًعا ب�سيًطا  جهاًزا  وجهازها  ال�سّنة، 

وال�سّيدة الزهراء L مثال. لقد تّزوج اأمير الموؤمنين Q اأف�سل 

 .
(2(

اأجمع العالم  ن�ساء  اأف�سل   O الزهراء  بفاطمة  العالم  رجال 

من  العالم  رجال  اأف�سل  يكن  لم   Q الموؤمنين  اأمير  باأّن  واعلموا 

الناحية المعنوّية فح�سب، بل كان بطاًل عظيًما عرفته ميادين �لحروب. 

في  �سخ�سّية  اأهّم  ابنة  كانت  فقد  كذلك،   O الزهراء  وال�سّيدة 

ذلك  في  الرجال  وخير  الإ�سالم،  في  �سخ�سّية  اأهّم  فابنة  الإ�سالم. 

 .
(3(

الزمان تزّوجا بهكذا مهر وجهاز

ول تظنُّّن باأّن البذخ والمظاهر والمهر المرتفع لم يكونوا موجودين 

حينذاك، واأّن النا�ض لم تكن تعرف مثل هذه الأمور. ففي تلك الأيام 

والمعتبر  الكبير  الجهاز  يهّيئون  العرب  واأ�سراف  القبائل  روؤ�ساء  كان 

يطلب  البع�ض  كان  المثال،  �سبيل  على  بناتهم.  يزّوجون  كانوا  عندما 

اآلف  ع�سرة  اأو  دينار  األف  اأو  ناقة،  مئة  اأو  الذهب،  من  كبيرة  كّميات 

النبّي  وجاء  جاهلّية.  عادة  المرتفع  المهر   .
(4(

لبنته كمهر  دينار 

 - Q P واأمير الموؤمنين  الأكرم P ون�سخها. والر�سول الأكرم 

ال�سريفة،  ُيعّدان من عائالت قري�ض  كانا  - كالهما  العائلتين  اأي كال 

.2003/3/4  (1(

.2003/9/9  (2(

.2003/3/4  (3(

.2002/9/19  (4(
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الدنيا  اأهل  من  يكونا  لم  لكّنهما  والكريمة،  العزيزة  العائالت  من  اأي 

وجهة  من  لهما  العائلّية  فالموا�سفات  واإّل  الأموال،  وجمع  والتفاخر 

فاأمير  الأعلى.  المرتبة  في  كانت  الزمان  ذلك  ومعايير  النا�ض  نظر 

وفاطمة  الفتخارات،  تلك  اإلى حينها  له  كانت  الذي   Q الموؤمنين 

يومذاك،  ال�سغير  الإ�سالم  عالم  في  الن�ساء  اأف�سل   O الزهراء 

بما  لكن  الأمور،  بتلك  يعلمان  كانا  المدينة،  الأّول في  ال�سخ�ض  وابنة 

اأّن الدنيا حقيرة في اأعينهما، ولأّنهما لم يكونا يوليان اأهّمّية لمظاهر 

الحياة، لم يدخال هذه الأمور اإلى ق�سية تت�سم باللطافة والمعنوّية، األ 

وهي الزواج. فالمال والذهب والأمور المادّية اأحقر من اأن يدخالها في 

 .
(1(

هكذ� ق�سية

 
(2(

ما كان مهر الزهراء O؟ وما كان جهازها؟ وكيف كان عر�سها؟

بع�ض الأدوات الرخي�سة الثمن التي وردت في الكتب: ح�سير، و�سادة 

وظرف  للماء،  اإناء  يدوّية،  طاحونة  ثوب،  النخيل،  بليف  مح�سّوة 

. واإذا ما ح�سبناه بعملة اليوم، فلرّبما ل يتجاوز مهر ال�سّيدة 
(3(

نحا�سي

الزهراء O المئتي األف تومان! وجهاز تلك ال�سّيدة العظيمة والو�سائل 

والأدوات التي هّيئت لها، لرّبما ل ي�ساوي في عملة اليوم ثمن قطعة لبا�ض 

 .
(4(

ترتديها امراأة متو�ّسطة الحال في يومنا هذا. هذه هي القدوة

.2002/9/19  (1(

.2003/9/9  (2(

.1993/4/4  (3(

.1993/12/8  (4(
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ي�ستطيع.  كان  اأّنه  ل  ال�ستطاعة؟  يملك  ل  والنبي  ذلك  هل ح�سل 

وباإ�سارة منه كان هناك اأ�سخا�ض حا�سرون وبكّل محّبة ورغبة، لالإتيان 

بمال وافر وجهاز كبير وتقديمه لذينك العرو�سين، لكّن الر�سول P لم 

يرد ذلك، فذلك الجهاز الب�سيط وذلك المهر المتوا�سع، وذلك ال�سلوك 

باأّن  يتعّلم الآخرون، ويدركوا  الموحي بالفقر كان متعّمًدا، وذلك لكي 

زواج الفتية والفتيات في عائلة ر�سول الإ�سالم P والمهر فيه لم يكن 

، واأّنهم لم يجعلوا من اأنف�سهم اأ�سرى للمظاهر. 
(1(

يتجاوز مهر ال�سّنة

نحن ل يمكننا العمل مثلهم، لكّنهم عّلمونا ذلك وحّددوا لنا الطريق. 

. اأمثالنا يعجز حين 
(2(

قالوا لنا: لتبداأوا حياتكم الم�ستركة بهذا ال�سكل

يريد الت�سّبه بهم في طريقة عي�سه، ولي�ض متوّقًعا منكم ول مّني ذلك، 

لكّن تلك قّمة، ينبغي القتراب منها مهما اأمكن وال�سير باّتجاهها.

ال�سيطانّية  القّمة  على  يجل�سون  الذين  الأ�سخا�ض  اإلى  تنظروا  ل 

مثل  كان  لقد  ال�سكل،  بذلك  اأعرا�سهم  ويقيمون  المقابل  الطرف  في 

كّل  وفي  موجودون،  اليوم  وهم  الإ�سالم،  �سدر  في  موجودين  هوؤلء 

العالم موجودون. عندما تزّوج الماأمون العّبا�سي نثر على راأ�ض زوجته 

�سناديق من الذهب، هذا غير الجواهر والذهب والحلوى التي ُوّزعت. 

عندما كان المدعّوون يفتحون هذه العلب كانوا يجدون داخل كّل علبة 

اأو  العلبة،  ورقة كتب عليها مثاًل: ملك المنطقة الفالنّية لم�ستلم هذه 

كان  بالطبع،  العلبة،  هذه  لملتقط  وكمالها  بتمامها  الفالنّية  المزرعة 

.1996/8/24  (1(

.2002/4/2  (2(
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هو قد اأخذ هذه الأمالك والأرا�سي ظلًما وزوًرا، وها هو الآن يوّزعها 

طريق  عن  المال  على  المرء  يح�سل  عندما  النحو.  هذا  على  ويهبها 

اأ�سرفوا في الإنفاق  الحرام، �سينفقه وي�سرفه هكذا وباإ�سراف. ولقد 

اإلى درجة اعترف فيها الماأمون بذلك وقال: هذا اإ�سراف. تلك الأعمال 

ي�سبح  ولأن  و�سياعه  لقرون  الإ�سالم  انهزام  اإلى  بعدهم  اأّدت  نف�سها 

 .
(1(

م�سحوًقا اأمام هجوم الأقوام المختلفة

التدبير  وهذا  واإدارته.  الزواج  كيفّية  في  تدبير  ا  اأي�سً ولالإ�سالم 

مرتبط باختيار الزوج. فَمْن علينا اأن نختار للزواج، هو اأمر غاية في 

. ويوجد في الإ�سالم معايير معتبرة لختيار الزوج مختلفة 
(2(

الأهّمية

اإلى ال�سم والمقام  عن المعايير الجاهلّية. فالمعايير الجاهلّية تنظر 

والمال والرتبة والثروة والعمل واأمثالها. وبما اأّن هوؤلء من اأهل الدنيا، 

فهم ي�سعون وراء المظاهر الدنيوّية، واأّول ما ينظرون في اختيار الزوج 

ينجذب  الإن�سان  اأّن  ومع  وهيئته.  و�سكله  وثروته،  العلمي،  م�ستواه  اإلى 

لزوًما  يوؤّدي  ل  منها  اأيًّا  اأّن  اإّل  ويحبها،  الأمور  هذه  اإلى  طبيعّي  بنحو 

اإلى ال�سعادة. فما يجعل الإن�سان �سعيًدا في زواجه هو اأن يتزّوج الكفوؤ، 

ويتمّتع بال�سالح والدين والعّفة وال�سرف. وبهذه الأمور ت�ستمّر الحياة 

الم�ستركة. 

ورد في الروايات اأّن من تزّوج المراأة لمالها اأو لجمالها، قد يحرمه 

.2003/9/9  (1(

.2003/3/4  (2(
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ا  اهلل منهما. ومعلوم اأّن المال يذهب اأدراج الرياح. ترون اأحياًنا �سخ�سً

ا. قال لي  في قّمة الثروة، يفل�ض وي�سبح في الح�سي�ض ل�سبب �سغير جدًّ

يوجد  والتي  ا  والغنّية جدًّ المعروفة  الآ�سيوّية  الدول  اإحدى  رئي�ض  يوًما 

فيها اأثرياء كبار، ونحن جال�سون في هذه الغرفة: اإّننا في ليلة واحدة 

ي�سبح  فاأن  بالطبع،  واقًعا،  ح�سل  ما  وهذا  مت�سّول.  اإلى  فالًنا  حّولنا 

لعبة  والدول.  ال�سعوب  ب�سيا�سات  مرتبط  اأمٌر  هكذا،  مت�سّوًل  المرء 

اقت�سادّية ومالّية باإمكانها جعل اآلف التّجار والأثرياء، على حد تعبير 

، بالح�سي�ض. فت�سبح 
(1(

رئي�ض وزراء ذلك البلد، وكان مهاتير محّمد

ثروات اآلف الأ�سخا�ض هباًء وتذهب اأدراج الرياح! 

هكذا الأمر بالن�سبة للجمال، �سواًء جمال المراأة اأم جمال الرجل، 

فهو لي�ض من الخ�سائ�ض الباقية. وقد يذهب  بحادثة، اأو ل �سمح اهلل 

باألف حادثة  اأو  اأو بمر�ض  بولدة �سعبة،  اأو  بالحائط،  الوجه  بارتطام 

ا  اأ�سخا�سً الإن�سان  يعرف  وكم  لالإن�سان.  تحدث  قد  و�سغيرة  كبيرة 

كانوا غاية في الجمال يوًما ما، لكّنهم مع تقّدم العمر تحّولوا من هذه 

الجهة اإلى تلك الجهة. اإًذا، الجمال ميزة لي�ست دائمة. ثّم اإّن الإن�سان 

بالن�سبة  جديد  اأّي  فيه  لي�ض  ا  عاديًّ �سيًئا  وي�سبح  الجمال  على  يتعّود 

اإليه. وعليه، فالموا�سفات المطلوبة والمهّمة في الزواج هي الكرامة، 

والأخالق، والأدب والتدّين. ولذا يقولون: فّت�سوا عن الإن�سان ال�سريف 

ا اأم فتاة - ليبارك اهلل لكم في زواجكم. في  والعفيف - �سواًء كان �سابًّ

)1)  رئي�ض وزراء ماليزيا ما بين العامين 1981 - 2003.
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والثروة،  المال  اأجل  من  الزواج  على  الإن�سان  توّبخ  التي  الرواية  اآخر 

ا، باأّن من فّت�ض في اأمر زواجه عن التدّين والتقوى، فاإّن اهلل  ورد اأي�سً

�سيعطيه المال والجمال. ت�ساءلت في نف�سي ذات يوم وقلت: كيف يهب 

الإن�سان  يغني  هو  وفي جريان حياته؟  الولدة  بعد  الجمال  المرء  اهلل 

الفقير، لكن، كيف يهبه الجمال؟ لكّنني بعدها تنّبهت اإلى اأّن الجمال 

ي�سبح  تعالى،  المحّبة من اهلل  ُوهبت  ما  فاإذا  المحّبة.  يجلب  هو من 

الوجه القبيح في نظر الإن�سان جمياًل. 

(1(
اإن نظرت بعيني المجنون          فلن ترى �سوى جمال ليلى

الوجه ومنحو�ًسا  والمجنون كان ذميم  ليلى كانت قبيحة،  اإّن  ُيقال 

اأعين  في  جميلين  ويجعلهما  المعجزات  ي�سنع  الحب  لكّن  ا،  اأي�سً

بمقدار  اأّي حال،  على  �سديًدا.  ا  حبًّ بع�سهما  فيحّبان  الآخر،  بع�سهما 

ة حٌظ من الواقع، يخّلدها التاريخ. المق�سود اأّنه  ما كانت لهذه الق�سّ

. لأّن الجمال 
(2(

ا عندما يلقي اهلل المحّبة في القلب، يتبعها الجمال اأي�سً

لي�ض  ا  �سخ�سً الإن�سان  اأحّب  فاإذا  نظرك.  وفي  قلبك،  في  عينك،  في 

ا، فمهما  جميال كفاية، ي�سبح في نظره جمياًل. وعندما ل يحّب �سخ�سً

قائًما  الزواج  كان  اإن  اإًذا،  كذلك.  يراه  ل  ال�سخ�ض جمياًل،  هذا  كان 

على اأ�سا�ض التقوى، والطهارة وال�سفاء ومّد كّل من الرجل والمراأة يد 

ال�سفاء لبع�سهما البع�ض، فاإّن المحّبة تاأتي وتح�سل في قلبيهما. ولقد 

)1)  وح�سي بافقي.

.2003/3/4  (2(
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ذكرت قول ال�ساعر حيث قال: »اإذا ما ح�سلت المحّبة، فال تكن متكلفًا« 

 .
(1(

فال داعي اأ�ساًل له، وكّل �سيء �سيبدو جمياًل ومحّبًبا

يطلب الإ�سالم مّنا اأن نراعي اأمرين: الأّول، اأن يكون ال�سخ�ض الذي 

تريد الزواج به متدّيًنا طاهًرا وعفيًفا، واأن تنظر اإلى الجوانب المعنوّية 

فيه. الثاني، اأن تفّت�ض عنه عند الحاجة. فعندما ي�سعر الرجل اأّنه بحاجة 

اإلى الزواج، فليذهب وليفّت�ض عن المراأة العفيفة والطاهرة، وكذا يكفي 

باأن تقبل بالزواج من الرجل العفيف والطاهر. فالتفتي�ض عن  المراأة 

الجمال، وال�سغل، والح�سب والن�سب، وال�ساأن الجتماعي، والمال، لي�ض 

محّط توّجه الإ�سالم اأبًدا، بل هي اأمور منهّي عنها. 

اأ�سود  P يطلب من رجل قبيح المنظر  لذا، نرى الر�سول الأكرم 

- والذي قّلما تجد 
(2(

اللون فقير، ل ح�سب له ول ن�سب، يدعى جبيًرا 

 �أن يذهب ويطلب ابنة اأحد اأ�سراف 
(3(

في المدينة رجاًل بقبحه وفقره

المدينة الأثرياء المعروفة بح�سنها وجمالها. فال يجيب جبير م�ستنكًرا، 

اأنا ل�ست اأهاًل لأتزّوج مثاًل الفتاة الفالنّية، واأنا قبيح المنظر، جاهل، ل 

ح�سب ول ن�سب ول مال لي. فهو ل ي�سعر بمثل هذا ال�سعور، بل يقول: اأنا 

رجل، وم�سلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ بالطبع، والد الفتاة يتزلزل اإيمانه 

قلياًل. والفتاة فتاة حزب اللهّية متدّينة، كالفتيات الحزب اللهّيات في 

.1999/1/3  (1(

.1984/3/9  (2(

.1984/3/2  (3(
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يومنا هذا بحمد هلل. بمجّرد اأن تعلم باأّن الر�سول هو الذي اأر�سل هذا 

الرجل لخطبتها، تقول لوالدها لماذا رف�سته؟ ماذا تريد تلك الفتاة؟ 

كفوؤ  ونحن  وم�سلمة،  امراأة  واأنا  وم�سلم،  رجل،  هذا  باأّن  تقول  كانت 

 
(2(

الم�سلمة« كفو  والم�سلم  الموؤمنة  كفو  »الموؤمن   ،
(1(

البع�ض لبع�سنا 

. اإلتفّتم؟ هكذا هو الأمر.
(3(

هذا هو المعيار الديني

منزلته  نف�ض  من  ل�سخ�ض  ابنته  يزّوج  اأن  يجب  باأّنه  البع�ض  يظّن 

لو  نف�سها؟ يقول  بالمنزلة الجتماعّية  تعني  ن�ساأله، ماذا  الجتماعّية. 

ا تاجر  افتر�سنا مثاًل باأّنني تاجر، وتبلغ ثروتي كذا وكذا، يكون هو اأي�سً

بالمنزلة نف�سها اأو اأعلى بقليل، ويكون لديه ثروة تقارب ثروتي. فلو كّنا 

�ساأنه الجتماعي  ال�ساأن الجتماعي، فليكن  الفالني من  بالقدر  نتمّتع 

�سكلها  فتاة  نفّت�ض عن  اأن  لماذا يجب   ... �ساأننا.  ا قريب من  اأي�سً هو 

كذا، ولديها القدر الفالني من الجمال، وموا�سفات والدها كذا وكذا، 

لماذا؟ وما ال�سرورة لذلك؟ الإ�سالم ل يقبل بهذه الأمور، وينظر اإلى 

القيم المعنوّية. يقول: فّت�سوا عن الأ�سالة والعفاف. فالحياة مع هذه 

الأمور تنق�سي وتمّر ب�سعادة.

الكثير  المال  بمعنى  ل  المال،  يعطيه  فاهلل  مال،  لديه  يكن  لم  اإن 

والوفير، فهذا ل لزوم له، بل المال بمعنى اأن يعي�سا حياتهما براحة، 

.1984/3/9  (1(

)2)  الكافي، كتاب النكاح، باب اأّن الموؤمن كفو الموؤمنة/ ح1.

.72/6/11  (3(
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يجيب  الزواج  مو�سوع  ُيطرح  عندما   .
(1(

الم�ساكل يعانيا  ول  بقناعة، 

اأن نتزّوج بالبيت، وبال�سغل؟ هذه هي القيود  ال�سباب، ماذا نفعل بعد 

نف�سها التي تقف عائًقا اأمام الأعمال الأ�سا�سّية والأ�سلّية. يقول تعالى: 

�سيكفيهم.  �سبحانه  اهلل  اإّن  اأي   
ٺ()2) ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   )پ   

ة.  تزّوجوا، فالزواج لن ي�سيف اإلى اأو�ساعكم المعي�سّية �سعوبات خا�سّ

 .
(3(

بل بالعك�ض، �سيغنيكم اهلل تعالى من ف�سله. هذا ما قاله اهلل تعالى

 .
(4(

بناًء عليه، ينبغي التفتي�ض عن هذه القيم التي يوليها الإ�سالم اأهّمية

ا �ساأله في اأمر الزواج: اعلم  لذ� يجيب الإمام ال�سادق Q �سخ�سً

حيث اإّنك تريد الزواج اأّنك �ستختار �سريكة بيتك وعمرك، فانظر من 

تختار؟ وانظر لأخالقها، ودينها، وعفافها، ثّم اأقدم بعد ذلك. ينبغي 

ا�ستفاد  »ما  القائلة:  الرواية  اأ�سا�ض  على  الزوجة  تختاروا  اأن  عليكم 

امروؤ م�سلم فائدة بعد الإ�سالم اأف�سل من زوجة م�سلمة ت�سّره اإذا نظر 

 .
(5(

اإليها، وتطيعه اإذا اأمرها، وتحفظه اإذا غاب عنها في نف�سها وماله«

ولقد قطعتم بحمد اهلل هذه المراحل وقمتم بالختيار. وعليكم الآن �أن 

تثبتوا على هذا الخيار، واأن تحترموا هذه الرابطة، وتحافظوا على هذه 

 .
(6(

الموؤ�ّس�سة العائلّية

.1984/3/9  (1(

)2)  �لنور: �الآية 32.

.2000/9/18  (3(

.1984/3/9  (4(

.1984/3/2  (5(

.2003/6/9  (6(

������� ���� ���� �� ������� .indd   142 8/14/18   11:40:57 PM



143الجل�صة

الفتاة  توافق  على  قائم  الزواج  اأمر  اأ�سا�ض  اأّن  هي  التالية  النقطة 

ا. ذات  التوافق معنى عميق جدًّ التوافق. ولهذا  وال�ساّب، وينبغي لهما 

يوم ذهبت لزيارة الإمام الخميني }، وكان يريد عقد قران اأحدهم، 

ما اإن راآني حّتى طلب مّني اأن اأكون وكياًل عن اأحد العرو�سين . فعقد 

في البداية القران، وخالًفا لنا نحن الذين نطيل الكالم ]في مثل هكذا 

مرا�سم[، كان يتكّلم بعّدة جمل. فبعد عقد القران توّجه اإلى العرو�سين 

نحن  وقلت:  نف�سي  في  فّكرت  بع�سكما«.  مع  وتوافقا  »اذهبا  وقال: 

نتكّلم بكالم مطّول، فيما ُيخت�سر كالم الإمام في هذه الجملة »اذهبا 

 
(1(

وتوافقا« »اذهبا  العرو�سان:  اأّيها  لكما  اأقول  الآن  اأنا  وها  وتوافقا«. 

ة في  ليكن �سعيكما التوافق فيما بينكما طوال مراحل عمركما، وخا�سّ

 عي�سا مع بع�سكما، وليرد كّل منكما 
ال�سنوات الأولى ]من زواجكما[)2)

. قّلال توّقعاتكما من بع�سكما البع�ض. حذاِر اأن يظّن 
(3(

الآخر وليحّبه

ال�ساب والفتاة اللذان يتزّوجان الآن باأّن ال�سريك والزوج ينبغي اأن يكون 

 .
(4(

مالًكا، لي�ض فيه اأخالق �سّيئة، ول نق�ض، ول عيب. ل فهذا ا�ستباه

واعلموا، اأّن ما ير�سمه ال�سباب عن فتياتهم المثالّيات، وما تر�سمه 

الفتيات عن فتيانهم المثالّيين ل وجود له. وهذا، ل وجود له، لي�ض في 

هذه المدينة وهذا البلد فح�سب، بل في العالم كّله. فالمثالي، هو �لذي 

.1991/9/11  (1(

.1997/7/12  (2(

.1984/3/2  (3(

.1984/4/13  (4(
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ل عيب فيه ول نق�ض. وهذا ل وجود له، فالعيب موجود في الجميع، 

هكذا نحن الب�سر. قد يكون هذا العيب غير موجود في اأحدنا، لكّن عيًبا 

كّل  في  موجود  وعيب  نق�ض  هناك  بالنهاية،  فيه.  موجوًدا  يكون  اآخر 

�سخ�ض. والنق�ض موجود فينا جميًعا. ح�سن، والآن طالما اأّننا بعيدون 

الزواج  يح�سل  اأن  بمجّرد  ]لكن[  العيوب،  هذه  ندرك  ل  بع�سنا،  عن 

ونعي�ض اإلى جانب بع�سنا، تظهر هذه العيوب �سيًئا ف�سيًئا. فالآن نكون 

. ول يجب 
(1(

غير را�سين؟ علينا اأن نتقّبل الحياة كما هي ونتكّيف معها

في  �ساهدت  اإذا  فيما  ة  وغ�سّ لنف�سك عقدة  وت�سنع  الأمر  ت�سّخم  اأن 

زوجتك اإثر المعا�سرة والحتكاك عيًبا. فالعيب موجود في جميع بني 

يمكن  عيوب  هناك  بالطبع،   .
(2(

ح�سنات ا  اأي�سً وفيهم  قاطبة،  الب�سر 

اإزالتها والتخّل�ض منها، فينبغي ال�سعي لإزالتها. وهناك عيوب ل يمكن 

التكّيف  ا  اأي�سً فعليك  الروحّية،  والعيوب  الج�سدية  كالعيوب  اإزالتها، 

معها، ول اإ�سكال في ذلك، واعلموا اأّن الأهّمّية ]هنا[ لتقوى اهلل تعالى. 

اإن  بها.  تتحّليا  ولأن  نف�سيكما  في  التقوى  ن�سبة  تزيدا من  لأن  فا�سعيا 

ا�ستطعتما اأن تت�سابقا بالتقوى، فهذا حتًما امتياز، على الرجل والمراأة 

 .
(3(

اأن ي�سعيا لتحقيقه ولكت�ساب تقوى اأف�سل واأكثر

ول تت�سّورن، باأّنك اإن وجدت غًدا عيًبا ]في �سريكك[، فتقول، ها اإّن 

فيك عيًبا. ل، فالعيب موجود في كّل اأزواج العالم. واعلموا هذا. واعلموا 

.2002/8/28  (1(

.2003/5/18  (2(

.1984/4/13  (3(
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امراأة  توجد  ول  العالم،  ن�ساء  كّل  في  موجود  العيب  باأّن  ال�سباب  اأّيها 

في  موجود  العيب  باأّن  اعلمن  الفتيات،  اأّيتها  واأنتّن  العيب.  من  خالية 

كّل رجال العالم، ما عدا المع�سومين R. غاية الأمر هناك عيوب 

�سغيرة، وعيوب كبيرة، وعلينا التكّيف مع عيوب بع�سنا البع�ض. علينا 

تقّبل العيوب في المعا�سرات، في الحياة، في الحياة العائلّية، والحياة 

 .R الجتماعّية. فال يوجد اإن�سان خال من العيب �سوى المع�سومين

كانوا مظهر جميع  الذين   R المع�سومين  اإلى  ما نظرنا  اإذا  واإّننا 

المحا�سن، بنظرة مادّية، واإلى حياتهم المالأى بالم�ساعب، فاإّن هذا 

ا�سُت�سهدوا.  جميعهم  فبالنهاية،  النق�ض،  اأنواع  من  نوًعا  ُيعّد  ا  �أي�سً

ال�سهادة حتًما هي الح�سنة الأكبر، والمنقبة الأكبر، لكن اإن نظرنا اإليها 

بنظر المادّيّين، فمن الممكن اأن ُيعّد هذا نق�ض وعيب، وهو ِلَم كانت 

ا ل  اأعمارهم ق�سيرة مثاًل؟ وعلى اأّي حال، ل يمكنكم اأن تجدوا �سخ�سً

يوجد حوله عالمة �سوؤال اأو خال من العيب. فاإن وجدت غًدا في زوجك 

عيًبا، فال تقولّن: ليتني كنت تزّوجت من �سخ�ض خال من هذا العيب، 

اإًذا،  هذا.  ولتعلم  اآخر.  عيب  فيه  يكون  قد  ا  اأي�سً ال�سخ�ض  فذلك  ل، 

 .
(1(

توافقا وتكّيفا مع بع�سكما، واأحّبا بع�سكما

. وهو من 
(2(

التوافق والتكّيف داخل الأ�سرة اأمر ح�سن، ولي�ض عيًبا

اأميركا وال�سهاينة والأ�سرار،  . وبمقدار يقبح التواوؤم مع 
(3(

الواجبات

.1984/3/2  (1(

.2002/5/29  (2(

.1999/6/30  (3(

������� ���� ���� �� ������� .indd   145 8/14/18   11:40:59 PM



الأ�صرة، لقاء مطّول مع �صماحة الإمام الخامنئي 146

والتواوؤم  التكّيف  بالطبع،  ح�سن.  اأمر  الزوج  مع  والتواوؤم  التكّيف  فاإن 

مع الأ�سدقاء اأمر جّيد، لكّن التواوؤم مع الزوج اأف�سل �سنوف التواوؤم. 

ت�سليم،  ول  تواوؤم  ل  العدّو،  . مع 
(1(

يتواءم مع زوجه اأن  الإن�سان  وعلى 

اأن  للزوجين  ينبغي  . ل 
(2(

مًعا والت�سليم  التواوؤم  فينبغي  الزوج  اأّما مع 

يحّبانه  ما  كّل  يح�سل  واأن  يقولنه.  ما  على  �سيح�سالن  باأنهما  يظنا 

ويوّفر لهما الراحة، ل، فال ينبغي لهذا اأن يح�سل. عليهما اأن يقّررا باأن 

يتوافقا مع بع�سهما البع�ض. وهذا التوافق لزم و�سروري. اإذا راأيت اأّن 

. بالطبع، على الطرفين اأن 
(3(

مرادك لن يح�سل اإّل بالتنازل، فتنازل

يتنازل، لكّن المراأة، ب�سبب طبيعتها المرنة واللّينة واللطيفة، يمكنها 

اأن تبدي تواوؤًما وتكّيًفا ب�سهولة. ول يعني هذا اأّن نقول، على المراأة اأن 

تتكّيف وتتواءم عند كّل �سخب و�سجيج يثيره الرجال اأو عند كّل طلب 

ا ماأمورون بالإن�ساف  اأي�سً في غير مكانه يطلبه الرجل، ل. فالرجال 

. ولي�ست الم�ساألة باأن نقول اإّن على المراأة اأن تتبع زوجها في 
(4(

والعدل

كّل �سيء، ل، فهذا ال�سيء ل يقول به الإ�سالم ول ال�سرع، والآية ال�سريفة 

 ل تعني اأن تكون المراأة تابعة للزوج في 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ()5)

اأن  المراأة  على  باأّن  هوؤلء  الغرب  كمقّلدي  نقول  اأن  اأو  ل،  الأمور.  كّل 

.2003/3/23  (1(

.2003/9/9  (2(

.1999/6/30  (3(

.2002/10/3  (4(

)5)  الن�ساء/ الآية 34.
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ا.  اأي�سً فهذا خطاأ  لها.  تابع  الرجل  واأّن  الأمور  كّل  على  وت�سرف  تقوم 

بالنهاية، كالكما �سريكان ورفيقان، وفي مو�سع ما يتنازل الرجل، وفي 

مو�سع ما تتنازل المراأة. اأحدكما يتغا�سى هنا عن ميله ورغبته، والآخر 

. فالجمهورّية الإ�سالمّية ل 
(1(

في مو�سع اآخر، لتتمّكنا من العي�ض مًعا

 .
(2(

تنادي ب�سيادة الرجل، ول ب�سيادة المراأة، بل ب�سيادة الأ�سرة

الزوج،  تعالى  الحياة مريرة. لقد خلق اهلل  التوافق يجعل  اإّن عدم 

لزوجه. وعدم  وال�سكن  الهدوء  ليكون م�سدر  المراأة،  اأو  الرجل  �سواًء 

التواوؤم  وجود  يلزم  لذا،  النف�سّية.  الراحة  �سلب  اإلى  يوؤّدي  التوافق 

والتوافق في الحياة الم�ستركة. ولكي يتمّكن الطرفان من ق�ساء حياة 

. لقد اّتخذ 
(3(

حلوة، عليهما التحّمل فيما لو كان هناك نق�ض موجود

فاأمر  بنف�سه.  الختالف  ينحّل  بحيث  تدبيًرا،  الأ�سرة  داخل  الإ�سالم 

ما  فاإذا  مالحظاتها،  باإبداء  المراأة  واأمر  مالحظاته،  باإبداء  الرجل 

خذت بعين العتبار، اأ�سا�ًسا، لن تتال�سى اأّي 
ُ
ُجمعت هذه المالحظات واأ

اأ�سرة ولن تزول. وغالًبا ما يكون ال�سبب في تال�سي الأ�سر عدم اللتفات 

تحّكم  ل  والمراأة  المراعاة،  يعرف  ل  فالرجل  المالحظات.  هذه  اإلى 

عقلها، هو يت�سّرف بحّدة وق�ساوة ل حدود لها، وهذه ل تتحّمل، دائًما 

هناك اإ�سكالت، هناك اإ�سكال على ق�ساوته، واإ�سكال على تمّردها. اإذا 

لم يتعامل هو معها بق�ساوة، ولم تتمّرد هي عندما يخطئ هو، ولو اأبديا 

.1998/4/8  (1(

.1984/3/2  (2(

.2003/3/4  (3(
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مالحظاتهما، وتوافقا مع بع�سهما، لن تتال�سى اأّي اأ�سرة، بل �ستبقى ما 

 .
(1(

دام العمر

لم  اهلل  قّدر  ل  فاإذا  م�سدوًدا،  طريًقا  الإ�سالم  ي�سع  لم  بالطبع، 

فالطريق  الوجوه،  من  وجه  باأّي  وزوجها  المراأة  بين  توافق  يح�سل 

ل  اأمكن.  مهما  التوافق  عليهما  ينبغي  لكن  م�سدوًدا.  ولي�ض  مفتوح، 

يقولّن اأحّد لزوجه اأنا اأف�سل منك، ل المراأة تقول لزوجها ول الزوج 

من  اأف�سل  اأباك  اأّن  تعني  هل  الأف�سلّية؟  تعني  ماذا  لزوجته.  يقول 

اأكبر  ثروتك  اأّن  تعني  هل  الإ�سالم.  به  يقبل  ول  هراء،  هذا  اأبيها؟ 

موجًبا  هذا  يعّد  ل  والإ�سالم  هراء،  ا  اأي�سً وهذا  زوجك؟  ثروة  من 

هراء،  ا  اأي�سً وهذا  زوجك؟...  من  اأجمل  اأّنك  تعني  هل  لالأف�سلّية. 

اأّنك  يعني  اأم  الإ�سالم،  في  لالأف�سلّية  معياًرا  لي�سا  والقبح  فالجمال 

تقول هذا.  اأن  ينبغي  منه فال  تقوى  اأكثر  كنت  اإن  منه، ح�سُن،  اأتقى 

فالذي  ذكره.  يجب  ل  وهذا  والدين،  التقوى  هو  واحد  امتياز  هناك 

التقوى،  في  تنّزل  ذاته  بحّد  فهو  منك،  اأتقى  واأنا  الأف�سل،  اأنا  يقول 

وهبوط في م�ستوى الأخالق. اإًذا، ل معنى لأن يقول اأحدهم لزوجته اأنا 

اأف�سل منك، اأو تقول المراأة لزوجها اأنا اأف�سل منك. وما تت�سّورونه 

عندما يكون والد المرء ثريًّا، وعائلته م�سهورة، على ارتباط بم�سوؤول 

]هو ت�سّور  ما، اأو �سلطة ما، اأو جهة ما، فهذا ُيعّد مالًكا لالأف�سلّية، 

. وعليه، فلتتوافقا، واغتنما ما قّدر 
(2(

خاطئ[، ول ير�سى به الإ�سالم

.1997/2/8  (1(

.1984/5/4  (2(
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اإن  تعالى بركاته عليكما  لينزل اهلل  اإلهّية،  وُعّداه عطّية ونعمة  لكما، 

 .
(1(

�ساء اهلل تعالى

 ماذا يعني 
(2(

ورد في الحديث ال�سريف: »جهاد المراأة ح�سن التبّعل«

واأمثالي  كنت  عندما   ،
(4(

الطاغوتي النظام  عهد  في   
(3(

التبّعل؟ ح�سن 

فيبعث  اآجال،  اأم  اأمرنا عاجاًل  يك�سف  النظام  كان  الكفاح،  ميدان  في 

عمالءه وراءنا، فياأتون وي�سحبوننا من بيوتنا اأمام اأعين زوجاتنا واأولدنا 

وياأخذوننا اإلى معتقالت التعذيب التابعة لل�سافاك. لقد جّربت ال�سجن، 

وتحّملت التعذيب، لكّنني كنت اأعلم باأّن المعاناة الأكبر تعانيها زوجتي، 

ة، ل يدعون لها مجاًل للهدوء  القلق، الخوف، الهلع، ال�سطراب، والغ�سّ

لحظة. كنت اأدرك هذا الأمر. حّتى حين كنت اأفّكر واأنا في ال�سجن، اأو 

اأ�سعب من و�سعي، فكان  اأّن و�سعها  اأجد  في الحب�ض النفرادي، كنت 

قلبي يحترق لأجلها. ثّم بعد ذلك، حين كنت اأخرج من ال�سجن، واأ�ساألها 

واأتحّرى الأو�ساع، فعلى الرغم من اأّنها لم تكن ترغب بالكالم، اإّل اإّنني 

دون  الأطفال، من  بع�ض  المرء  يرّبي  اأن  معها.  ماذا جرى  اأدرك  كنت 

مدخول، ول مال، ول و�سيلة راحة، ول اأمن، وياأتي اإليك بع�ض الأ�سخا�ض 

وي�سمتون بك، وهل هناك اأ�سواأ من هذا؟ كّن وحيدات في البيوت، دون 

.2002/10/3  (1(

)2)  الكافي، باب الجهاد، باب جهاد الرجل والمراأة. 

.2002/9/26  (3(

.2002/10/3  (4(
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. بع�ض 
(1(

رجال، ولم يكن معلوًما م�سير اآباء اأطفالهّن، كّن الأكثر معاناة

الن�ساء حين كّن يذهبن اإلى لقاء اأزواجهّن في ال�سجن، وي�ساأل الأزواج 

عن حالهّن يجبن باأّنهّن جّيدات. وحين كانوا ي�ساألونهن اإن كّن يعانين 

من م�ساكل مالّية، كّن يقلن: ل، و�سعنا الماّدي جّيد. ماذا عن الأطفال؟ 

هل هم ب�سّحة جّيدة؟ وِلَم لم تاأِت بهم معك؟ كانت تقول: كانوا يلعبون، 

وراأيتهم م�سرورين، لم اأرد اأن اأعّكر عليهم �سفو الجّو. ثّم بعد ذلك يتبّين 

ا ل�سهر من الزمن. هذه المراأة لم تكن تريد  باأّن الطفل قد كان مري�سً

بالقلق.  ي�ساب  ل  ابنها حّتى  بمر�ض  يعرف  اأن  ال�سجن  داخل  لزوجها 

وحين كان ي�ساأل عن حالها كانت تجيب باأّنها في اأح�سن حالتها، مع اأّنها 

الن�سوة. وهذه  اإلى الرعاية. كانت لدينا مثل هذه  نف�سها كانت بحاجة 

�الأمور كّلها م�ساعدة. بع�ض الن�ساء لم يكّن كذلك. ما اإن كّن يذهبن للقاء 

اأحد  لدينا، ل خبز، ل  وال�سكوى. ل مال  بالبكاء  يبداأن  اأزواجهّن حّتى 

يهتّم لأمرنا، الأولد يريدون اأباهم، المدر�سة قالت كذا وكذا. كّن يوجعن 

قلب ذلك الم�سكين الذي لديه اآلف الم�ساكل داخل ال�سجن، بالم�ساكل 

خارجه، وبالطبع، ي�سعفن اإرادته. واإذا لم يعقد العزم حينها على كتابة 

تعّهد بعدم مزاولة العمل الثوري للخال�ض من اأ�سر ال�سجن، فاإّنه يقيًنا 

�سترتعد فرائ�سه حين يريد الإقدام في المّرة التالية على القيام باأمر 

الأدوار في  اأهّم  اأحد  الن�ساء  لعبت  الثورة،  بداية  . منذ 
]كهذا[)2) مهّم 

الثورة. و�سواًء في اأحداث الثورة نف�سها، اأو في ال�سنوات الثماني لحرب 

.2004/9/23  (1(

.2002/10/3  (2(
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الدفاع المقّد�ض، لعبت الأّمهات والزوجات دوًرا كبيًرا، اإن لم نقل باأّنه 

اأخطر واأكثر اإيالًما ومعاناًة من دور الرجال، فاإّنه يقيًنا ل يقّل عنه. الأّم 

�لتي رّبت ولدها، وعزيزها، وثمرة فوؤادها ثماني ع�سرة �سنة - ولرّبما اأكثر 

اأو اأقّل - واأو�سلته اإلى مرحلة الن�سوج بمحّبة الأّم تلك، وهي اليوم تر�سله 

اإلى �ساحة القتال، ول تعلم حّتى اإن كان جثمانه �سيعود اأم ل، هل ُيقا�ض 

عملها هذا بذهاب ذاك ال�ساّب؟ فذاك ال�ساّب يتحّرك ب�سوق ال�سباب 

]ولذ�[عمل  ويذهب.  الثورّية  والروحّية  بالإيمان  الم�سحوب  وحما�سه، 

هذه الأّم اإن لم يكن اأهّم واأعظم من عمل ذاك ال�ساّب، فيقيًنا لي�ض باأقّل 

منه. ومن ثّم، حين ياأتون بج�سده اإليها، تفتخر باأّن ولدها �سهيد. هل هذا 

 .
(1(

بال�سيء القليل؟ حركة الن�ساء هذه، كانت حركة زينبّية في ثورتنا

كم ن�سعر بالقلق عندما يتعّر�ض اأولدنا لنزلة برد، وي�سعلون قلياًل؟ 

وي�ست�سهد،  فيقاتل  ما  عائلة  ابن  يذهب  عندما  مزاًحا  الأمر  في  هل 

الأّم  هذه  وتاأتي  وُي�ست�سهد؟  الثالث  ويذهب  وي�ست�سهد،  الثاني  ويذهب 

باأحا�سي�ض الأمومة تلك ال�سليمة والفّوارة والجّيا�سة، وتوؤّدي هكذا دور 

اإلى ميدان القتال.  اأولدهّن  باإر�سال  وت�سّجع مئات الأّمهات الأخريات 

بجثامين  اإليهّن  جيء  عندما  وانتحبن  ولولن  الأّمهات  هوؤلء  اأّن  ولو 

اأولدهّن، اأو عندما لم تعد هذه الجثامين، وا�ستكين، و�سققن الجيوب، 

في  الحرب  خ�سرنا  لكّنا  يقيًنا  الحرب،  وعلى  الإمام  على  واعتر�سن 

�سنواتها ومراحلها الأولى. هذا هو دور اأّمهات ال�سهداء.

.2010/4/21  (1(
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اأزواجهّن  يفقدن  ال�ساّبات،  الن�ساء  ال�سبورات،  ال�سهداء  زوجات 

ال�سباب في بداية حياتهّن العائلّية العذبة، التي يتطّلعن اإليها. فير�سين 

ثّم  ومن  منه،  يعود  ل  قد  مكان  اإلى  ال�ساّب  الزوج  هذا  بذهاب  اأّوًل 

يتحّملن �سهادته، ويفتخرن ويرفعن روؤو�سهّن عالًيا. هذه اأدوار ل مثيل 

لها. ومن ثّم، ما هو م�ستمّر اإلى الآن هو اأن تكون زوجة جريح. هناك 

بع�ض الن�ساء ذهبن وتزّوجن جرحى. اأن يذهب اأحدهم ب�سفته اإن�ساًنا 

ملتزًما و�ساحب م�سوؤولّية، فيتطّوع من دون اأّي اإجبار لالهتمام برجل 

الخلل  اأو  الج�سدّي  و�سعه  ب�سبب  الأخالق  �سّيئ  واأحياًنا  معّوق،  جريح 

قد  كبيرة.  ت�سحية  فهذه  وغيره،  انفجار  لع�سف  تعّر�سه  عن  الناجم 

يقول اأحدكم �ساآتي �ساعتين يوميًّا لالهتمام بك. وحين تذهب كّل يوم 

يقوم ب�سكرك. اأحياًنا يكون الأمر مغايًرا، حيث تقبلين باأن تكوني زوجته 

وت�ساركينه الحياة، اأي اأ�سبحت متعّهدة! فطبيعة العمل هي اأن تقومي 

به اأنِت. لقد قّدم هوؤلء ]الن�سوة[ هذا النوع من الت�سحيات. اأ�سا�ًسا، ل 

يمكن تقدير دور الن�ساء. واأنا اأقّر واأعترف باأّن اأّول من اأدرك وفهم هذا 

 .
(1(

�لدور هو اإمامنا ]الخميني[ العظيم

اأّيتها ال�سّيدات، اإّن الم�سّقات التي تتحّملنها ب�سبب عمل اأزواجكّن ل 

يذهب منها مقدار ذّرة هدًرا، فاحت�سبنها عند اهلل، واطلبن اأجرها منه 

تعالى، و�سيكافئكن اهلل تعالى عليها. .. لطالما قلت، اإّن اأجر الن�ساء في 

هذه الأمور هو ن�سف الأجر بالحّد الأدنى. ولقد �ُسئلت: ِلَم تقول بالحّد 

.2012/1/4  (1(
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الأدنى، الق�سمة العادلة هي باأن ُيق�ّسم الأجر الإلهي على كّل من المراأة 

والرجل بالت�ساوي، خم�سون في المئة للرجل وخم�سون في المئة للمراأة، 

ِلَم يكون اأجر المراأة اأكثر؟ اأقول: ال�سبب في هذا هو اأّن الرجل عندما 

ينجز عماًل ما فاإّن ذلك يكون اأمام اأعين الجميع والكّل يراه، وعليه فاإّنه 

ينال بع�ض الثناء والمديح من النا�ض، وهذا بع�ض من اأجره، اأّما المراأة 

التي تكون في بيتها، ول اأحد يعلم ما عانت وتعاني، فلن ينالها �سيء من 

 .
(1(

المدح والت�سفيق والتهليل، لذا، يكون اأجرها اأكبر بهذا المقدار

اأن  يمكن  زوجها،  عمل  على  موافقة  البيت  في  المراأة  كانت  اإن 

جهد  كّل  واإّن   .
(2(

م�ساعفة اأ�سعاًفا  وجهده  زوجها  ن�ساط  يت�ساعف 

وعمل يقوم به الرجل في الميادين المختلفة، هو رهن لموافقة زوجته 

 .
(3(

وتعاونها و�سبرها ومواءمتها اإلى حّد كبير. وهذا ما يح�سل دوًما

وهذا ما يعنيه قول الر�سول الأكرم P: »جهاد المراأة ح�سن التبّعل«. 

 .
(4(

اأن تهّيئ الأر�سّية بنحو يمّكن زوجها من القيام بعمله ب�سهولة �أي 

الراحة  و�سائل  للرجل  تهّيئ  باأن  المراأة  جهاد  باأّن  البع�ض  يت�سّور 

الجهاد  بجهاد،  لي�ض  وهذا  بهذا،  ينح�سر  ل  التبّعل  وح�سن  فح�سب. 

هو باأن تحمل المراأة المجاهدة والموؤمنة والم�سّحية، حينما يت�سّدى 

زوجها لم�سوؤولّية كبيرة، ثقل المهّمة على عاتقها اإلى حّد كبير. عندما 

.2004/9/23  (1(

.1983/2/3  (2(

.2002/10/10  (3(

.1993/3/21  (4(
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تعًبا،  عمله  من  يعود  فعندما  البيت.  في  تعبه  يظهر  الرجل،  يتعب 

مرهًقا، واأحياًنا معّكر المزاج ب�سبب اأجواء العمل، فاإّن هذا �سينعك�ض 

داخل البيت. والآن، اإذا ما اأرادت هذه المراأة اأن تجاهد، فاإّن جهادها 

يكون بالتكّيف مع هذه الم�ساكل، وبتحّملها في �سبيل اهلل، هذا هو ح�سن 

التبّعل. 

اأمير  عمر  كان  المدينة،  اإلى  مّكة  من   P النبّي  هاجر  عندما 

الموؤمنين Q ثالثة اأو اأربعة وع�سرين عاًما. وقد �سرع منذ البداية 

هذه  في  ال�ساّب  هذا  وكان  المختلفة.  المعارك  في  و�سارك  بالجهاد 

�الأ�سا�سي.  اأو بطلها  المقّدمة،  اأو في  لّلواء،  اإّما حاماًل  المعارك كّلها، 

الخال�سة، فقد كان الحمل الأكبر على عاتقه. فالحرب ل تعرف الوقت، 

ولدك  يكون  حين  اأو  ال�سباح،  في  بارًدا،  اأو  ا،  حارًّ الجّو  يكون  حين 

الع�سر  ال�سنوات  Q في فترة  الموؤمنين  اأمير  ا. ولقد �سارك  مري�سً

فيها تقريًبا �سبع معارك كبيرة  و�لتي وقعت   P الر�سول  من حكومة 

و�سغيرة ـ من المعارك التي ا�ستمّرت على �سبيل المثال �سهًرا اأو اأكثر، 

اإلى المعارك التي ا�ستغرقت عّدة اأّيامـ  في المعارك كّلها ما عدا واحدة. 

عندما  حدث  كما  ماأمورّيات،  في   Q ُبعث  المعارك،  الى  واإ�سافة 

فاإّن فاطمة  اأهلها. ولذا،  للق�ساء بين  اليمن،  اإلى   P الر�سول  اأوفده 

الزهراء O كانت دوًما اأمام حالت عّدة، فاإّما اأن يكون زوجها في 

الحرب، اأو يعود اإليها منها جريًحا، اأو يكون اإلى جانب الر�سول P في 

الأعمال المهّمة داخل المدينة، اأو في �سفر عمل. فكانت O مع هذه 

الأو�ساع والظروف ال�سعبة، ومع هذا الزوج الكثير العمل والم�ساغل، 
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تتعامل بغاية المحّبة والت�سحية، ورّبت اأربعة اأطفال في مدر�سة تربيتها 

وتعليمها ال�سماوّية، اأحدهم الإمام الح�سين Q الذي ل تجد اليوم 

في تاريخ الب�سر كاّفة علًما للحرّية والفخار اأبرز واأعلى منه. اإًذا، هذا 

هو ح�سن التبّعل. 

ب�سبب  لكن  اأزواجكّن  ي�سّببه  الذي  العناء  الن�ساء  اأّيتها  تحّملتّن  اإن 

تعالى،  اأجره عند اهلل  العناء  ون�ساطاتهم وجهادهم، فلهذا  اأعمالهم، 

ول يعلم اأحد اأجر لحظة اأو �ساعة من هذا العناء. الكثيرون ل يعرفون 

عناءات الن�ساء. ولقد اعتاد النا�ض على فكرة اأّن العناء �سيء يقوم به 

يكون  والنف�سي  الروحي  العناء  اأّن  يعرفون  ول  بيديه وج�سده،  الإن�سان 

اأ�سعب في بع�ض الأحيان. الرجال ل يلتفتون جّيًدا للكثير من عناءاتكن، 

اأعمالكّن  اإلى  ينظر   
(1(

خافية« عليه  تخفى  »ل  الذي  تعالى  اهلل  لكّن 

ذلك  نجاح  في  �ساعدِت  كلما   ... عليها.  والثواب  الأجر  و�سيعطيكّن 

واأجرك  يكون قدرك  الم�سوؤولّية،  ولديه هذه  الذي هو زوجك،  ال�ساّب 

 .
(2(

اأكبر عند اهلل تعالى

وثوابك م�سمون اأكثر من ثواب زوجك. ِلَم؟ لأّنه اإن كان زوجك - ال 

قّدر اهلل - قد با�سر هذا العمل الخّير على �سبيل الرياء، ومن دون ق�سد 

القربة اإلى اهلل تعالى، وورد هذا العمل بهذه النّية ال�سيئة، فاإّنه يخ�سر 

اأمانته و�سرفه  اأولده، وتحفظي  التي تتحّملينه، وترّبي  اأنِت  اأّما  ثوابه. 

.Q 1)  الكافي، كتاب الرو�سة، من خطبة لأمير الموؤمنين(

.2002/10/10  (2(
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و�سمعته، وتوؤّمني له و�سائل الراحة، ت�سحكين في وجهه، وتعي�سين معه 

ا لك.  كزوجة لئقة، فاإّن ثوابك م�سمون. وهذا امتياز كبير جدًّ

في  والجهاد  العمل  اأو  العلمي،  التح�سيل  في �سدد  الزوج  كان  اإذا 

موؤ�ّس�سات وت�سكيالت الجمهورّية الإ�سالمّية، فلت�ساعده الزوجة ليتمّكن 

من  اليوم  فهم  اأزواجكّن.  قدر  ولتعرفن   .
(1(

براحة بعمله  القيام  من 

اأف�سل اأبناء �سعبنا. ل اأقول اأف�سلهم، بل من اأف�سلهم. ِلم؟ لأّنكّن حين 

ترون جماعة ل تفّكر �سوى بم�سالحها ال�سخ�سّية، وتريد باأّي طريقة 

بالباطل،  الحّق  وخلط  والتمّلق،  والتزوير،  الكذب،  خالل  من  كانت، 

والرتباط بهذا التّيار وذاك، والتكّلم طبًقا لرغبة اإن�سان مبطل، ومن 

خالل اأنواع الحتيال، دّر المنافع على نف�سها ـ بالطبع، يوجد في جميع 

هوؤلء  من  بلدنا  في  موجود  هو  عّما  م�ساعفة  اأ�سعاف  العالم  بلدان 

الجماعات ـ في مثل هكذا جّو، عندما يختار الرجل عماًل، وي�سعر باأّنه 

يوؤّدي تكليًفا بهذا العمل، فهذا العمل وهذا الإن�سان كالهما �سريفان، 

ة عندما تكون هذه الوظيفة خطيرة و�سعبة. وكونك زوجة لهذا  خا�سّ

الرجل لهو مو�سع افتخار. 

ال�سعاب،  واأحياًنا هذه  الأعمال  الرجال، وهذه  اعرفوا قدر هوؤلء 

واعلموا اأّن ال�سيء الذي ينف�ض غبار الرتهان والمهانة والذّل عن وجه 

وبين  البلد  ذلك  في  الرجال  هوؤلء  مثل  وجود  هو  ويمحوه،  ما  �سعب 

م�ستعّدون  رجال  �سعب  اأّي  في  يوجد  عندما  ال�سعب.  ذلك  ظهراني 

.1993/3/21  (1(
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اأجلها،  من  والت�سحية  الكبرى،  بالمهّمات  القيام  اأجل  من  للمخاطرة 

�سقف  تحت  البقاء  في  يرغب  الذي  ال�سعب  واإّن  المهلكة.  من  �سينجو 

العافية - ولو اأّدى ذلك اإلى اإخراج المئات من تحته - وال�سعب الذي 

في  عزم  وذو  وواٍع  و�سجاع  ومجاهد  نف�سه،  على  موؤثر  رجل  فيه  لي�ض 

طريق الحّق، فلو م�سى �سنوات من عمره، فلن تبارحه المذّلة، اأي هو 

البالء نف�سه الذي ا�ستطاعوا اإنزاله على روؤو�سنا في هذا البلد لمّدة من 

الزمن، والذي ينزلونه اليوم على روؤو�ض ال�سعوب في الكثير من البلدان 

. فعملهم ذو 
(1(

الإ�سالمّية وغير الإ�سالمّية. وعليه، فلتفتخروا برجالكم

�ساأن عند اهلل تعالى. ولذا، فاإّن م�ساعدتهم ومعاونتهم افتخار. قوموا 

، فمهما خدمِت هذا ال�ساّب - الذي هو زوجك 
(2(

بهذا العمل بهذه النّية

- تكون خدمتك في �سبيل  والذي يم�سي فترة �سبابه في طريق الحّق 

�هلل. حياتك الزوجّية لي�ست حياة زوجّية ب�سيطة وعادّية، بل هي ميدان 

ولتقّدري  تعالى،  اهلل  عند  والأجر  الثواب  فلترجي  وعليه،  لك.  خدمة 

 .
(3(

هذه الفر�سة

بمكانة  واأزواجكّن  وبناتي.  اأخواتي  بمكانة  اأنتّن  ال�سّيدات،  اأّيتها 

النا�ض  اأعين  باأّن  واعلمن  فخر،  م�سدر  هم  اأزواج  هكذا  مثل  اأبنائي. 

كبيًرا  اهتماًما  تعير  الفالنّية  ال�سّيدة  باأّن  راأوا  فاإن  اإليكّن.  موّجهة 

للمظاهر والزخارف وللتناف�ض وهذه الأمور التي ل معنى لها، يقولون، 

.2001/10/19  (1(
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عليكّن  هّن،  كيف  زوجاتهم  اإلى  وانظروا  مّدعون،  هم  كم  انظروا! 

الحقيقة  في  هو  اإّنما  الأزواج  هوؤلء  �سمعة  على  فالحفاظ  تنتبهن.  اأن 

على  تحافظن  اأن  وعليكّن  البلد،  ل�سمعة  وحفظ  الثورة،  ل�سمعة  حفظ 

اأن  ويمكن  جهة،  من  امتيازات  العوائل  لهذه  بالنهاية،  الأمور.  هذه 

اأخرى. وهذا موجود في كّل  لديها ممنوعات ونق�سان من جهة  يكون 

مكان، وعند �سائر الب�سر. فال يجتمع كّل �سيء لأحد! وينبغي التحّمل. 

عليكّن اأن تع�سن بنحو ير�سى عنه اهلل تعالى. واإّني اأوؤّكد عليكّن اأّيتها 

ال�سّيدات ال�ساّبات، اأنتّن زوجات هوؤلء ال�سباب، باأن تراعين الموازين 

تعرن  ل  الثورّية.  وللمراأة  للثورة،  مظهًرا  تكّن  واأن  والثورّية،  ال�سرعّية 

كثير الأهمّية لبع�ض هذه المظاهر. فال ينبغي لالإن�سان اأن ينفق كّل ما 

يح�سل عليه من اأموال على الذهب والزينة والمظاهر واأمثالها. فهذا 

ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    (  .
(1(

�ساأنكّن دون 

 - الخطاب موّجه لن�ساء النبّي - فكّل من تاأتي من 
ۈئ    ۈئ()2)

النبّي.  ن�ساء  لأّنهّن  ِلَم؟  م�ساعًفا.  عذابها  يكون  بفاح�سة  النبّي  ن�ساء 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ( )  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ(. 
پ   ڀ  ڀ(، وهكذا الأمر بالن�سبة للجانب المقابل من الم�ساألة، 
عن  م�ساعًفا  اأجًرا  نعطيك  ال�سالح،  العمل  وعملت  اهلل،  عبدت  فاإن 

اإّن اأجر �سالة زوجة الر�سول P م�ساعف  اأي  اأجر النا�ض الآخرين. 

كذلك.  عبادتها  واأجر  عادّي.  ب�سكل  الآخرين  النا�ض  اأجر  عن  مّرتين 

.1993/3/21  (1(

)2)  الأحزاب/ الآيات 30 - 32.

������� ���� ���� �� ������� .indd   158 8/14/18   11:41:04 PM



159الجل�صة

اإثمها م�ساعًفا مّرتين عن  - اغتابت اأحًدا، يكون  - ل �سمح اهلل  واإذا 

ٹ(،  ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     )ٺ   الآخرين.  النا�ض  اإثم 

ولديكّن امتياز عن الن�ساء الأخريات في حال اتقيتّن. يقول بعد ذلك: 

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ(. هذا خطاب     (

لن�ساء النبّي. لكن ل خ�سو�سّية لن�ساء النبّي ]بذاتهّن[، وخ�سو�سّيتهّن 

 .
(1(

هي بالنت�ساب للنبي

بالطبع، اأقول لكم اأّيها ال�سباب الأعّزاء، اأّنه ينبغي عليكم اأن تكونوا 

نماذج في الحياة الزوجّية. اأحياًنا اأ�سمع عن بع�ض الأفراد اأخباًرا تظهر 

عك�ض ذلك. فالرجل الموؤمن، والذي ي�سير في طريق اهلل، عليه اأن تكون 

جميع ميادين و�ساحات حياته اإلهّية. واإحدى هذه الميادين التعامل مع 

ة الزوجة والأولد. عليكم اأن ت�سبحوا مظهر الأخالق،  العائلة، وخا�سّ

قد تغ�سبون خارج البيت ب�سبب وقوع حادثة �سغيرة ما، لكن ل ينبغي 

زوجاتكم.  مع  ودودين  كونوا  البيت.  داخل  ينعك�ض  اأن  الغ�سب  لهذا 

واإّنني في  اأبنائكم كاآباء بكّل ما تحمله الكلمة من معنى.  وتعاملوا مع 

المنا�سبات المختلفة اأو�سي جميع الم�سوؤولين باأن يكونوا اآباًء لأبنائهم، 

 .
(2(

ول يتعاملوا معهم كغرباء

على  وخطيرة  مهّمة  اأعمال  هناك  تقولوا  ل  بعائالتكم.  اهتّموا 

ل  وجوههم،  في  ن�سحك  ولم  �ساعتين،  اأو  �ساعة  تاأّخرنا  ولو  عاتقنا، 

.2005/7/27  (1(
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نكون قد كفرنا، ولن تقع ال�سماء على الأر�ض، ل. اإّنني اأو�سي م�سوؤولي 

�سوا �ساعات من الليل اأو النهار واأوقات  البالد كاّفة، واأقول لهم، خ�سّ

ورعايتكم،  بمحّبتكم،  واأبناوؤكم  ن�ساوؤكم  ولينعم  لأ�سركم.  الفراغ 

البع�ض  والحياة.  البيت  من  ينزعجوا  ول   .
(1(

وعاطفتكم واهتمامكم 

يخرجون من البيت في ال�سباح الباكر ويعودون عند العا�سرة م�ساًء. ل! 

نحن عادة نو�سي من تتوافر لديهم الإمكانّية، اأن ياأتوا اإلى البيت حّتى 

طعامهم  يتناولوا  واأولدهم،  ن�سائهم  مع  وقًتا  ويق�سوا  الظهيرة،  وقت 

في جّو عائلي، ويق�سوا �ساعة مع بع�سهم البع�ض، ومن ثّم ين�سرفون 

ا في الوقت المنا�سب، اأّول الليل لروؤية  لمتابعة اأعمالهم. واأن ياأتوا اأي�سً

. ول يكونّن الأمر باأن 
(2(

اأولدهم، وليكن لديهم اجتماع عائلّي حقيقّي

يعني  فهذا  م�سوؤول  زوجة  اأ�سبحت  اإن  ]المراأة[  باأّن  الجميع  يت�سّور 

والعاطفة  واللطف،  للمحّبة،  فينبغي  �سّيد!  يا  ل  الراحة.  وقت  انتهاء 

ة الزوجة والأولد، وبالن�سبة لأولئك الذين ل  والهتمام بالعائلة، وخا�سّ

يزال والديهم على قيد الحياة، اأن يكونوا في الم�سوؤولّيات التي نت�سّدى 

 .
(3(

لها اأنا واأنتم اأكثر من النا�ض العادّيين. عليكم اأن تكونوا مثال

اأولدكم اليوم بحاجة اإلى م�سدر محّبة وهذا الم�سدر هو موؤ�ّس�سة 

الأ�سرة. اهتّموا باأولدكم، وتعاملوا معهم باأبّوة وب�سداقة. اأف�سل الآباء 

بالإر�ساد  يتحّلون  الذين  الكبار  فهم  وبناتهم.  لأبنائهم  رفاق  هم  من 

.1993/3/21  (1(
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والتوجيه والمحّبة الأبوّية الفاتحة لالآفاق، وي�سّكلون بالن�سبة لأولدهم 

وهّم  وكالم  اأ�سئلة  لبنكم  كان  اإن  همومهم.  له  ي�سكون  الذي  الرفيق 

ي�سكوه، فينبغي لأذنك واأذن زوجتك اأن تكون الأذن الأولى التي ت�ستمع 

له.  

اإًذا، و�سّيتي الأبوّية لكم اأّيها ال�سباب الأعّزاء هي اأن تنّظموا اأعمالكم 

بالمحّبة  العقالئي؟  الت�سّرف  يكون  وكيف  بعقالنّية.  الأ�سرة  داخل 

والهتمام، ل  وبال�سفافّية  ـ  المي�سور  بالمقدار  ـ  البيت  داخل  والتواجد 

بالالمبالة والعبو�ض. وهذه الم�سوؤولّية اليوم، تقع على عاتقكم. اعملوا 

ـ  على اأن ت�سنعوا من هذه الغر�سات الحديثة التي تنمو وتكبر حولكم 

والتي اأ�سلها من اأ�سلكم ـ �سجرة عظيمة، وعلى اأن ي�سعر �سبابكم باأّن 

لديهم �سنًدا دافًئا ]يركنون اإليه[. 

تخالطوا مع اأولدكم وعا�سروهم، وتحّننوا على زوجاتكم و�ساعدوهّن. 

. اإن لم 
(1(

وينبغي لزوجاتكم واقًعا اأن ي�سعرن باأّنكم تقّدرون جهودهّن

تكن زوجتك متعاونة ومتوافقة معك، فاإّنك لن ت�ستطيع العمل. اإن قلتم 

تتعامل معكم  اأن  الزوجات  �سنطلب من هذه  فلنجّرب ذلك،  نقول  ل، 

وي�ساعدن،  ويتعاوّن،  يتكّيفن،  اإذ  اإّنهّن  الو�سع.  لتدركوا  �سّيئة  باأخالق 

الأولد،  ويرّبين  البيت،  لأمور  ويت�سّدين  ح�سنة،  باأخالق  ويتعاملن 

في  نجاحكم  عوامل  اأكبر  من  لهو  هادًئا،  البيت  جّو  على  ويحافظن 

 - ما  لعمل  البيت  خارج  يت�سّدون  عندما  الرجال،  هم  هكذا  عملكم. 

.2001/10/19  (1(
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عمل �سيا�سي، اأو تجاري، اأو ع�سكري، اأو لأّي عمل اآخر - يجّد وي�سعى 

ويبذل مجهوًدا كبيًرا، ويتعب ويعود اإلى البيت، فيظّن نف�سه اأّنه قد فتح 

العمل، غافاًل  الجبهة كانت عاطلة عن  ال�سّيدة خلف  واأّن هذه  خيبر، 

عن اأّنه لو لم تكن هذه ال�سّيدة خلف الجبهة، لما ا�ستطاع القيام ب�سيء 

تعرفوا  اأن  الآخرون،  وال�سادة  ال�سباب،  اأّيها  عليكم  الجبهة.  تلك  في 

ت�سّرف  والثوري  الموؤمن  الرجل  من  يظهر  اأن  وحذاِر  زوجاتكم.  قدر 

زوجته.  مع  الرجل  بتعامل  يتعّلق  فيما  الإ�سالم  لتعاليم  مخالف  وخلق 

بالطبع، الن�ساء ل�سن مع�سومات! ول نريد القول اإّن كّل التق�سير منكم 

ويتحّملن،  وي�ساعدن  يتعاوّن  اأن  ا  اأي�سً ال�سّيدات  ل، على  الرجال،  اأّيها 

.
(1(

بالنهاية، هناك م�ساعب

اأن تكون عالماتكم  اأقوله لالأولد، ينبغي  اأن  ا  اأي�سً اأوّد  هناك �سيء 

اأعلى من الأولد الآخرين. هذه عقيدتي. بالطبع، اأنا ل اأعلم �سيًئا عن 

عالماتكم، لكن ينبغي اأن تدر�سوا اأكثر من الآخرين، �سواء كنتم فتية 

اأو فتيات. وحتًما، الأخالق وال�سلوك في المدر�سة مهّمان. وت�سّرفكم 

]مع �سائر  ا مهّم، وفي التعاطي  اأي�سً في الطريق ومع الأولد الآخرين 

ا مهم. .. واإّنه لمو�سع فخر لآبائكم، اأن يكون اأولدهم في  �لنا�ض[ اأي�سً

المدر�سة حافظين لقيم الثورة، وداعمين لعوائل ال�سهداء، ومدافعين 

عن الدين والثورة. عليكم اأّيها الأولد، البنات والبنون، اأن تكونوا هكذا 

 .
(2(

في المدر�سة

.2004/9/23  (1(

.1993/3/21  (2(
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اأقول لكم هنا، اإّن عدد ال�سباب الن�سيط والمتعّلم في بلدنا، ي�سّكل 

اليوم اإحدى العوامل المهّمة لتقّدم البلد. وترون في هذه الإح�ساءات 

التي ُتقّدم، دور ال�سباب المتعّلم والواعي والمفعم بالن�ساط والطاقة. 

علينا تجديد النظر في �سيا�سة تحديد الن�سل. لقد كانت �سيا�سة تحديد 

الن�سل �سائبة في برهة من الزمن. ولقد ُحّددت لها اأهداف. وبناًء على 

في  والخبراء  والعلماء  ون  المخت�سّ قّدمها  التي  والتقارير  الدرا�سات 

هذا المجال، حّققنا في العام 1991 الأهداف التي حّددناها لتحديد 

ال�سيا�سة،  هذه  تغيير  علينا  كان  ف�سعوًدا،   1992 العام  ومنذ  الن�سل. 

ل  الخطاأ.  هذا  نجبر  اأن  اليوم  علينا  نغّيرها.  لم  اإذ  اأخطاأنا  ولقد 

ال�سباب  ال�سباب ومظهر  اأن ي�سمح بزوال غلبة جيل  البلد  ينبغي لهذا 

اإذا ما ا�ستمّرينا على هذا الحال، وهذا بح�سب ما  فيه، و�سوف تزول 

قّدمه الخبراء من درا�سات علمّية ودقيقة، ولي�ض مجّرد خطابات. اإن 

ا�ستمّرينا على هذا المنوال، ففي غ�سون �سنوات �ستقّل ن�سبة ال�سباب ـ 

والذين ي�سّكلون اليوم الن�سبة الأكبر من عدد ال�سّكان ـ لدينا، و�سي�سبح 

خر، �ستنخف�ض ن�سبة 
ُ
مجتمعنا مجتمًعا هرًما، وبعد م�سّي عّدة �سنوات اأ

ال�سّكان في البلد، لأّن �سيخوخة ال�سّكان تترافق مع قّلة الإنجاب. لقد 

ُحّدد زمان معّين، وبّينوه لي، حيث �سيكون عدد �سّكاننا في ذلك الوقت 

 .
(1(

ا اأقّل من عدد �سّكاننا في الوقت الراهن. وهذا �سيء خطير جدًّ

اإّنني اأوؤمن باأّن بلدنا بالإمكانات التي يملكها، يمكنه اأن ي�سّم مائة 

.2011/7/25  (1(
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وخم�سين مليون ن�سمة. واأنا اأوؤمن بزيادة عدد ال�سّكان. وكّل عمل وتدبير 

مائة  ن�سبح  اأن  بعد  فلينّفذ  ال�سّكان،  عدد  ازدياد  اإيقاف  اإلى  يهدف 

.
(1(

وخم�سين مليون ن�سمة!

اإّن اإنجاب الأطفال هو اأهّم مجاهدات الن�ساء واأهّم وظائفهّن، لأّن 

الإنجاب هو في الحقيقة فّن المراأة وميزتها. فهي التي تتحّمل م�سّقاته، 

ومعاناته، وهي التي وهبها اهلل تعالى، دون الرجل، الو�سائل والأدوات 

والبنية  وم�ساعرها،  وعاطفتها،  التربية،  �سبر  فمنحها  الولد،  لتربية 

.
(2(

الج�سدّية لذلك، في الواقع هذا فّن الن�ساء ومهارتهّن

اأولدهن  ب�سّحة  بالهتمام  الأّمهات  ة  وخا�سّ العائالت،  اأو�سي 

وتغذيتهم، واللتفات اإلى اأّن اأف�سل غذاء للطفل هو حليب الأّم. ذاك 

وهو  للغرب،  اّتباًعا  ال�سابق  النظام  في  به  معموًل  كان  الذي  ال�سيء 

�سّيئ  اأمر  هو  مختلفة،  لحجج  اأولدهّن  اإر�ساع  من  الأّمهات  تهّرب 

اأّن  الحّظ،  الراأي. ومن ح�سن  لهذا  المخالف  راأيه  ولالإ�سالم  للغاية. 

اأف�سل  الأّم  حليب  اأن  به  الم�سّلم  ومن  الأمر،  هذا  يوؤّكد  اليوم  العلم 

 .
(3(

غذاء للطفل. فليوؤّمن الغذاء ال�سليم، والنظيف، والجّيد لالأطفال

من  ويزيدوا  الإنجاب،  من  يكثروا  اأن  ولل�سباب  لالأ�سر،  ينبغي 

لهو  اليوم  المّتبع  بال�سكل  البيوت،  في  الأولد  عدد  وتحديد  الن�سل. 

.2011/8/7  (1(

.2013/5/1  (2(

.1987/4/10  (3(
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الذي  ال�ساّب  الجيل  هذا  على  نحافظ  اأن  ا�ستطعنا  اإن  خاطئ.  اأمر 

القادمة،  الع�سرين  وال�سنوات  القادمة،  الع�سر  ال�سنوات  في  لدينا 

جميع  �سيحّلون  من  هم  فاإّنهم  البلد،  لهذا  الم�ستقبلّية  المراحل  وفي 

وال�ساّبات،  ال�سباب  اأّيها  لكم  تو�سياتي  هذه   .
(1(

البلد هذا  م�سكالت 

هذه  تدخل  بحيث  الأمر  يكونّن  ول   .
(2(

ولالآخرين والأّمهات  والآباء 

الكلمات في هذه الأذن فتخرجوها من الأخرى. اأبقوها في اأذهانكم. 

الن�سائح  بهذه  تعملوا  اأن  في  اأرغب  اأنا  وحقيقًة،  بجّدّية.  نتكّلم  اإّننا 

 .
(3(

باهتمام ودّقة، واأن تّتبعوها

 Q و�أمير الموؤمنين O اأ�ساأل اهلل تعالى ببركة فاطمة الزهراء

اللذين كانا في كّل هذه الأمور التي ذكرتها نموذًجا ومثاًل، اأن يوّفقكم 

 .
(4(

جميًعا، ويبارك لكم في حياتكم

واأن  وال�سعادة،  الطّيبة  بالحياة  عليكما  يمّن  اأن  تعالى  اهلل  اأ�ساأل 

تح�سال على ذلك ال�سكن والراحة الذي جعله اهلل تعالى لالإن�سان في 

 .
(5(

الزواج وت�سكيل العائلة

اأ�ساأل اهلل تعالى اأن تكونا عوًنا واإزًرا لبع�سكما.

.2012/10/10  (1(

.1996/8/1  (2(

.1993/3/21  (3(

.2002/8/28  (4(

.2002/9/19  (5(
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�أن  تعالى  واأ�ساأله  ومتوافقين.  البع�ض  لبع�سكما  محّبين  تكونا  واأن 

 .
(1(

يجعل حياتكما عذبة ولذيذة

والذّرّية  الأولد  ويهبكما  ببركاته،  ي�سملكما  اأن  تعالى  اهلل  اأ�ساأل 

 .
(2(

الطّيبة

واأ�ساأل اهلل تعالى اأن يهبكما اأولًدا كثيرين، واأن ترّبياهم جميًعا بنحو 

 .
(3(

�سليم، وعلى ال�سالح، واأن يكونوا في خدمة الإ�سالم، وجنوًدا له

اأ�ساأل اهلل تعالى اأن تعينكما ن�سائحي ]هذه[ على اأن تعي�سا حياتكما 

حياة مباركة، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 2/3/3.

مبارك لكم اإن �ساء اهلل

.2003/3/3  (1(

.2002/5/29  (2(

.1984/3/2  (3(
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