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المق ّدمة

((( �سورة الروم ،الآية.21 :

ةمّد مقلا

الحم ��د هلل ربّ العالمي ��ن و�ص ّل ��ى اهلل عل ��ى �أ�ش ��رف خلق ��ه مح ّمد وعل ��ى �آله
الطاهرين.
يقول تعالى ف ��ي كتابه المجي ��د} :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{(((.
� ّإن ال ��زواج �أمر مقدّ�س في دين اهلل تعال ��ى ،فهو من �آيات اهلل الرحمان ّية على
النا� ��س� ،إذ يُعطي للحياة الب�شريّة مغزىً ومعنى �سامي ًا ،يحرز من خالله الإن�سان
الأن� ��س بالرفيق والراح ��ة والطم�أنينة وت�ستم ��ر الحياة من خ�ل�ال التنا�سل ،هذا
بالطبع لو بني الزواج على قواعد متينة و�أ�س�س را�سخة.
ّ
والحث
من هنا كان اهتمام الإ�سالم بهذا الأمر العظيم ،الزواج وبناء الأ�سرة،
عليه ،وذ ّم العزوبة ومدح المتزوّجين.
وح ��ري بك ّل �ش ��اب و�شابة مقبلين على ال ��زواج ،وبكل زوجي ��ن �أن يطلعوا على
ه ��ذا الكتاب لما فيه م ��ن الأهم ّية ،ولما في مو�ضوعاته م ��ن معالجة واقعية تعين
الزوجي ��ن وتطلعهما على كيفي ��ة تح ّقق الزواج الناجح ،وتعتب ��ر الطريق �أمامهما
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على كيفية االختيار المنا�سب لكل منهما.
وانطالق� � ًا من هذه الأهم ّية ق ��ام مركز نون ب�إعداد ه ��ذا الكتاب تحت عنوان
«الزواج الناجح» وفيه عناوين مختلفة تتمحور حول مو�ضوع الزواج وتنطلق لتعالج
علمي هادف يطرح م�شاكل وي�ضع لها الحلول ،بما يتيح وي�ساعد
مفرداته ب�أ�سلوب ّ
عل ��ى �إعطاء نظرة واقع ّية �شبه �شاملة لك ّل من ّ
يطلع على هذا الكتاب حول الزواج
من حقوق الزوج �إلى حقوق الزوجة �إلى الم�شاكل الزوج ّية وحلولها.
ن�س� ��أل اهلل �أن تع ��مّ الفائ ��دة �أبناءن ��ا و�إخوانن ��ا ،الم�ؤمنين والم�ؤمن ��ات ،بهذا
الكتاب ،و�أن يو ّفقهم لما فيه الخير وال�صالح �إ ّنه �سميع عليم.

الدرس األوّل

لماذا الزواج
جاوزلا اذامل

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى �أهم ّية الزواج في الإ�سالم.
2ــ�2أن يدرك �أهداف الإ�سالم من بناء الأ�سرة.
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ّ
ّ
الشرعي
الحث

((( �سورةالنحل ،الآية.72:
((( و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،20ص .14
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج� ،14ص .155

جاوزلا اذامل

مبني على عقد ا�سمه «عقد الزواج» ،وبمج ّرد �أن يتمّ هذا
الزواج في الإ�سالم ّ
العق ��د بين رجل وامر�أة يعني � ّأن مجموعة من الحقوق والواجبات قد تر ّتبت على
ٍّ
كل منهما� ،أي �أ ّنهما قد وافقا على نمط من العالقة ،وعلى مجموعة من ال�ضوابط
بمج ّرد الموافقة على عقد الزوجية.
يقول اهلل تعالى} :ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ{(((.
وقد اعتبر الإ�سالم الزواج �أمر ًا �إيجابي ًا وكم ً
اال للإن�سان ،فقد ورد عن الر�سول
الأكرم « :Pما بُني بناء في الإ�سالم �أحبّ �إلى اهلل ع َّز وج َّل من التزويج»(((.
لق ��د ح َّثت الر�سالة الإ�سالمية ب�ش ��كل كبير على الزواج وبناء الأ�سرة ،و�أعطت
االمتي ��ازات للمتزوّج على الع ��ازب ،ح ّتى �صار نومه �أف�ضل م ��ن قيام العازب كما
ورد ف ��ي رواي ٍة عن ر�سول اهلل « :Pالمتزوّج النائم �أف�ضل عند اهلل من ال�صائم
القائ ��م العزب»((( ،وعباداته �أف�ضل بدرج ��ات كما ي�ستفاد من الرواية عن الإمام
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ال�ص ��ادق ّ �« :Qإن ركعتين ي�ص ّليهما رجل متزوّج �أف�ضل من رجل يقوم ليله
وي�صوم نهاره �أعزب»(((.
أهداف اإلسالم من بناء األسرة

ال������������زواج ال���ن���اج���ح

14

�إذا عدن ��ا �إل ��ى الروايات ال�شريفة نجد ع ��ن ر�سول اهلل �« :Pإذا ت ��زوّج العبد
فقد ا�ستكمل ن�صف الدين فلي ّتق اهلل في الن�صف الباقي»(((.
وف ��ي رواية �أخرى عنه  Pتظهر فائدة �أكبر لل�شباب« :ما من �شاب تزوّج في
حداث ��ة �س ّن ��ه �إال ع ّج �شيطانه :يا ويله يا ويل ��ه ع�صم م ّني ثلثي دينه ،فلي ّت ِق اهلل
العب ُد في الثلث الباقي»(((.
ويمك ��ن �أن ُيدّعى � ّأن :ه ��ذا نوع من الت�شجيع على ال ��زواج ،ولك ّنه لي�س كذلك،
ب ��ل هو و�ص ��ف للواقعّ � .إن مقوّمات ال ��زواج الذاتية قبل �أن ندخ ��ل �إلى تفا�صيلها،
تح ّقق ن�صف الدين ،لأ ّنها ت�ش ّكل حماية حقيقية من مجموع ٍة من العقد والم�شاكل
والعقبات بمج ّرد ح�صول الزواج بين الرجل والمر�أة ،فالزواج في الحقيقة يح ّقق
مجموعة من الأهداف الهامّة للزوجين وللمجتمع.
فما ه ��ي الأهداف ا ّلت ��ي يريد ال�ش ��ارع المقدّ�س تحقيقها من خ�ل�ال الزواج،
وبناء الأ�سرة؟ وكيف �صار ن�صف الدين �أو ثلثيه؟ هناك عدد من الآيات القر�آنية
الكريمة ت�شير �إلى هذه الأهداف:
الآية الأولى:

}ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{(((.
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،100ص .217
((( الراوندي ،النوادر� ،ص.113
((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص.221
((( �سورة الروم ،الآية.21:

((( الأيم ،الأيامى :الّذين ال �أزواج لهم من الرجال والن�ساء.
((( الراوندي ،النوادر� ،ص .178

جاوزلا اذامل

يذك ��ر تعالى �سبب ومب ّرر الزواج في عب ��ارة }ﮑﮒ{ .وهذه العبارة
تعن ��ي اال�ستق ��رار واالطمئن ��ان والراحة ،فال ��زواج ي� ��ؤدّي �إلى اال�ستق ��رار ،وهذا
اال�ستقرار �شامل ومتنوّع:
حب
 -1عل ��ى الم�ست ��وى النف�س � ّ�ي :حيث ي�صبح الإن�سان مرتاح� � ًا يعي�ش حالة ّ
النف�سي ،ب�شكل ينعك�س
وان�سجام ف ��ي ك ّل العناوين ا ّلتي لها عالقة بالعامل
ّ
عل ��ى حياته ك ّلها ،وفي الرواية عن ر�سول اهلل « :Pزوّجوا �أياماكم((( ف� ّإن
اهلل يح�س ��ن له ��م ف ��ي �أخالقه ��م ويو�سّ ��ع لهم ف ��ي �أرزاقه ��م ويزيدهم في
مروّتهم»(((.
 -2عل ��ى الم�ست ��وى الج�س ��ديّ  :هن ��اك متط ّلب ��ات للج�سد عن ��د الرجل وعند
الم ��ر�أة ال يمك ��ن معالجتها � اّإل بال ��زواج ،ا ّلذي ي�ؤدّي �إل ��ى ا�ستقرار الج�سد
ويل ّبي متط ّلباته.
اجتماعي ،ل ّأن الإطاللة من خالل
االجتماعي :هو �سك ��ن
 -3عل ��ى الم�ست ��وى
ّ
ّ
عالق ��ات الزواج مع الآخرين تم ّكن من �أن يبني الإن�سان �أ�سرة ويتفاعل مع
الآخرين.
اليومي
 -4عل ��ى الم�ست ��وى الماديّ  :فهو �أي� ًضا �سكن ماديّ في ��ه تنظيم الأداء
ّ
لحياة الأ�سرة.
 -5عل ��ى الم�ست ��وى الإداريّ  :ه ��و �سك ��ن �إداريّ في ��ه تن�سي ��ق ل�ل��أدوار بي ��ن
الزوجين.
واجتماعي
نف�سي وج�س ��ديّ
ّ
فك ّل �أن ��واع اال�ستقرار موجودة ف ��ي الزواج� ،سكن ّ
وماديّ و�إداريّ  ،ل ّأن الزواج لم ي�ش َّرع ليعالج زاوية واحدة فقط.
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وقد وقع الكثيرون في الخط�أ عندما نظروا الى الزواج كمعالج لزاوية واحدة.
فعندما ينظر الإن�سان �إلى الزواج بجزء منه دون الأجزاء الأخرى ِّ
يعطل ال�سكن،
ل ّأن ال�سكن �أ�شبه ب�أعمدة ال يمكن �أن ي�ستق ّر البناء دون �أحدها �أو بع�ضها.
لذل ��ك عندم ��ا يقع خل ٌل ما في الحي ��اة الزوجية فقد يكون م ��ن البداية ب�سبب
طريق ��ة التفكير ،ف�إذا ُ�س َئل الرجل لماذا تزوّجت؟ يقول لأ ّنني �أريد مَ ن يخدمني،
يعن ��ي �أ ّنه �أخذ جانب ًا من ه ��ذا الزواج .و�إذا ُ�سئلت الم ��ر�أة لماذا تزوّجت؟ تقول:
�أن ��ا تزوّجت لأ ّني لم �أعد �أحتمل البقاء عند �أهلي� .إذ ًا ك ّل واحد منهما �أخذ جانب ًا
ول ��م يلتفت للجوانب الأخرى .لذلك يمكن �أن تتع ّر�ض م� ّؤ�س�سة الزواج بينهما �إلى
م�ش ��اكل ،ويق ��ول ك ّل واح ��د منهما �أنا ال �أ�شع ��ر ب�سكن في الزواج ،نع ��م لأ ّنهما لم
يُكم�ل�ا مقوّمات ال�سكن ،فمق ّوم ��ات ال�سكن م�شتركة ومتع� �دّدة وبالتالي ال ب ّد من
العمل مع ًا لهذا التعدّد من �أجل تحقيق ال�سكن فيما بينهما.
الآية الثانية:
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}ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ{(((.
ه ��ذه الآية الكريم ��ة ت�ش ّبه الزوجين ب� �� ّأن �أحدهما هو كلبا� ��س للآخر ،وهناك
فوائد ثالث يمكن ا�ستفادتها:
يح�صن من يلب�سه ،فيقيه من البرد في
 -1كالهم ��ا ح�صن للآخر ،فاللبا� ��س ّ
ال�شت ��اء ،وي ��ر ّد عنه حرارة ال�شم� ��س في ال�صيف .وك ٌّل م ��ن الزوجين يقوم
بمثل ه ��ذا الدور بالن�سبة للآخر ،فالزوجة ح�ص ��ن للزوج وهو ح�صن لها،
وهذا ما ت�ؤ ّكده الرواية عن ر�سول اهلل « :Pمن �أحبّ �أن يلقى اهلل طاهراً
مطهّراً فليلقه بزوجة»(((.
((( �سورة البقرة ،الآية.187:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص .18

جاوزلا اذامل

فبال ��زواج يقي الإن�س ��ان نف�سه من االنزالق وراء �شهوات ��ه وغرائزه ل ّأن الزواج
يل ّبي حاجته الطبيعية ا ّلتي غر�سها اهلل تعالى فيه.
 -2كالهم ��ا �ستر للآخر ،فاللبا� ��س ي�ستر البدن ويواري �سو�أته ،والزوجة ت�س ّد
الثغ ��رات الموجودة عن ��د الزوج على م�ستوى الغرائ ��ز المعنوية والنواق�ص
المادية ،وهو كذلك.
والغرائ ��ز هي �سجايا مغ ��روزة في الإن�سان ،لهذا �سمي ��ت غرائز لأ ّنها مغروزة
في ��ه من ��ذ فطرت ��ه ،كغريزة الن ��وع (الإن�س ��ان يميل �إل ��ى نوعه) وم ��ن مظاهرها
والحب بي ��ن الأ ّم وولدها ،وبين الأخ و�أخي ��ه ،يعني الميل �إلى
العالق ��ة الجن�سي ��ة،
ّ
الطبيعي للعالقة
الن ��وع الإن�ساني حيث نالحظ ف ��ي المظاهر اليومية االنعكا� ��س
ّ
م ��ع الأخ ،ومع الزوج ،ومع الج ��ار ،وال�صاحب ،والزوجة ،وهكذا .ونالحظ ـ مث ًال ـ
عاطفي ال
ح�س
� ّأن الإن�س ��ان وب�شكل
طبيعي بمج ّرد �أن يكون ابن ًا لفالن يولد عنده ّ
ّ
ّ
عناء وجهد ،فال ن�ستغرب وجود هذه المح ّبة لأ َّنها مغروزة غرز ًا،
يحتاج معه �إلى ٍ
وه ��ذا من�سجم مع ما فطرن ��ا اهلل �سبحانه عليه ،ف�إذ ًا غريزة النوع من مظاهرها
الحب ،العالقات الب�شرية ،الجن�س ،...وهي تعبير عن الميل للطرف الآخر كائن ًا
ّ
مَ ن كان ،ب�ألوان و�أ�شكال مختلفة.
حب البقاء ا ّلت ��ي تبرز من خالل الطم ��ع والحر�ص على
�أي�ض� � ًا عندنا غري ��زة ّ
الحي ��اة والتع ّلق بها ،والدفاع عن النف�س .ك ّلها مظاهر ّ
يحب
تدل على �أن الإن�سان ّ
ويتم�سك به ،لهذا يقاتل من �أجل �أن يبقى.
البقاء ّ
خلق الإن�س ��ان ،تته ّذب بالتربي ��ة وباالختيار ،وتنحرف
�إ ّنه ��ا �أمور تكويني ��ة مع ِ
بعدم التربية وباالختيار.
و�إذا ل ��م يل ��بِّ الإن�سان مطالب الغريزة ب�شكل �سليم� ،ستنح ��رف وي�ؤّدّي انحرافها
ً
�شخ�صا لي�س لديه �أب،
�إلى �أزمات نف�سية واجتماعية و�إن كانت ال تقتل .فلو افتر�ضنا
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ً
�شخ�صا لي�س لديه ولد� ،أو لم يتزوّج� ،أو ما �شابه ذلك ،ف�إ ّنه ال يموت بمجرّد ذلك،
�أو
ل ّأن الأب �أو الول ��د �أو ال ��زواج لي�سوا حاجات ع�ضوية .فم�شكلة الغرائز م�شكلة ال�شقاء
وال�سعادة ،ونحن عندما نتحدّث عن الزواج نتحدّث عن مظهر من مظاهر الغريزة،
�أي نتحدّث عن �أداء يمكن �أن ي�ؤدّي �إلى �سعادة ويمكن �أن ي�ؤدّي �إلى �شقاء.
 -3اللبا� ��س زين ��ة لم ��ن يلب�سه ،وبالتالي فالزوجة ُتعتب ��ر زينة للزوج ،والعك�س
�صحي ��ح ،والزينة تن�ش�أ من ت�ص ّرفات ��ه و�شخ�ص ّيته في المجتمع ا ّلتي �ست�ؤ ّثر
بالت�أكيد على الطرف الآخر و�صورته في المجتمع ،وتن�ش�أ كذلك من طريقة
تقديمه للطرف الآخر وعالقته معه في المجتمع.
الآية الثالثة:
}ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ{(((.

� ّإن تكثي ��ر الن�س ��ل الم�ؤمن وا�ستمرار الحياة هدف �أ�سا� � ٌ�س �أي� ًضا ،وقد ورد عن
ر�س ��ول اهلل « :Pما يمن ��ع الم�ؤمن �أن ي ّتخذ �أه ً
ال لع� � ّل اهلل يرزقه ن�سمة تثقل
الأر�ض بال �إله �إال اهلل»(((.
آثار العزوبة

18

� ّإن العزوب ��ة  -وهي العزوف عن الزواجّ ،
وبغ�ض النظ ��ر عن الأ�سباب الداعية
�إليه ��ا  -تعتبر من الم�صائب الكب ��رى ا ّلتي قد ت�ؤدّي بمجتمع مترابط �إلى التف ّكك
واالنهي ��ار ،ل ّأن العائلة هي الح�صن الأ�سا�س للمجتمع ،ف�إذا ُ�ضرب هذا الح�صن،
االجتماعي .وهذه التجربة
مهب الريح على الم�ست ��وى
ف�سيك ��ون المجتمع ك ّله في ّ
ّ
الغربية ماثلة بتف ّككها وم�شاكلها االجتماعية.
((( �سورة النحل ،الآية.72:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.14

مب ّررات ترك الزواج

قد يب� � ّرر بع�ض ال�شب ��اب تركهم وت�أخيرهم لل ��زواج ب� ّأن الو�ض ��ع االقت�صاديّ
((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص.220
((( م .ن ،ج� ،100ص .221
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،ج� ،4ص.261
((( �أمالي الطو�سي ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص.370

جاوزلا اذامل

وم ��ن هنا ف� ّإن حكمة الب ��اري وعلمه بم�صالح العباد ق�ضي ��ا بكراهية العزوبة،
و�أوجبا الزواج عل ��ى من يخاف على نف�سه الوقوع في الحرام ،ففي روايات كثيرة
ذم ترك الزواج ،ومنها�« :شرار موتاكم ال ُع َّزاب»(((.
� ّأن ر�سول اهلل  Pقد َّ
وف ��ي رواية � ّأن ر�سول اهلل  Pقال -لرجل ا�سمه عكاف�« :-ألك زوجة؟ قال:
ال ي ��ا ر�س ��ول اهلل ،ق ��ال� :ألك جارية؟ قال :ال يا ر�س ��ول اهلل ،قال� :أف�أنت مو�سر؟
قال :نعم ،قال :تزوّج و�إال ف�أنت من المذنبين»(((.
وم ��ن المنا�س ��ب هن ��ا �أن نلتفت �إلى ما ق ��د يت�صوّره بع�ض النا� ��س من � ّأن ترك
الزواج هو م�س�ألة ح�سنة ،ويهدف �إلى �إماتة ال�شهوة ،وتهذيب النف�س ،فيت�صوّر � ّأن
ترك الزواج من الطرق الم�ؤدية �إلى اهلل تعالى.
� ّإن ه ��ذا الت�صوّر ال ين�سجم مع �سيرة الر�سول الأكرم  Pو�أهل البيت ،R
فلق ��د كانوا يتزوّجون كباقي النا� ��س ،بل � ّإن الر�سول الأكرم  Pكان ّ
يحث النا�س
ذم بع� ��ض �أ�صحابه م ّمن ت ��رك النا�س رغبة في
دائم� � ًا على ال ��زواج ،ويُروى �أ ّن ��ه َّ
العبادة وقال له« :ال رهبانية في الإ�سالم»(((.
جعفر الباق ��ر  Qفقالت�« :أ�صلح ��ك اهلل �إ ّني
وي ��روى � َّأن امر�أ ًة �س�أل ��ت �أبا ٍ
متب ّتل ��ة ،فق ��ال لها :وما التب ّتل عندك؟ قالت :ال �أريد التزويج �أبداً ،قال :و ِلمَ؟
قالت� :ألتم�س في ذلك الف�ضل ،فقال :ان�صرفي فلو كان في ذلك ف�ضل لكانت
فاطمة � ّ
أحق به منك� ،إ ّنه لي�س �أحد ي�سبقها �إلى الف�ضل»(((.
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ال ي�سم ��ح له ��م بذلك ،وهذا ما نه ��ت عنه الروايات؛ ففي الحدي ��ث ال�شريف عن
الر�س ��ول الأكرم « :Pمن ت ��رك التزويج مخاف ��ة العيلة ،فقد �س ��اء ظ ّنه باهلل
ع� � َّز وج َّلّ � ،إن اهلل ع َّز وج� � َّل يقول} :ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ{(((»(((،
فاهلل تعالى هو وكيل المتزوج كما في هذه الآية ال�شريفة ،وكذلك في الرواية عن
الر�سول الأكرم « :Pا ّتخذوا الأهل ف�إ ّنه �أرزق لكم»(((.
ال������������زواج ال���ن���اج���ح

أس��������ئ��������ل��������ة

 -1لماذا اهت ّم الإ�سالم بالزواج؟
 -2ما هي �آفات العزوبية وت�أثيرها على المجتمع؟
 -3تحدّث عن الغرائز النف�سية وما عالقة الزواج بها؟
 -4ما هي �أهداف الإ�سالم لبناء الأ�سرة؟
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((( �سورة النور ،الآية.32:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.42
((( م .ن ،ج � ،20ص .15

الدرس الثاني

اختيار الشريك
كيرشلا رايتخا

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى �صفات الزوج المنا�سب.
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تمهيد

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،5ص .332

كيرشلا رايتخا

يُعتب ��ر اختي ��ار �شريك الحي ��اة �أمر ًا مف�صلي ًا ف ��ي حياة الرج ��ل �أو المر�أة ،ل ّأن
ال ��زواج هو �أهمّ قفزة في الن�ضوج االجتماع � ّ�ي للإن�سان ،فهو مرحلة انتقالية من
المراهق ��ة وعدم الم�س�ؤولي ��ة� ،إلى مرحلة الوعي وتح ّم ��ل الم�س�ؤولية ،ومن خالله
يتكامل الإن�سان ويم�ضي في دوره ا ّلذي ر�سمه اهلل تعالى له.
ولهذا ف� ّإن اختيار ال�شريك يعني بالدرجة الأولى اختيار �شخ�ص من المفتر�ض
�أ ّن ��ه �سيرافق الإن�سان �إلى �آخر العمر ،و�سي�ؤتمن على الأ�سرار ال�شخ�صية والحياة
الخا�صة ،و�سيكون الأب �أو الأم للأوالد...
ّ
فلهذه الأم ��ور وغيرها اكت�سبت م�س�ألة اختيار ال�شري ��ك الأهم ّية الكبرى ،وقد
�أ�ضاء عليها ال�شرع المقدّ�س نا�صح ًا في �آن ،ومحذر ًا في � ٍآن �آخر ،ووا�ضع ًا الخطوط
العري�ض ��ة لح�سن االختيار في الرجل والمر�أة؛ فف ��ي الرواية عن الإمام ال�صادق
ّ
ل�صالحتهن
�« :Qإ ّنما المر�أة قالدة فانظر ما تتق ّلد ،ولي�س المر�أة خطر ،ال
ّ
ّ
ّ
والف�ضة ،هي خير من
�صالحتهن فلي�س خطرها الذهب
لطالحتهن :و�أمّا
وال
ّ
طالحتهن فلي�س خطرها التراب ،التراب خير منها»(((.
الذهب والف�ضة ،و�أ ّما
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الكرخي قال :قلت لأبي عب ��د اهلل ال�صادق ّ � :Qإن
وف ��ي الرواية ع ��ن داود
ّ
�صاحبت ��ي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت �أن �أتزوّج ،فقال« :انظر �أين ت�ضع
نف�سك ومَن ت�شركه في مالك وتطلعه على دينك و�سرّك و�أمانتك ،ف�إن كنت ال
ب ّد فاع ً
ال فبكراً ُتن�سب �إلى الخير و�إلى ح�سن ُ
الخ ُلق.
�أال � ّإن ال� � � �ن� � � ��� � � �س � � ��اء ُخ� � � �ل� � � �ق � � ��ن �� � �ش� � � َّت � ��ى
ف� � � �م� � � �ن� � � �ه � � � َّ�ن ال � � � �غ � � � �ن � � � �ي � � � �م � � � � ُة وال� � � � � � � �غ � � � � � � ��را ُم
وم� � � � � �ن� � � � � �ه � � � � � ّ�ن ال � � � � � � �ه� � � �ل� � ��ال �إذا ت � � �ج � � � َّل� � ��ى
ل � � � �� � � � �ص � � ��اح � � � �ب � � ��ه وم� � � � � �ن� � � � � �ه � � � � � َّ�ن ال � � � � � �ظ � � �ل � ��ا ُم
ف� � � �م � � ��ن ي � � �ظ � � �ف� � ��ر ب � � �� � � �ص� � ��ال � � �ح � � �ه� � � ّ�ن ي � �� � �س � �ع � � ْد
وم � � � ��ن ُي� � �غ� � � َب � ��ن ف � �ل � �ي � ��� � َ�س ل� � � � � ُه ان� � � �ت� � � �ق � � ��ام»(((.
كذلك من جانب المر�أة ،حيث عليها �أن تلتفت �إلى �صفات الرجل ا ّلذي يتقدّم
�إليها ،فعن ر�سول ااهلل �« :Pإذا جاءكم من تر�ضون دينه و�أمانته يخطب �إليكم
فزوّجوه»(((.
من هي الزوجة المناسبة؟
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� ّإن الحر�ص على اختيار الزوجة ٌ
نا�شئ من عدّة اعتبارات �أه ّمها:
�أ ّ � -أن الزوج ��ة ه ��ي الأ ّم الم�ستقبلية ،و� ّإن للأ ّم �أث ��ر ًا جلي ًا في نقل ال�صفات -
ح�سنها �أو قبيحها � -إلى �شخ�ص ّية الولد ،فال ب َّد للزوج من �أن يكون حري� ًصا
عل ��ى ح�س ��ن االختيار بين الن�س ��اء؛ ليختار الوعاء الطاه ��ر ا ّلذي ي�ضع فيه
نطفته ا ّلتي �ست�صبح فيما بعد فرد ًا له دوره ومكانته المه َّمة في مجتمعه.
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطبر�سي� ،ص.199
((( �أمالي الطو�سي� ،ص .519

الم�ستقبلي للرجل ،وبق ��در ما تجعل حياته داخل
ب ّ � -أن الزوج ��ة ه ��ي ال�سند
ّ
الأ�س ��رة م�ستق� � ّرة و�سكن ًا  -كما تع ّب ��ر الآية الكريمة  -بق ��در ما يكون دوره
فاع ًال وم�ؤ ّثر ًا خارج الأ�سرة.
وم ��ن هنا فال ب� � َّد للزوج من �أن يلتف ��ت �إلى عدد من ال�صف ��ات ا ّلتي ينبغي �أن
تتو ّفر في زوجة الم�ستقبل ومن �أه ّمها:
 -1ذات الدين:

كيرشلا رايتخا

فال�صفة الأولى ا ّلتي ال ب ّد للرجل من �أن يلحظها في �شريكة م�ستقبله وحياته،
هي التديّن وااللتزام بالأحكام ال�شرعية ،فقد و�صفت الروايات المر�أة ا ّلتي ينبغي
ال ��زواج منها ب�أ ّنها (ذات الدي ��ن) ،ففي الرواية عن الر�س ��ول الأكرم « :Pمن
ت ��زوّج ام ��ر�أة ال يتزوّجها � اّإل لجمالها لم ي َر فيها ما يحبّ  ،ومن تزوّجها لمالها
بذات الدين»(((.
ال يتزوّجها � اّإل وك ّله اهلل �إليه ،فعليكم ِ
 -2ذات التدبير:

ينبغ ��ي للرجل �أن يلتفت �إلى �صفات الزوج ��ة وتدبيرها ،ففي الرواية عن �أمير
الم�ؤمنين « :Qخير ن�سائكم الطيّبة الريح ،الطيّبة الطعام ،ا ّلتي �إن �أنفقت،
�أنفقت بمعروف و�إن �أم�سكت �أم�سكت بمعروف ،فتلك من عمّال اهلل وعامل اهلل
ال يخيب (وال يندم)»(((.
وق ��د نهت الرواية عن اختي ��ار الحمقاء ،فقد ورد عن ر�سول ااهلل �« :Pإيّاكم
وتزوّج الحمقاء ،ف� ّإن �صحبتها �ضياع وولدها �ضياع»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،20ص .50
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطبر�سي� ،ص.200
((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص .237
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 -3ذات المنبت الح�سن:
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والمق�ص ��ود بالمنب ��ت الح�س ��ن �أن تكون قد ن�ش� ��أت في عائلة وبيئ ��ة اجتماعية
ت ّت�ص ��ف بال�صفات ُ
الخ ُلقي ��ة الح�سنة ،وفي الرواية عن ر�س ��ول ااهلل �« :Pإيّاكم
وخ�ضراء الدمن ،قيل :يا ر�سول اهلل وما خ�ضراء الدمن؟ قال :المر�أة الح�سناء
في منبت ال�سوء»(((.
ينبغ ��ي مالحظة بيئة الم ��ر�أة االجتماعية ا ّلتي تعي�ش فيها� ،أين تربَّت ومن �أين
�أخذت تعاليمها؟ الأجواء ا ّلتي عا�شتها ،ما هي �أفكارها وقناعاتها؟ ما هي البيئة
والحي والبلد ا ّلتي تعي�ش فيه ،فك ّلها
المدر�سية ا ّلتي تخ ّرجت منها� ،أو بيئة القرية
ّ
عنا�صر م�ؤ ّثرة في �شخ�صية الإن�سان.
ث ��مّ � ّإن عائلة المر�أة �ستك ��ون جز ًء من عائلة الأوالد فيم ��ا بعد ،و�سيكونون من
العنا�ص ��ر الم�ؤ ّثرة في توجيه وتربية الأوالد ،ف�ض�ل ً�ا عن ت�أثير الوراثة فيهم ،ففي
الرواي ��ة عن الر�س ��ول الأكرم « :Pتخ ّي ��روا لنطفكم ف� �� ّإن الن�ساء يل ��دن �أ�شباه
َّ
ّ
أخواتهن»(((.
إخوانهن و�
�
 -4ا ّلتي تميل �إليها:
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�أي ا ّلت ��ي تختارها ،وتعج ��ب ب�شخ�ص ّيتها ،ال ا ّلتي يفر�ضها عليك �أحد �أو تعجب
الآخري ��ن وال تعجبك ،لأ ّنها في نهاية المطاف �ستكون في منزلك ولي�س في منزل
الآخرين ،وفي الرواية � ّأن �أحد �أ�صحاب الإمام ال�صادق  Qقال له� :إ ّني �أردت
�أن �أت ��زوّج ام ��ر�أة و� ّإن �أبوَيَّ �أرادا غيرها ،قال« :ت ��زوّج ا ّلتي هويت ودع ا ّلتي هوى
�أبواك»(((.
((( الكافي ،ج � ،5ص .332
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،ج� ،16ص.295
((( مكارم الأخالق� ،ص.237

م ��ع االلتفات �إل ��ى عدم جرح م�شاعر الأه ��ل بطريقة الرف�ض ،ف�ل�ا ب ّد من �أن
تكون بطريقة ل ّين ٍة و�سل�س ٍة ال ت�سبِّبُ �أذ ّي ًة لهما.
الصفة األرجح

كيرشلا رايتخا

هذه ال�صف ��ات بمجملها يالحظها الرجل عندما يري ��د �أن يقدم على الزواج،
رجح
وك ّلها منطق ّية ومه ّمة ،ولكنّ الأرجح بينها ك ّلها �صفة االلتزام والتديّن ،فال ُت َّ
المرجح الأ�سا�س ،فلو
غي ��ر المتديّنة على المتديّنة لجمالها مث ًال ،ب ��ل التديّن هو
ّ
تخ ّير المرء بين امر�أة جميلة ولكن غير ملتزمة ،وامر�أة عادية ملتزمة ،فالإ�سالم
يدعو في هذه الحالة �إلى اختيار المتديّنة ،ففي الرواية عن الر�سول الأكرم :P
«ال يُختار ح�سن وجه المر�أة على ح�سن دينها»(((.
وف ��ي رواية �أخ ��رى عنهُ « :تنك ��ح الم ��ر�أة على �أربع خ�ل�ال :على ماله ��ا ،وعلى
دينها ،وعلى جمالها ،وعلى ح�سبها ون�سبها ،فعليك بذات الدين»(((.
من تختارين من الرجال؟

كم ��ا �أر�شد ال�ش ��رع المقدّ�س الرجل �إلى الزوجة المنا�سب ��ة ،ف�إ ّنه �أر�شد المر�أة
�إلى الرجل المنا�سب ،فحدّد بع�ض الأمور الأ�سا�س ا ّلتي ينبغي �أن تتو ّفر في �شريك
الم�ستقبل ،ومن هذه ال�صفات:
 -1الملتزم:

فعن ر�سول ااهلل �« :Pإذا جاءكم من تر�ضون دينه و�أمانته يخطب (�إليكم)
فزوّجوه� ،إن ال تفعلوه تكن فتنة في الأر�ض وف�ساد كبير»(((.
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،ج� ،16ص.301
((( الكافي ،ج� ،5ص ،332ح،1
((( �أمالي الطو�سي� ،ص .519
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فتد ّي ��ن الرجل م ��ن � ّ
أول ال�شروط ا ّلتي ينبغي النظر فيها م ��ن قبل المر�أة ،ل ّأن
التد ّي ��ن يحفظها عل ��ى ك ّل حال ،وهذا ما �أ�ش ��ارت له الرواية ،فق ��د رُوي �أ ّنه جاء
رج ��ل �إلى الح�سن بن عل � ّ�ي بن �أبي طالب  Lي�ست�شيره في تزويج ابنته ،فقال:
تقي ،ف�إ ّنه �إن �أحبَّها �أكرمها ،و�إن �أبغ�ضها لم يظلمها»(((.
«زوّجها من رجل ّ
البديهي �أن ال يكون من �أهل الخمر وال�سكر،
وعندما نتحدّث عن التديّن فمن
ّ
فق ��د �أ ّكدت الكثير من الروايات على �أن ال ُي ��زوّج الرجل ابنته من �شارب للخمر،
كالرواي ��ة عن الر�سول الأكرم « :Pمن �ش ��رب الخمر بعدما حرّمها اهلل فلي�س
أهل �أن يُزوَّج �إذا خطب»(((.
ب� ٍ
وعل ��ى المر�أة �أن تلتفت �إل ��ى خطورة هذا الزواج ،ل ّأن تعليق الآمال على �شارب
الخم ��ر �أم ��ر ال طائل منه ،فقد ح� � ّذرت الرواية ع ��ن الإمام الر�ض ��ا � Qأ�ش ّد
التحذي ��ر�« :إيّاك �أن تزوّج �شارب الخمر ،ف� ْإن زوّجت ��ه فك�أ ّنما قدت �إلى الزنا»(((.
والإمام يلفت بهذا �إلى �آثار وتداعيات مثل هذا الزواج.
َ -2ح�سن ُ
الخلق:
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ف�سرن ��ا التديّن �أ ّن ��ه الإيمان النظريّ ا ّلذي يُترجم ف ��ي مظهر الإن�سان من
�إذا ّ
خ�ل�ال القيام بالعبادات وبع�ض الت�ص ّرفات (ال�صالة ،ال�صوم ،اللحية� ،إلخ،)...
ف� ّإن هذا لن يكون كافي ًا ،وعلينا �أن نلتفت �إلى �أخالقه ا ّلتي تظهر من خالل عمله
و�سلوك ��ه وتبرز ف ��ي العالقات مع النا� ��س وعند االختبار .يج ��ب مالحظة التديّن
والأخالق في �آن مع ًا ،ل ّأن ذلك ي�ساعد على االطمئنان �إجم ً
اال �إلى � ّأن هذا الزواج
يمكن �أن يكون ناجح ًا ومو ّفق ًا.
((( مكارم الأخالق� ،ص.204
((( الكافي ،ج� ،5ص.348
((( بحار الأنوار ،ج � ،63ص .491

وف ��ي الرواية عن ح�سين ّ
الب�شار ق ��ال :كتبت �إلى �أبي الح�سن ّ � :Qإن لي ذا
قرابة قد خطب � ّإلي وفي ُخ ُلقه �سوء ،فقال« :ال تزوّجه �إن كان �سيّئ الخلق»(((.
حجة لرف�ض الرجل؟
هل الفقر ّ
يجي ��ب اهلل تعال ��ى عن هذا ال�س� ��ؤال في كتابه الكري ��م بقوله} :ﭑ ﭒﭓ

كيرشلا رايتخا

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ{(((.
والآي ��ة �إخبار من اهلل تعالى ا ّلذي و�سعت قدرته ك ّل �شيء وهو عالم بك ّل �شيء،
�إ ّن ��ه ع َّز وج َّل يمنُّ بف�ضله وكرمه على �أولئك ا ّلذين يقدمون على الزواج ،وبالتالي
فالحالة المادية للرجل قبل الزواج لي�ست هي الحالة النهائية ،بل يت�أمّل �أن يو ّفق
بعد الزواج ،كما تفيد هذه الآية الكريمة.
وف ��ي رواي ��ة عن الإم ��ام الر�ض ��ا ْ �« :Qإن خطب �إلي ��ك رجل ر�ضي ��ت دينه
وخلق ��ه فز ّوج ��ه ،وال يمنع ��ك فقره وفاقته ،ق ��ال اهلل تعالى } :ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ{(((وقال} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ{(((»(((.
ّ
الحب قبل الزواج
تأثير

الحب قبل ال ��زواج له ت�أثير عل ��ى الزواج وعلى
كثي ��ر م ��ن النا�س يعتق ��دون � ّأن ّ
الحب؟ الح � ّ�ب هو حالة
نتائ ��ج ال ��زواج .ه ��ذه نظرة خاطئ ��ة .لنعرف �أ ّو ًال م ��ا هو ّ
ا�ستئنا� ��س تن�ش�أ بين الطرفين لأ�سباب موجودة في ذه ��ن ك ّل طرف تجاه الآخر،
ه ��و �أح ّبها لأ ّنه �أُعج ��ب بال�صفات الموجودة فيها ،ر�أى منطقه ��ا بالكالم مح ّبب ًا،
�شكلها الجميل مح ّبب ًا� ،إلخ ....وجد فيها �صفات فتع ّلق بها .هي كذلك وجدت فيه
(((
(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج � ،100ص .235
�سورة النور ،الآية.32:
�سورة الن�ساء ،الآية.130:
�سورة النور ،الآية32:.
بحار الأنوار ،ج � ،100ص .372
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فار�س �أحالمها ل�صورة في ذهنها .عندما ر�أت هذا ال�شخ�ص انطبعت في ذهنها
مجموعة من ال�صور ا ّلتي ت�ست�أن�س بها ،فتو ّلدت حالة ا�ستئنا�س ،هذه الحالة يُع َّبر
بالحب.
عنها
ّ
الحب لي� ��س �ضمان ًا لنجاح الزواج ،فنج ��د بع�ض الأحيان
لك ��نّ ه ��ذا النوع من ّ
ح ّب� � ًا عمره خم�س �سنوات ،ولكنّ الزواج يف�شل ،لماذا؟ لأ ّنه عند الزواج وبعد هذا
االحت ��كاك ،اكت�شف �أح ��د الزوجين في الآخر خالف ال�ص ��ورة ا ّلتي اعتقدها في
الحب ومعه الزواج .الخط�أ
البداي ��ة .عرف �أن ت�صوّره
المبدئي كان وهم ّي ًا فانهار ّ
ّ
التوجه لناحية واحدة وين�سى �أح ��د الطرفين النواحي الأخرى،
ف ��ي ّ
الحب �سبب ��ه ّ
في�صط ��دم بهذه النواحي ا ّلتي ه ��ي جزء ال يتج ّز�أ من �شخ�ص ّي ��ة الطرف الآخر،
عندها تتو ّلد الكراهية وردّات الفعل ال�سلبية.
بالمقابل يحدث زواج من دون معرفة ك ّل طرف بالآخر ،فيتع ّرف �إلى ال�صفات
إجمالي،
العامّة ا ّلتي �أ�شرنا �إليها ،يتحدّث معه في البداية في ّت�ضح وجود ا�ستئنا�س � ّ
الحب كبر ج ّد ًا
فيحدث الزواج،
والحب غير موجود ،وبعد خم�س �سنوات نجد �أن ّ
ّ
بينهم ��ا ،لماذا كبر مع �أ ّنه لم يكن موجود ًا؟ ال�سب ��ب الأ�سا�س هو االحتكاك ا ّلذي
جع ��ل ك ّل ط ��رف يكت�شف معدن الط ��رف الآخ ��ر ،وي�ست�أن�س به ،وي ��راه في �صورة
الحب مع الزمن ،لذلك
تح�سنت ال�صورة بنظر الآخر ك ّلم ��ا ازداد ّ
جميل ��ة ،وك ّلما ّ
�إذا ق ��ال �شخ� ��ص �أح�س�سنا بعد عدّة �سنوات �أ ّننا نح � ّ�ب بع�ضنا بع� ًضا �أكثر من ك ّل
طبيعي مع نم ّو المعرفة واالحتكاك والإعجاب.
المدّة ال�سابقة �أثناء الزواج ،فهذا
ّ
حب م�سبق
فالحب يتو ّلد ب�شكل طبيع � ّ�ي ،ولي�ست الحياة الزوج ّية المبن ّية على ّ
ّ
ه ��ي ا ّلت ��ي ت�ستم� � ّر ،وال الحياة الزوج ّي ��ة المبن ّية عل ��ى عدم وجود ح � ّ�ب هي ا ّلتي
المبني على �صفات متعدّدة موجودة في الآخر ت�ؤدّي �إلى
ت�ستم ّر ،ا ّلذي ي�ستم ّر هو
ّ
انطباعات �إيجاب ّية في الذهن فتو ّلد حالة عاطفية و�شعورية �إيجاب ّية.

أس��������ئ��������ل��������ة

 -1ل َم ك ّل هذا الحر�ص في اختيار ال�شريك الآخر في الحياة؟
� -2أذكر بع�ض مَن ال يُن�صح الرجل بالزواج ّ
منهن؟
 -3يُن�صح الرجل بالزواج من بع�ض الن�ساء ،من ّ
هن؟
 -4ما هي موا�صفات الرجل المنا�سب كزوج؟
 -5هل الفقر مانع من قبول الرجل ولماذا؟
كيرشلا رايتخا
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الدرس الثالث

ّيماّوقلاو ةرسألا ماظن

نظام األسرة والق ّوام ّية

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى الأجواء الحاكمة على العالقة
العائلية.
2ــ�2أن يدرك النظام الحاكم على الأ�سرة.
3ــ�3أن يعرف معنى ق ّوام ّية الرجال و�أ�سبابها.
33

هن ��اك عناوين �شرعية تح ّقق الأجواء العامّة ا ّلتي ينطلق من خاللها الزوجان
ليواجه ��ا من خالله ��ا الحياة مع ًا .وهذه الأجواء هي الحاكم ��ة على ك ّل ت�ص ّرفات
الزوجين فيما بينهما ،ويمكن اخت�صارها بالعناوين التالية:
 -1الم ��ودّة :يقول تعال ��ى} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ{((( .والمودّة هي
النف�سي ا ّلذي ي�ش ّكل قاع ��دة �أ�سا� ًسا للتفاهم
المح ّب ��ة ،والمح ّبة هي المي ��ل
ّ
واالن�سج ��ام .هذه المودّة ا ّلتي ينبغ ��ي �أن ُتترجم وتظهر من خالل الأعمال
�أي�ض� � ًا ،كالمثال ا ّلذي تذكره الرواي ��ة عن الر�سول الأكرم ّ �« :Pإن الرجل
لي�ؤجر في رفع اللقمة �إلى في امر�أته»(((.
 -2الرحم ��ة :وه ��ي الأم ��ر الآخ ��ر ا ّل ��ذي �أ�ش ��ارت �إليه الآي ��ة ال�سابق ��ة ،فبعد
الم ��ودّة ج ��اء دور الرحم ��ة ،فل ��م يكت � ِ�ف تعال ��ى بعالق ��ة الم ��ودّة والمح ّبة
بي ��ن الزوجي ��ن بل عط ��ف عليه ��ا بالرحمة ،ا ّلت ��ي تظهر ف ��ي الأعمال على
�ش ��كل عط ��اء ال ينتظر مقاب ًال ،وق ��د ورد عن الر�سول الأك ��رم « :Pا ّتقوا
اهلل ف ��ي ال�ضعيفي ��ن :اليتي ��م والم ��ر�أة ف� �� ّإن خيارك ��م خياركم لأهل ��ه»(((.
((( �سورة الروم ،الآية.21:
((( المحجّ ة البي�ضاء ،ج� ،3ص� ،70صحيح البخاري ،ج� ،7ص.80
((( بحار الأنوار ،ج � ،76ص .268

ّيماّوقلاو ةرسألا ماظن

أجواء حاكمة على العالقة العائلية
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وكذل ��ك تظهر الرحمة في ت�ص ّرفات الزوجة ،فقد ورد في الحديث عن الإمام
ال�ص ��ادق « :Qم ��ا من امر�أة ت�سق ��ي زوجها �شربة من م ��اء � اّإل كان خيراً لها
من عبادة �سنة �صيام نهارها وقيام ليلها»(((.
 -3المعا�ش ��رة بالمعروف� :إذا ا�ستحكمت المودّة والرحمة في قلب الزوجين
ف�ل�ا ب� � ّد �أ ّنها �ستظه ��ر �آثارها في المعا�ش ��رة والحياة اليومي ��ة ،على �شكل
}ﯢ ﯣﯤ{((( ،فا ّل ��ذي ي ��و ّد ويرح ��م ال يمك ��ن �أن تقع منه
الأذ ّي ��ة }ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{((( .ه ��ذه المعا�شرة بالمعروف ا ّلتي
تظه ��ر في العديد من الت�ص ّرفات ا ّلت ��ي ت�شير �إليها الروايات ،فمن طرف
الم ��ر�أة ما ورد عن �أمير الم�ؤمنين « :Qخير ن�سائكم ...الهيّنة الليّنة
الم�ؤاتي ��ة ا ّلت ��ي �إذا غ�ض ��ب زوجها لم تكتحل عينه ��ا بغم�ض ح ّتى ير�ضى
و�إذا غ ��اب عنه ��ا زوجها حفظته ف ��ي غيبته ،فتلك عامل ��ة من عمّال اهلل،
وعام ��ل اهلل ال يخي ��ب»(((.
وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق « :Qجاء رجل �إل ��ى ر�سول اهلل  Pفق ��الّ � :إن لي
زوج� � ًة �إذا دخل ��ت تل ّقتن ��ي و�إذا خرج ��ت �شيّعتن ��ي و�إذا ر�أتن ��ي مهموم� �اً قالت :ما
يه ّم ��ك؟ �إن كن ��ت تهت ّم لرزقك فقد تك ّفل به غيرك و�إن كنت تهت ّم ب�أمر �آخرتك
فزادك اهلل ه ّماً ،فقال ر�سول اهلل ّ :P
ب�شرها بالج ّنة وقل لها� :إ ّنك عاملة من
عمّال اهلل ولك في ك ّل يو ٍم �أجر �سبعين �شهيداً»(((.
علي البنه الإمام الح�سن « :Lال
ومن طرف الرجل ،ما ورد في و�صايا الإمام ّ
يكن �أهلك �أ�شقى الخلق بك»((( ،بالإ�ضافة �إلى الآيات الكريمة ا ّلتي �أ�شرنا �إليها.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،20ص .172
((( �سورة الن�ساء ،الآية.19:
((( �سورة الطالق ،الآية.6:
((( الكافي ،ج� ،5ص.325
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،20ص .29
((( م .ن ،ج � ،20ص .32

 -4التعاون و�س ّد الفراغ :وهو الم�ستفاد من قوله تعالى} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ{((( .ولي�س خط�أً �أن يعين الرجل زوجته ما ا�ستطاع ،ففي الرواية
ع ��ن الر�س ��ول الأكرم « :Pال يخدم العي ��ال � اّإل �ص ّدي ��ق �أو �شهيد �أو رجل

((( �سورة البقرة ،الآية.187:
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،13ص .49
((( مكارم الأخالق� ،ص.214
((( الكافي ،ج� ،5ص.9
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،20ص .164

ّيماّوقلاو ةرسألا ماظن

يريد اهلل به خير الدنيا والآخرة»(((.
 -5ال�صب ��ر والحل ��مّ � :إن ق ّل ��ة ال�صب ��ر و�ضي ��ق ال�ص ��در ي�ستطيع ��ان �أن يهدما
يومي وق ّلة ال�صبر
بني ��ان العائلة من �أ�سا�سه ،ل ّأن االحتكاك بي ��ن الزوجين ّ
�ستك ��ون �آثارها مت�سارعة �إلى درجة ال يمكن ال�سيطرة عليها وي�صعب معها
الإ�ص�ل�اح ،من هنا كان ��ت و�ص ّية النب � ّ�ي الأكرم  Pللم ��ر�أة بال�صبر على
زوجه ��ا« :من �صبرت عل ��ى �سوء خلق زوجها �أعطاه ��ا اهلل مثل ثواب �آ�سيا
بن ��ت مزاح ��م»((( .وكذلك عن الإمام الباقر ّ �« :Qإن اهلل ع َّز وج َّل كتب
عل ��ى الرجال الجهاد وعلى الن�س ��اء الجهاد ،فجهاد الرجل �أن يبذل ماله
ودم ��ه ح ّت ��ى يُقتل في �سبيل اهلل وجهاد المر�أة �أن ت�صبر على ما ترى من
�أذى زوجها وغيرته»(((.
و�أو�صى كذلك الرجل بال�صبر على زوجته ،ففي الحديث عن ر�سول اهلل :P
«م ��ن �صب ��ر عل ��ى �سوء خل ��ق امر�أته واحت�سبه �أعط ��اه اهلل تعالى ب ��ك ّل يوم وليلة
ي�صب ��ر عليه ��ا من الثواب ما �أعطى �أيوب عل ��ى بالئه ،وكان عليها من الوزر في
ك ّل يوم وليلة مثل رمل عالج»(((.
 -6مراعاة �إمكانات الزوج :قد تت�أ ّثر المر�أة بنمط حياة بع�ض قريباتها �أو جاراتها
ّ
كحياتهن ،ما يجعلها تكث ��ر من تط ّلبها من الزوج،
فترغب ب� ��أن تكون حياتها
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تعطي الدر�س ا ّلذي ينبغي االقتداء به ،حيث ورد عن �أبي �سعيد الخدريّ قال:
علي بن �أبي طالب ذات يوم �ساغباً ،فقال :يا فاطمة هل عندك �شيء
«�أ�صبح ّ
تغذيني ��ه؟ قال ��ت :ال وا ّلذي �أك ��رم �أبي بالنبوّة و�أكرم ��ك بالو�صيّة ما �أ�صبح
الغداة عندي �شيء ،وما كان �شيء �أطعمناه مذ يومين � اّإل �شيء كنت �أ�ؤثرك
علي :يا فاطمة،
ابني هذين الح�سن والح�سين ،فقال ّ
ب ��ه عل ��ى نف�سي وعلى ّ
�أال كن ��ت �أعلمتين ��ي ف�أبغيكم �شيئاً؟ فقالت :يا �أبا الح�سن �إ ّني لأ�ستحيي من
�إلهي �أن �أك ّلف نف�سك ما ال تقدر عليه»(((.
ه ��ذه هي الأج ��واء ال�سليمة ا ّلتي �أر�شدن ��ا �إليها ال�شرع المق ّد� ��س وهي مطلوبة
ك�أ�سلوب وطريقة عامّة ومنهجية حاكمة على ت�ص ّرفات الزوجين.
نظام العائلة

ق�س ��م �أعمال الأ�سرة
يكتف الإ�سالم بو�ضع ه ��ذه المنهجية ال�سلوكية ،بل ّ
ول ��م ِ
خا�ص ًا يتنا�س ��ب مع طبيعة ٍّ
�أي�ض� � ًا وجعل ٍّ
كل منهما،
لكل من ال ��زوج والزوجة دور ًا ّ
هذا الدور ا ّلذي ي�ش ّكل النظام الحاكم على الأ�سرة.
علي والزهراء L
وق ��د ورد �أ ّنه قد ّ
ق�س ��م الر�سول الأكرم  Pالعمل بي ��ن ّ
علي ،Q
فجعل العمل داخل البيت على عهدة فاطمة  Oوخارجه على عهدة ّ
فقالت « :Oفال يعلم ما داخلني من ال�سرور � اّإل اهلل ب�إكفائي ر�سول اهلل P
المجل�سي في �شرح ذل ��ك« :تحمّل رقاب
تح ّم ��ل رق ��اب الرج ��ال» .يقول العلاّ م ��ة
ّ
الرجال �أي تحمّل �أمور تحملها رقابهم من حمل القرب والحطب.(((»...
وعلى �أيّ حال فقد تح ّملت ال�س ّيدة الزهراء � Oأعباء البيت ح ّتى قالت« :يا
((( بحار الأنوار ،ج� ،37ص.103
((( م .ن ،ج� ،43ص.81

الرجال ّ
قوامون
يقول اهلل تعالى في محكم �آياته } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{(((ّ � .إن ه ��ذه الآي ��ة الكريمة ،تعتبر

ّيماّوقلاو ةرسألا ماظن

ر�سول اهلل لقد مجلت يداي من الرحاء �أطحن مرّة و�أعجن مرّة»(((.
علي والزهراء  Lي�ش� � ّكل قدوة في نظامه للم�ؤمني ��ن عموم ًا ،لذلك
وبي ��ت ّ
نجد الروايات ا ّلتي تتحدّث عن عمل المر�أة داخل بيتها  -و�إن لم يكن ذلك واجب ًا
النبي الأكرم �« :Pأيّما امر�أة رفعت من
�إلزامي� � ًا على الم�ستوى
ال�شرعي  -فعن ّ
ّ
بي ��ت زوجه ��ا �شيئ� �اً من مو�ض ��ع �إلى مو�ضع تريد ب ��ه �صالحاً � اّإل نظ ��ر اهلل �إليها
ومن نظر اهلل �إليه لم يع ّذبه»(((.
وف ��ي رواية عن الإم ��ام الباقر �« :Qأيّما ام ��ر�أة خدمت زوجه ��ا �سبعة �أيّام
�أغل ��ق اهلل عنه ��ا �سبعة �أبواب من الن ��ار وفتح لها ثمانية �أبواب من الج ّنة تدخل
من �أيّها �شاءت»(((.

الأ�سا� ��س ا ّلذي يريده اهلل تعالى لتق�سي ��م الأدوار بين الرجل والمر�أة في حياتهما
الزوجي ��ة ،حيث جعلت ال ��زوج قيِّم ًا على الأ�سرة ،والق َّوام ه ��و ا ّلذي يقوم بالأمر،
وهي �صيغة مبالغة لكثرة القيام.
أسباب ّ
القوامية

تتحدّث الآية ال�شريفة عن �سببين �أ�سا�سين لقوام َّية الرجل في الأ�سرة ،وهذان
ال�سببان هما:
((( ذخائر العقبى ،الطبري� ،ص.50
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،21ص.451
((( م .ن ،ج � ،20ص .172
((( �سورة الن�ساء ،الآية.34:
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يقول تعالى} :ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ{؛ � ّإن اهلل تعالى ّ
ف�ضل بع�ضهم
على بع�ض �أي َّ
ف�ضل الرجال على الن�ساء .فما المراد بالتف�ضيل في الآية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ال ب ّد من � ّأن نذكر � ّأن للتف�ضيل معنيين:
التكويني :بمعنى � ّأن التف�ضيل تكون له عالقة ببنية الج�سد
الأول :التف�ضي ��ل
ّ
وملحقات ��ه� ،أي � ّأن الرجل �أقوى ج�سدي ًا في�ستطيع حماية الأ�سرة ،والخو�ض
ف ��ي مجاالت الحياة من �أجل العمل والم�ش ّقة لتح�صيل قوت الأ�سرة ،و�أقوى
من حيث تغليب العقل على العاطفة ،حيث �إ ّنه �أقدر على ح�سم القرارات.
الت�شريفي :والمراد من ��ه الف�ضل في ال�شرف والقرب من
الثان ��ي :التف�ضي ��ل
ّ
اهلل تعال ��ى كم ��ا ّ
ف�ضل اهلل تعال ��ى الإن�سان على �سائ ��ر المخلوقات بالعقل،
وكما ّ
ف�ضل المجاهدين على القاعدين �أجر ًا عظيم ًا.
ما المراد من التفضيل في اآلية؟
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الت�شريفي،
ولي�س المراد من التف�ضيل في الآية ال�شريفة النوع الثاني منه� ،أي
ّ
فهذا الأمر غير وارد ،لذلك قال اهلل تعالى} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ {((( .وكذل ��ك تقيي ��م
مبني عل ��ى ال�سلوك الف ��رديّ ولي�س مبني� � ًا على جن�س
الأعم ��ال ف ��ي ي ��وم القيامة ٌّ
ال�شخ� ��ص ا ّلذي ق ��ام بالعمل .يقول اهلل تعال ��ى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
التكويني ،بمعن ��ى � ّأن اهلل تعالى و�ضع مقوّمات في
و�إ ّنم ��ا المراد منه التف�ضيل
ّ
الرج ��ل تن�سج ��م مع ك ��ون الإدارة له ،فيما ل ��و قار ّناها بمقوّمات الم ��ر�أة في حال
((( �سورة الحجرات ،الآية.14:
((( �سورة النحل ،الآية.97:

ّيماّوقلاو ةرسألا ماظن

اجتمع ��ا م ��ع بع�ضهما بع� ًضا ،لأ ّنه ال ب ّد م ��ن �إدارة ،وال يمكن �أن نتحدّث عن �أ�سرة
م ��ن دون �إدارة ،وه ��ي �إمّا �أن تك ��ون للرجل و�إ ّم ��ا �أن تكون للم ��ر�أة ،و�إمّا �أن تكون
�شراكة بينهما.
فلو افتر�ضنا �أن تكون الإدارة للمر�أة مع خ�صائ�ص الرجل فهذا غير منا�سب،
التكويني.
ل ّأن �صفات الرجل هي الأ�صلح للإدارة من حيث التف�ضيل
ّ
ولو افتر�ضناها �شراكة بينهما ،فهذا ال �إمكانيّة له لأ ّنه لو افتر�ضنا �أ ّنهما لم
ي ّتفقا ،فلمن تكون �صالحية ح�سم الأمور في هذه الحالة؟ ال ب ّد من قرار ،وال ب ّد
النهائي يعود لواحد منهما ،كي ال تبقى
�أن يعرف ك ّل من الطرفين � ّأن الح�سم
ّ
الأمور مع ّلقة .ال�شراكة تعني التوافق والتعاون والت�شاور ،و�أن يكون ك ّل �شيء ً
مبنيا
على االن�سجام ،لكن لو افتر�ضنا � ّأن هذا الأمر اخت ّل في مكان ما ،فال ب ّد من
قيادة وح�سم للقرار� .إذ ًا بمجموع المعطيات ال ب ّد من �إدارة ،وهذه الإدارة هي
للرجل.
لماذا لم يجعل ال ّله المرأة كالرجل؟

ي�س� ��أل بع�ض النا� ��س� :إذا كان اهلل تعالى قد خلق الرجل بم�ؤهّ الت تجعله �أقدر
على الإدارة من المر�أة ،واهلل تعالى قادر على ك ّل �شيء فلماذا لم يخلق في المر�أة
نف�س الم�ؤهّ الت ا ّلتي خلقها في الرجل؟
وف ��ي الإجابة عن هذا ال�س�ؤال نقولّ � :إن ه ��ذا ال ين�سجم مع �إعمار الكون ،ومع
التميي ��ز ا ّل ��ذي و�ضع ��ه اهلل تعالى في الخلق ح ّت ��ى على م�ستوى الرج ��ال �أنف�سهم
والن�س ��اء �أنف�سهنّ }ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ{((( ،ح ّت ��ى يكون هناك ت�سخير
للق ��درات المتفاوتة ليعين ك ّل منهم الآخر ،ولتعمر الحي ��اة االجتماعية .فكما � ّأن
الحي ��اة االجتماعية تحتاج �إل ��ى قوّة ج�سدية في الرجل ف�إ ّنه ��ا تحتاج �إلى عاطفة
((( �سورة الزخرف ،الآية.32:
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قوي ��ة في الم ��ر�أة ا ّلتي ه ��ي م�صدر الغ ��ذاء المعن ��ويّ للطفل ،ح ّتى ل ��و كانت قوّة
العاطفة ت�ؤدّي �أحيان ًا �إلى غلبتها على العقل.
والأم ��ر ال يتع ّل ��ق فقط بالحياة الزوجية ،بل يتع ّلق ب ��ك ّل الخلق بجن�سيه الرجل
والمر�أة.
 -2الإنفاق
ال������������زواج ال���ن���اج���ح
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يق ��ول تعال ��ى} :ﭛﭜﭝﭞﭟ{ .هن ��اك ت�ل�ازم بي ��ن الم�س�ؤولية
وال�صالحية ،وال يمكن تحميل �شخ�ص م�س�ؤولية من دون �أن نعطيه �صالحية.
تو�صل علم الإدارة الحديثة� ،إلى �أ ّنه يج ��ب �أن يكون هناك تكاف�ؤٌ وتالز ٌم
وق ��د ّ
بين الم�س�ؤولية وال�صالح ّية ،فلكي ي�ستطيع الم�س�ؤول عن عمل مع ّين �أن يقوم به ،ال
ب ّد من � ّأن تكون عنده �صالح ّيات منا�سبة ي�ستطيع من خاللها �إنجاح عمله .ولهذا
ق ��ال اهلل تعالى} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ{ .ففي مقابل هذا البذل ا ّلذي ن�ش�أ
وتعب ّ
ي�ضخه الرجل في داخل الأ�سرة ،ال ب ّد من � ّأن تكون عنده �صالحية
جهد ٍ
عن ٍ
لي�ض ��ع �أموال ��ه في المو�ضع المالئ ��م من وجهة نظره ،وليكون هن ��اك تنا�سب بين
الجهد ا ّلذي بذله والنتائج ا ّلتي يو ّد الح�صول عليها.

أس��������ئ��������ل��������ة

� -1أذكر الآية ا ّلتي ّ
تدل على م�س�ألة القوّامية في حياة الأ�سرة.
 -2ما هو ال�سبب الأوّل لقوّامية الرجل؟
 -3كيف نت�صوّر القوّامية من خالل وجوب الإنفاق؟
 -4ما هو النظام الأف�ضل للعائلة وا ّلذي �أر�شد �إليه النبيّ الأكرم P؟
 -5ما هي الأجواء ا ّلتي يجب �أن تكون حاكمة على العالقة الزوجية؟
ّيماّوقلاو ةرسألا ماظن
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الدرس الرابع

حقوق الزوجة
ةجوزلا قوقح

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى جهات التفاوت بين الرجل
والمر�أة.
2ــ�2أن يدرك حقوق الزوجة على الزوج.
45

تمهيد
ةجوزلا قوقح

لقد و�ضع ال�شرع المقدّ�س حقوق ًا لك ّل من الرجل والمر�أة في عالقتهما الزوجية،
وه ��ذه الحقوق لها العديد من الأهداف؛ فهي تمنع الوقوع بالظلم والإجحاف من
جه ��ة ،ومن جهة ثانية ُتعتبر المرجعي ��ة عند الوقوع في الخالف ،مع مالحظة � ّأن
الأ�سا�س في العالقة بين الزوجين هو التفاهم والت�سامح.
التفاوت بين الرجل والمرأة

يقول تعال ��ى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{.
كلم ��ة }ﮎﮏ{ لإي�ضاح � ّأن م�س�ألة االثنينية غير موجودة ،فال توجد نظرة
خا�صة للم ��ر�أة� ،إ ّنما توجد نظرة لها عالقة بخلقهما ،وهي
خا�ص ��ة للرجل ونظرة ّ
ّ
نظرة م�شتركة مت�ساوية ٍّ
لكل منهما.
ولكنّ هذا ال يعني عدم وجود فارق بين الرجل والمر�أة ،بل هناك تفاوت بينهما
ف ��ي اال�ستع ��دادات الج�سمية والنف�سية ،م ��ن دون �أن يكون له ��ذا التفاوت ارتباط
بالنق�ص �أو الكمال؛ فقد ا�ستهدف قانون التكوين بهذا التفاوت جعل تنا�سب �أكبر
بين الرجل والمر�أة اللذين ُخلقا لحياة م�شتركة.
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أشكال التفاوت
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� ّإن البحث عن وجود تفاوت بين الرجل والمر�أة لي�س جديد ًا ،بل نجده في عمق
كيفي بين الرجل والمر�أة ،ي�ؤ ّكد
التاريخ ،ففي حين يرف�ض �أفالطون وجود تفاوت ّ
تلمي ��ذه �أر�سطو وجود هذا التفاوت حيث يقول :تختلف نوعية ا�ستعدادات المر�أة
ع ��ن الرجل كما تتفاوت الوظائف والم�س�ؤولي ��ات ا ّلتي و�ضعها قانون التكوين على
عاتق ٍّ
كل منهما ،وتختلف الحقوق ا ّلتي ي�ستدعيها لك ّل منهما في موارد عدّة.
رجح العلماء والفال�سفة ا ّلذين جا�ؤوا بعد �أر�سطو نظريّاته على نظريّات
وق ��د ّ
�أفالطون(((.
و�أ ّم ��ا الي ��وم وفي ظ ّل التقدّم العلم � ّ�ي فقد �أ�صبح التفاوت بي ��ن المر�أة والرجل
محدّد ًا ووا�ضح ًا ،وذلك اعتماد ًا عل ��ى المالحظة والتجربة والإح�صاء والدرا�سة
الميداني ��ة .ونذكر مجم ��وع االختالفات القائم ��ة ا ّلتي وقعت ب�أيدين ��ا م ّما �أنجزه
المح ّققون:
من الزاوية الج�سمية:
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 -1الرجل ب�شكل عا ّم �ضخم البنية ،والمر�أة لي�ست كذلك.
 -2الرجل �أخ�شن والم ��ر�أة �ألطف� ،صوت الرجل �أ�ضخم و�أكثر خ�شونة و�صوت
المر�أة �ألطف و�أكثر نعومة.
 -3الم ��ر�أة �أ�سرع نم ّو ًا م ��ن الرجل � .اّإل � ّأن النم ّو الع�ضل � ّ�ي للرجل �أكبر من نمو
والبدني.
الع�ضلي
المر�أة
ّ
ّ
الجن�سي من الرجل كما �أ ّنها �أ�سرع منه في العجز
 -4المر�أة �أ�سرع �إلى البلوغ
ّ
عن الإنجاب.
((( راجع :نظام حقوق المر�أة في الإ�سالم لل�شهيد مرت�ضى مطهري� ،صفحة  159وما بعدها.

ال�صبي �إلى النطق.
 -5البنت �أ�سرع من
ّ
متو�سط دماغ المر�أة ،مع �أخذ ن�سبة
متو�س ��ط حجم دماغ الرجل �أكبر م ��ن ّ
ّ -6
الدماغ �إلى مجموع البدن بعين االعتبار.
 -7رئة الرجل ت�ستوعب حجم ًا �أكبر من الهواء.
� -8ضربات قلب المر�أة �أ�سرع من �ضربات قلب الرجل.
من الزاوية النف�سية:

ةجوزلا قوقح

 -1يمي ��ل الرج ��ل �أكثر من المر�أة �إل ��ى الألعاب الريا�ضي ��ة وال�صيد والأعمال
الحركية.
� -2إح�سا�س ��ات الرجل معار�ض ��ة وحربية و�إح�سا�سات الم ��ر�أة �سلمية .تحجم
المر�أة عن ا�ستخ ��دام العنف �ض ّد الآخرين ومع نف�سها ولذا تنخف�ض ن�سبة
يتو�سل ه�ؤالء
االنتح ��ار بي ��ن الن�ساء .واالنتح ��ار عند الرج ��ال �أب�شع حي ��ث ّ
تتو�سل الن�ساء بالأقرا�ص
ب�إطالق النار والقذف ب�أنف�سهم من �شاهق ،بينما ّ
المنومّة والموا ّد المخدّرة.
 -3الم ��ر�أة �أكثر انفع� � ً
اال من الرجل� ،أي �أ ّنها تخ�ضع لت�أثي ��ر �أحا�سي�سها ب�شكل
�أكبر من الرجل.
 -4تمي ��ل الم ��ر�أة ب�شدّة �إل ��ى الجمال والزين ��ة والأزياء المختلف ��ة على عك�س
الرجل.
 -5المر�أة �أكثر حيطة من الرجل ،و�أكثر خوف ًا.
 -6عواط ��ف الم ��ر�أة �أمومي ��ة ،ويظهر ه ��ذا الإح�سا�س منذ مرحل ��ة الطفولة.
وللمر�أة عالقة �أكبر بالأ�سرة وهي تلتفت ب�شكل غير �شعوريّ لأهم ّية محيط
الأ�سرة قبل الرجل.
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 -7ال ت�صل المر�أة ب�شكل عا ّم �إلى م�ستوى الرجل في العلوم البرهانية والم�سائل
العقلية الجا ّفة � ،اّإل �أ ّنها ال تق ّل عنه في مجال الأدب والفنّ و�سائر الم�سائل
المرتبطة بالذوق والعاطفة.
 -8الرج ��ل �أكبر قدرة على كتمان ال�س� � ّر ،وكتمان الأخبار المزعجة في داخله
ولذا هو �أ�سرع لالبتالء بالأمرا�ض النا�شئة ج ّراء كتمان ال�س ّر.
ال������������زواج ال���ن���اج���ح

من زاوية العواطف المتبادلة:

يبتغ ��ي الرج ��ل م�صاحب ��ة الم ��ر�أة و�أن يجعلها تح ��ت ت�ص ّرفه ،والم ��ر�أة تريد
امتالك قلب الرجل وال�سيطرة عليه عن طريق قلبه ،فهو يريد الت�س ّلط عليها من
فوق وهي تريد النفوذ �إلى داخل قلبه.
تري ��د الم ��ر�أة م ��ن الرج ��ل ال�شجاع ��ة والرجول ��ة ،وه ��و يري ��د منه ��ا الجمال
والعاطفة.
التناسب ال التساوي
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على �ضوء ما تقدّم من الفرق بين الرجل والمر�أة ،ي ّت�ضح � ّأن ما ينا�سب المر�أة
قد ال يكون منا�سب ًا للرجل والعك�س �صحيح .وبناء عليه فلي�س المطلوب �أن ُن�سقط
واق ��ع الم ��ر�أة على واقع الرجل �أو واق ��ع الرجل على واقع المر�أة ب ��ل المطلوب �أن
نعط ��ي ك ًال منهما ما ينا�سبه وينا�س ��ب �صفاته الج�سمية والنف�سية ،فالمطلوب هو
التنا�سب ال الت�ساوي بينهما.
حقوق الزوجة

ّ
يلخ�ص الإمام زين العابدين  Qحقوق الزوجة فيقول:
«و�أ ّم ��ا ح � ّ�ق الزوجة ف� ��أن تعلم � ّأن اهلل ع َّز وج� � َّل جعلها لك �سكن� �اً و �أن�ساً؛
فتعل ��م � ّأن ذل ��ك نعم ��ة م ��ن اهلل علي ��ك فتكرمها وترفق به ��ا ،و �إن كان ح ّقك

عليه ��ا �أوج ��ب ف� ��إ َّن له ��ا علي ��ك �أن ترحمه ��ا»(((.
و�أمّا تف�صيل الحقوق ا ّلذي ذكرها العلماء للزوجة فهي:
 -1النفقة

((( �أمالي ال�صدوق� ،ص .453
((( تحرير الو�سيلة ،الإمام الخميني { ،ج� ،2ص.315
((( م .ن.
((( الكافي ،ج � ،4ص .11

ةجوزلا قوقح

والنفقة تكون من خالل عدّة �أمور هي:
�أ -الطع ��ام :والمق�صود �أن يكون بما ه ��و المتعارف من الإطعام بال تبذير وال
�شح ،بل يكون الإطعام بما يتنا�سب مع العرف وبما هو الئق ب�أمثالها ،يقول
ّ
الخميني {« :ف�أ ّم ��ا الطعام فكميّته بمقدار ما يكفيها ل�شبعها،
الإمام
ّ
وف ��ي جن�س ��ه يرج ��ع �إلى ما ه ��و المتع ��ارف لأمثالها في بلده ��ا والموالم
الوليمة لزواجها وما تعوّدت به بحيث تت�ضرّر بتركه»(((.
وح ّتى بالن�سبة �إلى الفاكهة ،ف� ّإن على الزوج �أن ي�ؤمّن لها ما هو المتعارف وما
الخميني {« :و�أولى
يليق ب�ش�أنها من فاكه ��ة الموا�سم المختلفة ،يقول الإمام
ّ
بذل ��ك المق ��دار الالزم من الفاكهة ال�صيفية ا ّلتي تناولها كالالزم في الأهوية
الحارّة ،بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الف�صول لمثلها»(((.
�إال � ّأن عل ��ى الرج ��ل �أن ال يغف ��ل ع ��ن � ّأن المقدار ا ّل ��ذي ذكرناه �إ ّنم ��ا هو �أدنى
الم�ستحب وما ن ��دب �إليه ال�شرع المقدّ�س فهو �أن ي�سبغ على العيال؛
الواج ��ب� ،أما
ّ
فف ��ي الرواية عن الإمام زي ��ن العابدين �« :Qأر�ضاكم عن ��د اهلل �أ�سبغكم على
عياله»(((.
ب  -اللبا� ��س :وكذل ��ك علي ��ه �أن ي�ؤمّن لها الملب�س المنا�س ��ب ل�ش�أنها ،ولما هو
المتع ��ارف ،وك ��ذا عليه �أن ي�ؤمّن له ��ا الملب�س المنا�س ��ب لل�شتاء ولل�صيف،
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الخميني {« :وكذل ��ك الحال في الك�س ��وة ،فيالحظ في
يق ��ول الإمام
ّ
قدره ��ا وجن�سه ��ا عادة �أمثاله ��ا وبلد �سكناها والف�صول ا ّلت ��ي تحتاج �إليها
�شتاء و�صيفاً»(((.
ج  -ال�سكن :عليه �أن ي�ؤمّن لها م�سكن ًا منا�سب ًا بحالها ،فيه المنتفعات الأ�سا�س،
ولي� ��س لها �أن ت�شت ��رط �أن يكون مملوك ًا بل عليه �أن ي�ؤ ّم ��ن ال�سكن فقط ولو
بالإجارة.
ويمك ��ن للزوجة �أن تطالب بالتف ّرد �أي �أن تك ��ون منفردة بال�سكن� ،أي ال يدخل
ّ
«وت�ستحق في الإ�سكان �أن
معه ��ا في البيت �سواها ،يقول الإمام الخمين � ّ�ي {:
ي�سكنه ��ا داراً تلي ��ق بها بح�س ��ب عادة �أمثالها ،وكانت لها م ��ن المرافق ما تحتاج
�إليها ،ولها �أن تطالبه بالتفرّد بالم�سكن عن م�شاركة غير الزوج �ضرّة �أو غيرها،
من دار �أو حجرة منفردة المرافق� ،إما بعارية �أو �إجارة �أو ملك.(((»...
و�أمّا الفر�ش في البيت فبال�شروط ال�سابقة� ،أي �أن يكون منا�سب ًا لحالها و�ش�أنها،
«و�أ ّم ��ا الإخ ��دام ف�إ ّنما يجب �إن كانت ذات ح�شمة و�ش�أن وم ��ن ذوي الإخدام ،و� اّإل
خدمت نف�سها ،و�إذا وجبت الخدمة ف�إن كانت من ذوات الح�شمة بحيث يتعارف
م ��ن مثله ��ا �أن يك ��ون لها خادم مخ�صو� ��ص ال ب ّد من اخت�صا�صها ب ��ه ،ولو بلغت
ح�شمته ��ا بحي ��ث يتعارف من مثلها تع� �دّد الخادم فال يبعد وجوب ��ه ...والأولى
�إيكال الأمر �إلى العرف والعادة في جميع المذكورات ،وكذا في الآالت والأدوات
المحت ��اج �إليه ��ا ،فه ��ي �أي�ضاً تالحظ ما هو المتع ��ارف لأمثالها بح�سب حاجات
بلدها ا ّلتي ت�سكن فيها»(((.
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.316
((( م .ن.
((( م .ن.

من خالل ما تقدّم من الحديث عن النفقة ن�ستنتج بع�ض الأمور:
 -1لي� ��س للم ��ر�أة ا ّلتي لي�س م ��ن �ش�أنها �أن يكون لها خادم ��ة �أن تطالب زوجها
بخادم ��ة ،ح ّت ��ى لو كانت في حاج ��ة �إليها� ،إال �أ ّنه م ��ن الأخالقيات �إذا كان
قادر ًا �أن ي�ؤمِّ ن لها خادم ًة.
 -2لي� ��س للزوج ��ة �أن تطالب زوجه ��ا ب�شراء الألب�سة ا ّلتي ال تلي ��ق ب�ش�أنها ،من
الأنواع الغالية والثمينة وكذا المجوهرات وغير ذلك.
ّ � -3إن م ��ا تطلبه الزوجة من زوجه ��ا كتم ّلك �ش ّق ٍة ،ال موجب له �شرع ًا بالن�سبة
للزوج بل � ّإن الإجارة �أو اال�ستعارة هي الواجب عليه وال �شيء �آخر.
المواقع ��ة هي ّ
الحق الثاني م ��ن حقوق الزوجة ،ف�إ ّنه يجب على الزوج �أن يواقع
ي�ستحب له �أن يق�ض ��ي حاجتها ،بل الأحوط
زوجت ��ه م ّرة ف ��ي الأربعة �أ�شهر ،نع ��م
ّ
وجوب ذلك �إذا كانت في معر�ض المع�صية لو لم يواقعها(((.
وينبغ ��ي �أن يته ّي� ��أ الرجل لزوجت ��ه ،كما ورد عن الإم ��ام الكاظم  ،Qحيث
ي ��روي الح�سن بن جه ��م قال« :ر�أيت �أب ��ا الح�سن اخت�ضب ،فقل ��ت :جُ علت فداك
اخت�ضبت؟ فقال :نعمّ � ،إن التهيئة ممّا يزيد في ع ّفة الن�ساء ،ولقد ترك الن�ساء
ّ
أزواجهن التهيئة ،ث ّم قال� :أي�سرّك �أن تراها على ما تراك عليه �إذا
الع ّفة بترك �
كنت على غير تهيئة؟ قلت :ال ،قال :فهو ذاك»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qال غنى بالزوج عن ثالثة �أ�شياء فيما بينه وبين
زوجت ��ه ،وه ��ي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبّته ��ا وهواها ،وح�سن ُخ ُلقه
((( من اال�ستفتاءات المر�سلة �إلى �سماحة ال�سيد علي الخامنئي} ،وقد �أجاب عنها بخطّ ه.
((( الكافي ،ج � ،5ص .567

ةجوزلا قوقح

 -2الو�صال

53

ال������������زواج ال���ن���اج���ح

معها ،وا�ستعماله ا�ستمالة قلبها بالهيئة الح�سنة في عينها ،وتو�سعته عليها»(((.
كم ��ا �أنّ المك ��وث في البي ��ت مع العيال م ��ن الأمور ا ّلتي دعا له ��ا الر�سول
الأك ��رم  ،Pفف ��ي الرواية عن ��ه« :جلو�س المرء عن ��د عياله �أح � ّ�ب �إلى اهلل
تعالى من اعتكاف في م�سجدي هذا»(((.
وكثي ��ر ًا م ��ا ن�سمع عن زوجة يغيب عنها زوجها ب�سب ��ب العمل لفترات ،وعندما
يعود ال يبقى ليجل�س معها فترات كافية بالن�سبة �إليها لت�شعر بوجوده وتعوّ�ض عن
فت ��رة غيابه ،بل يبادر �إل ��ى ال�سهرات الطويلة بعيد ًا عنه ��ا ،ويخرج �إلى النزهات
وحده كمن ال م�س�ؤولية عليه.
أس��������ئ��������ل��������ة

 -1متى نلج�أ �إلى الحقوق؟
 -2ما الهدف من الحقوق؟
 -3تحدّث عن حقوق الزوجة في الإ�سالم.
 -4هل المبيت عند المر�أة من الحقوق �أو الآداب؟
� -5أذكر ثالثة من �آداب التعاطي مع الزوجة.
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((( بحار الأنوار ،ج � ،75ص .237
((( تنبيه الخواطر ،ورام بن �أبي فرا�س ،ج� ،2ص.441

الدرس الخامس

حقوق الزوج
جوزلا قوقح

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى حقوق الزوج على الزوجة
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تمهيد
جوزلا قوقح

هن ��اك مجموعة من الحقوق ا ّلتي �أعطاه ��ا اهلل تعالى للرجل ،لي�ؤدّي دوره من
خاللها ،ه ��ذه الحقوق ا ّلتي �أ ّكد ال�شرع المقدّ�س على �ضرورة مراعاتها وااللتزام
به ��ا ،ح ّتى ورد في الرواية عن ر�س ��ول اهلل �« :Pأعظم النا�س ح ّق� �اً على المر�أة
زوجها ،و�أعظم النا�س ح ّقاً على الرجل �أمّ ه»(((.
ما هي حقوق الزوج؟

�سنتط ّرق لك ّل ّ
حق من هذه الحقوق ب�شيء من التف�صيل.
ّ -1
حق اال�ستمتاع

� ّإن لل ��زوج الح � ّ�ق في اال�ستمت ��اع بالزوجة .ويجب عل ��ى الم ��ر�أة �أن تل ّبي رغبة
�شرعي كما لو
وال�شرعي ،ما لم يكن هناك مانع
الطبيعي
الرجل في ممار�سة ح ّقه
ّ
ّ
ّ
كانت في �أيّام عادته ��ا ال�شهريّة� ،أو �أيّام نفا�سها ،ف�إ ّنه يحرم على المر�أة والرجل
ممار�س ��ة العملية الجن�سي ��ة الكاملة في هذه الأيّام� ،أ ّم ��ا �سائر اال�ستمتاعات دون
العملية الكاملة فهو جائز(((.
((( كنز العمال ،ح.44771
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،1ص.53
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وف ��ي الرواية �أ ّنه جاءت ام ��ر�أة �إلى ر�سول اهلل  Pفقالت« :ي ��ا ر�سول اهلل ما
ح � ّ�ق ال ��زوج عل ��ى الم ��ر�أة؟ فقال له ��ا�« :أن تطيع ��ه وال تع�صي ��ه .وال تت�صدّق من
بيته ��ا ب�ش ��يء � اّإل ب�إذنه ،وال ت�صوم تطوّعاً � اّإل ب�إذن ��ه ،وال تمنعه نف�سها و�إن كانت
عل ��ى ظه ��ر قت ��ب» .والمق�صود بالقتب :رح ٌل �صغي ٌر على ق ��در ال�سنام يو�ضع على
الجمل((( ،والتعبير بهذا كناية عن �شدّة الوجوب في �أن تكون الزوجة تحت رغبة
زوجها ولو في �أحلك الظروف.
ا�ستعداد تا ّم لتلبية رغبات الزوج
خال�ص ��ة الأم ��رّ � :أن على المر�أة �أن تكون في
ٍ
الجن�سية ،بحيث تو ّفر له الح�صانة ا ّلتي ي�سعى �إليها من هذه الناحية.
ّ
التجمل له

والم ��راد من التج ّمل �أن يراها في �صورة ت�س ّره دائم ًا وتجذبه �إليها؛ من خالل
لب� ��س الأثواب ا ّلتي يح ّبها وو�ضع العطور ا ّلت ��ي ي�ست�أن�س بها وغير ذلك من الأمور
تح�سنها في عيني زوجها .وقد ورد في الرواية عن الإمام
ا ّلتي تدرك الزوجة �أ ّنها ّ
ال�ص ��ادق « :Qال غن ��ى بالزوج ��ة فيما بينه ��ا وبين زوجه ��ا الموافق لها عن
ث�ل�اث خ�ص ��ال ّ
وهن� :صيان ��ة نف�سها عن ك ّل دن�س ح ّتى يطمئ � ّ�ن قلبه �إلى الثقة
به ��ا في حال المحب ��وب والمكروه ،وحياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند ز ّل ٍة
تكون منها ،و�إظها ُر
بالخالبة((( ،والهيئ ِة الح�سن ِة لها في عينه»(((.
ِ
الع�شق ل ُه ِ
ّ
بحق االستمتاع
من المشاكل المتع ّلقة
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عل ��ى ال ��زوج �أن يلتفت �إلى �أمر مهمّ �آخر ،وهو � ّأن تحقيق الرغبة والو�صول �إلى
الجن�سي لي�س حك ��ر ًا عليه ،بل � ّإن الزوجة �أي� ًضا ّ
يحق لها �أن
الر�ض ��ا حالة الإ�شباع
ّ
ت�ص ��ل �إلى ما و�صل �إلي ��ه ،ل ّأن و�صول �أحدهم ��ا �إلى غايته دون الآخ ��ر قد يت�س ّبب
((( ال�صحاح ،الجوهري ،دار العلم للماليين ،ج� ،1ص.198
((( الخالبة  -بالك�سر :القول اللطيف.
((( تحف العقول ،الحراني� ،ص .323

بعديد من الم�شاكل.
وعل ��ى ك ّل من ال ��زوج والزوجة �أن ي�سعى بطريقته لح ّل ه ��ذه الأزمة ،فلو كانت
الزوج ��ة هي ا ّلتي ال ت�صل �إلى حالة الإ�شب ��اع كما هو الغالب ،و�سبب ذلك الخجل
ف ��ي العالقة م ��ع الزوج ،فتكتفي ب�سبب ه ��ذا الخجل في �أن ي�أخ ��ذ الرجل حاجته
منها ،ح ّتى ولو كانت قد �أقحمت نف�سها في هذه العالقة من دون �أن تكون مح ّققة
لكامل رغبتها.
العملي ،ويزيد في
وه ��ذا خط�أ ينعك�س نف�سي ًا على المر�أة ،وينعك�س على �أدائها
ّ
�شعوره ��ا ب�أ ّنها مظلومة معه ،و�أ ّن ��ه يح�صل على مبتغاه ،وال تح�صل هي على �شيء
في المقابل.
� ّإن العالق ��ة الناجح ��ة لي�س ��ت العالقة ا ّلتي تتج ��اوب فيها المر�أة فق ��ط� ،إ ّنما
العالق ��ة الناجحة هي ا ّلتي يتجاوب فيها الرجل �أي�ض� � ًا مع المر�أة ،فكما تتجاوب
مع ��ه فيما يطلبه لي�صل �إلى رغبته ،يجب �أن يتجاوب معها فيما تطلبه لت�صل �إلى
رغبتها ،وقد ورد في الرواية عن �أمير الم�ؤمنين �« : Qإذا �أراد �أحدكم �أن ي�أتي
زوجته فال يعجلها ،ف� ّإن للن�ساء حوائج»(((.

جوزلا قوقح

إذاً ،كيف نعالج هذه المسألة؟

ّ -2
حق �إعطاء الإذن في الخروج من المنزل

الح � ّ�ق الثان ��ي من حقوق الزوج  ،هو ح � ّ�ق �إعطاء الإذن للم ��ر�أة فيما لو �أرادت
الخروج من البيت ،فال يجوز للزوجة �أن تخرج �إال ب�إذن زوجها.
وحق الإذن بالخروج ّ
ّ
حق ثابت للرجل ال يقبل ا�شتراط عدمه في عقد الزواج،
فل ��و ا�شترطت المر�أة عل ��ى الرجل في العقد� ،أن ال يكون م ��ن ح ّقه �أن يمنعها من
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص .118
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و�صح العقد(((.
الخروج من المنزل� ،سقط ال�شرطّ ،
وق ��د ورد ف ��ي الرواية عن الر�سول الأك ��رم  ...« :Pوال تخرج م ��ن بيتها � اّإل
ب�إذنه ،ف�إن خرجت بغير �إذنه لعنتها مالئكة ال�سماء ومالئكة الأر�ض ومالئكة
الغ�ضب ومالئكة الرحمة ح ّتى ترجع �إلى بيتها»(((.
� ّإن ح � ّ�ق �إعطاء الإذن في الخروج من المنزل هو نقطة مركزية في �صالح ّيات
الرجل ،وعدم الخروج من المنزل له عالقة بالمو�ضوع الإداريّ  ،كما � ّأن له عالقة
بتنظيم حالة الأ�سرة.
يمكن لبع�ض الن�ساء �أن ي�س�ألن� :أال ي�ش ّكل هذا ظلم ًا للمر�أة والعياذ باهلل؟
وللج ��واب ع ��ن هذا� :أ ّن ��ه �إذا فهمنا � ّأن ه ��ذا ّ
الحق جزء من الدائ ��رة الإدارية
طبيعي وع ��ادل ،حينما يكون الرجل قد تربّى تربي ًة يخ�شى معها
للرج ��ل ،فهو �أمر
ّ
اهلل تعال ��ى ،ويلتفت �إلى �إن�سانية الطرف الآخر ،ويكون في �إدارته واعي ًا ،بحيث ال
ي�صب ��ح الخروج عقبة من ِق َب ِله في �إعطاء الإذن ،وال من ِق َب ِلها في تكراره بطريقة
ت�ض ّيع طبيعة الحياة الزوجية.
ً
إ�سالميا للزوج هي بالواقع �ضابط ٌة تقول للزوجة :ادر�سي
فال�صالحيّات المعطاة �
و�ضعك جي ً
ّدا ،فال يجوز �أن تبقي خارج البيت دون ا�ستئذان ،فالرجل ال يرتاح عندما
يج ��د � ّأن زوجت ��ه خارج البيت معظم الوقت ،و�أن ت�ستهت ��ر بوجودها في البيت ،فهذا
خالف موا�صفات الحياة الأ�سرية ال�سليمة ،وبنا ًء عليه ف� ّإن على المر�أة:
�أو ًال� :أن تحتاط باختيار �أوقات الخروج من المنزل بحيث ال تتنافى مع رغبات
الزوج �أو تتنافى مع الواجبات الأ�سرية الأخرى.
ثاني� �اً� :أن ت�أخ ��ذ الزوجة بعين االعتبار �أ ّنه لي�س له ��ا ّ
�شرعي بالخروج من
حق
ّ
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.302
((( مكارم الأخالق� ،ص.214

�شرعي
المنزل �إ َّال ب�إذن ،ما ي�ش ّكل عندها نوع ًا من الر�ضا ،وطالما �أ ّنه ح ٌّق
ٌّ
تتق ّبل الأمر ت�سليم ًا للأحكام الإلهية.
ينبغي للزوج من الناحية الأخالقية والإن�سانية مراعاة رغباتها وخ�صو�ص ّياتها،
ف�ل�ا يكون �أناني ًا ومت�شدّد ًا� ،إل ��ى درجة الإ�ضرار بم�شاعرها ،ب ��ل عليه �أن يعطيها
حري ًة معقولة ويتم ّتع ب�شيء من المرونة الحكيمة في هذا المجال.
فالم�شكلة لي�ست من ال�ضابطة والتنظيم الإداريّ  ،الم�شكلة في ال�سلوك والأداء
والممار�س ��ة ،وهذا ا ّلذي يحتاج مراجعة ومتابعة ،وهو ا ّلذي ي�س ّبب م�شكلة للمر�أة
في بع�ض الحاالت.
ّ
الحق الثالث من حقوق الرجل ا ّلتي يمكن فهمها كنتيجة غير مبا�شرة لوجوب
الإنفاق المنوط بالزوج هو ّ
حق ح�سم الأمور ا ّلتي تتع ّلق بالإدارة المالية للمنزل.
الطبيعي �أن
فعندم ��ا قلنا � ّإن الإنفاق في داخل الأ�سرة من واجب الرجل ،فمن
ّ
ال ينفق الرجل � اّإل على ما يقنعه ويراه �صالح ًا.
�إنّ ح�س ��م الأمور في داخ ��ل الأ�سرة بالحقيقة له عالق ��ة مركزية بالإنفاق.
وه ��ذا مثاله في الم�س�ألة المالية ،وقد ين�سحب �إلى الم�سائل الأخرى كالتربوية
�أو غيرها لو كانت على ارتباط بم�س�ألة الإنفاق ،فلو اختلف الزوجان في ال�ش�ؤون
التربوي ��ة ،ك�أن �أراد ال ��زوج �أن يجعل الولد في مدر�سة مع ّينة ،والزوجة ترى �أن
يك ��ونَ في مدر�سة �أخ ��رى ،فالح�سم بالنهاية للزوج ،لأ ّنه ه ��و ا ّلذي �سيدفع في
كلتا المدر�ستين ،فقد ح ّمله الإ�سالم م�س�ؤولية تربية الأوالد والإنفاق عليهم.
وع ��ن ر�سول اهلل  ...« :Pوال تعطي �شيئاً �إال ب�إذنه ،ف�إن فعلت فعليها الوزر
وله الأجر.(((»...
((( الكافي ،ج� ،5ص.508

جوزلا قوقح

ّ -3
حق ح�سم الأمور الإدارية في الأ�سرة
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حق الطاعة ،خ ��ارج هذه الدائرة ،دائرة الإنفاق من الزوجّ ،
لي� ��س للزوج ّ
وحق
اال�ستمت ��اع ،كم ��ا لو طلب منه ��ا �أن ترتكب مح ّرم ًا ف�إ ّنه ال يج ��وز لها �أن تطيعه في
الأمر.
للرج ��ل ح � ّ�ق القرار بالأم ��ور الم�شترك ��ة ا ّلتي تحتاج �إل ��ى قرار� ،أ ّم ��ا الت�صرّفات
الخا�صة� ،أو �أن تعبِّر بطريقة معيّنة �أو تعمل عم ًال
ال�شخ�صي ��ة كت�صرّفها ف ��ي �أموالها ّ
بحق اال�ستمتاع� ،أو ّ
خا�ص ،ال عالقة له ّ
حق الخروج
غر�ض ّ
معي ًّنا� ،أو تمتنع عن امتالك ٍ
الخا�صة ا ّلتي ال ّ
حق له في الإلزام فيها.
من المنزل ،فهذه الأمور من �ش�ؤونها
ّ
الخميني { في ه ��ذا الأمر« :ال يتح ّق ��ق الن�شوز بت ��رك طاعته
يق ��ول الإم ��ام
ّ
فيما لي�ست بواجبة عليها ،فلو امتنعت عن خدمات البيت وحوائجه ا ّلتي ال تتع ّلق
باال�ستمتاع من الكن�س �أو الخياطة �أو الطبخ �أو غير ذلك ،ح ّتى �سقي الماء وتمهيد
الفرا�ش ،لم يتح ّقق الن�شوز»((( ،ل ّأن خدمة المنزل وتوابعها لي�ست واجب ًة عليها.
أس��������ئ��������ل��������ة
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 -1عدّد حقوق الزوج ا ّلتي ينبغي للزوجة مراعاتها.
 -2ما هي حدود وجوب طاعة الزوجة للزوج؟
 -3هل يُعتبر ّ
حق �إعطاء الإذن في الخروج ظلماً للمر�أة ولماذا؟
 -4م ��ن �أي ��ن ن�ستنت ��ج � ّأن ح�س ��م الق�ضاي ��ا الخالفي ��ة ف ��ي �إدارة البي ��ت
المالية يح�سمها الزوج؟
 -5عدّد الآداب في عالقة الزوجة مع زوجها.
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.305

الدرس السادس

المشاكل الزوجية
ةيجوزلا لكاشملا

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى �آثار الزواج الفا�شل
2ــ�2أن يدرك �أ�سباب الخالفات الزوجية
3ــ�3أن يتع ّرف �إلى كيف ّية تو ّقي ف�شل الزواج
63

تمهيد

آثار الزواج الفاشل

كما � ّأن للزواج الناجح �آثاره الإيجابية ،ف� ّإن للزواج الفا�شل �آثاره ال�سلبية ،وقد
تكون في بع�ض الأحيان خطيرة ومدمّرة ،ومن �آثار الزواج الفا�شل:

ةيجوزلا لكاشملا

ب�شكل ع ��ا ّم على حال ��ة المودّة والإلف ��ة ا ّلتي ت�س ��ود الأ�سرة،
ت�ؤ ّث ��ر النزاع ��ات ٍ
وبا�ستمراره ��ا تقلب الأجواء الأُ�سريَّة الحميمة �إل ��ى �أجواء ال�ضغينة و�إلى العداوة
في بع�ض الأحيان.
ه ��ذا على �صعيد الزوجي ��ن� ،أمّا على �صعيد الأطفال ف� ّإن الآث ��ار ت ّتخذ �أ�شك ً
اال
ته� �دّد تربيتهم وتن�شئتهم في الطري ��ق الم�ستقيم؛ فالنزاع ي�س ّمم ج ّو الأ�سرة ،كما
و� ّإن دخ ��ان المعارك ال ب ّد من �أن يحرق عيونهم �إن لم نقل �إ ّنه �سيخنقهم ويق�ضي
على م�ستقبلهم.
لك ��ن ينبغ ��ي �أن ال يقت�صر نظرنا �إلى الأمر من الجه ��ة ال�سلبية فقط  ،ف� ّإن في
وج ��ود بع�ض الم�شاكل جهة �إيجابية �أي� ًضا ،حي ��ث من خالل بروزها ،و�إ�صالحها،
تفاهمات ُ
يمكن �أن تكون �أر�ض َّي ًة لراح ٍة طويلة الأمد.
ي�صل الطرفان �إلى
ٍ
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 -1الطالق:
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� ّإن م�س�أل ��ة الطالق هي م ��ن �أخطر و�أكبر الم�شاكل الناتج ��ة عن ف�شل العالقة
الزوجي ��ة .والطالق م ��ن الأمور المكروهة في ال�شرع المق ّد� ��س؛ ففي الرواية عن
ر�س ��ول اهلل « :Pم ��ا م ��ن �ش ��يء �أبغ� ��ض �إل ��ى اهلل ع َّز وج� � َّل من بي ��ت يخرب في
الإ�سالم بالفرقة»(((.
وع ��ن الإم ��ام عل � ّ�ي « :Qتز ّوج ��وا وال تط ّلق ��وا ف� �� ّإن الط�ل�اق يهت� � ّز من ��ه
العر�ش»(((.
وللط�ل�اق مفا�سد كثي ��رة ومنها ت�ضيي ��ع الأوالد ،ف� �� ّإن الولد ف ��ي حاجة دائمة
�إل ��ى حنان الأ ّم وال يمكن لأيّ امر�أة �أخرى �أن تح� � َّل مح َّل الأ ّم في تربية الأطفال،
وبحاجة كذلك لظ ّل الأب ا ّلذي ال يمكن لأحد �أن يعوّ�ضه ب�سهولة ،هذا ف�ض ًال عن
الآثار النف�سية ا ّلتي تطال روح الطفل مما يعانيه من ُب ْع ِد �أمّه و�أبيه وال�شعور بعدم
الطم�أنينة ا ّلتي تبعثها في نف�سه الأجواء الهادئة في الأ�سرة الم�ستق ّرة.
 -2العنف الأ�سريّ :
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وال ��زواج الفا�شل ي�س ّبب ح ��االت العنف الأ�سريّ ا ّلتي تظه ��ر من خالل العنف
واالعت ��داء بال�ض ��رب خ�صو� ًصا على الزوجة من قبل ال ��زوج ،وقد ي�صل الأمر في
بع� ��ض الأحيان ليط ��ال الأطفال من ِقبَل ال ��زوج �أو الزوج ��ة� ،إذ � ّإن بع�ض الأزواج
ين ّف�س تو ّتره من �شريكه في �أطفاله من خالل ال�ضرب ،والتعامل ال�س ّيئ.
وح ��االت العنف الأ�سريّ هذه من الم�شاكل ا ّلتي تهدّد م�ستقبل المجتمع ،نظر ًا
يتو�صل �إلى �إثبات
لم ��ا تحمله من الخطورة المتم ّثلة في ن�شوء جيل عني ��ف متو ّتر ّ
م�آربه بالعنف وال�صدام.
((( الكافي ،ج � ،5ص .328
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،15ص .268

� ّإن الإ�سالم لم يجز العنف في الأ�سرة ،وفي الرواية عن الر�سول الأكرم �« :Pإ ّني
علي Q
لأتعجّ ب ممّن ي�ضرب امر�أته وهو بال�ضرب �أولى منها»((( .وعن الإمام ّ
فيما �أو�صى ابنه الح�سن « :Qال يكن �أه ُلك �أ�شقى الخلق بك»(((.
 -3الم�شاكل االجتماعية:

ةيجوزلا لكاشملا

النف�سي لكال الزوجين بحيث يعي�شان في دوّامة
وهي تن�ش�أ من عدم اال�ستقرار
ّ
النف�سي ،وا ّل ��ذي يع ّبر عنه بالغ�ضب من الو�ضع القائم� ،أو الغ�ضب من
م ��ن التو ّتر
ّ
الطرف الآخر ،وهذا ما ي�س ّبب لهما المتاعب من خالل اال�صطدام مع الآخرين.
وم ��ن الم�شاكل ا ّلتي تنبثق عن حال ��ة عدم اال�ستقرار انع ��دام الفاعلية في العمل
والحياة ،وهذا ما يفتح الباب على م�شاكل �أخرى.
وال ب� � ّد م ��ن الإ�شارة هن ��ا �إلى �سلبي ��ة حالة الغ�ض ��ب ،و�آث ��اره التدميرية ،ففي
علي « :Qالغ�ضب �ش ّر � ْإن �أطعته دمّ ر»(((.
الحديث عن الإمام ّ
وفي رواية �أخرى عنه �« :Qسبب العطب طاعة الغ�ضب»(((.
ما هي أسباب الخالف؟

هن ��اك �أ�سباب كثيرة لوقوع النزاعات بين الأزواج ،ولكن يمكن �أن نجمعها في
�أربعة عناوين رئي�سة:
 -1ع ��دم االلت ��زام بال�ش ��رع المق ّد� ��س :لقد و�ضع اهلل تعال ��ى القوانين لتنظيم
العالق ��ة الزوجي ��ة وجعلها على �أف�ضل وج ��ه ب�شكل ي�ؤمّن الحي ��اة الزوجية
ال�سعي ��دة والمو ّفق ��ة .وعندما يتخ ّل ��ى الإن�سان عن هذه الح ��دود ال�شرعية
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،14ص .250
((( نهج البالغة (ت �صالح)� ،ص.403
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،12ص.11
((( م .ن ،ج � ،12ص .13
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ويتجاوزه ��ا ف�إ ّن ��ه �سيهدّد الحي ��اة الزوجية برمّتها ،من هن ��ا كان ال ب ّد من
تح�صل
التع� � ّرف �إل ��ى الحق ��وق الزوجي ��ة و�آداب العالقة م ��ع الزوج ح ّت ��ى ّ
الح�صانة ا ّلتي تحمي بنيان الأ�سرة من الت�صدّع.
 -2الأخط ��اءّ � :إن �س ��وء التقدي ��ر النا�ش ��ئ ع ��ن الجه ��ل بالط ��رف المقاب ��ل
يحب ويكره� ،أو عدم القدرة على االن�سجام رغم المعرفة
وخ�صو�ص ّياته وما ّ
بالمي ��ول والخ�صو�ص ّي ��ات ،قد يت�س ّبب �أي�ض� � ًا بالت�ش ّنج والوق ��وع بالأخطاء،
في�ش� � ّكل خطر ًا على الحياة الزوجية ،لذلك ف� �� ّإن معرفة الطرف الآخر قد
ت�ساعد على تفهّم الت�ص ّرفات والم�سلكية ب�شكل ي�ساعد على االن�سجام.
 -3ع ��دم الواقعيةّ � :إن الت�صوّرات الخاطئة �أو الخيالية عن الحياة والم�ستقبل
من الم�شاكل ا ّلتي تعتر�ض الأزواج ،ف�إذا كان ال�شاب والفتاة يعي�شان في عالم
من الأح�ل�ام الوردية ويت�صوّران � ّأن الم�ستقب ��ل �سيكون ج ّنة وارفة الظالل
كم ��ا في الق�ص� ��ص والروايات ،ف�إ ّنهما بع ��د �أن يلجان دنياهم ��ا الجديدة،
ويبحثان عن تل ��ك الج ّنة الموعودة ال يعثران عليها ،فيلقي ك ّل منهما اللوم
عل ��ى الآخر مح ّم ًال �إياه م�س�ؤولية ذلك  ،ويب ��د�أ بذلك ف�صل النزاع المرير
ا ّلذي يُفقد الحي ��اة طعمها ومعناها ،فك ٌّل يتهّم الآخر بالخداع ،وك ّل منهما
يلق ��ي بالتبعة على �شريكه ،في حين � ّأن بع�ض الأماني والآمال هي من ن�سج
الخيال بحيث ال يمكن �أن ُتح ّقق على �أر�ض الواقع.
 -4رتاب ��ة الحي ��اة :من الأمور ا ّلتي ت�ساعد على الخ�ل�اف رتابة الحياة ،وا ّلتي
اليومي المتك ّرر ،مما يُ�ش ِع ُر الزوجين
تح ��دث بعد فترة طويلة من البرنامج
ّ
بالمل ��ل ،فيتف ّرغان النتقاد �أحدهما الآخر ،وتظهر الخالفات ،ولهذا ينبغي
للزوجين التجدّد لبع�ضهم ��ا والظهور ب�صورة الفتة للنظر ،وهذا ما يو�صي
والمظهر ،وقد ورد في
اللبا�س
�ال
ب ��ه ديننا الحنيف ،ومنه التج ّمل من خ�ل ِ
ِ
ِ

الرواي ��ة ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق « :Qال غنى بال ��زوج عن ثالث ��ة �أ�شياء
فيم ��ا بينه وبين زوجته ،وه ��ي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها
وهواه ��ا ،وح�سن ُخ ُلقه معه ��ا ،وا�ستعماله ا�ستمالة قلبها بالهيئة الح�سنة
في عينها ،وتو�سعته عليها»(((.
وعن ��ه  ...« :Qو�إظه ��ار الع�ش ��ق ل ��ه بالخالب ��ة ،والهيئة الح�سن ��ة لها في
عينه»(((.
كيف نتو ّقى فشل الزواج؟

((( تحف العقول� ،ص .323
((( م .ن.
((( كنز العمال ،ح.44410

ةيجوزلا لكاشملا

� ّإن م ��ن �أهمّ الأم ��ور ا ّلتي تجعل الرج ��ل والمر�أة يتفادي ��ان الف�شل في العالقة
الزوجية:
�أ -ح�س ��ن االختي ��ار ،قبل الزواج م ��ن ال�شريك الآخر ،واعتم ��اد المعايير ا ّلتي
ذكرناها في ذلك.
ب -ح�س ��ن ع�ش ��رة الرجل للمر�أة في الحي ��اة الزوجي ��ة ،وح�سن تب ّعل المر�أة،
واعتب ��ار ك ّل واح ��د منهما الآخر نعمة م ��ن اهلل تعالى علي ��ه ،فعن الر�سول
الأك ��رم « :Pم ��ا ا�ستفاد الم�ؤمن بع ��د تقوى اهلل ع َّز وج� � َّل خيراً له من
زوج ��ة �صالح ��ة»((( .والنعم ��ة ع ��ادة مح ّل ابت�ل�اء واختبار �إ ّم ��ا �أن يح�سن
الإن�سان فيها و�إمّا �أن ي�سيء .والنعمة ال تنفع وال ت�ستم ّر نافعة � اّإل �إذا تعامل
الإن�سان معها ب�إيجابية و�أدّى ما عليه من واجبات للآخر ،و� اّإل �سيخ�سر كال
الطرفين �إن �أ�ساءا المعاملة مع هذه النعمة الإلهية.
المتوجبة على �أحد الزوجين للآخر.
ج� -أداء الحقوق الإلهيّة
ّ
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ّ
التدخ�ل�ات الخارجي ��ة ،وم ��ن الت�أ ّث ��ر ال�سلب � ّ�ي
د -تح�صي ��ن العالق ��ة م ��ن
بالمحيط.
فبمراع ��اة ه ��ذه الأمور يمك ��ن الحفاظ على العالق ��ة الزوجي ��ة وجعلها �سكن ًا
وم�ستراح ًا ومحلاّ ً لتكامل الرجل والمر�أة على ح ّد �سواء.
أس��������ئ��������ل��������ة
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 -1ما هي الأ�سباب الم�ؤدّية �إلى النزاع في الأ�سرة؟
 -2ما هي الآثار ال�سلبيّة للطالق؟
 -3ما هي �آثار العنف الأ�سريّ ؟
 -4ما المراد برتابة الحياة؟ وكيف يت ّم تجاوزها؟
ّ
التدخالت الخارجية على العالقة بين الزوجين؟
 -5ما هو ت�أثير

الدرس السابع

زوشنلا :ةّيجوز لكاشم

مشاكل زوج ّية :النشوز

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الن�شوز.
2ــ�2أن يدرك كيف ّية معالجة الن�شوز.
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الن�ش ��وز هو ع ��دم قيام ال ��زوج �أو الزوج ��ة بالحقوق ا ّلت ��ي �أوجبته ��ا ال�شريعة
عليهم ��ا ،كعدم تمكين الزوج ��ة زوجَ ها من نف�سها� ،أو عدم تهيئ ��ة نف�سها بال�شكل
الالزم بحيث ينفر منها الزوج ،من ّ
الخميني {:
التنظف وغيره .يقول الإمام
ّ
«وهو �أي الن�شوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم
تمكي ��ن نف�سه ��ا وعدم �إزالة المن ّفرات الم�ض ��ادّة للتم ّتع وااللتذاذ بها ،بل وترك
التنظيف والتزيين مع اقت�ضاء الزوج لها ،وكذا خروجها من بيته من دون �إذنه
وغير ذلك»(((.
و�أ ّم ��ا ن�ش ��وز الرجل ،فيتح ّقق بامتناعه عن �أداء حق ��وق الزوجة من النفقة� ،أو
تركه المبي ��ت الواجب عندها� ،أو ترك معا�شرتها بالمقدار الواجب .يقول الإمام
الخمين � ّ�ي {« :كم ��ا يك ��ون الن�شوز من قب ��ل الزوجة ،يكون م ��ن طرف الزوج
�أي�ضاً بتعدّيه عليها ،وعدم القيام بحقوقها الواجبة»(((.

((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.305
((( م .ن ،ج� ،2ص.306
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ما هو النشوز؟
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كيف يعالج النشوز؟

� ّإن طبيع ��ة الن�ش ��وز تختلف بين الرج ��ل والمر�أة وبالتالي ف� �� ّإن عالجه �سيكون
مختلف ًا بينهما ،فكيف يكون العالج؟
عالج نشوز الرجل
ال������������زواج ال���ن���اج���ح
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يقول اهلل تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{(((.

� ّإن �أف�ض ��ل ح ّل يمكن لأيّ زوجين �أن يلج� ��أ �إليه بالدرجة الأولى في مواجهة �أيّ
�س ��وء تفاه ��م بينهما ،ه ��و النقا�ش الهادئ الخال ��ي من �أيّ ع�صبي ��ة� ،أو غ�ضب �أو
انفعال ،وا ّلذي ينطلق من خالل الأ�س�س الأخالقية للحوار� ،أي بدون �أيّ تر ّفع من
�أحد الطرفين على الآخر ،واعتبار ّ
الحق م�ضمون ًا �سلف ًا لأيّ منهما.
� ّإن النقا� ��ش الهادئ ي�ساع ��د على التفاهم ويمنع الم�شكلة م ��ن التفاقم بداية،
ث ��مّ يقدّم الح ّل المنا�س ��ب لرفع الم�شكلة وانتهاء الن�ش ��وز .وهذا الأ�سلوب في ح ّل
الم�شاكل بين الزوجين هو الأجدى والأنفع.
و�إذا ل ��م ي�ستطع الزوجان ح ّلها بال�شكل ال�صحي ��ح للو�صول �إلى التفاهم
وا�ستم ��رار الحي ��اة الزوجي ��ة بال�ش ��كل ال�صحي ��ح ،ي�أت ��ي هن ��ا دور العوامل
الخارجي ��ة ال�صالح ��ة الم�ساع ��دة لح � ّ�ل الم�ش ��اكل العالق ��ة ،يق ��ول تعالى:
}ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{((( .ول ��م تح ��دّ د
خا�صة كالأب �أو الع � ّ�م �أو غيرهماّ ...
ولعل ذلك لبقاء الباب
الآي ��ة �شخ�ص ّية ّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.128:
((( �سورة الن�ساء ،الآية.35:

عالج نشوز المرأة
ق � ��ال ت� �ع ��ال ��ى } :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.306
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مفتوح ًا �أم ��ام اختيار الأحكم والأ�صلح القادر عل ��ى معرفة طبيعة الم�شكلة
وو�ض ��ع ٍّ
حل لها مع قدرته على الت�أثير على �صاح ��ب العالقة ،الزوج �إن كان
من �أهله والزوجة �إن كان من �أهلها.
فالعائلة يريدها اهلل تعالى عام ًال �إيجابي ًا ي�ساعد على �إ�صالح الحياة الزوجية،
الخميني { في تحرير
ال عام�ل ً�ا �سلبي ًا يزيد ف ��ي تعقيد الم�شكلة .يقول الإمام
ّ
الو�سيل ��ة« :ل ��و وقع الن�شوز م ��ن الزوجين بحيث خيف ال�شق ��اق والفراق بينهما
وانج� � ّر �أمرهم ��ا �إلى الحاكم بعث حكمين ،حكماً م ��ن جانبه وحكماً من جانبها
لال�صط�ل�اح ورف ��ع ال�شقاق بما ر�أياه من ال�صالح من الجمع �أو الفراق ،ويجب
عليهم ��ا البحث واالجته ��اد في حالهما وفيما هو ال�سب ��ب والع ّلة لح�صول ذلك
بينهم ��ا ث� � ّم ي�سعيان في �أمرهما ،فك ّلما ا�ستق ّر علي ��ه ر�أيهما وحكما به ُن ّفذ على
الزوجين ويلزم عليهما الر�ضا به ب�شرط كونه �سائغاً ،كما لو �شرطا على الزوج
الفالني �أو في م�سكن مخ�صو�ص �أو عند �أبويها �أو
�أن يُ�سك ��ن الزوج ��ة في البلد
ّ
ال يُ�سك ��ن معه ��ا �أمّه �أو �أخت ��ه ولو في بيت منفرد� ،أو ال يُ�سك ��ن معها �ضر ّتها في
ّ
الحال �إلى �أجل� ،أو تر ّد
دار واحدة ونحو ذلك� ،أو �شرطا عليها �أن ت�ؤجّ له بالمهر
عليه ما قب�ضته قر�ضاً ونحو ذلك ،بخالف ما �إذا كان غير �سائغ كما �إذا ُ�شرط
عليه ترك بع�ض حقوق ال�ضرّة من ق�سم �أو نفقة �أو رخ�صة المر�أة في خروجها
من بيته حيث �شاءت و�أين �شاءت ونحو ذلك»(((.
ال�شرعي �إذا لم
ملزم ًا من ِقبَل الحاكم
ّ
وعلى �أيّ حال فالحكم في النهاية يكون ِ
يتو�صل الزوجان لال ّتفاق فيما بينهما ،فيُلزم الزوج بت�أدية حقوق الزوجة.
ّ
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عل ��ى الرج ��ل �أ ّو ًال �أن يتعامل بالإيجابي ��ة ،فال يق�سو على زوجت ��ه ،و�إن لم ُتح ّل
حينئذ يلج�أ الرجل �إلى المراحل ا ّلتي ذكرها اهلل تعالى في
الأمور بهدوء وتفاهم ٍ
الآية ال�شريفة ،وهذه المراحل هي:
المرحل ��ة الأول ��ى} :ﭫ{ �أن يعظها ال ��زوج لتليين قلبها و�إي�صالها
�إلى التفاهم باالنتباه �إلى خطر ترك الحقوق وما ي�س ّببه من الأذيّة له ،و� ّأن
ت ��رك المر�أة لحقوق الزوج يُعتبر مع�صية هلل تعالى ،فالوعظ كما تقدّم هو
�أَولى العالجات لأيّ خالف بين الزوجين.
المرحل ��ة الثانية} :ﭬ ﭭ ﭮ{ يعني في الفرا�ش ،ب�أن يدير
ال ��زوج ظهره لزوجته تعبير ًا منه عن ع ��دم الر�ضا بهذا الت�ص ّرف المنافي
لح ّقه.
ٌ
�ساخط في
ف�إذا كانت المر�أة متديّنة وتعرف �أ ّنه�« :أيُّما امر�أ ٍة باتت وزوجها عليها
ٍّ
حق ،لم ُتقبل منها �صال ٌة ،ح ّتى ير�ضى عنها»((( ،ف�ستعي�ش �أزمة نف�سيّة كبيرة وت�سعى
عندها �إلى �إيجاد ح ّل لمنع هذا الإجراء ،لأ ّنه �إجراء كبير وخطير وغير �سهل.
وم ��ن المهمّ التنبيه هنا �إل ��ى عدم االرتباط بين المظلومي ��ة ّ
وحق اال�ستمتاع،
فح ّت ��ى مع �إح�سا�س الزوجة بالظلم في �أم � ٍ�ر ما من ِقب َِل زوجها فهذا ال يب ّرر منعه
م ��ن ّ
حق اال�ستمتاع الثاب ��ت له �شرع ًا .فعدم التمكين ال يك ��ون رد ًا للظلم بل يكون
ظلم ًا جديد ًا تق ��وم به المر�أة ا ّتجاه الرجل ،فال ينبغي ربط الأمور بع�ضها ببع�ض
في هذا المجال.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.34:
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،3ص.439
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المرحلة الثالثة} :ﭯﭰ{ :ولي�س المق�صود من ال�ضرب الأذيّة ،بل له
�شروطه ال�شرعية ،بحيث ال ي�ؤدّي �إلى خد�ش وال �إلى ازرقاق واحمرار .وقد
ورد ع ��ن الإمام الباقر  Qفي �شرح ال�ضرب« :هو بال�سواك» ،وال�سواك
هو العود ال�صغير ا ّلذي تد ّلك به الأ�سنان.
فم ��ا هي الحكمة الإلهية ا ّلتي يريده ��ا اهلل تعالى عندما �سمح للرجل في حال
ن�ش ��وز المر�أة� ،أن ي�صل في تقريعها �إلى م�ست ��وى �أن يم ّد يده عليها و�إن كان ذلك
ب�شروط �صعبة؟
ل ��و لم ي�ش ّرع اهلل تعالى هذه المرحل ��ة الثالثة ف� ّإن الزوج حين ي�صل �إلى طريق
م�س ��دود ،ال يعرف نهايت ��ه وردّة فعله ،وحين ي�شع ��ر �أ ّنه �أُهين و�أ ّنه ��ا �أذ ّلته ،وفقد
طريقة الح ّل ،ف�سوف ي�ستخدم ج�سده ،و�سيت�ص ّرف بع�صب ّية.
فق ��د �أب ��اح ال�شارع ا�ستخ ��دام ال�ضرب ولك ��ن ب�شروط ،ح ّتى يمن ��ع الرجل من
ا�ستخ ��دام قدرته ب�شكل مطل ��ق� ،أو ح ّتى ال يفتح له المجال لحلول �أخرى العتقاده
� ّأن الإ�سالم لم يقل له عنها وهو ي�ستطيع ا�ستخدامها.
فعندم ��ا ال يك ��ون عند الزوج �ضواب ��ط �شرعية ،فب�إذن وبغي ��ر �إذن �سي�ستخدم
ج�س ��ده وق ّوت ��ه ،و�إذا كانت عنده �ضواب ��ط �شرعية� ،سوف ينتبه �إل ��ى هذا التدرّج
وين�ضبط.
وله ��ذا التدرّج في المراحل انعكا�س عل ��ى المر�أة �أي� ًضا ،لأ ّنها عندما تعرف � ّأن
الأم ��ر و�صل �إلى المرحلة الثالثة فهذا يعني �أ ّنه و�صل �إلى الذروة ،وهذا تنبيه من
العيار الثقيل لتجد ح ًال.
وهذا التدرّج له عالقة �أي� ًضا بحماية الأ�سرة ،لأ ّنه عندما تكون هناك موعظة،
والحق� � ًا هج� � ٌر في الم�ضجع ،وبعده �ض ��رب بقيود ،ومن ثمّ ُتح� � ّل الم�شكلة ،فذلك
يعني �أ ّننا حمينا الحياة الأ�سرية من التط ّرف الم�ؤدّي �إلى االنهيار الحق ًا.
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عل ��ى ال ��زوج �أن يخت ��ار الحف ��اظ على الحي ��اة الزوج ّي ��ة ،ولكن ب�أج ��واء �سليمة
و�صحيحة ،فيم�سك زوجته بالمعروف ويعاملها بالح�سنى .و�أمّا �إن و�صلت الأمور �إلى
طريق م�س ��دود وق ّرر الطالق فليكن ذلك بالمع ��روف � ً
أي�ضا .يقول تعالى} :ﮦ
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ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ {(((.

وال يج ��وز له �إم�ساكها للإ�ضرار بها ،والتعامل معها بق�سوة لتتنازل عن مهرها
له �أو ليكون الإم�س ��اك نوع ًا من �أنواع الت�ش ّفي ...يقول تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ .((({...
وف ��ي الرواية ع ��ن ر�س ��ول اهلل �« :Pأال و� ّإن اهلل ور�سوله بريئ ��ان ممّن �أ�ض ّر

بامر�أته ح ّتى تختلع منه»(((.
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((( �سورة البقرة ،الآية.229:
((( �سورة البقرة ،الآية.231:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،15ص .490

أس��������ئ��������ل��������ة
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 1ـ ما هو المق�صود من الن�شوز؟
أعط مثا ًال.
 2ـ هل هناك ن�شوز للرجل؟ � ِ
 3ـ كيف يُعال َج ن�شوز المر�أة؟
 4ـ كيف يُعال َج ن�شوز الرجل؟
 5ـ ه ��ل يج ��وز لل ��زوج الإم�س ��اك بالزوج ��ة للإ�ض ��رار به ��ا؟ �أذك ��ر الآية
الكريمة ا ّلتي تعرّ�ضت لذلك.
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الدرس الثامن

الغيرة وعمل المرأة

ةأرملا لمعو ةريغلا :ةّيجوز لكاشم

مشاكل زوج ّية:

�أهداف الدر�س

1ــ�1أن يم ّيز الطالب بين الم�شروع من الغيرة الزوجية
وغير الم�شروع.
2ــ�2أن يتع ّرف �إلى �أ�سباب غيرة المر�أة.
3ــ�3أن يتب ّين نظرة الإ�سالم �إلى عمل المر�أة خارج
المنزل.
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� ّإن الإيم ��ان والأخ�ل�اق عن ��د الرجل والمر�أة ،هم ��ا �شرط ��ان �أ�سا�سيان للزواج
الم�ستق� � ّر وال�سعي ��د؛ فطاع ��ة التعالي ��م الإلهي ��ة والعم ��ل بال�ضواب ��ط الأخالقية
والإن�ساني ��ة ا ّلتي َّ
دل عليها الإ�سالم  -وا ّلتي يدرك الإن�سان الكثير منها من خالل
العق ��ل والفطرة النقية  -هذا االلتزام بالتكاليف ي�ش ّيد بناء الزواج على الأ�سا�س
ال�صحي ��ح ،و�أيّ زواج يُبن ��ى على هذه القواعد المتينة ال ب ّد م ��ن �أن ي�ستم ّر ب�شكل
طبيعي وال ت�ؤ ّثر فيه الم�شكالت ال�صغيرة.
ّ
الغي ��رة واحدة من المفردات ا ّلتي يمكن �أن ت�س ّبب م�شاكل في الحياة الزوجية
�صحة �إلى مر�ض.
�إذا خرجت عن حدّها المقبول
والطبيعي ،وتحوّلت من ّ
ّ
والمق�ص ��ود من الغيرة ،غيرة الرجل عل ��ى المر�أة ،وغيرة المر�أة على الرجل،
فما هو الم�شروع من الغيرة ،وما هو غير الم�شروع؟
وما هو الح ّد ا ّلذي يمكن لل�شرع �أن يقبله؟
وم ��ا هي �سبل ع�ل�اج الغي ��رة المذمومة ،بحي ��ث ال ت�س ّبب جروح� � ًا عميقة في
النفو�س ،م ّما ي�ؤ ّثر على ا�ستمرار العالقة الزوجية؟
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الغيرة
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والغيرة «هي �إحدى الأخالق الحميدة والملكات الفا�ضلة وهي ت َغ ُّي ُر الإن�سان
ع ��ن حال ��ه المعتاد ونزوعه �إلى الدفاع واالنتقام عند تعدّي الغير �إلى بع�ض ما
يحترم ��ه لنف�سه من دي ��ن �أو عر�ض �أو جاه ويعتقد كرامته عليه .وهذه ال�صفة
الغريز ّي ��ة ال يخل ��و عنها في الجملة �إن�سان �أيّ �إن�سان فر�ض ،فهي من فطريّات
مبني على الفطرة ت�ؤخ ��ذ فيه الأمور ا ّلتي تق�ضي بها
الإن�س ��ان ،والإ�س�ل�ام دين ّ
فط ��رة الإن�س ��ان فتع ��دل بق�صرها فيما هو �ص�ل�اح الإن�سان ف ��ي حياته ويحذف
عنها ما ال حاجة �إليه فيها من وجوه الخلل والف�ساد»(((.
ولق ��د َّ
حث الكثير م ��ن الرواي ��ات ال�شريفة عل ��ى التح ّلي ب�صف ��ة الغيرة ،ففي
الرواي ��ة عن ر�س ��ول اهلل �« :Pإ ّن ��ي لغي ��ور ،واهلل ع َّز وج� � َّل �أغير م ّن ��ي ،و� ّإن اهلل
تعالى يحبّ من عباده الغيور»(((.
آ ّفة غيرة الرجل
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�صحة وعافي ��ة ،ولكن �إذا وُ�ضعت
الغي ��رة كما ا ّت�ضح هي �صف ��ة �شريفة ،ودليل ّ
ف ��ي غير مح ّلها �أو خرجت عن حدودها وطوره ��ا انقلبت �إلى مر�ض ،وقد تت�س ّبب
بالم�ش ��اكل �إذا و�صلت �إلى ح ّد �شع ��رت الزوجة عنده بعدم الثقة بها ،فهنا ترف�ض
الم ��ر�أة هذا الواقع ،وتطال ��ب الرجل ب�إخراجها من ال�سج ��ن ا ّلذي قد جعلها فيه
ب�سبب �شكوكه .وفي الرواية عن ر�سول اهلل « :Pمن الغيرة ما يحبّ اهلل ،ومنها
م ��ا يك ��ره اهلل ،ف�أمّا ما يحبّ فالغيرة في الريبة ،و�أمّا ما يكره فالغيرة في غير
الريبة»(((.
((( تف�سير الميزان ،ال�سيد الطباطبائي ،ج� ،4ص.175
((( كنز العمال ،ج� ،3ص.387
((( م .ن ،ج� ،3ص.3243

وي�شي ��ر بع� ��ض الرواي ��ات �إلى � ّأن ه ��ذه الغيرة ا ّلت ��ي في غير مح ّله ��ا قد تو�صل
الم ��ر�أة �إلى االنحراف! فقد ح ّذرت الرواية عن �أمير الم�ؤمنين  Qفي و�ص ّيته
البن ��ه الح�سن �« :Qإيّاك والتغاير ف ��ي غير مو�ضع الغيرة ،ف� �� ّإن ذلك يدعو
ولكن �أح ِك ْم � َّ
ال�صحيحة َّ
منهن �إلى ال�سَ َقمْ ،
أمرهن ،ف�إن ر�أيت عيباً فعجّ ِل النكي َر
على ال�صغي ِر والكبي ِر»(((.
ال�سلبي من الأمرا�ض ا ّلتي يمك ��ن �أن ُتبتلى بها المر�أة،
�إنّ الغي ��رة بمعناها
ّ
فتندف ��ع من خاللها للقيام بخطوات �سلبي ��ة تزعج الزوج وتو ّتر �أجواء العائلة.
ال�سلبي منها
وعندم ��ا تتح ّدث الروايات عن الغيرة عند المر�أة تق�صد الجانب
ّ
ا ّل ��ذي له �آثاره ال�سلبية والمد ّم ��رة ،ال الحالة الإيجابية ،لذلك نجد في الرواية
�أنّ رج�ل ً�ا ذكر للإمام ال�ص ��ادق امر�أته ف�أح�سن عليها الثناء ،فقال له �أبو عبد
اهلل �« :Qأغرته ��ا؟ ق ��ال :ال ،ق ��ال :ف�أغره ��ا ،ف�أغارها فثبت ��ت ،فقال لأبي
عبد اهلل � :Qإ ّني قد �أغرتها فثبتت ،فقال :هي كما تقول»(((.
 -1الأ�سب ��اب :تختل ��ف الأ�سباب النف�سية عند الم ��ر�أة للغيرة ،فيمكن �أن يكون
من�ش�ؤه ��ا �إيجابي� � ًا ،كما �أ�ش ��ارت الرواية عن الإم ��ام ال�صادق  Qحيث
�س�أله �أحدهم« :المر�أة تغار على الرجل ت�ؤذيه؟ قال :ذلك من الحبّ »(((.
الحب ينتج
وهذا النوع من الغيرة ال ب ّد من �أن تكون نتائجه غير �ضارّة ،ل ّأن ّ
المراعاة والم�صلحة وال يو�صل الأمور �إلى الم�شاكل .ويمكن �أن يكون من�ش�أ
الغيرة �سلبي ًا كما �أ�ش ��ارت الرواية عن الإمام الباقر « :Qغيرة الن�ساء
الح�سد ،والح�سد هو �أ�صل الكفرّ � .إن الن�ساء �إذا غرن غ�ضبن ،و�إذا غ�ضبن
((( الكافي ،ج� ،5ص .537
((( م .ن ،ج� ،5ص .505
((( م .ن ،ج� ،5ص .506
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كف ��رن � اّإل الم�سلمات منه � ّ�ن»((( .فعندما تنطلق الغيرة من �شعور بالنق�ص
والح�س ��د للآخرين ،فمثل هذا �سيك ��ون مدمّر ًا وله نتائ ��ج �سلب ّية بالت�أكيد،
وهو ا ّلذي يو�صل للغ�ضب ومخالفة ال�ضوابط الإ�سالمية.
 -2النتائ ��ج :كثي ��ر ًا م ��ا تكون نتائج الغي ��رة �سلبية ومدمّرة ،فا ّلت ��ي تغار تفقد
 غالب� � ًا  -تع ّقله ��ا ،وي�صب ��ح الحاكم عل ��ى ت�ص ّرفاته ��ا الغ�ض ��ب والتو ّتر،وتفق ��د الواقعية في تقيي ��م الأمور ،والعقالنية في الت�ص� � ّرف .وقد ورد في
الرواي ��ة عن الر�س ��ول الأك ��رم ّ �« :Pإن الغي ��راء ال تب�ص ��ر �أعل ��ى الوادي
م ��ن �أ�سفل ��ه»((( .وعندما يفقد الإن�سان ب�صيرته �سيك ��ون عر�ضة لك ّل �أنواع
الم�شاكل وال�سلب ّيات.
عمل المرأة

� ّإن عمل الم ��ر�أة من الأمور المطروحة �ضمن دائرة اال�ستفهام ،فما هو موقف
الإ�سالم منه؟ و�أين يقع �ضمن الأولويّات بالن�سبة للمر�أة؟
والعمل يت�س ّبب �أحيان ًا بالم�شاكل ا ّلتي ُتبتلى بها بع�ض الزيجات ،وتع ّكر الحياة
الأ�سرية .فهناك بع� ��ض الأزواج من الرجال ا ّلذين يقت�ضي عملهم بقاءهم خارج
البي ��وت لأيّام �أو �أ�سابيع �أو �أ�شهر .كيف تواجه المر�أة الحياة في ظ ّل غياب زوجها
المتك ّرر عن المنزل لفترات طويلة؟
نشاطات المرأة خارج البيت
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ال ّ
االجتماعي العا ّم ا ّلذي ينبغي �أن تقوم به ،يقول تعالى
�شك � ّأن للمر�أة دورها
ّ

}ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
((( الكافي ،ج� ،5ص .55
((( م .ن.

((( �سورة التوبة ،الآية.71:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص.11
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ﮛ{((( ،ه ��ذا الدور ا ّلذي قد ي ّت�سع لي�صبح بحجم الأمّة ك ّلها �أو ي�ضيق ليكون
�ضمن �إطار مع ّين بح�سب قابل ّيات المر�أة والأولويّات الحاكمة على حياتها �إ�ضافة
�إلى ظروف المجتمع.
وال ّ
�شك �أي� ًضا � ّأن للمر�أة دورها الأ�سا�س داخل الأ�سرة لجهة ت�أمين االحتياجات
المعنوي ��ة من تربية وتوجيه لأبنائها ...و�أمّا االحتياجات الماديّة من خالل العمل
خ ��ارج البيت لت�أمين لقم ��ة العي�ش ،فهذا النوع من الأعمال ه ��و ا ّلذي يدور حوله
الكالم عادة عند الحديث عن عمل المر�أة ،فما هو الموقف منه؟
� ّإن الإ�س�ل�ام لم يح ّمل المر�أة م�س�ؤولية ت�أمين لقمة العي�ش بالن�سبة للعائلة ،بل
�أوج ��ب ذلك على الرجل .وهذا الأ�سل ��وب ي�ش ّكل الو�ضع ال�سلي ��م للعائلة ال�سعيدة
الخا�صة ا ّلتي تتنا�سب مع �شخ�ص ّيته وطبيعته
ا ّلت ��ي يتو ّلى كل فرد فيه ��ا م�س�ؤول ّيته
ّ
ليتكام ��ل مع الفرد الآخر في �س ّد الفراغ ��ات وت�أمين االحتياجات بجميع جوانبها
المادية والمعنوية ،داخل البيت وخارجه.
ولك ��ن رغم ذلك لم يح� � ّرم الإ�سالم عمل المر�أة خارج البي ��ت �إذا كان �ضمن
ال�ضواب ��ط ال�شرعي ��ة ال�صحيح ��ة ،بل ربّما ي�صب ��ح هذا العمل راجح� � ًا في بع�ض
الحاالت ،نذكر منها:
النبي الأكرم :P
 -1وجود حاجة ماديّةّ � :إن طلب الحالل عبادة كما ورد عن ّ
«العبادة �سبعون جز ًء �أف�ضلها طلب الحالل»((( .فلو كانت المر�أة محتاجة
ماد ّي � ً�ا ه ��ي �أو من تعيلهم  -ل ��و فر�ض وجود من تعيله  -ف�ل�ا ّ
�شك � ّأن عملها
ً
وراجحا ،وهو خير من �أن ت�صاب بالفقر وتبذل ماء
حينئذ �سيكون مطلوب � ً�ا
ٍ
وجهها لطلب المعونة من النا�س.
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 -2وجود فراغ :لقد رف�ض الإ�سالم الفراغ والك�سل ،وورد في الرواية عن الإمام
مو�س ��ى الكاظم ّ �« :Qإن اهلل ج َّل وع َّز يبغ� ��ض العبد النوّام الفارغ»(((.
فل ��و ُفر�ض �أن ام ��ر�أة كان لديها الكثير من �أوقات الف ��راغ بحيث �إ ّنها لو لم
تن�شغ ��ل بالعمل �ستكون م�صداق ًا للعبد النوّام الف ��ارغ ،في مثل هذه الحالة
ي�صبح العمل راجح ًا لها.
خا�ص ��ة للعم ��ل :قد يك ��ون العمل ا ّلذي اّ
� -3أه ّمي ��ة ّ
تتوله الم ��ر�أة له طابع مهمّ
ال�شرعي ،كم� ّؤ�س�سات الترويج للدين و�إ�صالح المجتمع
ج� � ّد ًا على الم�ستوى
ّ
الطب الن�سائ � ّ�ي ...فقد
والعم ��ل االجتماع � ّ�ي� ،أو كم�س�أل ��ة
التخ�ص�ص ف ��ي ّ
ّ
تن�شغل الم ��ر�أة بمثل هذه الأعمال المه ّمة لخدم ��ة الدين والمجتمع وت�أخذ
�أم ��وا ًال  -كالرات ��ب  -مقابل هذا العم ��ل لتعي�ش عزيزة كريم ��ة ،فمثل هذه
الأعم ��ال و�إن كان ��ت ت�ؤمّن لقم ��ة العي�ش ولكن هدفه ��ا الأ�سا�س هو الخدمة
للدين والمجتمع ،وتبقى راجحة بنف�سها.
ترتيب األولويّات
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� ّإن الأولويّة ا ّلتي ينبغي �أن تحت ّل الح ّيز الأبرز من اهتمامات المر�أة ،هي �أولويّة
العمل الأ�سرويّ  ،والمق�صود بالأولويّة هو بذل الجهد والقيام بك ّل ما من �ش�أنه �أن
يح ّقق ال�سعادة في داخل الأ�سرة.
بع ��د ذلك تنطلق المر�أة �إلى مجتمعها وتقوم بدورها وواجبها في التثقيف
والتعبئ ��ة والأن�شط ��ة والأعمال المنا�سبة ،لك ��ن �إذا كان الخراب موجود ًا في
بيته ��ا وكان ��ت الم�ش ��اكل كثيرة في ��ه ،فهذا يعني �أ ّنه ��ا �ستخرج �إل ��ى المجتمع
متو ّت ��رة وغي ��ر ف ّعالة ،و�ستنقل �أزماته ��ا ب�شكل �أو ب�آخر �إليه  -ح ّتى ولو ا ّدعت
العملي
�أ ّنه ��ا �ضابط ��ة لنف�سها وقادرة على لج ��م انفعاالتها  -لك ��ن بالتدقيق
ّ
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،12ص .36

وص ّية للمرأة العاملة

ب ّم ��ا �أنه ال مان ��ع من عمل الم ��ر�أة خارج المنزل ،م ��ع مراعاة الم ��ر�أة لأولويّة
الأ�س ��رة والزوج وحاجاته ،فال ب ّد من �أن تلتفت الم ��ر�أة العاملة �إلى �أمر في غاية
الأهم ّية يتع ّلق ب�أخالق ّيات التعاطي في ق�ض ّية الإنفاق.
قد ت�شتبه المر�أة فتقع في م�شكلة المنّ على الزوج فتقول� :أنا �أنفق عليك وعلى
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�ستت�ص� � ّرف به ��ذا ال�ش ��كل� ،إذ ًا� ،أمامن ��ا م�س�ألت ��ان:
 -1ال�ضابطة الإ�سالمية ا ّلتي تعطي الأولويّة لالهتمام بالحياة الزوجية.
 -2االنعكا�س ��ات العملية ا ّلتي �ست�ؤدّي في الواق ��ع �إلى مزيد من ال�سلب ّيات عند
عدم رعاية متط ّلبات الأ�سرة.
�إنّ م ��ن �أكبر الأخط ��اء �أن نت�ص ّور �أنّ خراب الأ�سرة �أم ��ر �سهل ،فلو خربت
إ�سالمي فهذا غير م�ؤ ّثر ،لأنّ الأمر معكو�س تمام ًا،
الأ�سرة على ح�ساب العمل ال
ّ
فالأ�س ��رة الهادئة الم�ستق ّرة هي ركيزة المجتم ��ع� ،أ ّما �صالح المجتمع وح�سن
�سي ��ر العمل ،فال ي� ��ؤدّي بال�ضرورة �إل ��ى �إيجاد �أ�سرة م�ستق� � ّرة ،ونحن ال نريد
�أن نع ّمر المجتم ��ع على ح�ساب تدمير الأ�سرة ،بل ي�ستحيل �إعمار المجتمع مع
ثم بعد
فلنعمر �أ�سرتنا �أ ّو ًالّ ،
تدمي ��ر الأ�سرة� ،إ ّنما هناك تالزم بين الإعمارينِّ ،
العام ا ّلذي ر ّكز
نعمر مجتمعنا .وهذا الأمر ين�سجم مع التوجيه ال
ذلك ِّ
إ�سالمي ّ
ّ
على دور الم ��ر�أة ،ف�أعفاها من الإنفاق كي ال تن�شغل بالأمور الماد ّية ،و�أعفاها
التنظيمي
م ��ن م�س�ؤولية الإدارة المبا�شرة في داخل الأ�س ��رة كجزء من العمل
ّ
فيه ��ا ،لتبق ��ى مرتاحة من الأعباء الكثي ��رة فتتم ّكن من القي ��ام بما عليها من
واجبات داخل �أ�سرته ��ا ،ولهذا تكون االنطالقة من الأ�سرة ،من المنزل ب�ش ّقه
الأ�سا� ��س ،ا ّلذي له عالق ��ة بالزوجية ،وبتفريعاتها ا ّلت ��ي ت�شمل الأوالد ،ونجاح
الزوجي.
الو�ضع
ّ
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�أوالدك ...ال �سيم ��ا �إذا كان معا�شه ��ا �أف�ض ��ل من معا�ش ��ه� ،أو كان يم ّر بظروف ال
يقدر على الإنتاج المنا�سب لحال �أ�سرته فيها ،ف� ّإن هذا القول والعمل م ّما حذرت
من ��ه الروايات ال�شريفة ،ففي الرواي ��ة عن الر�سول الأكرم « :Pلو � ّأن جميع ما
في الأر�ض من ذهب ّ
وف�ضة حملته المر�أة �إلى بيت زوجها ث ّم �ضربت على ر�أ�س
زوجها يوماً من الأيّام ،تقول :من �أنت؟ �إ ّنما المال مالي حبط عملها ولو كانت
من �أعبد النا�س � اّإل �أن تتوب وترجع وتعتذر �إلى زوجها»(((.
وف ��ي رواي ��ة �أخرى عن �سلم ��ان المح ّم ��ديّ �أ ّنه �سمع ر�س ��ول اهلل  Pيقول:
«�أ ُّيم ��ا ام ��ر�أ ٍة م َّنت عل ��ى زوجها بمالها ،فتق ��ول� :إ َّنما ت�أكل �أن ��ت من مالي ،لو
�أ َّنه ��ا ت�ص ّدق � ْ�ت بذل ��ك المال ف ��ي �سبيل اهلل ال يقب� � ُل اهلل منه ��ا� ،إال �أن ير�ضى
عنها زوجها»(((.
�أيّتها الزوج ��ة العاملة ا ّلتي ت�ساعد زوجها في ظروف الحياة الع�صيبة ،فليكن
عمل ��ك خال�ص� � ًا هلل تعالى .ال تجعلي ال�شيطان ي�ستغ ّل ذل ��ك المال لإقناعك ب�أ ّنك
الأف�ضل ولك الف�ضل على زوجك .فلتكن خديجة الكبرى نموذجك الأمثل في هذا
الإطار ،فهي قد بذلت ك ّل ثروتها على الر�سالة المح ّمدية ،ولم تمنّ على الر�سول
بدرهم �أو دينار.
يوم ًا
ٍ
ي ��روي ابن ع ّبا� ��س ف ��ي تف�سير ه ��ذه الآي ��ة }ﮒ ﮓ ﮔ{((( «يعني
وجدك فقيراً ف�أغناك بمال خديجة .كان لخديجة ٌ
ٌ
وح�سن وجمال،
مال كثي ٌر
وم ��ن جمل ��ة ماله ��ا من �أوان ��ي الذهب مئ ��ة ط�شت ،وم ��ن ّ
الف�ض ��ة مثلها ومئة
�إبري ��ق م ��ن ذه ��ب ،ومن العبي ��د والجواري مئ ��ة و�س ّت ��ون ،ومن البق ��ر والغنم
والإب ��ل والحل � ّ�ي والحلل وغيرها ما �شاء اهلل .وقيل :كان لها ثمانون �ألفاً من
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطبر�سي� ،ص.202
((( م .ن.
((( �سورة ال�ضحى ،الآية.8:

الإبل بل كانت ت�ؤجّ ر وتكري من بلد �إلى بلد فبذلت تلك الأموال والجواري
والعبي ��د لر�س ��ول اهلل  Pح ّت ��ى بقي ��ت تن ��ام ه ��ي ور�س ��ول اهلل  Pف ��ي ك�ساء
واحد لم يكن لها غيره»(((.
يقول اهلل تعالى} :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ{(((.

 -1ما هي غيرة الرجل؟ ومتى ت�صبح �سلبية؟
 -2هل ت�سبّب غيرة الرجل على المر�أة م�شكلة؟ وكيف نعالجها؟
 -3ما هي منا�شئ الغيرة عند المر�أة؟
 -4هل ّ
يحق للمر�أة �أن تعمل خارج المنزل؟
 -5ل ٍّأي يجب �أن تكون الأولويّة للعمل �أم لحاجات الزوج؟
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((( �شجرة طوبى ،ال�شيخ محمد مهدي الحائري ،ج� ،2ص .233
((( �سورة البقرة ،الآية.264:

