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الزوجي��ن ل�س��عادة 

المقّدمة

ْزَو�ًجا لِّتَ�ْسُكنُو� �إِلَْيَها 
َ
ُكْم �أ نُف�سِ

َ
ْن َخَلَق لَُكم مِّْن �أ

َ
{َوِمْن �آيَاِتِه �أ

ُروَن} ًة َوَرْحَمًة �إِنَّ ِفي َذِلَك َلآيَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَّ َودَّ َوَجَعَل بَْينَُكم مَّ

لعّلنا كثيرًا ما قراأنا هذه الآية المباركة، اأو ترّددت في اأ�شماعنا عند كّل زفاف، ولعّلنا 

فّكرنا اأي�شًا في معناها وتف�شيرها، ولكن كالم اهلل بحر ل ينفد، وقعره عمق ل يدرك، 

وكّل َمن دخل فيه خرج بحّلة جديدة. ولو �شّلطنا ال�شوء في هذه الآية على كلمة »موّدة 

ورحمة« لوجدنا اأّن بناء الأ�شرة كما يريده اهلل �شبحانه ل بّد اأن يكون على هذين الركنين 

العظيمين، واإّن اأّي اأ�شرة تفقد اأ�شا�س الموّدة اأو اأ�شا�س الرحمة ُتهّدد بالتدمير، ولم تبق 

اأ�شرة، وتتحّول اإلى عالقة مادّية بين الزوجين، اأو عالقة ت�شّلط و�شيطرة من طرف على 

اأغلى ما عنده  الزوج  الموّدة، يبذل فيها  ت�شودها  اّلتي  الأ�شرة  اأّن  بينما نالحظ  طرف، 

لزوجه ل ل�شيء مادّي، ول يريد منه اأجرًا اأو جزاًء، واإّنما فقط لأّنه يحّبه، بل قد تترّقى هذه 

الموّدة عبر المعا�شرة،بمرور الوقت، لت�شبح العالقة هي عالقة الرحمة والأن�س، ل كما 

يظّن بع�س النا�س من اأّن الزواج »مقبرة الحّب«، كاّل، الزواج المبنّي على الموّدة والرحمة 

ل يكون مقبرة الحّب، بل ي�شبح الزوج ل ي�شتطيع العي�س من دون زوجه ولو للحظات.

وقد توؤّدي الظروف اإلى مر�س اأحد الزوجين مر�شًا ع�شاًل، اأو ت�شيبه عاهة ج�شدّية، 

كّلفته  مهما  الم�شاب،  زوجه  عن  الزوج  فيه  يتخّلى  ل  الرحمة  على  المبنّي  فالزواج 

من  بكثير  واأو�شع  واأ�شمى  اأرقى  فالرحمة   الرحمة.  معاملة  معه  يتعامل  لأّنه  الإ�شابة، 

مفهوم الحّب.

�شرنا 
ُ
اأ تكون  اأن  الأ�شرة، ولأجل  اأ�ّش�س  الزوجّية، وهكذا  العالقة  الإ�شالم  بنى  هكذا 

الحبيبة في مجتمعنا تنعم بالدفء والموّدة وال�شعادة. اخترنا اأهّم الن�شائح التي كان 
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{، للزوجين قبل عقد زواجهما،  ال�شّيد علّي الخامنئّي  الم�شلمين  اأمر  يقّدمها ولّي 

ليبنيا حياتهما على اأ�شا�س الوعي المعي�شّي. 

والإدراك لهذا البناء الجديد، ولهذه الأ�شرة الواعدة.

على اأمل اأن يكون هذا العمل م�شاهمًا في الهدف الذي نرنو اإليه، وهو �شعادة الزوجين 

في كّل بيت، وعلى اأمل اأن ننال بهذا الجهد ر�شى �شاحب الع�شر والزمان |.

مركز نون للت�أليف والترجمة
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الزواج
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الف�صل الأّول

13



ن�سيح�������ة  101

14



الزوجي��ن ل�س��عادة 

الزواج اأحد القيم الإ�سالمّية: 1 .

 P النبّي  و�شّنة  �شبحانه  اهلل  كتاب  من  النابعة  الإ�شالمّية  الروؤية  اإّن 

قّل  مكانة  للزواج  اإعطائها  في  بل  وترغيبها،  حثِّها  في  الدللت؛  وا�شحة 

نظيرها، حّتى قال النبّي الأكرم P: »م� ُبني بن�ء في الإ�سالم اأحّب اإلى 

 .
(1(

اهلل عزَّ وجلَّ من التزويج«

وهذا م� ُي�سير اإليه �سم�حة ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخ�منئي {:

»المو�سوع الأ�س��س والأّول هو اأنَّ الزواج الذي جعله اهلل تع�لى �ُسّنًة، وتقت�سيه 

الفطرة اأي�س�ً، هو اإحدى النعم والأ�سرار الإلهّية، واإحدى الظواهر التي ل ُيمكن 

اجتن�به� في الحي�ة الب�سرّية. فقد ك�ن ب�لإمك�ن اأن يترك اهلل تع�لى الن��س و�س�أنهم 

ليذهبوا ويتزّوجوا، ولم يحكم ب�أّن هذه الم�س�ألة واجبة اأو ج�ئزة، ولكنَّه  تع�لى 

.
(2(

ج فقد اأ�س�ع تلك القيمة« اعتبر الزواج اإحدى القيم، واأنَّ من لم يتزوَّ

. 2 منهج الإ�سالم هو الأف�سل:

»يوجد في الم�سيحّية واليهودّية والأدي�ن الأخرى اأي�س�ً مثل هذه ال�سوابط 

للزواج، لكن بنحو اآخر، وقد اأم�سى الإ�سالم ذلك واعتبرهم� )اأي الزوج والزوجة( 

.
(3(

زوج�ً  وزوجة واعتبر اأبن�ءهم� �سرعّيين«

)1)  و�شائل ال�شيعة، ج 14، �س 3.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/10/6 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/5/11 هـ.�س.
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»اإّن كيفّية الزواج في الإ�سالم اأف�سل منه� في بقّية الأدي�ن وال�سعوب، �سواٌء في 

عت ح�سب م�سلحة الإن�س�ن. الزيج�ت  مقّدم�ته اأم اأ�سله اأم ا�ستمراره، فكّله� قد �ُسرِّ

في الأدي�ن الأخرى محترمة ومعتبرة عندن�، اأي تلك العقود التي تتّم في الكن�ئ�س 

ومع�بد اليهود اأو اأّي �سعب من ال�سعوب كيفم� تّمت فهي معتبرة عندن�، ول نراه� 

ب�طلة ب�لن�سبة لهم. لكّن الأ�سلوب الذي حّدده الإ�سالم هو اأف�سل، لأّن الإ�سالم 

 ً� اأّكد على اأنَّ هن�ك حقوق�ً للرجل وحقوق�ً للمراأة، واآداب�ً للمع��سرة واأ�سلوب�ً خ��سّ

.
(1(

للزواج، والأ�سل هو اأن تدوم الأ�سرة وت�سعد الع�ئلة«

تكوين الأ�سرة فري�سة اإلهّية: 3 .

ل  وهو عمل  الإ�سالم،  نظر  اإلهّية من وجهة  فري�سة  �سرة 
ُ
الأ تكوين  »ُيعتبر   

ُيذكر  لم  اإن  وهو  اإلهّي�ً،  وتكليف�ً  واجب�ً  ب�سفته  والمراأة  الرجل  به  يقوم  اأن  ُبّد 

�سمن الواجب�ت ال�سرعّية، اإّل اأّنه قد ُح�سَّ عليه كثيراً، بحيث ُيفهم اأّن اهلل تع�لى 

يوؤّكد على هذا الأمر ل ب�سفته ت�سريع�ً، واإّنم�  ب�سفته ح�دثة خ�لدة وموؤثِّرة في 

الحي�ة والمجتمع، لذا ورد كلُّ هذا الحّث على الرتب�ط بين الزوج والزوجة وذّم 

.
(2(

النف�س�ل«

اهلل تعالى ل ُيحبِّذ العزوبّية: 4 .

ج ول يفعل ذلك، والبنت التي تروم الزواج  »اإّن ال�س�ّب اّلذي ي�ستطيع اأن يتزوَّ

اأظّنهم� �س�دقين في  وترف�س الخ�طبين، متذّرَعين ب�أّن الوقت لم يحن بعُد ل 

عواطفهم� وفي حديثهم� ذاك، ول ب�أ�س عليهم� في اأن ي�س�أل غرائزهم� الجن�سّية، 

الّل�س�ن،  من  ولي�س  الدم،  في  تر�ّسحت  التي  الغدد  تلك  من  الجواب  لي�أتي 

وليح�ول اأي�س�ً توجيه ال�سوؤال لنبّيهم� الأكرم محّمد بن عبد اهلل P، لُيجيبهم� 

ب�سراحة: 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/12/11 هـ.�س.
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 .
(1(

مّني«« فلي�س  �ُسنّتي  عن  رغب  فمن  �سنّتي،  »النك�ح 

ويقول {:

ال�سب�ب  �سّيم�  ل  العزب�ء،  والمراأة  الأعزب  الرجل  ُيحّبذ  ل  تع�لى  اهلل  »اإّن 

الذين لم يتزّوجوا لحّد الآن، ول يخت�ّس ذلك ب�ل�سب�ب. اهلل تع�لى ُيحّب الحي�ة 

. ومن غير المحّبذ في نظر الإ�سالم اأن يق�سي الإن�س�ن عمره وحيداً؛ 
(2(

الم�ستركة

تكون  اأن  الإ�سالم  اأراد  فقد  الإن�س�نّي،  الهيكل  في  الغريب  ك�لموجود  �سيكون  اإذ 

.
(3(

الع�ئلة هي الخلّية الحقيقّية لمجموعة الهيكل الجتم�عّي ل الفرد بمفرده«

ة النبّيP. 5 الزواج في الوقت المنا�سب: �ُسنَّ

ويقول �سم�حته {:

P قد ق�ل: »النك�ح �سّنتي«. وطبع�ً  اأّن النبّي  »لدين� رواية معروفة، وهي 

ق�ل  اإذاً  فلم�ذا  والأدي�ن،  الأقوام  وكّل  الب�سر  جميع  و�ُسنَّة  التكوين،  �ُسنَّة  هي 

الت�أكيد  هو  ال�سبب  يكون  رّبم�  الخت�س��س؟  هذا  �سرُّ  وم�  �ُسّنتي؟   P النبّي 

خرى فلم يكن كذلك.
ُ
الأ الإلهية  الأدي�ن  اأّم� في  الإ�سالم،  الكثير في 

اأنتم ُتالحظون اأّن ت�أكيد الإ�سالم على الزواج ل يوجد له مثيٌل في المدار�س 

الجتم�عّية والفل�سف�ت ال�س�ئعة وال�سي��س�ت الرائجة في الع�لم. ف�لإ�سالم ُي�سّر 

.
(4(

على اأن يتزّوج الأولد والبن�ت في الوقت الذي يكونون فيه ُم�ستعّدين للزواج«

اأي�س�ً،  واإ�سالمّية  دينّية  �ُسّنة  فهو  كونه ح�جة طبيعّية  اإلى  ب�لإ�س�فة  »النك�ح 

الطبيعة  تقت�سيه  الذي  العمل  هذا  من  الثواب  ك�سب  جّداً  ال�سهل  فمن  وعليه 

.
(((

التكوينّية والح�جة«

الزواج  ب�أنَّ   Pالأكرم النبيُّ  ُيعبِّر  وعندم�  واإلهّية،  تكوينّية  �سّنة  هو  »الزواج 

)1)  بحار الأنوار، ج103، �س 220.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/11/20 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/10/5 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/6/28 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/11/9 هـ.�س.
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�ُسّنتُه فهذا يعني اأّن الإ�سالم اأّكد كثيراً على هذه الم�س�ألة، اأّم� لم�ذا؟ فهذا راجع 

الإن�س�ن  �سرة في تربية 
ُ
الأ الكبير لتكوين  الت�أثير  اأهمّية المو�سوع، وب�سبب  اإلى 

والروحّية  الع�طفّية  الن�حية  من  ال�سليم  الإن�س�ن  بن�ء  وفي  الُخُلقّي،  وتك�ُمله 

.
(1(

وغيره�«

الزواج المبكر: 6 .

لالإن�شان  فينبغي  واإ�شالمّيًا،  وفطرّيًا  غريزّيًا  مطلوبًا  الــزواج  كان  واإذا 

عن  ليدراأ  ال�شباب،  حال  في  الــزواج  اإلــى  المبادرة  الم�شلمة  اأو  الم�شلم 

ال�شيطان. اأبواب  من  كبيرًا  بابًا  ولي�شدَّ  الرغبة،  �شغط  نف�شه 

ويقول �سم�حته {:

»ك�ن النبيُّ P يوؤّكد على ال�سب�ب الزواج المبكر - �سواء ال�س�ّب�ت اأم ال�سب�ب - 

ر لهم الآخرون. ونحن ل ُبدَّ اأن نعمل على  وطبع�ً برغبتهم واختي�رهم ل اأن ُيقرِّ

اأن  قبل  المن��سبة  ال�سّن  في  ال�سب�ب  يتزّوج  اأن  يجب  مجتمعن�.  في  ذلك  ترويج 

يخرجوا من فترة ال�سب�ب، وفي ح�ل الن�س�ط والرغبة، وهذا خالف فهم الكثير 

من الأفراد الذين يظّنون اأّن الزواج في فترة ال�سب�ب زواج غير ن��سج ول ث�بت، 

لكنَّ العك�س هو ال�سحيح، ولي�س الأمر كم� يّدعون، ف�إذا تّم الزواج ب�سورة �سحيحة 

ف�سيكون زواج�ً ث�بت�ً وح�سن�ً، و�ستكون العالقة بين المراأة والرجل حميمة جّداً 

.
(2(

في هكذا ع�ئلة«

ويقول {:

»هن�ك اإ�سرار في الإ�سالم على اأن تتّم عملّية الزواج في اأوانه�، اأي عند الإح�س��س 

�ت الإ�سالم، فكّلم� ك�ن اأ�سرع ك�ن اأف�سل، ونعني  ب�لح�جة اإليه�، وهذه من مخت�سّ

بقولن� اأ�سرع: الوقت الذي ي�سعر فيه الولد: البن والبنت ب�لح�جة اإلى الزواج، 

فكّلم� تّم ذلك ب�سرعة ك�ن اأف�سل، وال�سبُب الك�من وراء ذلك هو: 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/4/29 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/23 هـ.�س.
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يم�سي  اأن  قبل  اأي  اأوانه�  في  ج  للمتزوِّ تح�سل  وخيرات  برك�ت  للزواج  اإّن  اأّوًل: 

الزم�ن، وينق�سي عمره«.

ث�ني�ً: اإّنه يمنع ثورة الغريزة الجن�سّية؛ لذلك قيل »من تزّوج اأحرز ن�سف دينه«. 

فيّت�سح بح�سب هذه الرواية اأّن ن�سف الأخط�ر التي يتعّر�س له� دين الإن�س�ن 

.
(1(

ت�أتي من ثورة الغريزة الجن�سّية، وهذا الرقم كبير جّداً«

ت�سهيل الزواج: 7 .

الإ�شالمّي  المجتمع  فعلى  المبّكر،  لــلــزواج  ذًا  ُمحبِّ ال�ــشــالم  كــان  واإذا 

وال�شاّبات.  ال�شباب  على  الزواج  لت�شهيل  ال�شعي 

ويقول {:

مرا�سم  اأّن  ف�سترون  المختلفة،  ال�سعوب  عند  الزواج  مرا�سم  اإلى  نظرتم  »اإذا 

الزواج في الإ�سالم �سهلة وي�سيرة. طبع�ً ل ب�أ�س ب�لحتف�ل وال�سرور وم� �س�كلهم�، 

والدينّية  الر�سمّية  والت�سريف�ت  الآداب  من  لي�س  هذا  لكّن  ي�ستهي،  وم�  فكلٌّ 

للزواج.

اأن  يجب  اأّنه  اأّم�  به،  يقوم  ل  اأو  �س�ء  متى  بذلك  يقوم  اأن  اأحٍد  اأيِّ  فب�إمك�ن 

يذهب� اإلى اأحد المع�بد وينحني� اأم�م �سخ�ٍس م�، ويفعال م� يفعالن، اأو المرا�سم 

الموجودة في الأم�كن الأخرى، ف�إّن هذا غير موجود في الإ�سالم. م� هو موجود 

.
(2(

في الإ�سالم هو �سيغة �سرعّية يجب قراءته�«

القيود الجاهلّية؟ 8 .

المتع�رفة  وال�سروط  الج�هلّية  القيود  المقّد�س  الإ�سالمّي  ال�سرع  »اأزال 

وال�سنن  وال�سروط  الأمور  من  �سل�سلة  واأر�سى  الزواج،  م�س�ألة  في  الجهالء  بين 

بعيداً  عندن�  والعقد  الزواج  فيه�  يكون  بطريقة  ت�سّرفن�  اإذا  ونحن،  الجديدة. 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/12/9 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/6/28 هـ.�س.
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ومنّزه�ً عن تلك الأ�سي�ء التي اأزاله� الإ�سالم، ومزّين�ً ب�ل�سنن التي اأ�ّس�سه� الإ�سالم 

ف�إّن عقدن� وزواجن� �سيكون اإ�سالمّي�ً، و�سيكون وفق�ً لم� ير�س�ه نبيُّ الإ�سالم وق�ئد 

اأزاله�  – تلك الأ�سي�ء التي  – ل �سمح اهلل  اأدخلن�  اإذا  اأّم�   .Pالب�سرّية العظيم

الإ�سالم ورم�ه� بعيداً في عقد الزواج، فعنده� �سيكون عقدن� عقداً ج�هلّي�ً، فنحن 

م�سلمون، لكّن عملن� عمل الج�هلّية، اأو اإذا لم نراِع الأمور التي اأ�ّس�سه� الإ�سالم 

في م�س�ألة الزواج، ف�إّن عقدن� اأي�س�ً �سوف لن يكون عقداً اإ�سالمّي�ً ك�ماًل.

واإذا ك�ن العقد اإ�سالمّي�ً ومط�بق�ً لل�سنن القراآنّية التي و�سعه� الإ�سالم، ف�إّن 

.
(1(

الحي�ة �ستكون جميلة، و�سيعي�س الزوج والزوجة حي�ة طّيبة«

نوا الأمور، يكفكم اهلل: هوِّ 9 .

م�ذا  تزّوجن�  ذا  اإ ّنن�  اإ يقولون:  ال�سب�ب،  مع  الحديث  يجري  »عندم� 

�س��سّية  الأ الأعم�ل  دائم�ً  ُتعرِقل  التي  القيود  هي  هذه  ذلك؟  بعد  �سنفعل 

 اأي اأّن اهلل 
(2(

ِلِه}  ِمن َف�سْ
ُ
والمهّمة. يقول تع�لى: {اإِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغِنِهُم اهلل

ة في  تع�لى �سيتوّلى كف�ية اأمورهم اإذاً تزّوجوا، ف�لزواج ل ُيوِجد م�س�عب خ��سّ

و�سعكم المع��سّي، واإّنم� العك�س، ف�هلل تع�لى �سُيغنيكم من ف�سله، اهلل تع�لى يقول 

احتي�ج�ت  ونخترع  التدبير،  بدل  ب�لتبذير  نعمل  ُيق�ل:  وكم�  نعم، فنحن،  هذا. 

ر  ر؟ الُمق�سِّ وهمّية واأموراً زائدة، وطبع�ً �سوف تبرز هن�ك م�س�كل، ومْن الُمق�سِّ

ب�لدرجة الأولى هم الأغني�ء.

نون م�دّي�ً يرفعون م�ستوى الطموح�ت والميول والحتي�ج�ت  فهوؤلء المتمكِّ

رون اأي�س�ً، حيث يجب  الك�ذبة اإلى اأعلى م�ستوى. وكذلك بع�س الم�سوؤولين ُمق�سِّ

لكّنهم ل يقومون بذلك. ل  روا المك�نّي�ت،  يوفِّ واأن  الأمور  اأن يطرحوا  عليهم 

ريد اأن اأقول: اإّن الحكوم�ت ل دور له� تج�ه ال�سب�ب وتج�ه م�س�ألة زواجهم، ولكن 
ُ
اأ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/1/22 هـ.�س.

)2)  �شورة النور، الآية 32.
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اأّن الزواج اأمٌر �سروريٌّ  يجب اأن تّت�سح هذه الق�سّية للمجتمع الإ�سالمّي، وهي 

يجب اأن يتّم ويتحّقق.

يقوله  م�  اأو  الآن،  لحّد  للزواج  ُمهيَّئ�ت  غير  اأّنهنَّ  من  الفتي�ت  تقوله  م�  اإّن 

ال�سب�ب من اأّنهم ل يملكون م� يكفي من الن�سج العقلّي اإلى الآن، هو كالم غير 

لي�س  الأمر  اأّن  الحي�ة  اأمور  الكثير من  اإلى حدٍّ م�، حيث ُنالحظ وفي  منطقّي 

اأن  غير  ويفهمون،  الك�في  ال�ستعداد  ويملكون  جّداً  ممت�زون  ف�ل�سب�ب  كذلك، 

ل للم�سوؤولّية، ولذلك ف�إّن اإح�س��س الهروب من الم�سوؤولّية، يحول  الزواج هو تحمُّ

.
(1(

ن�سبّي�ً دون القي�م بهذا العمل«

�سكلّيات تبلغ الإ�سراف: 10 .

»ال�سكلّي�ت اأمر ُم�سرٌّ ب�لمجتمع، والذين ُيع�ر�سون ال�سكلّي�ت لي�س معنى هذا 

اأّنهم يجهلون لّذاته� وُمتعه�، كاّل...! بل هم يعتبرونه� عماًل ُم�سّراً ب�لمجتمع 

مثل دواء اأو �سراب ُم�سّر، ف�لمجتمع يلحقه ال�سرر ب�سبب هذه ال�سكلّي�ت الزائدة، 

نعم، ل ب�أ�س اإذا ك�نت �سمن حدود المعقول والمتع�رف اأّم� عندم� تدخل في ب�ب 

.
(2(

المن�ف�سة هكذا، ف�إّنه� تخرج عن حّده� وتذهب في اتج�ه�ت اأخرى«

»بع�س الن��س ُي�سرفون ويهدرون وُيبّذرون، وفي هذا الزم�ن الذي يوجد فيه 

فقراء في المجتمع، اأولئك الذين ل تتوّفر لديهم اأّولي�ت الحي�ة، ف�إّن مثل هذه 

الأعم�ل ُتعتبر تبذيراً واإ�سراف�ً، واأعم�ًل غير م�سوؤولة وكّل من يقوم بذلك فهو 

.
(3(

مخطئ

البع�س من الن��س يك�سبون الإثم من العمل الذي ُيمكن اأن ين�لوا به الثواب، 

م�ت التي يرتكبونه�. وخلط هذا  اإ�سراف، والمحرَّ من خالل م� يقومون به من 

التي يرتكبونه�، ف�لحرام لي�س فقط م�س�ألة  مة  المحرَّ ب�لأعم�ل  الح�سن  العمل 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/6/28 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1370/4/20 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/6/11 هـ.�س.
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م، لكنَّ الإ�سراف  الختالط بين الأجنبّي والأجنبّية وم� اإلى ذلك، طبع�ً هذا محرَّ

الح�لت هو  بع�س  في  الفقراء  الن��س  قلوب  اإحراق  التبذير حرام،  حرام،  اأي�س�ً 

حرام حّق�ً، الإفراط، التحليل والتحريم، لكي ي�ستطيع الأب اأن ُيهيِّئ اأث�ث العر�س 

.
(1(

لإبنته، كّل هذا حرام«

ب�سبب  الآخرين  على  الأمور  بون  ُي�سعِّ الذين  اأولئك  عن  را�سي�ً  ل�ست  »اأن� 

النفق�ت الب�هظة والإ�سراف في اأمر الزواج. طبع�ً نحن نقبل ب�لحتف�ل والفرح، 

تزّوجوا  لو  حتى  الذين  وال�س�ّب�ت  ال�سب�ب  من  فكم   .
(2(

الإ�سراف ُنع�ر�س  لكّنن� 

ف�إّنهم وب�سبب ل مب�لة الأثري�ء ي�سعرون ب�لنق�س والألم وتتوّلد لديهم عقدة، 

.
(3(

حيث ُيح�ّسون اأن �سيئ�ً م� ينق�سهم، ويوّبخون اأنف�سهم«

الفنادق وال�سالت الُمكِلفة: 11 .

اأن  الممكن  من  طبع�ً  الُمكِلفة.  والحفالت  وال�س�لت  الفن�دق  هذه  »دعوا 

ل  اأن�  بذلك،  ب�أ�س  ل  ال�س�لت،  اإحدى  في  ع�دّي�ً  احتف�ًل  ُيقيم  من  هن�ك  يكون 

ريد الجزم، لأّن بع�س الن��س ل تّت�سع بيوتهم اأو لي�س لهم تلك الإمك�نّية، ولكْن 
ُ
اأ

تجّنبوا الإ�سراف، ف�لفرح والحتف�ل ودعوة الأ�سدق�ء والأق�رب والأ�سح�ب اأمٌر 

.
(4(

ح�سٌن، لكنَّ الإ�سراف اأمٌر �سيِّئ ل يليق ب�سعبن� الم�سلم«

»والعقد والزواج والفرح �سيء جّيد، حّتى النبّي الأكرمP قد اأق�م حفل زواج 

واحتفلن.  الن�س�ء  و�سّفقت  عر  ال�سِّ الن��س  واأن�سد  وفرح   ،O الُمكّرمة  لبنته 

ولكْن ل ينبغي اأْن يكون هن�ك اإ�سراف في مج�ل�س العقد والزواج. واأحد مظ�هر 

هذا الإ�سراف هو مرا�سم العقد والزواج الب�هظة التك�ليف، حيث ُيقيمون المرا�سم 

الحلوي�ت  على  كثيرة  اأمواٌل  وُتهَدر  والُمكلفة،  الف�رهة  وال�س�لت  الفن�دق  في 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/11/9 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/24 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/10/5 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/10/27 هـ.�س.
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والفواكه والم�أكولت التي ُتتلف اأو ُترمى على الأر�س وت�سيع، من اأجل م�ذا؟ من 

.
(1(

اأجل المن�ف�سة، ومن اأجل اأن ل يتخّلفوا عن ق�فلة الإ�سراف«

ب�أنف�سكم،  ال�سرر  األحقتم  واإذا ح�سل فقد  اإ�سراف،  اأن يكون هن�ك  ينبغي  »ل 

ومن   ،Pالإ�سالم نبّي  عين  من  اأنف�سكم  اأ�سقطتم  واأي�س�ً  وال�س�ّب�ت،  ب�ل�سب�ب 

.
(2(

عيني الإم�م �س�حب الزم�ن |، ف�لإ�سراف والإفراط ُيعّد عماًل ُمحّرم�ً«

»الزواج ال�سعيد هو لي�س الزواج الذي يكثر فيه الإنف�ق ويكثر فيه الإ�سراف. 

حّتى  �سعيداً  ُي�سبح  حميم�ً  الزواج  ك�ن  ف�إذا  الحميم،  الزواج  هو  ال�سعيد  الزواج 

من  اثنتين  اأو  واحدة  في  والأق�رب  الأ�سدق�ء  يجتمع  فعندم�  ب�سيط�ً.  ك�ن  ولو 

ُغَرف البيت، فهذه هي مرا�سم الزواج، اأم� المرا�سم الكبيرة وال�س�لت الكذائّية 

اأو الفن�دق والتك�ليف الب�هظة وال�سلع الغ�لية الثمن لتلك المرا�سم فهذه كلُّه� 

ر  لي�ست من��سبة اأ�ساًل، ل اأقول: اإّنه� تبطل الزواج، كاّل، الزواج �سحيح، لكنَّه� ُتعكِّ

.
(3(

اأجواء المجتمع«

»لم تكن هذه ال�س�لت وهذه الأمور موجودة في الم��سي. لقد ك�نوا يحتفلون 

في غرفة اأو اثنتين، وي�أتي ال�سيوف ويتن�ولون الحلوى، فهل ك�نت تلك الزيج�ت 

اأقل بركة من زيج�ت هذه الأي�م؟

وهل ك�نت ِعّزة البن�ت اأقّل منه� اليوم، بحيث يجب اأن يذهبن اليوم اإلى تلك 

ال�س�لت الكبيرة؟ ل ب�أ�س، اأن� ل اأرف�س تلك ال�س�لت، واإنَّم� اأرف�س الت�سريف�ت 

الزائدة، فذه�ب بع�س الن��س اإلى الفن�دق هو من الأعم�ل الخ�طئة التي ل داعي 

.
(4(

له�«

الإمك�ن�ت  ذوي  دعوا  اأف�سل.  ك�ن  واخت�س�ر  بب�س�طة  المرا�سم  اأقمن�  »كّلم� 

.
(((

المحدودة يت�سّجعون للزواج، ول تدعوهم ي�س�بون ب�لي�أ�س«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/1/15 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/11/1 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/9/12 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/7/30 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/9/24 هـ.�س.
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ا�ستباه بع�ض الم�سوؤولين: 12 .

»من المعروف ح�لي�ً اأّن هن�ك احتف�لت ُتق�م في الفن�دق ويجري م� يجري في 

النوادي، وهذا ل يليق اأ�ساًل ب�س�أن اأهل العلم ول الن��س الموؤمنين والمّتقين. هذا 

�س�أن الم��سين. ولالأ�سف ف�إّن بع�س الن��س اليوم ت�ستبه عليهم الأمور، فيت�سّورون 

اأّنه وبم� اأّن الم�سوؤولين وُحّك�م البالد ال�س�بقين ك�نوا يت�سّرفون بطريقة ُمعّينة، 

�م�ً يجب اأن يت�سّرفوا بنف�س الطريقة! ف�إّنهم وبعدم� �س�روا ُحكَّ

كاّل، اأولئك ك�نوا ط�غوتّيين، هم ك�نوا اأهل دني�، اأم� نحن فرج�ل دين، ومن 

هم لي�سوا رج�ل دين فهم من اأهل الدين، حي�تن� �سيء اآخر، �سلوكن� �سيء اآخر، 

طبيعتن� �سيء اآخر، اأخالقن� �سيء اآخر، هدفن� يختلف عن هدفهم في الأ�س��س، ول 

.
(1(

ينبغي اأن ُنقلِّدهم، يجب اأن نت�سّرف بطريقة تن��سبن�، بحيث ُيقلُِّدن� الن��س«

ال�سالت لي�ست زيادة �سرف: 13 .

»بع�س الن��س يت�سّور اأّن ال�سكلّي�ت والذه�ب اإلى الفن�دق الكذائّية وال�س�لت الُمكِلَفِة 

والتك�ليف الب�هظة، هي مّم� يزيد من ِعّزة و�سرف ورفعة البن اأو البنت، كاّل!

فِعّزة و�سرف ورفعة الإبن اأو البنت هي في التقوى والعّفة والمعرفة، ل بتلك 

.
(2(

الأ�سي�ء«

»اإعلموا اأّن الب�س�طة في الزواج �سواًء اأك�نت في المهر اأم اأث�ث العر�س، اأم في 

حفل الزواج، لي�ست ع�راً، حيث يت�سّور بع�س الن��س اأّنن� اإذا اأقمن� لبنتن� مرا�سم 

.
(3(

زواج ب�سيطة ف�إّنه� �سوف ُتذّل، كاّل! لن ُتذّل. اأنتم مخطئون«

ت�سهيل اأمر الزواج: 14 .

لوا مو�سوع الزواج. بع�س  »اإّنني اأو�سي جميع الن��س في اأنح�ء البالد، ب�أّن ُي�سهِّ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/11 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/5/11 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/9/18 هـ.�س.
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الزواج  تجعل  الب�هظ  والأث�ث  المرتفعة  ف�لمهور  الزواج،  د مو�سوع  ُيعقِّ الن��س 

عوائل  ُم  ُت�سخِّ ولم�ذا  ب�هظ�ً؟  اأث�ث�ً  الأبن�ء  عوائل  تطلب  فلم�ذا  ُم�ِسكاًل.  اأمراً 

البن�ت اأث�ث العر�س ومرا�سم العقد والزواج، األأجل التن�ف�س مع الآخرين؟ لم�ذا؟ 

هل يعلمون بم� يترك ذلك من ت�أثير؟ ت�أثير هذه الأعم�ل هو اأّن ال�سب�ب والفتي�ن 

.
(1(

ر ب�لزواج« يبقون بال زواج، ول يتجّراأ اأحٌد على اأْن ُيفكِّ

»هل اإّن الذين يتزّوجون زواج�ً مليئ�ً ب�لمظ�هر هم اأ�سعد من الذين يتزّوجون 

بب�س�طة؟ من الذي ي�ستطيع اأن يعي ذلك؟ لي�ست هذه الأعم�ل �سوى زرع الح�سرة 

في قلوب مجموعة من الفتي�ت ومجموعة من ال�سب�ب وجعل حي�تهم ُمّرة، اإذا لم 

ي�ستطيعوا اأْن يتزّوجوا بنف�س الطريقة التي يتزّوج به� غيرهم، ف�ستبقى الح�سرة 

في قلوبهم اإلى الأبد، اأو اإّنهم لن ي�ستطيعوا اأْن يتزّوجوا اأبداً.. فم� اإْن ي�أتي اأحٌد 

لخطبة ابنة اأحٍد م� ف�إّن هذه البنت تبقى في البيت؛ لأّنه ل يملك �سيئ�ً، ال�س�ّب 

.
(2(

الج�معّي اأو الع�مل اأو الك��سب ال�سعيف يبقون هكذا ع�زبين

بون الأمور على الآخرين عن طريق المج�ل�س والمح�فل  »اأظنُّ اأّن الذين ُي�سعِّ

ل  جّداً،  ع�سيراً  اهلل  عند  ح�س�بهم  يكون  الب�هظ،  والأث�ث  والمهور  ال�سخمة 

اأمواًل،  اأن نفعل م� ن�س�ء لأّن لدين�  اأموال وُنريد  اإّنن� لدين�  اأْن يقولوا:  ُيمِكنهم 

يكون  فعندم�  ُمبّرراً،  لي�س  اأمواًل  نملك  فكوُنن�  الزمن،  اأخط�ء  من  الكالم  هذا 

ًل فهل ي�سّح اأن يت�سّرف بطريقة بحيث ل ي�ستطيع الآخرون فعل  الإن�س�ن متموِّ

ف بطريقة  �سيء، ول يتجّراأ ال�سب�ب على اأن ُيقدموا على الزواج؟ ل ينبغي الت�سرُّ

الأ�سخ��س  اأو  الالزمة،  الإمك�نّي�ت  لديهم  لي�ست  اّلذين  الأ�سخ��س  اإّن  بحيث 

ل  مختلفة،  نّيتهم  تكون  من  اأو  به،  مقتنعين  غير  اأو  بذلك،  يرغبون  ل  الذين 

.
(3(

ُيمكنهم الزواج

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/2 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/23 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/24هـ.�س.
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اإعانة المحتاجين: 15 .

الم�سلحة،  روا.. ل تقوموا بهذه الأعم�ل فهذا لي�س من  ُتبذِّ ُت�سرفوا ول  »ل 

نف�سك  على  ت�سقُّ  ب�أنَّك  واعلم  بذلك،  ير�سى  ل   – اأي�س�ً   – المقّد�س  وال�س�رع 

بال جدوى، فبدًل من كّل هذه الم�سروف�ت، اأعط ُع�ْسَره� اإلى اأحد المحت�جين 

.
(1(

واح�سل على الثواب«

»اإذا اأردتم اإجراء العقد في الفندق الفالني، والإ�سراف في المرا�سم، وتقديم 

الف�كهة الجديدة في الوقت و... فهل يكت�سب حفلكم رونق�ً وجم�ًل؟

اأجٌر من اهلل؛  اأّن هذا لي�س فيه  اإلهّي قطع�ً. اعلموا  اأجٌر  �سوف لن يكون فيه 

ف�لإ�سراف اإن لم يكن مع�سية – وهو مع�سية – فلي�س فيه اأجٌر قطع�ً، ولي�س فيه 

ثواب قطع�ً.

 – حفل  اإق�مة  من  وال�س�ّب�ت  ال�سب�ب  مئ�ت  َتحرمون  العمل  بهذا  اأّنكم  اإّل 

عر�س – لأّنهم ينظرون اإليكم ويريدون مج�راتكم فال ي�ستطيعون؛ ولذا يت�أخر 

.
(2(

زواجهم«

: 16 .Pوا بعترة النبّي تاأ�سُّ

»اأف�سل ن�س�ء الع�لم ال�سّيدة ف�طمة الزهراءO، واأف�سل الرج�ل في الع�لم 

واأف�سل الأزواج هو اأمير الموؤمنين Q، لحظوهم� كيف تزّوج�؟

اآلف من ال�سب�ب الو�سيمين ومن ذوي الح�سب والن�سب والمقتدرين والمحبوبين، 

ل ُيع�دلون �سعرة من اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب Q، واآلف من البن�ت 

الجميالت وذوات الح�سب ل ُيع�دلن �سعرة من ف�طمة الزهراءO، فقد ك�ن هذان 

ذوي مق�مين عند اهلل ومن عظم�ء زم�نهم�، ف�طمةO ك�نت بنت النبّيP رئي�س 

الأّمة الإ�سالمّية والح�كم المطلق، وك�ن علّي Q المج�هد الأّول في الإ�سالم.

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/2/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/8/22 هـ.�س.
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لحظوا كيف تزّوج�. كيف ك�ن المهر قلياًل وجه�ز العر�س ب�سيط�ً، وكّل �سيء 

ب��سم اهلل وبذكر اهلل. هوؤلء هم ُقدوُتن�.

�ل  اأي�س�ً ُيغ�لون في مهر بن�تهم فيجعلونه،  وفي ذلك الزم�ن ك�ن هن�ك ُجهَّ

األف ن�قة مثاًل.

 ،P؟ فال تقلِّدوا هوؤلء، واّتبعوا بنت النبّيPفهل ك�نوا اأف�سل من بنت النبّي

 .
(1(

»Qاّتبعوا اأمير الموؤمنين

لبا�ض العر�ض: 17 .

اإذا  »ي�ستري بع�س الن��س لب��س�ً غ�لَي الثمن ليلة الزف�ف. ل �سرورة لذلك. 

احت�جوا اإلى بدلة زف�ف ليذهبوا وي�ست�أجروه�، م� الم�نع من ذلك؟ هل اأّنه عيب؟ 

ل، م� هو العيب في ذلك؟ وم� الم�نع منه؟ قد يرى بع�س الن��س اأّنه عيب؛ العيب 

ثّم  واحدة  مّرة  ي�ستعمله  �سيئ�ً  ي�ستري  ب�أن  هدراً،  الإن�س�ن  اأموال  تذهب  اأن  هو 

يرميه. ا�ستعم�ل لمّرة واحدة مع هذا الو�سع الذي يعي�سه بع�س الن��س! بع�سهم 

.
(2(

محت�جون حّق�ً«

المهر رمز المحّبة: 18 .

المهر  �سّرع  الذي  ال�سخ�س  الج�هلّية.  مهر  �ُسّنة  حّطم   P الأكرم  »النبيُّ 

وهو النبّي الأكرم P هو اأف�سل الك�ئن�ت، وابنته المطّهرة والعزيزة هي اأف�سل 

اأف�سل  وهو  الموؤمنين  اأمير  هو  وبعله�  والآخرين،  الأّولين  من  الع�لمين  ن�س�ء 

الخلق بعد النبّي P من الأّولين والآخرين، هل لحظتم كم حّدد النبيُّ مهراً 

لهذين ال�سخ�سين، والّلذين ك�ن� �س�بّين جميلين ُمحترَمين لهم� مك�نتهم�، وك�ن� 

.
(3(

�سخ�سين من الطراز الأّول في المدينة«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/17 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/10/4 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/9/24 هـ.�س.
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»النبيُّ P حّطم تلك الأ�سي�ء؛ لأّنه� تمنع الأولد والبن�ت من الزواج، حيث 

طلب ترك هذه الأ�سي�ء.

الزواج  في  المهّم  الأ�سهل.  فهي  الم�دّية  الن�حية  من  �سهلة،  بدايته  الزواج 

.
(1(

مراع�ة الجوانب الب�سرّية والإن�س�نّية«

ب�لن�سبة  مقدورة  تكن  لم  ال�سخم  والأث�ث  الغ�لية  المهور  اأّن  تت�سّوروا  »ل 

اإليهم في ذلك الزم�ن. كاّل، ك�ن لديهم اآنذاك من عديمي العقول مثل عديمي 

العقول في زم�نن�، والذين ك�نوا يجعلون مهر بن�تهم مليون مثق�ل من الذهب 

الأّي�م، فهذه  الن��س هذه  بع�س  الموجودة لدى  الحم�ق�ت  كم� هي  تم�م�ً  مثاًل، 

الأعم�ل الُمب�لغ به� هي في الأ�سل من اأعم�ل الجهلة، وقد ج�ء الإ�سالم واأزاحه� 

يكون  اأن  ابنتي يجب  اإّن مهر   :Pالنبّي اأن يقول  لم يكن يعرف  ب�أجمعه�. هل 

األف�ً من ُحمر النِّعم ب�لموا�سف�ت الكذائية؟! ك�ن ب�إمك�نه ذلك، لكنَّ الإ�سالم ج�ء 

.
(2(

واألغى جميع تلك الأمور«

.Pالمهر الغ�لي هو من زمن الج�هلّية، وقد ن�سخه النبّي الأكرم«

اأكبر  تقريب�ً  ك�نت   Pالنبّي فع�ئلة  الأعي�ن،  من  ع�ئلة  من  ك�ن   Pالنبّي

ع�ئلة من الأعي�ن في قري�س، وهو نف�سه ك�ن زعيم وق�ئد المجتمع، فم� الم�سكلة 

في اأن يكون مهر ابنته غ�لي�ً، وهي التي ك�نت على تلك الدرجة من الكم�ل؛ حيث 

هي اأف�سل ن�س�ء الع�لمين، واهلل �سبح�نه وتع�لى جعله� )�سيدة ن�س�ء الع�لمين من 

الأّولين والآخرين( والتي ك�نت ُتريد الزواج من اأف�سل فتى في الع�لم وهو مولى 

 .
(4(

»
(3(

نَّة المّتقين؟ لم�ذا قّلل النبّيP هذا المهر والذي ا�سمه »مهر ال�سُّ

»اأظنُّ اأّن مراع�ة الب�س�طة اإلى هذه الدرجة في اأث�ث العر�س لل�سّيدة الزهراء

O وفي مهره�، كم� اأّن جميع اأهل بيت النبّيP ك�نوا مقّيدين بذلك المهر 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/10/6 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/11/12 هـ.�س.

)3)  الكايف، ج5، باب ال�شنة يف املهور، �س375، حديث 7.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/2/28هـ.�س.
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القليل )مهر ال�ُسنَّة( في الوقت الذي ك�ن فيه الجميع يعلمون اأن م� زاد على مهر 

ال�ُسّنة هو ج�ئز، ولكّنهم ح�فظوا على هذا الم�ستوى، اأظنَّ اأنَّ ذلك ك�نت له جنبة 

رمزية اأي: اأن يكون اأ�س��س�ً للعمل به بين الن��س، حّتى ل يتعّر�سوا للم�س�كل التي 

.
(1(

تحدث نتيجة لالإ�سراف«

اأربع ع�سرَة �سّكة ذهبية: 19 .

»اإّنن� قلن� ل ُنجري العقد ب�أكثر من اأربع ع�سرة �سّكة ذهبية، لي�س معنى هذا 

اأربعة  هن�ك  ك�نت  لو  حّتى  كاّل!  الزواج،  في  اإ�سك�ًل  ُيحِدث  ذلك  على  زاد  م�  اأّن 

ع�سر األف �سّكة ف�إّن الزواج ل اإ�سك�ل فيه، فلي�س هن�ك فرق، واإّنم� لأجل اأن يتفّوق 

الج�نب المعنوّي على الج�نب الم�ّدي في الزواج، فال يكون كنوع من المت�جرة اأو 

المع�ملة اأو التداول الم�دّي. ف�إذا قّللتم الت�سريف�ت ف�إّن الج�نب المعنوّي �سوف 

.
(2(

يقوى«

»وكّلم� ك�ن المهر قلياًل ف�إّنه �سيكون اأقرب اإلى طبيعة الزواج، فطبيعة الزواج 

اإن�س�َنين، وهذا غير  اإّنه� حي�ة  اإج�رًة،  اأو  �سراًء  اأو  بيع�ً  ولي�ست  ك�لمع�ملة  لي�ست 

اأْن يكون هن�ك �سيء  المقّد�س قد قّرر  ال�س�رع  اأّن  الم�دّية، غير  ب�لأمور  ُمرتبط 

وهو المهر، ولكن ل ينبغي اأن يكون ب�هظ�ً، بل يجب اأْن يكون ع�دّي�ً بحيث يكون 

.
(3(

مقدوراً للجميع«

اأو  م�لّية  مع�ملة  ولي�س  اإن�س�نّي،  وارتب�ط  حدث  هو  الزواج  في  يح�سل  »الذي 

م�دّية، مع اأّنه يوجد هن�ك م�ل في الأثن�ء من قبل ال�ّسرع المقّد�س، وهذا الم�ل له 

.
(4(

�سفة رمزّية وتعبيرّية، وهو لي�س بيع�ً اأو �سراًء اأو مت�جرة«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/4/18 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/10/26 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/18 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/1/5 هـ.�س.
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غالء المهر اإ�ساءة: 20 .

»اإذا ك�ن هن�ك من يهتّم ب�بنته، اأو ك�نت هن�ك فت�ة ُتقيم وزن�ً لنف�سه�، فلي�س 

ف�لمهر  اأن تجعلوا مهري غ�لي�ً،  اإّنكم يجب  تقول:  اأن  المن��سب لذلك  الطريق 

.
(1(

كلَّم� ك�ن قلياًل ف�إنَّ الج�نب الإن�س�نّي في هذا الرتب�ط �سيكون اأكثر«

»لي�س هن�ك م�ل اأو ثروة ُتع�ِدل الإن�س�ن، فلي�س هن�ك مهر ُيمكن اأن ُيع�ِدل راأ�س 

اأن  اأ�س�بع امراأة م�سلمة، ولي�س هن�ك دخل م�دّي لرجل م�سلم ُيمكن  اإ�سبع من 

ُيع�ِدل �سخ�سّيته، ف�ّلذين يرفعون مهور بن�تهم احترام�ً لهّن هم مخطئون، فهذا 

لي�س احترام�ً، اإّنه اإ�س�ءة، ذلك اأّنكم عندم� ترفعون قيمة المهر، ف�إّنكم تحّطون من 

قيمة هذه المع�ملة الإن�س�نّية اأحد طرفي هذه المع�ملة الإن�س�نّية في م�ستوى 

واحد مع �سلعة اأو مت�ع من الأمتعة، حيث تقولون اإّن ابنتي ت�س�وي كذا.

لي�س  واإلهّية،  اإ�سالمّية  �سّنة  هو  المهر  فهذا  اأبداً،  ب�لم�ل  ُتق��س  ل  ابنتك  اإّن 

والعزيز  ال�سريف  الك�ئن  هذا  مق�بل  �سيئ�ً  الإن�س�ن  ُيعطي  اأن  منه  الغر�س 

.
(2(

والإن�س�نّي«

غالء المهر لي�ض �سمانة: 21 .

»اأحي�ن�ً يكون الرجل بو�سع بحيث اإّن المراأة ومهم� ك�ن مهره� غ�لي�ً، تقول: 

الذي  ال�سرعّي هو  اأحداً.. الطريق  ُي�سعُد  اأهُب مهري لأنجو بنف�سي، ف�لمهر ل 

ُي�سعد الب�سر. والمحّبة اأي�س�ً لي�ست مرتبطة بهذه الأ�سي�ء، فكلَّم� ك�ن الم�ل في 

بِعد العن�سر الم�دّي ف�إّن العن�سر الإن�س�نّي �سوف يتقّوى 
ُ
هكذا اأمور قلياًل، وكلَّم� اأ

.
(3(

والمحّبة �سوف تزداد«

»بع�س الن��س يت�سّور اأّن المهر الغ�لي ُي�س�عد على حفظ رب�ط الزوجّية، وهذا 

خط�أ وا�ستب�ه، ف�إذا ك�ن الزوج�ن – ل �سمح اهلل – غير كفوءين ف�إّن المهر الغ�لي 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/24 ـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/8/11 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/10 هـ.�س.

30



الزوجي��ن ل�س��عادة 

.
(1(

�سوف لن ي�سنع المعجزة«

اإّنن� ل نريد مهراً غ�لي�ً، ولكّن ع�ئلة العري�س ولأجل  اأهل الفت�ة:  »قد يقول 

التف�خر والتب�هي يقولون: كاّل! ل يمكن اإّل اأن يكون ب�لماليين. هذا كّله ابتع�د 

عن الإ�سالم، ف�لمهر الغ�لي ل يجلب ال�سع�دة لأحد. هوؤلء يعتقدون اأّنه اإذا لم 

يكن هن�ك مهر غ�ٍل ف�سوف ينه�ر الزواج، اإّن هوؤلء على خط�أ، ف�لزواج اإذا ك�ن على 

اأ�س��س المحّبة وبطريقة �سحيحة ف�سوف لن ينه�ر اأبداً. حّتى لو لم يكن هن�ك 

اأ�س��س الخبث والمكر والغ�ّس والخداع واأمث�له�،  اإذا ك�ن على  اأ�س��س�ً، ولكن  مهر 

يت�سّرف  �سوف  والمتعجرف،  ال�سّيئ  الرجل  ف�إّن  غ�لي�ً،  المهر  ك�ن  ومهم�  ف�إّنه 

.
(2(

بطريقة م�، بحيث ي�ستطيع اأن يتخّل�س من عبء هذا المهر«

»يقول بع�س الن��س: اإّنن� نجعل المهر غ�لي�ً لكي نمنع ح�سول الطالق، وهذا 

الطالق،  ح�سول  من  يمنع  اأو  منع  مرتفع  مهر  هن�ك  فلي�س  كبيرجّداً،  خط�أ 

الموازين  ورع�ية  وال�سلوك  الأخالق  هو  الطالق  ح�سول  يمنع  الذي  ال�سيء 

.
(3(

الإ�سالمّية«

غالء المهر اإ�سرار بالمجتمع: 22 .

ال�سرر ب�لمجتمع، فيبقى  ُيلِحقون  لن�س�ئهم  غ�لي�ً  دون مهراً  الذين ُيحدِّ »اإّن 

الكثير من الفتي�ت جلي�س�ت البيوت، ويبقى الكثير من ال�سب�ب ُعّزاب�ً. وذلك لأّن 

هذه الأ�سي�ء  �سُت�سبح ُعرف�ً اجتم�عّي�ً و�ست�سير �سّنة وع�دة، بدًل من اأن يكون مهر 

نَّة ف�إّن الأو�س�ع  النبّيP هو )مهر ال�سّنة(. وعندم� ُي�سبح مهر الج�هلّية هو ال�سُّ

 .
(4(

�ستكون اأو�س�ع�ً ج�هلية«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/5/11 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/9/4 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/2 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/8/11 هـ.�س.
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»واإذا اأ�سبح مو�سوع الم�دّي�ت هو الأ�س��س في ق�سية الزواج ف�إّن هذه المع�ملة 

الع�طفّية والروحّية والإن�س�نّية �سوف تتحّول اإلى مع�ملة م�ّدّية، ف�لأث�ث الب�هظ 

الغ�فلون  الأ�سخ��س  به  يقوم  والذي  والثروات  ب�لأموال  ح  والتبجُّ والتب�هي 

ب الزواج، ولهذا فقد �س�ر من الم�ستحّب في ال�سرع  والجهلة، هو في الواقع ُيخرِّ

.
(1(

المقّد�س اأن يكون المهر قلياًل واأن يوؤخذ )مهر ال�سّنة( في العتب�ر«

ال�سب�ب  و�سيبقى  الم�س�عب،  �سيواجه  الزواج  ف�إّن  غ�ليًة  المهور  ك�نت  »واإذا 

.
(2(

وال�س�ّب�ت حي�رى، ولذلك فكلَّم� ت�س�هلتم فهو اأف�سل«

»اإّنني اأطلب من الن��س في جميع اأنح�ء البالد اأن ل يزيدوا المهور اإلى هذا 

الحّد، فهذه �ُسنَّة ج�هلّية، وهذا عمٌل ل ير�س�ه اهلل تع�لى والر�سولP، خ�سو�س�ً 

في هذا الزمن، ل اأقول: اإّنه حرام واإّن الزواج ب�طل، ولكنَّه مخ�لٌف ل�سّنة النبّي 

في  ة  خ��سّ ل�سيرتهم،  مخ�لف  الإ�سالم،  وعظم�ء   Rالهدى اأئّمة  بيته  واأهل 

الوقت الح��سر؛ حيث البلد بح�جة اإلى اأْن تكون الأعم�ل كلُّه� �سحيحة و�سهلة، 

.
(3(

فلي�س هن�ك م�سلحة في اأن ُي�سعِّب بع�س الن��س اأمر الزواج بهذا ال�سكل«

جهاز العر�ض: 23 .

اأثاثها: في  ولي�س  اأخالقها  في  المراأة  عّزة 

اأخالقه�  في  الفت�ة  فعّزة  للعّزة،  مدع�ة  لي�س  للفت�ة  ب�لن�سبة  العر�س  »جه�ز 

اأنف�سهم وُيوؤذونه�، واإذا لم يتوّفر  و�سلوكه� و�سخ�سّيته�، بع�س العوائل ُيرهقون 

لديهم الم�ل ُيهّيئون ذلك بعن�ء، واإذا توّفر لديهم ُينفقون بكثرة لأجل اأن ُيهيئوا 

.
(4(

بعن�ء اأث�ث عر�ٍس �سخم ومزخرف«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/12/13 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/12/22 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/2 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/12/28 هـ.�س.
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ق  ُيحقِّ ول  فت�ة،  لأّية  ال�سع�دة  يجلب  ل  ال�سخم  والأث�ث  المرتفع  »المهر 

الإ�ستقرار وال�سكينة والثقة المطلوبة لأيٍّ من العوائل، فهذه الأ�سي�ء هي هوام�س 

الحي�ة وف�سالته�، ولي�س فيه� اأّية ف�ئدة �سوى المت�عب والم�س�عب والم�س�كل.

ل ينبغي اأن تقتر�سوا الأموال، وُتهّيوؤا اأث�ث العر�س،  وتوقعوا اأنف�سكم وعوائلكم 

في العن�ء، ل ينبغي اأن تت�سّوروا اأّنه اإذا ك�ن اأث�ث ابنتكم دون اأث�ث بنت الجيران اأو 

.
(1(

الأقرب�ء، ف�إّن هذا ُيعتبر هوان�ً، كاّل هذا لي�س هوان�ً«

التباهي في اأثاث العر�ض: 24 .

ب�لن�سبة  مع�سلًة  العر�س  اأث�ث  من  تجعل  التب�هي  ب�ب  ومن  العوائل  »بع�س 

له�، وبعد اأن يتحّملوا هذا المع�سل بطريقة م�، ف�إّن الّدور ي�سل من جديد اإلى 

الآخرين، لكي يتحّملوا عن�ء هذه المع�سلة، وذلك لأّنكم عندم� ُتهّيئون لبنتكم 

الذين  الآخرين  ح�ل  �سيكون  كيف  ذلك  فبعد  للعر�س،  ك�أث�ث  الو�س�ئل  هذه  كّل 

يرون هذه الأ�سي�ء؟

اإلى اأين �سي�سل هذا التب�هي في النه�ية؟ هذه هي الم�س�كل التي �سوف تح�سل، 

.
(2(

والإ�سالم ُيريد له� اأن ل تح�سل«

»بع�س الن��س وعند تهيئة اأث�ث العر�س ي�سعى اإلى الت�س�بق مع جميع اأقرب�ئه 

وجيرانه واأ�سدق�ئه ومع�رفه، وهذا اأمر خ�طئ اأي�س�ً، يجب اأن ينظر م� هو ال�سيء 

�سخ�سين  الموؤلَّفة من  للع�ئلة  تكون  اأن  هو  الحّق؟  هو  م�  به،  فيقوم  ال�سحيح، 

.
(3(

الو�س�ئل الالزمة ليعي�سوا حي�ة ب�سيطة«

»عندم� يقومون ب�أنواع التبذير والإفراط والأعم�ل الخ�طئة، وي�سترون ال�سلع 

الب�هظة، وي�سترون كّل �سيء وي�سعونه �سمن اأث�ث العر�س، لكي يكون هن�ك �سيء 

واحد على الأقّل تتفّوق به الفت�ة على ابنة خ�لته� اأو اأخته� اأو ج�رته� اأو زميلته� 

)1) خطبة العقد الموؤرخة 1381/3/29 هـ. �س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/3/16 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/8/3 هـ.�س.
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وللن��س  نف�سه  لالإن�س�ن  والمزعجة  الموؤلمة  الأخط�ء  من  فهذا  الدرا�سة،  في 

والكثير  الزوجّية،  بيت  اإلى  الذه�ب  ُيمكنهّن  ل  الفتي�ت  من  ف�لكثير  الآخرين. 

من ال�سب�ب ل ي�ستطيعون الزواج ب�سبب تلك الأمور، وب�سبب تلك الم�س�كل، فلو 

ك�ن الزواج �سهاًل ولم يت�سّدد الن��س اإلى هذا الحّد، ولو لم يكن اأث�ث عر�س بع�س 

لم  ولو  للعرو�س،  الخ�طئ  التجهيز  ذلك  ولول  الّدرجة،  تلك  اإلى  ب�هظ�ً  الن��س 

تكن  لم  زعمهم،  حّد  على  بن�تهم  قلوب  تنك�سر  ل  لكي  والأمه�ت  الآب�ء  يته�فت 

.
(1(

ليح�سل لكثير من العوائل كلُّ هذه الم�س�كل«

»بع�ٌس يقوم ومنذ البداية بتهيئة كّل م� هو �سرورّي وغير �سرورّي، وكّل م� هو 

جزئّي اأو اأ�س��سّي، ك�أث�ث عر�س لبنته لئال تكون دون م�ستوى ابنة عّمه� اأو اأخته�، 

اأو زميلته� على �سبيل المث�ل. هذا لي�س �سحيح�ً، هذه الأعم�ل خ�طئة، وتجلب 

.
(2(

لكم العن�ء، ذلك العن�ء الذي ل اأجر فيه عند اهلل ول ي�ستحّق حّتى ال�ّسكر«

مراعاة الآخرين: 25 .

يبدءا حي�تهم�،  اأن  �سخ�س�ن  ُيريد  ق�ئاًل: عندم�  الن��س  بع�س  اأ�س�أل  »عندم� 

اأث�ث العر�س لبنتكم؟ يقولون: ح�سن�ً، نحن  غون ال�سوق لكي ُتهّيئوا  فلم�ذا ُتفرِّ

نملك الأموال ولذلك نقوم بذلك! فهل هذا ال�ستدلل ك�ف؟ لأّنن� نملك الأموال؟ 

ف�لمجتمع  خ�طئ،  ا�ستدلل  وهو  الإطالق  على  ك�ف  غير  ال�ستدلل  هذا  كاّل، 

اأن تت�سّرفوا بحيث ت�ستطيع الفت�ة التي لي�س لديه�  اأنواع الب�سر، فعليكم  ي�سمُّ 

بتهيئته  تقومون  الذي  الجه�ز  ف�إّن  واإّل  ذلك،  اأرادت  اإذا  تتزّوج  اأن  الالزم  الم�ل 

لبنتكم، والمهر الذي ُتعطونه للعرو�س، �سوف ي�سّد اأبواب الزواج بوجه الآخرين، 

.
(3(

وهذا لي�س اأ�سلوب�ً اإن�س�نّي�ً ول اإ�سالمّي�ً«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/11/1 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/9/2 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/8/5 هـ.�س.
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جهاز اأف�سل زوجة في العالم: 26 .

الزهراء الع�لمين، ف�طمة  ن�س�ء  P، خير  الأكرم  الر�سول  ابنة  اإلى  »اأنظروا 

O واّلتي ك�نت اأف�سل ن�س�ء الأّولين والآخرين، حيث لم ت�أت بنت اأو امراأة بهذا 

الكم�ل وبهذا ال�ّسرف وبهذه العظمة، حيث اإّن كّل ن�س�ء الع�لم من اأّوله اإلى اآخره 

تبدو اأم�مه� ك�لخدم اأو ك�لّذرات في مق�بل ال�ّسم�س ال�س�طعة، كذلك زوجه� اأمير 

الموؤمنين Q وهو اأف�سل رج�ل الكون، فلو جمعن� كّل ف�س�ئله ومك�رمه ف�إّن 

كلَّ رج�ل الكون ل ي�س�وون ظفراً من اأظ�فره، تزّوج هذان المظهران من مظ�هر 

العظمة والجم�ل والف�سيلة، فك�ن اأث�ث زواجهم� هو فقط تلك الأ�سي�ء المعدودة 

الح�سير،  من  قطعة  وهي  الكتب،  في  والمدّونة  والمذكورة  الثمن  والرخي�سة 

نت ب�لنقد  ، ولو ُجمعت كلُّه� وُثمِّ
(1(

قطعة من ليف النخيل وفرا�س للنوم وكوز واإن�ء

الم�ستعمل ح�لي�ً فقد ل تزيد على ب�سعة اآلف من التوم�ن )العملة الإيرانية(، 

فقد اأخذوا هذا المهر من اأمير الموؤمنينQ وا�ستروا به اأث�ث�ً ب�سيط�ً وحملوه 

اإلى بيت الزوج، نحن ل نقول: على بن�تن� – في هذا الع�سر – اأن يجلبن اأث�ث�ً 

ول�سن�   Oالزهراء كف�طمة  بن�تن�  فلي�س  كاّل،   ،Oالزهراء ف�طمة  ك�أث�ث 

اأين   .Oالزهراء ف�طمة  زوج   Qالموؤمنين ك�أمير  اأبن�وؤن�  ول   P�ك�أبيه

اأّن  يّت�سح  لكن  والأر�س،  ال�سم�ء  كفرق  وبينهم  بينن�  الفرق  هوؤلء؟  من  نحن 

ه، فليكن اأث�ثكم ب�سيط�ً ول  ه هو نف�س التوجُّ الطريق هو نف�س الطريق، والتوجُّ

بوا الأمر على اّلذين  تنظروا الى هذا اأو ذاك، ل ُتكثروا من الم�س�ريف ول ُت�سعِّ

.
(2(

لي�س لديهم اإمك�ن�ت ك�فية«

ب��ستط�عة  ك�ن  رّبم�  الذي  ب�لحجم   Oالزهراء ف�طمة  جه�ز  ك�ن  »لقد 

ك�نوا  بم�ذا  انظروا  اآخر.  اإلى  بيت  ب�أيديهم� من  اأن ينقاله  اأو �سخ�سين  �سخ�س 

يفتخرون وم� هي قيمهم، األم يكن النبّيP ق�دراً على اأن يجلب اأث�ث�ً �سخم�ً«؟

)1)  بحار الأنوار، ج43، الباب اخلام�س، �س94.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/1/5 هـ.�س.
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»لو ك�ن النبّيP قد اأ�س�ر مجّرد اإ�س�رة، ف�إّن الم�سلمين المحيطين به، وقد 

موا هدّية اإلى  ن��س�ً متمّكنين ومتمّولين، ويطلبون من اهلل اأْن ي�أتوا ويقدِّ
ُ
اأ ك�نوا 

النبّيP اأو ي�س�عدوه، ولكّنهم لم يقوموا بذلك، لم�ذا لم يقوموا بذلك؟ الغر�س 

من ذلك هو اأْن نتعّلم اأن� واأنت، اأّم� اأْن نجل�س ونتحّدث ون�ست�أن�س من دون اأْن نتعّلم، 

م� هي الف�ئدة عنده� ل نجني �سيئ�ً، فال ينبغي اأْن ي�سع الإن�س�ن و�سفة الطبيب 

على الّرّف وينظر اإليه�، يجب اأْن نعمل بذلك حّتى نح�سل على الف�ئدة المطلوبة، 

الف�ئدة المطلوبة، وتلك  الغذائّي حّتى تح�سلوا على  اأْن تعملوا ب�لنظ�م  فيجب 

�سّحة   – المجتمع  ل�سّحة  الغذائّي  النظ�م  للروح،  الغذائّي  النظ�م  هي  الأمور 

.
(1(

الع�ئلة، ويجب اأن ُتطّبق. اأقيموا مرا�سمكم بب�س�طة

الت�سّدي للعادات الجاهلّية: 27 .

موا اأث�ث العر�س. على البن�ت اأن ل ي�سمحن بذلك. اأّيته�  »ل ت�سمحن ب�أن ُي�سخِّ

ّمه�ت ذلك فال ت�سمحن 
ُ
العرائ�س عليكّن ب�لت�سّدي لذلك، حّتى لو اأراد الآب�ء والأ

.
(2(

لع الب�هظة الثمن؟« به، م�ذا ُتِردَن اأن ت�سنعن بكل هذه ال�سِّ

اأو  ُيفرطن  العر�س، فال  اأث�ث  تهيئة  الترّوي في  العرائ�س  ّمه�ت 
ُ
اأ »يجب على 

ُي�سرفن في ذلك، ول يقلن: اإنَّه� ابنتن�، و�سينك�سر قلبه�، كاّل. البن�ت طّيب�ت، وهّن 

لم يطلبن ذلك، فال ن�سوقهّن نحن بال مبّرر اإلى التج�ه الذي يجعلهّن يعتقدن 

.
(3(

ب�سرورة اأن ُيهّي�أ لهنَّ كّل �سيء جميل وف�خر«

الو�س�ئل  �سراء  اأو  للعر�س  اأث�ث�ً  رن  ُيح�سّ اأْن  ُيرْدَن  اللواتي  الفتي�ت  »على 

ة ب�لعقد، عليهن اأْن ل تط�أ اأقدامهّن تلك المحاّلت المرتفعة الأ�سع�ر في  الخ��سّ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/9/5 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/23 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/11/16 هـ.�س.
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ريد ذكر اأ�سم�ئه�، لكّني اأعرف اأين هي 
ُ
بع�س الأم�كن  اأو تلك المحاّلت والتي ل اأ

وهي معروفة بغالء اأ�سع�ره�. عليهّن الذه�ب اإلى الأم�كن غير الم�سهورة بغالء 

اأ�سع�ره�، فال ينبغي اأن ي�سطحبن العري�س الم�سكين )اإلى تلك الأم�كن( لأجل 

.
(1(

�سراء اأث�ث العر�س والعقد، ولالأ�سف، ف�إنَّهن يقمن بهذه الأعم�ل«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/3/19 هـ.�س.
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بركات 

وفوائد الزواج

الف�صل الثاني
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الزواج �سكن للنف�ض: 28 .

ُيعتبر الزواج عاماًل لإيجاد ال�شكن والإطمئنان النف�شي لدى كلٍّ من الرجل 

الحقيقة  في  وهما  ــر.  الآخ دون  ناق�شًا  اأحدهما  نجد  ولذلك  والــمــراأة. 

تعالى: يقول  �شريكه.  اإلى  منهما  كلٌّ  ي�شتند  اإذ  متكاماًل،  وجودًا  الن  ُي�شكِّ

ًة  َودَّ مَّ بَْينَُكم  َوَجَعَل  لَْيَها  �إِ لِّتَ�ْسُكنُو�  ْزَو�ًجا 
َ
�أ ُكْم  نُف�سِ

َ
�أ مِّْن  لَُكم  َخَلَق  ْن 

َ
�أ ِتِه  يَا �آ {َوِمْن 

.
(1 (

{... ْحَمًة َر َو

ويقول �سم�حة الإم�م الخ�منئي {:

اأو يلتقي�ن في منت�سف اليوم  »عندم� ُينهي الزوج والزوجة عملهم� اليومّي، 

اأْن يكون قد تمّكن من جعل  اأحدهم� الآخر، كلٌّ منهم� يتوّقع من الآخر  ويرى 

اإذا  محّله.  في  التوّقع  وهذا  للتعب،  واإزالة  ون�س�ط  فرح  و�سط  الع�ئلّي  الو�سط 

.
(2(

ا�ستطعتم افعلوا ذلك حيث �ستكون الحي�ة ه�نئة«

»الك�ئن الب�سرّي يبحث في الجّو الم�سطرب الن��سئ من ال�سطدام القهرّي، 

يبحث عّم� يلج�أ اإليه. اإذا ك�ن هن�ك زوج�ن في هذا ال�سطراب يلج�أ اأحدهم� اإلى 

الآخر، ف�لزوجة تلج�أ اإلى زوجه�، والزوج يلج�أ اإلى زوجته.

�سّق  من  يتمكَّن  لكي  �سكينة،  لحظ�ت  اإلى  يحت�ج  الحي�ة  معترك  في  الرجل 

)1)  �شورة الروم، الآية: 21.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/24 هـ.�س.
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طريقه، متى تكون لحظة ال�سكينة تلك؟ اإنَّه� الأوق�ت التي يق�سيه� في و�سط ُمفعم 

ب�لمحّبة والحن�ن الع�ئلّي مع زوجته التي تتوّدُد اإليه، وي�سعر بجنبه� ب�أّنهم� وجود 

.
(1(

واحد. اللحظة اّلتي يلتقي فيه� بزوجته تلك هي لحظة الراحة وال�سكينة«

ك�نت  �سواء  وا�سطراب�ت،  اأزم�ت  تواجه  الإن�س�نّية  حي�ته�  زحمة  في  »المراأة 

م�سغولًة في خ�رج منزله� ب�لأن�سطة المختلفة ك�لفع�لّي�ت ال�سي��سّية والجتم�عّية 

وغيره�، اأم في منزله� حيث ل تقّل م�سوؤولّي�ته� اأهمّيًة عن العمل خ�رج المنزل. 

وحين تواجه المراأة بع�س الم�س�كل في هذا المعترك، ولّم� ك�نت روحه� رقيقة، 

ف�إّنه� اأحوج م� تكون اإلى ال�سكينة والراحة والعتم�د على �سخ�س موثوق، ولي�س 

.
(2(

هو اإّل الزوج«

الم�ساركة في الهموم، م�ساعدة حقيقّية: 29 .

»الم�س�عدة الحقيقّية لالآخر، هي اأن ُيزيل كلٌّ منهم� الهموم عن قلب �س�حبه. 

فكلُّ اإن�س�ن ُمعّر�س للهموم في م�سيرة حي�ته، حيث ي�سيبه هّم اأو م�سكلة اأو ترّدد 

م�س�عدة  اإلى  ُي�س�رع  – اأن  الح�لة  هذه  – في  الزوجين  من  كلٍّ  فعلى  اإبه�م،  اأو 

الآخر، لكي ُيزيل الهّم عن قلبه وُير�سده ويتدارك خط�أه، اأو يمنعه اإذا لحظ اأّنه 

.
(3(

في طريقه اإلى الوقوع في الخط�أ«

. 30 كال الزوجين زينة لالآخر:

لالآخر  ا�شتقرار  عامُل  والمراأة  الرجل  من  ُكــالًّ  اأّن  القراآن  ح  يو�شِّ مثلما 

تعالى: يقول  لالآخر،  زينة  كالًّ منهما  اأنّ َ  يوؤّكد كذلك 

.
(4(

{... نتُْم ِلبَا�ٌس لَُّهنَّ
َ
{... ُهنَّ ِلبَا�ٌس لَُّكْم َو�أ

ثالثة:  هنا  و»لبا�س« 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/6/6 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/6/6 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/9/2 هـ.�س.

)4)  �شورة البقرة، الآية: 187.
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اأحدها هو »الزينة«، فيكون المعنى هو اأّن المراأة زينة للرجل مثلما الّلبا�س زينة له، 

ونف�س الأمر ي�شدق على الرجل بالن�شبة للمراأة.

ن الرجل والمراأة من النحراف. والمعنى الآخر لالآية هو اأّن الزواج ُيح�شِّ

والمعنى الثالث هو اأن كالٍّ من الرجل والمراأة �شتٌر لالآخر.

موطن ال�سلوى وال�سرور: 31 .

اإ�شافًة اإلى كون كلٍّ من الزوجين �شكنًا وزينة لالآخر، فاإّن كاّلً منهما �شلوى 

البيت  كان  اإذا  المجال  في هذا  عامل  واأف�شل  �شريكه،  للترفيه عن  وعامل 

تعاليمه. وفق  كلٍّ منهما على  �شلوك  وكان  الإ�شالم،  ُيريده  كما  هو حّقًا 

:P الأكرم  النبيُّ  ولهذا يقول 

م�سلمة  زوج��ة  من  اأف�سل  الإ���س��الم  بعد  ف�ئدة  م�سلم  ام��روؤ  ا�ستف�د  »م��� 

.
(1(

اإليه�« نظر  اإذا  ه  ت�سرُّ

وُيروى اأّن رجاًل جاء اإلى الر�شول الأكرم P واأخبره اأّن لديه زوجة تتعامل 

المزيلة  قلبه،  في  لل�شرور  الباعثة  مة،  المتقدِّ ال�شورة  تلك  وفق  على  معه 

:P فقال   عنه،  ب  والَن�شَ للتعب 

لم  زوجه�  غ�سب  اإذا  التي  الموؤاتية  اللّينة  الهّينة  ن�س�ئكم...  خيُر   ...«

حفظته  زوجه�  غ�ب)عنه�(  واإذا  ير�سى  حّتى  بغم�س،  تكتحل)عينه�( 

.
(2(

في غيبته، فتلك ع�مل من عّم�ل اهلل وع�مل اهلل ل يخيب«

يقول ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخ�منئي {:

»الزواج والإ�ستقرار في كنف الع�ئلة، اإحدى الفر�س المهّمة في الحي�ة، فهو 

و�سيلة لالإطمئن�ن والراحة النف�سّية، ومبعث للن�س�ط في الحي�ة واإزاحة للهموم، 

وو�سيلة للح�سول على م�س�طرة الهموم، وهو اأمٌر �سروريٌّ طيلة الحي�ة.

)1)  و�شائل ال�شيعة، ج14، �س230.

)2)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ج 20، �س 38، حديث رقم 132.131.130.
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وبغ�سِّ النظر عن الح�جة التكوينّية لالإن�س�ن – وهي ح�جة الغريزة الجن�سّية 

من ال�سع�دات الكبيرة اأي�س�ً في هذه الدني�. هي  بّوة 
ُ
والأ الإنج�ب  م�س�ألة  – ف�إنَّ 

اإذاً ُتالحظون اأّنه، وب�لنظر اإلى كال الطرفين، ف�إّن الزواج اأمٌر مب�رك، وظ�هرة 

مور 
ُ
�سرة، واأّم� بقّية الأ

ُ
مفيدة جّداً، واأهّم ف�ئدة ُترجى من الزواج هي تكوين الأ

ز تلك الم�س�ألة، مثل الإنج�ب  فهي فرعّية وت�أتي في الدرجة الث�نية، اأو اأّنه� ُتعزِّ

�سرة هو 
ُ
واإ�سب�ع الغرائز الب�سرّية، هذه كلُّه� تقع في الدرجة الث�نية. وتكوين الأ

.
(1(

الذي يقع في الدرجة الأولى«

وا�ستقالل  وثب�ت  والثق�ف�ت،  الح�س�رات  وانتق�ل  ب�لزواج،  الع�لم  »فِقوام 

خرى هو ب�لزواج اأي�س�ً، وللزواج 
ُ
المجتمع�ت �سواء بلح�ٍظ �سي��سّي اأم ب�للِّح�ظ�ت الأ

.
(2(

خرى كثيرة«
ُ
برك�ت اأ

فر�سٌة ل�ستعادة الن�ساط: 32 .

ويقول {:

»في الأ�سرة ي�ستطيع الرجل والمراأة – اللذان يعي�س�ن كزوجين – اأْن ي�ستعيدا 

ن�س�طهم� وُيعّدان نف�سيهم� لموا�سلة الطريق. تعلمون اأّن الحي�ة كف�ح. كّل الحي�ة 

عب�رة عن جه�د طويل الأمد، �سراع مع العوامل الطبيعّية والموانع الجتم�عّية، 

وجه�د مع النف�س، ف�لإن�س�ن دائم�ً في ح�لة �سراع، كم� اأّن البدن في �سراٍع اأي�س�ً 

الج�سم  في  موجودة  راع  ال�سِّ على  القدرة  تكون  فعندم�  �ّرة.  ال�سّ العوامل  مع 

راع �سحيح�ً ومنطقّي�ً، وهذا  فهذا يعني �سالمة الج�سم، ول ُبدَّ اأْن يكون هذا ال�سِّ

اإلى  اأحي�ن�ً  راع يحت�ج  ال�سلوك، وفي الو�س�ئل، هذا ال�سِّ راع في التِّج�ه وفي  ال�سِّ

ا�ستراحة، واأحي�ن�ً اإلى القّوة الع�سلّية، وفي هذه الرحلة وهذه الحركة تكون نقطة 

.
(3(

الإ�ستراحة هي الأ�سرة بال �سّك«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/12/9 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/26 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/3/8 هـ.�س.
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تكوين الأ�سرة: 33 .

اأبعاد ل ُيمكن  اأمٌر هامٌّ جّدًا، وله في الإ�شالم  اإّن تكوين الأ�شرة بحدِّ ذاته 

على  الغريزة  تلبية  اأمر  مقابلها  في  وي�شغر  فوائدها  تعداد  ول  اح�شاوؤها 

تعالى. اأراده اهلل  وحيثما  ال�شحيحة  قناته  في  اأّنه مطلوب  الرغم من 

ويقول {:

»م�س�ألة الزواج وتكوين الأ�سرة مهّمة جّداً في ال�ّسرع المقّد�س، وله� فوائد كثيرة، 

الُعْلَقة  تلك  فنف�س  الأ�سرة،  تكوين  عن  عب�رة  هو  للزواج  وهدف  ف�ئدة  اأهّم  اأّن  اإل 

و�سبب  والمراأة،  الرجل  راحة  �سبب  تكون  اّلتي  وت�سكيل وحدة جديدة هي  الزوجّية 

لكم�ل وتم�م �سخ�سّيتهم�. وبدونهم� فهن�ك نق�س في المراأة والرجل. وكّل الم�س�ئل 

ع �سليم�ً وث�بت�ً ف�سيكون له ت�أثير  الأخرى هي فرٌع لهذه الم�س�ألة، ف�إذا ك�ن هذا التجمُّ

.
(1(

على الم�ستقبل وعلى الو�سع الراهن للمجتمع«

هو  الأ�سرة  وتكوين  الأ�سرة،  تكوين  اإلى  الدخول  بّوابة  هو  الحقيقة  في  »الزواج 

.
(2(

الأ�س��س لكلِّ تربية اجتم�عّية واإن�س�نّية«

البنت والبن وتكوين  بين  الرتب�ط والعالقة  الزواج عب�رة عن ذلك  »الأ�سل في 

الأ�سرة. فهذا المقدار: اأي اأن يرى البنت والإبن اأحدهم� الآخر، وتجري �سيغة العقد 

وَن جمٌع جديد وت�سّكلت اأ�سرة، وال�س�رع المقّد�س  ال�سرعّي وُي�سبح� زوج�ً وزوجة، فقد تّكّ

ن ح�ج�ت الزوج  ُيحبُّ الأ�سرة الم�سلمة ال�سليمة، ففي تكوين الأ�سرة برك�ت كثيرة توؤمِّ

ع الب�سرّي. والزوجة وي�ستّمر التنوُّ

المراأة  اأ�س��س خلقة  �سيء.  كلِّ  اأهمُّ من  وتكوين جمع جديد  الأ�سرة  اإيج�د  نف�س 

ن� خلّية لكي تكون الحي�ة مريحة وخ�لية  والرجل اأن يعي�س� مع�ً في كي�ٍن واحد، وُيكوِّ

ن فيه� احتي�ج�ت الإن�س�ن، ف�إذا لم يح�سل ذلك ف�إنَّ هن�ك نق�س�ً مهّم�ً  من القلق، توؤمَّ

.
(3(

في اأ�س��سّي�ت الحي�ة«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/2/10 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/18 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/5/16 هـ.�س.
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تهذيب النف�س الب�شريّة:

ومن الفوائد المهّمة للزواج اأّنه عامٌل قويٌّ وم�شاعٌد على برنامج الإ�شالم في 

الرذيلة. الأخالق  عن  وتخّليها  الفا�شلة  بالأخالق  وتحّليها  النف�س  تهذيب 

:P يقول النبيُّ الأكرم

.
(1(

م� �س�ّب تزّوج في حداثة �سّنه عّج �سيط�نه: ي� ويله! ع�سم مني دينه« »اأيُّ

وفي الحديث:

.
(2(

»اإذا تزّوج العبد فقد ا�ستكمل ن�سف الدين، فليّتق اهلل في الن�سف الب�قي«

.
(3(

عطي ن�سف العب�دة«
ُ
وروي: »مْن تزّوج فقد اأ

:Q وعن مولن� ال�س�دق

نه�ره  وي�سوم  ليله  يقوم  رجٍل  من  اأف�سل  متزّوٌج  رجٌل  ي�سّليهم�  ركعتين  »اإنَّ 

.
(4(

اأعزب«

:P ج وما اأعطاه اهلل تعالى عليه يقول ر�شول الإ�شالم  المتزوِّ
ِ
وفي حديٍث عن نوم

.
(5(

ج الن�ئم اأف�سل عند اهلل من ال�س�ئم الق�ئم العزب« »المتزوِّ

دخول الجّنة: 34 .

عدّو  واأ�شخط  رّبه،  واأر�شى  الجّنة،  دخل  نف�شه  الإن�شان  هّذب  اذا  وبالطبع 

اهلل وعدّوه،

ويقول {:

ر اأحي�ن�ً في م�سير الإن�س�ن. كثيٌر من الن�س�ء الاّلتي  الزواج وانتخ�ب الزوج يوؤثِّ

الجّنة،  زوج�تهم  ُيدِخلون  الذين  الرج�ل  من  وكثيٌر  الجّنة  اأزواجهّن  ُيدِخلَن 

)1)  ميزان احلكمة، حديث 7805.

)2)  م.ن. ح 7807.

)3)  م.ن. ح 7808.

)4)  م.ن. ح 7810.

)5)  م.ن. ح 7812.
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ويوجد عك�س ذلك اأي�س�ً. اإذا عرف الزوج والزوجة قيمة الأ�سرة واهتّم� به� �سيكون 

العي�س في اأمن وراحة، ويتحّقق الكم�ل الب�سرّي للمراأة والرجل في ظّل الزواج 

.
(1(

الموّفق«

»اأحي�ن�ً ي�سل الرجل اإلى مفترق طرق في ن�س�ط�ته الحي�تّية، ل ُبدَّ اأْن يخت�ر 

اإّم� الدني� واإّم� الطريق ال�سليم والأم�نة وال�سدق، ل ُبدَّ اأْن يخت�ر اأحدهم�، هن� 

المق�بل  وفي  الث�ني،  الطريق  اأو  الأّول  الطريق  اإلى  هه  توجِّ اأْن  المراأة  ت�ستطيع 

حي�ة  في  الت�أثير  ذلك  لهم  يكون  اأْن  لالأزواج  ُيمكن  اأي�س�ً،  �سحيح  ذلك  فعك�س 

زوج�تهم. ح�ولوا اأْن تكونوا هكذا بع�سكم مع بع�س ب�أْن يدعو اأحدكم الآخر اإلى 

والأم�نة  الحقيقة  وفي طريق  والإ�سالمّي،  الإلهّي  الم�سير  في  ويجعله  ن  التديُّ

.
(2(

وال�سدق والمنع من النحراف«

ْدَخلََت كثيٌر من 
َ
اأ الثورة،  المع�ر�سة، وكذلك �سنيِّ  الفترة ال�سعبة و�سنيِّ  »في 

الن�س�ء اأزواجهّن الجّنة ب�ل�سبر والتع�ون. ذهب الرج�ل اإلى الجبه�ت المختلفة 

وتحّملوا ال�سدائد، وع�نت الن�س�ء من الخوف والوحدة والغربة اإّل اأّنهن لم ي�ستكين 

بكلمة، بل �سّجعن اأزواجهّن واأدخلنهم اإلى الجّنة، واإّل ك�ن بو�سعهّن العمل بحيث 

يندمون على الذه�ب اإلى الجبهة ومي�دين الجه�د وعلى ال�ستمرار ب�لقت�ل. ك�ن 

ب�إمك�نهّن فعل ذلك، لكّنهنَّ لم يفعلن، لم ُيظِهرن ال�سجر.

وتع�ونوا  و�س�عدوهّن  واأر�سدوهّن  الجّنة  ن�س�ءهم  اأدخلوا  رج�ٌل  هن�ك  كذلك 

معهّن، بحيث اأّدت م�س�عدتهم اإلى اأن ت�سير هذه الن�س�ء في �سبيل اهلل. كذلك يوجد 

عك�س ذلك ن�س�ء اأدخلن اأزواجهّن اإلى جهّنم، ورج�ل اأدخلوا زوج�تهم اإلى جهّنم.

الآخر،  اأحدكم  وُي�سعد  الجّنة،  اأهل  الآخر من  اأحدكم  ويجعل  تتع�ونوا  اأن  عليكم 

.
(3(

وُي�س�عد اأحدكم الآخر في تح�سيل العلم والكم�ل والتقوى وب�س�طة العي�س«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/10 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/21 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/23 هـ.�س.
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الرج�ل  وكثير من  الجّنة،  اأهل  اأزواجهنَّ من  يجعلَن  الن�س�ط  الكثير من  »هن�ك 

الذين يجعلون زوج�تهم �سعيدات حّق�ً، وهن�ك عك�س ذلك، ُيمكن اأن يكون هن�ك رج�ٌل 

خيِّرون ُتدِخلهم ن�س�وؤهم جهّنم، ون�س�ٌء خيِّرات ُيدخلهّن اأزواجهّن جهّنم. اإذا ك�ن كلٌّ من 

المراأة والرجل ملتفتين اإلى العمل ب�لن�سيحة الح�سنة، وب�لعمل الم�سترك، والدين 

. هكذا  والأخالق في محيط البيت، وك�ن تطبيقهم العملّي اأو�سح من اّدع�ئهم الل�س�نّيّ

.
(1(

ُيعين اأحدهم� الآخر، وعنده� �ستكون الحي�ة ك�ملة ووافية و�س�فية حّق�ً«

ويقول {:

»ي�ستطيع الّرجل اأْن يجعل زوجته من اأهل الجّنة، وذلك ب�إر�س�ده� وتذكيره� 

يوجد  وطبع�ً  والنحراف،  الإ�سراف  من  والمنع  والتذكير  المن��سب،  الوقت  في 

ع�ت  والتوقُّ الكثيرة  ب�لطلب�ت  جهّنم،  اأهل  من  جعله�  ي�ستطيع  اأي:  ذلك،  عك�س 

.
(2(

والأ�س�ليب الخ�طئة الموجودة«

زيادة للرزق:

يقول تعالى:

ِلِه  ن يَُكونُو� ُفَقَر�ء يُْغِنِهُم �هللُ ِمن َف�سْ َماِئُكْم �إِ اِلِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َو�إِ يَاَمى ِمنُكْم َو�ل�سَّ
َ

نِكُحو� �ْلأ
َ
{َو�أ

.
(3(

ٌع َعِليٌم} َو�هللُ َو��سِ

.
(4(

ويقول النبيُّ الأكرم P: »اّتخذوا الأهل ف�إّنه اأرزق لكم«

:Q ويقول مولنا ال�شادق

»من ترك التزويج مخ�فة الفقر فقد اأ�س�ء الظنَّ ب�هلل عّز وجّل، اإن اهلل عّز وجّل 

.
(((

ِلِه}« يقول: {�إِن يَُكونُو� ُفَقَر�ء يُْغِنِهُم �هللُ ِمن َف�سْ

)1)  خطبة العقد الموؤرخة 1377/12/11 هـ. �س. 

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/4/9 هـ.�س.

)3)  �شورة النور، الآية: 32.

)4)  ميزان احلكمة، حديث 7813.

)5)  م.ن. حديث 7817.
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وفي الحديث:

.
(1(

»من ترك التزويج مخ�فة العيلة فلي�س مّن�«

�سكر نعمة الزواج: 35 .

على  اهلل  ن�شكر  اأْن  لنا  ينبغي  األ  والفوائد  الأهمّية  هذه  للزواج  كان  واإذا 

الزواج؟ نعمة 

ويقول {:

�سرة، 
ُ
»في هذه المرحلة من حي�تكم حيث تدخلون الحي�ة الم�ستركة وتكوين الأ

وا �سكره�؛ اإذ كلُّ م� لدين� فمن اهلل تع�لى  اعتبروا هذا من النعم الإلهّية العظيمة، واأدُّ

.
(2(

ِّْعَمٍة َفِمَن �هلِل} {َوَما ِبُكم مِّن ن

ومعرفة هذه النعم مهّمة جّداً. هن�ك نعٌم كثيرة ل يلتفت اإليه� الإن�س�ن، وبع�س 

النعمة،  هذه  قْدَر  يعرف  ل  لكنَّه  �سعيدة،  حي�ة  ويعي�س  جّيد  ب�سريك  يقترن  الن��س 

وُيحرمون – ب�لت�لي – من الرحمة الإلهّية التي تنزل ب�ل�سكر؛ لذا فال ُبدَّ لالإن�س�ن 

اأْن يلتفت اإلى اأّنه� نعمة كبيرة وُيفكِّر كيف يوؤّدي �ُسكره�.

اأحي�ن�ً يقول الإن�س�ن بل�س�نه فقط: �ُسكراً هلل، ول �سيء منه في القلب، فهذا ُي�سبح 

� عندم� يكون الإن�س�ن �س�كراً هلل تع�لى من قلبه حقيقة،  لقلقة ل�س�ن ل قيمة له�، اأمَّ

فهذا م� يكون له قيمة كبيرة.

كر المطلوب.  ال�سُّ اأنعم عليه وُيظهر �سكره حقيقًة. هذا هو  اأّن اهلل تع�لى  يعرف 

غ�ية الأمر اأّنن� عندم� ن�سكر اهلل فمن الواجب اأن ُننجز عماًل، اأو نّتخذ موقف�ً بّن�ًء 

على هذا ال�سكر، وهذا اأمٌر ح�سٌن جّداً.

الآن وقد اأنعم اهلل تع�لى عليكم فم�ذا اأنتم ف�علون؟ اهلل �سبح�نه وتع�لى لم يطلب 

مّن� الكثير. المطلوب هو اأن ُنح�سن التع�مل مع هذه النعمة. هذا ال�سلوك الح�سن قد 

حه الدين الإ�سالمّي، وهو اأخالق الع�ئلة وحكمة الع�ئلة. الحي�ة ال�سعيدة هي اأْن  و�سّ

)1)  م.ن. حديث 7815.

)2)  بحار الأنوار، ج49، �س269.
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.
(1(

نعرف كيف نت�سّرف في هذه الحي�ة«

: كر العمليُّ ال�سُّ 36 .

كر فقط.. �ُسكر النِّعمة هو  كر لي�س قول )اأ�سُكُرك ي� اإلهي(، اأو �سجدَة ال�سُّ »ال�سُّ

ويتع�مل  به�  وينتفع  اهلل  نعمة من  اأّنه�  ويعرف  النعمة،  َقْدر  الإن�س�ن  يعرف  اأْن 

معه� في م� ُير�سي اهلل تع�لى. هذا هو معنى �ُسكر النِّعمة. ف�إذا ُقلتم )�ُسكراً هلل( 

لكّن قلوبكم ل ُتدرك المف�هيم التي تتلّفظون به� فهذا لي�س ب�ُسكر، والزواج اأي�س�ً 

اأْن ت�سُكُروا هذه  ُبدَّ  اإذاً، ل  اإلهّية، ف�هلل جّل وعال قد هّي�أ لكم زوج�ً ح�سن�ً،  نعمة 

.
(2(

النِّعمة بم� ُين��سبه�«

يقول اهلل تع�لى في كت�به الكريم:

ْهِليُكْم نَاًر� َوُقوُدَها �لنَّا�ُس َو�ْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمَلِئَكٌة ِغَلٌظ 
َ
نُف�َسُكْم َو�أ

َ
يَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو� ُقو� �أ

َ
{يَا �أ

.
(3(

َمَرُهْم َويَْفَعُلوَن َما يُوؤَْمُرون}
َ
 َما �أ

َ
وَن �هلل َد�ٌد َل يَْع�سُ �سِ

وال�شلوكّي،  النف�شّي  وتكوينه  الإن�شان،  �شياغة  في  بيئة  اأهّم  الأ�شرة  ُتعتبر 

على  الجتماع  وعلماء  فيه.  يعي�س  الذي  مجتمعه  في  اآثاره  �شيترك  الذي 

قامت  اإذا  واأنَّها  المجتمع،  عماد  الأ�شرة  اأنَّ  على  ُيجمعون  مذاهبهم  تباين 

اأركانه،  وتــوّطــدت  المجتمع  اأحــوال  ا�شتقّرت  �شليمة،  قويمة  �ش�س 
ُ
اأ على 

اختالفها  على  القّوة  اأ�شباب  لها  يتحّقق  ولم  الأ�شرة،  قواعد  وهنت  واإذا 

توازنه. واختلَّ  المجتمع  حياة  ا�شطربت 

اإنَّ الأ�شرة هي الخاليا الأولى التي يتاأّلف منها ج�شم المجتمع وب�شالحها 

والنحالل. ال�شقم  اإليها  يدبُّ  وبف�شادها  الج�شم،  هذا  ي�شلح 

 } الخامنئّي  ال�شّيد علي  الم�شلمين  اأمر  لولّي  كان  الم�شاألة  ولخطورة هذه 

اهتمامه الكبير فيها.

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/3/29 هـ.�س

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/1/16 هـ.�س.

)3)  �شورة التحرمي، الآية: 6.
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اأهمّية النجاح في 

ت�سكيل الأ�سرة

الف�صل الثالث
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�سرة:
ُ
�سالمة المجتمع من �سالمة الأ 37 .

يقول �شماحة الإمام الخامنئي {:

»كم� اأّن ج�سم الإن�س�ن يت�أّلف من خالي�، وكم� اأّن ف�س�د وتلف اأو مر�س الخالي� 

ب�سورة قهرّية اأو طبيعّية يعني مر�س الج�سم، واإذا انت�سر ي�سل اإلى موا�سع خطرة 

�سرة، فعندم� تكون 
ُ
في الج�سم الإن�س�نّي، كذلك المجتمع موؤّلف من خالي� وهي الأ

.
�سر �س�لمة وعندم� يكون �سلوكه� �سحيح�ً ف�سيكون المجتمع �س�لم�ً)1)

ُ
هذه الأ

�سرة متين�ً في المجتمع، وراعى كلٌّ من الزوج والزوجة حقوق 
ُ
اإذا ك�ن كي�ن الأ

اأحدهم� مع الآخر، وواجهوا  اأخالق ح�سنة وان�سج�م  بع�سهم� بع�س�ً، وك�ن لهم� 

هكذا  فيه  تكون  الذي  المجتمع  ف�إّن  اأطف�لهم�،  بتربية  واهتّموا  مع�ً،  الم�س�كل 

�َسر �سي�سلح و�سي�سل اإلى �س�حل النج�ة، واإذا وجد م�سلح في هكذا مجتمع ف�إّنه 
ُ
اأ

�سرة ف�إّن اأكبر الم�سلحين ل ُيمكنه اإ�سالح 
ُ
�سيتمّكن من اإ�سالحه، واإذا لم توجد الأ

.
(2(

المجتمع«

ول   – الم�س�كل  من  الكثير  ف�إّن  م�  بلٍد  في  متم��سك�ً  �سرة 
ُ
الأ كي�ن  ك�ن  »اإذا 

ال�سليمة  الأ�سرة  ببركة  ُيحّل  اأن  – ُيمكن  والمعنوّية  الأخالقّية  الم�س�كل  �سّيم� 

.
(3(

والمتم��سكة، اأو قد ل توجد م�س�كل اأ�ساًل«

»الزواج هو اإحدى النعم الإلهّية الكبرى، واأحد اأ�سرار الخلقة، ومن موجب�ت 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/3/8 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/6/14 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/2 هـ.�س.
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.
(1(

ا�ستمرار وبق�ء المجتمع�ت و�سالحه�«

�سرة من�ساأ الم�سكالت النف�سّية:
ُ
. 38 مجتمٌع بال اأ

والفكرّية  الثق�فّية  المواريث  فيه  تنتقل  ل  قلق  مجتمٌع  �سرة، 
ُ
اأ بال  »مجتمٌع 

والعق�ئد من جيل لآخر ب�سهولة، كم� ل تتّم فيه عملّية التربّية ب�سهولة اأي�س�ً. 

�سرة في المجتمع اأو ك�نت متزلزلة، ف�سوف لن يترّبى الإن�س�ن 
ُ
ف�إذا لم تكن هن�ك اأ

.
(2(

في اأف�سل دور تربيته«

�سرة ل توجد المراأة ال�س�لحة ول الرجل ال�س�لح ول الأخالق، 
ُ
»اإذا لم توجد الأ

 .
(3(

ول تنتقل التج�رب الح�سنة والقّيمة اإلى الجيل الق�دم«

 .»
(4(

�سرة ل يبقى مركز يغر�س الإيم�ن والعتق�د الدينّي
ُ
»اإذا لم توجد الأ

قلَّ  اأو  اأ�ساًل  وجوده�  انعدم  اأو  �سرة 
ُ
الأ كي�ن  فيه�  �سُعف  التي  »ف�لمجتمع�ت 

لت لّكنه� ك�نت ُمتزلزلة وفي معر�س الزوال، في هكذا مجتمع�ت  ت�سكيله�، اأو �ُسكِّ

التي تكون فيه�  المجتمع�ت  بكثير من  اأكثر  النف�سّية والع�سبّية  الم�س�كل  تكون 

.
(((

�سرة ُم�ستقّرة يرتبط المراأة والرجل فيه� بنقطة ومركز واحد«
ُ
الأ

الأ�سرة اأ�سا�ض التربية: 39 .

�سرة في تربية الجيل الب�سرّي، 
ُ
�سرة موؤ�ّس�سة مهّمة جّداً. وتكمن ف�ئدة الأ

ُ
»الأ

واّلتي هي �سنع الإن�س�ن ال�سليم من الن�حية المعنوّية والفكرّية والنف�سّية، وهي 

نظ�م  يوجد  فعندم�  محّله�.  يحلُّ  م�  يوجد  ول  �سيء،  فيه�  ُي�س�ركه�  ل  ف�ئدة 

�سرة ف�إّن كلَّ واحد من هذه الملي�رات من الب�سر �سيكون عنده موكَّالن ومربِّي�ن 
ُ
الأ

.
(((

�ن به، ول �سيء اآخر ُيمكنه اأّن ي�سغل محّل هذين المرّبيين« خ��سّ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/23 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/10/29 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/3/30 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/11/12 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/21 هـ.�س.

)6)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/10/4 هـ.�س.

54



الزوجي��ن ل�س��عادة 

�سرة هي المحيط الآمن الذي ي�ستطيع فيه الأب والأّم والأبن�ء اأن ُيح�فظوا 
ُ
»الأ

�سرة ف�إّن الأجي�ل 
ُ
على �سالمة ونمو اأرواحهم وفكرهم واأذه�نهم، وعندم� ت�سُعف الأ

.
(1(

المتع�قبة تكون بال وق�ء«

في  اإّل  يح�سل  ل  وهذا  والكم�ل،  والتع�لي  وللهداية  للتربية  وجد  »الإن�س�ن 

احتي�ج�ت  فيه  وُتلّبى  العقد،  فيه  تتوّلد  ل  الذي  المحيط  وهو  اآمن،  محيط 

منذ  فيه  الإن�س�ن  ويو�سع  جيل،  اإلى  جيل  من  الإر�س�دات  تنتقل  وفيه  الإن�س�ن، 

طفولته تحت التعليم ال�سحيح ال�سهل المن�سجم مع طبيعته وفطرته، ومن ِقَبل 

.
(2(

ُمعلِّمين هم� الأُب والأّم، هم� اأرحم الن��س به من اأّي اإن�س�ن في هذا الع�لم«

وكلُّ  الب�سرية،  التربية  كلُّ  تف�سل  �سوف  المجتمع  في  الأ�سرة  توجد  لم  »اإذا 

�سرة 
ُ
الأ فبدون  هكذا،  هي  الب�سرّية  الطبيعة  لأّن  لالإن�س�ن؛  الروحّية  الح�ج�ت 

ومحيطه�، وبدون اأح�س�ن الوالدين، ل تح�سل تلك التربية ال�سحيحة والك�ملة 

ف�لإن�س�ن  المطلوب،  الروحي  التع�لي  ذلك  ول  والعقد،  العيوب  من  الخ�لية 

اإّنم� يكون �س�لم�ً من الن�حية الروحّية والع�طفّية اإذا ترّبى في اأ�سرة. واإذا ك�نت 

بيئة العي�س ه�دئة ومن��سبة في الع�ئلة اأمكن الإطمئن�ن ب�أّن الأطف�ل �سيكونون 

.
(3(

�س�لمين من الن�حية الع�طفّية والنف�سّية«

�سرة َت�سُلح ثالث طوائف من الن��س:
ُ
»في الأ

�سرة.
ُ
ولى: الرج�ل الذين هم الآب�ء في الأ

ُ
الأ

�سرة.
ُ
ه�ت في تلك الأ مَّ

ُ
وث�ني�ً: الن�س�ء الاّلتي ُهنَّ الأ

.
(4(

وث�لث�ً: الأطف�ل الذين هم الجيل الآتي في المجتمع«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/12/18 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/5/20 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/11 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/2/19 هـ.�س.
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�سرة منبع الثقافة:
ُ
الأ 40 .

الأ�س��سّية  والعن��سر  الأ�سول  الثق�ف�ت والح�س�رات وحفظ  انتق�ل  يتمُّ  »اإّنم� 

.
(1(

�سرة«
ُ
لح�س�رة وثق�فة المجتمع اإلى الأجي�ل المتت�لية ببركة الأ

�سرة، وال�سبب هو اأّنه اإذا وُجدت 
ُ
»ف�أ�س��س الزواج واأهمُّ من�فعه عب�رة عن تكوين الأ

�سرة ال�سليمة في المجتمع، ف�إّن ذلك المجتمع �سيكون �س�لم�ً، وينتقل الإرث 
ُ
الأ

الثق�فّي ب�سورة �سحيحة، ويترّبى الأطف�ل ب�أف�سل �سورة، لذا ف�إّن المجتمع�ت 

.
(2(

�سرة تبعه اختاللت ثق�فّية واأخالقّية«
ُ
التي اختّل فيه� نظ�م الأ

»اإذا اأرادت الأجي�ل اأْن تنقل معطي�ته� الذهنّية والفكرّية اإلى الأجي�ل الت�لية، 

�سرّي، 
ُ
�سرة والمحيط الأ

ُ
وينتفع المجتمع من م��سيه، فهذا اإّنم� يتمُّ بوا�سطة الأ

حيث تتكّون هوّية و�سخ�سّية الإن�س�ن لأّول مّرة على اأ�س��س ثق�فة ذلك المجتمع، 

معلوم�تهم  بنقل  ت�سّنع  اأو  اإكراه  وبال  مب��سرة،  غير  وب�سورة  الوالدان  ويقوم 

.
(3(

�س�تهم اإلى الجيل الت�لي ب�سورة طبيعّية« واعتق�داتهم ومقدَّ

�سرة �سكن الفرد:
ُ
الأ 41 .

ب�هتم�م  اإليه�  نظر  فقد  واأ�سيلة،  �سحيحة  نظرة  الع�ئلة  اإلى  الإ�سالم  »نظر 

�سرة 
ُ
�سرة في المنظور الإ�سالمّي هي الأ�سل، وَتَزْلُزل بن�ء الأ

ُ
ب�لغ، حيث ُجعلت الأ

.
(4(

وارتب�كه من اأقبح الأعم�ل«

�سرة في الإ�سالم تعني محّل �سكن اإن�س�َنين، ومحّل ا�ستقرارهم� الروحّي، 
ُ
»الأ

�سرة ذلك 
ُ
ن�س اأحدهم� ب�لآخر، ومحّل تك�مل فرد بم�س�عدة فرد اآخر. والأ

ُ
ومحّل اأ

اإلى هذه  �سرة مهمٌّ 
ُ
الأ ا�ستقراره النف�سّي. فكي�ن  المك�ن الذي يجد فيه الإن�س�ن 

.
(((

الدرجة في الإ�سالم«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/26 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/16 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/10/15 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/10/15 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/10/4 هـ.�س.
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»اعتبر الإ�سالم – وكم� َبيَّن القراآن في عّدة موا�سع – اأّن الهدف من خلقة 

المراأة  و�سكينة  ا�ستقرار  تزاوجهم�، هو  النه�ية  وتع�ي�سهم� وفي  والرجل  المراأة 

.
(1(

والرجل«

»وقد ورد هذا المعنى في القراآن الكريم في الآية ال�سريفة: {َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها 

 .
(3(

 ويوجد تعبير )�سكن( في مو�سعين من القراآن الكريم، على م� اأذكر
(2(

ِليَ�ْسُكَن}

اهلل تب�رك وتع�لى جعل زوج الإن�س�ن من نوعه، زوج المراأة وزوج الرجل من نوعه 

)لي�سكن اإليه�( لكي ي�سعر الإن�س�ن – رجاًل ك�ن اأو امراأة – ب�ل�سكينة في جنب 

.
(4(

زوجه«

اأمٌر مهمٌّ جّداً؛  الروحّية  هذا ال�ستقرار وال�سكينة والنج�ة من ال�سطراب�ت 

�س لنوع من ال�سطراب.  لأنَّ ميدان الحي�ة ميدان �سراع، والإن�س�ن فيه دائم�ً ُمعرَّ

واإذا تحّققت تلك ال�سكينة وال�ستقرار بنحو �سحيح ف�إّن الحي�ة �ستكون �سعيدة، 

المراأة ت�سعد والرجل ي�سعد، الأولد الذين ُينَجبون في ذلك المنزل ينمون بدون 

.
(((

ُعَقد ويكونون �سعداء، اأّي تتمّهد الأر�سّية ل�سع�دتهم من هذه الن�حية«

�سرة الأكثر ا�ستقرارًا اأكثر انتفاعًا:
ُ
الأ 42 .

»كلُّ اإن�س�ن، رجاًل ك�ن اأو امراأة، يتعّر�س للم�س�كل في حي�ته اليومّية ويواجه 

اإلى ا�سطراب الفرد وعدم ا�ستقراره، وعندم� يدخل  ر روحه وتوؤّدي  ُتدمِّ اأحداث�ً 

بيته ف�إّن هذا المحيط الآمن يبعث فيه الن�س�ط ويعّده لنه�ر ق�دم ويوم جديد.

�سرة بنحو اأح�سن 
ُ
�سرة مهّمة جّداً في تنظيم حي�ة الفرد، ول ُبدَّ من اإدارة الأ

ُ
الأ

.
(((

وب�سكل �سليم«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/6 هـ.�س.

)2)  �شورة الأعراف، الآية 189.

َلْيَها}  �شورة الروم، الآية 21. َت�ْشُكُنوا اإِ ْزَواًجا لِّ
َ
نُف�ِشُكْم اأ

َ
ْن اأ ْن َخَلَق َلُكم مِّ

َ
)3)  {َوِمْن اآَياِتِه اأ

  (4(

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/4/31 هـ.�س.

)6)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/10/29 هـ.�س.
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ترفع  الُم�ستِقّرة  �سرة 
ُ
الأ من  والمراأة  الرجل  عليه�  يح�سل  التي  »الف�ئدة 

.
(1(

نت�جهم� خ�رج المنزل وُتك�سبه اأهمّية وقيمة نوعّية«

�سرة، اإحدى الفر�س الُمهّمة في الحي�ة 
ُ
»فر�سة الزواج وال�ستقرار في ظّل الأ

للرجل والمراأة، وهي و�سيلة للموا�س�ة والح�سول على م�س�ركة �سخ�س مقّرب في 

.
(2(

الهموم، وهو مم� ُيعدُّ من الأمور الاّلزمة في الحي�ة«

�سرة:
ُ
دور المراأة والرجل في الأ 43 .

لي�ست مهّمة  اإلى حفظ هذا الرتب�ط. وهذه  والفت�ة  الفتى  ي�سعى  اأْن  ُبدَّ  »ل 

اأحدهم� حّتى نقول: اإّن على الث�ني اأْن يتحّمل كّل م� يفعله الأّول، كاّل! يجب اأْن 

 .
(3(

ُي�س�عد كلٌّ منهم� الآخر لكي يتمَّ ذلك«

»ل ي�سّح اأْن نقول: اإنَّ للزوج دوراً اأكبر اأو للزوجة، لكلٍّ منهم� دوٌر في حفظ هذا 

.
(4(

ع الُثن�ئّي، والذي يزداد تدريجّي�ً بعد ذلك« البني�ن، وفي حفظ هذا التجمُّ

�سرة ويوؤّدي اإلى الك�آبة والنفع�ل ال�سلبّي. ل ُبدَّ اأْن 
ُ
»اجتنبوا كلَّ م� ُيعكِّر �سفو الأ

�سرة من خيرات 
ُ
يعزم الرجل والمراأة على التف�هم والتع�ي�س مع�ً. م� يوجد في الأ

هو للزوج والزوجة في النه�ية، ولالأبن�ء، ولي�س لأحدهم� دون الآخر، اأم� اإذا حدثت 

.
(((

األَمه� �سيكون على كليهم�« – كدورة وعدم اطمئن�ن وتب�عد ف�إّن  – ل �سمح اهلل 
�سرة، بت�س�محهم� وتع�ونهم�، 

ُ
»اإّن للزوج والزوجة الدور الأكبر في تقوية كي�ن الأ

وبراأفتهم� واأخالقهم� الح�سنة، واأهّم من كّل ذلك محبتهم�، فب��ستط�عتهم� اأن 

.
(((

يجعال هذا البن�ء وهذا الن�سج�م يدوم«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/15 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/12/9 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/7/30 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/5/16 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/6 هـ.�س.

)6)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/11/17 هـ.�س.
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المحّبة في الأ�سرة الإ�سالمّية: 44 .

»الزوج والزوجة في المجتمع الإ�سالمّي مرتبط اأحدهم� ب�لآخر، وكلٌّ منهم� م�سوؤوٌل 

عن الآخر وعن الأبن�ء وعن الأُ�سرة. لحظوا! الأُ�سرة مهّمة اإلى هذا الحّد من وجهة 

.
(1(

نظر الإ�سالم«

جيالن  يتوّلد  بحيث  متم��سكة،  �سرة 
ُ
الأ تكون  الإ�سالمّي  المحيط  »في 

هوؤلء  ل  قّيم؟  هذا  كم  واحد،  بيت  في  مع�ً  يعي�سون  واأحف�ده  الجّد  وت�س�هدون 

.
(2(

يملُّون من اأولئك، ول اأولئك ُي�سيئون اإلى هوؤلء، الكلُّ متع�ونون«

�سخ�سين  اأنَّ  المتدّينة، ُنالحظ  المجتمع�ت  اأي:  الإ�سالمّية،  المجتمع�ت  »في 

يعي�س�ن مّدة طويلة ل يملُّ اأحدهم� من الآخر اأبداً، بل اإّن محّبتهم� تزداد، الأن�س 

ن ومراع�ة الأحك�م  والمحّبة والوف�ء من اأحدهم� لالآخر يزداد. هذه هي مّيزة التديُّ

 .
(3(

ال�سرعّية«

الأجداد  فيه�  وتجدون  الإ�سالمّية،  والثق�فة  الإ�سالم  ظلِّ  في  تدوم  »ف�لأُ�سرة 

والجّدات والأب والأّم والأحف�د واأبن�ء الأحف�د ينقلون التق�ليد اإلى الأجي�ل، الجيل 

م اإرثه اإلى الجيل الاّلحق، فال يكونون ُمنقطعين اأو ُمنعزلين وُمجّردين  ال�س�بق ُيقدِّ

.
(4(

من العواطف«

كثيرًا ما يترّدد �شوؤال في ذهن الفتاة اّلتي بلغت مبلغ الن�شاء، اأو ال�شاّب اّلذي بلغ مبلغ 

الرجال. ما هي الموا�شفات اّلتي ينبغي اأْن يتحّلى بها �شريك العمر اأو �شريكته؟

من هو ال�شخ�س الذي ارتبط ويبقى معي طول العمر؟

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/6/18 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/10/20 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/1/2 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/24 هـ.�س.
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ما هي الأمور التي يجب اأن اأراعيها واهتّم بها في اختيار الزوج؟ وقبل الإقدام على 

هذه الخطوة الم�شيرّية؟

كيف اأقدم على الزواج ول اأندم في الم�شتقبل؟

كلها اأ�شئلة تختلج في نفو�س ال�شباب المقبل على حياة جديدة.
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كيفّية 

اختيار الزوج

الف�صل الرابع
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المثالّية المفرطة: 45 .

التاأخير  �شبب  عن  ت�شاأله  وحينما  الزواج  في  يتاأّخر  ال�شباب  بع�س  هناك 

اإّل  الحقيقة  فــي  ال�شبب  ومــا  الــمــالئــم.  الـــزوج  بــعــُد  اأِجـــد  لــم  لــك:  يــقــول 

الإمام  �شماحة  ن�شيحة من  وهذه  ال�شخ�س.  فيها هذا  يعي�س  اّلتي  المثالّية 

اأ�شا�شها  على  التي  الموا�شفات  عن  بالحديث  الِبدء  قبل   } الخامنئي 

الختيار.  يتمُّ 

حيث يقول حفظه اهلل تع�لى: 

»على ال�سب�ب والفتي�ت اأْن ل ين�س�قوا وراء المث�لّية الُمفِرطة في اأمر الزواج، اإذ 

، ول ي�ستطيع الإن�س�ن اأْن يجد مطلوبه المث�لّي، فال ُبدَّ اأْن  ل يوجد �سخ�ٌس مث�ليٌّ

يتوافق ويعي�س حي�ته، واإن �س�ء اهلل تكون حي�ة �سعيدة، ويب�رك اهلل لهم وير�سى 

.
(1(

عنهم«

الُكْفوؤُ من وجهة نظر الإ�سالم: 46 .

تعني؟  فماذا  الكفاءة،  هي  لالختيار  العاّمة  ال�شفة 

يقول {:

كفوؤاً  اأحدهم�  يكون  اأْن  يجب  والبنت  البن  اأن  الإ�سالم  �سرع  في  »الُمقّرر 

لالآخر.

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/6 هـ.�س.
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الأ�س��س في هذه الم�س�ألة اأي في ب�ب الكف�ءة هو اأّن الكف�ءة عب�رة عن الإيم�ن، 

اأي اأن يكون� موؤمنين تقيَّين ومعتقدين ب�لمب�دئ الإ�سالمّية، ويعمالن �سمن هذا 

الإط�ر، فبقّية الأ�سي�ء لي�ست مهّمة. فعندم� ُتحَرز تقوى وعّفة البنت والولد ف�إنَّ 

ُت�سّمى  التي  ال�سراكة  هذه  في  ف�لمالك  الأمور.  ببقّية  يتكّفل  �سوف  تع�لى  اهلل 

الزواج في الإ�سالم هو عب�رة عن الدين والتقوى »الموؤمن ُكْفوؤُ الموؤمنة والم�سلم 

 هذا هو المالك الإ�سالمّي.
(1(

كفوؤُ الم�سلمة«

ترقى  اأن  عليه�  بل  ذلك،  في  اإ�سك�ل  فال  الم�ستوى  بذلك  المراأة  تكون  ل  اأن 

قة على الرجل، فعلى  بنف�سه� اإلى ذلك الم�ستوى، اأو ُيمكن اأْن تكون المراأة متفوِّ

.
(2(

الرجل اأْن يو�سل نف�سه اإلى م�ستواه�«

تزويج  في  ي�شت�شيره   Q الح�شن  اإلى  جاء  رجاًل  اأّن  الحديث  في  جاء 

:Q فقال  ابنته 

لم  اأب��غ�����س��ه���  واإن  اأك���رم���ه����  اأح���ّب���ه����  اإن  ّن���ه  ف����إ ت���ق���ّي،  م���ن رج����ل  »زّوج����ه����� 

.
(3 (

يظلمه�«

:Q كما ورد عن الإمام الر�شا 

فقره  يمنعك  ول  ج��ه،  ف��زوِّ وُخ��ُل��ق��ه  دي��ن��ه  ر�سيت  رج��ٌل  اإل��ي��ك  خطب  »اإن 

.
(5(

ِلِه...} َف�سْ ِمن   
ُ
�هلل يُْغِنِهُم  ُفَقَر�ء  يَُكونُو�  �إِن   ...} تعالى:  ،  وقال 

(4(

وف�قته«

الإيمان  بعيد عن  لأّنه  الخمر  �شارب  من  الزواج  من  التحذير  كان  هنا  من 

:Q والتقوى والأخالق، حيث جاء عن الإمام الر�شا 

.
(6(

الزن�« اإلى  ُقَدت  َجته فك�أّنم�  ج �س�رب الخمر ف�إْن زوَّ ُتزوِّ اأْن  »اإّي�ك 

)1)  و�شائل ال�شيعة، ج20، �س67.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/6/11 هـ.�س.

)3)  ميزان احلكمة، ج 2، �س 1184.

)4)  م. ن.

)5)  �شورة النور، الآية: 32.

)6)  ميزان احلكمة، ج 2، �س 1183.
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عن  كما  ورِحمًا  قريبًا  كان  واإن  حّتى  الأخالق  �شّيئ  تزويج  النهي عن  وورد 

اأحدهم، يقول: كتبت اإلى اأبي الح�شن Q اإنَّ لي ذا قرابة قد خطب اإلّي 

.
(1(

الُخُلق« اإن ك�ن �سّيئ  Q: »ل تزّوجه  وفي خلقه �شوء فقال  

:P النبيُّ  والتقوى، يقول  الدين  اأْن يختار ذات  الرجل عليه  وكذلك 

جم�له�،  وعلى  دينه�،  وعلى  م�له�،  على  ِخالل:  اأربع  على  المراأة  »ُتنَكح 

.
(2(

الّدين« بذات  فعليك  ون�سبه�،  ح�سبه�  وعلى 

:Q وعن الإمام الباقر

.
(3(

الّدين تربت يداك« بذوات  »وعليك 

ويقول {:

»اإذا م� تزّوج الفرد بدافع الم�ل والجم�ل فمن الممكن اأْن ُيعطيه اهلل الجم�ل 

وقد ل ُيعطيه، اأّم� اإذا تزّوج بحث�ً عن التقوى والعف�ف، ف�إّن اهلل �سُيعطيه الم�ل 

والجم�ل اأي�س�ً. وقد يقول ق�ئل: اإّن الجم�ل ل ُيعطى، ف�لمرء اإّم� اأن يكون جمياًل 

اأو ل، لكّن المق�سود: اأّن الجم�ل لّم� ك�ن في العين والقلب ف�أنت ترى ال�سخ�س 

جمياًل واإن لم يكن جمياًل جّداً، وعندم� ل ُتحبُّ �سخ�س�ً م� ف�إّنك ل تراه جمياًل 

.
(4(

مهم� ك�ن جم�له«

�شرة وخطورة تدميرها وعدم 
ُ
الأ واأهمّية ت�شكيل  الزواج  اإذا عرفنا �شرورة 

�شعيدًا؟  الزواج  ي�شتمرُّ  كيف  هو:  المطروح  ال�شوؤال  الآن  عليها،  الحفاظ 

الخّط؟ طول  على  �شرة 
ُ
بالأ ن�شتمرُّ  وكيف 

يقول {:

»في البداية يرى الإن�س�ن كلَّ �سيٍء جمياًل، وبعد اأْن يتعّرف اإلى طب�ئع الطرف 

الآخر تنك�سف له النواق�س ونق�ط ال�سعف تدريجّي�ً، وهذا م� ل ينبغي اأْن يوؤّدي 

)1)  ميزان احلكمة، ج 2، �س 1183.

)2)  كنز العمال، 44602.

)3)  و�شائل ال�شيعة، ج 2، �س 21، ح 14.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/10/13 هـ.�س.
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اإلى فتور العالقة، بل ل ُبدَّ من التوافق رغم وجود هذه النق�ئ�س؛ لأنَّه في النه�ية 

لي�س هن�ك رجٌل مث�ليٌّ وبال عيب، ول امراأة مث�لّية بال عيب – اأي�س�ً – في اأّية 

.
(1(

بقعة من هذا الع�لم«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/24 هـ.�س.
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�سرة:
ُ
التديُُّن، �سرُّ بقاء الأ 47 .

يقول ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخ�منئي {:

لكي  �سرة وحفظه� 
ُ
الأ وتكوين  بن�ء  في  الإ�سالمّية  الأحك�م  رع�ية  ُبدَّ من  »ل 

تدوم وتبقى، لذلك ُتالِحظون العوائل الُمتديِّنة التي يهتمُّ الزوج والزوجة فيه� 

بهذه الأحك�م يعي�سون �سوّية ل�سنين متم�دية، وتبقى المحّبة بينهم� بحيث ي�سعب 

ف�سلهم�، وهم� يع�سق اأحدهم� الآخر. هذه المحّبة هي التي تحكم كي�ن الأ�سرة؛ 

.
(1(

ولذا اهتم به� الإ�سالم«

�سرة �سيكون اأكثر، كم� هو الح�ل 
ُ
»اإذا تّم ترويج المنهج الإ�سالمّي ف�إنَّ تم��سك الأ

في الم��سي – ل في الفترة البهلوّية النح�سة – بل تلك الأي�م التي ك�ن اإيم�ن 

�سرة اأكثر، 
ُ
الن��س فيه� �سليم�ً وك�ماًل وغير ملّوث. في ذلك الزم�ن ك�ن تم��سك الأ

ك�نت �سحبة الرجل والمراأة اأحدهم� لالآخر اأ�سّد، وك�ن الأبن�ء يتربَّون في بيئة 

الم�س�ئل  ُتراعي  التي  �سر 
ُ
ف�إّن الطريق هو ذلك الطريق، ف�لأ واأم�ٍن، والآن  اأمٍن 

واأف�سل واأقوى، و�ستكون بيئة  اأكثر تم��سك�ً  الإ�سالمّية ف�إنه� في الغ�لب �ستكون 

.
(2(

اأكثر اأمن�ً لالأطف�ل والأبن�ء«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/23 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/15 هـ.�س.
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، هو الق�سّية الأ�سا�ض: الحبُّ 48 .

يقول {:

»اإذا ك�نت هن�ك محّبة ف�إّن الم�س�عب التي تحدث خ�رج البيت �سوف ت�سهل، كم� 

.
(1(

�سُت�سبح الم�س�عب اّلتي ُتواجه المراأة داخل البيت �سهلة ب�لن�سبة اإليه�«

»الأ�س��س في الزواج هو )الحّب(. على الفتي�ن والفتي�ت اأْن يعلموا ذلك، واأْن 

.
(2(

ُيح�ِفظوا على المحّبة التي اأودعه� اهلل في قلوبهم«

»هذه العالقة الإن�س�نّية ق�ئمة على اأ�س��س المحّبة والرتب�ط الع�طفّي، اأي ل 

ل تع�ي�سهم�. و�سبب  ُبدَّ للزوج والزوجة اأْن يتح�ّب�، وهذه المحّبة هي التي �سُت�سهِّ

 .
(3(

المحّبة ل يعود اإلى الم�ل اأو المظ�هر واأمث�له�«

وببركة  الحي�ة،  في  الرف�ه  اأ�س��س  وهي  �سرة، 
ُ
الأ كي�ن  ُتثبِّت  التي  هي  »المحّبة 

عن  الإن�س�ن  دخل  اإذا  اهلل.  اإلى  ال�ّسير  في  حتى  لالإن�س�ن  ال�سعوب�ت  ُتذّلل  المحّبة 

.
(4(

طريق المحّبة �سَت�سُهل عليه جميع الأمور و�سُتحّل جميع الم�س�كل«

هي  المحّبة  لأنَّ  بينهم�،  فيم�  يتح�ّب�  اأْن  والزوجة،  الزوج  والفت�ة،  الفتى  »على 

اإلى جنب، ويحول بينهم� وبين  الرابط الذي يحفظ اأحدهم� لالآخر ويبقي�ن جنب�ً 

النف�س�ل. المحبة �سيء جميل، واإذا ُوجدت المحّبة ُوجد الوف�ء اأي�س�ً، ولم يعد هن�ك 

ن�س و�سيوجد 
ُ
جف�ء اأو تكّدر اأو خي�نة. اإذا ك�نت هن�ك محّبة ف�لأجواء �سُت�سبح اأجواء اأ

.
(5(

هن�ك الجّو المن��سب والمقبول والجميل«

ازدياد المحّبة اأف�سل: 49 .

»مهم� كُثرت الموّدة بين الرجل والمراأة فهي لي�ست زائدة. ف�لمورد الذي مهم� 

ازدادت المحّبة فيه فال ب�أ�س في ذلك هو الحبُّ بين الزوج والزوجة، فكلَّم� ك�ن 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/8/11 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/10/17 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/9/4 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/7/30 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/24 هـ.�س.
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تح�ّبهم� اأكثر فهو اأف�سل، والمحبَّة هي نف�سه� التي تجلب الثقة.

المحبَّة بين الزوج والزوجة نوٌع من الحبِّ الإلهّي وهي من المحبَّة الح�سنة، 

فكلَّم� ازدادت فهو اأف�سل.

اأْن  هي  ف�ل�سع�دة  ال�سع�دة،  اأ�س��س  هو  هذا  يتح�ّب�،  اأْن  وللزوجة  للزوج  ُبدَّ  ل 

.
(1(

يتح�ّب�«

»اإذا ك�نت هن�ك محبَّة ف�إن الأ�سواك �سُت�سبح اأزه�راً، واإذا ك�ن في ال�سريك �سيٌء 

بريقه  يفقد  �سوف  المحّبذ  ال�سيء غير  ذلك  ف�إّن  الحّب  غير محبَّذ فمع وجود 

.
(2(

ي جميع العيوب« نه�ئّي�ً، ف�لمحّبة ُتغطِّ

الهتمام بالطرف الآخر: 50 .

»ل ُبدَّ للزوج والزوجة اأن يتح�ّب�. ل تفعلوا الأ�سي�ء التي ُتقلِّل المحبَّة. اإحذروا 

اإلى  ِبدّقة  اأنظروا  العتب والنفور فيم� بينكم.  ُتثير  التي  اأْن ت�سدر عنكم الأمور 

الن��س ل  واجتنبوه�. بع�س  اأو الزوجة كثيراً  ُتثير ح�س��سّية الزوج  الأ�سي�ء التي 

اأنَّ المراأة تكره ع�دة معّينة لدى الرجل والرجل ل  اأفر�سوا مثاًل  ُيراعي ذلك. 

يب�لي، ويع�ود تكرار هذه الع�دة، هذا �سيِّئ!!

ل رغب�ته� ال�سخ�سّية )ك�سراء  كذلك الن�س�ء، فمثاًل يوجد بع�س الن�س�ء والتي ُتف�سِّ

ح�جة م� اأو الذه�ب اإلى مك�ن( على راحة زوجه� وا�ستقراره، م� �سرورة ذلك؟

اأحدكم�  اإهتموا  ث�نوّي،  اأمٌر  فهو  �سواكم�  وم�  الإثن�ن،  اأنتم�  الق�سّية  اأ�سل 

.
(3(

ب�لآخر وليعطف اأحدكم� على الآخر«

المحّبة  بين طّي�ت  اإذابته  ُبدَّ من  – فال  اهلل  �سمح  – ل  م�  »اإذا طراأ خالٌف 

م ب��ستمرار، هذا م� ل ينبغي اأْن  م كلمٌة ب�سيطة وُتعظَّ خَّ واإزالته. ينبغي اأْن ل ُت�سَ

.
(4(

يح�سل«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/15 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/9/24 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/24 هـ.�س.
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وظهرت  الآخر،  ب�أح��سي�س  يب�ل  ولم  والزوجة  الزوج  من  كلٌّ  يهتّم  لم  »اإذا 

اإلى  ت�سري  �سوف  ب�لت�أكيد  ف�إنه�  اأحدهم�،  من  المحّبة  انعدام  ح�لة  ب�لتدريج 

الطرف الآخر؛ لأّن انعدام المحبَّة اأمٌر ُمعٍد... ف�لم�س�ألة – اإذاً – بهذا ال�سكل، فال 

.
(1(

ت�سمحوا بذلك.. يجب على كلٍّ منكم� ال�سعي والجته�د، فهذا اأمٌر اأ�س��سّي«

المحّبة لي�ست اأوامرًا: 51 .

»المحّبة لي�ست اإيع�زاً اأو اأمراً اأو تو�سية. اإّن اأمره� يعود اإليكم..! ب�إمك�نكم اأْن 

تزيدوا محّبتكم في قلب �سريك حي�تكم يوم�ً بعد اآخر، كيف؟ ب�لأخالق الح�سنة 

.
(2(

د اإليه« وال�سلوك الالئق، وب�لوف�ء له والتودُّ

»ف�إذا اأرادت الزوجة اأْن ُيحّبه� الزوج فال ُبدَّ من العمل وال�سعي لتحقيق ذلك، 

واإذا اأراد الرجل اأْن ُتحّبه زوجته فال ُبدَّ اأْن ي�سعى هو الآخر لتحقيق ذلك، ف�لمحّبة 

.
(3(

هي �سعي وابتك�ر«

»المحّبة �ستدوم اإذا راعى كلٌّ من الطرفين حقوق الآخر، ولم يتعدَّ عليه�، اأي 

في الحقيقة اأْن ي�سعى كلٌّ من الطرفين – والّلذين هم� �سريك�ن ويعي�س�ن �سوّية 

هذا  ون�فذة،  را�سخة  مك�نة  وذهنه  الآخر  الطرف  قلب  في  مك�نته  جعل  – اإلى 
النفوذ هو النفوذ المعنوّي اأي الرتب�ط القلبّي بين الزوج والزوجة...

.
(4(

هذا هو الغر�س الذي ج�ءت من اأجله الحقوق في الإ�سالم«

»اإذا اأردتم اأن تدوم هذه المحّبة، فبدًل من اأْن تنتظروا دائم�ً اأْن ُيحّبكم الطرف 

ح�ً يوم�ً بعد اآخر. ف�لمحّبة  المق�بل اطلبوا من قلوبكم اأْن تزداد المحّبة فيه� تر�سُّ

.
(((

تجلب المحّبة ب�سكل طبيعّي«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/5/16 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/7/30 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/19 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/12/11 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/7/19 هـ.�س.
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الحبُّ وحبُّ الذات: 52 .

هوؤلء  عنه  ُيعبِّر  الذي  الحبُّ  هذا  )الحّب(،  كلمة  ا�ستعم�ل  ُي�سيئون  »اليوم 

ج الجن�سّي والتي ُيظِهرونه� بطريقة  ، بل هو ح�لة التهيُّ لي�س هو الحبُّ الحقيقيُّ

ة، وهذا ُيمكن اأْن يح�سل في ح�لت كثيرة وهو ل قيمة له. ال�سيء الذي له  خ��سّ

قيمة حقيقّية ذلك الحبُّ الإلهيُّ العميق وال�س�دق والم�سحوب ب�ل�سعور المتب�َدل 

واحد  وجود  الآن  ومن  اأنَّهم�  يعتقدان  بحيث  والفت�ة،  الفتى  بين  ب�لم�سوؤولّية 

.
(1(

�سرة على اأ�س��سه�«
ُ
وَين�سدان هدف�ً واحداً. تلك هي المحبَّة التي تت�سّكل الأ

نتيجًة  بل  الإن�س�نّية،  الأ�سول  اأ�س��س  على  يقوم  ل  الذي  والع�سق  الحبَّ  »اإّن 

لالأ�سي�ء الظ�هرّية وال�سهوات الع�برة، لي�س له مرتكز اأو اأ�س��س.

�سبح�نه  اهلل  و�سعه�  والتي  الإن�س�نّية  الأ�سول  اأ�س��س  على  المبنيُّ  الحبُّ  اأم� 

اإذا ك�ن ِوفق�ً لل�سروط المو�سى به� والواجب مراع�ته� في  وتع�لى – خ�سو�س�ً 

.
(2(

الزواج الإ�سالمّي – ف�إنَّ مثل هذا الحّب �سيزداد يوم�ً بعد اآخر«

الحترام الُمتَباَدل: 53 .

الإحترام  هو  �ــشــرة 
ُ
الأ ومتانة  ــزواج  ال ا�شتمرار  في  المفيد  الآخــر  الأمــر 

الُمتباَدل. 

ويقول {:

»ل ُبّدّ اأْن يحترم الزوج والزوجة اأحدهم� الآخر لي�س احترام�ً ظ�هرّي�ً اأو ر�سمّي�ً 

.
(3(

واإنَّم� احترام�ً حقيقّي�ً«

اأو  ب�لألق�ب  الآخر  اأحدهم�  ُين�دي  اأْن  الإحترام  لي�س  المث�ل،  �سبيل  »فعلى 

العب�رات الأدبّية، بل اأْن ي�سعر كلٌّ من الرجل والمراأة في قلبه ب�لحترام لالآخر، 

ح�فظوا على الحترام في قلوبكم. ليجعل كلٌّ منكم حرمًة لالآخر، فهذا اأمٌر مهمٌّ 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/10/15 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/1/2 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/1/2 هـ.�س.
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بين  اإذلل  اأو  تحقير  اأو  اإه�نة  هن�ك  يكون  ل  اأْن  ينبغي  الحي�ة،  �سوؤون  اإدارة  في 

.
(1(

الزوج والزوجة«

�سرة:
ُ
تحقير الزوجة، بداية انهيار الأ 54 .

»الظلم والتمييز والإه�نة، اأموٌر خ�طئة في كلِّ الأحوال، ف�إذا ك�ن الرجل مثاًل 

من اأكمل رج�ل الع�لم وك�نت زوجته � مثاًل، من جهة التعليم والثق�فة � امراأة اأمّية 

ه اأدنى ظلم اأو اإه�نة، ف�لمراأة  اأو ك�نت من اأ�سرة اأقّل �س�أن�ً، فلي�س له الحّق اأْن ُيوجِّ

الأمر  هذا  اإه�نة، طبع�ً  اأدنى  له�  ه  اأْن يوجِّ للرجل  الأبد ل يحقُّ  اإلى  المراأة  هي 

ل يقت�سر علين�، فهوؤلء الأوروبيون المعّطرون وذوو المالب�س الأنيقة يظلمون 

هذه المخلوق�ت اأحي�ن�ً ب�سكل اأ�سواأ مّم� في مجتمع�تن�. 

ل يحقُّ للرجل واإن ك�ن اأعلى �س�أن�ً من المراأة اأْن ُيع�مل زوجته بجف�ء. والزوجة 

كذلك، ف�أحي�ن�ً تكون الزوجة امراأة متعلِّمة ف�إذا تزّوجت برجٍل ع�مٍل فلي�س له� 

الحّق في اإه�نته، ف�لرجل مع ذلك هو ال�سند الذي يجب اأن ُيّتَك�أ عليه والذي يجب 

�سرة 
ُ
الأ تّتكئ عليه. هذه هي  اأْن  ُيمكنه�  المعنوّية بحيث  ُتح�ِفظ على ح�لته  اأْن 

�سرة على هذا المنوال ف�علموا اأّنكم �سمنتم ركن�ً اأ�س��سّي�ً 
ُ
ال�سليمة. واإذا بنيتم الأ

.
(2(

من اأرك�ن �سع�دتكم«

بناء الثِّقة: 55 .

ويقول {:

»المح�فظة على المحبَّة بين الزوج والزوجة يجلب الثقة بينهم�. ف�إذا ُوجدت 

 .
(3(

الثقة ر�سخت المحبَّة وح�سل الأن�س«

»ف�أ�س��س المحّبة هو الثقة واإذا زالت الثقة بين الزوج والزوجة ف�إنَّ المحبَّة �ستزول 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/9/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/22 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/9/28 هـ.�س.
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. واإذا اأردتم اأن تزداد محّبة الطرف المق�بل 
(1(

�سيئ�ً ف�سيئ�ً. ل ُبدَّ اأْن يثق اأحدكم� ب�لآخر

لكم، كونوا اأوفي�ء، اإك�سبوا ثقته«.

»من الأمور التي تق�سي على الحّب داخل الأ�سرة ب�سكل نه�ئي انعدام الثقة بين 

.
(2(

الزوج والزوجة«

اأْن  »الحبُّ هو اأمٌر ل ُبدَّ من تهيئة الأر�سّية الالزمة له. والأر�سّية الالزمة هي 

ُتح�ِول المراأة اأْن تك�سب ثقة الرجل به�، والرجل كذلك ُيح�ِول اأْن يك�سب ثقة المراأة، 

.
(3(

ف�إذا وجدت الثقة الُمتب�َدلة واطمئن كلٌّ منهم� لوف�ء الآخر ف�إّن المحّبة �ستزداد«

»الوف�ء مهمٌّ جّداً، ف�إذا �َسَعَرت الزوجة ب�أنَّ زوجه� وفيٌّ له�، و�سعر الزوج كذلك ب�أنَّ 

�سرة، 
ُ
زوجته وفّيٌة له، ف�إّن هذا بحدِّ ذاته مّم� يجلب المحّبة، عنده� �سيثبت كي�ن الأ

.
(4(

و�سيمتدُّ هذا الكي�ن القويُّ والث�بت اإلى �سنين متم�دية«

»اأم� اإذا �َسَعَر الزوج اأو الزوجة ب�أنَّ قلب �سريكه متعلٌِّق بطرٍف اآخر، اأو اأح�سَّ ب�أنَّه 

غير �س�دق معه، اأو اأنَّه يتع�مل معه بوجهين، اأو اأح�سَّ ب�أنَّه ل وجود للعالقة الحميمة 

.
(5(

بينهم�، ف�إّن المحبَّة بينهم� �ست�سُعف مهم� ك�ن م�ستواه�«

موجبات المحّبة: 56 .

»المحبَّة هبة اهلل تع�لى لكم، راأ�س الم�ل الذي يهديه اهلل اإلى الفتى اأو الفت�ة 

في بداية الزواج هو اأْن يوجد بينهم� الحبُّ الُمتب�َدل.. وهذا م� يجب المح�فظة 

عليه.

م اأْن تدوم محّبة ال�سريك لكم  حبُّ ال�سريك لك يرتبط ب�سلوكك معه، ف�إذا اأردتُّ

فال ُبدَّ اأْن تتحّببوا اإليه ب�أفع�لكم.. وبهذا يتَّ�سح م� يجب على الإن�س�ن فعله لكي 

ُيظِهر محّبته.. فيجب اأْن يكون وفّي�ً، واأْن ُيظِهر الأم�نة والإخال�س، واأْن ل يرفع 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/7/19 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/9/22 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/7/30 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/21 هـ.�س.
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�سقف توّقع�ته، واأن ُيظِهر المحّبة والتع�ون. هذه هي الأمور التي توجد المحّبة، 

اأْن يكون هن�ك محّبة  وهذه هي م�سوؤولّية كلِّ طرف تج�ه الطرف الآخر. يجب 

.
(1(

وتع�ون في الحي�ة الزوجّية، واأْن ل يكون هن�ك اعترا�س�ت وطلب�ت كثيرة«

الثقة لي�ست بالتعاقد: 57 .

لي�ست  الم�س�ألة  بي،  لتثق  اأو  بك  لأثق  تع�ل  اأي:  تع�قدّي�ً،  اأمراً  لي�ست  »الثقة 

والآداب،  الأخالق  وبرع�ية  التع�مل،  بح�سن  الثقة  ك�سب  من  ُبدَّ  ل  بل  كذلك، 

.
(2(

وبمراع�ة الحدود والموازين ال�سرعّية«

بعدم  ال�سعور  يوجد.  ب�أْن  له  ت�سمحوا  ل  المحّبة.  جذور  يقطع  الثقة  »عدم 

.
(3(

الوف�ء ك�لجذام ي�أكل المحّبة ويفنيه�«

»ف�إذا �َسَعَرت الزوجة ب�أنَّ زوجه� يكذب عليه�، اأو �َسَعَر الرجل ب�أنَّ زوجته تكذب 

عليه، اأو اأح�سَّ كلٌّ منهم� ب�أّن الآخر غير �س�دق في م� ُيظهره من المحّبة، ف�إن هذا 

�سُي�سِعف اأ�س��س المحبَّة. اإذا اأردتم اأْن تدوم المحبَّة بينكم ف�حفظوا الثقة بينكم، 

.
(4(

واإذا اأردتم اأْن ت�ستمّر حي�تكم الم�ستركة فال ُبدَّ من المح�فظة على المحّبة«

م الُمتباَدل: المراعاة والتفهُّ 58 .

»ل ُبدَّ للرجل اأْن يفهم �سرورات المراأة، يفهم م�س�عره�، ل يغفل عن ح�له�، 

والزوجة  ف�لزوج  المنزل.  في  العن�ن  ومطلق  الختي�ر  �س�حب  نف�سه  يعتبر  ول 

ُي�س�عد  اأْن  الرجل  على   . وروحيٌّ فكريٌّ  اأفق  منهم�  لكلٍّ  رفيق�ن،  �سريك�ن  فردان 

.
(((

ره� في مجتمعه�« المراأة لكي تجبر ت�أخُّ

�سرة، بحيث ُتحّل الخالف�ت الداخلية 
ُ
»لقد اّتخذ الإ�سالم تدابير في داخل الأ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/12/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/10 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/11/16 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/6/6 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/10 هـ.�س.
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اأن  كذلك  المراأة  واأمر  ال�سيء  بع�س  ُيراعي  اأْن  الرجل  اأمر  فقد  تلق�ئّي،  ب�سكل 

اأو  �سرة 
ُ
اأ اأّية  تتفّكك  لن  ف�سوف  المراع�ة  هذه  ح�سلت  واإذا  الأخرى،  هي  تراعي 

جل الذي  �سر اإنَّم� يح�سل في الغ�لب ب�سبب عدم المراع�ة، ف�لرَّ
ُ
ك الأ تزول، فتفكُّ

ي�ستخدم  الذي  والرجل  بعقل،  تت�سّرف  ل  التي  والمراأة  ُيراعي  كيف  يعرف  ل 

العنف والحّدة المفرطة فيم� ل ُتطيق المراأة ذلك، هذا كّله خط�أ، حّدة الرجل 

ذات مّرة فعلى  واأخط�أ  الرجل ح�ّداً  لم يكن  ف�إذا  اأي�س�ً،  المراأة خط�أ  خط�أ وعن�د 

�سرٍة 
ُ
المراأة اأْن ل ُتع�ند. عليهم� اأْن ُيراعي� ويت�آلف�، عنده� �سوف لن تتفّكك اأّية اأ

.
(1(

و�ستبقى اإلى الأبد«

العّفة الجن�سّية: 59 .

اأّنه� و�سيلة لتقوية  اأي  �سرة، 
ُ
لبن�ء الأ اأ�س��س�ً  »جعل الإ�سالم الغريزة الجن�سّية 

ومتدّينين  عفيفين  والمراأة  الرجل  ك�ن  اإذا  اأّنه  يعني  هذا؟  يعني  م�ذا  �سرة، 
ُ
الأ

ويخ�ف�ن اهلل تع�لى ويجتنب�ن المع�سية في مج�ل الغريزة الجن�سّية – كم� اأمر 

الإ�سالم – ف�إّن احتي�ج الرجل والمراأة اأحدهم� اإلى الآخر �سيكون اأكثر. واإذا ك�ن 

�سرة واّلتي اأ�س��س بن�ئه� الرجل والمراأة �ستكون اأكثر 
ُ
الحتي�ج اأكثر، ف�إّن هذه الأ

.
(2(

تم��سك�ً«

د على اأْن ل ُي�سبع  �سر، ويوؤكِّ
ُ
»الإ�سالم يطمح لأْن ل ُت�سلب هذه الركيزة من الأ

�سرة، لكي ل ُي�سبحوا غير مب�لين ول مهتّمين 
ُ
الن��س هذه الغريزة خ�رج محيط الأ

.
(3(

بعوائلهم، ولهذا فقد �سّد الأبواب التي توؤّدي اإلى ذلك«

العفاف والحجاب ح�سن الأ�سرة: 60 .

»م�س�ألة الَمْحرم والأجنبّي والحج�ب، وجواز النظر وعدم جوازه، والعالق�ت 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/11/20 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/12/9 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/12/18 هـ.�س.
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غير ال�سليمة والم�سّرة، هذه اأمور اأّكد عليه� الإ�سالم كثيراً، والتي ل تتمُّ مراع�ته� 

في بع�س البلدان والمن�طق البعيدة عن الإ�سالم.

فهذه واإْن ك�ن فيه� بع�س التقييد للمراأة، اإّل اأّن ال�س�رع المقّد�س و�سعه� واأّكد 

�سرة وثب�ت هذا الكي�ن المهّم، واأيُّ اإن�س�ن اإذا تدّبر وت�أّمل في 
ُ
عليه� لأجل حفظ الأ

.
(1(

المو�سوع ف�إنه �سيرى ِحَكم�ً عظيمة جّداً«

الإختالط  وعدم  والأجنبّي  الَمْحرم  م�س�ألة  الإ�سالم  في  ُتالحظون  »فعندم� 

الق�س�ي�  اأدقِّ  بين الرجل والمراأة واأمث�ل ذلك، فهذه لي�ست رجعّية، بل هي من 

�سرة متم��سك�ً؛ لأّن الزوج 
ُ
الإن�س�نّية. واأحد اأهمِّ هذه الق�س�ي� هي اأن يبقى كي�ن الأ

والزوجة �سي�سعران ب�لوف�ء اأحدهم� لالآخر، ول يتح��سدان، وهذه م�س�ألة مهّمة 

.
(2(

للغ�ية«

تلك  واعتب�ر  الحرام،  النظرة  وَمْنُعه  الإ�سالم،  و�سعه  الذي  الحج�ب  »هذا 

حول  وقلوبكم  محبتكم  تتمركز  اأْن  اأجل  من  ذلك  كّل  م�سروعة،  غير  العالق�ت 

.
(3(

نقطة واحدة، �سواء اأنتم الرج�ل اأم اأنتنَّ الن�س�ء«

الرجل  اختالط  وعدم  تر،  وال�سِّ ك�لحج�ب  الإ�سالم  في  ُتالحظونه  م�  »اإّن 

النظرة  وذوي  فق 
ُ
الأ �سيِّقي  بع�س  ر  يت�سوَّ والتي  الأمور،  هذه  واأمث�ل  والمراأة 

الق��سرة اأنه� اأمور �سطحّية، كاّل...! هذه الأمور اأمور عميقة، والغر�س منه� هو 

ُوجدت  اإّنم�  فهي  ُم�ستِقّرة،  �سرة 
ُ
الأ وبق�ء  الزوجين  قْلَبْي  وثب�ت  �سرة 

ُ
الأ تم��سك 

لأجل ذلك. ف�لق�س�ي� التي يطرحه� الإ�سالم والفقه الإ�سالمّي من قبيل الَمْحَرم 

وغير الَمْحَرم، اأو ل تنظر، ل ُتقم عالقة، ل ت�س�فح، ل ت�سحكي، ل تتبّرجي، ل 

تتزّيني اأم�م الآخرين، كّل هذه الأمور هي لأجل اأّنه� اإذا روعيت ف�إّن كي�نكم هذا 

واأ�سرتكم الن��سئة هذه، �ستبقى متم��سكة و�ستخلو من الم�س�كل، و�سي�سعر الرجل 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/12/11 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/10/15 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/3/30 هـ.�س.
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والمراأة ب�أّن م�سير كلٍّ منهم� مرتبط ب�لآخر، ومرتبط بهذه الع�ئلة، ل اأْن ت�سعر 

المراأة ب�أنَّ البيت قيد ب�لن�سبة له�، اأو ي�سعر الرجل ب�أنَّ البيت والمراأة اأمٌر مزعج 

.
(1(

ب�لن�سبة اإليه«

»اإّن ت�أكيد الإ�سالم على غ�سِّ الب�سر وعدم جواز النظر اإلى الأجنبّية وتوجيهه 

ة، اإّنم� هو ب�سبب اأْن عين الرجل اإذا انحرفت  كاّلً من الرجل والمراأة بطريقة خ��سّ

ة الزوجة اإلى تلك الجهة من دون فرق  اإلى جهة م�، عنده� �سيذهب جزء من ح�سّ

اإلى تلك الجهة، وعندم� تقّل  في ذلك بين الرجل والمراأة، حيث �سيذهب جزء 

م�  �ستخ�سر  وحينه�  �سرة، 
ُ
الأ كي�ن  ويتزلزل  �ست�سعف  المحّبة  ف�إّن  ة  الح�سّ تلك 

.
(2(

ك، والذي تتوّهم اأّنك ح�سلت عليه« ينفعك وتك�سب م� ي�سرُّ

فل�سفة الحجاب والعفاف: 61 .

»عندم� يتحّدث الإ�سالم والآي�ت القراآنّية عن الحج�ب، وعندم� ُتقنَّن العالقة 

�سرة، ول�س�لح 
ُ
بين الرجل والمراأة، ف�إّن هذا ل�س�لح الن��س اأنف�سهم، ول�س�لح الأ

ُيريدون  الذين  ال�سب�ب  ول�س�لح   ، اأزواَجُهنَّ َيْفِقْدَن  ل  اأْن  ُيِرْدَن  الّلواتي  الن�س�ء 

المواظبة ومراع�ة  المحبوب�ت، وهذا غير ممكن بدون  اأْن ل يفقدوا زوج�تهم 

.
(3(

الحج�ب، وهكذا هي اآي�ت القراآن حكيمة وعميقة«

تع�لى  وقوله  المراأة،  و�ستر  الحج�ب  الأجنبّي وغيره، وهذا  بين  التمييز  »هذا 

اأي: ل تفتحوا عيونكم على   ،  
(4(

ُفُروَجُهْم} َويَْحَفُظو�  اِرِهْم  ْب�سَ
َ
�أ ِمْن  و�  يَُغ�سُّ لِّْلُموؤِْمِنيَن  {ُقل 

كلِّ منظر، ل تنظروا لكلِّ �سيء لكي ل تنجذبوا لكلِّ طرف، لم�ذا كلُّ هذا؟ كلُّ هذا 

لكي يبقى الزوج والزوجة وِفّيين وعطوفين اأحدهم� على الآخر، ذلك الرجل وتلك 

المراأة في المجتمع�ت الف��سدة في الع�لم، اأينم� حاّل وحيثم� ذهب� يختلط اأحدهم� 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/15 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/17 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/5/11 هـ.�س.

)4)  �شورة النور، الآية 31.
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�سرة ب�لن�سبة لهم�؟ ل �سيء..! و�سّموا 
ُ
ب�لآخر ويفعالن م� يحلو لهم�، فم� اأهمّية الأ

ذلك حرّية! ف�إذا ك�نت هذه هي الحرّية فهي اأكبر الم�س�ئب على الب�سرّية.

الرجل الذي ل رادع له وب�إمك�نه التم�يل نحو الن�س�ء كم� يحلو له بال اأّي ح�جز 

واٍق، والمراأة التي لم تتزّين ب�لحي�ء والعف�ف والحج�ب الإن�س�نّي، ول وق�ية له�، 

مثل هكذا رجل اأو هكذا امراأة ل يِكنُّ كلٌّ منهم� ل�سريكه اأيَّ احترام اأو اأهمّية. في 

الإ�سالم المراأة والرجل م�سوؤولن اأحدهم� عن الآخر، ويحّب اأحدهم� الآخر، وكّل 

على  المترّتبة  الأحك�م  من  الطويلة  ال�سل�سلة  هذه  لم�ذا  لالآخر،  محت�ج  منهم� 

الزوجّية؟

الزوج�ن مع�ً ول يخون  �سرة ُمتم��سكة ويبقى 
ُ
الأ كلُّ هذه الأحك�م لكي تبقى 

(1(
اأحدهم� الآخر«.

توا�َسوا بالحّق وتوا�َسوا بال�سبر: 62 .

»وحدة القلب والتع�ون تعني اأْن ُتح�ِفظوا على بع�سكم بع�س�ً في الطريق اإلى اهلل. 

وا ب�ل�سبر. اإذا راأت �سّيدة المنزل اأنَّ زوجه� �سيقع في انحراف،  وا ب�لحق وتوا�سَ توا�سَ

اأو  اأو ك�سب غير �سحيح،  تيَّ�ر خ�طئ،  اأو  ك�أْن يقع مثاًل في مع�ملة غير م�سروعة، 

اإذا  المق�بل  وفي  زوجته،  هي  حفظه  عليه  يجب  من  ف�أّول  �سليمة،  غير  �سداق�ت 

اأح�ّس الزوج من زوجته ب�لخط�أ ف�أّول من يحفظه� هو زوجه�. وطبع�ً الحفظ يتّم 

ب�سوء  ولي�س  الحكيم،  وب�ل�سلوك  ال�سحيح  وب�لمنطق  العذب،  واللِّ�س�ن  ب�لمحّبة 

الآخر لكي ل يخرج عن  اأحُدهم�  ُيراقب  اأْن  اأمور، يعني  »والزعل« وهكذا  الُخُلق 

.
(2(

الطريق ال�سحيح«

الرقابة الأخالقّية رعاية: 63 .

ي�سدر  ل  اأْن  راقبوا  متديِّن�ً.  حفظه  على  العمل  هي  لل�سريك  م�س�عدة  »اأهمُّ 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/9/12 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/8/21 هـ.�س.
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د. هذه  خط�أ دينّي عن �سريككم. ولي�ست هذه المراقبة بمعنى الحرا�سة والتر�سُّ

اإذا �س�هدتم  المراقبة مراقبة اأخالقّية، مراقبة عطف ورحمة، ومراقبة رع�ية. 

.
(1(

خط�أ من �سريككم ل ُبدَّ اأْن ُتع�لجوه وُتزيلوه عنه ب�أ�سلوٍب لطيف وحكيم«

اإثارة الغيرة والح�سد: 64 .

»ل ُتثيروا ح�سد وغيرة بع�سكم بع�س�ً:

اأن� دائم�ً اأو�سي ال�سب�ب، اأنَّكم في تع�ملكم مع غير المح�رم من الن�س�ء وحّتى 

المح�رم، ل تفعلوا �سيئ�ً اأو تتحّدثوا بحديث ُيثير ح�سد زوج�تكم، واأو�سي الن�س�ء 

ُيثرَن  بحيث  الرج�ل  من  المح�رم  غير  مع  يتكّلمن  اأو  �سيئ�ً  يفعلن  ل  اأْن  اأي�س�ً 

الغيرة والح�سد لدى اأزواجهّن، فهذا التح��سد يجلب �سوء الظّن وي�سعف اأ�س��س 

.
(2(

المحّبة ويقتلعه� من الجذور«

ة: المحافظة على الأ�سرار الزوجيَّ 65 .

»ل ُبدَّ للزوج والزوجة اأْن ُيح�فظ� على اأ�سرار بع�سهم� بع�س�ً. ل ينبغي للزوجة  

اأن يذهب مثاًل  ينبغي  الرجل كذلك. ل  الآخرين.  اأم�م  ب�أ�سرار زوجه�  تبوح  اأْن 

لذلك،  انتبهوا  ال�سي�فة.  دعوة  اأو  الع�م  المحفل  في  زوجته  ب�أ�سرار  ويتحّدث 

.
(3(

اإحفظوا اأ�سرار بع�سكم بع�س�ً كي تكون الحي�ة جميلة ومتم��سكة اإن �س�ء اهلل«

الإن�سجام المتبادل: 66 .

ل يوجد اإن�س�ن بال عيب!

»اإذا �س�هدتم عيب�ً م� في �سريككم – ول يوجد اإن�س�ن ل عيب فيه – وك�ن ل ُبدَّ 

ل عيب�ً من عيوبكم – ف�لإن�س�ن  لوه لأّنه في نف�س الوقت يتحمَّ له – فتحمَّ من تحمُّ

ل.  ل يعرف عيوبه، بل يعرف عيوب الآخرين ولذلك فال ُبدَّ من البن�ء على التحمُّ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/8/3 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/9/10 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/24 هـ.�س.
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.
(1(

ف�إذا ك�ن ق�باًل لالإ�سالح اأ�سلحوه واإّل فتكيَّفوا معه«

»ك�ن ُيق�ل قديم�ً: اإّن المراأة هي التي يجب اأْن تن�سجم، فك�أّنهم لم يعترفوا ب�أيِّ 

دور للرجل في عملّية الإن�سج�م.. كاّل! الإ�سالم ل يقول بذلك، الإ�سالم يقول: اإّن 

م� على  على الولد والبنت كليهم� اأْن ين�سجم�، كالهم� يجب اأْن يتوافق� واأْن ُي�سمِّ

ب�لمحّبة  وم�سحوبة  وه�دئة،  وك�ملة  �سحيحة  بطريقة  الع�ئلّية  حي�تهم�  اإدارة 

والع�سق الُمتب�َدل، واأْن ُيداوم� على ذلك ويحفظ�ه، ف�إذا توّفر ذلك اإن �س�ء اهلل – 

�سرة 
ُ
عب في ظّل التربّية الإ�سالمّية – �ستكون تلك الأ ره لي�س ب�لأمر ال�سّ وتوفُّ

.
(2(

�سرة ال�سليمة كم� يراه� الإ�سالم«
ُ
هي الأ

الإم�م }: اذهب� وان�سجم�:. 67

»ذهبت ذات مّرة اإلى ال�سّيد الإم�م }، وك�ن ُيريد اأْن يعقد قران زوجين، فم� 

اإْن راآني حّتى ق�ل: تع�ل وكن طرف العقد. وخالف�ً لم� كنت اأقوم به من الإط�لة 

والتف�سيل والحديث، ف�إّنه ك�ن يقراأ ال�سيغة اأّوًل ثّم يتحّدث ب�خت�س�ر، ولحظت 

اأّنه وبعد اأن ذكر �سيغة العقد اّتجه اإلى الفتى والفت�ة وق�ل لهم�: اإذهب� وان�سجم�، 

وقد فّكرت ولحظت اأّنن� مع كلِّ م� نقول اإّل اأّن كالم الإم�م ك�ن مخت�سراً بهذه 

.
(3(

العب�رة: اإذهب� وان�سجم�«

ماذا يعني الإن�سجام؟ 68 .

»ليكن �سعيكم� في جميع مراحل حي�تكم� – خ�سو�س�ً ال�سنين الأربع اأو الخم�س 

الأولى – هو اأْن تن�سجم� فيم� بينكم�، ل اأْن تكون� بحيث اإنَّه وبمجرد اأْن ي�سدر عن 

اأحدكم� �سيء يدلُّ على عدم الإن�سج�م، ُيق�بله الآخر ب�لمثل اأي�س�ً. كاّل!

اأنت  اأظهْر  الإن�سج�م  عدم  �سريكك  من  راأيت  واإذا  �سوّيًة،  الإن�سج�م  اأظهرا 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/4/9 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/11 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1370/4/20 هـ.�س.
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.
(1(

الإن�سج�م، فهذا من الَمواِطن التي تُح�سن فيه� الم�س�ومة والتن�زل«

الرجل هو مطلوبه�  اأّن هذا  المراأة  اأن ترى  الإن�سج�م؟ هل معن�ه  »م� معنى 

المث�لّي لكي تن�سجم معه، اأو اأْن يرى الرجل اأنَّ هذه المراأة هي مطلوبه المث�لّي 

وهي ِقّمة الطموح لكي ين�سجم معه�، واإذا وجد �سيء من الإعوج�ج ولو بمقدار 

ذّرة هن� اأو هن�ك، فهذا م� ل ُيمكن قبوله، هل هذا معنى الإن�سج�م؟ 

كاّل! لأّنه اإذا ك�ن الأمر كذلك ف�لإن�سج�م يح�سل ب�سورة طبيعّية ول ح�جة لإرادة 

اأيٍّ منكم، فعندم� ُيق�ل: اإّن عليكم اأْن تن�سجموا، فهذا يعني اأْن تتع�ي�سوا مع الو�سع 

الموجود اأو الط�رئ، هذا هو معنى الإن�سج�م، اأي: اإّن اأموراً قد تطراأ في الحي�ة؛ اإذ 

اإّن الزوجين الَّلذين لم يكن اأحدهم� على معرفٍة ب�لآخر، اأو قد يكون�ن من ثق�فتين 

مختلفتين، اأو تكون ع�داتهم� مختلفة، فمن الممكن اأْن ي�سُعرا في البداية ب�سيء من 

عدم الإن�سج�م.. لي�س الآن وفي بداية الزواج حيث ل ي�سعر اأحدهم� ب�سيء.. واإّنم� 

بعد م�سي بع�س الوقت، حيث ُيمكن اأْن يح�ّس� ب�سيء من عدم الإن�سج�م.

تقول  اأو  الرجل  ويقول  الآخر  عن  اأحدهم�  يتق�ع�س�  اأْن  حينئٍذ  ينبغي  فهل 

المراأة: اإّن الآخر لم َيُعد ُين��سبني؟!

اأنف�سكم مع هذا الأمر، ف�إذا ك�ن الو�سع ق�باًل  اأْن ُتكّيفوا  كاّل..! يجب عليكم 

التّكيف  من  بد  فال  اإ�سالحه  ُيمكن  ل  اأنه  راأيتم  واإذا  ف�أ�سلحوه،  لالإ�سالح 

.
(2(

معه«

اأْن  والمراأة  للرجل  ينبغي  فال  الواجب�ت،  من  الع�ئلّية  البيئة  في  »التوافق 

يكون  اأْن  ُبدَّ  بل ل  الأمر كذلك،  يكون  يتحّقق، ل  اأن  ُبدَّ  ب�أّن م� ق�له ل  يعتقدا 

البن�ء على الإن�سج�م بينهم�، وهذا الإن�سج�م �سرورّي، ف�إذا لحظتم اأّن مطلوبكم 

.
(3(

ل يتحّقق اإّل ب�لتن�زل فتن�زلوا«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/4/31 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/1/16 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/4/9 هـ.�س.
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»الإن�سج�م في الحي�ة اأ�س��س بق�ئه�، وهو الذي يخلق المحّبة، ويجلب البرك�ت 

.
(1(

ب القلوب بع�سه� اإلى بع�س وُيقّوي العالئق« الإلهّية، وهو الذي ُيقرِّ

اإدراك الطرف الآخر: 69 .

ن�س والّتح�د في الحي�ة بين 
ُ
»اأ�س��س ق�سّية الزواج هو عب�رة عن التف�هم والأ

من  للزواج  و�سعه  وبم�  الإ�سالم  لكّن   ، طبيعيٌّ اأمٌر  الأ�سل  في  وهذا  موجودين، 

قواعد واآداب واأحك�م، فقد منحه ديمومة وبركة. »على الزوج والزوجة اأْن ُيدرك 

كلٌّ  ُيدِرك  اأْن  اأي  جّيد،  تعبير  لّكنه  اأوروبّي،  تعبير  هذا  ويفهمه«  الآخر  اأحدهم� 

منهم� اآلَم الطرف الآخر واحتي�ج�ته، ويت�س�مح معه، وهذا م� ُي�سّمى )ب�لإدراك( 

يزيد  مّم�  وهذا  الحي�ة.  في  متق�بل  وفهم  درك  هن�ك  يكون  اأْن  اآخر  وبتعبير 

.
(2(

المحّبة«

ل ال�سلبّي: عدم التدخُّ 70 .

ل كثيراً في جزئّي�ت حي�تهم؛  اإر�س�د ال�سب�ب، لكْن ل ينبغي التدخُّ ُبّدّ من  »ل 

.
(3(

د حي�تهم« لأنَّ هذا �سوف ُيعقِّ

اأم  بتدّخله  �سواء  الُم�ستحِكم،  البن�ء  هذا  الن��س  بع�س  ُيزلزل  اأْن  يجوز  »ل 

ب�سح�لته وطبعه ال�سبي�نّي، ف�إذا لحظوا اأنَّ تدّخلهم ُيف�سد العالقة بين الزوج 

.
(4(

والزوجة، فلي�س من حّقهم اأْن يتدّخلوا بعد ذلك«

الن�سيحة  لهم  موا  ُيقدِّ اأْن  ُبدَّ  فال  ب�سع�دة،  �سب�ُبهم  يعي�س  اأن  الكب�ر  اأراد  »اإذا 

ليعي�سوا  يدعونهم  بل  �سوؤونهم،  في  يتدّخلوا  اأْن  ينبغي  ل  لكن  والإر�س�د، 

.
(((

حي�تهم«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/11/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/6/31 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/6 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/17 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/18 هـ.�س.
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يقول ال�سّيد علي الخ�منئي {:

»ل يجوز اأْن ي�أتي الكب�ر – ل �سمح اهلل – اإلى اأحد الزوجين ويطعنوا ب�لآخر 

الزوجين  بين  للتقريب  الكب�ر  ي�سعى  اأْن  يجب  بل  النفو�س،  ر  ُيعكِّ م�  يقولوا  اأو 

.
(1(

وربط قلبيهم� اأكثر«

»اإّن للوالدين دوراً كبيراً في اإيج�د المحّبة، فعلى واِلَدي الزوج اأو الزوجة اأْن 

يحر�س� دائم�ً على اأْن ُيحبَّ الزوج�ن اأحدهم� الآخر، واإذا لحظوا �سيئ�ً ل ُيعجبهم 

من الطرف الآخر فال يذكروه لبنهم اأو ابنتهم. لَيَدُعوا هوؤلء الإثنين يزدادان 

.
(2(

ن�س�ً اأحدهم� ب�لآخر، وتزداد محّبتهم� يوم�ً بعد اآخر«
ُ
اأ

اأْن ي�سمنوا محّبة الزوج والزوجة، والذين  ّمه�ت 
ُ
اأْن ُيح�ول الآب�ء والأ »يجب 

اأْن يح�سل خالف في بع�س  اأبن�وؤهم ال�سب�ب الذين يتزّوجون حديث�ً، ُيمكن  هم 

هذا  َيَدُعوا  ل  اأْن  �سّن�ً،  واأكبر  تجربة  اأكثر  هم  والذين  الوالدين  فعلى  الأحي�ن، 

.
(3(

ينتهي اإلى برودة العالقة بين الزوجين ال�س�ّبين«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/8/11 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/6/31 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/12/9 هـ.�س.
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ّ
الماأزق الغربي

الف�صل ال�صاد�س
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الأ�سرة الغربّية: 71 .

يقول ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخ�منئي {:

ُتع�ني  ة في الغرب  �سرة المع��سرة غير الم�سلمة خ��سّ
ُ
اأنَّ الأ الُم�سلَّم به  »من 

ق وال�سطراب، وتعي�س الآن مرحلة الزوال اأو الإنهي�ر كم� يذهب اإلى  من التمزُّ

هذا بع�س علم�ء الجتم�ع.

اء انهم�كهم� في  لقد نمت في بالد الغرب نزعة انقط�ع الطفل عن والديه، جرَّ

العمل وا�ستهالك البلدان ال�سن�عية ط�قة الأّمه�ت التربوّية لم�سلحة الم�س�نع، 

ف�أّدى ذلك اإلى عزل الطفل عن والديه، والّزج به في المدار�س الداخلّية، ُمنقِطع�ً 

عن اأهله �سنوات طفولته.

ونتج عن ذلك �سمور الُبعد الع�طفّي والروحّي في �سخ�سّية الإن�س�ن في كثير 

�سرة و�سي�عه�، وعي�س كّل �سخ�س 
ُ
من البالد ال�سن�عّية... واأّدى ذلك اإلى تفّكك الأ

منه� منفرداً عن الآخر«.

ويقول {:

اأجي�ل  اأجي�ل بال هوّية،  الغربّية هو عب�رة عن  البلدان  اليوم في  ُي�س�هد  »م� 

اأّنهم  �سنين، رغم  اأبن�ئهم منذ  عن  �سيئ�ً  يعرفون  مه�ت ل 
ُ
واأ اآب�ء  �س�ئعة ح�ئرة، 

�سرة قد 
ُ
يعي�سون في مدينة واحدة، هذا ف�ساًل عن اأن يكونوا في مدينة اأخرى. الأ

.
(1(

تفّككت والن��س في عزلة«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/2/28 هـ.�س.
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اأزواج،  بال  الن�س�ء  من  كبيرة  اأعداد  والأميركّية  الأوروبّية  البلدان  في  »يوجد 

ذلك  ونتيجة  �سوارع،  اأطف�ل  واِلَدين،  بال  اأطف�ل  ذلك  ويتبع  زوج�ت،  بال  ورج�ل 

الأخب�ر،  ت�سمعونه في  بيئة جريمة، هذا م�  البيئة،  تلك  الُجن�ة.  اأعداد من  توجد 

من  فيقتل  قط�ر  اأو  �س�رع  اأو  مدر�سة  في  قتل  بجريمة  فج�أة  الطفل  يقوم  حيث 

�سخ�سين  اأو  �سخ�س  قتل  اإلى  يوؤّدي  ول  تين.  مرَّ اأو  لمّرة  هذا  يح�سل  ول  الن��س. 

من  �سب�ب�ً  ك�نوا  فقد  ب�لتدّني،  اآخذ  للمجرمين  العمر  م�ستوى  ف�إّن  وهكذا  فقط، 

اأبن�ء الع�سرين، ثّم �سب�ب�ً في �سّن ال�س�بعة ع�سر وال�س�د�سة ع�سر، والآن �سبي�ن�ً في 

يقتلون  اأمريك�،  في  الجرائم  يرتكبون  العمر،  من  ع�سر  الرابعة  اأو  ع�سر  الث�لثة 

جمعه  ُيمكن  فال  الم�ستوى  هذا  اإلى  المجتمع  ي�سل  عندم�  ب�رد.  بدٍم  الإن�س�ن 

.
(1(

وبن�وؤه بعد ذلك«

خطيئة الغرب الكبيرة: 72 .

»اإحدى م�س�كل الغرب والتي �ستق�سي عليه ب�لتدريج كح�سرة )الأر�سة(، والتي 

م  �ستجعله ُم�سِرف�ً على ال�سقوط والهالك بمرور الأّي�م – على الرغم من التقدُّ

حم�ية  من  يتمُكنوا  لم  فهم  �سرة، 
ُ
الأ اإهم�ل  م�س�ألة  هي   – والعلمّي  ال�سن�عّي 

.
(2(

�سرة في الغرب غريبة وُمهَملة وُمَه�نة«
ُ
�سرة، ف�لأ

ُ
الأ

»اأحد الأخط�ء الكبيرة للح�س�رة الغربّية بحق الب�سرّية، اأّنه� هّونت الزواج في 

ك�لثوب  الزواج  م�س�ألة  جعلوا  لقد  �سرة. 
ُ
الأ تكوين  م�س�ألة  و�سّغرت  الن��س،  نظر 

.
(3(

الذي ي�ستبدلونه«

اأ�س�س ح�س�رته� تهتّز في الواقع  �سرة، ف�إّن 
ُ
تلك البلدان التي تمّزقت فيه� الأ

.
(4(

و�ستنه�ر في النه�ية«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/11/9 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/12/1 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/24 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/11/9 هـ.�س.
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وحدة الن�ساء: 73 .

»كم من الن�س�ء َيِع�ْسَن ِلوحدهّن، المراأة التي تعي�س بمفرده� بعيداً عن ع�ئلته� 

في �سّقة �سكنّية، تعود في الليل بمفرده� وتنه�س في ال�سب�ح بمفرده�، ل اأني�س، 

ول زوج، ل ولد ول حفيد، ول قريب معه� لتتحّدث اإليه. الن��س في تلك البيئة 

الإجتم�عّية يعي�سون ُفرادى في الغ�لب ولوحدهم، فلم�ذا ي� ُترى؟ والجواب هو: 

.
(1(

�سرة قد ُفِقد وانعدم في تلك المجتمع�ت«
ُ
لأّن جوَّ الأ

�سرة بداأ ي�سمحّل ب�لتدريج 
ُ
»اليوم ُيالحظ في الغرب – ولالأ�سف – اأنَّ كي�ن الأ

واأخذ  به،  ابتلوا  الذي  الثق�فّي والف�س�د  ال�سي�ع  واآث�ر ذلك هي في ذلك  ويزول، 

.
(2(

يزداد يوم�ً فيوم�ً بحيث يزول م� ك�ن عندهم«

�سرة:
ُ
الُحريَّة الجن�سّية وانهيار الأ 74 .

ة في اأمريك� وبع�س دول اأوروب� ال�سم�لّية – من  »في الع�لم الغربّي – خ��سّ

�سرة ُمتزلِزل جّداً، لم�ذا؟ ال�سبب هو الإ�سراف في الُحرّية 
ُ
المعروف اأّن كي�ن الأ

الجن�سّية والتحلُّل الأخالقّي في تلك المن�طق. فعندم� ت�سيع الف�ح�سة ويح�سل 

�سرة، ُي�سبح هذا الكي�ن بال معنى، 
ُ
الرجل والمراأة على رغب�تهم� الجن�سّية خ�رج الأ

واأمراً مفرو�س�ً و�سكلّي�ً، ولذلك فهم� متب�عدان ع�طفّي�ً واإْن لم يكون� منف�سلَين 

.
(3(

في الظ�هر اإّل اأّنهم� غير متح�ّبين«

ل �سبب النهيار: التحلُّ 75 .

»اإذا ك�ن الن��س بال قيود، بحيث ُي�سبعون غريزتهم الجن�سّية كم� ُيريدون، اأو 

�سرة، اأو اإذا ُوجدت فهي �سعيفة وخ�وية، وُيمكن تهديده� 
ُ
في ح�لة عدم تكوين الأ

وهدمه�، واأي ريح ُيمكن اأْن تقتلعه�، لذا فُتالِحظون اأّنه في اأيِّ مك�ن من الع�لم 

�سرة بنف�س ذلك المقدار؛ لأّن الرجل والمراأة 
ُ
توجد الحرّية الجن�سّية، ت�سعف الأ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/8/5 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/4/18 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1380/12/9 هـ.�س.
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ل يحت�ج�ن اإلى ذلك النظ�م الجتم�عّي لإ�سب�ع غريزتهم� الجن�سّية.

�سيء  الّدين ول توجد حرّية جن�سّية، وكّل  التي يحكم فيه�  الأم�كن  اأّم� في 

.
(1(

�سرة يكون ُم�س�ن�ً«
ُ
ينح�سر بين الزوج والزوجة، ف�إّن كي�ن الأ

الع�سق الُم�سَطَنع: 76 .

على  الن��س  جبر 
ُ
اأ جّداً،  �سريع  ب�سكٍل  العلم  تطّور  حيث  البلدان  بع�س  »في 

مك�ن  في  يعمل  ف�لأب  ب�لآخر،  لأحدهم  �س�أن  ل  الع�ئلة  اأفراد  اإّن  بحيث  العي�س 

اأحدهم�  الطع�م  ُيعّدان  ل  الآخر  اأحدهم�  يرى  ل  اآخر،  مك�ن  في  تعمل  والأّم 

لالآخر، ول ُيظهران المحّبة والتع�طف، ول ُير�سي اأحدهم� الآخر ولي�س بينهم� 

�سي علم النف�س حول الأطف�ل،  ارتب�ط حقيقّي، واإذا اأرادا العمل بن�س�ئح متخ�سّ

ع�ً ع�ئلّي�ً.  اتفق� على �س�عة معّينة ي�أتي فيه� الأب والأّم اإلى المنزل وُيقيم�ن تجمُّ

�سر ال�سليمة ب�سورة 
ُ
لكي يتمّكن� من عقد هذا الجتم�ع الع�ئلّي، والموجود في الأ

طبيعّية، ف�إّنهم� ي�سطنع�ن ذلك لأنف�سيهم�. وفي ذلك الوقت ينظر ذلك الرجل 

اأو تلك المراأة اإلى �س�عته مراراً ليرى متى ينتهي هذا الّلق�ء؛ لأنَّ لديهم� موعداً 

اآخر، وبهذا ل يتكّون جّو ولق�ء ع�ئلي، ول  ال�س�د�سة مثاًل في مك�ن  في ال�س�عة 

.
(2(

ن�س«
ُ
ي�سعر الأطف�ل ب�لأ

الأ�سر الم�سطنعة: 77 .

�سر ل حقيقة له�، حيث يعي�س الرجل والمراأة 
ُ
�سر هن�ك غير ُمتح�ّبة، والأ

ُ
»الأ

في مك�ن واحد اإّل اأنهم� منف�سالن اأحدهم� عن الآخر، فال �سيء من تلك الجل�س�ت 

يرى  ول  بع�سهم،  الكبير مع  ن�س 
ُ
الأ ذلك  ول  الع�ئلّية،  المحّبة  تلك  ول  الع�ئلّية 

للمراأة ول ترى المراأة نف�سه� محت�جة للرجل، كّل م� في  الرجل نف�سه ُمحت�ج�ً 

.
(3(

الأمر هو اأْن يوجد �سخ�س�ن يعي�س�ن في منزل واحد«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1370/4/20 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/4/22 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/2 هـ.�س.
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�سّن الزواج: 78 .

»في المجتمع�ت الغربّية يق�سي ال�سب�ب فترة الن�س�ط وهيج�ن الغرائز ُبحرّية 

�سرة ف�إّن ق�سم�ً كبيراً من ميلهم 
ُ
ت�ّمة، وعندم� يّتجهون نحو الزواج وتكوين الأ

الطبيعّي وغرائزهم تكون قد خمدت، ويزول اأو يقلُّ ذلك ال�سوق والمحّبة والع�سق 

.
(1(

الذي من المفتر�س اأْن ينغر�س في روح الزوج والزوجة«

»اإّن م� يطرحه بع�س الن��س من اأّن �سّن الزواج هي �سنين اأوا�سط العمر المعمول 

به في الغرب والثق�فة الغربّية �س�أنه �س�أن اأغلب الأمور الخ�طئة، وهو على خالف 

الفطرة الإن�س�نّية والم�سلحة الب�سرّية، ون��سئ عن الإقب�ل على اإ�سب�ع ال�سهوات. 

ون ُيريدون اأْن تنق�سي اأّي�م ال�سب�ب ب�لَّلذة كم� ي�سطلحون، وي�أتي ال�س�ّب  والُمحبُّ

بكّل الموبق�ت، وبعد اأْن تعّطلت قواه وعزفت نف�سه وخمدت �سهوته عنده� يّتجه 

�سرة.
ُ
نحو الأ

�سرية هكذا هي في الغرب، طالق كثير وزواج غير 
ُ
اأنتم ُتالحظون اأّن الحي�ة الأ

ن�جح، رج�ل ون�س�ء بال وف�ء، تج�وزات جن�سّية كثيرة، انعدام الغيرة، هذا م� تعنيه 

.
(2(

�سرّية هن�ك«
ُ
الحي�ة الأ

اإنهيار الأ�سرة من ال�سّن غير المنا�سب: 79 .

امتزجت  التي  تلك  ة  خ��سّ  – الغربّية  المجتمع�ت  اإلى  اليوم  نظرتم  »اإذا 

ب�ل�سن�عة والت�س�لت ال�سن�عّية والآلّية – �ستالحظون اأّن الأقذار تزداد هن�ك 

يوم�ً بعد اآخر، ف�إذا انت�سر الف�س�د الأخالقّي في المجتمع ف�إّن ذلك المجتمع �سوف 

ينه�ر، وهذه لي�ست بالي� تنزل دفعًة واحدة مثل الزلزلة وال�سيل، بل هي بالي� 

تدريجّية، والم�سكلة اأّنه� ل عالج له�. فهي بالي� عندم� تُحّل ب�لمجتمع ل ُتدَرك 

اإلى الأعم�ق، ففي ذلك الوقت  اأي: عندم� ت�سل ال�سربة  ب�سرعة، بل ب�لتدريج، 

مراحل  اإلى  الحقيقة  في  و�سلت  لقد  عالج.  معه�  ينفع  ل  وحينه�  اإليه�  ُينتبه 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/11/17 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/26 هـ.�س.
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يتزوَّجون  البن�ت والأولد ل  اأنَّ  ب�سبب  كلُّه  في هذا النحدار، وهذا  خطرة جّداً 

�سرة ف�إّن البيئة 
ُ
زواج�ً ن�جح�ً وث�بت�ً في ال�سّن المن��سبة، وبعده� عند تكوين الأ

.
(1(

الع�ئلّية تكون خ�لية من المحّبة«

�سرة مت�أّخر وينه�ر ب�سرعة 
ُ
�سرة قد تزلزل في الغرب، وتكوين الأ

ُ
»اإّن كي�ن الأ

تلك  ف�إّن  ذلك  ا�ست�سرى  واإذا  يوم،  بعد  يوم�ً  يزدادان  والفح�س�ء  الف�س�د  اأي�س�ً. 

المجتمع�ت �سُت�س�ب ب�آف�ت �سديدة. واأمرا�س وم�س�كل كهذه ل ُتف�سح عن نف�سه� 

طبع�ً خالل خم�س اأو ع�سر �سنوات، اإّل اأّنه� – وبعد م�سي �سنين متم�دية – تترك 

اأثره�، حيث ينه�ر المجتمع تم�م�ً وتهدر كّل ثرواته العلمّية والفكرّية والم�دّية، 

.
(2(

وهذا م� ينتظر كثيراً من البلدان الغربّية في الم�ستقبل«

حال الأ�سر في الغرب: 80 .

غير  هي  وكم  م�سَطربة،  هي  كم  والأمريكّية  الأوروبّية  المجتمع�ت  »لحظوا 

مة  ئة والمنوِّ م�ستقّرة، وكم تبحث عن ال�ستقرار، كيف اأّن ا�ستهالك الأقرا�س المهدِّ

منت�سر وكثير، كم من ال�سب�ب يقومون ب�لأفع�ل ال�س�ّذة، �َسْعٌر طويل، مالب�س �سّيقة، 

اإلى  الو�سول  ُيريدون  عليه،  غ��سبون  بل  المجتمع،  لأو�س�ع  مرت�حين  غير  لأّنهم 

الإ�ستقرار، وفي النه�ية يخيب اأملهم... كب�ر ال�سّن من الرج�ل والن�س�ء يموتون في 

دور العجزة ول اأحد معهم من اأبن�ئهم، ن�س�وؤهم ل تعلم �سيئ�ً عنهم، الزوج والزوجة 

.
(3(

ُمتب�ِعَدان اأحدهم� عن الآخر«

»يوجد في الغرب اأولد ل يعرفون من هم اآب�وؤهم واأمه�تهم، والكثير من الن�س�ء 

اأّي  اأحدهم  ل�سنين طويلة ل يعرف  – لكن  – فقط  ب�لإ�سم  اأزواج  والرج�ل هم 

�سيء عن الآخر. قّلٌة ُهّن تلك الن�س�ء اّللواتي ارت�ح ب�لهّن اإلى اآخر العمر ليق�سين 

اأّي�م كبرهّن مع الرجل وتحت حم�يته، وكم هم اأولئك الرج�ل الذين ارت�ح ب�ُلهم 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/12/23 هـ.�س

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/8/3 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/1/22 هـ.�س.
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.
(1(

ب�أّن زوجتهم التي ُيحّبونه� �سوف ل تتركهم غداً وتخت�ر العي�س م�ستقّلة«؟!

اأين الآذان ال�ساغية؟! 81 .

اأمريك� نف�سه� ُتعتبر ن�سبة انت�س�ر الف�س�د ب�أنواعه )الأخالقّي والجن�سّي  »في 

والجن�ئّي...( بين الن��س كبيرة، حّتى بين الأطف�ل.

المطبوع�ت وعقالء المجتمع الغربّي ي�سرخون، يكتبون المق�لت، يتكّلمون، 

رون، لكن ل اأحد ي�سمع، يعني اأّنه ل عالج، فعندم� اأف�سدوا الأمور من الأ�س��س  ُيحذِّ

وقد م�ست ثالثون اأو اأربعون اأو خم�سون �سنة على تلك الح�ل، ف�إّن هذه الم�س�كل 

.
(2(

�سوف لن ُتحّل بنداءات التحذير وتطبيق هذه ال�سي��سة اأو تلك«

اأن�، بل هو كالم  طلقه 
ُ
اأ »المجتمع�ت الغربّية لي�ست �سعيدة. هذا لي�س كالم�ً 

يعي�سون  الذين  العقالء  كالم  قلوبهم،  تحترق  الذين  الخبرة  وذوي  مفّكريهم، 

و�سط ذاك المجتمع ولي�س ال�سي��سّيين.

لم�ذا ارتفع �سوتهم الآن؟ لأّنه ل تتوّفر اأ�سب�ب ال�سع�دة في تلك المجتمع�ت، 

.
(3(

ال�سع�دة هي عب�رة عن الإ�ستقرار والإح�س��س ب�لراحة والأمن«

– اأكثر من اأي مك�ن  اأّنه في اأمريك�  لعون على الفكر الع�لمّي يعلمون  »المطَّ

– وكذلك في البلدان الأوروبّية، تع�لت نداءات الخّيرين والم�سلحين، اأن  اآخر 

روا فلي�س من ال�سهل  تع�لوا لنفكِّر! وطبع�ً لي�س من ال�سهل اأْن ُيفكِّروا، واإذا م� فكَّ

.
(4(

اأْن ي�سلوا اإلى عالج«

كيان الأ�سرة هو الهوّية: 82 .

»الذين ُيريدون النفوذ في بلد اأو مجتمٍع م� ُيم�سكون ثق�فة هذا البلد ب�أيديهم، 

�سرة، وقد فعلوا 
ُ
ويفر�سون على اأهله ثق�فتهم، واأحد اأفع�لهم هو اإ�سع�ف كي�ن الأ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/5/11 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/6/3 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/3/30 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/11/9 هـ.�س.
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ب�لم�سوؤولية  �سعور  الرج�ل بال  اأ�سبح  بلدان، حيث  ِعّدة  – في  – لالأ�سف  ذلك 

.
(1(

والن�س�ء �سيِّئ�ت الُخُلق«

»اإّن انتق�ل الثق�ف�ت والح�س�رات وحفظ الأ�سول والعن��سر الأ�سلّية للح�س�رة 

�سرة، ف�إذا 
ُ
والثق�فة في مجتمٍع م�، وانتق�له� اإلى الأجي�ل الآتية، اإّنم� يتمُّ ببركة الأ

لم تكن هن�ك اأ�سرة ي�سمحل كلُّ �سيء، واأنتم ُتالحظون �سعي الغربيين لإ�س�عة 

ال�سهوات والف�س�د في البلدان ال�سرقّية والإ�سالمّية، فلم�ذا؟

�سرة، لكي ت�سعف ثق�فة تلك 
ُ
اأحد الأهداف هو اأّنهم ُيريدون بذلك تمزيق الأ

المجتمع�ت كي يتمّكنوا من ال�سيطرة عليه�؛ لأّن ثق�فة اأّي �سعب م� لم ت�سعف، 

فلن يتمّكن اأحد من اإخ�س�عه و�سفعه على فمه وال�سيطرة عليه.

ف�لأمر الذي �سلب قدرة ال�سعوب على الّدف�ع، وجعله� اأ�سيرة في اأيدي الأج�نب، 

�سرة في المجتمع.
ُ
هو فقدان الهوّية الثق�فّية، وي�سهل ذلك بتهديم كي�ن الأ

الأمور  اأهمِّ  �سرة؛ لأّن من 
ُ
الأ اأْن نحفظ  اأْن نح�فظ على ذلك،  ُيريد  الإ�سالم 

ثم حفظ  �سرة 
ُ
الأ تكوين  هو  الأهداف،  هذه  اإلى  ل  التو�سُّ ولغر�س  الإ�سالم،  في 

.
(2(

كي�نه�«

�سرة:
ُ
كلمة حول الأ 83 .

ك�ن  وبع�سه�  المّتحدة  الأمم  منظمة  في  ال�س�عة  بحدود  كلمة  في  »َتحّدْثُت 

�سرة، ثّم اأخبروني فيم� بعد اأّن محّط�ت التلفزة الأميركّية رغم رق�بته� 
ُ
حول الأ

على كالمن� وتحريفه، اإّل اأّنه� اأّكدت على ذلك وكّررت بّثُه مّرات عديدة و�سرحته، 

�سرة، اأي اإّن الكالم الذي يت�سّمن الحديث عن 
ُ
وذلك فقط ب�سبب ذكر جملة عن الأ

اإّنهم ي�سعرون ب�لنق�س  اإذ  �سرة هو اليوم ر�س�لة للغرب، ك�لم�ء العذب الب�رد؛ 
ُ
الأ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/12/18 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/26 هـ.�س.
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في هذا المج�ل.

يعي�سون  الرج�ل  وكم من  وحيدات؟  اآخر عمرهن  اإلى  َيِع�ْسَن  الن�س�ء  كم من 

وجدت  واإذا  �سرة؟ 
ُ
الأ فقدان  ب�سبب  يت�سّكعون  ال�سب�ب  من  كم  اأني�س؟  بال  غرب�ء 

.
(1(

فهي ك�لمعدومة«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/24 هـ.�س.
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الحقوق المتبادلة 

بين الزوج والزوجة

الف�صل ال�صابع
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ُظلم المراأة من المجتمع ومن الزوج :

زوجها،  ومن  المجتمع  من  للظلم  الحا�شر  ع�شرنا  في  المراأة  �س  تتعرَّ

في  للظلم  �شت  تعرَّ قد  كانت  اأي�شًا  هي  بل  زمننا  على  ظلمها  يقت�شر  ول 

الإن�شانية. ما�شي 

قليلة  ب�شواهد  ناأتي  اأّننا  اإّل  المقام،  بنا  التاريخ لطال  ن�شتقراأ  اأْن  اأردنا  ولو 

من التاريخ لنرى مدى فداحة ما وقع على المراأة الم�شكينة. ... ففي �شفر 

ولأطلب  ولأبحث  لأعلم  وقلبي  اأن�  :»ُدرُت  فة  الُمحرَّ التوراة  من  الجامعة 

اأّنه� جنون، فوجدت  والحم�قة  اأّنه جه�لة،  ال�سرَّ  حكمة وعقاًل، ولأعرف 

قيود«،  ويداه�  اأ�سراك،  وقلبه�  �ِسب�ك،  هي  اّلتي  المراأة  الموت  من  اأمرَّ 

اإلى اأن قال:

اأولئك لم اأجد«. � امراأة فبين كلِّ  اأمَّ األف وجدُت  »رجاًل واحداً بين 

وقد كانت اأكثر الأمم القديمة ل ترى قبول عملها عند اهلل �شبحانه، وكانت 

وبع�س  الــروم  ترى  وكانت  ال�شيطان،  عمل  من  رج�شًا  اليونان  في  ى  ُت�شمَّ

اإن�شانّية. نف�س مجّردة  ذا  الرجل  نف�س مع كون  لها  لي�س  اأْن  اليونان 

اإن�شان  اأنَّها  اأمرها  في  الكثير  البحث  بعد  586م  �شنة  فرن�شا  مجمع  ر  وقرَّ

الرجل. لخدمة  مخلوقة  ها  لكنَّ

وكانت في انجلترا قبل مائة �شنة تقريبًا ل ُتعّد جزء ِمن المجتمع الإن�شانّي، 

عجائب  فيها  تجد  الملل  واآداب  والعقائد  الآراء  كتب  اإلى  ذلك  في  فارجع 
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.
(1(

اآرائهم من 

ولي�س  ترث  ل  فهي  �شلعة  اأيِّ  من  اأحطَّ  الجاهلّية  في  العربّية  المراأة  كانت 

يرجع  وزواجها  الحرب،  في  الحمى  عن  تذود  ل  لأّنها  المطالبة،  حّق  لها 

يمنع  الولد  اأّن  حتى  الم�شورة  ول  العترا�س  حق  لها  ولي�س  ولّيها،  اأمر  اإلى 

هذا  اأبيه،  ميراث  من  اأخذت  ما  جميع  ُتعطيه  حّتى  الزواج  من  اأبيه  اأرملة 

اأبي! ثوبه عليها قائاًل: ورثتها كما ورثت مال  اإذا لم ي�شع 

هو  وت�شلَّم  لغيره  زّوجها  اأو  مهر،  بغير  هو  تزّوجها  يتزّوجها  اأْن  اأراد  فاإذا 

البنات... واأد  عندهم  ا�شتهر  ولقد  مهرها... 

وقد اأ�س�ر اهلل تع�لى اإلى ذلك بقوله:

.
(2(

يِّ َذنٍب ُقِتَلْت}
َ
َدُة �ُسِئَلْت * ِباأ {َو�إَِذ� �ْلَمْووؤُ

معاملة  ُتعامل  وكانت  والهوان،  ال�شطهاد  بغاية  الم�شرّية  المراأة  كانت 

وتربية  البيت،  �شوؤون  لتدبير  اإل  ت�شلح  ل  وهي  كالخدم،  واحتقار  ازدراء 

الأطفال!

ر بالمولود الذكر، ويكفهّر وجهه اإذا  ... كان الرجل الم�شرّي يفرح اإذا ُب�شِّ

.
(3(

اأنثى اأنّ  زوجته و�شعت  علم 

خلقًا  اإل  عندهم  هي  فلي�شت  حال،  باأف�شل  اليونان  عند  المراأة  تكن  ولم 

جوانب  من  جانب  كّل  في  والــذّل،  المهانة  غاية  في  الأ�شفل،  الــّدرك  من 

كّلها  فكانت  المجتمع،  في  والكرامة  العّز  منازل  واأّما  الجتماعية،  الحياة 

.
(4(

بالرجل ة  مخت�شّ

اإّنهم  ثّم  الرجل...  مملوكة  ُتعتبر  المراأة  فكانت  القديمة،  الهند  في  اأّما 

عنها  مــات  اإذا  اأي  المتوّفى  زوجها  نيران  على  �شحّية  مونها  ُيقدِّ كانوا 

)1)  ميزان احلكمة، ج4، �س2868.

)2)  �شورة التكوير، الآيتان: 8 ـ 9.

)3)  املراأة يف ظل الإ�شالم، �س27.

)4)  اأبو علي املودودي، كتاب احلجاب، �س29.
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.
(1(

حيَّة وهي  بالنار  معه  ُيحرقونها  زوجها 

ظلموا  الفال�شفة  بع�س  اإّن  بل  المجتمعات،  ظلم  على  الظلم  يقت�شر  ولم 

المراأة  وجدان  اإّن  ال�شتراكّي:  الفيل�شوف  بردون  يقول  باآرائهم،  المراأة 

عقلنا. عن  عقلها  �شعف  بقدر  وجداننا،  من  اأ�شعف 

للتفكير  ول  للحكمة  ول  للعلم  ُتخلق  لم  المراأة  اإّن  و:  رو�سُّ الفيل�سوف  وق�ل 

بلبنها... اأطفالها  ُتغّذي  اأّمًا  لتكون  ُخلقت  واإنما  لل�شيا�شة،  ول  للفّن  ول 

ظلم المجتمع الحديث للمراأة: 84 .

المجتمع  ظلم  اأّما  الفال�شفة،  بع�س  وظلم  القديم  المجتمع  ظلم  هو  هذا 

الم�شاواة،  اقة،  برَّ عناوين  تحت  ي�شتتر  ،لأّنه  اأخطر  فاإنَّه  للمراأة  الحديث 

الإن�شان. وحقوق  العدالة،  ة،  الحريَّ

يقول {:

اأّن قيمة  ر  »اإّن الع�لم ال�ستكب�رّي الغ�رق في الج�هلّية ُيخطى ء عندم� يت�سوَّ

الط�ئ�سة  العيون  اإليه�  تنظر  حتى  الرجل  اأم�م  له�  تجمُّ في  هو  المراأة  واعتب�ر 

الغربّية  الثق�فة  ِقَبل  اليوم من  ق له�. وهذا الذي ُيطرح  وتتمتَّع بروؤيته� وت�سفِّ

�سة  الُمنحّطة بعنوان حريَّة المراأة ق�ئم على هذا الأ�س��س؛ وهو جعل المراأة ُمعرَّ

الرج�ل،  للتذاذ  و�سيلة  الن�س�ء  فتكون  الرجل..  به�  يتمّتع  حتى  الرجل  لأنظ�ر 

ون هذه حريَّة المراأة. فهل هذه هي حريَّة المراأة؟ وُي�سمَّ

عون حم�ية حقوق الإن�س�ن وحقوق المراأة في الع�لم الغربّي الج�هل  اإّن الذين يدَّ

والغ�فل والمنحرف هم في الحقيقة يظلمون المراأة.

ه�  حقُّ هو  م�  ح  يت�سِّ حّتى  رفيع  اإن�س�ن  نظرة  المراأة  اإلى  تنظروا  اأْن  عليكم  اإّن 

اأنَّه�  على  للمراأة  انظروا  حريَّته�.  هي  وكيف  المراأة  اإلى  انظروا  وكم�له�.  وحريَّته� 

عن�سر اأ�س��سّي في ت�سكيل الأ�سرة.

)1)  املراأة يف ظل الإ�شالم، �س31.
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�ست له المراأة في الثق�فة الغربية والفهم الخ�طئ للمراأة  ... اإّن الظلم الذي تعرَّ

�ست  تعرَّ فقد  الت�ريخ.  ع�سور  كّل  في  نظير  له  لي�س  الغربّيين  والأدب  الثق�فة  في 

الع�ّم وال�س�مل يخت�ّس ب�لفترة الأخيرة وهو  اإلى الظلم، ولكن الظلم  المراأة �س�بق�ً 

واأطلقوا  الرج�ل،  المراأة و�سيلة للتذاذ  اعتبروا  الغربّية، حيث  الح�س�رة  ن�جم عن 

على ذلك ا�سم حريَّة المراأة...

هل هن�ك اهتم�م ب�لجوانب اليج�بية والقيم الرفيعة الموجودة في المراأة؟ هل 

هن�ك اهتم�م ب�لعواطف الرقيقة والراأفة والطبع الروؤوف الذي اأودعه اهلل تع�لى في 

.
(1(

المراأة، طبع الأمومة وروحّية المح�فظة على الطفل وتربية الأولد؟..«

ظلم الرجل للمراأة: 85 .

داخل  فــي  لــزوجــتــه  الــرجــل  ظلم  عــن  ـــا  اأّم المجتمع،  ظلم  فــي  كــلُّــه  هــذا 

�شرة. 
ُ
الأ

فيقول �سم�حة ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخ�منئي  {:

المراأة مظلومة في المج�ل الجتم�عّي، ذلك لأّن  اإّن  »... ف�أولئك ل يقولون 

�سرة وعلى يد الزوج.
ُ
الظلم الأ�س��س الذي يلحق المراأة اإّنم� يح�سل داخل الأ

لالأمر  بحلٍّ ٍ  التفكير  من  ُبدَّ  ل  الزوج.  يرتكبه  الظلم  هذا  من   %  90 ولعلَّ 

واإ�سالحه، اأّم� الظلم الذي ي�سدر عن الأخ والأخت والوالد واأمث�لهم فلي�س كبيراً، 

�سرّية... العالقة بين المراأة والرجل 
ُ
اً... لكّن الأهّم هي العالق�ت الأ وهو ن�در جدَّ

.
(2(

والتعلُّق�ت الأخرى الموجودة التي تنتهي بظلم المراأة«

الحقوق المتبادلة بين الرجل والمراأة: 86 .

فائقة،  باأهميَّة  وتحظى  وا�شعة  م�شاحة  الإ�شالم  في  الحقوق  م�شاألة  تحتّل 

:Q الموؤمن، فقال  الموؤمن على  Q عن حقّ ٍ  وقد �ُشئل الإمام الر�شا 

)1) دور املراأة يف الأ�شرة، مركز الإمام اخلميني، ط 1، 1424 هـ - 2003م، �س 35 - 36.

)2) م. ن، �س 37-36.
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ماله،  في  والموا�شاة  �شدره،  في  ة  المودَّ الموؤمن  على  الموؤمن  حقّ ِ  من  اإّن 

اأنت  له  قال  واإذا  وليــة،  بينهما  فلي�س  اأّف  له  قال  فــاإذا  اأّف ٍ،  له  يقول  ول 

كما  قلبه  في  الإيمان  انماث  اّتهمه  واإذا  �شاحبه،  اأحدهما  ر  كفَّ فقد  ي  عدوِّ

.
(1(

الماء في  الملح  ينماث 

تتجلَّى  الكبرى  اأهمّيتها  فاإّن  ة  الأهميَّ هذه  كّل  الحقوق  لم�شاألة  كان  واإذا 

مدى  معًا  العي�س  اإن�شانين  على  يتعيَّن  حيث  الزوجّية،  العائلّية  الحياة  في 

حياتهما تحت �شقف واحد؛ ولذا يتعيَّن على الرجل والمراأة الإحاطة ب�شكل 

هادئة  حياة  اإر�شاء  اأجل  من  بينهما،  الُمتباَدلة  والحقوق  بالواجبات  عاّم 

والأمان. وال�شالم  بالحّب  مفعمة 

يقول { :

ل  اأْن  هو  به  ح  �سرَّ ح�سبم�  المراأة  حقوق  عن  الدف�ع  من  الإ�سالم  هدف  »اإّن 

�سرة 
ُ
�س المراأة للظلم، واأْن ل يعتبر الرجل نف�سه ح�كم�ً على المراأة، ففي الأ تتعرَّ

ُرتِّبت  الحقوق  وتلك  اأي�س�ً،  وللمراأة حقوق  للرجل حقوق  هن�ك حدود وحقوق. 

بعدالة وتوازن �سديدين.

م�  عنه.  ندافع  ول  ذلك  نطرح  ل  ف�إّنن�  خط�أ،  وهو  الإ�سالم  ب��سم  ُيطرح  م�  اأّم� 

حقوق  بين  ُتوازن  التي  الأمور  وهي  وم�سلَّم�ته،  الإ�سالم  بيِّن�ت  هي  الإ�سالم  يريده 

�سرة.
ُ
المراأة والرجل داخل الأ

... ل ُبدَّ من اإعط�ء الأهميَّة لم�سوؤولّية المراأة والرجل اأحدهم� تج�ه الآخر، فلكلٍّ 

�سرة، ف�سع�دة المراأة والرجل في ذلك.
ُ
منهم� م�سوؤولّيته في ت�سكيل الأ

... لقد وقف الإ�سالم في وجه الظلم الذي ك�نت الج�هلّية ترتكبه بحّق المراأة. لقد 

الإ�سالمّية،  المعنوّي�ت والفكر والقيم  �س�حة  المراأة وحقوقه� في  الإ�سالم قيمة  د  حدَّ

�سرة. ول مفرَّ للرجل 
ُ
وفي �س�حة الح�سور ال�سي��سّي، واأهّم من كلِّ ذلك في �س�حة الأ

�سرة في مجتمع 
ُ
لت الأ �سرة، واإذا �ُسكِّ

ُ
ى ب�لأ والمراأة من ت�سكيل المجتمع ال�سغير الُم�سمَّ

)1)  بحار الأنوار، ج4، �س333.
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�سرة �سيكون النقطة الأولى التي تتلّقى 
ُ
د القيم ب�سكل �سحيح، ف�إّن محيط الأ لم ُيحدِّ

المراأة فيه� الظلم.

... اإّن الأحك�م والتع�ليم الإ�سالمّية في مج�ل العالق�ت بين الرجل والمراأة داخل 

اً. واهلل �سبح�نه وتع�لى قد عيَّن تلك الأحك�م على اأ�س��س م�سلحة  �سرة دقيقة جدَّ
ُ
الأ

الرجل والمراأة وح�سب طبيعة الرجل والمراأة، وبن�ءاً لم�س�لح المجتمع الإ�سالمّي.

اأْن ُتطيعه في ذلك في موارد ثالثة فقط،  ي�أمر زوجته وعليه�  اأْن  يحّق للرجل 

اأذكر اأحده� ب�سكل �سريح، واأعر�س عن الب�قي، وهو: اأْن يمنع زوجته من الخروج من 

بيته� دون اإذنه، طبع�ً اإّل اإذا ك�ن هن�ك �سرط مذكور في عقد الزواج ُيلغي هذا الحّق. 

ف�إْن لم يكن هن�ك �سرط يحّق للرجل منعه�.

وهذا الأمر من الأ�سرار الدقيقة لالأحك�م الإلهّية، ولم ُيعط هذا الحق اإّل للزوج، 

ولم ُيعط حّتى لالأب، فلي�س من حّق الأب اأْن يفر�س على ابنته ا�ستئذانه كلَّم� اأرادت 

الخروج، ولي�س من حّق الأخ تج�ه اأخته، اأّم� الزوج فله ذلك تج�ه زوجته.

الرجل  وعلى  العقد،  خالل  ل�س�لحهّن  �سروط�ً  ُيدِرجَن  اأْن  للن�س�ء  يحق  طبع�ً 

.
(1(

والمراأة اأْن يلتزم� بتلك ال�سروط، لهذا اإذا ا�سترطت �سيئ�ً فذلك بحث اآخر«

المراأة ريحانة: 87 .

فتطيع،  ُتوؤمر  اأْن  عليها  لهم،  خادمة  المراأة  يعتبرون  الرجال  من  كثير 

واأ�شمعها  زوجها  عليها  غ�شب  ل،  قالت  واإذا  ل،  تقول  اأْن  في  لها  حقَّ   ول 

بل  ذلك،  على  بع�شهم  من  الأمر  يقت�شر  ولم  داد،  ال�شِّ الغالظ  الكلمات 

اه اإلى اأن يركلها �شربًا حّتى تكون كالحيوان بل اأقّل مرتبة! هذا الظلم  تعدَّ

الأولى. ة  الجاهليَّ اإّل كظلم  هو  ولي�س  العظيم،  الإ�شالم  به  يقبل  لم 

ويقول {:

»... يقول الر�سول P: »المراأة ريح�نة ولي�ست قهرم�نة...« ف�لقهرم�نة ل تعني 

)1) دور المراأج في الأ�شرة، مركز الإمام الخميني، ط 1- 1424 هـ - 2003م، �س 39-38.
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ة والبطولة كم� هي في اللغة الف�ر�سّية، بل اإّنه تعبير عربّي م�أخوذ من الف�ر�سّية،  القوَّ

وب�سكل موجز تعني الذي ُيب��سر الأمور. اأي ل تعتبروا المراأة هي التي ُتب��سر اأموركم 

، واأنَّكم قد �سلَّمتم اأعم�ل البيت والأطف�ل لع�مل  وا اأنَّكم روؤ�س�ء عليهنَّ في البيت، ل تظنُّ

وهو المراأة.

كاّل... الأمر لي�س كذلك مطلق�ً، اإّن التع�مل الحقيقّي وال�سحيح هو الذي ُيالِحظ 

�سرة ك�لوردة: 
ُ
طبيعة المراأة،... الإ�سالم كلَّف الرجل اأْن ُيح�فظ على المراأة داخل الأ

»المراأة ريح�نة« وهذا الأمر ل يرتبط ب�ل�س�ح�ت ال�سي��سّية والجتم�عّية وتح�سيل 

�سرة، 
ُ
العلم والمواجه�ت الجتم�عّية وال�سي��سّية المختلفة، بل اإّنه مرتبط بداخل الأ

ى ء نظرة من يظّن  حيث المراأة ريح�نة ولي�ست قهرم�نة. نظرة النبّي P هذه ُتخطِّ

اأنَّ من واجب المراأة اأْن تكتفي بتقديم الخدم�ت داخل البيت.

ف�لمراأة براأيه وردة بح�جة لعن�ية، وبهذا المنظ�ر يجب النظر اإلى هذا الموجود 

ذي اللط�فة الروحّية والج�سدّية، هذا هو راأي الإ�سالم.

... لي�س من حّق اأحد اأْن يظلم غيره اأو يجبره على اأمٍر م� اأو ي�ستخدمه. فبع�س 

الرج�ل يطنُّون اأّن من واجب المراأة اأْن توؤدي كلَّ اأعم�لهم. نعم عندم� يطغى الحّب 

م الخدم�ت لالآخر  �سرّي بين الرجل والمراأة، ف�إّن كلَّ واحد منهم� ُيقدِّ
ُ
في المحيط الأ

المراأة  اعتب�ر  عن  يختلف  و�سوق  رغبة  عن  خدمة  اأيَّة  اأداء  لكن  و�سوق،  رغبة  عن 

.
(1(

ك�لخ�دمة لتخدم زوجه�، فلي�س في الإ�سالم مثل ذلك«

المراأة وردة، ل مديرة اأعمال: 88 .

»عندن� في الرواي�ت اأّن )المراأة ريح�نة(. المراأة وردة. الآن لحظوا اإذا تع�مل 

الرجل مع الوردة ب�سّدة وبال مب�لة، ولم يكن اأهاًل لحم�يته� فكم �سيكون ظ�لم�ً 

ع الكثير من المراأة توّقع  له� اأكثر من ط�قته�. اإّن توقُّ و�سيِّئ�ً، ك�أن ُيرغمه� وُيحمِّ

ف�سولي في غير محّله.

)1) دور المراأة في الأ�شرة، مركز الإمام الخميني، ط 1224 هـ - 2003 م، �س 41-40.
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الح��سر )مدير  الوقت  المراأة ريح�نة ولي�ست بقهرم�نة. قهرم�ن يعني في 

اأعب�ء  كّل  ك�هله�  على  ُتلقي  بحيث  لك،  اأعم�ل(  )مديرة  لي�ست  المراأة  اأعم�ل(، 

حي�تكم� ثّم توؤاخذه� بعد ذلك، كاّل، اإّنه� وردة في يديك، وحّتى لو ك�نت ع�لمة اأو 

.
(1(

�سي��سّية ففي المع��سرة الع�ئلية هي )وردة(«

مثل �شريكين، مثل رفيقين:

»كن� ن�س�هد اأحي�ن�ً الرجل يعتبر المراأة مخلوق�ً من الدرجة الث�نية، اإّل اأّنه ل 

يوجد مخلوق من الدرجة الث�نية، فكالهم� متم�ثالن ولكلٍّ منهم� حّق الم�س�واة 

ق اهلل تع�لى فيه� بين الرجل والمراأة،  اإّل في الموارد التي فرَّ اأمور الحي�ة،  في 

والتي هي لم�سلحة معّينة ولي�ست بنفع الرجل وب�سرر المراأة، فال ُبدَّ اأْن يعي�س� 

.
(2(

في البيت مثل �سريكين ورفيقين«

الرجل قّوام والمراأة ريحانة: 89 .

على  تجّروؤاً  هذا  ولي�س   ،
(4(

ريح�نة والمراأة   
قّوام�ً)3) الرجل  يعتبر  »الإ�سالم 

بل  الرجل،  لحّق  ت�سييع�ً  ول  المراأة،  لحّق  ت�سييع�ً  ول  المراأة،  على  ول  الرجل 

الروؤية ال�سحيحة لطبيعة كلٍّ منهم�.

اإّن ميزانهم� مت�س�ٍو، اأي عندم� ن�سع الجن�س اّللطيف الجميل وم�نح ال�سكينة 

والعمل  الإدارة  �س�حب  ون�سع  كّفة،  في  الحي�ة  لمحيط  المعنوّي  والجم�ل 

الكّفة الأخرى للميزان، تت�س�وى ه�ت�ن  والمعتمد والمتحّرك ومالذ المراأة في 

.
(((

الكّفت�ن، لي�س ذاك راجح�ً على هذا، ول هذا راجح�ً على ذاك«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/6/28 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/3/19 هـ.�س.

�َشاء} �شورة الن�شاء، الآية 34. اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقوَّ )3)  اإ�شارة اإىل الآية الكرمية: {الرِّ

)4)  اإ�شارة اإىل الرواية املعروفة عن اأمري املوؤمنني عليQ: »املراأة ريحانة ولي�شت بقهرمانة« بحار الأنوار، ج100، �س253.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/12/22 هـ.�س.
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تبادل الأدوار ممنوع! 90 .

�ً ب�لن�س�ء، بع�س الرج�ل –  »يّتبع بع�س الن��س م�سلك�ً خ�طئ�ً، ولي�س هذا خ��سّ

ل دور المراأة والرجل،  اأي�س�ً – يقولون: تع�لوا لنتب�دل م� في كّفتي الميزان، ُنبدِّ

الب�ست�ن الذي  النتيجة؟ لن نجني �سوى الخط�أ واإتالف  واإذا فعلن� ذلك م� هي 

ُبني على الجم�ل والإح�س�ن، ل نح�سد �سيئ�ً غير ذلك، تنقطع المن�فع المطلوبة 

د كلٍّ من الرجل والمراأة  �سرة، وُيفقد تودُّ
ُ
منهم�، وتنت�سر الالمب�لة في محيط الأ

اإلى الآخر، وت�سيع كلُّ تلك المحّبة والع�سق الذي هو اأ�س��س كلِّ �سيء.

المراأة هي  وُت�سبح  البيت،  المراأة في  دور  الرجل  ي�أخذ  اأْن  اأحي�ن�ً  قد يحدث 

الح�كم المطلق، تت�أّمر على الرجل: افعل هذا ول تفعل ذلك، والرجل ُي�سلِّم له� 

خ�نع�ً، رجل كهذا ل ي�سلح مالذاً للمراأة، فهي بح�جة اإلى مالذ قوي واأحي�ن�ً يجبر 

المراجعين،  مع  والتع�مل  للمنزل  ع  التب�سُّ قبيل  من  اأ�سي�ء  على  المراأة  الرجل 

الك�في،  الوقت  ف�لمالك هو عدم وجود  وقت،  لديه  ولي�س  م�سغول  لأنه  لم�ذا؟ 

فيقول: الآن يجب اأْن اأذهب اإلى الدائرة، يجب اأْن اأذهب اإلى العمل، فعلى الزوجة 

الزوجة، وطبع�ً  اإلى  والممّلة  الثقيلة  الأعم�ل  ل  يوكِّ اأي  الأعم�ل،  بهذه  تقوم  اأْن 

.
(1(

ُيمكن اأْن تن�سغل به� ب�سعة اأّي�م على اأّنه لي�س عمله�«

الرجل ل ُبدَّ اأْن يعمل: 91 .

.
(2(

�ُموَن َعَلى �لنِّ�َساء} َجاُل َقوَّ »يقول القراآن الكريم: {�لرِّ

لأّن معي�سة  يعمل،  اأْن  للرجل  ُبدَّ  ل  بعهدته،  �سرة هي 
ُ
الأ �سوؤون  اإدارة  اإنَّ  اأي: 

الع�ئلة  ومعي�سة  له�،  ملك  ف�إّنه�  ثروة  من  للمراأة  ك�ن  ومهم�  بعهدته،  الع�ئلة 

.
(3(

لي�ست على ع�تقه�«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/12/22 هـ.�س.

)2)  �شورة الن�شاء، الآية 34.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1397/6/28 هـ.�س.
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�سراكة ل �سيادة: 92 .

»لي�ست الم�س�ألة اأْن نقول: اإّن الزوجة ل ُبدَّ اأن تّتبع الزوج في كلِّ �سيء، كاّل، ل 

�ُموَن َعَلى  َجاُل َقوَّ يوجد ق�نون يقول بذلك في الإ�سالم وال�سرع وقوله تع�لى: {�لرِّ

اأو نقول  اأْن تكون ت�بعة للرجل في كلِّ الأمور،  ُبدَّ  اأّن الزوجة ل  �لنِّ�َساء} ل يعني 

مثل بع�س الذين لم يروا اأوروب� وهم يقّلدونه� وُيريدون فعل اأ�سواأ مّم� في اأوروب� 

اأي�س�ً خط�أ،  اتِّب�عه�، هذا  اإنَّ كّل الأمور بيد المراأة، ويجب على الرجل  ب�لقول: 

الزوج�ن �سريك�ن ورفيق�ن: مّرًة الرجل يتغ��سى ومّرًة المراأة تتغ��سى، اأحدهم� 

يتج�وز هن� عن ذوقه واإرادته، والث�ني في المورد الآخر، لكي ُيمكنهم� اأن يعي�س� 

.
(1(

�سوّية«

الختالف الطبيعّي بين الرجل والمراأة: 93 .

مع  ولدوره�  له�  التمثيل  وُيمكن  لطيفة،  المراأة  طبيعة  تع�لى  اهلل  »جعل 

ريد لم�س 
ُ
الرجل ب�أ�س�بع غليظة و�سخمة وت�سلح لقلع حجر من الأر�س، اأّم� اإذا اأ

مجوهرات دقيقة فلي�س من المعلوم اأّن تلك الأ�س�بع ت�ستطيع رفعه�. ولكّن بع�س 

ُيمكنه� رفع ذلك الحجر، تتمكن من جمع  التي ل  الن�عمة وال�سغيرة  الأ�س�بع 

اأجزاء المجوهرات والذهب من الأر�س، هكذا الح�ل ب�لن�سبة للمراأة والرجل، كلٌّ 

هم� م�سوؤوليته اأثقل، م�سوؤولية  منهم لديه م�سوؤولّية مالئمة، ل ُيمكن اأْن نقول اأيُّ

الإثنين هي ثقيلة.

ولّم� ك�نت روح المراأة األطف ف�إنَّه� بح�جة اإلى ا�ستقرار اأكثر، وهي بح�جة اإلى 

راحة واإلى اللُّجوء اإلى مالٍذ وثيق، فمن هو هذا المالذ؟ اإّنه زوجه�، اهلل جعلهم� 

.
(2(

اأحدهم� بجنب الآخر هكذا«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/1/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/6/6 هـ.�س.
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نظرت�ن مختلفت�ن وكلت�هم� جميلت�ن:

ب�سكٍل  مختلفة  هي  المراأة  اإلى  الرجل  ونظرة  الرجل  اإلى  المراأة  نظرة  »نوُع 

طبيعّي، ول ُبدَّ اأْن تكون مختلفة ول اإ�سك�ل في ذلك، ف�لرجل ينظر اإلى المراأة 

على اأّنه� مث�ل الجم�ل والَّلط�فة والإح�س��س، يراه� لطيفة. والإ�سالم يوؤكد ذلك 

»المراأة ريح�نة« اأي: المراأة )وردة( في هذه النظرة، المراأة ك�ئن رقيق ومظهر 

اإليه� بتلك العين وير�سم محّبته� في  للجم�ل والَّلط�فة والرقة، والرجل ينظر 

.
(1(

هذا الإط�ر«

الحّق الواقعّي والحّق الخيالّي:

»الحّق له من�س�أ طبيعّي. الحّق الواقعّي هو الذي يكون له من�س�أ طبيعّي. تلك 

الحقوق التي ُتذكر في بع�س المح�فل مبنّية على اأ�س��س التوّهم�ت والخي�لت، 

تلك الحقوق التي ُتّدعى للمراأة والرجل ل ُبّد اأْن تكون ُم�ستنِدة اإلى طبيعة الرجل 

.
(2(

والمراأة، ُمتن��ِسبة مع طبيعة ِخلقة الرجل والمراأة«

رعاية راأي المراأة: 94 .

»الغربّيون ُيثيرون ال�سخب حول م�س�ألة المراأة، وهم متورِّطون فيه�، يقولون: 

الأ�سواق  وفي  الر�سمّية  المج�ل�س  في  يحترمونه�  نعم،  المراأة،  نحترم  نحن 

�سرة فهل اإّن الرجل هكذا مع امراأته؟
ُ
ذ منه�، اأّم� في الأ وال�سوارع وذلك ب�لتلذُّ

كم من الإيذاء للن�س�ء؟ وكم من ال�سرب على اأيدي الرج�ل؟ كم من الفج�ئع 

.
(3(

ُترتكب في المنزل«؟

»ل يت�سّور الرجل � لأّنه يخرج اإلى ال�سوق ويتع�مل مع هذا وذاك، وي�أتي ب�سيء 

� اأّنه م�لك كلِّ �سيء، اإّن م� يجلبه هو ن�سف م� تملكه هذه  من الم�ل اإلى البيت 

الع�ئلة، والن�سف الآخر هو هذه المراأة.

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/6/6 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/12/22 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/6/28 هـ.�س.
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فال ُبدَّ من رع�ية راأي �سّيدة المنزل واحتي�ج�ته� الروحّية. لي�س من ال�سحيح 

– اأّي�م  – مثاًل  الع��سرة  ال�س�عة  والديه في  بيت  اإلى  ك�ن يرجع  لّم�  الرجل  اأنَّ 

عزوبته ف�لآن وقد تزّوج ُيريد ال�ستمرار على ذلك. ل! الآن يجب اأْن ُيراعي ح�ل 

.
(1(

زوجته«

»قديم�ً ك�ن بع�س الرج�ل يعتقد اأّنه م�لك للمراأة، كاّل، كم� اإّنك �س�حب حّق 

اأْن ت�ستعمل القّوة مع  في محيط الع�ئلة كذلك المراأة �س�حبة حّق. فال ينبغي 

المراأة، ول تجبره�، لأّنه� اأ�سعف من الن�حية الج�سمّية. بع�س الن��س يت�سّور اأّنهم 

.
(2(

ل ُبدَّ اأْن ي�ستعملوا القّوة، وي�سّخموا �سوتهم ويت�س�جروا ويجبروا ن�س�ءهم«

المراأة اأكثر تاأثيرًا:

تفعل  ول  روحّيته،  على  ت�سغط  ول  الرجل  �سرورات  تفهم  اأْن  للمراأة  ُبدَّ  »ل 

الخ�طئة  الأ�س�ليب  اإلى  ويلتجئ  الحي�ة،  م�س�ئل  عن  ُيبِعده  اأْن  �س�أنه  من  م� 

والاّلم�سروعة. يجب اأْن ُت�سّجعه على ال�سمود والمق�ومة في مي�دين الحي�ة. واإذا 

ُتعيد ذلك عليه  الع�ئلة فال  احتي�ج�ت  تلبية  تمّكنه من  ي�ستلزم عدم  ك�ن عمله 

.
(3(

دائم�ً«

»اإذا ك�ن الرجل يعمل في ن�س�ط علمّي اأو جه�دّي اأو لك�سب رزقه اأو في الأعم�ل 

الع�ّمة فعلى المراأة اأْن تجعل جوَّ المنزل ُي�س�عده على الذه�ب اإلى عمله بمعنوّي�ت 

.
(4(

ع�لية، ويعود ب�سوق اإلى المنزل«

ون اأن يجدوا ال�سكينة والأم�ن عندم� يدخلون اإلى البيت، واأْن  »كلُّ الرج�ل ُيحبُّ

.
(((

ي�سعروا ب�لراحة فيه وهذه وظيفة المراأة«

»المراأة عليه� واجب�ت يجب اأْن تعرفه� بعقل. على الن�س�ء اأْن يعلمن اأّنهن اإذا 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/2 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/12/11 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/10 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1373/9/2 هـ.�س.

)5)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/24 هـ.�س.
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ا�ستعملن العقل والذك�ء ف�إّنهن �سيخ�سعن الرجل، �سحيح اأّن الرجل اأقوى بنيًة 

اإل اأن اهلل تع�لى خلق المراأة بحيث اإذا ك�ن الرجل والمراأة �س�لمين وطبيعيين، 

وك�نت المراأة ع�قلة، ف�ل�سخ�س الأكثر ت�أثيراً على الآخر هو المراأة، وطبع�ً هذا ل 

م، بل ب�ّللين وال�ستقب�ل الح�سن والب�س��سة وقليل  يتحّقق ب�لده�ء والمكر والتحكُّ

ل في طبيعة المراأة.  ل الكثير. اهلل تع�لى جعل ذلك التحمُّ ل، ل التحمُّ من التحمُّ

.
(1(

ل ُبدَّ للمراأة من التع�مل على هذا النحو مع زوجه�«

اأْن  اأْن ت�ستري؛ يجب  الرج�ل، فيقلن مثاًل: يجب  دن مع  الن�س�ء ت�سدَّ »بع�س 

اإلى  اأن� ف�إّن هذا �سيوؤّدي  اأ�ستره  اإذا لم  تهيِّئ كذا، ال�سخ�س الفالنّي ا�سترى كذا، 

.
(2(

خجلي، فتوؤذي زوجه� بهذا الكالم وهذا لي�س �سحيح�ً«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/3/19 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/18 هـ.�س.
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تق�سيم العمل

الف�صل الثامن
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تق�سيم الأعمال: 95 .

يقول ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علي الخ�منئي {:

الوظ�ئف  بع�س  توجد  ف�إّنه  ويتزّوج�ن،  اإلى جنب  اثن�ن جنب�ً  يعي�س  »عندم� 

م  ع والموؤثِّر في تقدُّ �سرة اأو التع�ون المتنوِّ
ُ
ل اأعب�ء الأ الم�ستركة بينهم�، مثل تحمُّ

�سرة. فعليهم اأْن يتع�ونوا. فهذه الأمور هي اأمور م�ستركة بين الزوج والزوجة.. 
ُ
الأ

م العمل، واأحي�ن�ً ل ُيق�ّسم، اإل اأّن الأف�سل هو  والح�لة الأمثل – هن� – اأْن ُيق�سَّ

تق�سيم العمل، فُتنجز المراأة بع�س الأعم�ل وُينجز الرجل بع�سه� الآخر. كم� هو 

.
(1(

الح�ل في جميع الأعم�ل الم�ستركة.. اأو من هم في موقع واحد«

�سرة، ف�إذا ك�ن الزوج في م�سكلة 
ُ
»على الزوج والزوجة اأْن يتع�ون� في محيط الأ

اأو �س�ئقٍة معّينة، فعلى الزوجة اأْن تتكّيف معه. وكذلك اإذا واجهت المراأة �سعوب�ت 

في مج�ل العمل اأو في داخل البيت اأو حيثم� ك�نت، فعلى الزوج اأي�س�ً اأْن ُي�س�عده�، 

فيجب اأْن َيعتبر كّل واحد منهم� نف�سه �سريك�ً في م�سير الآخر، واأْن يقوم� بذلك 

.
(2(

في �سبيل اهلل تع�لى«

التعاون والإ�شالح:

ال�سحيح  الطريق  في  الآخر  اأحدهم�  ي�س�عد  اأْن  والمراأة  الرجل  على  »يجب 

وال�سراط الم�ستقيم، ف�إذا �س�هد كلٌّ منهم� اأّن الآخر يعمل عماًل ح�سن�ً فعليه اأْن 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/12/22 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/15 هـ.�س.
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ُي�سّجعه، وب�لعك�س، اإذا �سعرا بوجود انحراف ل �سمح اهلل فعليهم� اأْن يعمال على 

.
(1(

اإ�سالحه، واأْن ُي�س�عد اأحدهم� الآخر وي�سّجعه في الطريق ال�سحيح«

على  �سيٌد  اأحدهم�  اأنَّ  ل  الآخر،  اأحدهم�  اإ�سالح  اإلى  والزوجة  الزوج  »ي�سعى 

.
(2(

الآخر، ُيكثر من طعنه، بل يكون مثل اأٍب واأمٍّ روؤوفين«

ه  »الوجه الم�سترك بين الزوجين في الحي�ة ل بّد اأن يكون عب�رة عن التوجُّ

اإلى اهلل تع�لى، واتِّب�ع الأوامر الإلهية والعمل به�، وعلى الرجل والمراأة اأْن يحفظ 

ب�لم�س�ئل  يهتم  ل  الزوج  اأنَّ  الزوجة  راأت  ف�إذا  الطريق،  هذا  في  الآخر  اأحدهم� 

اإلى الطريق الإلهّي، ب�لحكمة والأخالق  اأْن ُتجبره على العودة  الدينية، فعليه� 

الح�سنة والَّلط�فة التي تتمّتع به� المراأة. واإذا �س�هد الرجل اأّن زوجته غير مب�لية 

.
(3(

وجب عليه اأْن يقوم بتلك الوظيفة، وهذا من الأمور ال�سرورّية في الحي�ة«

تقديم الدعم المعنوّي: 96 .

»التع�ون والم�س�عدة قد ل يكون اأحي�ن�ً في اأْن يقوم اأحدهم� بعمل الآخر، بل 

ب�أْن ُي�س�عده معنوي�ً. ع�دة م� يواجه الرج�ل م�س�كل اأكثر �سعوبًة في المجتمع، 

م لهم واإدخ�ل ال�سرور عليهم،  ب�إمك�ن الن�س�ء تقويتهم، واإزاحة التعب عنهم، والتب�سُّ

م له� الدعم  وكذلك لو ك�ن لدى المراأة عمل خ�رج البيت، فينبغي للرجل اأن يقدِّ

.
(4(

والم�س�عدة«

»المق�سود ب�لتع�ون هو التع�ون الروحّي، واأْن ُتدرك المراأة الح�ج�ت الأ�س��سّية 

للرجل، فال ت�سغط عليه من الن�حية الأخالقّية، ول تفعل م� من �س�أنه اأْن ُيقِعده 

عن �سوؤون حي�ته ويقوده – ل �سمح اهلل – اإلى �سلوك الطرق المنحرفة. عليه� اأْن 

عه وتحّثه على الثب�ت والمق�ومة في مي�دين الحي�ة. ُت�سجِّ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1379/6/4 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/12/22 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/2/13 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/15 هـ.�س.
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واإذا ك�ن عمله ي�ستدعي الت�أثير بع�س ال�سيء على و�سعه الع�ئلي فال ُت�سعره 

ُيدرك  ب�أن  ُمكلَّف  اأي�س�ً  جهته  من  والرجل  المراأة،  على  يجب  م�  هذا  بذلك، 

.
(1(

متطلب�ت المراأة ويفهم اأح��سي�سه� ول يغفل عنه�«

تهيئة الو�شائل ل و�شع العراقيل:

طريق  في  اإيج�بّية  خطوة  تخطو  اأْن  ُتريد  امرته  اأّن  الرجل  لحظ  »اإذا 

اأم�مه�  ي�سع  ول  الالزمة  الو�س�ئل  له�  ُيهّيئ  اأْن  فعليه  الدينّية،  واجب�ته�  اأداء 

اأو يح�سرن الدرو�س  اإكم�ل درا�ستهن  العراقيل، مثاًل بع�س الن�س�ء يرغبن في 

ُي�سيئون  اأزواجهن  لكّن  خيرّية،  ب�أعم�ل  يقمَن  اأو  القراآن  يتعّلمن  اأو  الدينية، 

اإليهّن، فيقولون: ل وقت لدين� لمثل هذه الأعم�ل، لقد تزّوجن� لنعي�س حي�تن�، 

فال يدعون المراأة تقوم بعمل الخير هذا، على العك�س من بع�س الرج�ل الذين 

ُيريدون اأْن ُيعطوا ال�سدق�ت الج�رية، واأْن ُي�س�هموا في الأعم�ل المختلفة، لكّن 

.
(2(

الن�س�ء ُتم�نع في ذلك«

عمل. 97 المراأة:

يقول {:

»ي�س�ألن� بع�سهم، هل توافقون على عمل المراأة؟ نقول: طبع�ً.

نحن ُنع�ِر�س بط�لة الن�س�ء، ل ُبدَّ للمراأة اأْن تعمل وهذا العمل نوع�ن: اأحدهم� 

العمل في البيت، والآخر العمل خ�رج البيت، وكالهم� عمل. ف�إذا ك�نت هن�ك من 

لكن  اأمٌر ح�سن جّداً،  وهو  تعمل..  اأْن  البيت فيجب  العمل خ�رج  على  ق�درة  هي 

ّر هذا العمل – حّتى العمل داخل البيت – ب�لعالقة الزوجية،  ب�سرط اأْن ل ي�سُ

فبع�س الن�س�ء تعمل من ال�سب�ح اإلى الليل، ثّم عندم� يعود الرجل اإلى البيت ل 

ُتطيق حّتى التب�ّسم بوجهه، هذا اأمٌر �سيِّئ، يجب القي�م ب�أعم�ل البيت، لكن لي�س 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/2/10 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1375/8/5 هـ.�س.
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.
(1(

�سرة«
ُ
اإلى الحّد الذي يوؤّدي اإلى هدم الأ

ل  اأي�س�ً  والإ�سالم  اإ�سك�ل في ذلك،  البيت فال  العمل خ�رج  المراأة  اأرادت  »اإذا 

ُيم�نع، لكنَّ هذا لي�س من واجبه�، م� يجب عليه� هو حفظ الجّو الحي�تّي لجميع 

.
(2(

اأفراد الع�ئلة«

اأرقى اأنواع الم�ساعدة: 98 .

»يجب اأّن ُيراعي اأحدكم� الآخر في جميع الظروف والأحوال. �س�عدوا بع�سكم 

بع�س�ً وكونوا عون�ً وع�سداً بع�سكم لبع�س، خ�سو�س�ً في مج�ل العمل في �سبيل 

اهلل وفي طريق اأداء الواجب، ف�إذا ك�ن الرجل هو الذي يعمل في �سبيل اهلل فعلى 

�سبيل اهلل فعلى  بواجبه� في  تقوم  التي  المراأة هي  ك�نت  اأو  ُت�س�عده،  اأْن  المراأة 

.
(3(

الرجل اأْن ُي�س�ِعده�، ف�أيٌّ منهم� ك�ن هو المج�هد فعلى الآخر اأن ُي�س�ِعده«

»ف�إذا ك�ن الرجل يعمل في المج�ل العلمّي وفي مج�ل الن�س�ط والجه�د في 

من  يتمّكن  لكي  معه  تتع�ون  اأْن  المراأة  فعلى  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  موؤ�س�س�ت 

القي�م بعمله ب�سهولة. وكذلك الرج�ل والفتي�ن ينبغي اأْن ُيعطوا الفر�سة لن�س�ئهم 

اأو  الدرا�سة  ي�ستطعن  بحيث  تلك،  المعنوية  المن�ف�سة  مي�دين  في  يدخلن  لكي 

.
(4(

الم�س�ركة في الن�س�ط�ت الجتم�عية اإذا اأردن ذلك«

واأْن  اهلل،  طريق  اإلى  الآخر  لهداية  ي�سعى  اأْن  والمراأة  الرجل  من  كلٍّ  »على 

اأحدهم� الآخر على الثب�ت على ال�سراط الم�ستقيم. واأْن يكون م�سداق  ُي�س�عد 

 والذي هو من خ�س�ئ�س الإ�سالم، 
(((

ْبِر} ْو� ِبال�سَّ ْو� ِباْلَحقِّ َوتََو��سَ قوله تع�لى {َوتََو��سَ

.
(((

واأهّم خ�س�ئ�س الإيم�ن، ن�سب اأعينهم�«

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/11/12 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/3/8 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/11 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1372/1/5 هـ.�س.

)5)  �شورة الع�شر، الآية 3.

)6)  خطبة العقد املوؤرخة 1374/5/8 هـ.�س.
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نوع  هذا  – طبع�ً  �س�به  م�  اأو  الأواني  غ�سل  هو  ب�لم�س�عدة  المق�سود  »لي�س 

من الم�س�عدة – لكّن المق�سود هو الم�س�عدة المعنوية والفكرّية اأي اأْن ُي�س�عد 

اأحدهم� الآخر في الثب�ت على طريق الإ�سالم، واأْن يو�سي اأحدهم� الآخر ب�لتقوى 

وال�سبر والتدّين، يو�سيه ب�لعّفة والقن�عة والزهد.. واأْن يتع�ون� لكي يتمّكن� – اإن 

.
(1(

�س�ء اهلل – من اأْن يعي�س� على اأف�سل وجه«

اأهمّية اأعمال البيت: 99 .

الأعم�ل  اأهمّية من  ب�أقّل  البيت  داخل  المراأة  به�  تقوم  التي  الأعم�ل  »لي�ست 

ولكي  ف�لمراأة  اأكبر.  تعبه�  يكون  ربم�  بل  تعب�ً،  اأقّل  ول  البيت  خ�رج  تكون  التي 

هو  البيت  داخل  في  المدير  لأّن  الجهد،  وبذل  ال�سعي  اإلى  تحت�ج  البيت  ُتدير 

�سرة تحت اإ�سرافه 
ُ
المراأة، فرّبة البيت تعني ذلك ال�سخ�س الذي يكون محيط الأ

وتدبيره واإدارته، فهذا اأي�س�ً عمل ُمجِهد ودقيق، والمه�رة الن�س�ئية هي الوحيدة 

الق�درة على القي�م بمثل هذا العمل، ول ُيمكن لأيِّ رجل اأْن يقوم بهذا العمل بهذه 

.
(2(

الدّقة«

الن��س،  بع�س  يعتقد  كم�  البيت  داخل  في  العمل  ع�طلة عن  لي�ست  »ف�لمراأة 

.
(3(

كاّل! ف�لمراأة تقوم ب�أكثر الأعم�ل واأ�سعبه� واأدّقه� في داخل البيت«

»بع�س الن��س يعتقد اأّن كون العمل المنزلّي هو عمل المراأة، هو اإه�نة للمراأة، 

.
(4(

كاّل، ل توجد اأّي اإه�نة، بل اإّن اأهّم عمل للمراأة هو اأْن ُتدير عجلة الحي�ة«

الح�سانة مهارٌة عظمى: 100 .

»بع�س اأعم�ل المنزل �سعبة جّداً، تربية الطفل اأحد تلك الأعم�ل ال�س�ّقة. اأّي 

رتموه �سعب�ً، ف�إّنه في الحقيقة ُي�سبح �سهاًل ب�لقي��س اإلى تربية  عمل ومهم� ت�سوَّ

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1377/12/13 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/6/6 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/12/18 هـ.�س.

)4)  خطبة العقد املوؤرخة 1381/3/8 هـ.�س.
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الأطف�ل. ف�لح�س�نة فنٌّ عظيم، ول ُيمكن للرجل اأْن يقوم بهذا العمل ولو ليوٍم 

واحد، اأّم� الن�س�ء فيقمن بهذا العمل الكبير بدّقة و�سعة �سدر وظرافة، حيث اأودع 

اهلل تع�لى في غرائزهّن مثل هذه القدرة.

.
(1(

اإّن تربية الأطف�ل عمل �سعب ُينِهك الإن�س�ن في الحقيقة ويهّد قواه«

الجمع بين العمل والحياة: 101 .

»ال�سب�ب الذين يعملون في �سبيل اهلل ل ينبغي اأْن ُيوقفهم الزواج عن عملهم 

.
(2(

هذا«

ب�أْن ل ُيعر�سوا عن بيتهم وحي�تهم عندم� يكون  »نحن نو�سي الرج�ل دائم�ً 

نحن   ! كالَّ لياًل..  الع��سرة  اإلى  الب�كر  ال�سب�ح  يخرج من  بع�سهم  لديهم عمل. 

نو�سي الأ�سخ��س الذين ب�إمك�نهم اأْن يعودوا وقت الظهر اإلى بيوتهم ويتن�ولوا 

الغداء مع زوج�تهم واأطف�لهم ولو ل�س�عة واحدة ثّم يعودون اإلى عملهم ليعودوا 

لق�ءات  هن�ك  وتكون  اأطف�لهم،  مع  ليجل�سوا  الليل  اأّول  بيوتهم  اإلى  بعده� 

.
(3(

حقيقّية«

المراأة اأقوى من الرجل من جوانب عدّة...:

�سيء  هذا  كّل  والع�سالت،  الج�سم  بذلك  ُت�س�هدونهم  الذين  الرج�ل  »هوؤلء 

ظ�هرّي، لكن من ن�حية التركيبة الذهنية، وفي الجوانب الع�طفية، ف�إّن المراأة 

ل واإيج�د الحلول. هذه هي طبيعة المراأة،  اأقوى من الرجل واأكثر قدرة على التحمُّ

وهكذا ُهّن اأغلب الن�س�ء. طبع�ً من الممكن اأْن ل يكون بع�س الن�س�ء كذلك، لكّن 

الغر�س هو اأّن الن�س�ء اأكثر قدرة على التغلُّب بلب�قة على عوامل الإحب�ط، فب�سيء 

من التن�زل و�سيء من المداراة وب�لو�س�ئل المت�حة، يقمن بهذا الدور وي�أخذن 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1384/8/22 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1371/9/19 هـ.�س.

)3)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/6/18 هـ.�س.
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.
(1(

الرجل اإلى حيث يجب اأن يكون، لكي ُت�سبح الحي�ة اإن �س�ء اهلل اأجمل«

ال�شيّدة الزهراءOالقدوة:

»ل ُبدَّ اأّنكم جميع�ً �سمعتم عن حي�ة ال�سيدة الزهراءO من حيث الب�س�طة 

في مرا�سم الزواج، ثّم حي�ة تلك المراأة العظيمة، حي�ة الفقر والزهد، حيث تلك 

الحجرة وذلك الفرا�س الب�سيط وعمله� داخل البيت في مق�بل ذلك، وجهوده� 

ب�لعمل  م�سغوًل  ك�ن  والذي   Qالموؤمنين ك�أمير  زوج  مع  و�سبره�  الكبيرة 

والن�س�ط طيلة مّدة حي�ته.

عمل  هن�ك  ك�ن  وحيثم�  المقّدمة،  في   Qعلّي ك�ن  قت�ل  هن�ك  ك�ن  اإذا 

مهّم ك�ن علّي Q ال�سّب�ق اإليه. لقد ع��س� �سوّية م� يق�رب الع�سر �سنوات، هل 

ُتالحظون؟

يقوم  اأْن  �سنوات  الع�سر  هذه  خالل  ال�س�ّب  الزوج  هذا  ا�ستط�ع  كيف  انظروا 

بواجب�ته الإن�س�نية المتع�رفة تج�ه زوجته واأبن�ئه؟

الجه�د  بذلك  والقي�م  كهذه،  وم�سّقة  فقر  على  كهذه،  حي�ة  على  ف�ل�سبر 

به�  ق�مت  التي  العظيمة  الت�سحي�ت  وتلك  اأبن�ء،  هكذا  وتربية  العظيم 

ال�سيِّدة الزهراء، والتي �سمعتم ببع�سه�، كّل هذا قدوة في الحي�ة. فعلى بن�تن� 

ب�ل�سّيدة  يقتدوا  اأْن  كذلك  اأبن�ئن�  وعلى   Oالزهراء ب�ل�سّيدة  يقتدين  اأْن 

.
(2(

»L الموؤمنين  وب�أمير  الزهراء 

)1)  خطبة العقد املوؤرخة 1378/1/24 هـ.�س.

)2)  خطبة العقد املوؤرخة 1376/9/24 هـ.�س.
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