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الحم���د هلل رّب الع�لمي���ن و�شّل���ى اهلل عل���ى اأ�ش���رف خلق���ه محّمد وعل���ى اآله 

الطاهرين.

يقول تع�لى ف���ي كت�به المجي���د: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک 

.
(1(

ک گ گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ}
اإّن ال���زواج اأمر مقّد�ض في دين اهلل تع�ل���ى، فهو من اآي�ت اهلل الرحم�نّية على 

الن�����ض، اإذ ُيعطي للحي�ة الب�شرّية مغزًى ومعنى �ش�ميً�، يحرز من خالله الإن�ش�ن 

الأن����ض ب�لرفيق والراح���ة والطم�أنينة وت�شتم���ر الحي�ة من خ���الل التن��شل، هذا 

ب�لطبع لو بني الزواج على قواعد متينة واأ�ش�ض را�شخة.

من هن� ك�ن اهتم�م الإ�شالم بهذا الأمر العظيم، الزواج وبن�ء الأ�شرة، والحّث 

عليه، وذّم العزوبة ومدح المتزّوجين.

وح���ري بكّل �ش����ب و�ش�بة مقبلين على ال���زواج، وبكل زوجي���ن اأن يطلعوا على 

ه���ذا الكت�ب لم� فيه م���ن الأهمّية، ولم� في مو�شوع�ته م���ن مع�لجة واقعية تعين 

الزوجي���ن وتطلعهم� على كيفي���ة تحّقق الزواج الن�جح، وتعتب���ر الطريق اأم�مهم� 

)1)  �شورة الروم، الآية: 21.

المقّدمة



على كيفية الختي�ر المن��شب لكل منهم�.

وانطالق���ً� من هذه الأهمّية ق����م مركز نون ب�إعداد ه���ذا الكت�ب تحت عنوان 

»الزواج الن�جح« وفيه عن�وين مختلفة تتمحور حول مو�شوع الزواج وتنطلق لتع�لج 

مفرداته ب�أ�شلوب علمّي ه�دف يطرح م�ش�كل وي�شع له� الحلول، بم� يتيح وي�ش�عد 

عل���ى اإعط�ء نظرة واقعّية �شبه �ش�ملة لكّل من يّطلع على هذا الكت�ب حول الزواج 

من حقوق الزوج اإلى حقوق الزوجة اإلى الم�ش�كل الزوجّية وحلوله�.

ن�ش����أل اهلل اأن تع���ّم الف�ئ���دة اأبن�ءن���� واإخوانن����، الموؤمنين والموؤمن����ت، بهذا 

الكت�ب، واأن يوّفقهم لم� فيه الخير وال�شالح اإّنه �شميع عليم.
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اأن يتعّرف الطالب اإلى اأهمّية الزواج في الإ�سالم.ــ 1

اأن يدرك اأهداف الإ�سالم من بناء الأ�سرة.ــ 2

اأهداف الدر�س

الدرس األّول

لماذا الزواج
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الحّث الشرعّي

الزواج في الإ�شالم مبنّي على عقد ا�شمه »عقد الزواج«، وبمجّرد اأن يتّم هذا 

العق���د بين رجل وامراأة يعني اأّن مجموعة من الحقوق والواجب�ت قد ترّتبت على 

كلٍّ منهم�، اأي اأّنهم� قد وافق� على نمط من العالقة، وعلى مجموعة من ال�شوابط 

بمجّرد الموافقة على عقد الزوجية.

يقول اهلل تع�لى: {حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب 

.
(1(

جت حت خت مت  ىتيت جث مث ىث يث حج مج}
وقد اعتبر الإ�شالم الزواج اأمرًا اإيج�بيً� وكم�ًل لالإن�ش�ن، فقد ورد عن الر�شول 

.
(2(

الأكرم P: »ما ُبني بناء في الإ�سالم اأحّب اإلى الل عزَّ وجلَّ من التزويج«

لق���د حثَّت الر�ش�لة الإ�شالمية ب�ش���كل كبير على الزواج وبن�ء الأ�شرة، واأعطت 

المتي����زات للمتزّوج على الع����زب، حّتى �ش�ر نومه اأف�شل م���ن قي�م الع�زب كم� 

ورد ف���ي روايٍة عن ر�شول اهلل P: »المتزّوج النائم اأف�سل عند الل من ال�سائم 

، وعب�داته اأف�شل بدرج����ت كم� ي�شتف�د من الرواية عن الإم�م 
(3(

القائ���م العزب«

)1)  �شورةالنحل، الآية:72.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحر الع�ملي، ج20، �ض 14.

)3)  م�شتدرك الو�ش�ئل، الميرزا النوري، ج14، �ض 155.
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ال�ش����دق Q: »اإّن ركعتين ي�سّليهما رجل متزّوج اأف�سل من رجل يقوم ليله 

.
(1(

وي�سوم نهاره اأعزب«

أهداف اإلسالم من بناء األسرة

اإذا عدن���� اإل���ى الرواي�ت ال�شريفة نجد ع���ن ر�شول اهلل P: »اإذا ت���زّوج العبد 

.
(2(

فقد ا�ستكمل ن�سف الدين فليّتق الل في الن�سف الباقي«

وف���ي رواية اأخرى عنه P تظهر ف�ئدة اأكبر لل�شب�ب: »ما من �ساب تزّوج في 

حداث���ة �سّن���ه اإل عّج �سيطانه: يا ويله يا ويل���ه ع�سم مّني ثلثي دينه، فليّتِق الل 

.
(3(

العبُد في الثلث الباقي«

ويمك���ن اأن ُيّدعى اأّن: ه���ذا نوع من الت�شجيع على ال���زواج، ولكّنه لي�ض كذلك، 

ب���ل هو و�ش���ف للواقع. اإّن مقّوم�ت ال���زواج الذاتية قبل اأن ندخ���ل اإلى تف��شيله�، 

تحّقق ن�شف الدين، لأّنه� ت�شّكل حم�ية حقيقية من مجموعٍة من العقد والم�ش�كل 

والعقب�ت بمجّرد ح�شول الزواج بين الرجل والمراأة، ف�لزواج في الحقيقة يحّقق 

مجموعة من الأهداف اله�ّمة للزوجين وللمجتمع.

فم� ه���ي الأهداف اّلت���ي يريد ال�ش����رع المقّد�ض تحقيقه� من خ���الل الزواج، 

وبن�ء الأ�شرة؟ وكيف �ش�ر ن�شف الدين اأو ثلثيه؟ هن�ك عدد من الآي�ت القراآنية 

الكريمة ت�شير اإلى هذه الأهداف:

الآية الأولى:

.
(4(

{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ}

)1)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 100، �ض 217.

)2)  الراوندي، النوادر، �ض113.

)3)  بح�ر الأنوار، ج100، �ض221.

)4)   �شورة الروم، الآية:21.
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يذك���ر تع�لى �شبب ومبّرر الزواج في عب����رة {ک گ}. وهذه العب�رة 

تعن���ي ال�شتق���رار والطمئن����ن والراحة، ف�ل���زواج ي���وؤّدي اإلى ال�شتق���رار، وهذا 

ال�شتقرار �ش�مل ومتنّوع:

1- عل���ى الم�ست���وى النف�س���ّي: حيث ي�شبح الإن�ش�ن مرت�ح���ً� يعي�ض ح�لة حّب 

وان�شج�م ف���ي كّل العن�وين اّلتي له� عالقة ب�لع�مل النف�شّي، ب�شكل ينعك�ض 

 فاإّن 
(1(

عل���ى حي�ته كّله�، وفي الرواية عن ر�شول اهلل P: »زّوجوا اأياماكم

الل يح�س���ن له���م ف���ي اأخالقه���م ويو�ّس���ع لهم ف���ي اأرزاقه���م ويزيدهم في 

.
(2(

مرّوتهم«

2- عل���ى الم�ست���وى الج�س���دّي: هن����ك متطّلب����ت للج�شد عن���د الرجل وعند 

الم���راأة ل يمك���ن مع�لجته� اإّل ب�ل���زواج، اّلذي يوؤّدي اإل���ى ا�شتقرار الج�شد 

ويلّبي متطّلب�ته.

3- عل���ى الم�ست���وى الجتماعّي: هو �شك���ن اجتم�عّي، لأّن الإطاللة من خالل 

عالق����ت الزواج مع الآخرين تمّكن من اأن يبني الإن�ش�ن اأ�شرة ويتف�عل مع 

الآخرين.

4- عل���ى الم�ست���وى المادّي: فهو اأي�شً� �شكن م�دّي في���ه تنظيم الأداء اليومّي 

لحي�ة الأ�شرة.

5- عل���ى الم�ست���وى الإدارّي: ه���و �شك���ن اإدارّي في���ه تن�شي���ق ل���الأدوار بي���ن 

الزوجين.

فكّل اأن���واع ال�شتقرار موجودة ف���ي الزواج، �شكن نف�شّي وج�ش���دّي واجتم�عّي 

ع ليع�لج زاوية واحدة فقط. وم�دّي واإدارّي، لأّن الزواج لم ي�شرَّ

)1)  الأيم، الأي�مى: اّلذين ل اأزواج لهم من الرج�ل والن�ش�ء.

)2)  الراوندي، النوادر، �ض 178.
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وقد وقع الكثيرون في الخط�أ عندم� نظروا الى الزواج كمع�لج لزاوية واحدة. 

ل ال�شكن،  فعندم� ينظر الإن�ش�ن اإلى الزواج بجزء منه دون الأجزاء الأخرى يعطِّ

لأّن ال�شكن اأ�شبه ب�أعمدة ل يمكن اأن ي�شتقّر البن�ء دون اأحده� اأو بع�شه�.

لذل���ك عندم���� يقع خلٌل م� في الحي����ة الزوجية فقد يكون م���ن البداية ب�شبب 

طريق���ة التفكير، ف�إذا �ُشئَل الرجل لم�ذا تزّوجت؟ يقول لأّنني اأريد َمن يخدمني، 

يعن���ي اأّنه اأخذ ج�نبً� من ه���ذا الزواج. واإذا �ُشئلت الم���راأة لم�ذا تزّوجت؟ تقول: 

اأن���� تزّوجت لأّني لم اأعد اأحتمل البق�ء عند اأهلي. اإذًا كّل واحد منهم� اأخذ ج�نبً� 

ول���م يلتفت للجوانب الأخرى. لذلك يمكن اأن تتعّر�ض موؤ�ّش�شة الزواج بينهم� اإلى 

م�ش����كل، ويق���ول كّل واح���د منهم� اأن� ل اأ�شع���ر ب�شكن في الزواج، نع���م لأّنهم� لم 

ُيكم���ال مقّوم�ت ال�شكن، فمقّوم����ت ال�شكن م�شتركة ومتع���ّددة وب�لت�لي ل بّد من 

العمل معً� لهذا التعّدد من اأجل تحقيق ال�شكن فيم� بينهم�.

الآية الثانية:

.
(1(

{پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ}

ه���ذه الآية الكريم���ة ت�شّبه الزوجين ب����أّن اأحدهم� هو كلب�����ض لالآخر، وهن�ك 

فوائد ثالث يمكن ا�شتف�دته�:

ن من يلب�شه، فيقيه من البرد في  1- كالهم���ا ح�سن لالآخر، ف�للب�����ض يح�شّ

ال�شت����ء، وي���رّد عنه حرارة ال�شم����ض في ال�شيف. وكلٌّ م���ن الزوجين يقوم 

بمثل ه���ذا الدور ب�لن�شبة لالآخر، ف�لزوجة ح�ش���ن للزوج وهو ح�شن له�، 

وهذا م� توؤّكده الرواية عن ر�شول اهلل P: »من اأحّب اأن يلقى الل طاهراً 

.
(2(

مطّهراً فليلقه بزوجة«

)1)  �شورة البقرة، الآية:187.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج20، �ض 18.
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فب�ل���زواج يقي الإن�ش����ن نف�شه من النزلق وراء �شهوات���ه وغرائزه لأّن الزواج 

يلّبي ح�جته الطبيعية اّلتي غر�شه� اهلل تع�لى فيه.

2- كالهم���ا �ستر لالآخر، ف�للب�����ض ي�شتر البدن ويواري �شواأته، والزوجة ت�شّد 

الثغ���رات الموجودة عن���د الزوج على م�شتوى الغرائ���ز المعنوية والنواق�ض 

الم�دية، وهو كذلك.

والغرائ���ز هي �شج�ي� مغ���روزة في الإن�ش�ن، لهذا �شمي���ت غرائز لأّنه� مغروزة 

في���ه من���ذ فطرت���ه، كغريزة الن���وع )الإن�ش����ن يميل اإل���ى نوعه( وم���ن مظ�هره� 

العالق���ة الجن�شي���ة، والحّب بي���ن الأّم وولده�، وبين الأخ واأخي���ه، يعني الميل اإلى 

الن���وع الإن�ش�ني حيث نالحظ ف���ي المظ�هر اليومية النعك�����ض الطبيعّي للعالقة 

م���ع الأخ، ومع الزوج، ومع الج����ر، وال�ش�حب، والزوجة، وهكذا. ونالحظ � مثاًل � 

اأّن الإن�ش����ن وب�شكل طبيعّي بمجّرد اأن يكون ابنً� لفالن يولد عنده ح�ّض ع�طفّي ل 

يحت�ج معه اإلى عن�ٍء وجهد، فال ن�شتغرب وجود هذه المحّبة لأنَّه� مغروزة غرزًا، 

وه���ذا من�شجم مع م� فطرن���� اهلل �شبح�نه عليه، ف�إذًا غريزة النوع من مظ�هره� 

الحّب، العالق�ت الب�شرية، الجن�ض...، وهي تعبير عن الميل للطرف الآخر ك�ئنً� 

َمن ك�ن، ب�ألوان واأ�شك�ل مختلفة.

اأي�ش���ً� عندن� غري���زة حّب البق�ء اّلت���ي تبرز من خالل الطم���ع والحر�ض على 

الحي����ة والتعّلق به�، والدف�ع عن النف�ض. كّله� مظ�هر تدّل على اأن الإن�ش�ن يحّب 

البق�ء ويتم�ّشك به، لهذا يق�تل من اأجل اأن يبقى.

اإّنه���� اأمور تكويني���ة مع خلِق الإن�ش����ن، تتهّذب ب�لتربي���ة وب�لختي�ر، وتنحرف 

بعدم التربية وب�لختي�ر.

واإذا ل���م يل���بِّ الإن�ش�ن مط�لب الغريزة ب�شكل �شليم، �شتنح���رف ويوؤّّدي انحرافه� 

اإلى اأزم�ت نف�شية واجتم�عية واإن ك�نت ل تقتل. فلو افتر�شن� �شخ�شً� لي�ض لديه اأب، 
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اأو �شخ�شً� لي�ض لديه ولد، اأو لم يتزّوج، اأو م� �ش�به ذلك، ف�إّنه ل يموت بمجّرد ذلك، 

لأّن الأب اأو الول���د اأو ال���زواج لي�شوا ح�ج�ت ع�شوية. فم�شكلة الغرائز م�شكلة ال�شق�ء 

وال�شع�دة، ونحن عندم� نتحّدث عن الزواج نتحّدث عن مظهر من مظ�هر الغريزة، 

اأي نتحّدث عن اأداء يمكن اأن يوؤّدي اإلى �شع�دة ويمكن اأن يوؤّدي اإلى �شق�ء.

3- اللبا����س زين���ة لم���ن يلب�سه، وب�لت�لي ف�لزوجة ُتعتب���ر زينة للزوج، والعك�ض 

�شحي���ح، والزينة تن�ش�أ من ت�شّرف�ت���ه و�شخ�شّيته في المجتمع اّلتي �شتوؤّثر 

ب�لت�أكيد على الطرف الآخر و�شورته في المجتمع، وتن�ش�أ كذلك من طريقة 

تقديمه للطرف الآخر وعالقته معه في المجتمع.

الآية الثالثة:

{حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت حت 

.
(1(

خت مت  ىتيت جث مث ىث يث حج مج}
اإّن تكثي���ر الن�ش���ل الموؤمن وا�شتمرار الحي�ة هدف اأ�ش�����ٌض اأي�شً�، وقد ورد عن 

ر�ش���ول اهلل P: »ما يمن���ع الموؤمن اأن يّتخذ اأهاًل لع���ّل الل يرزقه ن�سمة تثقل 

.
(2(

الأر�س بال اإله اإل الل«

آثار العزوبة

اإّن العزوب���ة - وهي العزوف عن الزواج، وبغ�ّض النظ���ر عن الأ�شب�ب الداعية 

اإليه���� - تعتبر من الم�ش�ئب الكب���رى اّلتي قد توؤّدي بمجتمع مترابط اإلى التفّكك 

رب هذا الح�شن،  والنهي����ر، لأّن الع�ئلة هي الح�شن الأ�ش��ض للمجتمع، ف�إذا �شُ

ف�شيك���ون المجتمع كّله في مهّب الريح على الم�شت���وى الجتم�عّي. وهذه التجربة 

الغربية م�ثلة بتفّككه� وم�ش�كله� الجتم�عية.

)1)   �شورة النحل، الآية:72.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج20، �ض14.
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وم���ن هن� ف�إّن حكمة الب����ري وعلمه بم�ش�لح العب�د ق�شي���� بكراهية العزوبة، 

واأوجب� الزواج عل���ى من يخ�ف على نف�شه الوقوع في الحرام، ففي رواي�ت كثيرة 

.
(1(

اب« اأّن ر�شول اهلل P قد ذمَّ ترك الزواج، ومنه�: »�سرار موتاكم الُعزَّ

وف���ي رواية اأّن ر�شول اهلل P ق�ل -لرجل ا�شمه عك�ف-: »األك زوجة؟ قال: 

ل ي���ا ر�س���ول الل، ق���ال: األك جارية؟ قال: ل يا ر�س���ول الل، قال: اأفاأنت مو�سر؟ 

.
(2(

قال: نعم، قال: تزّوج واإل فاأنت من المذنبين«

وم���ن المن��ش���ب هن���� اأن نلتفت اإلى م� ق���د يت�شّوره بع�ض الن�����ض من اأّن ترك 

الزواج هو م�ش�ألة ح�شنة، ويهدف اإلى اإم�تة ال�شهوة، وتهذيب النف�ض، فيت�شّور اأّن 

ترك الزواج من الطرق الموؤدية اإلى اهلل تع�لى.

 ،R واأهل البيت P اإّن ه���ذا الت�شّور ل ين�شجم مع �شيرة الر�شول الأكرم

فلق���د ك�نوا يتزّوجون كب�قي الن�����ض، بل اإّن الر�شول الأكرم P ك�ن يحّث الن��ض 

دائم���ً� على ال���زواج، وُيروى اأّن���ه ذمَّ بع����ض اأ�شح�به مّمن ت���رك الن��ض رغبة في 

.
(3(

العب�دة وق�ل له: »ل رهبانية في الإ�سالم«

وي���روى اأنَّ امراأًة �ش�أل���ت اأب� جعفٍر الب�ق���ر Q فق�لت: »اأ�سلح���ك الل اإّني 

متبّتل���ة، فق���ال لها: وما التبّتل عندك؟ قالت: ل اأريد التزويج اأبداً، قال: وِلَم؟ 

قالت: األتم�س في ذلك الف�سل، فقال: ان�سرفي فلو كان في ذلك ف�سل لكانت 

.
(4(

فاطمة اأحّق به منك، اإّنه لي�س اأحد ي�سبقها اإلى الف�سل«

مبّررات ترك الزواج

قد يب���ّرر بع�ض ال�شب����ب تركهم وت�أخيرهم لل���زواج ب�أّن الو�ش���ع القت�ش�دّي 

)1)  بح�ر الأنوار، ج100، �ض220.

)2)  م. ن، ج100، �ض 221.

)3)  م�شتدرك �شفينة البح�ر، موؤ�ش�شة الن�شر الإ�شالمي، ج4، �ض261.

)4) اأم�لي الطو�شي، ال�شيخ الطو�شي، �ض370.
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ل ي�شم���ح له���م بذلك، وهذا م� نه���ت عنه الرواي�ت؛ ففي الحدي���ث ال�شريف عن 

الر�ش���ول الأكرم P: »من ت����رك التزويج مخاف����ة العيلة، فقد �س����اء ظّنه بالل 

 ،
(2(

»
(1(

، اإّن الل عزَّ وج����لَّ يقول: {پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ} ع����زَّ وجلَّ

ف�هلل تع�لى هو وكيل المتزوج كم� في هذه الآية ال�شريفة، وكذلك في الرواية عن 

.
(3(

الر�شول الأكرم P: »اّتخذوا الأهل فاإّنه اأرزق لكم«

أس��������ئ��������ل��������ة
 

1- لماذا اهتّم الإ�سالم بالزواج؟

2- ما هي اآفات العزوبية وتاأثيرها على المجتمع؟

3- تحّدث عن الغرائز النف�سية وما عالقة الزواج بها؟

4- ما هي اأهداف الإ�سالم لبناء الأ�سرة؟

)1)  �شورة النور، الآية:32.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج20، �ض42.

)3)  م. ن، ج 20، �ض 15.
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اأهداف الدر�س

اأن يتعّرف الطالب اإلى �سفات الزوج المنا�سب.ــ 1

اختيار الشريك

الدرس الثاني
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تمهيد

ُيعتب���ر اختي����ر �شريك الحي����ة اأمرًا مف�شليً� ف���ي حي�ة الرج���ل اأو المراأة، لأّن 

ال���زواج هو اأهّم قفزة في الن�شوج الجتم�ع���ّي لالإن�ش�ن، فهو مرحلة انتق�لية من 

المراهق���ة وعدم الم�شوؤولي���ة، اإلى مرحلة الوعي وتحّم���ل الم�شوؤولية، ومن خالله 

يتك�مل الإن�ش�ن ويم�شي في دوره اّلذي ر�شمه اهلل تع�لى له.

ولهذا ف�إّن اختي�ر ال�شريك يعني ب�لدرجة الأولى اختي�ر �شخ�ض من المفتر�ض 

اأّن���ه �شيرافق الإن�ش�ن اإلى اآخر العمر، و�شيوؤتمن على الأ�شرار ال�شخ�شية والحي�ة 

ة، و�شيكون الأب اأو الأم لالأولد... الخ��شّ

فلهذه الأم���ور وغيره� اكت�شبت م�ش�ألة اختي�ر ال�شري���ك الأهمّية الكبرى، وقد 

اأ�ش�ء عليه� ال�شرع المقّد�ض ن��شحً� في اآن، ومحذرًا في اآٍن اآخر، ووا�شعً� الخطوط 

العري�ش���ة لح�شن الختي�ر في الرجل والمراأة؛ فف���ي الرواية عن الإم�م ال�ش�دق 

Q: »اإّنما المراأة قالدة فانظر ما تتقّلد، ولي�س لمراأة خطر، ل ل�سالحتهّن 

ة، هي خير من  ول لطالحتهّن: واأّما �سالحتهّن فلي�س خطرها الذهب والف�سّ

.
(1(

الذهب والف�سة، واأّما طالحتهّن فلي�س خطرها التراب، التراب خير منها«

)1)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج 5، �ض 332.
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وف���ي الرواية ع���ن داود الكرخّي ق�ل: قلت لأبي عب���د اهلل ال�ش�دق Q: اإّن 

�ش�حبت���ي هلكت وك�نت لي موافقة وقد هممت اأن اأتزّوج، فق�ل: »انظر اأين ت�سع 

نف�سك وَمن ت�سركه في مالك وتطلعه على دينك و�سّرك واأمانتك، فاإن كنت ل 

بّد فاعاًل فبكراً ُتن�سب اإلى الخير واإلى ح�سن الُخُلق.

�����ى ������س�����تَّ ُخ��������ل��������ق��������ن  ال��������ن�����������������س��������اء  اإّن  األ 

وال���������������غ���������������راُم ال��������غ��������ن��������ي��������م��������ُة  ف��������م��������ن��������ه��������نَّ   

ت�������ج�������لَّ�������ى اإذا  ال��������������ه��������������الل  وم�����������ن�����������ه�����������ّن 

ال������������ظ������������الُم وم������������ن������������ه������������نَّ  ل�����������������س��������اح��������ب��������ه   

ف�������م�������ن ي������ظ������ف������ر ب�������������س������ال������ح������ه������ّن ي�����������س�����ع�����ْد

.
(1(

 وم���������ن ُي������غ������َب������ن ف����ل����ي���������َس ل���������ُه ان��������ت��������ق��������ام«

كذلك من ج�نب المراأة، حيث عليه� اأن تلتفت اإلى �شف�ت الرجل اّلذي يتقّدم 

اإليه�، فعن ر�شول ااهلل P: »اإذا جاءكم من تر�سون دينه واأمانته يخطب اإليكم 

.
(2(

فزّوجوه«

من هي الزوجة المناسبة؟

اإّن الحر�ض على اختي�ر الزوجة ن��شٌئ من عّدة اعتب�رات اأهّمه�:

اأ - اأّن الزوج���ة ه���ي الأّم الم�شتقبلية، واإّن لالأّم اأث���رًا جليً� في نقل ال�شف�ت - 

ح�شنه� اأو قبيحه� - اإلى �شخ�شّية الولد، فال بدَّ للزوج من اأن يكون حري�شً� 

عل���ى ح�ش���ن الختي�ر بين الن�ش����ء؛ ليخت�ر الوع�ء الط�ه���ر اّلذي ي�شع فيه 

ة في مجتمعه. نطفته اّلتي �شت�شبح فيم� بعد فردًا له دوره ومك�نته المهمَّ

)1)  مك�رم الأخالق، ال�شيخ الطبر�شي، �ض199.

)2)  اأم�لي الطو�شي، �ض 519.
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ب - اأّن الزوج���ة ه���ي ال�شند الم�شتقبلّي للرجل، وبق���در م� تجعل حي�ته داخل 

الأ�ش���رة م�شتق���ّرة و�شكنً� - كم� تعّب���ر الآية الكريمة - بق���در م� يكون دوره 

ف�عاًل وموؤّثرًا خ�رج الأ�شرة.

وم���ن هن� فال ب���دَّ للزوج من اأن يلتف���ت اإلى عدد من ال�شف����ت اّلتي ينبغي اأن 

تتوّفر في زوجة الم�شتقبل ومن اأهّمه�:

1- ذات الدين:

ف�ل�شفة الأولى اّلتي ل بّد للرجل من اأن يلحظه� في �شريكة م�شتقبله وحي�ته، 

هي التدّين واللتزام ب�لأحك�م ال�شرعية، فقد و�شفت الرواي�ت المراأة اّلتي ينبغي 

ال���زواج منه� ب�أّنه� )ذات الدي���ن(، ففي الرواية عن الر�ش���ول الأكرم P: »من 

ت���زّوج ام���راأة ل يتزّوجها اإّل لجمالها لم يَر فيها ما يحّب، ومن تزّوجها لمالها 

.
(1(

ل يتزّوجها اإّل وكّله الل اإليه، فعليكم بذاِت الدين«

2- ذات التدبير:

ينبغ���ي للرجل اأن يلتفت اإلى �شف�ت الزوج���ة وتدبيره�، ففي الرواية عن اأمير 

الموؤمنين Q: »خير ن�سائكم الطّيبة الريح، الطّيبة الطعام، اّلتي اإن اأنفقت، 

اأنفقت بمعروف واإن اأم�سكت اأم�سكت بمعروف، فتلك من عّمال الل وعامل الل 

.
(2(

ل يخيب )ول يندم(«

وق���د نهت الرواية عن اختي����ر الحمق�ء، فقد ورد عن ر�شول ااهلل P: »اإّياكم 

.
(3(

وتزّوج الحمقاء، فاإّن �سحبتها �سياع وولدها �سياع«

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج 20، �ض 50.

)2)  مك�رم الأخالق، ال�شيخ الطبر�شي، �ض200.

)3)  بح�ر الأنوار، ج100، �ض 237.
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3- ذات المنبت الح�شن:

والمق�ش���ود ب�لمنب���ت الح�ش���ن اأن تكون قد ن�ش����أت في ع�ئلة وبيئ���ة اجتم�عية 

تّت�ش���ف ب�ل�شف�ت الُخُلقي���ة الح�شنة، وفي الرواية عن ر�ش���ول ااهلل P: »اإّياكم 

وخ�سراء الدمن، قيل: يا ر�سول الل وما خ�سراء الدمن؟ قال: المراأة الح�سناء 

.
(1(

في منبت ال�سوء«

ينبغ���ي مالحظة بيئة الم���راأة الجتم�عية اّلتي تعي�ض فيه�، اأين تربَّت ومن اأين 

اأخذت تع�ليمه�؟ الأجواء اّلتي ع��شته�، م� هي اأفك�ره� وقن�ع�ته�؟ م� هي البيئة 

المدر�شية اّلتي تخّرجت منه�، اأو بيئة القرية والحّي والبلد اّلتي تعي�ض فيه، فكّله� 

عن��شر موؤّثرة في �شخ�شية الإن�ش�ن.

ث���ّم اإّن ع�ئلة المراأة �شتك���ون جزًء من ع�ئلة الأولد فيم���� بعد، و�شيكونون من 

العن��ش���ر الموؤّثرة في توجيه وتربية الأولد، ف�ش���اًل عن ت�أثير الوراثة فيهم، ففي 

الرواي���ة عن الر�ش���ول الأكرم P: »تخّي���روا لنطفكم ف���اإّن الن�ساء يل���دن اأ�سباه 

.
(2(

اإخوانهنَّ واأخواتهّن«

4- اّلتي تميل اإليها:

اأي اّلت���ي تخت�ره�، وتعج���ب ب�شخ�شّيته�، ل اّلتي يفر�شه� عليك اأحد اأو تعجب 

الآخري���ن ول تعجبك، لأّنه� في نه�ية المط�ف �شتكون في منزلك ولي�ض في منزل 

الآخرين، وفي الرواية اأّن اأحد اأ�شح�ب الإم�م ال�ش�دق Q ق�ل له: اإّني اأردت 

اأن اأت���زّوج ام���راأة واإّن اأبَويَّ اأرادا غيره�، ق�ل: »ت���زّوج اّلتي هويت ودع اّلتي هوى 

.
(3(

اأبواك«

)1)  الك�في، ج 5، �ض 332.

)2)  المتقي الهندي، كنز العم�ل، ج16، �ض295.

)3)  مك�رم الأخالق، �ض237.



27

ا
لخ

ي
 سر

شاا
ير

س

م���ع اللتف�ت اإل���ى عدم جرح م�ش�عر الأه���ل بطريقة الرف�ض، ف���ال بّد من اأن 

ُب اأذّيًة لهم�. تكون بطريقة لّينٍة و�شل�شٍة ل ت�شبِّ

الصفة األرجح

هذه ال�شف����ت بمجمله� يالحظه� الرجل عندم� يري���د اأن يقدم على الزواج، 

ح  وكّله� منطقّية ومهّمة، ولكّن الأرجح بينه� كّله� �شفة اللتزام والتدّين، فال ُترجَّ

غي���ر المتدّينة على المتدّينة لجم�له� مثاًل، ب���ل التدّين هو المرّجح الأ�ش��ض، فلو 

تخّير المرء بين امراأة جميلة ولكن غير ملتزمة، وامراأة ع�دية ملتزمة، ف�لإ�شالم 

 :P يدعو في هذه الح�لة اإلى اختي�ر المتدّينة، ففي الرواية عن الر�شول الأكرم

.
(1(

»ل ُيختار ح�سن وجه المراأة على ح�سن دينها«

وف���ي رواية اأخ���رى عنه: »ُتنك���ح الم���راأة على اأربع خ���الل: على ماله���ا، وعلى 

.
(2(

دينها، وعلى جمالها، وعلى ح�سبها ون�سبها، فعليك بذات الدين«

من تختارين من الرجال؟

كم���� اأر�شد ال�ش���رع المقّد�ض الرجل اإلى الزوجة المن��شب���ة، ف�إّنه اأر�شد المراأة 

اإلى الرجل المن��شب، فحّدد بع�ض الأمور الأ�ش��ض اّلتي ينبغي اأن تتوّفر في �شريك 

الم�شتقبل، ومن هذه ال�شف�ت:

1- الملتزم:

فعن ر�شول ااهلل P: »اإذا جاءكم من تر�سون دينه واأمانته يخطب )اإليكم( 

.
(3(

فزّوجوه، اإن ل تفعلوه تكن فتنة في الأر�س وف�ساد كبير«

)1)  المتقي الهندي، كنز العم�ل، ج16، �ض301.

)2)  الك�في، ج5، �ض332، ح1،

)3)  اأم�لي الطو�شي، �ض 519.
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فتدّي���ن الرجل م���ن اأوّل ال�شروط اّلتي ينبغي النظر فيه� م���ن قبل المراأة، لأّن 

التدّي���ن يحفظه� عل���ى كّل ح�ل، وهذا م� اأ�ش����رت له الرواية، فق���د ُروي اأّنه ج�ء 

رج���ل اإلى الح�شن بن عل���ّي بن اأبي ط�لب L ي�شت�شيره في تزويج ابنته، فق�ل: 

.
(1(

»زّوجها من رجل تقّي، فاإّنه اإن اأحبَّها اأكرمها، واإن اأبغ�سها لم يظلمها«

وعندم� نتحّدث عن التدّين فمن البديهّي اأن ل يكون من اأهل الخمر وال�شكر، 

فق���د اأّكدت الكثير من الرواي�ت على اأن ل ُي���زّوج الرجل ابنته من �ش�رب للخمر، 

ك�لرواي���ة عن الر�شول الأكرم P: »من �س���رب الخمر بعدما حّرمها الل فلي�س 

.
(2(

ج اإذا خطب« باأهٍل اأن ُيزوَّ

وعل���ى المراأة اأن تلتفت اإل���ى خطورة هذا الزواج، لأّن تعليق الآم�ل على �ش�رب 

الخم���ر اأم���ر ل ط�ئل منه، فقد ح���ّذرت الرواية ع���ن الإم�م الر�ش���� Q اأ�شّد 

 .
(3(

التحذي���ر: »اإّياك اأن تزّوج �سارب الخمر، فاإْن زّوجت���ه فكاأّنما قدت اإلى الزنا«

والإم�م يلفت بهذا اإلى اآث�ر وتداعي�ت مثل هذا الزواج.

2- َح�شن الُخلق:

اإذا ف�ّشرن���� التدّين اأّن���ه الإيم�ن النظرّي اّلذي ُيترجم ف���ي مظهر الإن�ش�ن من 

خ���الل القي�م ب�لعب�دات وبع�ض الت�شّرف�ت )ال�شالة، ال�شوم، اللحية، اإلخ...(، 

ف�إّن هذا لن يكون ك�فيً�، وعلين� اأن نلتفت اإلى اأخالقه اّلتي تظهر من خالل عمله 

و�شلوك���ه وتبرز ف���ي العالق�ت مع الن�����ض وعند الختب�ر. يج���ب مالحظة التدّين 

والأخالق في اآن معً�، لأّن ذلك ي�ش�عد على الطمئن�ن اإجم�ًل اإلى اأّن هذا الزواج 

يمكن اأن يكون ن�جحً� وموّفقً�.

)1)  مك�رم الأخالق، �ض204.

)2)  الك�في، ج5، �ض348.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 63، �ض 491.
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وف���ي الرواية عن ح�شين الب�ّش�ر ق����ل: كتبت اإلى اأبي الح�شن Q: اإّن لي ذا 

.
(1(

قرابة قد خطب اإلّي وفي ُخُلقه �شوء، فق�ل: »ل تزّوجه اإن كان �سّيئ الخلق«

هل الفقر حّجة لرف�س الرجل؟

يجي���ب اهلل تع�ل���ى عن هذا ال�ش���وؤال في كت�به الكري���م بقوله: { ٱ ٻ ٻ 

.
(2(

ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ }
والآي���ة اإخب�ر من اهلل تع�لى اّلذي و�شعت قدرته كّل �شيء وهو ع�لم بكّل �شيء، 

اإّن���ه عزَّ وجلَّ يمنُّ بف�شله وكرمه على اأولئك اّلذين يقدمون على الزواج، وب�لت�لي 

ف�لح�لة الم�دية للرجل قبل الزواج لي�شت هي الح�لة النه�ئية، بل يت�أّمل اأن يوّفق 

بعد الزواج، كم� تفيد هذه الآية الكريمة.

وف���ي رواي���ة عن الإم����م الر�ش���� Q: »اإْن خطب اإلي���ك رجل ر�سي���ت دينه 

وخلق���ه فزّوج���ه، ول يمنع���ك فقره وفاقته، ق���ال الل تعالى: { ژ ڑ   ڑ 

.
(5(

»
(4(

وقال: {پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ}
(3(

ک ک  ک ک}

تأثير الحّب قبل الزواج

كثي���ر م���ن الن��ض يعتق���دون اأّن الحّب قبل ال���زواج له ت�أثير عل���ى الزواج وعلى 

نت�ئ���ج ال���زواج. ه���ذه نظرة خ�طئ���ة. لنعرف اأّوًل م���� هو الحّب؟ الح���ّب هو ح�لة 

ا�شتئن�����ض تن�ش�أ بين الطرفين لأ�شب�ب موجودة في ذه���ن كّل طرف تج�ه الآخر، 

عج���ب ب�ل�شف�ت الموجودة فيه�، راأى منطقه���� ب�لكالم محّببً�، 
ُ
ه���و اأحّبه� لأّنه اأ

�شكله� الجميل محّببً�، اإلخ.... وجد فيه� �شف�ت فتعّلق به�. هي كذلك وجدت فيه 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 100، �ض 235.

)2)   �شورة النور، الآية:32.

)3)   �شورة الن�ش�ء، الآية:130.

)4)   �شورة النور، الآية.:32

)5)   بح�ر الأنوار، ج 100، �ض 372.
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ف�ر�ض اأحالمه� ل�شورة في ذهنه�. عندم� راأت هذا ال�شخ�ض انطبعت في ذهنه� 

ر  مجموعة من ال�شور اّلتي ت�شت�أن�ض به�، فتوّلدت ح�لة ا�شتئن��ض، هذه الح�لة ُيعبَّ

عنه� ب�لحّب.

لك���ّن ه���ذا النوع من الحّب لي����ض �شم�نً� لنج�ح الزواج، فنج���د بع�ض الأحي�ن 

حّب���ً� عمره خم�ض �شنوات، ولكّن الزواج يف�شل، لم�ذا؟ لأّنه عند الزواج وبعد هذا 

الحت���ك�ك، اكت�شف اأح���د الزوجين في الآخر خالف ال�ش���ورة اّلتي اعتقده� في 

البداي���ة. عرف اأن ت�شّوره المبدئّي ك�ن وهمّيً� ف�نه�ر الحّب ومعه الزواج. الخط�أ 

ف���ي الحّب �شبب���ه التوّجه لن�حية واحدة وين�شى اأح���د الطرفين النواحي الأخرى، 

في�شط���دم بهذه النواحي اّلتي ه���ي جزء ل يتجّزاأ من �شخ�شّي���ة الطرف الآخر، 

عنده� تتوّلد الكراهية ورّدات الفعل ال�شلبية.

ب�لمق�بل يحدث زواج من دون معرفة كّل طرف ب�لآخر، فيتعّرف اإلى ال�شف�ت 

الع�ّمة اّلتي اأ�شرن� اإليه�، يتحّدث معه في البداية فيّت�شح وجود ا�شتئن��ض اإجم�لّي، 

فيحدث الزواج، والحّب غير موجود، وبعد خم�ض �شنوات نجد اأن الحّب كبر جّدًا 

بينهم����، لم�ذا كبر مع اأّنه لم يكن موجودًا؟ ال�شب���ب الأ�ش��ض هو الحتك�ك اّلذي 

جع���ل كّل ط���رف يكت�شف معدن الط���رف الآخ���ر، وي�شت�أن�ض به، وي���راه في �شورة 

جميل���ة، وكّلم� تح�ّشنت ال�شورة بنظر الآخر كّلم���� ازداد الحّب مع الزمن، لذلك 

اإذا ق����ل �شخ����ض اأح�ش�شن� بعد عّدة �شنوات اأّنن� نح���ّب بع�شن� بع�شً� اأكثر من كّل 

المّدة ال�ش�بقة اأثن�ء الزواج، فهذا طبيعّي مع نمّو المعرفة والحتك�ك والإعج�ب.

ف�لحّب يتوّلد ب�شكل طبيع���ّي، ولي�شت الحي�ة الزوجّية المبنّية على حّب م�شبق 

ه���ي اّلت���ي ت�شتم���ّر، ول الحي�ة الزوجّي���ة المبنّية عل���ى عدم وجود ح���ّب هي اّلتي 

ت�شتمّر، اّلذي ي�شتمّر هو المبنّي على �شف�ت متعّددة موجودة في الآخر توؤّدي اإلى 

انطب�ع�ت اإيج�بّية في الذهن فتوّلد ح�لة ع�طفية و�شعورية اإيج�بّية.
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 1- لَم كّل هذا الحر�س في اختيار ال�سريك الآخر في الحياة؟

2- اأذكر بع�س َمن ل ُين�سح الرجل بالزواج منهّن؟

3- ُين�سح الرجل بالزواج من بع�س الن�ساء، من هّن؟

4- ما هي موا�سفات الرجل المنا�سب كزوج؟

5- هل الفقر مانع من قبول الرجل ولماذا؟
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اأهداف الدر�س

اأن يتعّرف الطالب اإلى الأجواء الحاكمة على العالقة ــ 1

العائلية.

اأن يدرك النظام الحاكم على الأ�سرة.ــ 2

اأن يعرف معنى قّوامّية الرجال واأ�سبابها.ــ 3

نظام األسرة والقّوامّية

الدرس الثالث
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هن����ك عن�وين �شرعية تحّقق الأجواء الع�ّمة اّلتي ينطلق من خالله� الزوج�ن 

ليواجه���� من خالله���� الحي�ة معً�. وهذه الأجواء هي الح�كم���ة على كّل ت�شّرف�ت 

الزوجين فيم� بينهم�، ويمكن اخت�ش�ره� ب�لعن�وين الت�لية:

. والموّدة هي 
(1(

1- الم���وّدة: يقول تع�ل���ى: {گ گ گ ڳڳ}

المحّب���ة، والمحّبة هي المي���ل النف�شّي اّلذي ي�شّكل ق�ع���دة اأ�ش��شً� للتف�هم 

والن�شج����م. هذه الموّدة اّلتي ينبغ���ي اأن ُتترجم وتظهر من خالل الأعم�ل 

اأي�ش���ً�، ك�لمث�ل اّلذي تذكره الرواي���ة عن الر�شول الأكرم P: »اإّن الرجل 

.
(2(

ليوؤجر في رفع اللقمة اإلى في امراأته«

2- الرحم���ة: وه���ي الأم���ر الآخ���ر اّل���ذي اأ�ش����رت اإليه الآي���ة ال�ش�بق���ة، فبعد 

الم���وّدة ج����ء دور الرحم���ة، فل���م يكت���ِف تع�ل���ى بعالق���ة الم���وّدة والمحّبة 

بي���ن الزوجي���ن بل عط���ف عليه���� ب�لرحمة، اّلت���ي تظهر ف���ي الأعم�ل على 

�ش���كل عط����ء ل ينتظر مق�باًل، وق���د ورد عن الر�شول الأك���رم P: »اّتقوا 

.
(3(

الل ف���ي ال�سعيفي���ن: اليتي���م والم���راأة ف���اإّن خيارك���م خياركم لأهل���ه«

)1)   �شورة الروم، الآية:21.

)2)  المحّجة البي�ش�ء، ج3، �ض70، �شحيح البخ�ري، ج7، �ض80.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 76، �ض 268.
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وكذل���ك تظهر الرحمة في ت�شّرف�ت الزوجة، فقد ورد في الحديث عن الإم�م 

ال�ش����دق Q: »م���ا من امراأة ت�سق���ي زوجها �سربة من م���اء اإّل كان خيراً لها 

.
(1(

من عبادة �سنة �سيام نهارها وقيام ليلها«

3- المعا�س���رة بالمعروف: اإذا ا�شتحكمت الموّدة والرحمة في قلب الزوجين 

ف���ال ب���ّد اأّنه� �شتظه���ر اآث�ره� في المع��ش���رة والحي�ة اليومي���ة، على �شكل 

، ف�ّل���ذي ي���وّد ويرح���م ل يمك���ن اأن تقع منه 
(2(

{ۉ ۉې}

. ه���ذه المع��شرة ب�لمعروف اّلتي 
(3(

الأذّي���ة {پ    پ پ    ڀ}

تظه���ر في العديد من الت�شّرف�ت اّلت���ي ت�شير اإليه� الرواي�ت، فمن طرف 

الم���راأة م� ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »خير ن�سائكم... الهّينة اللّينة 

الموؤاتي���ة اّلت���ي اإذا غ�س���ب زوجها لم تكتحل عينه���ا بغم�س حّتى ير�سى 

واإذا غ���اب عنه���ا زوجها حفظته ف���ي غيبته، فتلك عامل���ة من عّمال الل، 

.
(4(

وعام���ل الل ل يخي���ب«

وع���ن الإم�م ال�ش����دق Q: »جاء رجل اإل���ى ر�سول الل P فق���ال: اإّن لي 

زوج���ًة اإذا دخل���ت تلّقتن���ي واإذا خرج���ت �سّيعتن���ي واإذا راأتن���ي مهموم���اً قالت: ما 

يهّم���ك؟ اإن كن���ت تهتّم لرزقك فقد تكّفل به غيرك واإن كنت تهتّم باأمر اآخرتك 

فزادك الل هّماً، فقال ر�سول الل P: ب�ّسرها بالجّنة وقل لها: اإّنك عاملة من 

.
(5(

عّمال الل ولك في كّل يوٍم اأجر �سبعين �سهيداً«

ومن طرف الرجل، م� ورد في و�ش�ي� الإم�م علّي لبنه الإم�م الح�شن L: »ل 

، ب�لإ�ش�فة اإلى الآي�ت الكريمة اّلتي اأ�شرن� اإليه�.
(6(

يكن اأهلك اأ�سقى الخلق بك«

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، ج 20، �ض 172.

)2)   �شورة الن�ش�ء، الآية:19.

)3)   �شورة الطالق، الآية:6.

)4)  الك�في، ج5، �ض325.

)5)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج 20، �ض 29.

)6)  م. ن، ج 20، �ض 32.
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4- التعاون و�سّد الفراغ: وهو الم�شتف�د من قوله تع�لى: {پ ڀ  ڀ ڀ 

 اأن يعين الرجل زوجته م� ا�شتط�ع، ففي الرواية 
ً
. ولي�ض خط�أ

(1(

ڀ ٺ}
ع���ن الر�ش���ول الأكرم P: »ل يخدم العي���ال اإّل �سّدي���ق اأو �سهيد اأو رجل 

.
(2(

يريد الل به خير الدنيا والآخرة«

5- ال�سب���ر والحل���م: اإّن قّل���ة ال�شب���ر و�شي���ق ال�ش���در ي�شتطيع����ن اأن يهدم� 

بني����ن الع�ئلة من اأ�ش��شه، لأّن الحتك�ك بي���ن الزوجين يومّي وقّلة ال�شبر 

�شتك���ون اآث�ره� مت�ش�رعة اإلى درجة ل يمكن ال�شيطرة عليه� وي�شعب معه� 

الإ�ش���الح، من هن� ك�ن���ت و�شّية النب���ّي الأكرم P للم���راأة ب�ل�شبر على 

زوجه����: »من �سبرت عل���ى �سوء خلق زوجها اأعطاه���ا الل مثل ثواب اآ�سيا 

. وكذلك عن الإم�م الب�قر Q: »اإّن الل عزَّ وجلَّ كتب 
(3(

بن���ت مزاح���م«

عل���ى الرجال الجهاد وعلى الن�س���اء الجهاد، فجهاد الرجل اأن يبذل ماله 

ودم���ه حّت���ى ُيقتل في �سبيل الل وجهاد المراأة اأن ت�سبر على ما ترى من 

.
(4(

اأذى زوجها وغيرته«

 :P واأو�شى كذلك الرجل ب�ل�شبر على زوجته، ففي الحديث عن ر�شول اهلل

»م���ن �سب���ر عل���ى �سوء خل���ق امراأته واحت�سبه اأعط���اه الل تعالى ب���كّل يوم وليلة 

ي�سب���ر عليه���ا من الثواب ما اأعطى اأيوب عل���ى بالئه، وكان عليها من الوزر في 

.
(5(

كّل يوم وليلة مثل رمل عالج«

6- مراعاة اإمكانات الزوج: قد تت�أّثر المراأة بنمط حي�ة بع�ض قريب�ته� اأو ج�راته� 

فترغب ب����أن تكون حي�ته� كحي�تهّن، م� يجعله� تكث���ر من تطّلبه� من الزوج، 

)1)  �شورة البقرة، الآية:187.

)2)  م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 13، �ض 49.

)3)  مك�رم الأخالق، �ض214.

)4)  الك�في، ج5، �ض9.

)5)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج 20، �ض 164.
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 O فتظه���ر حينذاك الم�شكلة. اإّن ف�طمة الزه���راء �شّيدة ن�ش�ء الع�لمين

تعطي الدر�ض اّلذي ينبغي القتداء به، حيث ورد عن اأبي �شعيد الخدرّي ق�ل: 

»اأ�سبح علّي بن اأبي طالب ذات يوم �ساغباً، فقال: يا فاطمة هل عندك �سيء 

تغذيني����ه؟ قال����ت: ل واّلذي اأك����رم اأبي بالنبّوة واأكرم����ك بالو�سّية ما اأ�سبح 

الغداة عندي �سيء، وما كان �سيء اأطعمناه مذ يومين اإّل �سيء كنت اأوؤثرك 

ب����ه عل����ى نف�سي وعلى ابنّي هذين الح�سن والح�سين، فقال علّي: يا فاطمة، 

األ كن����ت اأعلمتين����ي فاأبغيكم �سيئاً؟ فقالت: يا اأبا الح�سن اإّني لأ�ستحيي من 

.
(1(

اإلهي اأن اأكّلف نف�سك ما ل تقدر عليه«

ه���ذه هي الأج���واء ال�شليمة اّلتي اأر�شدن���� اإليه� ال�شرع المقّد����ض وهي مطلوبة 

ك�أ�شلوب وطريقة ع�ّمة ومنهجية ح�كمة على ت�شّرف�ت الزوجين.

نظام العائلة

ول���م يكتِف الإ�شالم بو�شع ه���ذه المنهجية ال�شلوكية، بل ق�ّش���م اأعم�ل الأ�شرة 

ً� يتن��ش���ب مع طبيعة كلٍّ منهم�،  اأي�ش���ً� وجعل لكلٍّ من ال���زوج والزوجة دورًا خ��شّ

هذا الدور اّلذي ي�شّكل النظ�م الح�كم على الأ�شرة.

 L العمل بي���ن علّي والزهراء P وق���د ورد اأّنه قد ق�ّش���م الر�شول الأكرم

 ،Q وخ�رجه على عهدة علّي O فجعل العمل داخل البيت على عهدة ف�طمة

 P فال يعلم ما داخلني من ال�سرور اإّل الل باإكفائي ر�سول الل« :O فق�لت

تحّم���ل رق���اب الرج���ال«. يقول العاّلم���ة المجل�شّي في �شرح ذل���ك: »تحّمل رقاب 

.
(2(

الرجال اأي تحّمل اأمور تحملها رقابهم من حمل القرب والحطب...«

وعلى اأّي ح�ل فقد تحّملت ال�شّيدة الزهراء O اأعب�ء البيت حّتى ق�لت: »يا 

)1)  بح�ر الأنوار، ج37، �ض103.

)2)  م. ن، ج43، �ض81.
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.
(1(

ر�سول الل لقد مجلت يداي من الرحاء اأطحن مّرة واأعجن مّرة«

وبي���ت علّي والزهراء L ي�ش���ّكل قدوة في نظ�مه للموؤمني���ن عمومً�، لذلك 

نجد الرواي�ت اّلتي تتحّدث عن عمل المراأة داخل بيته� - واإن لم يكن ذلك واجبً� 

اإلزامي���ً� على الم�شتوى ال�شرعّي - فعن النبّي الأكرم P: »اأّيما امراأة رفعت من 

بي���ت زوجه���ا �سيئ���اً من مو�س���ع اإلى مو�سع تريد ب���ه �سالحاً اإّل نظ���ر الل اإليها 

.
(2(

ومن نظر الل اإليه لم يعّذبه«

وف���ي رواية عن الإم����م الب�قر Q: »اأّيما ام���راأة خدمت زوجه���ا �سبعة اأّيام 

اأغل���ق الل عنه���ا �سبعة اأبواب من الن���ار وفتح لها ثمانية اأبواب من الجّنة تدخل 

.
(3(

من اأّيها �ساءت«

الرجال قّوامون

يقول اهلل تع�لى في محكم اآي�ته: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

. اإّن ه���ذه الآي���ة الكريمة، تعتبر 
(4(

پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}
الأ�ش�����ض اّلذي يريده اهلل تع�لى لتق�شي���م الأدوار بين الرجل والمراأة في حي�تهم� 

ام ه���و اّلذي يقوم ب�لأمر،  مً� على الأ�شرة، والقوَّ الزوجي���ة، حيث جعلت ال���زوج قيِّ

وهي �شيغة مب�لغة لكثرة القي�م.

أسباب القّوامية

ة الرجل في الأ�شرة، وهذان  تتحّدث الآية ال�شريفة عن �شببين اأ�ش��شين لقواميَّ

ال�شبب�ن هم�:

)1)  ذخ�ئر العقبى، الطبري، �ض50.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج21، �ض451.

)3)  م. ن، ج 20، �ض 172.

)4)   �شورة الن�ش�ء، الآية:34.
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1- التف�شيل

ل بع�شهم  يقول تع�لى: {ٻ پ پ پ   پ ڀ}؛ اإّن اهلل تع�لى ف�شّ

ل الرج�ل على الن�ش�ء. فم� المراد ب�لتف�شيل في الآية؟ على بع�ض اأي ف�شَّ

ولالإج�بة عن هذا ال�شوؤال ل بّد من اأّن نذكر اأّن للتف�شيل معنيين:

الأول: التف�سي���ل التكوينّي: بمعنى اأّن التف�شيل تكون له عالقة ببنية الج�شد 

وملحق�ت���ه، اأي اأّن الرجل اأقوى ج�شديً� في�شتطيع حم�ية الأ�شرة، والخو�ض 

ف���ي مج�لت الحي�ة من اأجل العمل والم�شّقة لتح�شيل قوت الأ�شرة، واأقوى 

من حيث تغليب العقل على الع�طفة، حيث اإّنه اأقدر على ح�شم القرارات.

الثان���ي: التف�سي���ل الت�سريفّي: والمراد من���ه الف�شل في ال�شرف والقرب من 

ل اهلل تع�ل���ى الإن�ش�ن على �ش�ئ���ر المخلوق�ت ب�لعقل،  اهلل تع�ل���ى كم���� ف�شّ

ل المج�هدين على الق�عدين اأجرًا عظيمً�. وكم� ف�شّ

ما المراد من التفضيل في اآلية؟

ولي�ض المراد من التف�شيل في الآية ال�شريفة النوع الث�ني منه، اأي الت�شريفّي، 

فهذا الأمر غير وارد، لذلك ق�ل اهلل تع�لى: {ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ 

تقيي���م  وكذل���ك   .
(1(

چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ }
الأعم����ل ف���ي ي���وم القي�مة مبنيٌّ عل���ى ال�شلوك الف���ردّي ولي�ض مبني���ً� على جن�ض 

ال�شخ����ض اّلذي ق����م ب�لعمل. يقول اهلل تع�ل���ى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 

.
(2(

ک ک ک گ گ گ}
واإّنم���� المراد منه التف�شيل التكوينّي، بمعن���ى اأّن اهلل تع�لى و�شع مقّوم�ت في 

الرج���ل تن�شج���م مع ك���ون الإدارة له، فيم� ل���و ق�رّن�ه� بمقّوم�ت الم���راأة في ح�ل 

)1)   �شورة الحجرات، الآية:14.

)2)   �شورة النحل، الآية:97.
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اجتمع���� م���ع بع�شهم� بع�شً�، لأّنه ل بّد م���ن اإدارة، ول يمكن اأن نتحّدث عن اأ�شرة 

م���ن دون اإدارة، وه���ي اإّم� اأن تك���ون للرجل واإّم���� اأن تكون للم���راأة، واإّم� اأن تكون 

�شراكة بينهم�.

فلو افتر�شن� اأن تكون الإدارة للمراأة مع خ�ش�ئ�ض الرجل فهذا غير من��شب، 

لأّن �شف�ت الرجل هي الأ�شلح لالإدارة من حيث التف�شيل التكوينّي.

اأّنهم� لم  اإمك�نّية له لأّنه لو افتر�شن�  ولو افتر�شن�ه� �شراكة بينهم�، فهذا ل 

يّتفق�، فلمن تكون �شالحية ح�شم الأمور في هذه الح�لة؟ ل بّد من قرار، ول بّد 

تبقى  ل  كي  منهم�،  لواحد  يعود  النه�ئّي  الح�شم  اأّن  الطرفين  من  كّل  يعرف  اأن 

الأمور معّلقة. ال�شراكة تعني التوافق والتع�ون والت�ش�ور، واأن يكون كّل �شيء مبنيً� 

من  بّد  فال  م�،  مك�ن  في  اختّل  الأمر  هذا  اأّن  افتر�شن�  لو  لكن  الن�شج�م،  على 

الإدارة هي  اإدارة، وهذه  بّد من  المعطي�ت ل  اإذًا بمجموع  للقرار.  قي�دة وح�شم 

للرجل.

لماذا لم يجعل الّله المرأة كالرجل؟

ي�ش����أل بع�ض الن�����ض: اإذا ك�ن اهلل تع�لى قد خلق الرجل بموؤّهالت تجعله اأقدر 

على الإدارة من المراأة، واهلل تع�لى ق�در على كّل �شيء فلم�ذا لم يخلق في المراأة 

نف�ض الموؤّهالت اّلتي خلقه� في الرجل؟

وف���ي الإج�بة عن هذا ال�شوؤال نقول: اإّن ه���ذا ل ين�شجم مع اإعم�ر الكون، ومع 

التميي���ز اّل���ذي و�شع���ه اهلل تع�لى في الخلق حّت���ى على م�شتوى الرج����ل اأنف�شهم 

، حّت���ى يكون هن�ك ت�شخير 
(1(

والن�ش����ء اأنف�شهّن {ائ ەئ  ەئ وئوئ}

للق���درات المتف�وتة ليعين كّل منهم الآخر، ولتعمر الحي����ة الجتم�عية. فكم� اأّن 

الحي����ة الجتم�عية تحت�ج اإل���ى قّوة ج�شدية في الرجل ف�إّنه���� تحت�ج اإلى ع�طفة 

)1)   �شورة الزخرف، الآية:32.
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قوي���ة في الم���راأة اّلتي ه���ي م�شدر الغ���ذاء المعن���وّي للطفل، حّتى ل���و ك�نت قّوة 

الع�طفة توؤّدي اأحي�نً� اإلى غلبته� على العقل.

والأم���ر ل يتعّل���ق فقط ب�لحي�ة الزوجية، بل يتعّلق ب���كّل الخلق بجن�شيه الرجل 

والمراأة.

2- الإنفاق

يق���ول تع�ل���ى: {ڀ ڀ ڀ ٺٺ}. هن����ك ت���الزم بي���ن الم�شوؤولية 

وال�شالحية، ول يمكن تحميل �شخ�ض م�شوؤولية من دون اأن نعطيه �شالحية.

ل علم الإدارة الحديثة، اإلى اأّنه يج���ب اأن يكون هن�ك تك�فوؤٌ وتالزٌم  وق���د تو�شّ

بين الم�شوؤولية وال�شالحّية، فلكي ي�شتطيع الم�شوؤول عن عمل معّين اأن يقوم به، ل 

بّد من اأّن تكون عنده �شالحّي�ت من��شبة ي�شتطيع من خالله� اإنج�ح عمله. ولهذا 

ق����ل اهلل تع�لى: {ڀ ڀ ڀ ٺٺ}. ففي مق�بل هذا البذل اّلذي ن�ش�أ 

عن جهٍد وتعٍب ي�شّخه الرجل في داخل الأ�شرة، ل بّد من اأّن تكون عنده �شالحية 

لي�ش���ع اأموال���ه في المو�شع المالئ���م من وجهة نظره، وليكون هن����ك تن��شب بين 

الجهد اّلذي بذله والنت�ئج اّلتي يوّد الح�شول عليه�.



43

ا شم
سل

دلم
وسر

و 
لل

سق
ا 

يا
ّ

أس��������ئ��������ل��������ة

1- اأذكر الآية اّلتي تدّل على م�ساألة القّوامية في حياة الأ�سرة.

2- ما هو ال�سبب الأّول لقّوامية الرجل؟

3- كيف نت�سّور القّوامية من خالل وجوب الإنفاق؟

4- ما هو النظام الأف�سل للعائلة واّلذي اأر�سد اإليه النبّي الأكرم P؟

5- ما هي الأجواء اّلتي يجب اأن تكون حاكمة على العالقة الزوجية؟
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اأهداف الدر�س

اأن يتعّرف الطالب اإلى جهات التفاوت بين الرجل ــ 1

والمراأة.

اأن يدرك حقوق الزوجة على الزوج.ــ 2

حقوق الزوجة

الدرس الرابع
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 تمهيد

لقد و�شع ال�شرع المقّد�ض حقوقً� لكّل من الرجل والمراأة في عالقتهم� الزوجية، 

وه���ذه الحقوق له� العديد من الأهداف؛ فهي تمنع الوقوع ب�لظلم والإجح�ف من 

جه���ة، ومن جهة ث�نية ُتعتبر المرجعي���ة عند الوقوع في الخالف، مع مالحظة اأّن 

الأ�ش��ض في العالقة بين الزوجين هو التف�هم والت�ش�مح.

التفاوت بين الرجل والمرأة

يقول تع�ل���ى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ}. 

كلم���ة {ک ک} لإي�ش�ح اأّن م�ش�ألة الثنينية غير موجودة، فال توجد نظرة 

ة للم���راأة، اإّنم� توجد نظرة له� عالقة بخلقهم�، وهي  ���ة للرجل ونظرة خ��شّ خ��شّ

نظرة م�شتركة مت�ش�وية لكلٍّ منهم�.

ولكّن هذا ل يعني عدم وجود ف�رق بين الرجل والمراأة، بل هن�ك تف�وت بينهم� 

ف���ي ال�شتع���دادات الج�شمية والنف�شية، م���ن دون اأن يكون له���ذا التف�وت ارتب�ط 

ب�لنق�ض اأو الكم�ل؛ فقد ا�شتهدف ق�نون التكوين بهذا التف�وت جعل تن��شب اأكبر 

بين الرجل والمراأة اللذين ُخلق� لحي�ة م�شتركة.
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أشكال التفاوت

اإّن البحث عن وجود تف�وت بين الرجل والمراأة لي�ض جديدًا، بل نجده في عمق 

الت�ريخ، ففي حين يرف�ض اأفالطون وجود تف�وت كيفّي بين الرجل والمراأة، يوؤّكد 

تلمي���ذه اأر�شطو  وجود هذا التف�وت حيث يقول: تختلف نوعية ا�شتعدادات المراأة 

ع���ن الرجل كم� تتف�وت الوظ�ئف والم�شوؤولي����ت اّلتي و�شعه� ق�نون التكوين على 

ع�تق كلٍّ منهم�، وتختلف الحقوق اّلتي ي�شتدعيه� لكّل منهم� في موارد عّدة.

وق���د رّجح العلم�ء والفال�شفة اّلذين ج�وؤوا بعد اأر�شطو نظرّي�ته على نظرّي�ت 

.
(1(

اأفالطون

واأّم���� الي���وم وفي ظّل التقّدم العلم���ّي فقد اأ�شبح التف�وت بي���ن المراأة والرجل 

محّددًا ووا�شحً�، وذلك اعتم�دًا عل���ى المالحظة والتجربة والإح�ش�ء والدرا�شة 

الميداني���ة. ونذكر مجم���وع الختالف�ت الق�ئم���ة اّلتي وقعت ب�أيدين���� مّم� اأنجزه 

المحّققون:

من الزاوية الج�شمية:

1- الرجل ب�شكل ع�ّم �شخم البنية، والمراأة لي�شت كذلك.

2- الرجل اأخ�شن والم���راأة األطف، �شوت الرجل اأ�شخم واأكثر خ�شونة و�شوت 

المراأة األطف واأكثر نعومة.

3- الم���راأة اأ�شرع نمّوًا م���ن الرجل. اإّل اأّن النمّو الع�شل���ّي للرجل اأكبر من نمو 

المراأة الع�شلّي والبدنّي.

4- المراأة اأ�شرع اإلى البلوغ الجن�شّي من الرجل كم� اأّنه� اأ�شرع منه في العجز 

عن الإنج�ب.

)1)  راجع: نظ�م حقوق المراأة في الإ�شالم لل�شهيد مرت�شى مطهري، �شفحة 159 وم� بعده�.
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 5- البنت اأ�شرع من ال�شبّي اإلى النطق.

6- متو�ّش���ط حجم دم�غ الرجل اأكبر م���ن متو�ّشط دم�غ المراأة، مع اأخذ ن�شبة 

الدم�غ اإلى مجموع البدن بعين العتب�ر.

7- رئة الرجل ت�شتوعب حجمً� اأكبر من الهواء.

8- �شرب�ت قلب المراأة اأ�شرع من �شرب�ت قلب الرجل.

من الزاوية النف�شية:

1- يمي���ل الرج���ل اأكثر من المراأة اإل���ى الألع�ب الري��شي���ة وال�شيد والأعم�ل 

الحركية.

2- اإح�ش��ش����ت الرجل مع�ر�ش���ة وحربية واإح�ش��ش�ت الم���راأة �شلمية. تحجم 

المراأة عن ا�شتخ���دام العنف �شّد الآخرين ومع نف�شه� ولذا تنخف�ض ن�شبة 

النتح����ر بي���ن الن�ش�ء. والنتح����ر عند الرج����ل اأب�شع حي���ث يتو�ّشل هوؤلء 

ب�إطالق الن�ر والقذف ب�أنف�شهم من �ش�هق، بينم� تتو�ّشل الن�ش�ء ب�لأقرا�ض 

المنوّمة والمواّد المخّدرة.

3- الم���راأة اأكثر انفع����ًل من الرجل، اأي اأّنه� تخ�شع لت�أثي���ر اأح��شي�شه� ب�شكل 

اأكبر من الرجل.

4- تمي���ل الم���راأة ب�شّدة اإل���ى الجم�ل والزين���ة والأزي�ء المختلف���ة على عك�ض 

الرجل.

5- المراأة اأكثر حيطة من الرجل، واأكثر خوفً�.

6- عواط���ف الم���راأة اأمومي���ة، ويظهر ه���ذا الإح�ش��ض منذ مرحل���ة الطفولة. 

وللمراأة عالقة اأكبر ب�لأ�شرة وهي تلتفت ب�شكل غير �شعورّي لأهمّية محيط 

الأ�شرة قبل الرجل.
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7- ل ت�شل المراأة ب�شكل ع�ّم اإلى م�شتوى الرجل في العلوم البره�نية والم�ش�ئل 

العقلية الج�ّفة، اإّل اأّنه� ل تقّل عنه في مج�ل الأدب والفّن و�ش�ئر الم�ش�ئل 

المرتبطة ب�لذوق والع�طفة.

8- الرج���ل اأكبر قدرة على كتم�ن ال�ش���ّر، وكتم�ن الأخب�ر المزعجة في داخله 

ولذا هو اأ�شرع لالبتالء ب�لأمرا�ض الن��شئة جّراء كتم�ن ال�شّر.

من زاوية العواطف المتبادلة:

يبتغ���ي الرج���ل م�ش�حب���ة الم���راأة واأن يجعله� تح���ت ت�شّرفه، والم���راأة تريد 

امتالك قلب الرجل وال�شيطرة عليه عن طريق قلبه، فهو يريد الت�شّلط عليه� من 

فوق وهي تريد النفوذ اإلى داخل قلبه.

تري���د الم���راأة م���ن الرج���ل ال�شج�ع���ة والرجول���ة، وه���و يري���د منه���� الجم�ل 

والع�طفة.

التناسب ال التساوي

على �شوء م� تقّدم من الفرق بين الرجل والمراأة، يّت�شح اأّن م� ين��شب المراأة 

قد ل يكون من��شبً� للرجل والعك�ض �شحيح. وبن�ء عليه فلي�ض المطلوب اأن ُن�شقط 

واق���ع الم���راأة على واقع الرجل اأو واق���ع الرجل على واقع المراأة ب���ل المطلوب اأن 

نعط���ي كاًل منهم� م� ين��شبه وين��ش���ب �شف�ته الج�شمية والنف�شية، ف�لمطلوب هو 

التن��شب ل الت�ش�وي بينهم�.

حقوق الزوجة

يلّخ�ض الإم�م زين الع�بدين Q حقوق الزوجة فيقول:

ّم���ا ح���ّق الزوجة ف���اأن تعلم اأّن الل عزَّ وج���لَّ جعلها لك �سكن���اً واأن�ساً؛  »واأ

ّن ذل���ك نعم���ة م���ن الل علي���ك فتكرمها وترفق به���ا، واإن كان حّقك  فتعل���م اأ
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.
(1(

عليه���ا اأوج���ب ف���اإنَّ له���ا علي���ك اأن ترحمه���ا«

واأّم� تف�شيل الحقوق اّلذي ذكره� العلم�ء للزوجة فهي:

1- النفقة

والنفقة تكون من خالل عّدة اأمور هي:

اأ- الطع���ام: والمق�شود اأن يكون بم� ه���و المتع�رف من الإطع�م بال تبذير ول 

�شّح، بل يكون الإطع�م بم� يتن��شب مع العرف وبم� هو لئق ب�أمث�له�، يقول 

الإم�م الخمينّي }: »فاأّم���ا الطعام فكمّيته بمقدار ما يكفيها ل�سبعها، 

وف���ي جن�س���ه يرج���ع اإلى ما ه���و المتع���ارف لأمثالها في بلده���ا والموالم 

.
(2(

الوليمة لزواجها وما تعّودت به بحيث تت�سّرر بتركه«

وحّتى ب�لن�شبة اإلى الف�كهة، ف�إّن على الزوج اأن يوؤّمن له� م� هو المتع�رف وم� 

يليق ب�ش�أنه� من ف�كه���ة الموا�شم المختلفة، يقول الإم�م الخمينّي }: »واأولى 

بذل���ك المق���دار الالزم من الفاكهة ال�سيفية اّلتي تناولها كالالزم في الأهوية 

.
(3(

الحاّرة، بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الف�سول لمثلها«

اإل اأّن عل���ى الرج���ل اأن ل يغف���ل ع���ن اأّن المقدار اّل���ذي ذكرن�ه اإّنم���� هو اأدنى 

الواج���ب، اأم� الم�شتحّب وم� ن���دب اإليه ال�شرع المقّد�ض فهو اأن ي�شبغ على العي�ل؛ 

فف���ي الرواية عن الإم�م زي���ن الع�بدين Q: »اأر�ساكم عن���د الل اأ�سبغكم على 

.
(4(

عياله«

ب - اللبا����س: وكذل���ك علي���ه اأن يوؤّمن له� الملب�ض المن��ش���ب ل�ش�أنه�، ولم� هو 

المتع����رف، وك���ذا عليه اأن يوؤّمن له���� الملب�ض المن��ش���ب لل�شت�ء ولل�شيف، 

)1)  اأم�لي ال�شدوق، �ض 453.

)2)  تحرير الو�شيلة، الإم�م الخميني }، ج2، �ض315.

)3)  م. ن.

)4)  الك�في، ج 4، �ض 11.
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يق���ول الإم�م الخمينّي }: »وكذل���ك الحال في الك�س���وة، فيالحظ في 

قدره���ا وجن�سه���ا عادة اأمثاله���ا وبلد �سكناها والف�سول اّلت���ي تحتاج اإليها 

.
(1(

�ستاء و�سيفاً«

ج - ال�سكن: عليه اأن يوؤّمن له� م�شكنً� من��شبً� بح�له�، فيه المنتفع�ت الأ�ش��ض، 

ولي����ض له� اأن ت�شت���رط اأن يكون مملوكً� بل عليه اأن يوؤّم���ن ال�شكن فقط ولو 

ب�لإج�رة.

ويمك���ن للزوجة اأن تط�لب ب�لتفّرد اأي اأن تك���ون منفردة ب�ل�شكن، اأي ل يدخل 

معه���� في البيت �شواه�، يقول الإم�م الخمين���ّي }: »وت�ستحّق في الإ�سكان اأن 

ي�سكنه���ا داراً تلي���ق بها بح�س���ب عادة اأمثالها، وكانت لها م���ن المرافق ما تحتاج 

اإليها، ولها اأن تطالبه بالتفّرد بالم�سكن عن م�ساركة غير الزوج �سّرة اأو غيرها، 

.
(2(

من دار اأو حجرة منفردة المرافق، اإما بعارية اأو اإجارة اأو ملك...«

واأّم� الفر�ض في البيت فب�ل�شروط ال�ش�بقة، اأي اأن يكون من��شبً� لح�له� و�ش�أنه�، 

»واأّم���ا الإخ���دام فاإّنما يجب اإن كانت ذات ح�سمة و�ساأن وم���ن ذوي الإخدام، واإّل 

خدمت نف�سها، واإذا وجبت الخدمة فاإن كانت من ذوات الح�سمة بحيث يتعارف 

م���ن مثله���ا اأن يك���ون لها خادم مخ�سو����س ل بّد من اخت�سا�سها ب���ه، ولو بلغت 

ح�سمته���ا بحي���ث يتعارف من مثلها تع���ّدد الخادم فال يبعد وجوب���ه... والأولى 

اإيكال الأمر اإلى العرف والعادة في جميع المذكورات، وكذا في الآلت والأدوات 

المحت���اج اإليه���ا، فه���ي اأي�ساً تالحظ ما هو المتع���ارف لأمثالها بح�سب حاجات 

.
(3(

بلدها اّلتي ت�سكن فيها«

)1)  تحرير الو�شيلة، ج2، �ض316.

)2)  م. ن.

)3)  م. ن.
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من خالل م� تقّدم من الحديث عن النفقة ن�شتنتج بع�ض الأمور:

1- لي����ض للم���راأة اّلتي لي�ض م���ن �ش�أنه� اأن يكون له� خ�دم���ة اأن تط�لب زوجه� 

بخ�دم���ة، حّت���ى لو ك�نت في ح�ج���ة اإليه�، اإل اأّنه م���ن الأخالقي�ت اإذا ك�ن 

ن له� خ�دمًة. ق�درًا اأن يوؤمِّ

2- لي����ض للزوج���ة اأن تط�لب زوجه���� ب�شراء الألب�شة اّلتي ل تلي���ق ب�ش�أنه�، من 

الأنواع الغ�لية والثمينة وكذا المجوهرات وغير ذلك.

3- اإّن م���� تطلبه الزوجة من زوجه���� كتمّلك �شّقٍة، ل موجب له �شرعً� ب�لن�شبة 

للزوج بل اإّن الإج�رة اأو ال�شتع�رة هي الواجب عليه ول �شيء اآخر.

2- الو�شال

المواقع���ة هي الحّق الث�ني م���ن حقوق الزوجة، ف�إّنه يجب على الزوج اأن يواقع 

زوجت���ه مّرة ف���ي الأربعة اأ�شهر، نع���م ي�شتحّب له اأن يق�ش���ي ح�جته�، بل الأحوط 

.
(1(

وجوب ذلك اإذا ك�نت في معر�ض المع�شية لو لم يواقعه�

وينبغ���ي اأن يتهّي����أ الرجل لزوجت���ه، كم� ورد عن الإم����م الك�ظم Q، حيث 

ي���روي الح�شن بن جه���م ق�ل: »راأيت اأب���ا الح�سن اخت�سب، فقل���ت: ُجعلت فداك 

اخت�سبت؟ فقال: نعم، اإّن التهيئة مّما يزيد في عّفة الن�ساء، ولقد ترك الن�ساء 

العّفة بترك اأزواجهّن التهيئة، ثّم قال: اأي�سّرك اأن تراها على ما تراك عليه اإذا 

.
(2(

كنت على غير تهيئة؟ قلت: ل، قال: فهو ذاك«

وعن الإم�م ال�ش�دق Q: »ل غنى بالزوج عن ثالثة اأ�سياء فيما بينه وبين 

زوجت����ه، وه����ي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحّبته����ا وهواها، وح�سن ُخُلقه 

)1)  من ال�شتفت�ءات المر�شلة اإلى �شم�حة ال�شيد علي الخ�منئي{، وقد اأج�ب عنه� بخّطه.

)2)  الك�في، ج 5، �ض 567.
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.
(1(

معها، وا�ستعماله ا�ستمالة قلبها بالهيئة الح�سنة في عينها، وتو�سعته عليها«

كم���� اأّن المك���وث في البي���ت مع العي�ل م���ن الأمور اّلتي دع� له���� الر�شول 

الأك���رم P، فف���ي الرواية عن���ه: »جلو�س المرء عن���د عياله اأح���ّب اإلى الل 

.
(2(

تعالى من اعتكاف في م�سجدي هذا«

وكثي���رًا م���� ن�شمع عن زوجة يغيب عنه� زوجه� ب�شب���ب العمل لفترات، وعندم� 

يعود ل يبقى ليجل�ض معه� فترات ك�فية ب�لن�شبة اإليه� لت�شعر بوجوده وتعّو�ض عن 

فت���رة غي�به، بل يب�در اإل���ى ال�شهرات الطويلة بعيدًا عنه����، ويخرج اإلى النزه�ت 

وحده كمن ل م�شوؤولية عليه.

أس��������ئ��������ل��������ة

1- متى نلجاأ اإلى الحقوق؟

2- ما الهدف من الحقوق؟

3- تحّدث عن حقوق الزوجة في الإ�سالم.

4- هل المبيت عند المراأة من الحقوق اأو الآداب؟

5- اأذكر ثالثة من اآداب التعاطي مع الزوجة.

)1)  بح�ر الأنوار، ج 75، �ض 237.

)2)  تنبيه الخواطر، ورام بن اأبي فرا�ض، ج2، �ض441.
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اأهداف الدر�س

اأن يتعّرف الطالب اإلى حقوق الزوج على الزوجةــ 1

حقوق الزوج

الدرس الخامس
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تمهيد

هن����ك مجموعة من الحقوق اّلتي اأعط�ه���� اهلل تع�لى للرجل، ليوؤّدي دوره من 

خالله�، ه���ذه الحقوق اّلتي اأّكد ال�شرع المقّد�ض على �شرورة مراع�ته� واللتزام 

به����، حّتى ورد في الرواية عن ر�ش���ول اهلل P: »اأعظم النا�س حّق���اً على المراأة 

.
(1(

زوجها، واأعظم النا�س حّقاً على الرجل اأّمه«

ما هي حقوق الزوج؟

�شنتطّرق لكّل حّق من هذه الحقوق ب�شيء من التف�شيل.

1- حّق ال�شتمتاع

اإّن لل���زوج الح���ّق في ال�شتمت����ع ب�لزوجة. ويجب عل���ى الم���راأة اأن تلّبي رغبة 

الرجل في مم�ر�شة حّقه الطبيعّي وال�شرعّي، م� لم يكن هن�ك م�نع �شرعّي كم� لو 

ك�نت في اأّي�م ع�دته���� ال�شهرّية، اأو اأّي�م نف��شه�، ف�إّنه يحرم على المراأة والرجل 

مم�ر�ش���ة العملية الجن�شي���ة الك�ملة في هذه الأّي�م، اأّم���� �ش�ئر ال�شتمت�ع�ت دون 

.
(2(

العملية الك�ملة فهو ج�ئز

)1)  كنز العم�ل، ح44771.

)2)  تحرير الو�شيلة، ج1، �ض53.
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وف���ي الرواية اأّنه ج�ءت ام���راأة اإلى ر�شول اهلل P فق�لت: »ي���ا ر�سول الل ما 

ح���ّق ال���زوج عل���ى الم���راأة؟ فقال له���ا: »اأن تطيع���ه ول تع�سي���ه. ول تت�سّدق من 

بيته���ا ب�س���يء اإّل باإذنه، ول ت�سوم تطّوعاً اإّل باإذن���ه، ول تمنعه نف�سها واإن كانت 

عل���ى ظه���ر قت���ب«. والمق�شود ب�لقتب: رحٌل �شغيٌر على ق���در ال�شن�م يو�شع على 

، والتعبير بهذا كن�ية عن �شّدة الوجوب في اأن تكون الزوجة تحت رغبة 
(1(

الجمل

زوجه� ولو في اأحلك الظروف.

خال�س���ة الأم���ر: اأّن على المراأة اأن تكون في ا�شتعداٍد ت�ّم لتلبية رغب�ت الزوج 

الجن�شية، بحيث توّفر له الح�ش�نة اّلتي ي�شعى اإليه� من هذه الن�حية.

التجّمل له

والم���راد من التجّمل اأن يراه� في �شورة ت�شّره دائمً� وتجذبه اإليه�؛ من خالل 

لب����ض الأثواب اّلتي يحّبه� وو�شع العطور اّلت���ي ي�شت�أن�ض به� وغير ذلك من الأمور 

اّلتي تدرك الزوجة اأّنه� تح�ّشنه� في عيني زوجه�. وقد ورد في الرواية عن الإم�م 

ال�ش����دق Q: »ل غن���ى بالزوج���ة فيما بينه���ا وبين زوجه���ا الموافق لها عن 

ث���الث خ�س���ال وهّن: �سيان���ة نف�سها عن كّل دن�س حّتى يطمئ���ّن قلبه اإلى الثقة 

به���ا في حال المحب���وب والمكروه، وحياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زّلٍة 

.
(3(

، والهيئِة الح�سنِة لها في عينه«
(2(

تكون منها، واإظهاُر الع�سِق لُه بالِخالبة

من المشاكل المتعّلقة بحّق االستمتاع

عل���ى ال���زوج اأن يلتفت اإلى اأمر مهّم اآخر، وهو اأّن تحقيق الرغبة والو�شول اإلى 

الر�ش���� ح�لة الإ�شب�ع الجن�شّي لي�ض حك���رًا عليه، بل اإّن الزوجة اأي�شً� يحّق له� اأن 

ت�ش���ل اإلى م� و�شل اإلي���ه، لأّن و�شول اأحدهم���� اإلى غ�يته دون الآخ���ر قد يت�شّبب 

)1)  ال�شح�ح، الجوهري، دار العلم للماليين، ج1، �ض198.

)2) الخالبة - ب�لك�شر: القول اللطيف.

)3)  تحف العقول، الحراني، �ض 323.
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بعديد من الم�ش�كل.

وعل���ى كّل من ال���زوج والزوجة اأن ي�شعى بطريقته لحّل ه���ذه الأزمة، فلو ك�نت 

الزوج���ة هي اّلتي ل ت�شل اإلى ح�لة الإ�شب����ع كم� هو الغ�لب، و�شبب ذلك الخجل 

ف���ي العالقة م���ع الزوج، فتكتفي ب�شبب ه���ذا الخجل في اأن ي�أخ���ذ الرجل ح�جته 

منه�، حّتى ولو ك�نت قد اأقحمت نف�شه� في هذه العالقة من دون اأن تكون محّققة 

لك�مل رغبته�.

وه���ذا خط�أ ينعك�ض نف�شيً� على المراأة، وينعك�ض على اأدائه� العملّي، ويزيد في 

�شعوره���� ب�أّنه� مظلومة معه، واأّن���ه يح�شل على مبتغ�ه، ول تح�شل هي على �شيء 

في المق�بل.

إذاً، كيف نعالج هذه المسألة؟

اإّن العالق���ة الن�جح���ة لي�ش���ت العالقة اّلتي تتج����وب فيه� المراأة فق���ط، اإّنم� 

العالق���ة الن�جحة هي اّلتي يتج�وب فيه� الرجل اأي�ش���ً� مع المراأة، فكم� تتج�وب 

مع���ه فيم� يطلبه لي�شل اإلى رغبته، يجب اأن يتج�وب معه� فيم� تطلبه لت�شل اإلى 

رغبته�، وقد ورد في الرواية عن اأمير الموؤمنين Q : »اإذا اأراد اأحدكم اأن ياأتي 

.
(1(

زوجته فال يعجلها، فاإّن للن�ساء حوائج«

2- حّق اإعطاء الإذن في الخروج من المنزل

الح���ّق الث�ن���ي من حقوق الزوج ، هو ح���ّق اإعط�ء الإذن للم���راأة فيم� لو اأرادت 

الخروج من البيت، فال يجوز للزوجة اأن تخرج اإل ب�إذن زوجه�.

وحّق الإذن ب�لخروج حّق ث�بت للرجل ل يقبل ا�شتراط عدمه في عقد الزواج، 

فل���و ا�شترطت المراأة عل���ى الرجل في العقد، اأن ل يكون م���ن حّقه اأن يمنعه� من 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج20، �ض 118. 
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.
(1(

الخروج من المنزل، �شقط ال�شرط، و�شّح العقد

وق���د ورد ف���ي الرواية عن الر�شول الأك���رم P: »... ول تخرج م���ن بيتها اإّل 

باإذنه، فاإن خرجت بغير اإذنه لعنتها مالئكة ال�سماء ومالئكة الأر�س ومالئكة 

.
(2(

الغ�سب ومالئكة الرحمة حّتى ترجع اإلى بيتها«

اإّن ح���ّق اإعط�ء الإذن في الخروج من المنزل هو نقطة مركزية في �شالحّي�ت 

الرجل، وعدم الخروج من المنزل له عالقة ب�لمو�شوع الإدارّي، كم� اأّن له عالقة 

بتنظيم ح�لة الأ�شرة.

يمكن لبع�س الن�ساء اأن ي�ساألن: األ ي�شّكل هذا ظلمً� للمراأة والعي�ذ ب�هلل؟

وللج���واب ع���ن هذا: اأّن���ه اإذا فهمن� اأّن ه���ذا الحّق جزء من الدائ���رة الإدارية 

للرج���ل، فهو اأمر طبيعّي وع����دل، حينم� يكون الرجل قد ترّبى تربيًة يخ�شى معه� 

اهلل تع�ل���ى، ويلتفت اإلى اإن�ش�نية الطرف الآخر، ويكون في اإدارته واعيً�، بحيث ل 

ي�شب���ح الخروج عقبة من ِقَبِله في اإعط�ء الإذن، ول من ِقَبِله� في تكراره بطريقة 

ت�شّيع طبيعة الحي�ة الزوجية.

ف�ل�شالحّي�ت المعط�ة اإ�شالميً� للزوج هي ب�لواقع �ش�بطٌة تقول للزوجة: ادر�شي 

و�شعك جّيدًا، فال يجوز اأن تبقي خ�رج البيت دون ا�شتئذان، ف�لرجل ل يرت�ح عندم� 

يج���د اأّن زوجت���ه خ�رج البيت معظم الوقت، واأن ت�شتهت���ر بوجوده� في البيت، فهذا 

خالف موا�شف�ت الحي�ة الأ�شرية ال�شليمة، وبن�ًء عليه ف�إّن على المراأة:

اأوًل: اأن تحت�ط ب�ختي�ر اأوق�ت الخروج من المنزل بحيث ل تتن�فى مع رغب�ت 

الزوج اأو تتن�فى مع الواجب�ت الأ�شرية الأخرى.

ثاني���اً: اأن ت�أخ���ذ الزوجة بعين العتب�ر اأّنه لي�ض له���� حّق �شرعّي ب�لخروج من 

)1)  تحرير الو�شيلة، ج2، �ض302.

)2)  مك�رم الأخالق، �ض214.
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المنزل اإلَّ ب�إذن، م� ي�شّكل عنده� نوعً� من الر�ش�، وط�لم� اأّنه حقٌّ �شرعيٌّ 

تتقّبل الأمر ت�شليمً� لالأحك�م الإلهية.

ينبغي للزوج من الن�حية الأخالقية والإن�ش�نية مراع�ة رغب�ته� وخ�شو�شّي�ته�، 

ف���ال يكون اأن�نيً� ومت�شّددًا، اإل���ى درجة الإ�شرار بم�ش�عره�، ب���ل عليه اأن يعطيه� 

حريًة معقولة ويتمّتع ب�شيء من المرونة الحكيمة في هذا المج�ل.

ف�لم�شكلة لي�شت من ال�ش�بطة والتنظيم الإدارّي، الم�شكلة في ال�شلوك والأداء 

والمم�ر�ش���ة، وهذا اّلذي يحت�ج مراجعة ومت�بعة، وهو اّلذي ي�شّبب م�شكلة للمراأة 

في بع�ض الح�لت.

3- حّق ح�شم الأمور الإدارية في الأ�شرة

الحّق الث�لث من حقوق الرجل اّلتي يمكن فهمه� كنتيجة غير مب��شرة لوجوب 

الإنف�ق المنوط ب�لزوج هو حّق ح�شم الأمور اّلتي تتعّلق ب�لإدارة الم�لية للمنزل.

فعندم���� قلن� اإّن الإنف�ق في داخل الأ�شرة من واجب الرجل، فمن الطبيعّي اأن 

ل ينفق الرجل اإّل على م� يقنعه ويراه �ش�لحً�.

اإّن ح�ش���م الأمور في داخ���ل الأ�شرة ب�لحقيقة له عالق���ة مركزية ب�لإنف�ق. 

وه���ذا مث�له في الم�ش�ألة الم�لية، وقد ين�شحب اإلى الم�ش�ئل الأخرى ك�لتربوية 

اأو غيره� لو ك�نت على ارتب�ط بم�ش�ألة الإنف�ق، فلو اختلف الزوج�ن في ال�شوؤون 

التربوي���ة، ك�أن اأراد ال���زوج اأن يجعل الولد في مدر�شة معّينة، والزوجة ترى اأن 

يك���وَن في مدر�شة اأخ���رى، ف�لح�شم ب�لنه�ية للزوج، لأّنه ه���و اّلذي �شيدفع في 

كلت� المدر�شتين، فقد حّمله الإ�شالم م�شوؤولية تربية الأولد والإنف�ق عليهم.

وع���ن ر�شول اهلل P: »... ول تعطي �سيئاً اإل باإذنه، فاإن فعلت فعليها الوزر 

.
(1(

وله الأجر...«

)1)  الك�في، ج5، �ض508.
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حدود وجوب الطاعة

 لي����ض للزوج حّق الط�عة، خ����رج هذه الدائرة، دائرة الإنف�ق من الزوج، وحّق 

ال�شتمت����ع، كم���� لو طلب منه���� اأن ترتكب محّرمً� ف�إّنه ل يج���وز له� اأن تطيعه في 

الأمر.

للرج���ل ح���ّق القرار ب�لأم���ور الم�شترك���ة اّلتي تحت�ج اإل���ى قرار، اأّم���� الت�شّرف�ت 

ر بطريقة معّينة اأو تعمل عماًل  ة، اأو اأن تعبِّ ال�شخ�شي���ة كت�شّرفه� ف���ي اأمواله� الخ��شّ

معّينً�، اأو تمتنع عن امتالك غر�ٍض خ��ّض، ل عالقة له بحّق ال�شتمت�ع، اأو حّق الخروج 

ة اّلتي ل حّق له في الإلزام فيه�. من المنزل، فهذه الأمور من �شوؤونه� الخ��شّ

يق���ول الإم����م الخمينّي } في ه���ذا الأمر: »ل يتحّق���ق الن�سوز بت���رك طاعته 

فيما لي�ست بواجبة عليها، فلو امتنعت عن خدمات البيت وحوائجه اّلتي ل تتعّلق 

بال�ستمتاع من الكن�س اأو الخياطة اأو الطبخ اأو غير ذلك، حّتى �سقي الماء وتمهيد 

، لأّن خدمة المنزل وتوابعه� لي�شت واجبًة عليه�.
(1(

الفرا�س، لم يتحّقق الن�سوز«

أس��������ئ��������ل��������ة

 1- عّدد حقوق الزوج اّلتي ينبغي للزوجة مراعاتها.

2- ما هي حدود وجوب طاعة الزوجة للزوج؟

3- هل ُيعتبر حّق اإعطاء الإذن في الخروج ظلماً للمراأة ولماذا؟

4- م���ن اأي���ن ن�ستنت���ج اأّن ح�س���م الق�ساي���ا الخالفي���ة ف���ي اإدارة البي���ت 

المالية يح�سمها الزوج؟

5- عّدد الآداب في عالقة الزوجة مع زوجها.

)1)  تحرير الو�شيلة، ج2، �ض305.
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اأهداف الدر�س

اأن يتعّرف الطالب اإلى اآثار الزواج الفا�سلــ 1

اأن يدرك اأ�سباب الخالفات الزوجيةــ 2

اأن يتعّرف اإلى كيفّية توّقي ف�سل الزواجــ 3

المشاكل الزوجية

الدرس السادس
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تمهيد

توؤّث���ر النزاع����ت ب�شكٍل ع����ّم على ح�ل���ة الموّدة والإلف���ة اّلتي ت�ش���ود الأ�شرة، 

ة الحميمة اإل���ى اأجواء ال�شغينة واإلى العداوة  �شريَّ
ُ
وب��شتمراره���� تقلب الأجواء الأ

في بع�ض الأحي�ن.

ه���ذا على �شعيد الزوجي���ن، اأّم� على �شعيد الأطف�ل ف�إّن الآث����ر تّتخذ اأ�شك�ًل 

ته���ّدد تربيتهم وتن�شئتهم في الطري���ق الم�شتقيم؛ ف�لنزاع ي�شّمم جّو الأ�شرة، كم� 

واإّن دخ����ن المع�رك ل بّد من اأن يحرق عيونهم اإن لم نقل اإّنه �شيخنقهم ويق�شي 

على م�شتقبلهم.

لك���ن ينبغ���ي اأن ل يقت�شر نظرن� اإلى الأمر من الجه���ة ال�شلبية فقط ، ف�إّن في 

وج���ود بع�ض الم�ش�كل جهة اإيج�بية اأي�شً�، حي���ث من خالل بروزه�، واإ�شالحه�، 

ًة لراحٍة طويلة الأمد. ي�شل الطرف�ن اإلى تف�هم�ٍت يمكُن اأن تكون اأر�شيَّ

آثار الزواج الفاشل

كم� اأّن للزواج الن�جح اآث�ره الإيج�بية، ف�إّن للزواج الف��شل اآث�ره ال�شلبية، وقد 

تكون في بع�ض الأحي�ن خطيرة ومدّمرة، ومن اآث�ر الزواج الف��شل:
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1- الطالق:

اإّن م�ش�أل���ة الطالق هي م���ن اأخطر واأكبر الم�ش�كل الن�تج���ة عن ف�شل العالقة 

الزوجي���ة. والطالق م���ن الأمور المكروهة في ال�شرع المقّد����ض؛ ففي الرواية عن 

ر�ش���ول اهلل P: »م���ا م���ن �س���يء اأبغ����س اإل���ى الل عزَّ وج���لَّ من بي���ت يخرب في 

.
(1(

الإ�سالم بالفرقة«

وع���ن الإم����م عل���ّي Q: »تزّوج���وا ول تطّلق���وا ف���اإّن الط���الق يهت���ّز من���ه 

.
(2(

العر�س«

وللط���الق مف��شد كثي���رة ومنه� ت�شيي���ع الأولد، ف����إّن الولد ف���ي ح�جة دائمة 

اإل���ى حن�ن الأّم ول يمكن لأّي امراأة اأخرى اأن تح���لَّ محلَّ الأّم في تربية الأطف�ل، 

وبح�جة كذلك لظّل الأب اّلذي ل يمكن لأحد اأن يعّو�شه ب�شهولة، هذا ف�شاًل عن 

الآث�ر النف�شية اّلتي تط�ل روح الطفل مم� يع�نيه من ُبْعِد اأّمه واأبيه وال�شعور بعدم 

الطم�أنينة اّلتي تبعثه� في نف�شه الأجواء اله�دئة في الأ�شرة الم�شتقّرة.

2- العنف الأ�شرّي:

وال���زواج الف��شل ي�شّبب ح����لت العنف الأ�شرّي اّلتي تظه���ر من خالل العنف 

والعت���داء ب�ل�ش���رب خ�شو�شً� على الزوجة من قبل ال���زوج، وقد ي�شل الأمر في 

بع����ض الأحي�ن ليط����ل الأطف�ل من ِقَبل ال���زوج اأو الزوج���ة، اإذ اإّن بع�ض الأزواج 

ينّف�ض توّتره من �شريكه في اأطف�له من خالل ال�شرب، والتع�مل ال�شّيئ.

وح����لت العنف الأ�شرّي هذه من الم�ش�كل اّلتي تهّدد م�شتقبل المجتمع، نظرًا 

ل اإلى اإثب�ت  لم���� تحمله من الخطورة المتمّثلة في ن�شوء جيل عني���ف متوّتر يتو�شّ

م�آربه ب�لعنف وال�شدام.

)1)  الك�في، ج 5، �ض 328.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج 15، �ض 268.
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اإّن الإ�شالم لم يجز العنف في الأ�شرة، وفي الرواية عن الر�شول الأكرم P: »اإّني 

 Q وعن الإم�م علّي .
(1(

لأتعّجب مّمن ي�سرب امراأته وهو بال�سرب اأولى منها«

.
(2(

فيم� اأو�شى ابنه الح�شن Q: »ل يكن اأهُلك اأ�سقى الخلق بك«

3- الم�شاكل الجتماعية:

وهي تن�ش�أ من عدم ال�شتقرار النف�شّي لكال الزوجين بحيث يعي�ش�ن في دّوامة 

م���ن التوّتر النف�شّي، واّل���ذي يعّبر عنه ب�لغ�شب من الو�شع الق�ئم، اأو الغ�شب من 

الطرف الآخر، وهذا م� ي�شّبب لهم� المت�عب من خالل ال�شطدام مع الآخرين. 

وم���ن الم�ش�كل اّلتي تنبثق عن ح�ل���ة عدم ال�شتقرار انع���دام الف�علية في العمل 

والحي�ة، وهذا م� يفتح الب�ب على م�ش�كل اأخرى.

ول ب���ّد م���ن الإ�ش�رة هن���� اإلى �شلبي���ة ح�لة الغ�ش���ب، واآث����ره التدميرية، ففي 

.
(3(

الحديث عن الإم�م علّي Q: »الغ�سب �سّر اإْن اأطعته دّمر«

.
(4(

وفي رواية اأخرى عنه Q: »�سبب العطب طاعة الغ�سب«

ما هي أسباب الخالف؟

هن����ك اأ�شب�ب كثيرة لوقوع النزاع�ت بين الأزواج، ولكن يمكن اأن نجمعه� في 

اأربعة عن�وين رئي�شة:

1- ع���دم اللت���زام بال�س���رع المقّد����س: لقد و�شع اهلل تع�ل���ى القوانين لتنظيم 

العالق���ة الزوجي���ة وجعله� على اأف�شل وج���ه ب�شكل يوؤّمن الحي����ة الزوجية 

ال�شعي���دة والموّفق���ة. وعندم� يتخّل���ى الإن�ش�ن عن هذه الح���دود ال�شرعية 

)1)  م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 14، �ض 250.

)2)  نهج البالغة )ت �ش�لح(، �ض403.

)3)  م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 12، �ض11.

)4)  م. ن، ج 12، �ض 13.
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ويتج�وزه���� ف�إّن���ه �شيهّدد الحي����ة الزوجية برّمته�، من هن���� ك�ن ل بّد من 

ل  التع���ّرف اإل���ى الحق���وق الزوجي���ة واآداب العالقة م���ع الزوج حّت���ى تح�شّ

الح�ش�نة اّلتي تحمي بني�ن الأ�شرة من الت�شّدع.

2- الأخط���اء: اإّن �ش���وء التقدي���ر الن��ش���ئ ع���ن الجه���ل ب�لط���رف المق�ب���ل 

وخ�شو�شّي�ته وم� يحّب ويكره، اأو عدم القدرة على الن�شج�م رغم المعرفة 

ب�لمي���ول والخ�شو�شّي����ت، قد يت�شّبب اأي�ش���ً� ب�لت�شّنج والوق���وع ب�لأخط�ء، 

في�ش���ّكل خطرًا على الحي�ة الزوجية، لذلك ف����إّن معرفة الطرف الآخر قد 

ت�ش�عد على تفّهم الت�شّرف�ت والم�شلكية ب�شكل ي�ش�عد على الن�شج�م.

3- ع���دم الواقعية: اإّن الت�شّورات الخ�طئة اأو الخي�لية عن الحي�ة والم�شتقبل 

من الم�ش�كل اّلتي تعتر�ض الأزواج، ف�إذا ك�ن ال�ش�ب والفت�ة يعي�ش�ن في ع�لم 

من الأح���الم الوردية ويت�شّوران اأّن الم�شتقب���ل �شيكون جّنة وارفة الظالل 

كم���� في الق�ش����ض والرواي�ت، ف�إّنهم� بع���د اأن يلج�ن دني�هم���� الجديدة، 

ويبحث�ن عن تل���ك الجّنة الموعودة ل يعثران عليه�، فيلقي كّل منهم� اللوم 

عل���ى الآخر محّماًل اإي�ه م�شوؤولية ذلك ، ويب���داأ بذلك ف�شل النزاع المرير 

اّلذي ُيفقد الحي����ة طعمه� ومعن�ه�، فكلٌّ يتّهم الآخر ب�لخداع، وكّل منهم� 

يلق���ي ب�لتبعة على �شريكه، في حين اأّن بع�ض الأم�ني والآم�ل هي من ن�شج 

الخي�ل بحيث ل يمكن اأن ُتحّقق على اأر�ض الواقع.

4- رتاب���ة الحي���اة: من الأمور اّلتي ت�ش�عد على الخ���الف رت�بة الحي�ة، واّلتي 

تح���دث بعد فترة طويلة من البرن�مج اليومّي المتكّرر، مم� ُي�شِعُر الزوجين 

ب�لمل���ل، فيتفّرغ�ن لنتق�د اأحدهم� الآخر، وتظهر الخالف�ت، ولهذا ينبغي 

للزوجين التجّدد لبع�شهم���� والظهور ب�شورة لفتة للنظر، وهذا م� يو�شي 

ب���ه دينن� الحنيف، ومنه التجّمل من خ���الِل اللب��ِض والمظهِر، وقد ورد في 
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الرواي���ة ع���ن الإم�م ال�ش����دق Q: »ل غنى بال���زوج عن ثالث���ة اأ�سياء 

فيم���ا بينه وبين زوجته، وه���ي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحّبتها 

وهواه���ا، وح�سن ُخُلقه معه���ا، وا�ستعماله ا�ستمالة قلبها بالهيئة الح�سنة 

.
(1(

في عينها، وتو�سعته عليها«

وعن���ه Q: »... واإظه���ار الع�س���ق ل���ه بالخالب���ة، والهيئة الح�سن���ة لها في 

.
(2(

عينه«

كيف نتوّقى فشل الزواج؟

اإّن م���ن اأهّم الأم���ور اّلتي تجعل الرج���ل والمراأة يتف�دي����ن الف�شل في العالقة 

الزوجية:

اأ- ح�س���ن الختي���ار، قبل الزواج م���ن ال�شريك الآخر، واعتم����د المع�يير اّلتي 

ذكرن�ه� في ذلك.

ب- ح�س���ن ع�س���رة الرجل للمراأة في الحي���اة الزوجي���ة، وح�شن تبّعل المراأة، 

واعتب����ر كّل واح���د منهم� الآخر نعمة م���ن اهلل تع�لى علي���ه، فعن الر�شول 

الأك���رم P: »م���ا ا�ستفاد الموؤمن بع���د تقوى الل عزَّ وج���لَّ خيراً له من 

. والنعم���ة ع����دة محّل ابت���الء واختب�ر اإّم���� اأن يح�شن 
(3(

زوج���ة �سالح���ة«

الإن�ش�ن فيه� واإّم� اأن ي�شيء. والنعمة ل تنفع ول ت�شتمّر ن�فعة اإّل اإذا تع�مل 

الإن�ش�ن معه� ب�إيج�بية واأّدى م� عليه من واجب�ت لالآخر، واإّل �شيخ�شر كال 

الطرفين اإن اأ�ش�ءا المع�ملة مع هذه النعمة الإلهية.

ج- اأداء الحقوق الإلهّية المتوّجبة على اأحد الزوجين لالآخر.

)1)  تحف العقول، �ض 323.

)2)  م. ن.

)3) كنز العم�ل، ح44410.
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د- تح�سي���ن العالق���ة م���ن التدّخ���الت الخارجي���ة، وم���ن الت�أّث���ر ال�شلب���ّي 

ب�لمحيط.

فبمراع����ة ه���ذه الأمور يمك���ن الحف�ظ على العالق���ة الزوجي���ة وجعله� �شكنً� 

وم�شتراحً� ومحاّلً لتك�مل الرجل والمراأة على حّد �شواء.

أس��������ئ��������ل��������ة

1- ما هي الأ�سباب الموؤّدية اإلى النزاع في الأ�سرة؟

2- ما هي الآثار ال�سلبّية للطالق؟

3- ما هي اآثار العنف الأ�سرّي؟

4- ما المراد برتابة الحياة؟ وكيف يتّم تجاوزها؟

5- ما هو تاأثير التدّخالت الخارجية على العالقة بين الزوجين؟
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اأهداف الدر�س

اأن يتعّرف الطالب اإلى معنى الن�سوز.ــ 1

اأن يدرك كيفّية معالجة الن�سوز.ــ 2

مشاكل زوجّية: النشوز

الدرس السابع
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الن�ش���وز هو ع���دم قي�م ال���زوج اأو الزوج���ة ب�لحقوق اّلت���ي اأوجبته���� ال�شريعة 

عليهم����، كعدم تمكين الزوج���ة زوَجه� من نف�شه�، اأو عدم تهيئ���ة نف�شه� ب�ل�شكل 

الالزم بحيث ينفر منه� الزوج، من التنّظف وغيره. يقول الإم�م الخمينّي }: 

»وهو اأي الن�سوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم 

تمكي���ن نف�سه���ا وعدم اإزالة المنّفرات الم�س���اّدة للتمّتع واللتذاذ بها، بل وترك 

التنظيف والتزيين مع اقت�ساء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون اإذنه 

.
(1(

وغير ذلك«

واأّم���� ن�ش���وز الرجل، فيتحّقق ب�متن�عه عن اأداء حق���وق الزوجة من النفقة، اأو 

تركه المبي���ت الواجب عنده�، اأو ترك مع��شرته� ب�لمقدار الواجب. يقول الإم�م 

الخمين���ّي }: »كم���ا يك���ون الن�سوز من قب���ل الزوجة، يكون م���ن طرف الزوج 

.
(2(

اأي�ساً بتعّديه عليها، وعدم القيام بحقوقها الواجبة«

)1)  تحرير الو�شيلة، ج2، �ض305.

)2)  م. ن، ج2، �ض306.
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كيف يعالج النشوز؟

اإّن طبيع���ة الن�ش���وز تختلف بين الرج���ل والمراأة وب�لت�لي ف����إّن عالجه �شيكون 

مختلفً� بينهم�، فكيف يكون العالج؟

عالج نشوز الرجل

يقول اهلل تع�لى: { ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
.

(1(

ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ}
اإّن اأف�ش���ل حّل يمكن لأّي زوجين اأن يلج����أ اإليه ب�لدرجة الأولى في مواجهة اأّي 

�ش���وء تف�ه���م بينهم�، ه���و النق��ض اله�دئ الخ�ل���ي من اأّي ع�شبي���ة، اأو غ�شب اأو 

انفع�ل، واّلذي ينطلق من خالل الأ�ش�ض الأخالقية للحوار، اأي بدون اأّي ترّفع من 

اأحد الطرفين على الآخر، واعتب�ر الحّق م�شمونً� �شلفً� لأّي منهم�.

اإّن النق�����ض اله�دئ ي�ش�ع���د على التف�هم ويمنع الم�شكلة م���ن التف�قم بداية، 

ث���ّم يقّدم الحّل المن��ش���ب لرفع الم�شكلة وانته�ء الن�ش���وز. وهذا الأ�شلوب في حّل 

الم�ش�كل بين الزوجين هو الأجدى والأنفع.

واإذا ل���م ي�شتطع الزوج�ن حّله� ب�ل�شكل ال�شحي���ح للو�شول اإلى التف�هم 

وا�شتم���رار الحي����ة الزوجي���ة ب�ل�ش���كل ال�شحي���ح، ي�أت���ي هن���� دور العوامل 

 الخ�رجي���ة ال�ش�لح���ة الم�ش�ع���دة لح���ّل الم�ش����كل الع�لق���ة، يق���ول تع�لى: 

{ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

. ول���م تح���ّدد 
(2(

ڈ        ژ ژ   ڑ ڑ کک ک   ک گ          گ گ}
ة ك�لأب اأو الع���ّم اأو غيرهم�... ولعّل ذلك لبق�ء الب�ب  الآي���ة �شخ�شّية خ��شّ

)1)   �شورة الن�ش�ء، الآية:128.

)2)   �شورة الن�ش�ء، الآية:35.
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مفتوحً� اأم����م اختي�ر الأحكم والأ�شلح الق�در عل���ى معرفة طبيعة الم�شكلة 

وو�ش���ع حلٍّ له� مع قدرته على الت�أثير على �ش�ح���ب العالقة، الزوج اإن ك�ن 

من اأهله والزوجة اإن ك�ن من اأهله�.

ف�لع�ئلة يريده� اهلل تع�لى ع�ماًل اإيج�بيً� ي�ش�عد على اإ�شالح الحي�ة الزوجية، 

ل ع�م���اًل �شلبيً� يزيد ف���ي تعقيد الم�شكلة. يقول الإم�م الخمينّي } في تحرير 

الو�شيل���ة: »ل���و وقع الن�سوز م���ن الزوجين بحيث خيف ال�سق���اق والفراق بينهما 

وانج���ّر اأمرهم���ا اإلى الحاكم بعث حكمين، حكماً م���ن جانبه وحكماً من جانبها 

لال�سط���الح ورف���ع ال�سقاق بما راأياه من ال�سالح من الجمع اأو الفراق، ويجب 

عليهم���ا البحث والجته���اد في حالهما وفيما هو ال�سب���ب والعّلة لح�سول ذلك 

بينهم���ا ث���ّم ي�سعيان في اأمرهما، فكّلما ا�ستقّر علي���ه راأيهما وحكما به ُنّفذ على 

الزوجين ويلزم عليهما الر�سا به ب�سرط كونه �سائغاً، كما لو �سرطا على الزوج 

اأن ُي�سك���ن الزوج���ة في البلد الفالنّي اأو في م�سكن مخ�سو�س اأو عند اأبويها اأو 

ل ُي�سك���ن معه���ا اأّمه اأو اأخت���ه ولو في بيت منفرد، اأو ل ُي�سك���ن معها �سرّتها في 

دار واحدة ونحو ذلك، اأو �سرطا عليها اأن توؤّجله بالمهر الحاّل اإلى اأجل، اأو ترّد 

عليه ما قب�سته قر�ساً ونحو ذلك، بخالف ما اإذا كان غير �سائغ كما اإذا �ُسرط 

عليه ترك بع�س حقوق ال�سّرة من ق�سم اأو نفقة اأو رخ�سة المراأة في خروجها 

.
(1(

من بيته حيث �ساءت واأين �ساءت ونحو ذلك«

وعلى اأّي ح�ل ف�لحكم في النه�ية يكون ملِزمً� من ِقَبل الح�كم ال�شرعّي اإذا لم 

ل الزوج�ن لالّتف�ق فيم� بينهم�، فُيلزم الزوج بت�أدية حقوق الزوجة. يتو�شّ

عالج نشوز المرأة

{ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ت���ع����ل���ى:  ق�������ل 

)1)  تحرير الو�شيلة، ج2، �ض306.
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ڦ    ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چچ 
.

(1(

چ}
عل���ى الرج���ل اأّوًل اأن يتع�مل ب�لإيج�بي���ة، فال يق�شو على زوجت���ه، واإن لم ُتحّل 

الأمور بهدوء وتف�هم حينئٍذ يلج�أ الرجل اإلى المراحل اّلتي ذكره� اهلل تع�لى في 

الآية ال�شريفة، وهذه المراحل هي:

المرحل���ة الأول���ى: {ڤ} اأن يعظه� ال���زوج لتليين قلبه� واإي�ش�له� 

اإلى التف�هم ب�لنتب�ه اإلى خطر ترك الحقوق وم� ي�شّببه من الأذّية له، واأّن 

ت���رك المراأة لحقوق الزوج ُيعتبر مع�شية هلل تع�لى، ف�لوعظ كم� تقّدم هو 

ولى العالج�ت لأّي خالف بين الزوجين.
َ
اأ

المرحل���ة الثانية: {ڤ ڤ ڦ} يعني في الفرا�ض، ب�أن يدير 

ال���زوج ظهره لزوجته تعبيرًا منه عن ع���دم الر�ش� بهذا الت�شّرف المن�في 

لحّقه.

ما امراأٍة باتت وزوجها عليها �ساخٌط في  ف�إذا ك�نت المراأة متدّينة وتعرف اأّنه: »اأيُّ

، ف�شتعي�ض اأزمة نف�شّية كبيرة وت�شعى 
(2(

، لم ُتقبل منها �سالٌة، حّتى ير�سى عنها« حقٍّ

عنده� اإلى اإيج�د حّل لمنع هذا الإجراء، لأّنه اإجراء كبير وخطير وغير �شهل.

وم���ن المهّم التنبيه هن� اإل���ى عدم الرتب�ط بين المظلومي���ة وحّق ال�شتمت�ع، 

فحّت���ى مع اإح�ش��ض الزوجة ب�لظلم في اأم���ٍر م� من ِقَبِل زوجه� فهذا ل يبّرر منعه 

م���ن حّق ال�شتمت�ع الث�ب���ت له �شرعً�. فعدم التمكين ل يك���ون ردًا للظلم بل يكون 

ظلمً� جديدًا تق���وم به المراأة اّتج�ه الرجل، فال ينبغي ربط الأمور بع�شه� ببع�ض 

في هذا المج�ل.

)1)   �شورة الن�ش�ء، الآية:34.

)2)  من ل يح�شره الفقيه، ال�شيخ ال�شدوق، ج3، �ض439.
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المرحلة الثالثة: {ڦڦ}: ولي�ض المق�شود من ال�شرب الأذّية، بل له 

�شروطه ال�شرعية، بحيث ل يوؤّدي اإلى خد�ض ول اإلى ازرق�ق واحمرار. وقد 

ورد ع���ن الإم�م الب�قر Q في �شرح ال�شرب: »هو بال�سواك«، وال�شواك 

هو العود ال�شغير اّلذي تدّلك به الأ�شن�ن.

فم���� هي الحكمة الإلهية اّلتي يريده���� اهلل تع�لى عندم� �شمح للرجل في ح�ل 

ن�ش���وز المراأة، اأن ي�شل في تقريعه� اإلى م�شت���وى اأن يمّد يده عليه� واإن ك�ن ذلك 

ب�شروط �شعبة؟

ل���و لم ي�شّرع اهلل تع�لى هذه المرحل���ة الث�لثة ف�إّن الزوج حين ي�شل اإلى طريق 

هين واأّنه���� اأذّلته، وفقد 
ُ
م�ش���دود، ل يعرف نه�يت���ه ورّدة فعله، وحين ي�شع���ر اأّنه اأ

طريقة الحّل، ف�شوف ي�شتخدم ج�شده، و�شيت�شّرف بع�شبّية.

فق���د اأب����ح ال�ش�رع ا�شتخ���دام ال�شرب ولك���ن ب�شروط، حّتى يمن���ع الرجل من 

ا�شتخ���دام قدرته ب�شكل مطل���ق، اأو حّتى ل يفتح له المج�ل لحلول اأخرى لعتق�ده 

اأّن الإ�شالم لم يقل له عنه� وهو ي�شتطيع ا�شتخدامه�.

فعندم���� ل يك���ون عند الزوج �شواب���ط �شرعية، فب�إذن وبغي���ر اإذن �شي�شتخدم 

ج�ش���ده وقّوت���ه، واإذا ك�نت عنده �شواب���ط �شرعية، �شوف ينتبه اإل���ى هذا التدّرج 

وين�شبط.

وله���ذا التدّرج في المراحل انعك��ض عل���ى المراأة اأي�شً�، لأّنه� عندم� تعرف اأّن 

الأم���ر و�شل اإلى المرحلة الث�لثة فهذا يعني اأّنه و�شل اإلى الذروة، وهذا تنبيه من 

العي�ر الثقيل لتجد حاًل.

وهذا التدّرج له عالقة اأي�شً� بحم�ية الأ�شرة، لأّنه عندم� تكون هن�ك موعظة، 

ولحق���ً� هج���ٌر في الم�شجع، وبعده �ش���رب بقيود، ومن ثّم ُتح���ّل الم�شكلة، فذلك 

يعني اأّنن� حمين� الحي�ة الأ�شرية من التطّرف الموؤّدي اإلى النهي�ر لحقً�.
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إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

عل����ى ال����زوج اأن يخت�����ر الحف�����ظ على الحي�����ة الزوجّي����ة، ولكن ب�أج����واء �شليمة 

و�شحيحة، فيم�شك زوجته ب�لمعروف ويع�مله� ب�لح�شنى. واأّم� اإن و�شلت الأمور اإلى 

طريق م�ش����دود وقّرر الطالق فليكن ذلك ب�لمع����روف اأي�شً�. يقول تع�لى: {ہ 

ہہ  ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ 
ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  

.
(1(

ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ }
ول يج���وز له اإم�ش�كه� لالإ�شرار به�، والتع�مل معه� بق�شوة لتتن�زل عن مهره� 

له اأو ليكون الإم�ش����ك نوعً� من اأنواع الت�شّفي... يقول تع�لى: { ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
.

(2(

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ  ...}
وف���ي الرواية ع���ن ر�ش���ول اهلل P: »األ واإّن الل ور�سوله بريئ���ان مّمن اأ�سّر 

.
(3(

بامراأته حّتى تختلع منه«

)1)   �شورة البقرة، الآية:229.

)2)   �شورة البقرة، الآية:231.

)3)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج 15، �ض 490.
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1 � ما هو المق�سود من الن�سوز؟

2 � هل هناك ن�سوز للرجل؟ اأعِط مثاًل.

3 � كيف ُيعالَج ن�سوز المراأة؟

4 � كيف ُيعالَج ن�سوز الرجل؟

5 � ه���ل يج���وز لل���زوج الإم�س���اك بالزوج���ة لالإ�س���رار به���ا؟ اأذك���ر الآية 

الكريمة اّلتي تعّر�ست لذلك.
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اأهداف الدر�س

اأن يمّيز الطالب بين الم�سروع من الغيرة الزوجية ــ 1

وغير الم�سروع.

اأن يتعّرف اإلى اأ�سباب غيرة المراأة.ــ 2

اأن يتبّين نظرة الإ�سالم اإلى عمل المراأة خارج ــ 3

المنزل.

الدرس الثامن

  مشاكل زوجّية:
الغيرة وعمل المرأة
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الغيرة

اإّن الإيم����ن والأخ���الق عن���د الرجل والمراأة، هم���� �شرط����ن اأ�ش��شي�ن للزواج 

الم�شتق���ّر وال�شعي���د؛ فط�ع���ة التع�لي���م الإلهي���ة والعم���ل ب�ل�شواب���ط الأخالقية 

والإن�ش�ني���ة اّلتي دلَّ عليه� الإ�شالم - واّلتي يدرك الإن�ش�ن الكثير منه� من خالل 

العق���ل والفطرة النقية - هذا اللتزام ب�لتك�ليف ي�شّيد بن�ء الزواج على الأ�ش��ض 

ال�شحي���ح، واأّي زواج ُيبن���ى على هذه القواعد المتينة ل بّد م���ن اأن ي�شتمّر ب�شكل 

طبيعّي ول توؤّثر فيه الم�شكالت ال�شغيرة.

الغي���رة واحدة من المفردات اّلتي يمكن اأن ت�شّبب م�ش�كل في الحي�ة الزوجية 

اإذا خرجت عن حّده� المقبول والطبيعّي، وتحّولت من �شّحة اإلى مر�ض.

والمق�ش���ود من الغيرة، غيرة الرجل عل���ى المراأة، وغيرة المراأة على الرجل، 

فم� هو الم�شروع من الغيرة، وم� هو غير الم�شروع؟

وم� هو الحّد اّلذي يمكن لل�شرع اأن يقبله؟

وم���� هي �شبل ع���الج الغي���رة المذمومة، بحي���ث ل ت�شّبب جروح���ً� عميقة في 

النفو�ض، مّم� يوؤّثر على ا�شتمرار العالقة الزوجية؟
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غيرة الرجل

ُر الإن�سان  والغيرة »هي اإحدى الأخالق الحميدة والملكات الفا�سلة وهي تَغيُّ

ع���ن حال���ه المعتاد ونزوعه اإلى الدفاع والنتقام عند تعّدي الغير اإلى بع�س ما 

يحترم���ه لنف�سه من دي���ن اأو عر�س اأو جاه ويعتقد كرامته عليه. وهذه ال�سفة 

الغريزّي���ة ل يخل���و عنها في الجملة اإن�سان اأّي اإن�سان فر�س، فهي من فطرّيات 

الإن�س���ان، والإ�س���الم دين مبنّي على الفطرة توؤخ���ذ فيه الأمور اّلتي تق�سي بها 

فط���رة الإن�س���ان فتع���دل بق�سرها فيما هو �س���الح الإن�سان ف���ي حياته ويحذف 

.
(1(

عنها ما ل حاجة اإليه فيها من وجوه الخلل والف�ساد«

ولق���د حثَّ الكثير م���ن الرواي����ت ال�شريفة عل���ى التحّلي ب�شف���ة الغيرة، ففي 

الرواي���ة عن ر�ش���ول اهلل P: »اإّن���ي لغي���ور، والل عزَّ وج���لَّ اأغير مّن���ي، واإّن الل 

.
(2(

تعالى يحّب من عباده الغيور«

آّفة غيرة الرجل

الغي���رة كم� اّت�شح هي �شف���ة �شريفة، ودليل �شّحة وع�في���ة، ولكن اإذا ُو�شعت 

ف���ي غير محّله� اأو خرجت عن حدوده� وطوره���� انقلبت اإلى مر�ض، وقد تت�شّبب 

ب�لم�ش����كل اإذا و�شلت اإلى حّد �شع���رت الزوجة عنده بعدم الثقة به�، فهن� ترف�ض 

الم���راأة هذا الواقع، وتط�ل���ب الرجل ب�إخراجه� من ال�شج���ن اّلذي قد جعله� فيه 

ب�شبب �شكوكه. وفي الرواية عن ر�شول اهلل P: »من الغيرة ما يحّب الل، ومنها 

م���ا يك���ره الل، فاأّما ما يحّب فالغيرة في الريبة، واأّما ما يكره فالغيرة في غير 

.
(3(

الريبة«

)1)  تف�شير الميزان، ال�شيد الطب�طب�ئي، ج4، �ض175.

)2)  كنز العم�ل، ج3، �ض387.

)3)  م. ن، ج3، �ض3243.
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وي�شي���ر بع����ض الرواي����ت اإلى اأّن ه���ذه الغيرة اّلت���ي في غير محّله���� قد تو�شل 

الم���راأة اإلى النحراف! فقد حّذرت الرواية عن اأمير الموؤمنين Q في و�شّيته 

لبن���ه الح�شن Q: »اإّياك والتغاير ف���ي غير مو�سع الغيرة، ف���اإّن ذلك يدعو 

، فاإن راأيت عيباً فعّجِل النكيَر  ال�سحيحة منهنَّ اإلى ال�َسَقم، ولكْن اأحِكْم اأمرهنَّ

.
(1(

على ال�سغيِر والكبيِر«

غيرة المرأة

اإّن الغي���رة بمعن�ه� ال�شلبّي من الأمرا�ض اّلتي يمك���ن اأن ُتبتلى به� المراأة، 

فتندف���ع من خالله� للقي�م بخطوات �شلبي���ة تزعج الزوج وتوّتر اأجواء الع�ئلة. 

وعندم���� تتحّدث الرواي�ت عن الغيرة عند المراأة تق�شد الج�نب ال�شلبّي منه� 

اّل���ذي له اآث�ره ال�شلبية والمدّم���رة، ل الح�لة الإيج�بية، لذلك نجد في الرواية 

اأّن رج���اًل ذكر لالإم�م ال�ش����دق امراأته ف�أح�شن عليه� الثن�ء، فق�ل له اأبو عبد 

اهلل Q: »اأغرته���ا؟ ق���ال: ل، ق���ال: فاأغره���ا، فاأغارها فثبت���ت، فقال لأبي 

.
(2(

عبد الل Q: اإّني قد اأغرتها فثبتت، فقال: هي كما تقول«

1- الأ�سب���اب: تختل���ف الأ�شب�ب النف�شية عند الم���راأة للغيرة، فيمكن اأن يكون 

من�شوؤه���� اإيج�بي���ً�، كم� اأ�ش����رت الرواية عن الإم����م ال�ش�دق Q حيث 

 .
(3(

�ش�أله اأحدهم: »المراأة تغار على الرجل توؤذيه؟ قال: ذلك من الحّب«

وهذا النوع من الغيرة ل بّد من اأن تكون نت�ئجه غير �ش�ّرة، لأّن الحّب ينتج 

المراع�ة والم�شلحة ول يو�شل الأمور اإلى الم�ش�كل. ويمكن اأن يكون من�ش�أ 

الغيرة �شلبيً� كم� اأ�ش����رت الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »غيرة الن�ساء 

الح�سد، والح�سد هو اأ�سل الكفر. اإّن الن�ساء اإذا غرن غ�سبن، واإذا غ�سبن 

)1)  الك�في، ج5، �ض 537.

)2)  م. ن، ج5، �ض 505.

)3)  م. ن، ج5، �ض 506.
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. فعندم� تنطلق الغيرة من �شعور ب�لنق�ض 
(1(

كف���رن اإّل الم�سلمات منه���ّن«

والح�ش���د لالآخرين، فمثل هذا �شيك���ون مدّمرًا وله نت�ئ���ج �شلبّية ب�لت�أكيد، 

وهو اّلذي يو�شل للغ�شب ومخ�لفة ال�شوابط الإ�شالمية.

2- النتائ���ج: كثي���رًا م���� تكون نت�ئج الغي���رة �شلبية ومدّمرة، ف�ّلت���ي تغ�ر تفقد 

- غ�لب���ً� - تعّقله����، وي�شب���ح الح�كم عل���ى ت�شّرف�ته���� الغ�ش���ب والتوّتر، 

وتفق���د الواقعية في تقيي���م الأمور، والعقالنية في الت�ش���ّرف. وقد ورد في 

الرواي���ة عن الر�ش���ول الأك���رم P: »اإّن الغي���راء ل تب�س���ر اأعل���ى الوادي 

. وعندم� يفقد الإن�ش�ن ب�شيرته �شيك���ون عر�شة لكّل اأنواع 
(2(

م���ن اأ�سفل���ه«

الم�ش�كل وال�شلبّي�ت.

عمل المرأة

اإّن عمل الم���راأة من الأمور المطروحة �شمن دائرة ال�شتفه�م، فم� هو موقف 

الإ�شالم منه؟ واأين يقع �شمن الأولوّي�ت ب�لن�شبة للمراأة؟

والعمل يت�شّبب اأحي�نً� ب�لم�ش�كل اّلتي ُتبتلى به� بع�ض الزيج�ت، وتعّكر الحي�ة 

الأ�شرية. فهن�ك بع����ض الأزواج من الرج�ل اّلذين يقت�شي عملهم بق�ءهم خ�رج 

البي���وت لأّي�م اأو اأ�ش�بيع اأو اأ�شهر. كيف تواجه المراأة الحي�ة في ظّل غي�ب زوجه� 

المتكّرر عن المنزل لفترات طويلة؟

نشاطات المرأة خارج البيت

ل �شّك اأّن للمراأة دوره� الجتم�عّي الع�ّم اّلذي ينبغي اأن تقوم به، يقول تع�لى 

{ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

)1)  الك�في، ج5، �ض 55.

)2)  م. ن.
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، ه���ذا الدور اّلذي قد يّت�شع لي�شبح بحجم الأّمة كّله� اأو ي�شيق ليكون 
(1(

ڱ}

�شمن اإط�ر معّين بح�شب ق�بلّي�ت المراأة والأولوّي�ت الح�كمة على حي�ته� اإ�ش�فة 

اإلى ظروف المجتمع.

ول �شّك اأي�شً� اأّن للمراأة دوره� الأ�ش��ض داخل الأ�شرة لجهة ت�أمين الحتي�ج�ت 

المعنوي���ة من تربية وتوجيه لأبن�ئه�... واأّم� الحتي�ج�ت الم�دّية من خالل العمل 

خ����رج البيت لت�أمين لقم���ة العي�ض، فهذا النوع من الأعم�ل ه���و اّلذي يدور حوله 

الكالم ع�دة عند الحديث عن عمل المراأة، فم� هو الموقف منه؟

اإّن الإ�ش���الم لم يحّمل المراأة م�شوؤولية ت�أمين لقمة العي�ض ب�لن�شبة للع�ئلة، بل 

اأوج���ب ذلك على الرجل. وهذا الأ�شل���وب ي�شّكل الو�شع ال�شلي���م للع�ئلة ال�شعيدة 

ة اّلتي تتن��شب مع �شخ�شّيته وطبيعته  اّلت���ي يتوّلى كل فرد فيه���� م�شوؤولّيته الخ��شّ

ليتك�م���ل مع الفرد الآخر في �شّد الفراغ����ت وت�أمين الحتي�ج�ت بجميع جوانبه� 

الم�دية والمعنوية، داخل البيت وخ�رجه.

ولك���ن رغم ذلك لم يح���ّرم الإ�شالم عمل المراأة خ�رج البي���ت اإذا ك�ن �شمن 

ال�شواب���ط ال�شرعي���ة ال�شحيح���ة، بل رّبم� ي�شب���ح هذا العمل راجح���ً� في بع�ض 

الح�لت، نذكر منه�:

 :P 1- وجود حاجة مادّية: اإّن طلب الحالل عب�دة كم� ورد عن النبّي الأكرم

. فلو ك�نت المراأة محت�جة 
(2(

»العبادة �سبعون جزًء اأف�سلها طلب الحالل«

م�دّي����ً� ه����ي اأو من تعيلهم - ل����و فر�ض وجود من تعيله - ف����ال �شّك اأّن عمله� 

حينئٍذ �شيكون مطلوب����ً� وراجحً�، وهو خير من اأن ت�ش�ب ب�لفقر وتبذل م�ء 

وجهه� لطلب المعونة من الن��ض.

)1)  �شورة التوبة، الآية:71.

)2)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج12، �ض11.
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2- وجود فراغ: لقد رف�ض الإ�شالم الفراغ والك�شل، وورد في الرواية عن الإم�م 

 .
(1(

مو�ش���ى الك�ظم Q: »اإّن الل جلَّ وعزَّ يبغ����س العبد النّوام الفارغ«

فل���و ُفر�ض اأن ام���راأة ك�ن لديه� الكثير من اأوق�ت الف���راغ بحيث اإّنه� لو لم 

تن�شغ���ل ب�لعمل �شتكون م�شداقً� للعبد النّوام الف����رغ، في مثل هذه الح�لة 

ي�شبح العمل راجحً� له�.

���ة للعم���ل: قد يك���ون العمل اّلذي تتوّله الم���راأة له ط�بع مهّم  3- اأهّمي���ة خا�سّ

ج���ّدًا على الم�شتوى ال�شرعّي، كموؤ�ّش�ش�ت الترويج للدين واإ�شالح المجتمع 

�ض ف���ي الطّب الن�ش�ئ���ّي... فقد  والعم���ل الجتم�ع���ّي، اأو كم�ش�أل���ة التخ�شّ

تن�شغل الم���راأة بمثل هذه الأعم�ل المهّمة لخدم���ة الدين والمجتمع وت�أخذ 

اأم���واًل - ك�لرات���ب - مق�بل هذا العم���ل لتعي�ض عزيزة كريم���ة، فمثل هذه 

الأعم����ل واإن ك�ن���ت توؤّمن لقم���ة العي�ض ولكن هدفه���� الأ�ش��ض هو الخدمة 

للدين والمجتمع، وتبقى راجحة بنف�شه�.

 ترتيب األولويّات

اإّن الأولوّية اّلتي ينبغي اأن تحتّل الحّيز الأبرز من اهتم�م�ت المراأة، هي اأولوّية 

العمل الأ�شروّي، والمق�شود ب�لأولوّية هو بذل الجهد والقي�م بكّل م� من �ش�أنه اأن 

يحّقق ال�شع�دة في داخل الأ�شرة.

بع���د ذلك تنطلق المراأة اإلى مجتمعه� وتقوم بدوره� وواجبه� في التثقيف 

والتعبئ���ة والأن�شط���ة والأعم�ل المن��شبة، لك���ن اإذا ك�ن الخراب موجودًا في 

ل���ى المجتمع  ّنه���� �شتخرج اإ بيته���� وك�ن���ت الم�ش����كل كثيرة في���ه، فهذا يعني اأ

متوّت���رة وغي���ر فّع�لة، و�شتنقل اأزم�ته���� ب�شكل اأو ب�آخر اإليه - حّتى ولو اّدعت 

ّنه���� �ش�بط���ة لنف�شه� وق�درة على لج���م انفع�لته� - لك���ن ب�لتدقيق العملّي  اأ

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، ج 12، �ض 36.
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�شتت�ش���ّرف به���ذا ال�ش���كل، اإذًا، اأم�من���� م�ش�ألت����ن:

1- ال�ش�بطة الإ�شالمية اّلتي تعطي الأولوّية لالهتم�م ب�لحي�ة الزوجية.

2- النعك��ش����ت العملية اّلتي �شتوؤّدي في الواق���ع اإلى مزيد من ال�شلبّي�ت عند 

عدم رع�ية متطّلب�ت الأ�شرة.

اإّن م���ن اأكبر الأخط����ء اأن نت�شّور اأّن خراب الأ�شرة اأم���ر �شهل، فلو خربت 

الأ�شرة على ح�ش�ب العمل الإ�شالمّي فهذا غير موؤّثر، لأّن الأمر معكو�ض تم�مً�، 

ف�لأ�ش���رة اله�دئة الم�شتقّرة هي ركيزة المجتم���ع، اأّم� �شالح المجتمع وح�شن 

�شي���ر العمل، فال ي���وؤّدي ب�ل�شرورة اإل���ى اإيج�د اأ�شرة م�شتق���ّرة، ونحن ل نريد 

اأن نعّمر المجتم���ع على ح�ش�ب تدمير الأ�شرة، بل ي�شتحيل اإعم�ر المجتمع مع 

ر اأ�شرتن� اأّوًل، ثّم بعد  تدمي���ر الأ�شرة، اإّنم� هن�ك تالزم بين الإعم�رين، فلنعمِّ

ر مجتمعن�. وهذا الأمر ين�شجم مع التوجيه الإ�شالمّي الع�ّم اّلذي رّكز  ذلك نعمِّ

على دور الم���راأة، ف�أعف�ه� من الإنف�ق كي ل تن�شغل ب�لأمور الم�دّية، واأعف�ه� 

م���ن م�شوؤولية الإدارة المب��شرة في داخل الأ�ش���رة كجزء من العمل التنظيمّي 

فيه����، لتبق���ى مرت�حة من الأعب�ء الكثي���رة فتتمّكن من القي����م بم� عليه� من 

واجب�ت داخل اأ�شرته����، ولهذا تكون النطالقة من الأ�شرة، من المنزل ب�شّقه 

الأ�ش�����ض، اّلذي له عالق���ة ب�لزوجية، وبتفريع�ته� اّلت���ي ت�شمل الأولد، ونج�ح 

الو�شع الزوجّي.

وصّية للمرأة العاملة

بّم���� اأنه ل م�ن���ع من عمل الم���راأة خ�رج المنزل، م���ع مراع�ة الم���راأة لأولوّية 

الأ�ش���رة والزوج وح�ج�ته، فال بّد من اأن تلتفت الم���راأة الع�ملة اإلى اأمر في غ�ية 

الأهمّية يتعّلق ب�أخالقّي�ت التع�طي في ق�شّية الإنف�ق.

قد ت�شتبه المراأة فتقع في م�شكلة المّن على الزوج فتقول: اأن� اأنفق عليك وعلى 
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اأولدك... ل �شيم���� اإذا ك�ن مع��شه���� اأف�ش���ل من مع��ش���ه، اأو ك�ن يمّر بظروف ل 

يقدر على الإنت�ج المن��شب لح�ل اأ�شرته فيه�، ف�إّن هذا القول والعمل مّم� حذرت 

من���ه الرواي�ت ال�شريفة، ففي الرواي���ة عن الر�شول الأكرم P: »لو اأّن جميع ما 

ة حملته المراأة اإلى بيت زوجها ثّم �سربت على راأ�س  في الأر�س من ذهب وف�سّ

زوجها يوماً من الأّيام، تقول: من اأنت؟ اإّنما المال مالي حبط عملها ولو كانت 

.
(1(

من اأعبد النا�س اإّل اأن تتوب وترجع وتعتذر اإلى زوجها«

وف���ي رواي���ة اأخرى عن �شلم����ن المحّم���دّي اأّنه �شمع ر�ش���ول اهلل P يقول: 

م����ا ام����راأٍة منَّت عل����ى زوجها بمالها، فتق����ول: اإنَّما تاأكل اأن����ت من مالي، لو  »اأيُّ

اأنَّه����ا ت�سّدق����ْت بذل����ك المال ف����ي �سبيل الل ل يقب����ُل الل منه����ا، اإل اأن ير�سى 

.
(2(

عنها زوجها«

اأّيته� الزوج���ة الع�ملة اّلتي ت�ش�عد زوجه� في ظروف الحي�ة الع�شيبة، فليكن 

عمل���ك خ�ل�ش���ً� هلل تع�لى. ل تجعلي ال�شيط�ن ي�شتغّل ذل���ك الم�ل لإقن�عك ب�أّنك 

الأف�شل ولك الف�شل على زوجك. فلتكن خديجة الكبرى نموذجك الأمثل في هذا 

الإط�ر، فهي قد بذلت كّل ثروته� على الر�ش�لة المحّمدية، ولم تمّن على الر�شول 

 اأو دين�ر.
ٍ
يومً� بدرهم

 »يعني 
(3(

ي���روي ابن عّب�����ض ف���ي تف�شير ه���ذه الآي���ة {گ گ گ}

وجدك فقيراً فاأغناك بمال خديجة. كان لخديجة ماٌل كثيٌر وح�سٌن وجمال، 

���ة مثلها ومئة  وم���ن جمل���ة ماله���ا من اأوان���ي الذهب مئ���ة ط�ست، وم���ن الف�سّ

اإبري���ق م���ن ذه���ب، ومن العبي���د والجواري مئ���ة و�سّت���ون، ومن البق���ر والغنم 

والإب���ل والحل���ّي والحلل وغيرها ما �ساء الل. وقيل: كان لها ثمانون األفاً من 

)1)  مك�رم الأخالق، ال�شيخ الطبر�شي، �ض202.

)2)  م. ن.

)3)  �شورة ال�شحى، الآية:8.
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الإبل بل كانت توؤّجر وتكري من بلد اإلى بلد فبذلت تلك الأموال والجواري 

والعبي���د لر�س���ول الل P حّت���ى بقي���ت تن���ام ه���ي ور�س���ول الل P ف���ي ك�ساء 

.
(1(

واحد لم يكن لها غيره«

.
(2(

يقول اهلل تع�لى: {ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى}

 
أس��������ئ��������ل��������ة

1- ما هي غيرة الرجل؟ ومتى ت�سبح �سلبية؟

2- هل ت�سّبب غيرة الرجل على المراأة م�سكلة؟ وكيف نعالجها؟

3- ما هي منا�سئ الغيرة عند المراأة؟

4- هل يحّق للمراأة اأن تعمل خارج المنزل؟

5- لأيٍّ يجب اأن تكون الأولوّية للعمل اأم لحاجات الزوج؟

)1) �شجرة طوبى، ال�شيخ محمد مهدي الح�ئري، ج2، �ض 233.

)2)  �شورة البقرة، الآية:264.




