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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة:

كتابه،  باحلمد  وافتتح  نفسه،  الكتاب  يف  محد  الذي  هلل  احلمد 
وجعل احلمد أول حمّل نعمته، وأخر جزاء أهل طاعته، وصّل  اللهم  
عىل حممد خري الربية، وعىل آله أئمة الرمحة، ومعادن احلكمة حجج اهلل 

تعاىل عىل خلقه أما بعد:
األشياء  جعل  أن  البرشية،  عىل  ونعمه  اهلل  آالء  عظيم  من  إّن 
كتابه  يف  كام  هبا،  ويأنس  إليها  يسكن  زوجة  لإلنسان  فجعل  أزواجًا 
إَِلْيَها  لَِتْسُكنُوا  َأْزَواًجا  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  َآَياتِِه  َوِمْن  الكريم: 
 ،)1(ُروَن َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  َلََياٍت  َذلَِك  ِف  إِنَّ  ًة  َوَرمْحَ ًة  َمَودَّ َبْينَُكْم  َوَجَعَل 
يف  اهلل  أودعها  التي  الفطرية  الغريزة  هذه  من  االستفادة  يف  بهم  ورغَّ
إىل  الطرفني  من  كل  من  الطبيعي  وامليل  الشهوة  قوة  وهي  اإلنسان  
ره بعض األديان من  اآلخر، وهذا بعكس ما يتصوره البعض أو ُتصوِّ

)1( سورة الروم: آية21.



.................................................... الزواج حقوق وواجبات متبادلة  6

والسالك  بربه  املتصل  لإلنسان  والبد  واملصائب  الرشور  منشأ  أهنا 
لطريقه االبتعاد عن ذلك اجلو واالنشغال عن لذائذه والتنكر لنداء هذه 

الغريزة التي بداخله.
 ولذا جاء اإلسالم -وهو الدين اإلهلي الصحيح املوافق للفطرة- 
عىل عدم جتاهل احتياجات اإلنسان التكوينية، بل اعرتف هبا ورّشع ما 

يناسب كل منها بشكل بعيد متامًا عن اإلفراط والتفريط.
ومن أهم املنافع التي ترتتب عىل وجود غريزة الشهوة يف اإلنسان 
- بشكل ينفرد به عن باقي احليوانات - هي حكمة االبتالء واالمتحان 
اخلري  من  كل  دواعي  اإلنسان  عند  حيفز  ما  بخلق  وذلك  احلياة،  يف 
الختيار  يكون  ذلك  بعد  ثم  منهام،  لكل  ميوله  عنده  لتستوي  والرش، 
أحد هذين الطريقني قيمته األخالقية التي تستوجب املثوبة أو العقوبة، 
إذ أن اإلنسان من دون خلق دواعي االنحراف يف نفسه يكون جمبورًا 
عىل الطاعة، وبعد ذلك ال يكون لطاعته قيمة أخالقية ألهنا مل تصدر من 
نفسية حتى  بعقبات  يمر  الذي  االختيار  إرادته واختياره، ذلك  حمض 

يصل إىل مرحلة اإلرادة اجلازمة التي تدفعه نحو التحرك.
من  كثري  عنها  يغفل  والتي   – املهمة  النقطة  هذه  إىل  وباإلضافة 
شبابنا األعزاء – تربز أمهية أخرى هلذه الشهوة، وهي امليل إىل االقرتاب 
من الطرف اآلخر واالقرتان به - والتي يشرتك فيها اإلنسان مع باقي 
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كثري  عىل  وفضله  اإلنسان  كّرم  تعاىل  اهلل  ولكن   - ذلك  يف  احليوانات 
ْلنَاُهْم ِف  َبنِي آَدَم َومَحَ ْمنَا  َوَلَقْد َكرَّ ممن خلقه، كام قال يف حمكم كتابه: 
َخَلْقنَا  َّْن  مِّ َكثرٍِي  َعَل  ْلنَاُهْم  َوَفضَّ الطَّيَِّباِت  َن  مِّ َوَرَزْقنَاُهم  َواْلَبْحِر  اْلَبِّ 
الشهوة  مقتضيات  يامرس  يدعه  أن ال  ذلك  فكان جّراء   ،)1(َتْفِضياًل
وبدافع  كان  كيفام  اآلخر  الصنف  نحو  واالندفاع  التحرك  من  هذه 
نار  إلطفاء  حمددًا  وجماالً   خاصًا  أسلوبًا  له  رّشع  بل  فقط،  حيواين 
الشهوة، وهو الزواج، فإذا كان السبيل الوحيد واملنحرص لقضاء الَوطر 
من اجلنس اآلخر يف الزواج يندفع اإلنسان بشكل تلقائي نحوه، كونه 

املحقق الوحيد لرغبته اجلاحمة تلك.
التبعات  من  كثريًا  ويستلزم  يعنيه  فيام  يعني  الزواج  كان  وملا 
جديد  بيت  تأسيس  قبيل  من  الشهوة،  إشباع  غري  املفيدة  واللوازم 
تستدعي  والتي  أبنائه  وتربية  األطفال وتكوين أرسة صاحلة  وإنجاب 
قبل ذلك أيضًا مجلة من املقدمات منها ضامن عمل مالئم وربام شهادة 
واملحققة  املهمة  الزواج  لوازم  من  إلخ  طموحه...  تريض  دراسية 
التبعات  هذه  كل  كانت  وقوته،  املجتمع  وتكامل  النوع،  الستمرارية 
هبذا  ومرهونة  منوطة  املجتمعات  وتكوين  احلياة  يف  احليوية  واللوازم 

التحريك الغريزي يف اإلنسان لالقرتان باآلخر. 

)1( سورة اإلرساء: آية70.
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اهلل  خلقه  ما  أن  كيف   – هذا  كل  بعد   - القارئ  عزيزي  فانظر 
بمقتىض حكمته  هلا  اجلنس، كيف رسم  نفسك من شهوة  وأودعه يف 
أدوارًا مهمة يف احلياة لبقاء النسل وديمومة احلياة واحلفاظ عىل انتظام 
بباقي  وثيقًا  ارتباطًا  ومرتبط  مرهون  كله  هذا  ولكن  املجتمع،  كيان 
ترشيعات اهلل يف احلياة، وهنا تكمن عظمة الدين كونه أطروحة متكاملة 
االنتقائية يف  بتاتًا  السعادة، وال يصح  بتطبيقه كله  لنظام احلياة يضمن 
َفَم  بَِبْعٍض  َوَتْكُفُروَن  اْلكَِتاِب  بَِبْعِض  َأَفُتْؤِمنُوَن  تعاىل:  قال  تطبيقه، 
وَن  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َياِة الدُّ َجَزاء َمن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي ِف اْلَ

 .)1(إَِل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اهللُّ بَِغافٍِل َعمَّ َتْعَمُلوَن
م اإلسالم االختالط العشوائي بني اجلنسني كيفام شاءا  فلو مل حُيرِّ
ومتى ما شاءا وحرص ذلك يف الزواج وهو الرباط املقدس الوحيد يف 
الغريزة  الوحيد إلشباع هذه  امُلحلِّل هلذا االختالط والسبيل  اإلسالم 
املهمة، ملا سلك أحد هذا السبيل، بل سلك سبياًل أقرص من ذلك يطفئ 
الكثرية  واحللقات  القنوات  بتلك  املرور  دون  من  فقط  اآلنية  شهوته 
بشكله  بقائه  لديمومة  األبرز  الداعي  املجتمع  يفقد  وبذلك  واملعقدة، 
الصحيح وهو نظام األرسة، إذ يؤدي ذلك إىل تفكك األرس وانعدامها 
فيه  تنعدم  أن  بعد  وشبابه  حيويته  املجتمع  يفقد  وبالتايل  فشيئًا،  شيئًا 

)1( سورة البقرة: آية 85.
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من  كل  حرية  يقيدون  أوالد  بإنجاب  الرغبة  لعدم  اجلديدة  الدماء 
الطرفني فينحدر نحو الشيخوخة االجتامعية واملوت شيئًا فشيئًا، وهذا 
ما متر به املجتمعات الغربية والتي تصنف عىل أهنا جمتمعات متحرضة 
إذ تقل نسبة النمو السكاين فيها عن أدنى مستوى لبقاء النوع اإلنساين 

واحلضارة البرشية والتي هي %2.11. 
إىل  الداعي  هذا  أيضًا  النعدم  الشهوة  تعاىل  اهلل  خيلق  مل  ولو 
يف  املهم  البناء  هذا  لتأسيس  احلافز   وجد  وملا  اجلنسني  بني  االقرتاب 

احلياة.
حكمته  بمقتىض  تعاىل  اهلل  أن  ذكرنا،  ما  كل  من  املتحصل  إذن 
مرشوط  هذا  كل  ولكن  ساٍم،  وغرض  نبيل  هلدف  فيه  الشهوة  خلق 
بالسري يف هذه احلياة عىل الشكل الذي رسمه اهلل تعاىل، وبذلك ُيفهم 
جانب من اجلوانب الكثرية للتطابق بني النظام التكويني والترشيعي، 
مع  متالئاًم  الترشيع  هذا  فكان  املرشع،  نفسه  هو  واخلالق  املكون  فاهلل 

احتياجاته التكوينية.
ولكن ما نجده يف املجتمع من مترد ورضب للقيم واألخالق أمر 
خطري ُيَعدُّ نقضًا لنظام احلياة ودعوة للتحلل من كل مقتضيات احلكمة 
تلك، وهو إشاعة جمموعة من املفاهيم التي ختل هبذا النظام وهتدم البناء 

اإلسالمي العظيم، ومن مجلة هذه املفاهيم اهلدامة:
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1- تصوير الشهوة وامليل اجلنيس عند اإلنسان بأنه خطيئة وحالة 
مما  واآلثام،  للخطايا  منشأ  وأهنا  اإلنسان،  عنها  يرتفع  أن  ينبغي  دونية 
الزواج واالقرتان، وهي  لوازمها من  هلا واإلعراض عن  التنكر  يعني 
دعوى الرهبانية التي حارهبا اإلسالم يف منظومته الفكرية، حيث جاء 
أنه قال:  النبي: )ال رهبانية يف اإلسالم()1(، وورد عن عروة  عن 
)دخلت خولة بنت حكيم امرأة عثامن بن مظعون عىل عائشة وهي بادية 
اهليئة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار! 
فدخل النبي عىل عائشة فذكرت ذلك له، فلقي النبي عثامن 
فقال: يا عثامن: إن الرهبانية مل تكتب علينا، أفام لك يّف أسوة حسنة! فو 

اهلل إن أخشاكم وأحفظكم حلدوده ألنا()2(. 
تكبل  معقدة  اجتامعية  حالة  واعتباره  الزواج  من  2-التنفري 
هبا،  له  ِقَبَل  ال  التي  الكثرية  والعقبات  املشاكل  فريسة  وجتعله  الشاب 
إذ  التي هو يف غنى عنها،  املالية واملتاعب احلياتية  املشاكل  له  وتسبب 
ال موجب له بعد استطاعته أن يشبع غريزته بالطريق السهل – احليواين 

الرصف – من دون مسؤولية وال تبعات معقدة.
3- وبعد هذا وذاك وصل الطامعون إىل مرادهم، وهو الدعوة 

)1(  دعائم اإلسالم، القايض النعامن: ج2، ص193.
)2( كنز العامل، املتقي اهلندي: ج16، ص565.
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إىل التحلل اخللقي ونبذ تعاليم األديان والفطرة السليمة وإشاعة ثقافة 
املجتمعات مع  الُعري واالختالط اجلنيس واإلباحية بكل أشكاهلا يف 
االجتاه  هبذا  وغريها  واالنرتنت  الفضائية  القنوات  عرب  واسع  تثقيف 

حتى صار االنحالل اخللقي من أبرز سامت هذا العرص.
وهذا االجتاه اخلطري يرّوج له أعداء اإلسالم كثريًا بني الشباب، 
بل -ولألسف-  هييئون له أسبابه املوضوعية، من خلق التعقيدات أمام 
الزواج، عن طريق إشاعة ثقافات بعيدة عن اإلسالم جتعل إمتام الزواج 
يمر بقنوات مالية واجتامعية معقدة تصعب من حتققه، فاملهور الغالية 
والنظرة االجتامعية التي ال تقبل بالشاب زوجًا إال بمواصفات ما أنزل 
اهلل هبا من سلطان و... إلخ، ويف املقابل توفري سبل االنحراف وهتيئة 
أسباب املجون والتهتك، كل ذلك خلق حالة من النفور – مقصودة – 
ليخلو اجلو للشاب بعد ذلك ملامرسة اخلطيئة بمربرات جيدها منطقية. 

أقرَّ جمموعة من األسس  قد  أن اإلسالم  نبني  أن  هنا البد  ومن 
الثقافية واألخالقية التي حتّصن املجتمع من هذه املخاطر باإلضافة إىل 

ما تقدم من حتريم االختالط ووجوب احلجاب من أمهها:
الكلف األولية  الزواج وتقليل  تبسيط مقدمات  1- احلث عىل 
فعن  املهور،  تقليل  استحباب  كثرية  روايات  يف  ورد  فقد  أمكن،  مهام 
رسول  قال  آبائهقال:  عن  أبيه  عن  حممد،  بن  جعفر  الصادق 
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اهلل: )أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرًا()1(. 
2- عدم رد الشاب املتقدم للخطبة إذا كان متدينًا كام ورد عن 
إليكم  خيطب  وأمانته  دينه  ترضون  من  جاءكم  )إذا   :اهلل رسول 

فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض()2(. 
3- عدم القلق من قلة ذات اليد قبل الزواج، واخلوف من تبعات 
َوَأنكُِحوا  تعاىل:  قال  فقد  الزواج،  بعد  األرسة  ومستلزمات  احلياة 
نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم  اِلِ اْلََياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
اهللُ ِمن َفْضلِِه َواهللُ َواِسٌع َعلِيٌم)3(، وقد جاء يف احلديث الرشيف عن 
اإلمام الصادقA: )من ترك التزويج خمافة الفقر فقد أساء الظن باهلل 
ِمن  اهللُ  ُيْغنِِهُم  ُفَقَراء  َيُكوُنوا  إِن  يقول:  عزوجل  اهلل  إن  وجل،  عز 

 .)4(َفْضلِِه

)1( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج21، ص251 - 252. 
)2(  األمايل، الشيخ  الطويس: ص519.

)3(  سورة النور: آية32.
)4( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص385.
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استحباب الزواج وأهميته: 

َمّر عهد الصبا ورحلت أيامه املفعمة طهرًا وصفاًء، وانتهى عهد 
َمّر كل هذا دون عودة كحلم  الوالدين وتضحياهتام..  الدالل ورعاية 
باملسؤوليات  زاخرًا  وعهدًا  أخرى  مرحلة  نعيش  نحن  وها  وردّي، 
منا  تتطلب  مرحلة  والتكامل..  والتدبر  التأمل  مرحلة  إهنا  اجلسام.. 
مل  إذا  أننا  جدًا  املؤكد  ومن  املستقبل..  يف  ونفكر  أقدامنا  عىل  نقف  أن 
نفكر بأنفسنا ومن أجل أنفسنا فإنه ال يوجد من يفكر نيابة عنا ويتحمل 

مسؤولياتنا. 
التفكري  إىل  يدفعنا  الطريق  وطول  اجلسام  احلياة  أعباء  إن 
والبحث عن رشيك خيفف عنا قدرًا من تلك األعباء، رشيك يتحمل 
احلياة  حالوة  يشاركنا  إنسان  احلياة،  ومتاعب  الطريق  مصاعب  معنا 
ومرارهتا، إنساٍن حيس بنا ويتفهمنا، يفرح لفرحنا وحيزن حلزننا، إنساٍن 
كل  يف  رشيٍك  وأخريًا:  احلياة،  أمواج  هامجتنا  ما  إذا  املنقذ  بدور  يقوم 
وحشة  بأنسه  يبدد  درب  ورفيق  رشيك  يشء،  كل  أجل  ومن  يشء، 

الطريق.
االرتباط  وهو  األرسة،  لتشكيل  الوحيدة  الوسيلة  هو  والزواج 
التناسل واحلفاظ عىل اجلنس  الرجل واملرأة، وهو طريق  املرشوع بني 
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واملحبة،  األُلفة  وسبب  التواصل  باب  وهو  االنقراض،  من  البرشي 
ألوان  مجيع  من  االنسان  يتحّصن   فبه  والفضيلة،  العّفة  عىل  واملعونة 
استحبابه  كان  هنا  ومن  اجلنيس،  واالنحراف  النفيس،  االضطراب 
والصاِلنَي  ِمنُكم  اليامى  وَأنكِحوا  تعاىل:  قال  مؤكّدًا،  استحبابًا 
من ِعباِدُكم وإمائُِكم إن يكوُنوا ُفقراء ُيغنِهم اهللُ ِمن َفضلِه واهللُ واسٌع 
َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  َأْن  آَياتِِه  قائل:َوِمْن  من  وقال عز   )1(  عليٌم
ًة إِنَّ ِف َذلَِك َلَياٍت لَِّقْوٍم  ًة َوَرمْحَ َودَّ َأْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ

.)2(ُروَن َيَتَفكَّ
هي  والغاية  جنسكم،  من  أي   :َأنُفِسُكْم ْن  مِّ تعاىل:  فقوله 
بني  العالقة  استمرار  إن  وحيث  النفيس  واهلدوء  الروحية  السكينة 
قلبي  جذب  إىل  حيتاج  عامة،  الناس  مجيع  وبني  خاصة،  الزوجني 
ًة  َودَّ مَّ َبْينَُكم  َوَجَعَل  مضيفة  ذلك  عىل  تعقب  اآلية  فإن  وروحي، 

.ًة َوَرمْحَ
إن القرآن - يف هذه اآلية - جعل اهلدف من الزواج االطمئنان 

والسكينة.
أساس  هو  اخلصائص  هذه  مع  األزواج  وجود  أن  واحلق 

)1( سورة النور: آية24- 32.
)2( سورة الروم: آية21.
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االطمئنان يف احلياة، وهو أحد مواهب اهلل العظيمة. 
يكمل  اجلنسني  هذين  أن  من  ينشأ  االطمئنان  أو  السكن  وهذا 

بعضهام بعضا، وكل منهام أساس النشاط والنامء لصاحبه.
السنة اإلهلية  الذين هيملون هذه  بأن  ومن هنا يمكن االستنتاج 
أن توجب  إال  متوقفة،  بينهام  التكاملية  املرحلة  ناقص، ألن  وجودهم 

الظروف اخلاصة والرضورة يف بقائهم عزابًا.
ووردت روايات عديدة عن رسول اهلل وأهل بيته  تؤكد 
 تزوجوا فإن رسول اهلل( :Aهذا االستحباب، فعن أمري املؤمنني 

قال: من أحبَّ أن يتبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج()1(.
وللزواج تأثريات إجيابية عىل الرجل واملرأة وعىل املجتمع، فهو 
)تناكحوا   :األكرم النبي  قال  النسل،  وتكثري  لإلنجاب  الوسيلة 

تكّثروا، فإيّن ُأباهي بكم األمم، حتى بالسقط()2(. 
يرزقه  أن  اهلل  لعلَّ  أهاًل،  يتخذ  أن  املؤمن  يمنع  )ما   :وقال

نسمة، تثقل األرض بال إله إالّ اهلل()3(. 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص329.
)2( الرسائر، ابن ادريس احليل: ج2، ص518.

)3( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص382.
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الزواج ضمان لدينك: 

الزواج هو ضامن إلحراز نصف الدين، ألّنه احلصن الواقي من 
فهو  والعاطفي،  والنفيس  العقيل  واالضطراب  االنحراف  ألوان  مجيع 
العقل  الرذيلة واخلطيئة، وخيلق أجواء االستقرار يف  يقي اإلنسان من 
والقلب واإلرادة، لينطلق اإلنسان متعاليًا عن قيود األهواء والشهوات 
التي تكّبله وتشغله عن أداء دوره يف احلياة ويف ارتقائه الروحي وإسهامه 
يف حتقيق اهلدف الذي ُخلق من أجله، قال رسول اهلل: )من تزوج 

أحرز نصف دينه، فليتق اهلل يف النصف الباقي()1(. 
وقال اإلمام جعفر الصادقA: )ركعتان يصليهام املتزوج أفضل 

من سبعني ركعة يصليهام األعزب()2(. 
وألمهية النكاح جعله رسول اهلل يف املرتبة الثانية من مراتب 
الفوائد املعنوية، حيث قال: )ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم 
أفضل من زوجة مسلمة ترسه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وحتفظه 

إذا غاب عنها يف نفسها وماله()3(.  

)1( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص383.
)2( هتذيب األحكام، الشيخ الطويس: ج7، ص239.

)3( املصدر السابق: ج7، ص240.
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آثار الزواج:

الزواج جملبة للخري والربكة يف الرزق، كام قال تعاىل: إِن َيُكوُنوا 
)1(ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهللُ ِمن َفْضلِِه  َواهللُ َواِسٌع َعلِيٌم

فالزواج باب من أبواب الرزق بأسبابه الطبيعية املقرونة بالرعاية 
اإلهلية، قال رسول اهلل: )اختذوا األهل، فإّنه أرزق لكم()2(.  

وقال اإلمام جعفر الصادقA: )من ترك التزويج خمافة الفقر، 
 .)3() فقد أساء الظّن باهلل عزَّ وجلَّ

وقد روى اسحاق بن عامر عن اإلمام الصادقA حديثًا جاء فيه: 
)قلت أليب عبد اهللA: احلديث الذي يرويه الناس حق، إن رجاًل أتى 
النبيفشكى إليه احلاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه 
:Aاحلاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثالث مرات؟ فقال أبو عبد اهلل 

هو حق، ثم قالA: الرزق مع النساء، والعيال()4(. 

)1( سورة النور: آية32.
)2( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص383. 

)3( املصدر السابق: ج3، ص385.
)4( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص44.
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 اختيار الزوجة:

هناك ثالثة أبعاد أساسية ينبغي أن هيتم هبا الرجل يف صفات من 
خيتارها زوجة له:

الول: رشف األرسة: بأن تكون الزوجة منتمية لعائلة صاحلة، 
وأرسة رشيفة، وبذلك يتوقع منها اخلري والصالح ملا للوراثة والرتبية 
من أثر، وينعكس ذلك أيضًا عىل نسلها وذريتها، كام يطمئن اإلنسان 
معهم  سيتداخل  فهو  الصاحلة،  باألرسة  واالرتباط  العالقة  حسن  إىل 

حينام يصبح صهرًا هلم.
ورد يف احلديث أن رسول اهلل قام خطيبًا فقال: )أهيا الناس، 
قال:  الِدمن؟  اهلل وما خرضاء  يا رسول  قيل:  الِدمن،  إياكم وخرضاء 
املرأة احلسناء يف منبت السوء()1(، ففي هذا احلديث  يشّبه املرأة اجلميلة 
بفضالت  اخلاص  القذر  املكان  يف  اخلرضاء  بالنبتة  السيئة  العائلة  يف 
احليوانات، ويف حديث آخر عنه: )أنكحوا األكفاء وانكحوا منهم 

واختاروا لنطفكم()2(. 
تتجاوز  فتاة صاحلة  قد تكون هناك  أنه  إىل  هنا  وينبغي اإلشارة 

)1( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص35.
)2( النوادر، الراوندي: ص144.



19 اختيار الزوجة....................................................................  

املستقلة  شخصيتها  هلا  وتتشكل  السيئة،  وعائلتها  حميطها  تأثريات 
املناسبة، ومثل هذه الفتاة يطمئن اإلنسان إىل الزواج منها.

الثاين: التدين واألخالق الفاضلة: فهي ستكون رشيكة اإلنسان 
وحسن  وبتدينها  أوالده،  مربية  وهي  إليه،  الناس  وأقرب  حياته  يف 
أخالقها، تتوفر أجواء السعادة والثقة واالرتياح، فقد جاء يف احلديث 
)من   :وعنه الدين()1(،  بذات  )عليكم  قال:  أنه   النبي عن 

سعادة املرء الزوجة الصاحلة()2(. 
الغريزة  إشباع  يف  دور  من  لذلك  ملا  واجلامل  احلسن  الثالث: 
تتفاوت يف تفاصيلها األذواق،  العاطفة، واجلامل حالة نسبية  وإرضاء 
اجلامل  يكون  أن  ينبغي  وال  املتعارف،  الطبيعي  املستوى  منه  ويكفي 
باألبعاد األخرى، ألن احلياة  اهتامم  وحده هو مقياس االختيار، دون 
الزوجية ال تقوم عىل اجلانب العاطفي وحده، والشكل ليس هو املهم 
يف اإلنسان، وإن كان له دور ما يف األلفة واملحبة، ورد عن النبي أنه 
قال: )من تزوج امرأة ملاهلا وكله اهلل إليه، ومن تزوجها جلامهلا رأى فيها 
ما يكره، ومن تزوجها لدينها مجع اهلل له ذلك()3(،  فمن يكون اختياره 

)1( النوادر، الراوندي: ج20، ص50.
)2( املصدر السابق: ج20، ص41.

)3( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص51.
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مقصورًا عىل اجلامل يكون اختيارًا ناقصًا، وبطبيعة احلال سوف يكون 
غافاًل عن باقي األمور املهمة التي جيب مالحظتها والتي تقدم ذكرها، 
وسيتفاجأ بعد الزواج بفقداهنا تدرجييًا يف هذه املرأة، وذلك ألن صاحب 
 )Aاحلاجة أعمى ال يرى إال قضاء حاجته )كام ورد عن أمري املؤمنني 

فمن كان مهه البحث عن اجلامل صار أعمى عن باقي الصفات.

التعّرف واالختيار:

كيف يتعرف الرجل عىل من يريدها زوجة له؟ وكيف يتأكد من 
توفر املواصفات املطلوبة فيها؟

أما ما يتعلق بالوضع األرسي والعائيل فاألمر واضح وميسور، 
فلكل عائلة سمعتها ومكانتها يف املجتمع، وبإمكان اإلنسان أن يتحصل 
عىل املعلومات الكافية عن وضع أي أرسة من أوساط املجتمع املحيط 

هبا.
األخالقية  الناحية  من  للفتاة  الشخصية  للصفات  بالنسبة  أما 

واجلاملية، فهناك الطرق اآلتية:
أوالً: املعرفة املبارشة: فيام إذا كانت هناك قرابة أو تداخل عائيل، 
املعرفة  فرصة  عادة  للرجل  يتيح  ذلك  فإن  العمل،  جمال  يف  زمالة  أو 
أن  وينبغي  وصفاهتا،  سلوكها  عىل  عام  بشكل  اطالعه  بمعنى  للفتاة، 
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يعتمد يف معرفة صفات املرأة عىل األم أو األخت أو أي امرأة تقرب إىل 
الشخص الطالب للزواج، ألهنا تستطيع أن تقرتب من الفتاة أكثر وهي 

تتعرف عىل صفاهتا بشكل أحسن من الرجال.
ثانيًا: القياس واالستنتاج: فمن خالل ما يظهر من صفات أهل 
يف  عنها،  وصورة  انطباع  تكوين  واالستنتاج  بالقياس  يمكن  الفتاة 
أبناء  صفات  يف  والتقارب  للتشابه  نظرًا  واجلاميل،  األخالقي  اجلانب 

العائلة الواحدة غالبًا.
من  الفتاة  عن  يسأل  بأن  الخرين:  سؤال   عل  االعتمد  ثالثًا: 
القريبني هلا، واملطلعني عىل أحواهلا، والبد أن يكونوا من أهل التدين 
والصالح حتى يثق بتشخيصهم، أو أن يكّلف بعض قريباته من النساء 
باستكشاف وضعها، وموافاته بأخبارها وأحواهلا، هذا وقد وردت يف 
الرشيعة اإلسالمية جمموعة من الروايات يف هذا املجال نعرضها لتكون 
واضحة لدى الطرفني ويتثقف املجتمع بالتايل بالثقافة الصحيحة التي 

تضمن له السعادة يف حياته. تذكر جمموعة من الروايات حول ذلك.
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الموضوعية في التقييم:

الشخص  سؤال  أن  وهي  املهمة،  املسألة  هذه  إىل  التنبه  ينبغي 
أهل  سؤال  أي:  العكس،  أو  وأرسهتا  البنت  عن  الزواج  عىل  امُلقِدم 
الشفافية  بمستوى عاٍل من  يتَّسم  أن  ينبغي  الولد وعائلته،  البنت عن 
واألمانة، فال جيوز إخفاء احلقائق بالنسبة للمسؤول عنه، وذلك لكي 
عنده،  واضحًا  األمر  ويكون  اآلخر،  الطرف  أمام  اخليارات  تتضح 
يف  ثقته  اإلنسان  يضع  فحينام  املجال،  هذا  يف  صحيحًا  قرارًا  فيتخذ 
فإن  هلا،  تقويمه  عىل  يعتمد  أو  ما،  فتاة  اختيار  يف  ويستشريه  شخص 
إخباره،  يف  صادقًا  يكون  أن  جيب  امرأة  أو  رجاًل  املستشار  هذا  عىل 
أو  زيادة  دون  يعرفه  الذي  الواقع  عن  فيحكي  تقويمه،  يف  موضوعيًا 
هناك  كان  وإذا  يعرفها  التي  القوة  ونقاط  االجيابيات  فيذكر  نقصان، 
الرشيعة  يف  ورد  وقد  للمستشري،  يذكره  أن  فعليه  عيب  أو  نقص 
اإلسالمية ما يؤكد ذلك، فقد حثت الرشيعة عىل مبدأ النصيحة وأن من 
حقوق املؤمن عىل أخيه املؤمن أن ينصحه وال يغشه ومن مجلة موارد 
:Aالنصيحة يف أمر الزواج ما عن حممد بن مسلم قال: قال أبو جعفر 

 :اهلل رسول  له  فقال  النكاح،  يف  النبييستأمره  رجل  أتى 
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 Aانكح وعليك بذات الدين تربت يداك ()1(، وعن األمام احلسني( 
أن رجاًل استشاره يف تزويج امرأة، فقالA: )ال أحب ذلك وكانت 
 Aاحلسني األمام  فخالف  ُمكثرا،  أيضا  الرجل  وكان  املال،  كثرية 
 :Aوتزوج هبا، فلم يلبث الرجل حتى افتقر، فقال له األمام احلسني
ثم  منها،  فإن اهلل يعوضك خريا  قد أرشت عليك اآلن فخل سبيلها، 
قالA: عليك بفالنة، فتزوجها فام مىض سنة حتى كثر ماله وولدت 

له ورأى منها ما حيب()2(. 
بل جعلت مسألة نصح املؤمن أهم من حرمة اغتيابه لذلك كان 
من موارد استثناء حرمة الغيبة نصح املؤمن الراغب يف الزواج فيجوز 
قبل  من  عنه  املسؤول  الشخص  عيوب  الناصح  الشخص  يظهر  أن 
املستنصح وال حيرم عليه ذلك، بل جيب عليه من باب نصيحة املؤمن، 
املستشري  نصح  )منها:  الغيبة:  من  استثني  فيام  األنصاري  الشيخ  قال 
فإن النصيحة واجبة للمستشري فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من 
أراد  من  فإن  استشارة،  غري  من  النصح  وكذلك  املغتاب،  يف  الوقوع 
تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها 
يف الغيبة والفساد فال ريب أن التنبيه عىل بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص332.
)2( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج14، ص32.
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 أوىل من ترك نصح املؤمن، مع ظهور عدة من األخبار يف وجوبه()1(.
وورد أن فاطمة بنت قيس جاءت إىل رسول اهلل فأخربته أن معاوية 
بن أيب سفيان وأبا جهم خطباها، فقال: )أما أبو جهم فال يضع عصاه 
عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد()2(. 

الزواج  إمتام  ألجل  العيوب  إخفاء  من  املجتمع  يف  يشيع  فام 
بمربرات واهية ليست مبتنية عىل أسس إسالمية البد أن حتارب لكي 
يرجع املجتمع إىل األسس الصحيحة التي تضمن السعادة هلم، إذ جَيرُّ 

اإلخفاء الويالت ويؤدي إىل املشاكل بعد الزواج.

حدود النظر إلى المخطوبة: 

من أروع ما جاء به اإلسالم هو الوسطية يف كل أحكامه، وعدم 
النجاح  له  الوسطية ضمنت  امليل يف جانبي اإلفراط والتفريط، وهذه 
يف  يوجد  ما  العامة  الفكرة  هذه  تطبيقات  ومن  املجاالت،  مجيع  يف 
هذا املوضوع أيضًا، إذ ضمن اإلسالم للمتزوج احلق يف اإلقدام عىل 
من  سواء  أمرها،  من  هيّمه  ما  مجيع  عىل  االطالع  مع  بامرأة  االقرتان 
اجلانب اجلسدي أو األخالقي واالجتامعي، وملا كان ما يتعلق بجانب 
حجاب  حيث  من  الدين  هذا  ثوابت  مع  يصطدم  إليه  والنظر  اجلسد 

)1( املكاسب، الشيخ األنصاري: ج1، ص352.
)2( اخلالف، الشيخ الطويس: ج4، ص275.
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املرأة وعدم سامح الرشيعة هلا بكشف جسدها لألجنبي، وعدم التزين 
أمامهم، ولكن مع ذلك فألمهية أمر الزواج وضامن حق الزوج املشار 
إليه فقد استثنى الشارع هذا األمر من احلكم السابق وأباح للشخص 
امُلقِدم عىل الزواج أن يرى املرأة بشكل يظهر له مفاتنها، ولكن البد أن 
التلّهي واالطالع  ُيعلم أن هذا احلق للزوج ال جيوز استخدامه ألجل 
الزواج  سلسلة  يف  حلقة  آخر  يكون  أن  البد  بل  الناس،  أعراض  عىل 
يعلم  ال  ما  إال  اخلصوصيات  مجيع  عىل  متفقة  األطراف  تكون  بحيث 
باطالع  أيضًا  الفقرة  هذه  عن  يستغنى  قد  بل  الرؤية،  خالل  من  إال 
الفتاة وذكر مفاتنها له أو تقييمها بشكل  النساء من ذوي املتزوج عىل 
عام وإعطاء النتيجة له من دون الدخول يف التفاصيل، وقد تكون هذه 
الطريقة أكثر إجيابية خلربة النساء بعضهن ببعض، ومقدرهتن بالفحص 

بشكل حّر أكر من الرجل.
أليب  قلت  قال:  يعقوب  بن  يونس  عن  الرشيف:  احلديث  ففي 
املرأة، جيوز له أن ينظر  عبد اهلل الصادقA: )الرجل يريد أن يتزوج 
إليها؟ قال: نعم وترّقق له الثياب، ألّنه يريد أن يشرتهيا بأغىل الثمن()1(، 
أن  أراد  إذا  ومعاصمها  وجهها  إىل  ينظر  بأن  بأس  )ال  قال:   Aوعنه

)1( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص90.
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يتزوجها()1(، وُسِئل اإلمام الصادقA: )أينظر الرجل إىل املرأة يريد 
تزوجيها؟ فينظر إىل شعرها وحماسنها؟ قال: ال بأس بذلك إذا مل يكن 

متلذذًا()2(. 
ويرى أكثر فقهاء أهل السنة أن للخاطب أن ينظر إىل من يريد 
خطبتها يف حدود الوجه والكفني فقط، وأضاف أبو حنيفة جواز النظر 
–البيت أهل  لروايات  –تبعا  الشيعة  فقهاء  أما  أيضًا،  قدميها   إىل 

وجهها  إىل  ينظر  أن  امرأة  تزويج  يريد  ملن  )جيوز  أنه:  أكثرهم  فريى 
وكفيها وشعرها وحماسنها، بل ال يبعد جواز النظر إىل سائر جسدها ما 
عدا عورهتا، وإن كان األحوط استحبابا  خالفه، وال يشرتط أن يكون 
ذلك بإذهنا ورضاها، نعم يشرتط أن ال يكون بقصد التلذذ، وإن علم 
أنه حيصل بنظرها قهرًا، وجيوز تكرار النظر إذا مل حيصل الغرض وهو 

االطالع عىل حاهلا بالنظر األول()3(. 
تسبق  مل  امرأة  الرجل من  يتزوج  أن  وحيدث يف بعض احلاالت 
له رؤيتها، فإذا ما رآها مل توافق ذوقه، وحينئٍذ إما أن يقبلها عىل عدم 
حرجًا  هلا  يوجب  مما  عليها،  العقد  بعد  يرتكها  أن  وإما  منه،  ارتياح 

)1( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص88.
)2( املصدر السابق.

)3( العروة الوثقى، السيد اليزدي: كتاب النكاح، مسألة26. 
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الفتاة  رؤية  الشارع  أباح  ذلك  مثل  يقع  ال  وحتى  عاطفيًا،  وانكسارًا 
أيضًا، كام هو رأي مجع من  تراه  أن  للفتاة  يريد تزوجها، كام أجاز  ملن 
الفقهاء، فقد نقل السيد اخلوئي، رأي الشيخ األنصاري: )وهو جواز 
أنه  املستند  يف  بل  تزوجيها()1(،  يريد  الذي  الرجل  إىل  أيضًا  املرأة  نظر 
رصيح مجاعة الحتاد العلة، بل األولوية حيث أن الرجل يمكنه الطالق 

لو مل يستحسنها بخالف الزوجة. 

مراسيم الزواج:

للزواج  خاصة  مراسيم  إقامة  املسلمني  عند  عليه  املتعارف  من 
واألقارب  الزوجني  أهل  جيتمع  حيث  بالزفاف(،  يعرف  ما  )وهو 
واجلريان واألصدقاء سوّية، وبذلك تتهيأ - بشكل عريض - الفرصة 
جعلت  وقد  هذا..  واالجتامعية،  األرُسية  العالقات  ومتتني  للتعارف 
الرشيعة للزفاف آدابًا ومستحبات نّصت عليها الروايات الواردة عن 

أهل البيت، نذكر مجلة منها:

)1( رشح العروة الوثقى، السيد اخلوئي: ج32، ص20.
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آداب الزفاف ومستحباته: 

عليها  نّصت  ومستحبات  آدابًا  للزفاف  الرشيعة  جعلت  قد 
الروايات الواردة عن أهل البيت، نذكر مجلة منها:

الزواج بغري رسف و ال رياء  ُيستحب اإلطعام يف  1. اإلطعام: 
أو سمعه، ومن ذلك إطعام الفقراء وعدم حتديده باألغنياء والوجهاء، 
يوجب  وما  الناس  عىل  لالستعالء  مناسبة  الزواج  جعل  عدم  ومنه 
عىل  قدرهتم  لعدم  اإلحراج  يف  واملتوسطة  املستضعفة  الطبقات  وقوع 
امْلُْرَسِلنَي  ُسنَِن  ِمْن  )إِنَّ  النبيَقاَل:  أن  ُروي  فقد  األغنياء،  جماراة 
بنت  ميمونة   اهلل رسول  تزوج  وحينام  التَّْزِويِج()1(،  ِعنَْد  ْطَعاَم  اإْلِ
أنه   Aالباقر َجْعَفٍر  َأيِب  َوَعْن  الناس()2(،  وأطعم  عليها  أومل  احلارث، 
َوَعْن  َوُسْمَعٌة(،  ِرَياٌء  اٍم  َأيَّ َوَثاَلَثُة  َمْكُرَمٌة،  َوَيْوَماِن  َيْوٌم،  )اْلَولِيَمُة  َقاَل: 
َيْوٍم  َل  َأوَّ َقاَل َرُسوُل اهلل: )اْلَولِيَمُة  َقاَل:   Aَعْبِد اهلل الصادق َأيِب 

َحقٌّ َوالثَّايِنَ َمْعُروٌف َوَما َزاَد ِرَياٌء َوُسْمَعٌة()3(.
اإلمام  عن  ُرِوي  فقد  هنارًا،  اإلطعام  يكون  أن  وُيستحب  هذا 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص367.
)2( هتذيب االحكام، الشيخ الطويس: ج7، ص409.

)3( املصدر السابق.
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جعفر الصادقA أنه قال: )ُزفُّوا َعَراِئَسُكْم َلْياًل َوَأْطِعُموا ُضًحى()1(.
2. الزفاف لياًل: 

السابق:  للحديث  لياًل،  والزفاف  التزويج  يكون  أن  ُيستحب 
اِء  اْلَوشَّ َعيِلٍّ  ْبِن  احْلََسِن  َعِن  ُرِوَي  وملا  َلْياًل...(،  َعَراِئَسُكْم  )ُزفُّوا 
َقاَل:  التَّْزِويِج،  يِف  َيُقوُل  َسِمْعُتُه  َقاَل:   Aَضا الرِّ احْلََسِن  َأيِب   َعْن 
ُهنَّ  اَم  إِنَّ َوالنَِّساُء  َسَكنًا  ْيَل  اللَّ َجَعَل  اهللََّ  أِلَنَّ  ْيِل  بِاللَّ التَّْزِويُج  نَِّة  السُّ )ِمَن 

َسَكٌن()2(. 
3. الوضوء:

ُيستحب أن يكون الزوجان عىل وضوء وطهارة، فقد ُرِوَي عن 
اإلمام حممد الباقرA يف حديث أنه قال: )...إَِذا َدَخَلْت َفُمْرَها َقْبَل َأْن 
َأ...()3(.  َئًة، ُثمَّ َأْنَت اَل َتِصُل إَِلْيَها َحتَّى َتَوضَّ َتِصَل إَِلْيَك َأْن َتُكوَن ُمَتَوضِّ

4. صالة ركعتني:
ُيستحب أن يصيل الزوجان ركعتني، فقد ُرِوَي عن اإلمام حممد 

)4()... الباقرA يف حديث أنه قال: )... َوَصلِّ َرْكَعَتنْيِ

)1( هتذيب االحكام، الشيخ الطويس: ج7، ص409.
)2( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص366.

)3(  املصدر السابق: ج5، ص500.
)4( املصدر السابق.
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5. الصالة عل حممد و آل حممد:
وعىل  حممد النبي  عىل  ُيصليا  أن  للزوجني   ُيستحب  

 آله، فقد ُرِوَي عن اإلمام حممد الباقرA يف حديث أنه قال: )... 
ٍد... ()1(. ٍد َوآِل حُمَمَّ إَِذا َدَخَلْت... َوَصلِّ َعىَل حُمَمَّ

6. الدعاء باملأثور:
بني  اتصال  أول  ليكون  بالدعاء،  االبتداء  عىل  اإلسالم  وحّث 
هبيمي  اتصال  جمرد  وليس  روحيًا،  معنويًا  اتصاالً  والزوجة  الزوج 
إلفها  ارزقني  )اللهّم  والود:  احلب  بإدامة  الدعاء  فيستحب  جسدي، 
وأيرس  اجتامع  بأحسن  بيننا  وامجع  هبا،  وأرضني  يب،  ورضاها  ووّدها 

ائتالف، فإّنك حتبُّ احلالل وتكره احلرام()2(.
القبلة،  هبا  ويستقبل  بناصيتها،  األخذ  للزوج  أيضا  وُيستحب 
َقاَل:  أنه   Aَعْبِد اهلل َأيِب  َعْن  َبِصرٍي  َأيِب  َفَعْن  بالدعاء اآليت،  وأن يدعو 
)إَِذا َدَخْلَت بَِأْهِلَك َفُخْذ بِنَاِصَيتَِها َواْسَتْقبِِل اْلِقْبَلَة َوُقِل: اللَُّهمَّ بَِأَماَنتَِك 
َأَخْذهُتَا َوبَِكِلاَمتَِك اْسَتْحَلْلُتَها، َفإِْن َقَضْيَت يِل ِمنَْها َوَلدًا َفاْجَعْلُه ُمَباَركًا 

كًا َواَل َنِصيبًا()3(.  ْيَطاِن فِيِه رِشْ َعْل لِلشَّ ٍد َواَل جَتْ َتِقّيًا ِمْن ِشيَعِة آِل حُمَمَّ

)1( هتذيب األحكام، الشيخ الطويس:  ج7، ص410.
)2( املصدر السابق.

)3( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص500.
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إذا جلست، ويصب  أن خيلع خّفها، ويغسل رجلها  ويستحب 
املاء يف جوانب الدار)1(.  

واهلدوء  واالستقرار  االطمئنان  من  جوًا  خيلق  بذلك  وااللتزام 
القلق  الزوجة من دواعي  نفس  ما يف  اللقاء، ويدفع  أول خطوات  يف 
حياهتا  من  يوم  أول  يف  تعيش  الزوجة  وإن  خصوصًا  واالضطراب، 
الزوجية حالة من اخلوف واالضطراب النفيس، فإذا شاهدت مثل هذه 
خماوفها  يبّدد  روحي  جّو  يف  ستعيش  فاهنا  ودعاء،  صالة  من  األعامل 
)اللهّم  يدعو:  أن  اجلامع  حني  للرجل  ويستحب  اضطراهبا،  ويزيل 
نقصان،  وال  زيادة  خلقه  يف  ليس  زكيًا،  تقيًا  واجعله  ولدًا،  ارزقني 

واجعل عاقبته إىل خري()2(. 
جمرد  ليست  اجلنسية  العالقة  بأّن  وللرجل  للمرأة  إحياء  وهذا 
إشباع للغريزة، وإّنام هي مقدمة لإلنجاب والتوالد، حيث يبتدئ اجلامع 
ليلة مباركة بذكر اهلل  الزفاف  ليلة  )ببسم اهلل الرمحن الرحيم(، فتكون 

تعاىل.

)1( جواهر الكالم، الشيخ حممد حسن النجفي: ج29، ص46. 
)2( هتذيب األحكام، الشيخ الطويس: ج7، ص411.
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المظاهر السلبية في األعراس:

قد متر عىل االنسان بعض األوقات يغفل فيها عن التزامه الرشعي 
ومتطلبات هذا االلتزام، وأهم هذه األوقات هي: 

حالة احلزن وحالة الفرح، ففي احلديث عن رسول اهلل، أنه 
قال: )هنينا عن صوتني أمحقني فاجرين: صوت عند املصيبة مع مخش 
النعمة باللهو واللعب باملزامري،  الوجوه وشق اجليوب، وصوت عند 

وإهنام مزامري الشيطان()1(.
ففي حاالت احلزن -كام يف املصائب وفقد األحبة - خيرج عن 
أو  اجلزع  عىل  يدل  بكالم  سواء  وخالقه،  ربه  ُيسِخط  ما  فيفعل  اتزانه 
بمامرسات أخرى، ومن أمثلتها شق اجليب والنياحة وكالم اجلازع يف 
املصيبة، وكل هذه األمور هنى الشارع عنها، وهي إن دلت عىل يشء فإنام 
تدل عىل قلة صرب اجلازع الكاشف عن ضعف يقينه بخالقه وحكمته 
وتدبريه، وهو مع ذلك متر عليه املصيبة وهو مأزور، فعن أيب عبد اهلل 
وهو  القضاء  عليه  أتى  القضاء  ريض  )من  قال:   حممد بن  جعفر 
أجره()2(،  اهلل  وأحبط  القضاء  عليه  أتى  القضاء  سخط  ومن  مأجور، 

)1( مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج13، ص218.
)2( اخلصال، الشيخ الصدوق: ص23.
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وكالمنا ليس يف هذه احلالة، بل للكالم عنها جمال آخر .
الثانية،  من  أشد  فهي  كالمنا-  حمل  -وهي  الفرح  حالة  وأما 
لفعل  معه  تتوق  وطرب  بنشوة  فيها  تشعر  النفس  بأن  عنها  متتاز  إذ 
املنكرات وارتكاب املوبقات، إذ خترجه حالة الفرح من االتزان الديني 
إىل نسيان كثري من التزاماته الرشعية وآدابه وأعرافه االجتامعية، وهو 
من  كثري  ارتكاب  إىل  به  يؤدي  تدينه،  يف  كبري  نقص  إىل  يؤرش  بذلك 
املحرمات، كالرقص والغناء أو سامعه والنظر إىل غري املحارم وكشف 
ما جيب سرته من قبل النساء عن الناظر املحرتم من الرجال، والتربج 
والتزين بحضور األجنبي، وترك الصلوات وإىل غري ذلك مما سنذكره 

هنا مفصاًل.
1 - اختالط الرجال بالنساء:

هذه  تقام  التي  األعراس  يف  رصدها  يمكن  حاالت  عدة  هناك 
وجيمعها  الدين،  -ألحكام  تفاصيلها  بعض  يف   - خمالفة  تكون  األيام 

كلها عنوان ))االختالط املحرم(( بني النساء والرجال،
واملرأة  الرجل  من  كل  وجود  هو  املحرم،  باالختالط  ونقصد   
يف مكان واحد حيرم فيه ذلك من جهات خمتلفة سواء الستلزامه نظر 
بعض  تؤدي  التي  أو  املتزينة  أو  املحجبة  غري  املرأة  جسم  إىل  الرجل 
العطور  تضع  التي  أو  والغناء  كالرقص  زينتها،  تظهر  التي  احلركات 
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إىل ذلك من حاالت، ويكون ذلك يف  وما  فيفتن هبا  الرجال  فيشمها 
عدة أماكن:

املجتمعات اإلسالمية عن طريق  كثري من  الزواج يف  يتم  أوالً: 
بيت عروسه ألخذها يف  الزوج  عند  الزفاف ويصاحبه عادة حضور 
من  السيام  واألصدقاء  األهل  غالب  بدعوة  عادة  ذلك  ويكون  بيته 
طرف الزوج فيسري رتل من السيارات خلف سيارة العروسني إىل بيت 
أثناء ذلك من أمور خمالفة ألحكام  الزوجية اجلديد، ولكن ما حيصل 

اإلسالم كثرية:
منها: ما هو داخل يف موضوع االختالط ومنها ما هو خارج عنه، 

ونحن سنذكر النوع األول والثاين أيضا من باب االستطراد.
النساء ويف مسمع ومرأى الرجال، فهنا  ومنها: حالة الغناء بني 
عادة  يصاحبه  وما  هلن،  الرجال  وسامع  غنائهن،  نفس  حمرمات:  عدة 
من رقص حمرم، ورؤية األجنبي هلا حمرم آخر، وهكذا تتواىل املحرمات 
من غري أن يشعر اإلنسان -لألسف- بذلك وهو يف سكرة الفرح التي 
تغطي عىل قلبه وعقله، فيجب عىل املرأة أن تتخلق بأخالق القرآن، فال 
تبدي زينتها إال ملن ذكرهم اهلل يف كتابه قال تعاىل:  َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ 
إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَائِِهنَّ َأْو َأْبنَاِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو 
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...)1(، وهبذا  نَِسائِِهّن  َأْو  َأَخَواِتِنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَواِنِنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَواِنِنَّ 
ُقْل  تتجنب مواطن الشك والريبة وارتكاب املحرم، قال اهلل تعاىل: 

.)2(وا ِمْن َأْبصاِرِهم وَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ
الرجولة  ينايف  بمظهر  وظهورهم  الرجال  رقص  حالة  ومنها: 
الشوارع والطرقات  واملروءة وهم هيتزون من رأسهم إىل أرجلهم يف 
أو وهم معلقون يف نوافذ السيارات يف حالة بعيدة متام البعد عن تعاليم 

اإلسالم وأهدافه.
السيارات  من  الشارع  ومستخدمي  املارة  عىل  التضييق  ومنها: 
السامح  وعدم  الزفة  بسيارات  الطريق  بسد  يقومون  حيث  األخرى، 

لغريهم باملسري فيه، وهو إرضار باملارة ال يسمح به الشارع املقدس.
عدة  ومن  مستمر  بشكل  السيارات  منبهات  تشغيل  ومنها: 
سيارات مما يؤدي إىل إزعاج املارة ومستخدمي الشارع، وهذا أمر حمرم 

رشعًا.
العشائر  عند  يتعارف  ما  وهو  النارية  األعرية  إطالق  ومنها: 
كثريًا، وقد تبني مؤخرًا مدى الرضر املحتمل من استخدام هذا األمر 
العيارات  بالسكان والذي يؤدي عادة إىل سقوط  يف األماكن املزدمحة 

)1( سورة النور: آية31.

)2( سورة النور: آية30.
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إزهاق  ربام  أو  هبم  بدين  رضر  احلاق  إىل  يؤدي  مما  أبرياء  عىل  النارية 
يف  كاٍف  رشعًا  واملحرم  البليغ  الرضر  هذا  احتامل  وجمرد  أرواحهم، 
حرمة هذا العمل، نظرًا ألمهية نفس املحتمل وخطره، فقد أفتى علامئنا 
األعالم بحرمة هذا الفعل، قال السيد السيستاين)دام ظله(، حينام ُسِئل: 

هل جيوز اطالق العيارات النارية عند الزواج؟
فأجاب بقوله: غري جائز رشعًا إذا تسبب يف ازعاج الناس واذاهم 

أو االرضار هبم كام هو كذلك يف الغالب)1(.
ومنها: وهذا هو األخطر -برأينا- وهو إشاعة هذا األمر حتى 
صار ُسنة متبعة وعرفًا سائدًا يف األعراس، وكأن العرس ال يتحقق من 
دونه، فهذا هو أخطر ما موجود يف األمر، ويؤدي إىل حتمل الشخص 
سيئات إضافية غري ما ارتكبه بنفسه، بل يتحمل وزر اآلخرين الذين 
ثابتة  سنة  وجعله  العمل  هذا  تقوية  وزر  وكذلك  العمل  هذا  يعملون 

وعماًل طبيعيًا.
ثانيًا: يتعارف أيضًا يف أعراسنا اليوم دخول الزوج عىل زوجته 
يف عدة مواضع، مثل: حفل عقد القران، وحفل الزفاف، وحفل اليوم 
املدعوات  بالنساء  ضاجًا  املكان  يكون  ما  وعادة  الزواج،  بعد  السابع 
إىل هذا احلفل وهن عىل أعىل مستويات التزين والتربج واملالبس غري 

)1( املوقع األلكرتوين الرسمي لسامحة السيد السيستاين )دام ظله(، اإلستفتاءات الرشعية.
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الرشعي، ويف هذه املواضع كلها يقع كثري من الترصفات املحرمة والتي 
َمّر ذكر أغلبها كمفردات ولكن ختتلف املكانات فقط، فالنظر املحرم 
أو  أمامه  أو غناؤهم  النساء،  للنساء ورقص  ودخول األجنبي ورؤيته 
تعطرهم عند وجوده وما إىل ذكر، فكله يتحقق وال يوجد مربر رشعي 

يسوغ ذلك.
احلرمة،  وموجبات  الغفلة  موارد  يف  تشرتكان  احلالتني  وهاتني 
والتي ينبغي فيها التنبه إىل هذه احلاالت وتذكر أقوال أهل البيت 

يف ذلك:

حديث المناهي:

روى الشيخ الصدوق عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد، عن 
أمور  عن  )هنى   :النبي أن   Aاملؤمنني أمري  عن  آبائه،  عن  أبيه، 

ومنها:
- هنى أن تتكلم املرأة عند غري زوجها أو غري ذي حمرم منها أكثر 

من مخس كلامت مما البد هلا منه.
- وهنى أن تبارش املرأة املرأة وليس بينهام ثوب. 

- وهنى أن حتدث املرأة املرأة بام ختلو به مع زوجها.
تأمل  املسلم وقال: من  الرجل إىل عورة أخيه  ينظر  أن  - وهنى 
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عورة أخيه املسلم لعنه سبعون ألف ملك. 
- وهنى املرأة أن تنظر إىل عورة املرأة()1(. 

وقال: )ومن مأل عينيه من حرام مأل اهلل عينيه يوم القيامة 
حترم  امرأة  صافح  )من   :وقال ويرجع(،  يتوب  أن  إال  النار،  من 
عليه فقد باء بسخط من اهلل، ومن التزم مرأة حراما قرن يف سلسلة من 

نار مع الشيطان فيقذفان يف النار()2(. 
وعن اإلمام عيل: )سبب الفجور اخللوة()3(. 

وعن اإلمام الصادقAقال: )وأيام امرأة تطيبت لغري زوجها مل 
تقبل منها صالة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها()4(. 

وقال النبي: )غضوا أبصاركم ترون العجائب()5(. 
وقال اإلمام  الصادقA: )ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض 
البرص ، فإن البرص ال يغض عن حمارم اهلل تعاىل إال وقد سبق إىل قلبه 

مشاهدة العظمة واجلالل()6(.

)1( هداية األمة إىل أحكام األئمة، احلر العاميل: ج7، ص87.
)2( األمايل، الشيخ الصدوق: ص510.

)3( ميزان احلكمة، حممد الريشهري: ج2، ص1233.
)4( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص507.  

)5( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج101، ص41.
)6( مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج14، ص269.
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البرص؟  غض  عىل  يستعان  بامذا   :Aاملؤمنني أمري  وُسِئل    
فقالA: )باخلمود حتت سلطان املطلع عىل رسك، والعني جاسوس 
بدينك ويكرهه قلبك  يليق  العقل، فغض برصك عام ال  القلب وبريد 

وينكره عقلك()1(. 
وعن اإلمام الصادقA قال: )النظرة بعد النظرة تزرع يف القلب 

الشهوة، وكفى هبا لصاحبها فتنة()2(. 
وعن اإلمام الصادقA قال: )كان أمري املؤمنني يكره أن يسلم 
مما  أكثر  عيّل  فيدخل  صوهتا  يعجبني  أن  أختّوف  ويقول:  الشابة  عىل 

طلبت من األجر()3(. 
تذكارية  بصور  الزواج  حالة  توثيق  من  أيضًا  يتعارف  ما  ثالثًا: 
حيتفظ هبا الزوجان، وهي غالبًا ما تؤخذ يف االستوديوهات االحرتافية 
املختصة بذلك، ولكن ما حيدث يف هذه املامرسة العرفية من خمالفات 

رشعية، عديدة، نذكر أمثلة منها:
يلتقط  الذي  الشخص  يكون  أن  من  الزوجان  يتورع  ال  فقد   -
هلا  ليلتقط  وزينتها  مفاتنها  بكامل  زوجته  أمامه  تبدو  رجاًل  الصورة 

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج101، ص41.
)2( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص192.  

)3( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص535.  
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صورة تذكارية تكون شاهدة عليه -يوم القيامة - عىل جريمة ارتكبها 
يف زواجه وأول عمل حمرم قام به، ليشكر اهلل به عىل أن هيئ له زوجة 
صاحلة تعينه عىل دينه ودنياه، باإلضافة إىل ما يسجله املكان وحضورمها 
عن  فضاًل  نوايامها  من  يشء  عليه  يغيب  ال  التي  الربوبية  حمرض  يف 

ترصفاهتام.
وهذا أمر مرفوض متامًا من الناحية الرشعية، بل هو مما تأباه فطرة 
الرجل الغيور عىل عرضه ورشفه، فكيف يسمح لزوجته أن تقف نصف 
عارية أمام رجل أجنبي بحجة شيطانية وهي أخذ صورة تذكارية هلام، 
وكأن الشيطان أوحى هلام من حيث ال يشعرون بأن يوثقوا له جريمتهام 
ليحتج هبا عند اهلل يوم القيامة عىل أنه أمرمها فأطاعوه وهذا هو الشاهد 
 Aوالدليل... فإنا هلل وإنا إليه راجعون، ففي احلديث عن أيب عبد اهلل
قال: إذا أغري الرجل يف أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ومل 
القفندر  حتى يسقط عىل  له:  يقال  إليه طائرا  يغري بعث اهلل عز وجل 
عارضة بابه ثم يمهله أربعني يوما ثم هيتف به: إن اهلل غيور حيب كل 
غيور فإن هو غار وغري وأنكر ذلك فأنكره، وإال طار حتى يسقط عىل 
رأسه فيخفق بجناحيه عىل عينيه ثم يطري عنه فينزع اهلل عز وجل منه 
للرجل  بد  وال  الديوث)1(،  املالئكة  وُتسميه  اإليامن  روح  ذلك  بعد 

)1( الكايف، الشيخ الكليني:ج5، ص536.



  .................................................................... 41حديث املناهي

من تربية زوجته عىل األخالق األصيلة يف اإلسالم واملتمثلة بأخالق 
)استأذن  الصادقAقال:  جعفر  اإلمام  عن  ورد  فقد   ،Dالزهراء
أعمى عىل فاطمةD فحجبته، فقال هلا النبي: مِلَ حتجبينه وهو ال 
يراِك؟ قالت: يا رسول اهلل، إن مل يكن يراين فإين أراه وهو يشم الريح، 
Aأشهد أنك بضعة مني()1(، وعن أمري املؤمنني :فقال رسول اهلل 
قال: )واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياُهّن، فإّن شدة احلجاب 
أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من ال يوثق به عليهن، 

فإن استطعت أن ال يعرفن غريك من الرجال فافعل()2(.  
يف  بيتهام  يف  الصورة  هذه  الزوجني  تعليق  هو  اآلخر  واألمر   -
مكان ال يؤمن من اطالع الرجل األجنبي عليها يف املستقبل، فيكون هذا 
العمل استمرارًا للذنب األول بشكل دائم ما دامت الصورة موجودة، 

وهو أمر غري ملتفت إليه كثريًا وإىل خطورته وحتقق الذنب فيه.
برامج  يف  الزوجني  صور  نرش  من  األيام  هذه  يف  شاع  ما  ثم   -
وهذه  األجنبي،  الرجل  يد  يف  وقوعها  يسهل  مما  االجتامعي  التواصل 
املسألة ينبغي معاجلتها بمنع ادخال اهلواتف من قبل النساء املدعوات 
ملنع تصوير زوجته وباقي النساء ثم يتم تناقلها، ورفع احتامل وصوهلا 

)1( دعائم اإلسالم، القايض النعامن: ج2، ص214.
)2( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص338. 
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إىل عدد كبري من الرجال الذين هم أزواج هذه النساء احلارضات.
يمر  التي  الرشعي  اإللتزام  عدم  حاالت  من  نامذج  كلها  هذه 
متليه عليه أحكامه  الرشعي وما  التزامه  فيه  متناسيًا  امللتزم  اإلنسان  به 
الرشعية من احلرمة والوجوب والوقوف عند حدودمها، فهي نامذج من 
تنايس اهلل وأحكامه يف أوقات الفرح، وال بد للفرد املؤمن أن يالحظ 
حاله ومزالق الشيطان التي يمر هبا فتجعله بعيدًا عن اهلل تعاىل ثم يذكر 

اهلل تعاىل ويتوب إليه لريجع إىل حضرية القدس اإلهلي.
فإن ذكر اهلل املطلوب من املؤمن ليس هو أن يلهج لسانه بسبحان 
اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب، وإن كان هذا من الذكر، بل معناه 
األعمق هو أن يذكر اهلل يف كل ما يرد عليه من عمل، فيعلم أنه حرام 
فيرتكه أو واجب فيفعله أو مشتبه عليه فيتجنبه، كام ورد يف احلديث عن 
أنه قال: )من أشد ما فرض اهلل عىل خلقه،   ،Aأيب عبد اهلل الصادق
ذكر اهلل كثريا، ثم قال: أما ال أعني: سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال 
اهلل واهلل أكرب، وإن كان منه، ولكن ذكر اهلل عندما أحل وحرم، فإن كان 

طاعة عمل هبا، وإن كان معصية تركها()1(. 

)1( مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج11، ص278.
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نصائح عامة للزواج الناجح:

كل واحد من الزوجني عليه أن يبدأ الزواج بنية صادقة وبالتوكل 
هو  الغرض  يكون  وأن  العالقة،  هذه  إلنجاح  به  واالستعانة  اهلل  عىل 
مسلم  جيل  وإنشاء   نبيه سنة  وإحياء  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إرضاء 
السعيدة  باحلياة  اهلل  عليه  ينعم  لكي  اإلسالم،  شعائر  وحيي  اهلل  يتقي 
وينال رضاه يف الدنيا واآلخرة وأن يتذكر أن هذا الرشيك هو إما أخ 
أو أخت له يف اإلسالم، فله حقوق عىل الطرف اآلخر جيب مراعاهتا، 
فكل من الطرفني جيب عليه أن يؤدي ما عليه من دون النظر إىل حقوقه 
واملطالبة هبا، لكي تدوم العرشة وحسن املعاملة، وأن يعامل رشيكه كام 

يتمنى أن يعامل أخاه أو أخته حفاظًا للمودة واملحبة بينهام. 

ال تتوقع أشياء غير واقعية:

 إن الثقافات الدخيلة عىل املجتمعات اإلسالمية أدت – لألسف –
أفكارهم  تسميم  طريق  عن  املجتمع  ألفراد  العامة  العقلية  تشويه  إىل 
التي  الفضائيات  عرب  انترشت  اإلسالمي،  اجلو  عن  بعيدة  بمفردات 
تبث أفكار الشيطان وُخدعه وأمانيه يف املسلسالت واألفالم تارة، ويف 
الربامج احلوارية التي ال يراد منها إال تركيز هذه األفكار تارة أخرى، 
وهذه مسألة عامة ومرض خطري يرسي يف مجيع جماالت احلياة، ومن 
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ضمنها موضوع بحثنا هذا فقد تركزت يف أذهان شبابنا ال سيام البنات 
فكرة فارس األحالم، وعاشت بسببها البنت أحالمًا عن خصوصيات 
هذا الشاب الوسيم والقوي واخللوق الذي سيأيت لطلب يدها وتصوره 
أراد  التي  اإلسالمية  الروح  عن  بعيدة  بصورة  واملسلسالت  األفالم 
ال  األمر  هذا  أن  مع  املسلمون،  عليها  يرتبى  أن  بيته  وأهل   النبي
الناس  من  كثري  الزواج  فقبل  األحوال،  من  بحال  الواقع  مع  ينسجم 
يكونون غري واقعيني يف تصورهم للرشيك املقبل إىل درجة توقع الكامل 
فيه وهذا أمر غري واقعي، فاهلل هو الكامل وغريه كله ناقص، فال تتوقع 
وال تتوقعي أن يكون رشيكك كاماًل بل لديه بعض النواقص واألخطاء 
كام يوجد لديك أيضًا،  فال أحد لديه  أفضل الصفات، وينبغي الرتكيز 

عىل الصفات اإلجيابية التي يمتلكها كل من الزوجني. 
إن التشجيع والثناء واإلعراب عن االمتنان يؤدي إىل تعزيز هذه 
الصفات، كام ينبغي حماولة إغفال أو جتاهل اخلصائص السلبية للرشيك 

ما مل تتناَف مع الدين والرشع.
الرتبية  يف  البيت  وأهل   النبي روايات  عىل  اإلطالع  إن 
الكنوز  أنفس  من  تعد  والتي  املعارشة  وآداب  اإلسالمية  واألخالق 
حياته  مقتبل  يف  وهو   - للشاب  يعطي  البرشية  عرفتها  التي  املعرفية 
له  التعامل مع رشيك حياته ويرسم  كيفية  – معرفة كبرية يف  الزوجية 
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ليكونوا  األبناء  وتربية  املعارشة  يف  عليه  يسري  الذي  الصحيح  الطريق 
أناسًا صاحلني وَلبِنة يف بناء املجتمع الصالح.

واالمتحان  االختبار  ألجل  احلياة  هذه  يف  ُخلق  اإلنسان  إن 
للعب  خيلق  ومل  والرضوان،  اجلنة  بعمله  ويستحق  بذلك  ليتكامل 
والتمتع بمتع احلياة الزائلة والومهية، فكل مفاصل احلياة هي مواقف 
لالختبار واالمتحان، وال خيرج الزواج عن هذا اإلطار، فمن يتصور 
يف  يصور  كام  الوردية،  واحلياة  والسعادة  للتمتع  فرصة  الزواج  أن 
مسؤولية  فالزواج  تقدمت،  التي  احلكمة  عن  غافل  فهو  املسلسالت، 
وتكليف مقدس وفيه موارد كثرية للعمل بام يريض اهلل تعاىل، وهو ميدان 
خصب لتهذيب النفس واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإلنسان 
امللتزم حيتاج إىل كثري من املعرفة الرشعية قبل ويف أثناء هذا اجلو املقدس 
هذا  يف  الرشيعة  تعاليم  امتثال  طريق  وعن  املبارك،  الرشعي  والرباط 
اهلل  رضا  قبل  الداخيل  الرضا  عىل  حيصل  أن  اإلنسان  يستطيع  املجال 

تعاىل، وبه فقط حيصل عىل السعادة يف احلياة الدنيا واآلخرة.
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اإلعراب عن المشاعر:

مشاعرك  بخصوص  ورصحيًا  واضحا  تكون  أن  املهم  من 
الطرف اآلخر، جيب أن تكون قنوات االتصال  وحريصا عىل مشاعر 
حد  عىل  والكبرية  الصغرية  األمور  مناقشة  فإن  دائام،  مفتوحة  بينكام 
املشكلة ويساعد عىل حلها،  تفاقم  يمنع  سواء بشكل رصيح ومبارش 
إىل  يؤدي  فردي ال  املشاكل وحماولة معاجلتها بشكل  الصمت عن  إن 
الطرف  الواضح والرصيح والذي يكاشف  حلها غالبًا، ألن اإلنسان 
فيبدأ  ذهنه،  إىل  تلج  أن  والتأويالت  الظنون  الطريق عن  يقطع  اآلخر 
غالبًا  يغذيه  –الذي  الظن  سوء  ويرتاكم  اآلخر  بالطرف  الظن   بسوء 
الشخص  فيبدأ  األمر  ويتفاقم  والكره،  العداوة  منه  فيتولد  الشيطان– 
العداوة  فتزداد  الظن  سوء  عىل  كلها  اآلخر  الطرف  ترصفات  بحمل 
شيئًا فشيئًا، ولكن أهل البيتB ذكروا لنا حاًل سهاًل يمنع كل ذلك 

وهو التكاشف املانع عن كل هذه الرتاكامت الشيطانية.

االعتراف بالخطأ وطلب الغفران:

كام إننا نسأل اهلل أن يغفر لنا عندما نخطئ، فإنه ينبغي لنا أيضا 
عىل  القادر  الشخص  هو  فالقوي  رشيكنا،  مع  اليشء  نفس  نفعل  أن 
العفو والغفران عندما خيطي الطرف اآلخر، إن طلب العفو من الطرف 



  .................................................. 47االعرتاف باخلطأ وطلب الغفران

تنمية  اهلامة يف  تكرار اخلطأ من األمور  اآلخر والعمل بجد عىل عدم 
هذه العالقة، كام أن عدم بذل جهد كاٍف لن يكون يف مصلحة الطرفني، 
فالعفو والصفح عند املقدرة من مكارم األخالق اإلسالمية، قال تعاىل: 
 :Aاملؤمنني أمري  وقال   ،)1(لِلتَّْقَوى َأْقَرُب  َتْعُفوْا  َوَأن  تعاىل:  قال 
)َأْوىَل النَّاِس بِاْلَعْفِو َأْقَدُرُهْم َعىَل اْلُعُقوَبِة()2(، وعن أيب محزة الثاميل، عن 
 -:قال: قال رسول اهلل أيب جعفر حممد بن عيل الباقر عن آبائه
يف حديث-: )إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ُيسمع آخرهم كام ُيسمع 
فيستقبلهم  الناس  من  عنق  فيقوم  الفضل؟  أهل  أين  فيقول:  أوهلم 
املالئكة فيقولون: ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون: كنا جُيهل 
علينا يف الدنيا فنحتمل، ويساء إلينا فنعفو، فينادي مناد من اهلل تعاىل: 

صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا اجلنة بغري حساب()3(.
فهذه الروايات الرشيفة املستمدة من روح القرآن الكريم ترسم 
األدعية  وكذلك  االنتقام،  حب  وجتنِّبه  العفو  طريق  املؤمن  لإلنسان 
االعرتاف  اإلنسان  تعلِّم  التي   Bالبيت أهل  عن  الواردة  الكثرية 
بالذنب وطلب العفو من اهلل تعاىل، فهي خري درس يرتبى من خالهلا 

)1( سورة البقرة: آية237.
)2( هنج البالغة، حتقيق صالح: ص478.

)3( األمايل، الشيخ الطويس: ص103.
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املؤمن عىل املغفرة والعفو والصفح، ففي دعاء مكارم األخالق لإلمام 
زين العابدينA: )الّلُهمَّ ال َتَدْع َخْصَلًة ُتعاُب ِمنّي ااِلّ َاْصَلْحَتها َوال 
نَْتها، َوال ُاْكُروَمًة يِفَّ ناِقَصًة، ااِلّ َامْتَْمَتها ... الّلُهمَّ  عآِئَبًة  ُاَؤنَُّب هِبا ااِلّ َحسَّ
ني بِالنُّْصِح، َوَاْجِزَى  ْدين اِلَْن ُاعاِرَض َمْن َغشَّ ٍد َوآلِِه َوَسدِّ َصلِّ َعىل حُمَمَّ
َلِة،  ، َوُاثيَب َمْن َحَرَمني بِاْلَبْذِل، َوُاكايِفَ َمْن َقَطَعني بِالصِّ َمْن َهَجَرين بِاْلرِبِّ
ْكِر، َوَاْن َاْشُكَر احْلََسنََة، َوُاْغىِضَ َعِن  َوُاخالَِف َمن ِاْغتاَبني اىِل ُحْسِن الذِّ
ِّ َواِْن  يَِّئِة ... َواْستِْقالِل اخْلرَْيِ َواِْن َكُثَر ِمْن َقْويل َوفِْعيل َواْستِْكثاِر الرشَّ السَّ

َقلَّ ِمْن َقْويل َوفِْعيل()1(. 
 وعن أيب جعفرA قال: قال رسول اهلل: )مل ُيعبد اهلل  عز وجل
بيشء أفضل من العقل، وال يكون املؤمن عاقال حتى جيتمع فيه عرش 
 خصال: ... يستكثر قليل اخلري من غريه ويستقل كثري اخلري من نفسه ...()2(.

أسباب الخالفات الزوجية:
إن من أعظم نعم اهلل وآياته أن جعل البيت هو املأوى والسكن، 
وكريم  والطهر،  واحلصانة  والرمحة  املودة  عىل  النفوس  تلتقي  ظله  يف 
ومتتد  األحداث،  ويرتعرع  األطفال،  تنشأ  كنفه  ويف  والسرت،  العيش 
بالنفوس  النفوس  وترتبط  التكافل،  أوارص  وتتقوى  القربى  وشائج 

)1( الصحيفة السجادية، ابطحي: ص111.
)2( اخلصال، الشيخ الصدوق: ص433. 
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وتتعانق القلوب بالقلوب، كام قال تعاىل: ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم لَِباٌس 
.)1( نَّ لَُّ

اخلصال  تنمو  العامرة  والبيوتات  املتامسكة  الروابط  هذه  يف 
ويربى  األمانات،  أعظم  عىل  يؤمتنون  الذين  الرجال  وينشأ  الكريمة 

النساء الاليت يقمن عىل أعرق األصول.

ال للخالفات الزوجية: 

بأن  وذلك  الزوجان،  يرفعه  أن  جيب  الذي  الشعار  هو  هذا 
بينهام بال خالفات، وليس فيها مكان  املناخ األرسي، والعالقة  جيعال 
الزهور  تنبُت إال  تربة صاحلة، ال  بينهام  العالقة  للمشاكل، وأن تكون 
والورود، وال تعرف األشواك، وإذا عرفتها، عرفت كيف تتعامل معها، 
حتى ال تتأثر هبا وتترضر، لكن الوقاية خري من العالج، وخصوًصا يف 
الزوجية، فيجب وْأد هذه اخلالفات مبكًرا، وأن جُتتثَّ من  اخلالفات 

جذورها قبل أن يقوى عودها، ويصعب نزعها.
وجيب عىل الزوجني أن يرسعا يف عالج اخلالفات يف بدايتها، وأن 
ال هيمال هذا األمر، فالتواين والقعود عن حلها يعني تأصيلها وتغلغلها 
يف جسد احلياة الزوجية، ألن اخلالفات إذا استرشْت يف احلياة الزوجية؛ 

)1( سورة البقرة: آية187. 
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فهي  اهلل-،  قدر  انتهت -ال  وربام  هزاهلا وضعفها ومرضها،  إىل  أدت 
كالسوس الذي ينخر يف الساق املتني، فيجعله هباًء منثوًرا، وما أمجل 
أن يضع الزوجان أسلوًبا أو منهًجا، يتفقان عليه يف مواجهة املشكالت 

الزوجية؛ وذلك من أول أيام الزواج.

معرفة األسباب بداية العالج:

كل األمراض ومجيع املشكالت ال يمكن حلها أو التغلُّب عليها 
عىل  التعرف  فإن  هنا  ومن  ووضوح،  بدقَّة  أسباهبا  حتديد  تمَّ  إذا  إال 
األسباب احلقيقيَّة للخالفات بني الزوجني رضورة للقضاء عليها، وقد 

ترجع هذه املشكالت ألسباب متعددة، منها:
1. عدم اإللتزام بالرشع املقّدس:

وجعلها  الزوجيَّة،  العالقة  لتنظيم  القوانني  تعاىل  اهلل  وضع  لقد 
يتخىّل  تأمني حياة زوجية سعيدة، وعندما  عىل أفضل وجه؛ من أجل 
احلياة  سُيهّدد  فإّنه  ويتجاوزها؛  الرشعية  احلدود  هذه  عن  اإلنسان 
الزوجيَّة بُرّمتها، من هنا كان من الواجب عىل كال الزوجني أن يتعّرفا 
عىل األحكام الرشعية املتعّلقة بحقوق كّل منهام جتاه اآلخر، وأن حييط 
حتكم  أن  ينبغي  التي  العالقة  وآداب  الزوجيَّة  باحلقوق  علاًم  منهام  كّل 
هذه احلياة اخلاّصة، حتى يتّم حتصيل احلصانة الالزمة التي حتمي بنيان 
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األرسة من التصّدع. 
2. سوء التقدير:

بخصوصّياته  واجلهل  اآلخر،  بالطرف  اجلهل  عن  الناشئ، 
خصائصه  منهام  لكلٍّ  بل  كاملرأة،  ليس  فالرجل  والروحّية،  البدنّية 
شخصية  عىل  ينعكس  سوف  ما  وهذا  والنفسّية،  اجلسدّية  وممّيزاته 
اإلنسان وأفكاره ومواقفه وبالتايل عىل تفاعله مع األحداث واملواقف 
احلياتية املختلفة، لذا ليس من الصحيح أن يعامل كّل منهام اآلخر من 
 منطلق تكوينه الشخيّص وطريقته اخلاّصة، بل ينبغي -قبل كّل يشء-

أّما  العمل عىل أساسه،  ثّم  اإلقرار بوجود هذا االختالف والتفاوت، 
العمل  عدم  مع  هبا  اإلقرار  أو  التكوينية،  احلقيقة  هبذه  اإلقرار  عدم 
بمقتضاها؛ فهذا ما سوف يؤّدي إىل الدخول يف دّوامة املشاكل الزوجية 
التي ال تنتهي، وبالتايل سيشّكل خطرًا حقيقيًا عىل ديمومة هذه احلياة 
اآلخر  بالطرف  والصحيحة  الدقيقة  املعرفة  فإّن  لذلك  واستمرارّيتها، 
يساعد  بنحو  وسلوكّياته،  ترّصفاته  وفهم  فهمه  عىل  كثريًا  يساعد 
 Aاهلل عبد  أيب  فعن  أكرب،  بدرجة  واالنسجام  التوافق  حتصيل   عىل 
املرأة  متلك  )ال   :Aاحلسن إىل   Aاملؤمنني أمري  رسالة  يف  قال: 
تكون  ما  األمور  من  إياها  تكلف  ال  -أي  نفسها  جياوز  ما  األمر  من 
جلامهلا،  وأدوم  لباهلا  وأرخى  حلاهلا  أنعم  ذلك  فإن  طاقتها-  فوق 
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نفسها()1(،  بكرامتها  تعد  وال  بقهرمانة،  وليست  رحيانة  املرأة  فإن 
Aاملؤمنني أمري  بيت  والعفاف  الُطهر  لبيت  العملية  السرية   وكذلك 

فقد اتفقA مع فاطمة الزهراءD عىل توزيع املهام التي يقوم هبا كل 
منهام، فعن أيب عبد اهللA عن أبيه A قال: )تقاىض عيل وفاطمة إىل 
رسول اهلل يف اخلدمة فقىض عىل فاطمةD بخدمتها ما دون الباب 
وقىض عىل عيل A بام خلفه قال: فقالت فاطمة: فال يعلم ما دخلني 

من الرسور إال اهلل بإكفائي رسول اهلل حتمل رقاب الرجال()2(.
ففاطمة الزهراءD -وهي سيدة نساء العاملني- كانت حريصًة 
أمري  لبعلها  الراحة  لتوفري  جهدها  وتبذل  املنزل،  بخدمة  القيام  عىل 
يداها،  جَمُلت  حتى  بالرحى  )...طحنت  أهنا:  روي  وقد   ،Aاملؤمنني
الِقّدر حتى  النار حتت  ثياهُبا، وأوقدت  اغرّبت  البيت حتى  وكسحت 

دِكنت ثياهُبا، فأصاهبا من ذلك رضٌر شديد()3(.
رأى  وقد  التعّبل(  حسن  املرأة  أّن)جهاد  تعرف   Dفالزهراء
تطحن  وهي  اإلبل  أجّلة  من  كساء  وعليها   Dفاطمة  النبي
بنتاه  )يا  فقال:   ،عينا رسول اهلل فدمعت  ولدها،  وُترضع  بيدهيا، 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص510.
)2( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج14، ص123. 
)3( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج43، ص83.
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هلل  احلمد  اهلل  رسول  يا  فقالت:  اآلخرة،  بحالوة  الدنيا  مرارة  تعّجيل 
عىل نعامئه والشكر هلل عىل آالئه، فأنزل اهلل:  َوَلَسْوَف ُيْعطِيك َربُّك 

.)2())1(َفَتَْض
أول  يف  تشتغل  ال  األزمنة   هذه  يف  نساءنا  أن  نجد  املقابل  ويف 
أيام زواجها  بيشء، وتنشغل بتوافه األمور عن خدمة زوجها وبيتها، 
يتطابق مع سلوك احلوراء اإلنسيةD، وهل ذلك  السلوك  فهل هذا 
كان  بل  بزوجته  هيتم  وال  الرجال  مع  جالس   Aاملؤمنني أمري  البطل 
اخلبز  وعجن  بالرحى  احلبوب  طحن  يف  زوجته  يساعد  العكس  عىل 
صناديد  قتل  الذي  الشجاع  ذلك  وهو  البيت  أشغال  يف  واملساعدة 

العرب وفرساهنم فهل يقوم رجالنا هبذه األمور واالقتداء بأمامنا.
لعيلAعمل  ضمنت   Dفاطمة قال:)ان   Aجعفر أيب  عن   
البيت والعجني واخلبز وقم البيت)3( وضمن هلا عيلA ما كان خلف 
فاطمة  )يا  يوما:  هلا  فقال  بالطعام،  جيئ  وأن  احلطب  نقل  من  الباب 
هل عندك شئ؟ قالت: ال والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثالثة 
اهلل رسول  كان  قالت:  أخربتني؟  أفال  قال  به  نقريك  شئ    أيام 

)1( سورة الضحى: آية5.
)2( جممع البيان، الطربيس: ج1، ص382. 

)3( قم البيت: كنسه. راجع تفسري العيايش: ج1، ص171.
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هناين ان أسئلك شيئا فقال: ال تسأيل ابن عمك شيئا ان جاءك بشئ عفو 
واال فال تسئليه....()1(.
3. عدم الواقعية:

ُتعّد من  التصّورات اخلاطئة أو اخليالّية عن احلياة واملستقبل  إنَّ 
فالشاب والفتاة أحيانًا كثرية  ما تعرتض األزواج،  التي غالبًا  املشاكل 
ران أنَّ املستقبل سيكون  ة، ويتصوَّ يعيشان يف عاملٍ من األحالم الورديَّ
دنيامها  دخال  إذا  حتى  اخليالية،  القصص  يف  كام  الظِّالل  وارفًة  جنَّة 
فيلقي كّل  يعثران عليها،  املوعودة فال  اجلديدة باحثني عن تلك اجلنّة 
منهام اللوم عىل اآلخر حمّماًل إياه مسؤولية ذلك الفشل، لتبدأ بعد ذلك 
يّتهم  ُيفقد احلياة طعمها ومعناها، فكلٌّ  الذي  املرير  النزاع  فصول من 
اآلخر بالتقصري واخلداع، ملقيًا بالتبعة عىل رشيكه، يف حني أّن األمر ال 

يتطّلب سوى نظرة واقعية لألمور.
4. رتابة الياة:

من األمور املهّمة التي مُتّهد األرضية للخالف بني الزوجني هي: 
رتابة احلياة اليومية، فبعد فرتة طويلة من الربنامج اليومي املتكّرر يشعر 
بعدها الزوجان بامللل، فتظهر اخلالفات بينهام، ويبدأ كّل منهام بانتقاد 
ينبغي عىل كال  لذا  ومعايري خاطئة وغري صحيحة،  اآلخر عىل أسس 

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج14، ص197.
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الزوجني اخلروج من فّخ امللل والروتني اليومي للحياة، والدخول يف 
عملية جتّدد وتطوير دائم، والظهور بصور ومواقف جديدة، وهذا ما 
يويص به ديننا احلنيف؛ كالتجّدد، والتجّمل من خالِل اللباِس واملظهر 
Aعىل سبيل املثال ال احلرص-، حيث ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق- 

أّنه قال: )ال ِغنَى بالّزوجة فيام بينها وبني زوجها امُلَوافِِق هلا عن ثالث 
؛ ِصياَنُة نفسها عن كّل َدَنٍس حّتى َيْطمِئّن َقلُبه إىل الثِّقة هبا  ِخصاٍل وُهنَّ
ٍة  يف َحاِل امَلْحُبوِب وامَلكُروه، وِحَياَطُتُه ليكون ذلك َعاطِفًا عليها عند َزلَّ

اَلَبة، واهلَْيَئة احلََسنَِة هلا يف َعْينِه()1(. تكون منها، وإِظَهاُر الِعشِق له بِاخْلِ
5. البحث عن العيوب:

العيوب  البحث عن  بسبب  النزاع يف بعض األحيان  ينشب  قد 
النقائص، فرتى أحد الزوجني ال هّم له سوى ترّصد  التنقيب عن  أو 
بقسوة،  وعابه  به  شّهر  ما  زّلة  فيه  وجد  فإذا  اآلخر،  الطرف  ومراقبة 
باملهانة واإلذالل،  الشعور  ينجم عنها سوى  العادة والعداء لن  وهذه 
وسوف تدفع بالزوج أو الزوجة إىل الكراهية واحلقد وربام دفعت إىل 
التمّرد والنزاع أيضًا، ففي احلديث املروي عن رسول اهلل أنه قال:  
ُيَقبَِّح  وال  َعْوَرهَتا  َيْسرُتَ  وَأن  َجْوعَتها  َيُسدَّ  أن  زوجها  عىل  املرأة  )َحقُّ 

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج75، ص237.
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َها()1(، واملقصود منه هو:  هلا َوْجهًا، فإذا فعل ذلك فقد واهلل أدَّى َحقَّ
ها هبا،  التسرّت عىل العيوب واألخطاء التي قد تقع فيها الزوجة، فال ُيعريِّ

وال يفضحها يف جمالسه.  
6. التقريع الدائم واللوم:

أمر  إنسانًا معصومًا عن اخلطأ هلو  الزوجة  أو  الزوج  َنتصّور  أن 
بالرغم  وُيصيب،  خُيطئ  خملوق  فاإلنسان  والواقع،  الّصحة  عن  بعيد 
من سعيه الدائم نحو الكامل والتكامل وحماولة احلّد من األخطاء، لذا 
فيجب أن يعرف كال الزوجني أّن احتامالت الوقوع يف اخلطأ موجودة 
دائاًم يف احلياة الزوجية، وهذا أمر طبيعي جّدًا، فإذا صدر خطأ ما من 
أحدمها فاألمر ال يستحّق تقريعًا أو لومًا ُيعّكر صفو احلياة، فعن النبي 
يتطاولون عىل  الذين ال  أّمتي  من  الرجال  قال: )خري  األعظمأّنه 
اُموَن َعَل  َجاُل َقوَّ أهليهم وحينّون عليهم، وال يظلموهنم، ثّم قرأ: ﴿الرِّ
َل اهلّلُ َبْعَضُهْم َعَل َبْعٍض﴾)2(()3(، لذا ينبغي إعطاء األخطاء  النَِّساء بَِم َفضَّ
بروّية  بمعاجلتها  االنطالق  ثّم  ومن  الطبيعي،  وحجمها  حدودها 
وحكمة وصرب، بعيدًا عن أّي انفعال أو هتّور، ويف سريته املباركة 

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج100، ص254.
)2( سورة النساء: آية34.

)3( مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ص216.
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)ما  قال:  أّنه   الرسول عن  روي  فقد  املجال،  هذا  يف  كثرية  أمثلة 
سئل عن يشء قط فقال ال، وال عاتب أحدًا عىل ذنب أذنبه()1(.

7. الغرية املبالغ هبا:
أساسيان  رشطان  مها  واملرأة  الرجل  عند  واألخالق  اإليامن 
للزواج املستقّر والسعيد، فااللتزام بالتعاليم اإلهلية، والعمل بالضوابط 
التي نّص عليها اإلسالم، والتي يدرك اإلنسان  األخالقية واإلنسانية 
الكثري منها من خالل العقل والفطرة الصافية؛ هذا االلتزام بالتكاليف 
ال  زواج  وأّي  وصحيحة،  متينة  أساس  عىل  الزوجية  احلياة  بناء  ُيشّيد 
املتينة لن ُيكتب له االستمرار، وسوف  الدينية  القواعد  ُيبنى عىل هذه 
يكون عرضة لالهتزاز أمام املشاكل الصغرية، والغرية هي واحدة من 
إذا  الزوجيَّة  احلياة  يف  كثرية  مشاكل  ُتسّبب  أن  يمكن  التي  املفردات 

خرجت عن حّدها املقبول والطبيعي، وحتّولت إىل حالة مرضية. 
ومرادنا بالغرية، غرية الرجل عىل املرأة، وغرية املرأة عىل الرجل، 

فام هو املرشوع من الغرية؟
يقول السيد الطباطبائي: )وهذه الصفة الغريزية ال خيلو عنها يف 
اجلملة إنسان، أّي إنسان فرض، فهي من فطرّيات اإلنسان، واإلسالم 
دين مبني عىل الفطرة تؤخذ فيه األمور التي تقيض هبا فطرة اإلنسان، 

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج76، ص303.
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فتعدل بقرصها يف ما هو صالح اإلنسان يف حياته، وحيذف عنها ما ال 
حاجة إليه فيها من وجوه اخللل والفساد()1(، وقد ورد يف العديد من 
 ،أنبيائه تعاىل وبعض  اهلل  إىل  الغرية  نسبة صفة  الرشيفة  الروايات 
لغيور،  إهلك  )إّن   :Aإلبراهيم خطابه  يف  امللك  لسان  عىل  ورد  كام 
وإنك لغيور()2(، وعن أيب عبد اهللA قال: )ليس الغرية إال للرجال، 
اهلل  للرجال ولذلك حّرم  فإنام ذلك منهن حسد، والغرية  النساء  وأما 
عىل النساء إال زوجها، وأحّل للرجال أربعًا، وإن اهلل أكرم أن يبتليهن 
:Aبالغرية وحيل للرجال معها ثالثًا()3(، وعن جابر قال: قال أبو جعفر 

)غرية النساء احلسد، واحلسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن 
وإذا غضبن كفرن، إال املسلامت منهن()4(، وعن خالد القالنيس قال: ذكر 
:Aامرأته فأحسن عليها الثناء فقال له أبو عبد اهلل Aرجل أليب عبد اهلل 

 :Aأغرهتا، قال: ال، قال: فأغرها فأغارها فثبتت، فقال أليب عبد اهلل(
إين قد أغرهتا فثبتت، فقال: هي كام تقول()5(.  

ولكن، يف النتائج كثريًا ما تكون آثار الغرية سلبّية ومدّمرة، فالتي 
)1( تفسري امليزان، السيد الطبطبائي: ج4، ص175.

)2( الكايف، الشيخ الكليني: ج8، ص372.
)3( املصدر السابق: ج5، ص505.

)4( املصدر السابق.

)5( املصدر السابق.
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عىل  حاكمني  والتوتر  الغضب  ويصبح  تعّقلها،  -غالبًا-  تفقد  تغار 
الترّصف،  يف  والعقالنية  األمور،  تقييم  يف  الواقعية  وتفقد  ترّصفاهتا، 
وقد ورد يف الرواية عن الرسول األكرم: )إن الغرياء ال تبرص أعىل 
عرضة  سيكون  بصريته  اإلنسان  يفقد  وعندما  أسفله()1(،  من  الوادي 
للشيطان  الفرص  أحسن  من  وهذه  والسلبّيات،  املشاكل  أنواع  لكّل 
املشاكل  تزداد  حتى  النار  عىل  الزيت  ويسكب  الوساوس  من  ليزيد 
والعنف،  للشجار  حمل  إىل  والراحة  للسكن  حمل  من  البيت  ويتحول 

فيفقد هذا البيت الغرض الرئيس من تأسيسه.
8. عدم الرفق بالطرف الخر:

قد ينشب النزاع بني الزوجني بسبب املضايقات املستمّرة؛ كإقدام 
الرجل - مثاًل- عىل فتح أبواب منزله لألصدقاء واملعارف دون مراعاة 
حال الزوجة وظروفها النفسّية والصّحّية، حمّماًل املرأة أعباء خدمتهم 
باستمرار؛  وأقربائها  أهلها  بدعوة  املرأة  تقوم  بالعكس  أو  وضيافتهم، 
ما يؤّدي إىل إرهاق الرجل ماّدّيًا ونفسّيًا، لذا ينبغي عىل كال الزوجني 
أن يراعي كل منهام حال الطرف اآلخر ويشعر معه، فال ُيقِدم عىل ما 
ُيسبِّب له األذّية والرضر عىل كال املستويني املاّدّي واملعنوّي، بل ينبغي 
منهام  كل  الزوجني  واحرتام  االعتبار،  بنظر  طرف  كّل  إمكانات  أخذ 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص505.
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ملشاعر اآلخر، فعن اإلمام أيب عبد اهلل الصادقA أّنه قال: )ما زوي 
الرفق عن أهل بيت إاّل زوي عنهم اخلري()1(. 

آثار الخالفات الزوجية:

للخالفات الزوجيَّة آثاٌر سلبّية جّدًا عىل األرسة، قد تكون أحيانًا 
خطريًة ومدّمرًة، ومن هذه اآلثار:

1. الطالق:
ُيعترب الطالق من أخطر وأكرب املشاكل الناجتة عن فشل العالقة 
 :Aس، فعن اإلمام عيل  الزوجيَّة، وهو من األمور املكروهة يف الرشع املقدَّ

)تزّوجوا وال تطّلقوا فإّن الطالق هيتّز منه العرش()2(. 
وعن أيب جعفر الباقرA قال: )مّر رسول اهلل برجل فقال: 
سوء؟  غري  من  قال:  اهلل،  رسول  يا  طلقتها  قال:  امرأتك؟  فعلت  ما 
قال: من غري سوء، قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي فقال: 
تزوجت؟ فقال: نعم، ثم مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، 
قال: من غري سوء؟ قال: من غري سوء،  فقال رسول اهلل : إن اهلل 
من  ذواقة  وكل  الرجال  من  ذواق  كل  يلعن-  -أو  يبغض  وجل  عز 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج2، ص119.
)2( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج22، ص9.
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النساء()1(.
 :اهلل رسول  قال  قال:   Aالصادق اهلل  عبد  أيب  وعن 
)تزوجوا وزوجوا، أال فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة)2( وما من 
يشء أحب إىل اهلل عز وجل من بيت يعمر يف اإلسالم بالنكاح، وما من 
يشء أبغض إىل اهلل عز وجل من بيت خيرب يف اإلسالم بالُفرقة – يعني 
الطالق -، ثم قال أبو عبد اهللA: إن اهلل عز وجل إنام وكد يف الطالق 

وكرر فيه القول من بغضه الُفرقة()3(. 
لضياع  يكون سببًا  أن  يمكن  أّنه  منها:  كثرية،  مفاسد  وللطالق 
األوالد عىل املستوى النفيّس واملعنوّي واالجتامعّي؛ ألّن الولد بحاجة 
دائمة إىل حنان األّم، وال يمكن أليِّ امرأٍة أخرى أن حتلَّ حملَّ األّم يف 
تربية األطفال، وهو بحاجة -أيضًا- لظلِّ األب الذي ال يمكن ألحد 
ضه بسهولة، هذا فضاًل عن اآلثار النفسيَّة التي تطال روح الطفل  أن يعوِّ
عور بعدم الطمأنينة التي ينبغي  ه وأبيه، والشُّ جّراء ما يشاهده من ُبْعِد أمِّ

أن تبعثها يف نفسه األجواء اهلادئة يف األرسة املستقّرة.
فالطالق له أثره الكبري عىل شخصية ونفسية األطفال مستقبال، 

)1( وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج22، ص9.
)2( األيم يف األصل التي ال زوج هلا بكرًا أو ثيبًا مطلقة أو متوىف عنها زوجها.

)3( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص328.
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ألن األطفال هم أكثر الفئات تأثرا وقت األزمات، بسبب عدم اكتامل 
تطورهم النفيس واالجتامعي واإلدراكي واجلسدي، وإن تلك األزمات 
فتظهر عليه  التحمل،  الطفل عىل  يفوق مقدرة  والظروف تشكل عبئا 

معامل املعاناة النفسية.
ال  الطفولة  مرحلة  يف  وخاصة  األم  رعاية  من  الطفل  فحرمان 
يؤدي إىل سوء التكيف االجتامعي فحسب وإنام يسّبب له القلق وعدم 
الشعور باألمان وعدم االكرتاث بمشاعر اآلخرين فضال عن متيز سلوكه 
بالعنف والعداء جتاه اآلخرين وصعوبة إقامة العالقات االجتامعية مع 
بالضياع  والشعور  املجتمع  من  االنسحاب  إىل  به  يؤدي  مما  اآلخرين 

واحلزن واألسى مما يعود بالرضر عىل شخصية الطفل مستقبال.
يف  سببا  يكون  قد  الطالق  أن  عىل  الدراسات  بعض  وأكدت 
قبل  من  بغداد  يف  أجريت  دراسة  ففي  األحداث،  وجنوح  انحراف 
مكتب اخلدمة االجتامعية يف حمكمة األحداث تبني أن 82% من أسباب 
اجلنوح ترجع إىل سوء املحيط وتصدع األرسة وفقدان الرعاية األبوية.

ووجد باحثون يف مركز الدراسات السياسية لألرسة يف بريطانيا 
من خالل مقابلتهم لـ)152( طفال ممن تراوحت أعامرهم ما بني )9-

14( سنة ومتابعتهم ملدة تصل إىل عامني دراسيني إىل أن األطفال الذين 
ينتمون إىل آباء مطّلقني يكونون بحاجة إىل مساعدة نفسية، وأهنم أكثر 
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عرضة لإلصابة باألمراض النفسية واجلسمية فضال عن ضعف أدائهم 
الدرايس.

اللحظة المشؤومة:

الطريق  إىل  كليهام  أو  الزوجني  أحد  نظر  يف  األمور  تصل  قد 
املسدود وحيدث الطالق، وعندما ينفرط عقد األرسة ويذهب كّل يف 
طريقه حينئذ يقف األطفال يف مفرتق الطريق ال يعرفون أين ستكون 
وجهتهم ومع من يذهبون! عيوهنم عىل األب وقلوهبم مع األم، ويف 
تلك اللحظة املشؤومة، حلظة الطالق، حيدث ذلك التمزق العاطفي يف 

أعامق األطفال. 
وال يقترص الطالق واالنفصال بني الزوجني فقط، بل إن األمر 
يتعدى إىل األطفال أيضًا، فال بد أن يعرف الوالدان بأن شيئًا ما قد مّس 
العالقة بينهام وبني أبنائهام، وال بد أن يشعر األب أو األم بأن أطفاهلام مل 

يعودا ملكًا خاصًا هبام، فلكلٍّ نصيبه يف ذلك. 
أما األطفال فإهنم ينتظرون لقاءهم مع الوالدين كام لو كانوا يف 
مهمة رسمية، حيث تتوىل املحاكم ترتيب هكذا لقاءات، وال ينبغي أن 
نعترب ذلك أمرًا طبيعيًا لدى الطفل بأن يمر من دون أن حيدث آثاره يف 

نفسيته، بل ال بد وأن تظهر يف املستقبل تداعيات خمتلفة نتيجة لذلك.
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اآلثار النفسية: 

وليس  نزاعاتكم،  بنار  األطفال  حيرتق  أن  اإلنصاف  من  ليس 
من العدل أبدًا أن يشعروا باملرارة واحلرمان وهم يف هذه السّن املبّكرة 

حيث كل يشء بالنسبة هلم هو جمرد عامل وردي مجيل وأطياف ملّونة. 
 إن األطفال الذين ينشأون يف أرسة مضطربة قلقة يسودها النزاع 
إحساس  الربيئة  عيوهنم  من  يطل  نفسيًا،  مهزوزين  يشّبوا  وأن  بد  ال 
بالرعب وشعور باحلرمان حتى لو حاول الوالدان تقديم النصائح هلم 

فإن ذلك سوف يكون عديم اجلدوى. 

االبتعاد عن األم: 

بعيدًا عن  أما أن جيد نفسه  ُبعده عن والده،  الطفل  ربام يتحمل 
أّمه، ذلك احلضن الدافئ والصدر احلنون، فإن ذلك سيكون بالنسبة له 
كارثة ال يمكن حتملها أبدًا؛ ذلك أن الطفل هيرع إىل أحضان أّمه لدى 
قلبه،  تغمران  والطمأنينة  باألمن  يشعر  وعندها  باخلطر  إحساس  أقل 
وعندما يواجه الطفل عدوانًا ما فإنه يرسع باللجوء إىل والدته وتقديم 
شكواه ضد ذلك الظلم الذي حاق به؛ إذن ال يمكن للطفل أن يتحمل 
الفرتة من عمره حيتاج إىل  أّمه وافتقاده حلناهنا؛ ألنه يف هذه  ُبعده عن 
البناء العاطفي أكثر من أي يشء آخر، ولو حصل وافتقد حنان أمه جّراء 
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حادث ما فإنه سوف يعكس يف نفسه آثارًا وتراكامت ومضاعفات تؤثر 
تأثريًا بالغًا يف تكوينه األخالقي والروحي ، ولقد أثبتت الدراسات بأن 
إنام  أكثر من 80% من االضطرابات العاطفية والنفسية لدى األطفال 
نشأت بسبب بعدهم أو فقدهم ألمهاهتم سواء أكان موتًا أو طالقًا بل 

وحتى سفرًا طوياًل. 
نعم  إن املشكلة الكربى هي الطالق، ذلك أهنا حترم الطفل من 
ذلك النبع الفياض باحلب واحلنان، وإنه لنوع من األنانية أن يسعى كل 
من الزوجني إىل حّل مشكالهتام عن طريق الطالق دون أن حيسبا أي 
أطفاهلام من جّراء ذلك،  تواجه  التي سوف  املعقدة  للمشاكل  حساب 
وال يمكن للطفل أبدًا أن يغفر لوالديه ما سبباه له من بؤس وحرمان. 
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الضياع:

ينشد األطفال بطبعهم وفطرهتم املكان اآلمن املفعم باالستقرار 
لكي ينموا ويكربوا،  فهناك إحساس فطري باخلطر، ولذا فإهنم جيدون 
الطمأنينة يف أحضان والدهيم، أما عندما حيدث الطالق وينفرط عقد 
األرسة فإنه يغمرهم إحساس بالضياع، جيتاح تلك القلوب الصغرية، 
وعندها جيد األطفال أنفسهم بال معني ومُتلؤ نفوسهم بمشاعر املهانة 
واإلذالل، ذلك أن أّي أحد من الناس مهام كان، ال يمكن أن حيل حمل 

األم أو األب يف رعايتهم والعطف عليهم وتربيتهم الرتبية الالئقة. 
وإنه نوع من القسوة عندما يقدم الزوجان عىل الطالق وتدمري 
وهناك  هنا  وترشيدهم  أطفاهلم  به  ينعم  الذي  الدافئ  العش  ذلك 

وتعريضهم إىل خطر الضياع واالنحراف. 
2. العنف الرسي:

لربوز  سببًا  تكون  ما  غالبًا  الزوجني  بني  احلاّدة  اخلالفات  إّن 
العنف،  استخدام  خالل  من  يظهر  الذي  األرسي،  بالعنف  ُيسّمى  ما 
واالعتداء بالرضب، خصوصًا عىل الزوجة، وقد يصل األمر يف بعض 
األحيان ليطال األطفال أيضًا، حيث إّن بعض األزواج قد ُيظهر توّتره 

من رشيكه عرب رضب أطفاله والتعامل اليسء معهم.
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أّما اإلسالم فلم جُيِْز العنَف يف األرسة، بل هنى عنه بشّدة، ففي 
امرأته  يرضب  ممّن  ألتعّجب  )إيّن   :األكرم الرسول  عن  الرواية 

وهو بالرضب أوىل منها()1(.
وعن اإلمام عيلA يف ما أوىص به ابنه احلسنA: )وال َيُكْن 

أْهُلَك أْشَقى النّاس بك()2(.
3. املشاكل االجتمعية:

الكثري من  أركاهنا، ستعاين  تعاين من تصّدع يف  التي  إّن األرسة 
املشاكل االجتامعية مع حميطها وخاّصة يف ناحيتني أساسّيتني:

أ - مشاكل مع القارب: 
البيت  يف  تنشأ  التي  املشاكل  بني  ك  نفكِّ أن  جّدًا  الصعب  من 
إذ غالبًا ما تنسحب هذه املشاكل من  العائلية،  الزوجي وبني املشاكل 
أيضًا.  الزوجني  من  كلٍّ  أقرباء  ليطال  العائيل  املحيط  إىل  البيت  داخل 
األهل  لتدّخالت  خصبة  أرضية  تكون  ما  غالبًا  الزوجية  فاملشاكل 
واألقارب القريبني والبعيدين، وهذا ما يؤّدي إىل تعقيد األمور وزيادة 

الطني بّلة.

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج100، ص249.
)2( املصدر السابق: ج71، ص165.
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ب- مشاكل ف العمل: 
املشاكل العائلية غالبًا ما تكون سببًا لربوز املشاكل عىل الصعيد 
نفسية  ينعكس عىل  العائيل سوف  فالتوّتر  العميل والوظيفّي لإلنسان، 
أوقات  خصوصًا  واملعنوّي،  الذهنّي  استقراره  عىل  وبالتايل  اإلنسان، 
والرتكيز،  الصفاء  إىل  احلاجة  بأمّس  اإلنسان  فيها  يكون  التي  العمل 
الفكرّي  بالقلق والتشنّج  املسبوقة  البيئة  فإّن مثل هذه  وبطبيعة احلال، 
والنفيّس لن تكون حميطًا يساعد عىل اإلبداع والعطاء وجودة اإلنتاج، 
بل عىل العكس متامًا سوف تؤّدي بيئة كهذه إىل الوقوع يف مشاكل كثرية 

قد ال حُتتمل أحيانًا.
إذن، املشاكل االجتامعية الناجتة عن املشاكل الزوجية أمر واقع 
ال يمكن جتاهله، وهي رسعان ما تظهر عند حصول اخلالفات داخل 
ارتباطًا  باملجتمع  مرتبط  أّن وضع األرسة  يدّلنا عىل  ما  األرسة، وهذا 

وثيقًا وقوّيًا.
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وسائل عالج الخالفات بين الزوجين:

فليس  الشقاق  أو  النشوز  وبوادر  اخلالف  أمارات  تظهر  حينام 
هو  املعاجلة  يف  ُيطلب  ما  أهّم  إّن  العالج،  هو  به  التهديد  أو  الطالق 
والتفاوت  والعقول  املدارك  االختالف يف  والتحّمل، ومعرفة  الصرب، 
يف الطباع، مع رضورة التسامح والتغايض عن كثري من األمور، فقد ال 
تكون املصلحة واخلري دائاًم يف ما حيّب اإلنسان ويشتهي، بل قد تكون 
حمكم  يف  تعاىل  يقول  يظّن،  أو  يرغب  ما  عكس  عىل  واخلري  املصلحة 
وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َفإِن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا  كتابه: ﴿َوَعارِشُ

ا َكثرًِيا﴾)1(. َعَل اهلّلُ فِيِه َخرْيً َوَيْ
الزوجية  احلياة  إىل  ينظرا  أن  الزوجني  كال  عىل  ينبغي  لذا، 
واألماين  األحالم  عن  بعيدًا  واقعية  نظرة  عنها  النامجة  واخلالفات 
حوار  يف  لالنطالق  اخلالفات  هذه  من  االستفادة  وحياوال  الوردية، 
ما  ليكشف  اآلخر،  رشيكه  مع  وطيدة  لعالقة  يؤّسس  وبنّاء  هادئ 
جيهله كّل منهام عن اآلخر، إذ غالبًا ما تكون مشاكل كهذه عاماًل مهاّمً 
معها  التعامل  اإلنسان  حيسن  أن  رشط  والتفاهم،  احلوار  عوامل  من 

واالستفادة منها.

)1( سورة النساء: آية19.
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واملشاكل  اخلالفات  حّل  يف  النافعة  اإلجيابية  األساليب  ومن   
األرسّية:

1. التنّبه إل طريقة التكّلم:
ال شّك أّن الكلامت احلاّدة، والعبارات العنيفة، هلا صدى يرتّدد 
باستمرار حتى بعد انتهاء اخلالف الذي عادة ما خُيّلف وراءه اجلروح 
ذلك  وبخالف  فشيئًا،  شيئًا  النفس  يف  ترتاكم  التي  والعاطفية  النفسية 
الطمأنينة  من  جوًا  املكان  عىل  يضفي  الذي  اهلادي  الطيب  الكالم 
واهلدوء، فقد روي عن الرسول األعظمأّنه قال يف اللسان الذي 
مل يتقّيد بأوامر الرشع ونواهيه: )إن كان يف يشء شؤم ففي اللسان()1(، 
ويف شأن الكلمة الطيبة وإشعار الزوج زوجته باحلب وإسامعها كالمًا 
مجياًل ورد عن أيب عبد اهلل الصادقA قال: قال رسول اهلل: )قول 
الرجل  للمرأة إين أحبك ال يذهب من قلبها أبدا()2(، إذن علينا اإلكثار 
من الكالم اجلميل املشعر باحلب واحلنان ليضفي عىل جّو األرسة اهلدوء 
والغضب  الصياح  وجتنب  املعيشة،  من  النحو  هذا  عىل  األبناء  ويريب 

والكالم اجلارح.
سلبي  حّل  ألهّنام  والسكوت؛  للصمت  دعوة  ليست  وهذه 

)1( الكايف، الشيخ الكليني: ج2، ص116.
)2( املصدر السابق: ج5، ص569.
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ومؤّقت ملعاجلة اخلالفات واملشاكل، إذ رسعان ما سوف يثور الربكان 
جمّددًا عند دواعيه، وعند أدنى اصطدام، بل ينبغي الكالم وفتح باب 
وبعد  املناسبني،  واملكان  الزمان  اختيار  بعد  املتبادل  والنقاش  احلديث 
الكالم  لطريقة  التنّبه  كّله  ذلك  من  واألهّم  املناسبة،  الظروف  مراعاة 
عند بدء احلديث، فال يصدر منّا ما يؤذي الطرف اآلخر أو ُييسء إليه، 
واألهّم يف هذا كّله االبتعاد عن الغضب، وترك اجلدال واملراء واللغو 
يف الكالم؛ ألهّنا تورث العداوة والبغضاء، وال حتّقق اهلدف املرجو من 
النقاش، روي عن الرسول األعظم: )ثالث من لقي اهلل عّز وجّل 
هبّن دخل اجلنّة من أّي باب شاء: َمن َحُسن ُخُلقه، وخيش اهلل يف املغيب 

واملحرض، وترك املراء وإن كان حمّقًا()1(.  
الّرجل  )إن  فقال:   Aجعفر أيب  اإلمام  عند  الغضب  وُذِكر 
النّار، فأّيام رجل غضب عىل قوم  ليغضب فام يرىض أبدًا حّتى يدخل 
الّشيطان،  فإّنه سيذهب عنه رجز  وهو قائم فليجلس من فوره ذلك؛ 
إذا  الّرحم  فإّن  فليمّسه  منه  فليدن  رحم  ذي  عىل  غضب  رجل  وأّيام 

ُمّست سكنت()2(. 

)1(  الكايف، الشيخ  الكليني: ج2، ص300.
)2( املصدر السابق: ج2، ص302.
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2. االبتعاد عن الساليب غري املجدية:
الطرفني  أحد  هبا  ينترص  قد  التي  األساليب  عن  االبتعاد  ينبغي 
كأساليب  وجتّذره؛  بينهام  اخلالف  تعّمق  املقابل  يف  لكنّها  اآلخر،  عىل 
قال  والشتائم.  السباب  أو  والرفض،  اإلنكار  أو  والسخرية،  التهّكم 
أمري املؤمننيA يف وصّيته ملحمد بن احلنفية يف مداراة املرأة: )إّن املرأة 
رحيانة وليست بقهرمانة، فدارها عىل كّل حال، وأحسن الصحبة هلا؛ 
فيصفو عيشك()1(، وعن اإلمام الصادقA: )إّن رجاًل من بني متيم 
تسّبوا  ال  قال:  أن  أوصاه  ما  يف  فكان  أوصني،  فقال   النبي أتى 

النّاس فتكتسبوا العداوة بينهم()2(. 
3. عدم اّتاذ القرار إال بعد دراسته:

»نعم«،  أو  األمور »ال«،  أمر من  الزوج يف  يقول  أن  فال يصلح 
إىل  فيلجأ  قراره  خطأ  يعرف  أّنه  أو  قراره،  يغرّي  عليه  اإلحلاح  بعد  ثّم 
الزوجني  من  كاًل  ُتفِقد  األساليب  هذه  فمثل  واملخاصمة،  اللجاجة 
املصداقية واهليبة وحسن الظّن باآلخر وبقراراته، لذا ينبغي قبل اخّتاذ 
أّي قرار أو موقف تقييمه ودراسته بشكل جّيد، وذلك ممكن عرب اّتباع 

جمموعة من اخلطوات أمّهها:

)1( الكايف، الشيخ  الكليني: ج5، ص510.
)2( املصدر السابق: ج2، ص360.
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فهٍم  سوُء  أّنه  أم  عميٌق  خالف  هو  هل  األمر،  حقيقة  تفّهم   •
يؤذيه  أو  يزعجه  وعامَّ  طرف  كلِّ  مقصد  حقيقة  عن  فالتعبري  فقط؟ 
بشكل واضح ومبارش، يساعُد كثريًا عىل إزالة سوء الفهم، فربام مل يكن 
هناك خالف حقيقي، وإّنام جمّرد سوء يف الفهم يمكن جتاوزه بإشارة أو 

توضيح بسيط.
يكون  فقد  تقصريها،  ومعرفة  وحماسبتها  النفس  إىل  الرجوع   •
نّص  التي  اإلهلية  احلدود  وجتاوز  معصية  أو  ذنب  سببه  املشكلة  أصل 
واحلّل  الرشيك،  مع  العالقة  يف  انعكس  ثّم  األقدس،  الرشع  عليها 
عندها يكمن يف اإلنابة والتوبة إىل اهلل تعاىل وطلب املساحمة، ثّم طلب 

املساحمة من الرشيك.
• تطويق اخلالف وحرصه من أن ينترش بني الناس أو خيرج عن 
الرسول:  )استعينوا عىل  فقد روي عن  الشأن،  حدود أصحاب 
قضاء حوائجكم بالكتامن()1(، ويف لفظ آخر عنه: )استعينوا عىل 

احلوائج بالكتامن()2(. 
بذكر  النزاع والرتكيز عليه، وعدم اخلروج عنه  • حتديد موضع 
توسيع  هذا  ففي  قديمة؛  ملّفات  فتح  أو  سابقة،  جتاوزات  أو  أخطاء 

)1( حتف العقول، ابن شعبة احلراين: ص48.
)2( عوايل اللئايل، ابن أيب مجهور اإلحسائي: ج1، ص285.
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لنطاق اخلالف.
• أن يتحّدث كّل واحد منهام عن املشكلة حسب فهمه هلا، وال 
جيعل فهمه صوابًا غري قابل للخطأ، أو أّنه حقيقة مسّلمة ال تقبل احلوار 

وال النقاش، فإّن هذا قاتل للحّل يف مهده.
• عند بدء احلوار يستحسن ذكر نقاط االّتفاق، فطرح احلسنات 
واإلجيابيات والفضائل عند النقاش ممّا يرّقق القلب، وُيبعد الشيطان، 
قال  النفوس،  يف  ممّا  كثري  عن  التنازل  وُييرّس  النظر،  وجهات  وُيقّرب 
بَِم  اهلل  إِنَّ  َبْينَُكْم  اْلَفْضَل  َتنَسُوْا  َوالَ  لِلتَّْقَوى  َأْقَرُب  َتْعُفوْا  ﴿َوَأن  تعاىل: 
َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾)1(، وخصوصًا الزوجة إذا كانت لّينة اجلانب، فالزوج 
رسعان ما يفيء إىل لطفها، وقد ورد يف الروايات عن الصفات املرغوبة 
َوَكْثَرَة  َعاَدِة،  السَّ ِمَن  اِر  الدَّ ِكرَبَ  )َأنَّ   :Aالرضا اإلمام  قول  املرأة  يف 

وِر()2(.  ُ ْوَجِة َكاَمُل الرسُّ َعاَدِة، َوُمَواَفَقَة الزَّ امْلُِحبِّنَي ِمَن السَّ
األخطاء  فمعظم  والتسامح،  العفو  منطقة  إىل  النزاع  جّر   •
بل  معها،  التعامل  يمكن  أخطاء  هي  الزوجيَّة  احلياة  يف  حتصل  التي 
وتصحيحها، بل قد ينجح الزوج أو الزوجة يف حتويل الطرف اآلخر 
املحّبة  كيمياء  يستخدم  أن  استطاع  إن  مالك  إىل  رّشير  شخص  من 

)1( سورة البقرة: آية237.
)2( مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج3، ص451.
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املناسبة، وبوابة هذا األمر، ترك العتاب والتذكري بالعيوب، فقد روي 
عن الرسول أّنه قال: )ما سئل عن يشء قط فقال ال، وال عاتب 

أحدًا عىل ذنب أذنبه()1(. 
بلطف  التحّرك  إىل  برسعة  الطرفني  أحد  يبادر  أن  املهّم  ومن 
وحمّبة، واإلرصار عىل طي صفحة اخلالف، فعن اإلمام الصادقA أنه 
قال:  )خري نسائكم التي إن غضبت أو ُأغضبت قالت لزوجها: يدي 

يف يدك ال أكتحل بغمض حتى ترىض عني()2(. 

عدم مقابلة االذى بمثله: 

والوئام،  املودة  لصفو  املعّكرة  املشاكل  عىل  التغلب  أجل  من 
تقابل األذى باألذى  الزوج، فال  للزوجة أن تصرب عىل أذى  يستحب 
األرسة  أجواء  يغمر  أن  شأنه  من  ذلك  ألّن  باإلساءة؛  واإلساءة 
األسلوب  هو  والصرب  تنقيض،  ال  التي  واملشاكل  الدائمة  بالتوترات 
القادر عىل إيصال العالقات إىل االنسجام التام بعودة الزوج إىل سلوكه 
املنطقي اهلادىء، فال يبقى له مربر لإلرصار عىل سلوكه غري املقبول، 
أذى  من  ترى  ما  عىل  تصرب  أن  املرأة  )وجهاد   :Aالباقر اإلمام  قال 

)1( بحار األنوار، العالمة املجليس: ج76، ص303.
)2( مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ص200.
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زوجها وغريته()1(.
* البدء بنية طيبة حلسم هذه املسالة إذا كان الطرفان يملكان هذه 
أنه سيكون هناك حل  للتشاور معا، فمن األرجح  الطيبة وخطة  النية 

ناجح.
* تذكر أنه دائاًم هناك طرفان ألي نقاش، فإذا اختار احدمها عدم 
النقاش، فال يوجد نقاش أصال، وعىل العموم فإن الطرف اخلاطئ هو 

الذي يتكلم أكثر عادة.
كان  فإذا  الوقت،  نفس  يف  يغضبا  أن  ينبغي  ال  الزوجني  كال   *

أحدمها حُمَبطًا، فمن األفضل أن حياول اآلخر التزام اهلدوء.
املنزل،  ينبغي للزوجني الرصاخ كام لو أن هناك حريقًا يف  * ال 
الطرفني  عىل  جيب  لذا  دائام،  حتدث  ال  احلرائق  فإن  احلال  وبطبيعة 

التحدث بنفس معدل الصوت الطبيعي وحماولة عدم الرصاخ.
* ال تذهبا للنوم عند عدم التوصل إىل حل منطقي لنقاش معني، 
إن هذا من أسوء األمور الذي قد حتدث يف الزواج وينبغي جتنبه قدر 
اإلمكان، كام أن هذا قد يؤذي مشاعر الطرفني، وبشكل عام فإنه يسبب 

يف تفاقم املشكلة وليس حلها.
* إذا كان أحد الزوجني بحاجة إىل الفوز، فليكن رشيكك، ال 

)1( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص 277.
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جعل  يف  الرئيس  السبب  هو  هذا  فإن  الفائز  أنت  تكون  أن  عىل  تركز 
املناقشات ساخنة.

الحقوق األسرية:

وضع املنهج اإلسالمي حقوقًا وواجبات عىل مجيع أفراد األرسة، 
وأمر بمراعاهتا من أجل إشاعة االستقرار والطمأنينة يف أجواء األرسة، 
والتقّيد هبا يسهم يف تعميق األوارص ومتتني العالقات، وينفي كل أنواع 
املشاحنات واخلالفات املحتملة، والتي تؤثر سلبًا عىل جّو االستقرار 
من  املتكون  املجتمع  استقرار  عىل  تؤثر  وبالتايل  باألرسة،  حييط  الذي 

جمموعة من األرس، وفيام يأيت بيان ألهم هذه احلقوق:
أوالً: حقوق الزوج:

الِرجاُل  القيمومة، قال اهلل تعاىل:  الزوج حّق  من أهّم حقوق 
ِمن  أنفُقوا  وبم  َبعٍض  عل  َبعضُهم  اهللُ  َفّضلَّ  بم  النِّساِء  عل  قّواُموَن 
االجتامعي  البناء  يف  وحدة  أصغر  باعتبارها  فاألرسة   ،)1(أمواِلم
والتوجيه  اإلرشاف  حّق  له  أفرادها  عن  ومسؤول  قّيم  إىل  بحاجة 
ومتابعة األعامل واملامرسات، وقد أوكل اهلل تعاىل هذا احلق إىل الزوج، 
الفوارق  طبيعة  مع  املنسجم  احلق  هذا  مراعاة  الزوجة  عىل  فالواجب 

)1( سورة النساء: آية34.
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يف  القيمومة  هذه  تراعي  وأن  الزوجني،  من  لكلٍّ  والعاطفية  البدنية 
تعاملها مع األطفال وتشعرهم بمقام والدهم.

ومن احلقوق املرتتبة عىل حق القيمومة حق الطاعة، قال رسول 
بإذنه،  بيتها شيئًا إالّ  اهلل: )أن تطيعه وال تعصيه، وال تصّدق من 
وال تصوم تطوعًا إالّ بإذنه، وال متنعه نفسها، وإن كانت عىل ظهر َقَتب، 

وال خترج من بيتها إالّ بإذنه... ()1(.
الروحية  الروابط  وإدامة  العاطفية  العالقات  تعميق  أجل  ومن 
االهتامم  للمرأة  يستحب  الزوج،  نفس  يف  واملتعة  الرسور  وإدخال 
بمقدمات ذلك، فعن اإلمام الصادقA قال: )جاءت امرأة إىل رسول 
اهلل فقالت: يا رسول اهلل، ما حّق الزوج عىل املرأة ؟ قال: هو أكثر 
من ذلك - أي: حقهم أكثر من أن يذكر-، فقالت: فخرّبين عن يشء 
ـ وال خترج من  تطوعًا  يعني  ـ  بإذنه  إالّ  أن تصوم  هلا  ليس  فقال:  منه 
بإذنه، وعليها أن تّطّيب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثياهبا،  بيتها إالّ 
من  وأكثر  وعشية  غدوة  عليه  نفسها  وتعرض  زينتها،  بأحسن  وتزّين 

ذلك حقوقه عليها()2(. 
وحيرم عىل الزوجة أن تعمل ما يسخط زوجها ويؤمله يف ما يتعلق 

)1( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص 277. 
)2( الكايف، الشيخ الكليني: ج5، ص508.
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باحلقوق العائدة إليه، كإدخال بيته َمن َيكَرُهه، أو سوء ُخلقها معه، أو 
إسامعه الكلامت املثرية للغضب وغري الالئقة.

قال رسول اهلل: )أّيام امرأة آذت زوجها بلساهنا مل يقبل منها 
رصفا وال عدالً وال حسنة من عملها حتى ترضيه()1(. 

األساليب  وإتباع  الزوج،  حق  مراعاة  عىل  الروايات  وأكدت 
االنسجام  أجواء  وخلق  والوئام،  احلّب  أوارص  إدامة  يف  الشّيقة 
التبعل الذي أكدت  واملعارشة احلسنة داخل األرسة، وهذا هو حسن 
عليه الروايات، فقد جعل اإلمام الباقر A حسن التبعل جهادًا للمرأة 

فقالA: )جهاد املرأة حسن التبعل()2(. 
املرأة  وألمهية مراعاة هذا احلق قال رسول اهلل: )ال تؤدي 

حّق اهلل عزَّ وجلَّ حتى تؤدي حّق زوجها()3(. 
ويف رواية جاء رجل إىل رسول اهلل فقال: إّن يل زوجة إذا 
ما  قالت:  مهمومًا  رأتني  وإذا  شّيعتني،  خرجت  وإذا  تلقتني،  دخلت 
هيّمك، إن كنَت هتتم لرزقك فقد تكّفل به غريك، وإن كنَت هتتّم بأمر 
آخرتك فزادك اهلل مّهًا، فقال رسول اهلل: )برشها باجلنة، وقل هلا: 

)1( مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ص202.
)2( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص 278.

)3( مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ص215.
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إّنك عاملة من عاّمل اهلل، ولك يف كلِّ يوم أجر سبعني شهيدًا()1(، ويف 
رواية أخرى: )إّن هلل عزَّ وجلَّ ُعاّمالً، وهذه من عاّمله، هلا نصف أجر 

الشهيد()2(. 
قال  مودته،  وتنال  الزوج  رضا  تكسب  أن  للزوجة  ويستحب 
اإلمام جعفر الصادقA: )خري نسائكم التي إن غَضَبْت أو ُأغِضَبْت 

قالت لزوجها: يدي يف يدك ال أكتحل بغمٍض حتى ترىض عني()3(.
وأخريًا من آثار مراعاة الزوجة حلقوق الزوج يف الوسط االرُسي 
أن تصبح له مكانة حمرتمة يف نفوس أبنائه، فيحفظون له مقامه، ويؤدون 
أوامره، ويستجيبون إلرشاداته ونصائحه،  فيطيعون  القيمومة  له حق 
والطمأنينة  االستقرار  ويعّم  متكاماًل،  سريًا  الرتبوية  العملية  فتسري 
جّو االرُسة بأكمله، وتنتهي مجيع ألوان وأنواع املشاحنات والتوترات 

املحتملة.

)1( مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ص200.
)2(  املصدر السابق.
)3( املصدر السابق.
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حقوق الزوجة:

 وضع اإلسالم حقوقًا للزوجة جيب عىل الزوج تنفيذها وأداؤها، 
وهي رضورية إلشاعة االستقرار واالطمئنان يف أجواء األرسة، وإهناء 

أسباب املنافرة والتدابر قبل وقوعها.

الزوجة أمانة اهلل:

وأراد  األرض  يف  أمانة  األشياء  بعض  وتعاىل  تبارك  اهلل  جعل 
من البرش االحتفاظ بذلك وعدم تضييعه وخيانته، منها الزوجة، فهي 
وديعة اهلل تعاىل وأمانته عند الزوج ألنه عىل كتاب اهلل تزوجها، فعليه أن 
حيتفظ هبا وال خيون هذه الوديعة اإلهلية، ورصح النبي بأهنا أمانة 
قائاًل: )أخربين جربئيل ومل يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن ال حيل 
لزوجها أن يقول هلا أف، يا حممد: إتقوا اهلل عز وجل يف النساء فإهنن 

عوان بني أيديكم أخذمتوهن عىل أمانات اهلل عّز وجل()1(. 
كام رصح اإلمام أمري املؤمننيA بأهنا أمانة، قائاًل: )إّن النساء 
عند الرجال ال يملكن ألنفسهن رضًا وال نفعًا وأهنن أمانة اهلل عندكم، 

فال تضاروهن وال تعضلوهن()2(. 

)1( مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج14، ص252.
)2( املصدر السابق: ج14، ص251.



.................................................... الزواج حقوق وواجبات متبادلة  82

اهلل  النفقة، حيث جعله  زوجها: حق  الزوجة عىل  ومن حقوق 
تعاىل من احلقوق التي يتوقف عليها حّق القيمومة للرجل كام جاء يف 
عل  َبعضُهم  اهللُ  َفّضلَّ  بم  النِّساِء  عل  قّواُموَن  الِرجاُل  تعاىل:  قوله 
الزوج اإلنفاق عىل  أنفُقوا ِمن أمواِلم...)1(، فيجب عىل  َبعٍض وبم 
زوجته، وشّدد رسول اهلل عىل هذا الواجب حتى جعل املقرّص يف 

أدائه ملعونًا، فقال: )ملعون ملعون َمن يضّيع َمن يعول()2(.
وحّث اإلسالم عىل اختاذ التدابري املوضوعية للحيلولة دون وقوع 
بالعرشة  وأمر  املوّدة واملحبة  توثيق روابط  إىل  فدعا  والتقاطع،  التدابر 
باملعروف، قال اهلل تعاىل: ...وَعارُشوهنَّ باملعُروِف فإّن َكِرهُتُموُهنَّ 

.)3(َفَعسى أن َتكرهوا َشيئًا ويعل اهللُ فيِه خريًا كثريًا
اإلمام  قال  الصحبة،  حسن  باملعروف  العرشة  مصاديق  ومن 
رحيانة  املرأة  )إنَّ  احلنفية:  بن  ملحمد  وصيته  يف   Aطالب أيب  بن  عيل 
وليست بقهرمانة، فدارها عىل كلِّ حال، وأحسن الصحبة هلا، فيصفو 

عيشك()4(.  

)1( سورة النساء: آية34.
)2( عدة الداعي، أمحد بن فهد احليل: ص72.

)3( سورة النساء: آية19.
)4( مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ص218.
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واملؤانسة،  بالرمحة  وإحاطتها  هبا،  والرفق  اإلكرام،  حقها  ومن 
قال اإلمام عيل بن احلسني: )وأّما حقُّ رعيتك بملك النكاح، فأن 
تعلم أن اهلل جعلها سكنًا ومسرتاحًا وُأنسًا وواقية، وكذلك كّل واحد 
منه عليه،  نعمة  أن ذلك  أن حيمد اهلل عىل صاحبه، ويعلم  منكام جيب 
ووجب أن حيسن صحبة نعمة اهلل ويكرمها ويرفق هبا، وإن كان حقك 
عليها أغلظ وطاعتك هبا ألزم فيام أحّبت وكرهت ما مل تكن معصية، 
التي  اللذة  إليها قضاء  السكون  الرمحة واملؤانسة وموضع  فإّن هلا حّق 

البّد من قضائها..()1(. 
وقد رّكز أهل البيت عىل مجلة من التوصيات من أجل ادامة 

عالقة  احلب واملوّدة داخل االرُسة، وهي حق للزوجة عىل زوجها.
خريكم  وأنا  لنسائه،  خريكم  )خريكم   :اهلل رسول  قال 
اإلمام  وقال  فليكرمها()3(،  زوجة  اختذ  )من   :وقال لنسائي()2(، 

جعفر الصادقA: )رحم اهلل عبدًا أحسن فيام بينه وبني زوجته()4(. 
حق  من  وجعل  املرأة،  مع  القسوة  استخدام  وهنىعن 

)1( حتف العقول، ابن شعبة احلراين: ص188.
)2( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ج3، ص281.

)3( مستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج2، ص550.
)4( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: ص3، ص281.
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الزوجة عدم رضهبا والصياح يف وجهها، ففي جوابه عىل سؤال خولة 
ممّا  ُيطعَمِك  أن  عليه  ِك  )حقُّ  :قال املرأة  حق  حول  األسود  بنت 

يأكل، ويكسَوِك ممّا يلبس، وال َيلطِم وال يصيح يف وجهك()1(. 
االرُسية،  واالضطرابات  املشاكل  نطاق  حتجيم  أجل  ومن 
أو  باالساءة  االساءة  رّد  ألّن  الزوجة،  إساءة  عىل  الصرب  يستحسن 
تعقيدًا،  املشاكل  ويزيد  والتشنجات  اخلالفات  دائرة  يوّسع  بالعقوبة 
االمام  قال  فعاًل،  أم  كانت  قوالً  الزوجة  إساءة  عىل  الصرب  فيستحب 
اهلل  أعتق  واحدة،  كلمة  ولو  امرأته  من  احتمل  )من   :Aالباقر حممد 

رقبته من النار، وأوجب له اجلنّة()2(. 
ولقد ورد يف سريته أّنه كان يصرب عىل أذى زوجاته وغضبهن 
عليه وهجرهن إياه، فحري بنا أن نقتدي بسرية سّيد البرش لكي 
نتجنب كثريًا من حاالت التصّدع والتفكك يف حياتنا الزوجية، ونحافظ 

عىل سالمة العالقات داخل حميط االرُسة.   
وجاء يف منهاج الصاحلني لسامحة املرجع السيد السيستاين )دام 

ظله(  مسألة 337 وما بعدها:
أ: حق الزوج عىل الزوجة، أن متكنه من نفسها للمقاربة وغريها 

)1( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق:  ج3، ص278.
)2( مكارم االخالق، الشيخ الطربيس: ص216.
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من االستمتاعات الثابتة له بمقتىض العقد يف أي وقت شاء وال متنعه 
عنها إال لعذر رشعي، وأيضا أن ال خترج من بيتها من دون إذنه إذا كان 

ذلك منافيا حلقه يف االستمتاع هبا، بل مطلقًا.
ب: وحق الزوجة عىل الزوج، أن ينفق عليها بالغذاء واللباس 
واملسكن وسائر ما حتتاج إليه بحسب حاهلا بالقياس إليه، وأن ال يؤذهيا 
رأسا  هيجرها  ال  وأن  رشعي،  وجه  دون  من  يشاكسها  أو  يظلمها  أو 
وجيعلها كاملعلقة ال هي ذات بعل وال هي مطلقة، وأن ال يرتك مقاربتها 

أزيد من أربعة أشهر.
ج: حق كل من الزوجني عىل اآلخر، بيتوتة الزوج عند زوجته 
منهام  لكل  جيوز  للزوجني،  مشرتك  حق  فهذا  ليال،  أربع  كل  من  ليلة 
مطالبة اآلخر به وجيب عليه اإلجابة، ولو أسقطه أحدمها كان لآلخر 
مطالبته وتركه، بخالف احلقوق املختصة بكل منهام، فالنفقة مثال حق 
والتمكني  أنفق،  لو  القبول  عليها  جيب  وال  بإسقاطها  يسقط  للزوجة 
القبول لو مكنت  التخيل عنه وال جيب عليه  له  مثال حق للزوج جيوز 

الزوجة بخالف حّق الَقْسم. 
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األبناء:

بالديمومة  يمّدها  قوي  عامل  إىل  املشرتكة  احلياة  حتتاج 
فإهنام  واحد  أسبوع  مدة  معًا  السفر  شخصان  أراد  فلو  واالستمرار، 
حيتاجان إىل أساس مشرتك جيذهبام للسفر سوية وحتّمل أحدمها اآلخر. 
 أما احلياة الزوجية، وألهنا رحلة العمر -كام يقولون- فإهنا حتتاج 
إىل عوامل جذب قوية تدفع الطرفني للحياة معًا والسفر سوية يف طريق 
احلياة  ثمرة  فهم  األبناء،  منها:  عديدة،  هذه  اجلذب  وعوامل  احلياة، 

الزوجية التي تشّد من روابط الزوجني وتعزز من أوارصمها املشرتكة.

ثمرة  الزواج:

التكامل  منها:  والتي  الزواج،  يف  متعددة  وثامر  أهداف  هنالك 
اإلنساين، والشعور بالطمأنينة، واالستقرار، وإشباع اجلانب اجلنيس،... 
واستمرار النوع البرشي، ومن هذه األهداف: إنجاب األطفال، فالطفل 
والسعادة؛ البهجة  البيت  يف  ويشيع  بالفرح  اإلحساس  معه   جيلب 

بالغبطة وهو يرى فلذة كبده حيبو عىل األرض، يف حني  فيشعر األب 
تشعر األم بأهنا قد وجدت متنفسًا هلا من ذلك املخزون العاطفي املتفجر 
االمتداد  هم  فاألبناء  احلنان،  من  اإلهلي  الفيض  بذلك  وليدها  فتغمر 
الطبيعي لآلباء وإحدى حلقات الشعور بالكامل لدى البرش، والطفل 
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ثمرة الزواج واحلب، والبيت الذي خيلو من األطفال بيت خاٍو، خال 
من السعادة، فاألطفال هم مصدر الفرح اإلنساين، وهبم يصبح الرجل 

أبّا رحياًم واملرأة أّمًا رؤوفًا. 
الزوجية ويزيدها متانة  العالقات   إن وجود األطفال يعزز من 
وقوة، ومن هنا يعترب الطفل نعمة من اهلل تبارك وتعاىل، وبوجوده يشعر 
الزوجان بأهنام قد حّققا واحدًا من أهم األهداف يف حياهتام املشرتكة، 

وأهنام وضعا حجر األساس يف بناء املستقبل املشرتك.

الطفل يراقب: 

الزوجني جتاه  الطفل سوف يفرض نفسه عىل سلوك  إن وجود 
احلديث  أثناء  احتياطاته  مجيع  يأخذ  سوف  فالرجل  البعض،  بعضهام 
وسوف يبتعد ما أمكنه من استخدام الكلامت النابية، واحلديث الذي 
يف  تيّقظًا  أكثر  املرأة  ستكون  املقابل  ويف  الزوجة،  استفزاز  شانه  من 
الزوجان حريصني عىل  مواقفها جتاه زوجها وتعاملها معه، وسيكون 

توفري جو هادئ مفعم بالدفء واحلنان لينعم طفلهام بالسعادة.
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هل الطفل عبء جديد؟

إىل  تضاف  جديدة  أعباء  جمرد  األطفال  بأن  البعض  يتصور 
أعبائهم، ولذا يصمم بعض األزواج عىل عدم اإلنجاب مدة من الزمن 
األطفال  بأن  يفكر  البعض  كان  وإذا  فأكثر،  أكثر  باحلياة  لالستمتاع 
غافلون عن  فإهنم  الزوجية  احلياة  لتعكري سري  يكونون عوامل  سوف 
أن وصول الطفل سيقيض عىل اضطراب األرسة وسيكون عاماًل مهام 
الزوجني ويشد من أوارصمها  تثبيت دعائم االستقرار واملحبة بني  يف 

املشرتكة. 
ومن الرضوري أن يفكر الزوجان برتبية األطفال يف األيام األوىل 
لزواجهام، فهذه املسألة، إضافة إىل كوهنا واجبًا إنسانيًا ورشعيًا، هلا دور 
يقضيها  التي  األوقات  تلك  ولعل  الزوجية،  الروابط  حتكيم  يف  كبري 

الوالدان مع أطفاهلام هي من أسعد األوقات يف عمرها.
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تنبيهان: 

 الول: إن اإلنجاب هو الذي يرفع من شأن الزوجني وجيعلهام 
يف مصاف الوالدين، وهو أمر له شأنه الكبري من الناحية الدينية إضافة 
إىل أن الطفل يمنح اإلحساس باالكتفاء واملسؤولية ومها أمران يف غاية 

األمهّية. 
الزوجان  يشعر  ال  الزوجني  بني  النزاع  اندالع  حالة  يف  الثاين:   
أبدًا بأهنام قد وصال إىل نقطة النهاية، فاألطفال روابط قوية مشرتكة هلا 

دورها يف حتكيم العالقات بني الزوجني، كأرسة متامسكة. 
النزاع حالة طبيعية يف احلياة األرسية، وقد يكون هلا جانبها  إن 
اإلجيايب يف اكتشاف الزوجني نقاط القوة والضعف يف حياهتام املشرتكة، 
الزوجية  احلياة  من  وبداية عهد جديد  مواقفهام،  بعض  تغيري  ثم  ومن 

القائمة عىل أسس صلبة. 
ويف كل هذه األحوال ينبغي أن نراقب اهلل سبحانه يف كل أعاملنا 
ومواقفنا، فهو وحده مالذنا وسندنا يف هذه احلياة، وهو وحده الذي 

.)1(إِنَّ اهللََّ ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا :يدافع عنا إذا آمنّا به ذلك

)1( سورة  احلج: آية38.
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الخاتمة

اإلسالم والنظم األخرى:

بمواصفات  ُيعنى   األنبياء دين  غري  مذهب  أو  دين  أّي 
الزوجة والزوج؟ ال شأن هلم هبذا، ولن تتضمن قوانينهم أشياء من قبيل 
مواصفات املرأة التي خيتارها الرجل، وأّي رجل ختتار املرأة، ال ُتعنى 
قوانينهم بامذا ينبغي للمرأة أن تفعل خالل فرتة احلمل والرضاعة؟ وما 
هي واجباهتا أثناء فرتة احلضانة؟ وكيف ينبغي لألب أن يترّصف إذا ما 
كان الطفل حتت رعايته؟ بل القوانني املادية واألنظمة الوضعية ال ُتعنى 
بمثل هذا، إهنا هتتم فقط بام حيول دون ارتكاب املفاسد التي تيسء إىل 
الفسق والفجور والفحشاء..  النظام، وإال فإّن هناك مفاسد من قبيل 
ال شأن هلا هبا، بل إهنا ُتشّجع عليها.. ال شأن هلا يف بناء اإلنسان ويف 
أن يفّكر اإلنسان ببناء نفسه، فمن وجهة نظر هؤالء أّن فرق اإلنسان 
عن احليوان هو أّن اإلنسان قابل للتطور، فاحليوان ال يستطيع أن يصنع 
سيارة، إال أّن بمقدور اإلنسان أن يفعل ذلك، واحليوان ال يستطيع أن 

يكون طبيبًا، يف حني أّن اإلنسان بمقدوره ذلك. 
اإلنسان  شؤون  من  شأن  بكّل  يتدّخل  الذي  الوحيد  هو  الدين 
ويقول رأيه فيه، فهو الذي ُيفّكر باإلنسان الذي سيكون ثمرة الزواج، 
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وخُيّطط له ليأيت إنسانًا صاحلًا، فهو يرشد الشخص املقبل عىل الزواج 
إىل مواصفات املرأة التي ينبغي له اختيارها، ويرشد املرأة إىل مواصفات 

الرجل الذي ينبغي أن تقرتن به.
يشبه  العمل  مثل هذا  بأّن  يؤمن  يعتني اإلسالم هبذا؟ ألنه  ملاذا 
إىل حد كبري عمل املزارع، فهو خيتار أوالً األرض الصاحلة، ثم يفّكر يف 
البذر الذي خيتاره، ملاذا هيتم بكل هذا؟ وملاذا يويل زرعه كل هذه العناية 

والرعاية؟ ألنه يريد أن تعمر مزرعته وجيني ربحًا وفريًا. 
لقد فّكر اإلسالم هبذا أيضًا، فحّدد مواصفات الزوج املطلوب 
لكي تكون ثمرة هذا الزواج إنسانًا صاحلًا، ثم خّطط للمراحل التالية: 
ما هي اآلداب التي ينبغي أن يتحىل هبا كلٌّ من الزوجني؟ وما هي آداب 
مرحلة  ثم  املحّبذة  واآلداب  احلمل  فرتة  إىل  ينتقل  وبعدها  الفراش؟ 
الرضاعة وما هو مطلوب من األم، كل ذلك نتيجة طبيعية لألهداف 
التوحيدية، وأسامها اإلسالم، إهنا تنشد أن تريّب  التي تنشدها األديان 

إنسانًا.
يف  احليوانات  باقي  عن  خيتلف  حيوانًا  لتوِجد  األديان  ُتبعث  مل 
حدود حيوانيته وأهدافه احليوانية، مل تأت لتوِجد هذا، بل جاءت لرتيّب 

إنسانًا. 
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