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المقدّ مة

} َومِ ْن �آيَاتِهِ �أَ ْن خَ َلقَ لَ ُكم ِّم ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا لِّت َْ�س ُكنُوا �إِلَ ْي َها
َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِ َّن فِي َذل َِك َلآيَ ٍات لِّ َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُرو َن{
لع ّلنا كثير ًا ما قر�أنا هذه الآية المباركة� ،أو تر ّددت في �أ�سماعنا عند ك ّل زفاف ،ولع ّلنا
ف ّكرنا �أي�ض ًا في معناها وتف�سيرها ،ولكن كالم اهلل بحر ال ينفد ،وقعره عمق ال يدرك،
وك ّل َمن دخل فيه خرج بح ّلة جديدة .ولو �س ّلطنا ال�ضوء في هذه الآية على كلمة «مو ّدة
ورحمة» لوجدنا �أنّ بناء الأ�سرة كما يريده اهلل �سبحانه ال ب ّد �أن يكون على هذين الركنين
العظيمين ،و�إنّ � ّأي �أ�سرة تفقد �أ�سا�س المو ّدة �أو �أ�سا�س الرحمة ُته ّدد بالتدمير ،ولم تبق
�أ�سرة ،وتتح ّول �إلى عالقة ماد ّية بين الزوجين� ،أو عالقة ت�س ّلط و�سيطرة من طرف على
طرف ،بينما نالحظ �أنّ الأ�سرة ا ّلتي ت�سودها المو ّدة ،يبذل فيها الزوج �أغلى ما عنده
مادي ،وال يريد منه �أجر ًا �أو جزا ًء ،و�إ ّنما فقط لأ ّنه يح ّبه ،بل قد تتر ّقى هذه
لزوجه ال ل�شيء ّ
المو ّدة عبر المعا�شرة،بمرور الوقت ،لت�صبح العالقة هي عالقة الرحمة والأن�س ،ال كما
المبني على المو ّدة والرحمة
الحب» ،كلاّ  ،الزواج
يظنّ بع�ض النا�س من �أنّ الزواج «مقبرة ّ
ّ
الحب ،بل ي�صبح الزوج ال ي�ستطيع العي�ش من دون زوجه ولو للحظات.
ال يكون مقبرة ّ
وقد ت�ؤ ّدي الظروف �إلى مر�ض �أحد الزوجين مر�ض ًا ع�ضا ًال� ،أو ت�صيبه عاهة ج�سد ّية،
المبني على الرحمة ال يتخ ّلى فيه الزوج عن زوجه الم�صاب ،مهما ك ّلفته
فالزواج
ّ
الإ�صابة ،لأ ّنه يتعامل معه معاملة الرحمة .فالرحمة �أرقى و�أ�سمى و�أو�سع بكثير من
الحب.
مفهوم ّ
هكذا بنى الإ�سالم العالقة الزوج ّية ،وهكذا � ّأ�س�س الأ�سرة ،ولأجل �أن تكون �أُ�سرنا
أهم الن�صائح التي كان
الحبيبة في مجتمعنا تنعم بالدفء والمو ّدة وال�سعادة .اخترنا � ّ
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الخامنئي } ،للزوجين قبل عقد زواجهما،
علي
ّ
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد ّ
يق ّدمها ّ
المعي�شي.
ليبنيا حياتهما على �أ�سا�س الوعي
ّ
والإدراك لهذا البناء الجديد ،ولهذه الأ�سرة الواعدة.
على �أمل �أن يكون هذا العمل م�ساهم ًا في الهدف الذي نرنو �إليه ،وهو �سعادة الزوجين
في ك ّل بيت ،وعلى �أمل �أن ننال بهذا الجهد ر�ضى �صاحب الع�صر والزمان |.
مركز نون للت�أليف والترجمة
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1 .1الزواج �أحد القيم الإ�سالم ّية:

النبي P
�إنّ الر�ؤية الإ�سالم ّية النابعة من كتاب اهلل �سبحانه و�س ّنة
ّ

وا�ضحة الدالالت؛ في ح ِّثها وترغيبها ،بل في �إعطائها للزواج مكانة ق ّل
أحب �إلى
النبي الأكرم « :Pما ُبني بناء في الإ�سالم � ّ
نظيرها ،حتّى قال ّ
اهلل ع َّز وج َّل من التزويج»(((.
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي }:
وهذا ما ُي�شير �إليه �سماحة ّ
«المو�ضوع الأ�سا�س والأ ّول هو �أ َّن الزواج الذي جعله اهلل تعالى ُ�س ّن ًة ،وتقت�ضيه
الفطرة �أي�ضاً ،هو �إحدى النعم والأ�سرار الإله ّية ،و�إحدى الظواهر التي ال ُيمكن
اجتنابها في الحياة الب�شر ّية .فقد كان بالإمكان �أن يترك اهلل تعالى النا�س و�ش�أنهم
ليذهبوا ويتز ّوجوا ،ولم يحكم ب� ّأن هذه الم�س�ألة واجبة �أو جائزة ،ولك َّنه تعالى
اعتبر الزواج �إحدى القيم ،و�أ َّن من لم يتز َّوج فقد �أ�ضاع تلك القيمة»(((.

 2 .2منهج الإ�سالم هو الأف�ضل:

«يوجد في الم�سيح ّية واليهود ّية والأديان الأخرى �أي�ضاً مثل هذه ال�ضوابط
للزواج ،لكن بنحو �آخر ،وقد �أم�ضى الإ�سالم ذلك واعتبرهما (�أي الزوج والزوجة)
زوجاً وزوجة واعتبر �أبناءهما �شرع ّيين»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.3
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/10/6هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/5/11هـ�.ش.
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«� ّإن كيف ّية الزواج في الإ�سالم �أف�ضل منها في بق ّية الأديان وال�شعوب� ،سوا ٌء في
مقدّماته �أم �أ�صله �أم ا�ستمراره ،فك ّلها قد ُ�ش ِّرعت ح�سب م�صلحة الإن�سان .الزيجات
في الأديان الأخرى محترمة ومعتبرة عندنا� ،أي تلك العقود التي تت ّم في الكنائ�س
ومعابد اليهود �أو �أيّ �شعب من ال�شعوب كيفما ت ّمت فهي معتبرة عندنا ،وال نراها
باطلة بالن�سبة لهمّ .
لكن الأ�سلوب الذي حدّده الإ�سالم هو �أف�ضل ،ل ّأن الإ�سالم
خا�صاً
�أ ّكد على �أ َّن هناك حقوقاً للرجل وحقوقاً للمر�أة ،و�آداباً للمعا�شرة و�أ�سلوباً ّ
للزواج ،والأ�صل هو �أن تدوم الأ�سرة وت�سعد العائلة»(((.

3.3تكوين الأ�سرة فري�ضة �إله ّية:

« ُيعتبر تكوين الأُ�سرة فري�ضة �إله ّية من وجهة نظر الإ�سالم ،وهو عمل ال
ُب ّد �أن يقوم به الرجل والمر�أة ب�صفته واجباً وتكليفاً �إله ّياً ،وهو �إن لم ُيذكر
�ضمن الواجبات ال�شرع ّية � ,اّإل �أ ّنه قد ُح َّ
�ض عليه كثيراً ،بحيث ُيفهم � ّأن اهلل تعالى
ي�ؤ ّكد على هذا الأمر ال ب�صفته ت�شريعاً ،و�إ ّنما ب�صفته حادثة خالدة وم�ؤ ِّثرة في
الحياة والمجتمع ،لذا ورد ُّ
كل هذا ّ
الحث على االرتباط بين الزوج والزوجة وذ ّم
االنف�صال»(((.

4 .4اهلل تعالى ال ُيح ِّبذ العزوب ّية:

ال�شاب ا ّلذي ي�ستطيع �أن يتز َّوج وال يفعل ذلك ،والبنت التي تروم الزواج
«� ّإن
ّ
وترف�ض الخاطبين ،متذ ّرعَين ب� ّأن الوقت لم يحن بع ُد ال �أظ ّنهما �صادقين في
عواطفهما وفي حديثهما ذاك ،وال ب�أ�س عليهما في �أن ي�س�أال غرائزهما الجن�س ّية،
لي�أتي الجواب من تلك الغدد التي ّ
تر�شحت في الدم ،ولي�س من ال ّل�سان،
وليحاوال �أي�ضاً توجيه ال�س�ؤال لنب ّيهما الأكرم مح ّمد بن عبد اهلل  ،Pل ُيجيبهما
ب�صراحة:
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/19هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/12/11هـ�.ش.
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«النكاح �سن ّتي ،فمن رغب عن ُ�سن ّتي فلي�س م ّني»»(((.
ويقول }:
«� ّإن اهلل تعالى ال ُيح ّبذ الرجل الأعزب والمر�أة العزباء ،ال �س ّيما ال�شباب
حب الحياة
الذين لم يتز ّوجوا لح ّد الآن ،وال
ّ
يخت�ص ذلك بال�شباب .اهلل تعالى ُي ّ
الم�شتركة((( .ومن غير المح ّبذ في نظر الإ�سالم �أن يق�ضي الإن�سان عمره وحيداً؛
إن�ساني ،فقد �أراد الإ�سالم �أن تكون
�إذ �سيكون كالموجود الغريب في الهيكل ال ّ
العائلة هي الخل ّية الحقيق ّية لمجموعة الهيكل
االجتماعي ال الفرد بمفرده»(((.
ّ

النبي Pالزواج في الوقت المنا�سب:
�ُ 5 .5س َّنة ّ
ويقول �سماحته }:

النبي  Pقد قال« :النكاح �س ّنتي» .وطبعاً
«لدينا رواية معروفة ،وهي � ّأن ّ
و�س َّنة جميع الب�شر وك ّل الأقوام والأديان ،فلماذا �إذاً قال
هي ُ�س َّنة التكوينُ ،
النبي �ُ Pس ّنتي؟ وما �س ُّر هذا االخت�صا�ص؟ ر ّبما يكون ال�سبب هو الت�أكيد
ّ
الكثير في الإ�سالم� ،أ ّما في الأديان الإلهية الأُخرى فلم يكن كذلك.
�أنتم ُتالحظون � ّأن ت�أكيد الإ�سالم على الزواج ال يوجد له ٌ
مثيل في المدار�س
االجتماع ّية والفل�سفات ال�شائعة وال�سيا�سات الرائجة في العالم .فالإ�سالم ُي�ص ّر
على �أن يتز ّوج الأوالد والبنات في الوقت الذي يكونون فيه ُم�ستعدّين للزواج»(((.
«النكاح بالإ�ضافة �إلى كونه حاجة طبيع ّية فهو ُ�س ّنة دين ّية و�إ�سالم ّية �أي�ضاً،
وعليه فمن ال�سهل ج ّداً ك�سب الثواب من هذا العمل الذي تقت�ضيه الطبيعة
التكوين ّية والحاجة»(((.
النبي الأكرم Pب�أ َّن الزواج
«الزواج هو �س ّنة تكوين ّية و�إله ّية ،وعندما ُيع ِّبر ُّ
(((
(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،103ص .220
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/11/20هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/10/5هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/6/28هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/11/9هـ�.ش.
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ُ�س ّنت ُه فهذا يعني � ّأن الإ�سالم �أ ّكد كثيراً على هذه الم�س�ألة� ،أ ّما لماذا؟ فهذا راجع
�إلى �أهم ّية المو�ضوع ،وب�سبب الت�أثير الكبير لتكوين الأُ�سرة في تربية الإن�سان
وتكا ُمله ُ
قي ،وفي بناء الإن�سان ال�سليم من الناحية العاطف ّية والروح ّية
الخ ُل ّ
وغيرها»(((.

6 .6الزواج المبكر:

و�إذا كان ال��زواج مطلوب ًا غريز ّي ًا وفطر ّي ًا و�إ�سالم ّي ًا ،فينبغي للإن�سان
الم�سلم �أو الم�سلمة المبادرة �إل��ى ال��زواج في حال ال�شباب ،ليدر�أ عن
نف�سه �ضغط الرغبة ،ولي�س َّد باب ًا كبير ًا من �أبواب ال�شيطان.
ويقول �سماحته }:
النبي  Pي�ؤ ّكد على ال�شباب الزواج المبكر � -سواء ال�شا ّبات �أم ال�شباب -
«كان ُّ
وطبعاً برغبتهم واختيارهم ال �أن ُيق ِّرر لهم الآخرون .ونحن ال ُب َّد �أن نعمل على
ترويج ذلك في مجتمعنا .يجب �أن يتز ّوج ال�شباب في ّ
ال�سن المنا�سبة قبل �أن
يخرجوا من فترة ال�شباب ،وفي حال الن�شاط والرغبة ،وهذا خالف فهم الكثير
من الأفراد الذين يظ ّنون � ّأن الزواج في فترة ال�شباب زواج غير نا�ضج وال ثابت،
َّ
لكن العك�س هو ال�صحيح ،ولي�س الأمر كما يدّعون ،ف�إذا ت ّم الزواج ب�صورة �صحيحة
ف�سيكون زواجاً ثابتاً وح�سناً ،و�ستكون العالقة بين المر�أة والرجل حميمة ج ّداً
في هكذا عائلة»(((.
ويقول }:
«هناك �إ�صرار في الإ�سالم على �أن تت ّم عمل ّية الزواج في �أوانها� ،أي عند الإح�سا�س
مخت�صات الإ�سالم ،فك ّلما كان �أ�سرع كان �أف�ضل ،ونعني
بالحاجة �إليها ،وهذه من
ّ
بقولنا �أ�سرع :الوقت الذي ي�شعر فيه الولد :االبن والبنت بالحاجة �إلى الزواج،
وال�سبب الكامن وراء ذلك هو:
فك ّلما ت ّم ذلك ب�سرعة كان �أف�ضل،
ُ
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/4/29هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/23هـ�.ش.
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�أ ّو ًالّ � :إن للزواج بركات وخيرات تح�صل للمتز ِّوج في �أوانها �أي قبل �أن يم�ضي
الزمان ،وينق�ضي عمره».
ثانياً� :إ ّنه يمنع ثورة الغريزة الجن�س ّية؛ لذلك قيل «من تز ّوج �أحرز ن�صف دينه».
في ّت�ضح بح�سب هذه الرواية � ّأن ن�صف الأخطار التي يتع ّر�ض لها دين الإن�سان
ت�أتي من ثورة الغريزة الجن�س ّية ،وهذا الرقم كبير ج ّداً»(((.

7 .7ت�سهيل الزواج:

إ�سالمي
و�إذا ك��ان اال���س�لام ُمح ِّبذ ًا ل��ل��زواج المب ّكر ،فعلى المجتمع ال
ّ
ال�سعي لت�سهيل الزواج على ال�شباب وال�شا ّبات.
ويقول }:
«�إذا نظرتم �إلى مرا�سم الزواج عند ال�شعوب المختلفة ،ف�سترون � ّأن مرا�سم
الزواج في الإ�سالم �سهلة وي�سيرة .طبعاً ال ب�أ�س باالحتفال وال�سرور وما �شاكلهما،
ٌّ
فكل وما ي�شتهيّ ،
لكن هذا لي�س من الآداب والت�شريفات الر�سم ّية والدين ّية
للزواج.
فب�إمكان �أيِّ �أحدٍ �أن يقوم بذلك متى �شاء �أو ال يقوم به� ،أ ّما �أ ّنه يجب �أن
�شخ�ص ما ،ويفعال ما يفعالن� ،أو المرا�سم
يذهبا �إلى �أحد المعابد وينحنيا �أمام
ٍ
الموجودة في الأماكن الأخرى ،ف� ّإن هذا غير موجود في الإ�سالم .ما هو موجود
في الإ�سالم هو �صيغة �شرع ّية يجب قراءتها»(((.

8 .8القيود الجاهل ّية؟

إ�سالمي المقدّ�س القيود الجاهل ّية وال�شروط المتعارفة
«�أزال ال�شرع ال
ّ
بين الجهالء في م�س�ألة الزواج ،و�أر�سى �سل�سلة من الأمور وال�شروط وال�سنن
الجديدة .ونحن� ،إذا ت�ص ّرفنا بطريقة يكون فيها الزواج والعقد عندنا بعيداً
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/12/9هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/6/28هـ�.ش.
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ومن ّزهاً عن تلك الأ�شياء التي �أزالها الإ�سالم ،ومز ّيناً بال�سنن التي � ّأ�س�سها الإ�سالم
نبي الإ�سالم وقائد
ف� ّإن عقدنا وزواجنا �سيكون �إ�سالم ّياً ،و�سيكون وفقاً لما ير�ضاه ُّ
الب�شر ّية العظيم� .Pأ ّما �إذا �أدخلنا – ال �سمح اهلل – تلك الأ�شياء التي �أزالها
الإ�سالم ورماها بعيداً في عقد الزواج ،فعندها �سيكون عقدنا عقداً جاهل ّياً ،فنحن
م�سلمونّ ،
لكن عملنا عمل الجاهل ّية� ،أو �إذا لم نرا ِع الأمور التي � ّأ�س�سها الإ�سالم
في م�س�ألة الزواج ،ف� ّإن عقدنا �أي�ضاً �سوف لن يكون عقداً �إ�سالم ّياً كام ً
ال.
و�إذا كان العقد �إ�سالم ّياً ومطابقاً لل�سنن القر�آن ّية التي و�ضعها الإ�سالم ،ف� ّإن
الحياة �ستكون جميلة ،و�سيعي�ش الزوج والزوجة حياة ط ّيبة»(((.

9 .9ه ِّونوا الأمور ،يكفكم اهلل:

«عندما يجري الحديث مع ال�شباب ،يقولون� :إ ّننا �إذا تز ّو جنا ماذا
�سنفعل بعد ذلك؟ هذه هي القيود التي ُتعر قِل دائماً ا لأعمال ا لأ�سا�س ّية
والمه ّمة .يقول تعالى�} :إِن َي ُكو ُنوا ُف َق َراء ُي ْغ ِن ِه ُم ُ
اهلل مِ ن َف ْ�ض ِلهِ{((( �أي � ّأن اهلل
خا�صة في
تعالى �سيتو ّلى كفاية �أمورهم �إذاً تز ّوجوا ،فالزواج ال يُوجِ د م�صاعب ّ
المعا�شي ،و�إ ّنما العك�س ،فاهلل تعالى �س ُيغنيكم من ف�ضله ،اهلل تعالى يقول
و�ضعكم
ّ
هذا .نعم ،فنحن ،وكما ُيقال :نعمل بالتبذير بدل التدبير ،ونخترع احتياجات
ق�صر
ق�صر؟ ال ُم ِّ
وهم ّية و�أموراً زائدة ،وطبعاً �سوف تبرز هناك م�شاكل ،ومنْ ال ُم ِّ
بالدرجة الأولى هم الأغنياء.
فه�ؤالء المتم ِّكنون ماد ّياً يرفعون م�ستوى الطموحات والميول واالحتياجات
ق�صرون �أي�ضاً ،حيث يجب
الكاذبة �إلى �أعلى م�ستوى .وكذلك بع�ض الم�س�ؤولين ُم ِّ
عليهم �أن يطرحوا الأمور و�أن يو ِّفروا االمكان ّيات ،لك ّنهم ال يقومون بذلك .ال
�أُريد �أن �أقولّ � :إن الحكومات ال دور لها تجاه ال�شباب وتجاه م�س�ألة زواجهم ،ولكن

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/1/22هـ�.ش.
((( �سورة النور ،الآية .32
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يجب �أن ت ّت�ضح هذه الق�ض ّية للمجتمع ال
إ�سالمي ،وهي � ّأن الزواج �أم ٌر �ضروريٌّ
ّ
يجب �أن يت ّم ويتح ّقق.
� ّإن ما تقوله الفتيات من �أ ّن َّ
هن غير ُمه َّيئات للزواج لح ّد الآن� ،أو ما يقوله
العقلي �إلى الآن ،هو كالم غير
ال�شباب من �أ ّنهم ال يملكون ما يكفي من الن�ضج
ّ
منطقي �إلى ح ٍّد ما ،حيث ُنالحظ وفي الكثير من �أمور الحياة � ّأن الأمر لي�س
ّ
كذلك ،فال�شباب ممتازون ج ّداً ويملكون اال�ستعداد الكافي ويفهمون ،غير �أن
تحمل للم�س�ؤول ّية ،ولذلك ف� ّإن �إح�سا�س الهروب من الم�س�ؤول ّية ،يحول
الزواج هو ُّ
ن�سب ّياً دون القيام بهذا العمل»(((.

�1010شكل ّيات تبلغ الإ�سراف:

«ال�شكل ّيات �أمر ُم�ض ٌّر بالمجتمع ،والذين ُيعار�ضون ال�شكل ّيات لي�س معنى هذا
ال !...بل هم يعتبرونها عم ً
�أ ّنهم يجهلون ل ّذاتها و ُمتعها ،ك ّ
ال ُم�ض ّراً بالمجتمع
مثل دواء �أو �شراب ُم�ض ّر ،فالمجتمع يلحقه ال�ضرر ب�سبب هذه ال�شكل ّيات الزائدة،
نعم ،ال ب�أ�س �إذا كانت �ضمن حدود المعقول والمتعارف �أ ّما عندما تدخل في باب
المناف�سة هكذا ،ف�إ ّنها تخرج عن حدّها وتذهب في اتجاهات �أخرى»(((.
«بع�ض النا�س ُي�سرفون ويهدرون و ُيب ّذرون ،وفي هذا الزمان الذي يوجد فيه
فقراء في المجتمع� ،أولئك الذين ال تتو ّفر لديهم �أ ّوليات الحياة ،ف� ّإن مثل هذه
الأعمال ُتعتبر تبذيراً و�إ�سرافاً ،و�أعم ً
اال غير م�س�ؤولة وك ّل من يقوم بذلك فهو
مخطئ(((.
البع�ض من النا�س يك�سبون الإثم من العمل الذي ُيمكن �أن ينالوا به الثواب،
من خالل ما يقومون به من �إ�سراف ،والمح َّرمات التي يرتكبونها .وخلط هذا
العمل الح�سن بالأعمال المح َّرمة التي يرتكبونها ،فالحرام لي�س فقط م�س�ألة
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/6/28هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1370/4/20هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/6/11هـ�.ش.
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أجنبي والأجنب ّية وما �إلى ذلك ،طبعاً هذا مح َّرمَّ ،
لكن الإ�سراف
االختالط بين ال ّ
�أي�ضاً حرام ،التبذير حرام� ،إحراق قلوب النا�س الفقراء في بع�ض الحاالت هو
حرام ح ّقاً ،الإفراط ،التحليل والتحريم ،لكي ي�ستطيع الأب �أن ُيه ِّيئ �أثاث العر�س
لإبنته ،ك ّل هذا حرام»(((.
«�أنا ل�ست را�ضياً عن �أولئك الذين ُي�ص ِّعبون الأمور على الآخرين ب�سبب
النفقات الباهظة والإ�سراف في �أمر الزواج .طبعاً نحن نقبل باالحتفال والفرح،
لك ّننا ُنعار�ض الإ�سراف((( .فكم من ال�شباب وال�شا ّبات الذين حتى لو تز ّوجوا
ف�إ ّنهم وب�سبب ال مباالة الأثرياء ي�شعرون بالنق�ص والألم وتتو ّلد لديهم عقدة،
ح�سون �أن �شيئاً ما ينق�صهم ،ويو ّبخون �أنف�سهم»(((.
حيث ُي ّ

المك ِلفة:
1111الفنادق وال�صاالت ُ

«دعوا هذه الفنادق وال�صاالت والحفالت ال ُمكلِفة .طبعاً من الممكن �أن
يكون هناك من ُيقيم احتف ً
اال عاد ّياً في �إحدى ال�صاالت ،ال ب�أ�س بذلك� ،أنا ال
�أُريد الجزم ،ل ّأن بع�ض النا�س ال ت ّت�سع بيوتهم �أو لي�س لهم تلك الإمكان ّية ،ولكنْ
تج ّنبوا الإ�سراف ،فالفرح واالحتفال ودعوة الأ�صدقاء والأقارب والأ�صحاب �أم ٌر
ٌ
ح�سنَّ ،
لكن الإ�سراف �أم ٌر �س ِّيئ ال يليق ب�شعبنا الم�سلم»(((.
النبي الأكرم Pقد �أقام حفل زواج
«والعقد والزواج والفرح �شيء ج ّيد ،ح ّتى ّ
البنته ال ُمك ّرمة  ،Oوفرح و�أن�شد النا�س ِّ
ال�شعر و�ص ّفقت الن�ساء واحتفلن.
ولكنْ ال ينبغي � ْأن يكون هناك �إ�سراف في مجال�س العقد والزواج .و�أحد مظاهر
هذا الإ�سراف هو مرا�سم العقد والزواج الباهظة التكاليف ،حيث ُيقيمون المرا�سم
في الفنادق وال�صاالت الفارهة وال ُمكلفة ،و ُتهدَر � ٌ
أموال كثيرة على الحلويات
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/11/9هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/24هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/10/5هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/10/27هـ�.ش.
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والفواكه والم�أكوالت التي ُتتلف �أو ُترمى على الأر�ض وت�ضيع ،من �أجل ماذا؟ من
�أجل المناف�سة ،ومن �أجل �أن ال يتخ ّلفوا عن قافلة الإ�سراف»(((.
«ال ينبغي �أن يكون هناك �إ�سراف ،و�إذا ح�صل فقد �ألحقتم ال�ضرر ب�أنف�سكم،
نبي الإ�سالم ،Pومن
بال�شباب وال�شا ّبات ،و�أي�ضاً �أ�سقطتم �أنف�سكم من عين ّ
عيني الإمام �صاحب الزمان | ،فالإ�سراف والإفراط ُيع ّد عم ً
ال ُمح ّرماً»(((.
«الزواج ال�سعيد هو لي�س الزواج الذي يكثر فيه الإنفاق ويكثر فيه الإ�سراف.
الزواج ال�سعيد هو الزواج الحميم ،ف�إذا كان الزواج حميماً ُي�صبح �سعيداً ح ّتى
ولو كان ب�سيطاً .فعندما يجتمع الأ�صدقاء والأقارب في واحدة �أو اثنتين من
ُغ َرف البيت ،فهذه هي مرا�سم الزواج� ،أما المرا�سم الكبيرة وال�صاالت الكذائ ّية
�أو الفنادق والتكاليف الباهظة وال�سلع الغالية الثمن لتلك المرا�سم فهذه ك ُّلها
لي�ست منا�سبة �أ�ص ً
ال ،ال �أقول� :إ ّنها تبطل الزواج ،ك ّ
ال ،الزواج �صحيح ،لك َّنها ُتع ِّكر
�أجواء المجتمع»(((.
«لم تكن هذه ال�صاالت وهذه الأمور موجودة في الما�ضي .لقد كانوا يحتفلون
في غرفة �أو اثنتين ،وي�أتي ال�ضيوف ويتناولون الحلوى ،فهل كانت تلك الزيجات
�أقل بركة من زيجات هذه الأيام؟
وهل كانت عِ ّزة البنات �أق ّل منها اليوم ،بحيث يجب �أن يذهبن اليوم �إلى تلك
ال�صاالت الكبيرة؟ ال ب�أ�س� ،أنا ال �أرف�ض تلك ال�صاالت ،و�إ َّنما �أرف�ض الت�شريفات
الزائدة ،فذهاب بع�ض النا�س �إلى الفنادق هو من الأعمال الخاطئة التي ال داعي
لها»(((.
«ك ّلما �أقمنا المرا�سم بب�ساطة واخت�صار كان �أف�ضل .دعوا ذوي الإمكانات
يت�شجعون للزواج ،وال تدعوهم ي�صابون بالي�أ�س»(((.
المحدودة ّ
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/1/15هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/11/1هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/9/12هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/7/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/9/24هـ�.ش.
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1212ا�شتباه بع�ض الم�س�ؤولين:

«من المعروف حالياً � ّأن هناك احتفاالت ُتقام في الفنادق ويجري ما يجري في
النوادي ،وهذا ال يليق �أ�ص ً
ال ب�ش�أن �أهل العلم وال النا�س الم�ؤمنين والم ّتقين .هذا
�ش�أن الما�ضين .وللأ�سف ف� ّإن بع�ض النا�س اليوم ت�شتبه عليهم الأمور ،فيت�ص ّورون
وح ّكام البالد ال�سابقين كانوا يت�ص ّرفون بطريقة ُمع ّينة،
�أ ّنه وبما � ّأن الم�س�ؤولين ُ
ف�إ ّنهم وبعدما �صاروا ُح َّكاماً يجب �أن يت�ص ّرفوا بنف�س الطريقة!
كلاّ � ،أولئك كانوا طاغوت ّيين ،هم كانوا �أهل دنيا� ،أما نحن فرجال دين ،ومن
هم لي�سوا رجال دين فهم من �أهل الدين ،حياتنا �شيء �آخر� ،سلوكنا �شيء �آخر،
طبيعتنا �شيء �آخر� ،أخالقنا �شيء �آخر ،هدفنا يختلف عن هدفهم في الأ�سا�س ،وال
ينبغي �أن ُنق ِّلدهم ،يجب �أن نت�ص ّرف بطريقة تنا�سبنا ،بحيث ُيق ِّلدُنا النا�س»(((.

1313ال�صاالت لي�ست زيادة �شرف:

«بع�ض النا�س يت�صوّر �أ ّن ال�شكل ّيات والذهاب �إلى الفنادق الكذائ ّية وال�صاالت ال ُمك ِل َف ِة
والتكاليف الباهظة ،هي م ّما يزيد من ِع ّزة و�شرف ورفعة االبن �أو البنت ،ك ّال!
ف ِع ّزة و�شرف ورفعة الإبن �أو البنت هي في التقوى والع ّفة والمعرفة ،ال بتلك
الأ�شياء»(((.
«�إعلموا � ّأن الب�ساطة في الزواج �سوا ًء �أكانت في المهر �أم �أثاث العر�س� ،أم في
حفل الزواج ،لي�ست عاراً ،حيث يت�ص ّور بع�ض النا�س �أ ّننا �إذا �أقمنا البنتنا مرا�سم
ذل ،ك ّ
ال! لن ُت ّ
زواج ب�سيطة ف�إ ّنها �سوف ُت ّ
ذل� .أنتم مخطئون»(((.

1414ت�سهيل �أمر الزواج:

«�إ ّنني �أو�صي جميع النا�س في �أنحاء البالد ،ب� ّأن ُي�سهِّلوا مو�ضوع الزواج .بع�ض

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/11هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/5/11هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/9/18هـ�.ش.
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النا�س ُيع ِّقد مو�ضوع الزواج ،فالمهور المرتفعة والأثاث الباهظ تجعل الزواج
�أمراً مُ�شِ ك ً
ال .فلماذا تطلب عوائل الأبناء �أثاثاً باهظاً؟ ولماذا ُت ِّ
�ضخ ُم عوائل
البنات �أثاث العر�س ومرا�سم العقد والزواج� ،ألأجل التناف�س مع الآخرين؟ لماذا؟
هل يعلمون بما يترك ذلك من ت�أثير؟ ت�أثير هذه الأعمال هو � ّأن ال�شباب والفتيان
يبقون بال زواج ،وال يتج ّر�أ �أح ٌد على � ْأن ُيف ِّكر بالزواج»(((.
«هل � ّإن الذين يتز ّوجون زواجاً مليئاً بالمظاهر هم �أ�سعد من الذين يتز ّوجون
بب�ساطة؟ من الذي ي�ستطيع �أن يعي ذلك؟ لي�ست هذه الأعمال �سوى زرع الح�سرة
في قلوب مجموعة من الفتيات ومجموعة من ال�شباب وجعل حياتهم ُم ّرة� ،إذا لم
ي�ستطيعوا � ْأن يتز ّوجوا بنف�س الطريقة التي يتز ّوج بها غيرهم ،ف�ستبقى الح�سرة
في قلوبهم �إلى الأبد� ،أو �إ ّنهم لن ي�ستطيعوا � ْأن يتز ّوجوا �أبداً ..فما � ْإن ي�أتي �أح ٌد
ال�شاب
لخطبة ابنة �أحدٍ ما ف� ّإن هذه البنت تبقى في البيت؛ لأ ّنه ال يملك �شيئاً،
ّ
الجامعي �أو العامل �أو الكا�سب ال�ضعيف يبقون هكذا عازبين(((.
ّ
«� ُّ
أظن � ّأن الذين ُي�ص ِّعبون الأمور على الآخرين عن طريق المجال�س والمحافل
ال�ضخمة والمهور والأثاث الباهظ ،يكون ح�سابهم عند اهلل ع�سيراً ج ّداً ،ال
ُيمكِنهم � ْأن يقولوا� :إ ّننا لدينا �أموال و ُنريد �أن نفعل ما ن�شاء ل ّأن لدينا �أموا ًال،
هذا الكالم من �أخطاء الزمن ،فكو ُننا نملك �أموا ًال لي�س ُمب ّرراً ،فعندما يكون
الإن�سان متم ِّو ًال فهل ي�ص ّح �أن يت�ص ّرف بطريقة بحيث ال ي�ستطيع الآخرون فعل
�شيء ،وال يتج ّر�أ ال�شباب على �أن ُيقدموا على الزواج؟ ال ينبغي الت�ص ُّرف بطريقة
بحيث � ّإن الأ�شخا�ص ا ّلذين لي�ست لديهم الإمكان ّيات الالزمة� ،أو الأ�شخا�ص
الذين ال يرغبون بذلك� ،أو غير مقتنعين به� ،أو من تكون ن ّيتهم مختلفة ،ال
ُيمكنهم الزواج(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/2هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/23هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة 1374/5/24هـ�.ش.
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�1515إعانة المحتاجين:

«ال ُت�سرفوا وال ُتب ِّذروا ..ال تقوموا بهذه الأعمال فهذا لي�س من الم�صلحة،
وال�شارع المقدّ�س – �أي�ضاً – ال ير�ضى بذلك ،واعلم ب�أ َّنك ُّ
ت�شق على نف�سك
بال جدوى ،فبد ًال من ك ّل هذه الم�صروفات� ،أعط ع ُْ�ش َرها �إلى �أحد المحتاجين
واح�صل على الثواب»(((.
«�إذا �أردتم �إجراء العقد في الفندق الفالني ،والإ�سراف في المرا�سم ،وتقديم
الفاكهة الجديدة في الوقت و ...فهل يكت�سب حفلكم رونقاً وجم ً
اال؟
إلهي قطعاً .اعلموا � ّأن هذا لي�س فيه �أج ٌر من اهلل؛
�سوف لن يكون فيه �أج ٌر � ّ
فالإ�سراف �إن لم يكن مع�صية – وهو مع�صية – فلي�س فيه �أج ٌر قطعاً ،ولي�س فيه
ثواب قطعاً.
� اّإل �أ ّنكم بهذا العمل َتحرمون مئات ال�شباب وال�شا ّبات من �إقامة حفل –
عر�س – لأ ّنهم ينظرون �إليكم ويريدون مجاراتكم فال ي�ستطيعون؛ ولذا يت�أخر
زواجهم»(((.

النبي:P
1616ت� ُّأ�سوا بعترة ّ

«�أف�ضل ن�ساء العالم ال�س ّيدة فاطمة الزهراء ،Oو�أف�ضل الرجال في العالم
و�أف�ضل الأزواج هو �أمير الم�ؤمنين  ،Qالحظوهما كيف تز ّوجا؟
�آالف من ال�شباب الو�سيمين ومن ذوي الح�سب والن�سب والمقتدرين والمحبوبين،
علي بن �أبي طالب  ،Qو�آالف من البنات
ال يُعادلون �شعرة من �أمير الم�ؤمنين ّ
الجميالت وذوات الح�سب ال يُعادلن �شعرة من فاطمة الزهراء ،Oفقد كان هذان
النبي Pرئي�س
ذوي مقامين عند اهلل ومن عظماء زمانهما ،فاطمة Oكانت بنت ّ
علي  Qالمجاهد الأ ّول في الإ�سالم.
الأ ّمة الإ�سالم ّية والحاكم المطلق ،وكان ّ
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/2/19هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/8/22هـ�.ش.
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الحظوا كيف تز ّوجا .كيف كان المهر قلي ً
ال وجهاز العر�س ب�سيطاً ،وك ّل �شيء
با�سم اهلل وبذكر اهلل .ه�ؤالء هم ُقدو ُتنا.
وفي ذلك الزمان كان هناك ُجهَّال �أي�ضاً ُيغالون في مهر بناتهم فيجعلونه،
�ألف ناقة مث ً
ال.
النبي،P
النبيP؟ فال تق ِّلدوا ه�ؤالء ،وا ّتبعوا بنت ّ
فهل كانوا �أف�ضل من بنت ّ
ا ّتبعوا �أمير الم�ؤمنين.(((»Q

1717لبا�س العر�س:

غالي الثمن ليلة الزفاف .ال �ضرورة لذلك� .إذا
«ي�شتري بع�ض النا�س لبا�ساً َ
احتاجوا �إلى بدلة زفاف ليذهبوا وي�ست�أجروها ،ما المانع من ذلك؟ هل �أ ّنه عيب؟
ال ،ما هو العيب في ذلك؟ وما المانع منه؟ قد يرى بع�ض النا�س �أ ّنه عيب؛ العيب
هو �أن تذهب �أموال الإن�سان هدراً ،ب�أن ي�شتري �شيئاً ي�ستعمله م ّرة واحدة ث ّم
يرميه .ا�ستعمال لم ّرة واحدة مع هذا الو�ضع الذي يعي�شه بع�ض النا�س! بع�ضهم
محتاجون ح ّقاً»(((.

1818المهر رمز المح ّبة:

«النبي الأكرم ّ P
حطم ُ�س ّنة مهر الجاهل ّية .ال�شخ�ص الذي �ش ّرع المهر
ُّ
النبي الأكرم  Pهو �أف�ضل الكائنات ،وابنته المطهّرة والعزيزة هي �أف�ضل
وهو ّ
ن�ساء العالمين من الأ ّولين والآخرين ،وبعلها هو �أمير الم�ؤمنين وهو �أف�ضل
النبي مهراً
النبي  Pمن الأ ّولين والآخرين ،هل الحظتم كم حدّد ُّ
الخلق بعد ّ
لهذين ال�شخ�صين ،وال ّلذين كانا �شاب ّين جميلين ُمحتر َمين لهما مكانتهما ،وكانا
�شخ�صين من الطراز الأ ّول في المدينة»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/17هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/10/4هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/9/24هـ�.ش.
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«النبي ّ P
حطم تلك الأ�شياء؛ لأ ّنها تمنع الأوالد والبنات من الزواج ،حيث
ُّ
طلب ترك هذه الأ�شياء.
الزواج بدايته �سهلة ،من الناحية الماد ّية فهي الأ�سهل .المه ّم في الزواج
مراعاة الجوانب الب�شر ّية والإن�سان ّية»(((.
«ال تت�ص ّوروا � ّأن المهور الغالية والأثاث ال�ضخم لم تكن مقدورة بالن�سبة
�إليهم في ذلك الزمان .ك ّ
ال ،كان لديهم �آنذاك من عديمي العقول مثل عديمي
العقول في زماننا ،والذين كانوا يجعلون مهر بناتهم مليون مثقال من الذهب
مث ً
ال ،تماماً كما هي الحماقات الموجودة لدى بع�ض النا�س هذه الأ ّيام ،فهذه
الأعمال ال ُمبالغ بها هي في الأ�صل من �أعمال الجهلة ،وقد جاء الإ�سالم و�أزاحها
النبيّ � :Pإن مهر ابنتي يجب �أن يكون
ب�أجمعها .هل لم يكن يعرف �أن يقول ّ
�ألفاً من ُحمر ال ِّنعم بالموا�صفات الكذائية؟! كان ب�إمكانه ذلكَّ ،
لكن الإ�سالم جاء
و�ألغى جميع تلك الأمور»(((.
النبي الأكرم.P
«المهر الغالي هو من زمن الجاهل ّية ،وقد ن�سخه ّ
النبي Pكانت تقريباً �أكبر
النبي Pكان من عائلة من الأعيان ،فعائلة ّ
ّ
عائلة من الأعيان في قري�ش ،وهو نف�سه كان زعيم وقائد المجتمع ،فما الم�شكلة
في �أن يكون مهر ابنته غالياً ،وهي التي كانت على تلك الدرجة من الكمال؛ حيث
هي �أف�ضل ن�ساء العالمين ،واهلل �سبحانه وتعالى جعلها (�سيدة ن�ساء العالمين من
الأ ّولين والآخرين) والتي كانت ُتريد الزواج من �أف�ضل فتى في العالم وهو مولى
ال�س َّنة(((»(((.
النبي Pهذا المهر والذي ا�سمه «مهر ُّ
الم ّتقين؟ لماذا ق ّلل ّ
«� ُّ
أظن � ّأن مراعاة الب�ساطة �إلى هذه الدرجة في �أثاث العر�س لل�س ّيدة الزهراء
النبي Pكانوا مق ّيدين بذلك المهر
 Oوفي مهرها ،كما � ّأن جميع �أهل بيت ّ
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/10/6هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/11/12هـ�.ش.
الكايف ،ج ،5باب ال�سنة يف املهور� ،ص ،375حديث .7
خطبة العقد امل�ؤرخة 1374/2/28هـ�.ش.
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ال�س َّنة) في الوقت الذي كان فيه الجميع يعلمون �أن ما زاد على مهر
القليل (مهر ُ
ال�س ّنة هو جائز ،ولك ّنهم حافظوا على هذا الم�ستوىَّ � ،
أظن �أ َّن ذلك كانت له جنبة
ُ
رمزية �أي� :أن يكون �أ�سا�ساً للعمل به بين النا�س ،ح ّتى ال يتع ّر�ضوا للم�شاكل التي
تحدث نتيجة للإ�سراف»(((.

�1919أربع ع�شر َة ّ
�سكة ذهبية:

«�إ ّننا قلنا ال ُنجري العقد ب�أكثر من �أربع ع�شرة �س ّكة ذهبية ،لي�س معنى هذا
� ّأن ما زاد على ذلك يُحدِ ث �إ�شك ً
اال في الزواج ،ك ّ
ال! ح ّتى لو كانت هناك �أربعة
ع�شر �ألف �س ّكة ف� ّإن الزواج ال �إ�شكال فيه ،فلي�س هناك فرق ،و�إ ّنما لأجل �أن يتف ّوق
الجانب المعنويّ على الجانب الما ّدي في الزواج ،فال يكون كنوع من المتاجرة �أو
المعاملة �أو التداول الماديّ  .ف�إذا ق ّللتم الت�شريفات ف� ّإن الجانب المعنويّ �سوف
يقوى»(((.
«وك ّلما كان المهر قلي ً
ال ف�إ ّنه �سيكون �أقرب �إلى طبيعة الزواج ،فطبيعة الزواج
لي�ست كالمعاملة ولي�ست بيعاً �أو �شرا ًء �أو �إجار ًة� ،إ ّنها حياة �إن�سا َنين ،وهذا غير
ُمرتبط بالأمور الماد ّية ،غير � ّأن ال�شارع المقدّ�س قد ق ّرر � ْأن يكون هناك �شيء
وهو المهر ،ولكن ال ينبغي �أن يكون باهظاً ،بل يجب � ْأن يكون عاد ّياً بحيث يكون
مقدوراً للجميع»(((.
إن�ساني ،ولي�س معاملة مال ّية �أو
«الذي يح�صل في الزواج هو حدث وارتباط � ّ
ماد ّية ،مع �أ ّنه يوجد هناك مال في الأثناء من قبل ّ
ال�شرع المقدّ�س ،وهذا المال له
�صفة رمز ّية وتعبير ّية ،وهو لي�س بيعاً �أو �شرا ًء �أو متاجرة»(((.
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/4/18هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/10/26هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/18هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/1/5هـ�.ش.
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2020غالء المهر �إ�ساءة:

«�إذا كان هناك من يهت ّم بابنته� ،أو كانت هناك فتاة ُتقيم وزناً لنف�سها ،فلي�س
الطريق المنا�سب لذلك �أن تقول� :إ ّنكم يجب �أن تجعلوا مهري غالياً ،فالمهر
ك َّلما كان قلي ً
إن�ساني في هذا االرتباط �سيكون �أكثر»(((.
ال ف�إ َّن الجانب ال ّ
«لي�س هناك مال �أو ثروة ُتعادِل الإن�سان ،فلي�س هناك مهر ُيمكن �أن ُيعادِل ر�أ�س
�إ�صبع من �أ�صابع امر�أة م�سلمة ،ولي�س هناك دخل ماديّ لرجل م�سلم ُيمكن �أن
ُيعادِل �شخ�ص ّيته ،فا ّلذين يرفعون مهور بناتهم احتراماً ّ
لهن هم مخطئون ،فهذا
لي�س احتراماً� ،إ ّنه �إ�ساءة ،ذلك �أ ّنكم عندما ترفعون قيمة المهر ،ف�إ ّنكم ّ
تحطون من
قيمة هذه المعاملة الإن�سان ّية �أحد طرفي هذه المعاملة الإن�سان ّية في م�ستوى
واحد مع �سلعة �أو متاع من الأمتعة ،حيث تقولون � ّإن ابنتي ت�ساوي كذا.
� ّإن ابنتك ال ُتقا�س بالمال �أبداً ،فهذا المهر هو �س ّنة �إ�سالم ّية و�إله ّية ،لي�س
الغر�ض منه �أن ُيعطي الإن�سان �شيئاً مقابل هذا الكائن ال�شريف والعزيز
إن�ساني»(((.
وال ّ

2121غالء المهر لي�س �ضمانة:

«�أحياناً يكون الرجل بو�ضع بحيث � ّإن المر�أة ومهما كان مهرها غالياً ،تقول:
ال�شرعي هو الذي
أهب مهري لأنجو بنف�سي ،فالمهر ال ُي�سع ُد �أحداً ..الطريق
� ُ
ّ
ُي�سعد الب�شر .والمح ّبة �أي�ضاً لي�ست مرتبطة بهذه الأ�شياء ،فك َّلما كان المال في
هكذا �أمور قلي ً
إن�ساني �سوف يتق ّوى
ال ،وك َّلما �أُبعِد العن�صر الماديّ ف� ّإن العن�صر ال ّ
والمح ّبة �سوف تزداد»(((.
«بع�ض النا�س يت�ص ّور � ّأن المهر الغالي ُي�ساعد على حفظ رباط الزوج ّية ،وهذا
خط�أ وا�شتباه ،ف�إذا كان الزوجان – ال �سمح اهلل – غير كفوءين ف� ّإن المهر الغالي

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/24ـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/8/11هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/10هـ�.ش.
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�سوف لن ي�صنع المعجزة»(((.
«قد يقول �أهل الفتاة� :إ ّننا ال نريد مهراً غالياًّ ،
ولكن عائلة العري�س ولأجل
التفاخر والتباهي يقولون :ك ّ
ال! ال يمكن �إ ّال �أن يكون بالماليين .هذا ك ّله ابتعاد
عن الإ�سالم ،فالمهر الغالي ال يجلب ال�سعادة لأحد .ه�ؤالء يعتقدون �أ ّنه �إذا لم
يكن هناك مهر غالٍ ف�سوف ينهار الزواجّ � ،إن ه�ؤالء على خط�أ ،فالزواج �إذا كان على
�أ�سا�س المح ّبة وبطريقة �صحيحة ف�سوف لن ينهار �أبداً .ح ّتى لو لم يكن هناك
ّ
والغ�ش والخداع و�أمثالها،
مهر �أ�سا�ساً ،ولكن �إذا كان على �أ�سا�س الخبث والمكر
ف�إ ّنه ومهما كان المهر غالياً ،ف� ّإن الرجل ال�س ّيئ والمتعجرف� ،سوف يت�ص ّرف
بطريقة ما ،بحيث ي�ستطيع �أن يتخ ّل�ص من عبء هذا المهر»(((.
«يقول بع�ض النا�س� :إ ّننا نجعل المهر غالياً لكي نمنع ح�صول الطالق ،وهذا
خط�أ كبيرج ّداً ،فلي�س هناك مهر مرتفع منع �أو يمنع من ح�صول الطالق،
ال�شيء الذي يمنع ح�صول الطالق هو الأخالق وال�سلوك ورعاية الموازين
الإ�سالم ّية»(((.

2222غالء المهر �إ�ضرار بالمجتمع:

«� ّإن الذين ُيحدِّدون مهراً غالياً لن�سائهم يُلحِ قون ال�ضرر بالمجتمع ،فيبقى
الكثير من الفتيات جلي�سات البيوت ،ويبقى الكثير من ال�شباب ُع ّزاباً .وذلك ل ّأن
هذه الأ�شياء �س ُت�صبح عُرفاً اجتماع ّياً و�ست�صير �س ّنة وعادة ،بد ًال من �أن يكون مهر
ال�س َّنة ف� ّإن الأو�ضاع
النبي Pهو (مهر ال�س ّنة) .وعندما ُي�صبح مهر الجاهل ّية هو ُّ
ّ
�ستكون �أو�ضاعاً جاهلية»(((.
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/5/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/9/4هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/2هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/8/11هـ�.ش.
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«و�إذا �أ�صبح مو�ضوع الماد ّيات هو الأ�سا�س في ق�ضية الزواج ف� ّإن هذه المعاملة
العاطف ّية والروح ّية والإن�سان ّية �سوف تتح ّول �إلى معاملة ما ّد ّية ،فالأثاث الباهظ
والتبجح بالأموال والثروات والذي يقوم به الأ�شخا�ص الغافلون
والتباهي
ُّ
الم�ستحب في ال�شرع
والجهلة ،هو في الواقع ُيخ ِّرب الزواج ،ولهذا فقد �صار من
ّ
المقدّ�س �أن يكون المهر قلي ً
ال و�أن ي�ؤخذ (مهر ال�س ّنة) في االعتبار»(((.
«و�إذا كانت المهور غالي ًة ف� ّإن الزواج �سيواجه الم�صاعب ،و�سيبقى ال�شباب
وال�شا ّبات حيارى ،ولذلك فك َّلما ت�ساهلتم فهو �أف�ضل»(((.
«�إ ّنني �أطلب من النا�س في جميع �أنحاء البالد �أن ال يزيدوا المهور �إلى هذا
عمل ال ير�ضاه اهلل تعالى والر�سول ،Pخ�صو�صاً
الحدّ ،فهذه ُ�س َّنة جاهل ّية ،وهذا ٌ
ٌ
النبي
في هذا الزمن ،ال �أقول� :إ ّنه حرام و� ّإن الزواج باطل ،ولك َّنه
مخالف ل�س ّنة ّ
خا�صة في
و�أهل بيته �أئ ّمة الهدى Rوعظماء الإ�سالم ،مخالف ل�سيرتهمّ ،
الوقت الحا�ضر؛ حيث البلد بحاجة �إلى � ْأن تكون الأعمال ك ُّلها �صحيحة و�سهلة،
فلي�س هناك م�صلحة في �أن ُي�ص ِّعب بع�ض النا�س �أمر الزواج بهذا ال�شكل»(((.

2323جهاز العر�س:

ع ّزة المر�أة في �أخالقها ولي�س في �أثاثها:
«جهاز العر�س بالن�سبة للفتاة لي�س مدعاة للع ّزة ،فع ّزة الفتاة في �أخالقها
و�سلوكها و�شخ�ص ّيتها ،بع�ض العوائل ُيرهقون �أنف�سهم و ُي�ؤذونها ،و�إذا لم يتو ّفر
لديهم المال ُيه ّيئون ذلك بعناء ،و�إذا تو ّفر لديهم ُينفقون بكثرة لأجل �أن ُيهيئوا
عر�س �ضخم ومزخرف»(((.
بعناء �أثاث ٍ
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/12/13هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/12/22هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/2هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/12/28هـ�.ش.
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«المهر المرتفع والأثاث ال�ضخم ال يجلب ال�سعادة لأ ّية فتاة ،وال ُيح ِّقق
الإ�ستقرار وال�سكينة والثقة المطلوبة لأيٍّ من العوائل ،فهذه الأ�شياء هي هوام�ش
الحياة وف�ضالتها ،ولي�س فيها �أ ّية فائدة �سوى المتاعب والم�صاعب والم�شاكل.
ال ينبغي �أن تقتر�ضوا الأموال ،و ُته ّي�ؤا �أثاث العر�س ،وتوقعوا �أنف�سكم وعوائلكم
في العناء ،ال ينبغي �أن تت�ص ّوروا �أ ّنه �إذا كان �أثاث ابنتكم دون �أثاث بنت الجيران �أو
الأقرباء ،ف� ّإن هذا ُيعتبر هواناً ،كلاّ هذا لي�س هواناً»(((.

2424التباهي في �أثاث العر�س:

«بع�ض العوائل ومن باب التباهي تجعل من �أثاث العر�س مع�ضل ًة بالن�سبة
لها ،وبعد �أن يتح ّملوا هذا المع�ضل بطريقة ما ،ف� ّإن الدّور ي�صل من جديد �إلى
الآخرين ،لكي يتح ّملوا عناء هذه المع�ضلة ،وذلك لأ ّنكم عندما ُته ّيئون البنتكم
ك ّل هذه الو�سائل ك�أثاث للعر�س ،فبعد ذلك كيف �سيكون حال الآخرين الذين
يرون هذه الأ�شياء؟
�إلى �أين �سي�صل هذا التباهي في النهاية؟ هذه هي الم�شاكل التي �سوف تح�صل،
والإ�سالم ُيريد لها �أن ال تح�صل»(((.
«بع�ض النا�س وعند تهيئة �أثاث العر�س ي�سعى �إلى الت�سابق مع جميع �أقربائه
وجيرانه و�أ�صدقائه ومعارفه ،وهذا �أمر خاطئ �أي�ضاً ،يجب �أن ينظر ما هو ال�شيء
ال�صحيح ،فيقوم به ،ما هو ّ
الحق؟ هو �أن تكون للعائلة الم�ؤ َّلفة من �شخ�صين
الو�سائل الالزمة ليعي�شوا حياة ب�سيطة»(((.
«عندما يقومون ب�أنواع التبذير والإفراط والأعمال الخاطئة ،وي�شترون ال�سلع
الباهظة ،وي�شترون ك ّل �شيء وي�ضعونه �ضمن �أثاث العر�س ،لكي يكون هناك �شيء
واحد على الأق ّل تتف ّوق به الفتاة على ابنة خالتها �أو �أختها �أو جارتها �أو زميلتها
((( خطبة العقد الم�ؤرخة  1381/3/29هـ� .ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/3/16هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/8/3هـ�.ش.
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في الدرا�سة ،فهذا من الأخطاء الم�ؤلمة والمزعجة للإن�سان نف�سه وللنا�س
ّ
مكنهن الذهاب �إلى بيت الزوج ّية ،والكثير
الآخرين .فالكثير من الفتيات ال ُي
من ال�شباب ال ي�ستطيعون الزواج ب�سبب تلك الأمور ،وب�سبب تلك الم�شاكل ،فلو
كان الزواج �سه ً
ال ولم يت�شدّد النا�س �إلى هذا الحدّ ،ولو لم يكن �أثاث عر�س بع�ض
النا�س باهظاً �إلى تلك الدّرجة ،ولوال ذلك التجهيز الخاطئ للعرو�س ،ولو لم
يتهافت الآباء والأمهات لكي ال تنك�سر قلوب بناتهم على ح ّد زعمهم ،لم تكن
ليح�صل لكثير من العوائل ُّ
كل هذه الم�شاكل»(((.
ٌ
«بع�ض يقوم ومنذ البداية بتهيئة ك ّل ما هو �ضروريّ وغير �ضروريّ  ،وك ّل ما هو
أ�سا�سي ،ك�أثاث عر�س البنته لئال تكون دون م�ستوى ابنة ع ّمها �أو �أختها،
جزئي �أو � ّ
ّ
�أو زميلتها على �سبيل المثال .هذا لي�س �صحيحاً ،هذه الأعمال خاطئة ،وتجلب
ي�ستحق ح ّتى ّ
ّ
لكم العناء ،ذلك العناء الذي ال �أجر فيه عند اهلل وال
ال�شكر»(((.

2525مراعاة الآخرين:

«عندما �أ�س�أل بع�ض النا�س قائ ً
ال :عندما ُيريد �شخ�صان �أن يبدءا حياتهما،
فلماذا ُتف ِّرغون ال�سوق لكي ُته ّيئوا �أثاث العر�س البنتكم؟ يقولون :ح�سناً ،نحن
نملك الأموال ولذلك نقوم بذلك! فهل هذا اال�ستدالل كاف؟ لأ ّننا نملك الأموال؟
ك ّ
ال ،هذا اال�ستدالل غير كاف على الإطالق وهو ا�ستدالل خاطئ ،فالمجتمع
ي�ضم �أنواع الب�شر ،فعليكم �أن تت�ص ّرفوا بحيث ت�ستطيع الفتاة التي لي�س لديها
ُّ
المال الالزم �أن تتز ّوج �إذا �أرادت ذلك ،و� اّإل ف� ّإن الجهاز الذي تقومون بتهيئته
البنتكم ،والمهر الذي ُتعطونه للعرو�س� ،سوف ي�س ّد �أبواب الزواج بوجه الآخرين،
وهذا لي�س �أ�سلوباً �إن�سان ّياً وال �إ�سالم ّياً»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/11/1هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/9/2هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/8/5هـ�.ش.
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2626جهاز �أف�ضل زوجة في العالم:

«�أنظروا �إلى ابنة الر�سول الأكرم  ،Pخير ن�ساء العالمين ،فاطمة الزهراء
 Oوا ّلتي كانت �أف�ضل ن�ساء الأ ّولين والآخرين ،حيث لم ت�أت بنت �أو امر�أة بهذا
الكمال وبهذا ّ
ال�شرف وبهذه العظمة ،حيث � ّإن ك ّل ن�ساء العالم من �أ ّوله �إلى �آخره
تبدو �أمامها كالخدم �أو كال ّذرات في مقابل ّ
ال�شم�س ال�ساطعة ،كذلك زوجها �أمير
الم�ؤمنين  Qوهو �أف�ضل رجال الكون ،فلو جمعنا ك ّل ف�ضائله ومكارمه ف� ّإن
ك َّل رجال الكون ال ي�ساوون ظفراً من �أظافره ،تز ّوج هذان المظهران من مظاهر
العظمة والجمال والف�ضيلة ،فكان �أثاث زواجهما هو فقط تلك الأ�شياء المعدودة
والرخي�صة الثمن والمذكورة والمد ّونة في الكتب ،وهي قطعة من الح�صير،
قطعة من ليف النخيل وفرا�ش للنوم وكوز و�إناء((( ،ولو ُجمعت ك ُّلها و ُث ِّمنت بالنقد
الم�ستعمل حالياً فقد ال تزيد على ب�ضعة �آالف من التومان (العملة الإيرانية)،
فقد �أخذوا هذا المهر من �أمير الم�ؤمنين Qوا�شتروا به �أثاثاً ب�سيطاً وحملوه
�إلى بيت الزوج ،نحن ال نقول :على بناتنا – في هذا الع�صر – �أن يجلبن �أثاثاً
ك�أثاث فاطمة الزهراء ،Oك ّ
ال ،فلي�س بناتنا كفاطمة الزهراء Oول�سنا
ك�أبيها Pوال �أبنا�ؤنا ك�أمير الم�ؤمنين Qزوج فاطمة الزهراء� .Oأين
نحن من ه�ؤالء؟ الفرق بيننا وبينهم كفرق ال�سماء والأر�ض ،لكن ي ّت�ضح � ّأن
التوجه ،فليكن �أثاثكم ب�سيطاً وال
الطريق هو نف�س الطريق،
والتوجه هو نف�س ُّ
ُّ
تنظروا الى هذا �أو ذاك ،ال ُتكثروا من الم�صاريف وال ُت�ص ِّعبوا الأمر على ا ّلذين
لي�س لديهم �إمكانات كافية»(((.
«لقد كان جهاز فاطمة الزهراء Oبالحجم الذي ر ّبما كان با�ستطاعة
�شخ�ص �أو �شخ�صين �أن ينقاله ب�أيديهما من بيت �إلى �آخر .انظروا بماذا كانوا
النبي Pقادراً على �أن يجلب �أثاثاً �ضخماً»؟
يفتخرون وما هي قيمهم� ،ألم يكن ّ
((( بحار الأنوار ،ج ،43الباب اخلام�س� ،ص.94
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/1/5هـ�.ش.
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النبي Pقد �أ�شار مج ّرد �إ�شارة ،ف� ّإن الم�سلمين المحيطين به ،وقد
«لو كان ّ
كانوا �أُنا�ساً متم ّكنين ومتم ّولين ،ويطلبون من اهلل � ْأن ي�أتوا ويقدِّموا هد ّية �إلى
النبي� Pأو ي�ساعدوه ،ولك ّنهم لم يقوموا بذلك ،لماذا لم يقوموا بذلك؟ الغر�ض
ّ
من ذلك هو � ْأن نتع ّلم �أنا و�أنت� ،أ ّما � ْأن نجل�س ونتحدّث ون�ست�أن�س من دون � ْأن نتع ّلم،
ما هي الفائدة عندها ال نجني �شيئاً ،فال ينبغي � ْأن ي�ضع الإن�سان و�صفة الطبيب
على ال ّر ّف وينظر �إليها ،يجب � ْأن نعمل بذلك ح ّتى نح�صل على الفائدة المطلوبة،
الغذائي ح ّتى تح�صلوا على الفائدة المطلوبة ،وتلك
فيجب � ْأن تعملوا بالنظام
ّ
�صحة
الغذائي للروح ،النظام
الأمور هي النظام
ل�صحة المجتمع – ّ
الغذائي ّ
ّ
ّ
العائلة ،ويجب �أن ُتط ّبق� .أقيموا مرا�سمكم بب�ساطة(((.

2727الت�صدّ ي للعادات الجاهل ّية:

«ال ت�سمحن ب�أن ُي ِّ
�ضخموا �أثاث العر�س .على البنات �أن ال ي�سمحن بذلك� .أ ّيتها
ّ
عليكن بالت�صدّي لذلك ،ح ّتى لو �أراد الآباء والأُ ّمهات ذلك فال ت�سمحن
العرائ�س
ال�سلع الباهظة الثمن؟»(((.
به ،ماذا ُترِد َن �أن ت�صنعن بكل هذه ِّ
«يجب على �أُ ّمهات العرائ�س التر ّوي في تهيئة �أثاث العر�س ،فال ُيفرطن �أو
ُي�سرفن في ذلك ،وال يقلن� :إ َّنها ابنتنا ،و�سينك�سر قلبها ،ك ّ
ال .البنات ط ّيباتّ ،
وهن
ّ
ّ
يجعلهن يعتقدن
ن�سوقهن نحن بال مب ّرر �إلى االتجاه الذي
لم يطلبن ذلك ،فال
ب�ضرورة �أن ُيه ّي�أ َّ
لهن ك ّل �شيء جميل وفاخر»(((.
«على الفتيات اللواتي ُير ْد َن � ْأن ُي ّ
ح�ضرن �أثاثاً للعر�س �أو �شراء الو�سائل
أقدامهن تلك المح ّ
ّ
الت المرتفعة الأ�سعار في
الخا�صة بالعقد ،عليهن � ْأن ال تط�أ �
ّ

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/9/5هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/23هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/11/16هـ�.ش.
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بع�ض الأماكن �أو تلك المحلاّ ت والتي ال �أُريد ذكر �أ�سمائها ،لك ّني �أعرف �أين هي
ّ
عليهن الذهاب �إلى الأماكن غير الم�شهورة بغالء
وهي معروفة بغالء �أ�سعارها.
�أ�سعارها ،فال ينبغي �أن ي�صطحبن العري�س الم�سكين (�إلى تلك الأماكن) لأجل
�شراء �أثاث العر�س والعقد ،وللأ�سف ،ف�إ َّنهن يقمن بهذه الأعمال»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/3/19هـ�.ش.
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ل�س��عادة الزوجي��ن

2828الزواج �سكن للنف�س:

ُيعتبر الزواج عام ًال لإيجاد ال�سكن والإطمئنان النف�سي لدى ٍّ
كل من الرجل
وال��م��ر�أة .ولذلك نجد �أحدهما ناق�ص ًا دون الآخ��ر .وهما في الحقيقة
ُي�ش ِّكالن وجود ًا متكام ًال� ،إذ ي�ستند ك ٌّل منهما �إلى �شريكه .يقول تعالى:
} َو مِ ْن �آ يَا تِهِ �أَ ْن خَ َلقَ لَ ُكم ِّم ْن �أَ ن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا لِّت َْ�س ُكنُوا �إِ لَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة
َو َر ْح َم ًة . ((( {...
ويقول �سماحة الإمام الخامنئي }:
اليومي� ،أو يلتقيان في منت�صف اليوم
«عندما ُينهي الزوج والزوجة عملهما
ّ
ويرى �أحدهما الآخرٌّ ،
كل منهما يتو ّقع من الآخر � ْأن يكون قد تم ّكن من جعل
العائلي و�سط فرح ون�شاط و�إزالة للتعب ،وهذا التو ّقع في مح ّله� .إذا
الو�سط
ّ
ا�ستطعتم افعلوا ذلك حيث �ستكون الحياة هانئة»(((.
«الكائن الب�شريّ يبحث في الج ّو الم�ضطرب النا�شئ من اال�صطدام القهريّ ،
يبحث ع ّما يلج�أ �إليه� .إذا كان هناك زوجان في هذا اال�ضطراب يلج�أ �أحدهما �إلى
الآخر ،فالزوجة تلج�أ �إلى زوجها ،والزوج يلج�أ �إلى زوجته.
الرجل في معترك الحياة يحتاج �إلى لحظات �سكينة ،لكي يتم َّكن من ّ
�شق
((( �سورة الروم ،الآية.21 :
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/24هـ�.ش.
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طريقه ،متى تكون لحظة ال�سكينة تلك؟ �إ َّنها الأوقات التي يق�ضيها في و�سط مُفعم
العائلي مع زوجته التي تتو ّد ُد �إليه ،وي�شعر بجنبها ب�أ ّنهما وجود
بالمح ّبة والحنان
ّ
واحد .اللحظة ا ّلتي يلتقي فيها بزوجته تلك هي لحظة الراحة وال�سكينة»(((.
«المر�أة في زحمة حياتها الإن�سان ّية تواجه �أزمات وا�ضطرابات� ،سواء كانت
م�شغول ًة في خارج منزلها بالأن�شطة المختلفة كالفعال ّيات ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية
وغيرها� ،أم في منزلها حيث ال تق ّل م�س�ؤول ّياتها �أهم ّي ًة عن العمل خارج المنزل.
وحين تواجه المر�أة بع�ض الم�شاكل في هذا المعترك ،ول ّما كانت روحها رقيقة،
ف�إ ّنها �أحوج ما تكون �إلى ال�سكينة والراحة واالعتماد على �شخ�ص موثوق ،ولي�س
هو � اّإل الزوج»(((.

2929الم�شاركة في الهموم ،م�ساعدة حقيق ّية:

«الم�ساعدة الحقيق ّية للآخر ،هي �أن ُيزيل ٌّ
كل منهما الهموم عن قلب �صاحبه.
ُّ
فكل �إن�سان ُمع ّر�ض للهموم في م�سيرة حياته ،حيث ي�صيبه ه ّم �أو م�شكلة �أو تر ّدد
�أو �إبهام ،فعلى ٍّ
كل من الزوجين – في هذه الحالة – �أن ُي�سارع �إلى م�ساعدة
الآخر ،لكي ُيزيل اله ّم عن قلبه و ُير�شده ويتدارك خط�أه� ،أو يمنعه �إذا الحظ �أ ّنه
في طريقه �إلى الوقوع في الخط�أ»(((.

 3030كال الزوجين زينة للآخر:

يو�ضح القر�آن �أنّ ُك ًّ
مثلما ِّ
�لا من الرجل والمر�أة عام ُل ا�ستقرار للآخر
ي�ؤ ّكد كذلك �أنّ َ ك ًّال منهما زينة للآخر ،يقول تعالى:
ا�س لَّ ُه َّن.((({...
ا�س لَّ ُك ْم َو�أَنت ُْم ِلبَ ٌ
}ُ ...ه َّن ِلبَ ٌ
و«لبا�س» هنا ثالثة:

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/6/6هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/6/6هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/9/2هـ�.ش.
((( �سورة البقرة ،الآية.187 :
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�أحدها هو «الزينة» ،فيكون المعنى هو �أنّ المر�أة زينة للرجل مثلما ال ّلبا�س زينة له،
ونف�س الأمر ي�صدق على الرجل بالن�سبة للمر�أة.
ح�صن الرجل والمر�أة من االنحراف.
والمعنى الآخر للآية هو �أنّ الزواج ُي ِّ
والمعنى الثالث هو �أن ك ٍّال من الرجل والمر�أة �ست ٌر للآخر.

3131موطن ال�سلوى وال�سرور:

�إ�ضاف ًة �إلى كون ٍّ
كل من الزوجين �سكن ًا وزينة للآخر ،ف�إنّ كلاّ ً منهما �سلوى
وعامل للترفيه عن �شريكه ،و�أف�ضل عامل في هذا المجال �إذا كان البيت
هو ح ّق ًا كما ُيريده الإ�سالم ،وكان �سلوك ٍّ
كل منهما على وفق تعاليمه.
ولهذا يقول النب ُّي الأكرم :P
«م��ا ا�ستفاد ام��ر�ؤ م�سلم فائدة بعد الإ��س�لام �أف�ضل من زوج��ة م�سلمة
ت�س ُّره �إذا نظر �إليها»(((.
و ُيروى �أنّ رج ًال جاء �إلى الر�سول الأكرم  Pو�أخبره �أنّ لديه زوجة تتعامل
معه على وفق تلك ال�صورة المتقدِّ مة ،الباعثة لل�سرور في قلبه ،المزيلة
للتعب وال َن َ�صب عنه ،فقال :P
« ...خي ُر ن�سائكم ...اله ّينة الل ّينة الم�ؤاتية التي �إذا غ�ضب زوجها لم
تكتحل(عينها) بغم�ض ،ح ّتى ير�ضى و�إذا غاب(عنها) زوجها حفظته
في غيبته ،فتلك عامل من ع ّمال اهلل وعامل اهلل ال يخيب»(((.
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي }:
يقول ّ
«الزواج والإ�ستقرار في كنف العائلة� ،إحدى الفر�ص المه ّمة في الحياة ،فهو
و�سيلة للإطمئنان والراحة النف�س ّية ،ومبعث للن�شاط في الحياة و�إزاحة للهموم،
وو�سيلة للح�صول على م�شاطرة الهموم ،وهو �أم ٌر �ضروريٌّ طيلة الحياة.

((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.230
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،20ص ،38حديث رقم .132.131.130
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ِّ
وبغ�ض النظر عن الحاجة التكوين ّية للإن�سان – وهي حاجة الغريزة الجن�س ّية
– ف�إ َّن م�س�ألة الإنجاب والأُب ّوة هي من ال�سعادات الكبيرة �أي�ضاً في هذه الدنيا.
�إذاً ُتالحظون �أ ّنه ،وبالنظر �إلى كال الطرفين ،ف� ّإن الزواج �أم ٌر مبارك ،وظاهرة
مفيدة ج ّداً ،و�أه ّم فائدة ُترجى من الزواج هي تكوين الأُ�سرة ،و�أ ّما بق ّية الأُمور
فهي فرع ّية وت�أتي في الدرجة الثانية� ،أو �أ ّنها ُتع ِّزز تلك الم�س�ألة ،مثل الإنجاب
و�إ�شباع الغرائز الب�شر ّية ،هذه ك ُّلها تقع في الدرجة الثانية .وتكوين الأُ�سرة هو
الذي يقع في الدرجة الأولى»(((.
«فقِوام العالم بالزواج ،وانتقال الح�ضارات والثقافات ،وثبات وا�ستقالل
�سيا�سي �أم بال ِّلحاظات الأُخرى هو بالزواج �أي�ضاً ،وللزواج
بلحاظ
المجتمعات �سواء
ٍ
ّ
بركات �أُخرى كثيرة»(((.

3232فر�ص ٌة ال�ستعادة الن�شاط:
ويقول }:

«في الأ�سرة ي�ستطيع الرجل والمر�أة – اللذان يعي�شان كزوجين – � ْأن ي�ستعيدا
ن�شاطهما و ُيعدّان نف�سيهما لموا�صلة الطريق .تعلمون � ّأن الحياة كفاح .ك ّل الحياة
عبارة عن جهاد طويل الأمد� ،صراع مع العوامل الطبيع ّية والموانع االجتماع ّية،
وجهاد مع النف�س ،فالإن�سان دائماً في حالة �صراع ،كما � ّأن البدن في �صرا ٍع �أي�ضاً
مع العوامل ّ
ال�صراع موجودة في الج�سم
ال�ضا ّرة .فعندما تكون القدرة على ِّ
ال�صراع �صحيحاً ومنطق ّياً ،وهذا
فهذا يعني �سالمة الج�سم ،وال ُب َّد � ْأن يكون هذا ِّ
ال�صراع يحتاج �أحياناً �إلى
ال�صراع في اال ِّتجاه وفي ال�سلوك ،وفي الو�سائل ،هذا ِّ
ِّ
ا�ستراحة ،و�أحياناً �إلى الق ّوة الع�ضل ّية ،وفي هذه الرحلة وهذه الحركة تكون نقطة
الإ�ستراحة هي الأ�سرة بال ّ
�شك»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/12/9هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/26هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/3/8هـ�.ش.
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3333تكوين الأ�سرة:

�إنّ تكوين الأ�سرة بحدِّ ذاته �أم ٌر ها ٌّم ج ّد ًا ،وله في الإ�سالم �أبعاد ال ُيمكن
اح�صا�ؤها وال تعداد فوائدها وي�صغر في مقابلها �أمر تلبية الغريزة على
الرغم من �أ ّنه مطلوب في قناته ال�صحيحة وحيثما �أراده اهلل تعالى.
ويقول }:
«م�س�ألة الزواج وتكوين الأ�سرة مه ّمة ج ّداً في ّ
ال�شرع المقدّ�س ،ولها فوائد كثيرة،
�إال �أ ّن �أه ّم فائدة وهدف للزواج هو عبارة عن تكوين الأ�سرة ،فنف�س تلك ال ُع ْل َقة
الزوج ّية وت�شكيل وحدة جديدة هي ا ّلتي تكون �سبب راحة الرجل والمر�أة ،و�سبب
لكمال وتمام �شخ�ص ّيتهما .وبدونهما فهناك نق�ص في المر�أة والرجل .وك ّل الم�سائل
الأخرى هي فر ٌع لهذه الم�س�ألة ،ف�إذا كان هذا التج ُّمع �سليماً وثابتاً ف�سيكون له ت�أثير
على الم�ستقبل وعلى الو�ضع الراهن للمجتمع»(((.
«الزواج في الحقيقة هو ب ّوابة الدخول �إلى تكوين الأ�سرة ،وتكوين الأ�سرة هو
الأ�سا�س لك ِّل تربية اجتماع ّية و�إن�سان ّية»(((.
«الأ�صل في الزواج عبارة عن ذلك االرتباط والعالقة بين البنت واالبن وتكوين
الأ�سرة .فهذا المقدار� :أي �أن يرى البنت والإبن �أحدهما الآخر ،وتجري �صيغة العقد
ال�شرعي و ُي�صبحا زوجاً وزوجة ،فقد ت ّكو َن جم ٌع جديد وت�ش ّكلت �أ�سرة ،وال�شارع المقدّ�س
ّ
حب الأ�سرة الم�سلمة ال�سليمة ،ففي تكوين الأ�سرة بركات كثيرة ت�ؤمِّن حاجات الزوج
ُي ُّ
والزوجة وي�ست ّمر التن ُّوع الب�شريّ .
أهم من ك ِّل �شيء� .أ�سا�س خلقة المر�أة
نف�س �إيجاد الأ�سرة وتكوين جمع جديد � ُّ
والرجل �أن يعي�شا معاً في كيانٍ واحد ،و ُيك ِّونا خل ّية لكي تكون الحياة مريحة وخالية
من القلق ،ت�ؤ َّمن فيها احتياجات الإن�سان ،ف�إذا لم يح�صل ذلك ف�إ َّن هناك نق�صاً مه ّماً
في �أ�سا�س ّيات الحياة»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/2/10هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/18هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/5/16هـ�.ش.
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تهذيب النف�س الب�شريّة:

ومن الفوائد المه ّمة للزواج �أ ّنه عام ٌل قويٌّ وم�ساع ٌد على برنامج الإ�سالم في
تهذيب النف�س وتح ّليها بالأخالق الفا�ضلة وتخ ّليها عن الأخالق الرذيلة.
النبي الأكرم :P
يقول ُّ
�شاب تز ّوج في حداثة �س ّنه ع ّج �شيطانه :يا ويله! ع�صم مني دينه»(((.
«�أ ُّيما ّ
وفي الحديث:
«�إذا تز ّوج العبد فقد ا�ستكمل ن�صف الدين ،فلي ّتق اهلل في الن�صف الباقي»(((.
وروي« :منْ تز ّوج فقد �أُعطي ن�صف العبادة»(((.
وعن موالنا ال�صادق :Q
«�إ َّن ركعتين ي�ص ّليهما ٌ
رجل متز ّو ٌج �أف�ضل من رجلٍ يقوم ليله وي�صوم نهاره
�أعزب»(((.
نوم المتز ِّوج وما �أعطاه اهلل تعالى عليه يقول ر�سول الإ�سالم :P
وفي ٍ
حديث عن ِ
«المتز ِّوج النائم �أف�ضل عند اهلل من ال�صائم القائم العزب»(((.

3434دخول الج ّنة:

وبالطبع اذا ه ّذب الإن�سان نف�سه دخل الج ّنة ،و�أر�ضى ر ّبه ،و�أ�سخط عد ّو
اهلل وعد ّوه،
ويقول }:
الزواج وانتخاب الزوج ي�ؤ ِّثر �أحياناً في م�صير الإن�سان .كثي ٌر من الن�ساء اللاّ تي
يُدخِ َ
ّ
أزواجهن الج ّنة وكثي ٌر من الرجال الذين يُدخِ لون زوجاتهم الج ّنة،
لن �

(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،حديث .7805
م.ن .ح.7807
م.ن .ح.7808
م.ن .ح .7810
م.ن .ح.7812
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ويوجد عك�س ذلك �أي�ضاً� .إذا عرف الزوج والزوجة قيمة الأ�سرة واهت ّما بها �سيكون
العي�ش في �أمن وراحة ،ويتح ّقق الكمال الب�شريّ للمر�أة والرجل في ظ ّل الزواج
المو ّفق»(((.
«�أحياناً ي�صل الرجل �إلى مفترق طرق في ن�شاطاته الحيات ّية ،ال ُب َّد � ْأن يختار
�إ ّما الدنيا و�إ ّما الطريق ال�سليم والأمانة وال�صدق ،ال ُب َّد � ْأن يختار �أحدهما ،هنا
توجهه �إلى الطريق الأ ّول �أو الطريق الثاني ،وفي المقابل
ت�ستطيع المر�أة � ْأن ِّ
فعك�س ذلك �صحيح �أي�ضاًُ ،يمكن للأزواج � ْأن يكون لهم ذلك الت�أثير في حياة
زوجاتهم .حاولوا � ْأن تكونوا هكذا بع�ضكم مع بع�ض ب� ْأن يدعو �أحدكم الآخر �إلى
إ�سالمي ،وفي طريق الحقيقة والأمانة
إلهي وال
ّ
التد ُّين ويجعله في الم�سير ال ّ
وال�صدق والمنع من االنحراف»(((.
�سني الثورة� ،أَ ْد َخلَتَ كثي ٌر من
«في الفترة ال�صعبة
و�سني المعار�ضة ،وكذلك ِّ
ِّ
ّ
أزواجهن الج ّنة بال�صبر والتعاون .ذهب الرجال �إلى الجبهات المختلفة
الن�ساء �
وتح ّملوا ال�شدائد ،وعانت الن�ساء من الخوف والوحدة والغربة � اّإل �أ ّنهن لم ي�شتكين
ّ
ّ
بو�سعهن العمل بحيث
أزواجهن و�أدخلنهم �إلى الج ّنة ،و� اّإل كان
�شجعن �
بكلمة ،بل ّ
يندمون على الذهاب �إلى الجبهة وميادين الجهاد وعلى اال�ستمرار بالقتال .كان
إمكانهن فعل ذلك ،لك ّن َّ
ّ
هن لم يفعلن ،لم ُيظهِرن ال�ضجر.
ب�
كذلك هناك ٌ
ّ
ّ
و�ساعدوهن وتعاونوا
أر�شدوهن
رجال �أدخلوا ن�ساءهم الج ّنة و�
ّ
معهن ،بحيث �أدّت م�ساعدتهم �إلى �أن ت�سير هذه الن�ساء في �سبيل اهلل .كذلك يوجد
ّ
أزواجهن �إلى جه ّنم ،ورجال �أدخلوا زوجاتهم �إلى جه ّنم.
عك�س ذلك ن�ساء �أدخلن �
عليكم �أن تتعاونوا ويجعل �أحدكم الآخر من �أهل الج ّنة ،ويُ�سعد �أحدكم الآخر،
ويُ�ساعد �أحدكم الآخر في تح�صيل العلم والكمال والتقوى وب�ساطة العي�ش»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/10هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/21هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/23هـ�.ش.
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َ
َّ
أزواجهن من �أهل الج ّنة ،وكثير من الرجال
يجعلن �
«هناك الكثير من الن�ساط
الذين يجعلون زوجاتهم �سعيدات ح ّقاً ،وهناك عك�س ذلكُ ،يمكن �أن يكون هناك ٌ
رجال
أزواجهن جه ّنم� .إذا كان ٌّ
ّ
ّ
كل من
دخلهن �
خ ِّيرون ُتدخِ لهم ن�سا�ؤهم جه ّنم ،ون�سا ٌء خ ِّيرات ُي
المر�أة والرجل ملتفتين �إلى العمل بالن�صيحة الح�سنة ،وبالعمل الم�شترك ،والدين
الل�ساني .هكذا
العملي �أو�ضح من ادّعائهم
والأخالق في محيط البيت ،وكان تطبيقهم
ّ
ّ
ُيعين �أحدهما الآخر ،وعندها �ستكون الحياة كاملة ووافية و�شافية ح ّقاً»(((.
ويقول }:

«ي�ستطيع ال ّرجل � ْأن يجعل زوجته من �أهل الج ّنة ،وذلك ب�إر�شادها وتذكيرها
في الوقت المنا�سب ،والتذكير والمنع من الإ�سراف واالنحراف ،وطبعاً يوجد
عك�س ذلك� ،أي :ي�ستطيع جعلها من �أهل جه ّنم ،بالطلبات الكثيرة والتو ُّقعات
والأ�ساليب الخاطئة الموجودة»(((.

زيادة للرزق:
يقول تعالى:
ال�صال ِِح َين مِ ْن عِ بَادِ ُك ْم َو ِ�إ َما ِئ ُك ْم ِ�إن يَ ُكونُوا ُف َق َراء يُ ْغنِهِ ُم اهللُ مِ ن َف ْ�ضلِهِ
} َو�أَنكِ ُحوا َْالأيَا َمى مِ ن ُك ْم َو َّ
َواهللُ َوا�سِ ٌع َعل ٌِيم{(((.
النبي الأكرم « :Pا ّتخذوا الأهل ف�إ ّنه �أرزق لكم»(((.
ويقول ُّ
ويقول موالنا ال�صادق :Q
«من ترك التزويج مخافة الفقر فقد �أ�ساء َّ
الظن باهلل ع ّز وج ّل� ،إن اهلل ع ّز وج ّل
يقول�} :إِن يَ ُكونُوا ُف َق َراء يُ ْغنِهِ ُم اهللُ مِ ن َف ْ�ضلِهِ {»(((.
((( خطبة العقد الم�ؤرخة  1377/12/11هـ� .ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/4/9هـ�.ش.
((( �سورة النور ،الآية.32 :
((( ميزان احلكمة ،حديث .7813
((( م.ن .حديث .7817
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وفي الحديث:
«من ترك التزويج مخافة العيلة فلي�س م ّنا»(((.

�3535شكر نعمة الزواج:

و�إذا كان للزواج هذه الأهم ّية والفوائد �أال ينبغي لنا �أنْ ن�شكر اهلل على
نعمة الزواج؟
ويقول }:
«في هذه المرحلة من حياتكم حيث تدخلون الحياة الم�شتركة وتكوين الأُ�سرة،
اعتبروا هذا من النعم الإله ّية العظيمة ،و�أدُّوا �شكرها؛ �إذ ُّ
كل ما لدينا فمن اهلل تعالى
} َو َما ِب ُكم ِّمن ن ِّ ْع َمةٍ َفمِ َن اهللِ{(((.
ومعرفة هذه النعم مه ّمة ج ّداً .هناك نع ٌم كثيرة ال يلتفت �إليها الإن�سان ،وبع�ض
النا�س يقترن ب�شريك ج ّيد ويعي�ش حياة �سعيدة ،لك َّنه ال يعرف ق ْد َر هذه النعمة،
و ُيحرمون – بالتالي – من الرحمة الإله ّية التي تنزل بال�شكر؛ لذا فال ُب َّد للإن�سان
� ْأن يلتفت �إلى �أ ّنها نعمة كبيرة و ُيف ِّكر كيف ي�ؤ ّدي ُ�شكرها.
�أحياناً يقول الإن�سان بل�سانه فقط�ُ :شكراً هلل ،وال �شيء منه في القلب ،فهذا ُي�صبح
لقلقة ل�سان ال قيمة لها� ،أ َّما عندما يكون الإن�سان �شاكراً هلل تعالى من قلبه حقيقة،
فهذا ما يكون له قيمة كبيرة.
يعرف � ّأن اهلل تعالى �أنعم عليه و ُيظهر �شكره حقيق ًة .هذا هو ُّ
ال�شكر المطلوب.
غاية الأمر �أ ّننا عندما ن�شكر اهلل فمن الواجب �أن ُننجز عم ً
ال� ،أو ن ّتخذ موقفاً ب ّنا ًء
على هذا ال�شكر ،وهذا �أم ٌر ٌ
ح�سن ج ّداً.
الآن وقد �أنعم اهلل تعالى عليكم فماذا �أنتم فاعلون؟ اهلل �سبحانه وتعالى لم يطلب
م ّنا الكثير .المطلوب هو �أن ُنح�سن التعامل مع هذه النعمة .هذا ال�سلوك الح�سن قد
ّ
إ�سالمي ،وهو �أخالق العائلة وحكمة العائلة .الحياة ال�سعيدة هي � ْأن
و�ضحه الدين ال
ّ
((( م.ن .حديث .7815
((( بحار الأنوار ،ج� ،49ص.269
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نعرف كيف نت�ص ّرف في هذه الحياة»(((.

العملي:
3636ال�شُّ كر
ُّ

«ال�شكر لي�س قول (�أ�ش ُك ُرك يا �إلهي)� ،أو �سجد َة ُّ
ُّ
ال�شكر فقط�ُ ..شكر ال ِّنعمة هو
� ْأن يعرف الإن�سان َقدْر النعمة ،ويعرف �أ ّنها نعمة من اهلل وينتفع بها ويتعامل
معها في ما ُير�ضي اهلل تعالى .هذا هو معنى ُ�شكر ال ِّنعمة .ف�إذا ُقلتم ُ
(�شكراً هلل)
ب�شكر ،والزواج �أي�ضاً
لكن قلوبكم ال ُتدرك المفاهيم التي تتل ّفظون بها فهذا لي�س ُ
ّ
نعمة �إله ّية ،فاهلل ج ّل وعال قد ه ّي�أ لكم زوجاً ح�سناً� ،إذاً ،ال ُب َّد � ْأن ت�ش ُك ُروا هذه
ال ِّنعمة بما ُينا�سبها»(((.
يقول اهلل تعالى في كتابه الكريم:

َّا�س َوا ْل ِح َجا َر ُة َع َل ْي َها َم اَل ِئ َك ٌة غِ اَل ٌظ
}يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ُقوا �أَن ُف َ�س ُك ْم َو�أَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َو ُقو ُد َها الن ُ
�شِ دَا ٌد اَل يَ ْع ُ�صو َن اهللَ َما �أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َع ُلو َن َما يُ�ؤْ َم ُرون{(((.
وال�سلوكي،
النف�سي
أهم بيئة في �صياغة الإن�سان ،وتكوينه
ُتعتبر الأ�سرة � ّ
ّ
ّ
الذي �سيترك �آثاره في مجتمعه الذي يعي�ش فيه .وعلماء االجتماع على
تباين مذاهبهم ُيجمعون على �أنَّ الأ�سرة عماد المجتمع ،و�أ َّنها �إذا قامت
على �أُ�س�س قويمة �سليمة ،ا�ستق ّرت �أح��وال المجتمع وت ّ
��وط��دت �أركانه،
و�إذا وهنت قواعد الأ�سرة ،ولم يتح ّقق لها �أ�سباب الق ّوة على اختالفها
ا�ضطربت حياة المجتمع واخت َّل توازنه.
�إنَّ الأ�سرة هي الخاليا الأولى التي يت�أ ّلف منها ج�سم المجتمع وب�صالحها
يدب �إليها ال�سقم واالنحالل.
ي�صلح هذا الج�سم ،وبف�سادها ُّ
الخامنئي }
لولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي
ّ
ولخطورة هذه الم�س�ألة كان ّ
اهتمامه الكبير فيها.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/3/29هـ�.ش
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/1/16هـ�.ش.
((( �سورة التحرمي ،الآية.6 :
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الف�صل الثالث

أهمية النجاح في
� ّ
ت�شكيل الأ�سرة
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�3737سالمة المجتمع من �سالمة الأُ�سرة:

يقول �سماحة الإمام الخامنئي }:
«كما � ّأن ج�سم الإن�سان يت�أ ّلف من خاليا ،وكما � ّأن ف�ساد وتلف �أو مر�ض الخاليا
ب�صورة قهر ّية �أو طبيع ّية يعني مر�ض الج�سم ،و�إذا انت�شر ي�صل �إلى موا�ضع خطرة
إن�ساني ،كذلك المجتمع م�ؤ ّلف من خاليا وهي الأُ�سرة ،فعندما تكون
في الج�سم ال ّ
هذه الأُ�سر �سالمة وعندما يكون �سلوكها �صحيحاً ف�سيكون المجتمع �سالماً(((.
�إذا كان كيان الأُ�سرة متيناً في المجتمع ،وراعى ٌّ
كل من الزوج والزوجة حقوق
بع�ضهما بع�ضاً ،وكان لهما �أخالق ح�سنة وان�سجام �أحدهما مع الآخر ،وواجهوا
الم�شاكل معاً ،واهت ّموا بتربية �أطفالهما ،ف� ّإن المجتمع الذي تكون فيه هكذا
�أُ َ�سر �سي�صلح و�سي�صل �إلى �ساحل النجاة ،و�إذا وجد م�صلح في هكذا مجتمع ف�إ ّنه
�سيتم ّكن من �إ�صالحه ،و�إذا لم توجد الأُ�سرة ف� ّإن �أكبر الم�صلحين ال ُيمكنه �إ�صالح
المجتمع»(((.
«�إذا كان كيان الأُ�سرة متما�سكاً في بلدٍ ما ف� ّإن الكثير من الم�شاكل – وال
�س ّيما الم�شاكل الأخالق ّية والمعنو ّية – ُيمكن �أن ُيح ّل ببركة الأ�سرة ال�سليمة
والمتما�سكة� ،أو قد ال توجد م�شاكل �أ�ص ً
ال»(((.
«الزواج هو �إحدى النعم الإله ّية الكبرى ،و�أحد �أ�سرار الخلقة ،ومن موجبات
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/3/8هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/6/14هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/2هـ�.ش.
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ا�ستمرار وبقاء المجتمعات و�صالحها»(((.

مجتمع بال �أُ�سرة من�ش�أ الم�شكالت النف�س ّية:
3838
ٌ

«مجتم ٌع بال �أُ�سرة ،مجتم ٌع قلق ال تنتقل فيه المواريث الثقاف ّية والفكر ّية
والعقائد من جيل لآخر ب�سهولة ،كما ال تت ّم فيه عمل ّية الترب ّية ب�سهولة �أي�ضاً.
ف�إذا لم تكن هناك �أُ�سرة في المجتمع �أو كانت متزلزلة ،ف�سوف لن يتر ّبى الإن�سان
في �أف�ضل دور تربيته»(((.
«�إذا لم توجد الأُ�سرة ال توجد المر�أة ال�صالحة وال الرجل ال�صالح وال الأخالق،
وال تنتقل التجارب الح�سنة والق ّيمة �إلى الجيل القادم»(((.
«�إذا لم توجد الأُ�سرة ال يبقى مركز يغر�س الإيمان واالعتقاد
الديني(((».
ّ
«فالمجتمعات التي �ض ُعف فيها كيان الأُ�سرة �أو انعدم وجودها �أ�ص ً
ال �أو ق َّل
ت�شكيلها� ،أو ُ�ش ِّكلت ل ّكنها كانت ُمتزلزلة وفي معر�ض الزوال ،في هكذا مجتمعات
تكون الم�شاكل النف�س ّية والع�صب ّية �أكثر بكثير من المجتمعات التي تكون فيها
الأُ�سرة ُم�ستق ّرة يرتبط المر�أة والرجل فيها بنقطة ومركز واحد»(((.

3939الأ�سرة �أ�سا�س التربية:

«الأُ�سرة م� ّؤ�س�سة مه ّمة ج ّداً .وتكمن فائدة الأُ�سرة في تربية الجيل الب�شريّ ،
وا ّلتي هي �صنع الإن�سان ال�سليم من الناحية المعنو ّية والفكر ّية والنف�س ّية ،وهي
فائدة ال ُي�شاركها فيها �شيء ،وال يوجد ما ُّ
يحل مح ّلها .فعندما يوجد نظام
الأُ�سرة ف� ّإن ك َّل واحد من هذه المليارات من الب�شر �سيكون عنده مو َّكالن ومر ِّبيان
خا�صان به ،وال �شيء �آخر ُيمكنه � ّأن ي�شغل مح ّل هذين المر ّبيين»(((.
ّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/23هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/10/29هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/3/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/11/12هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/21هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/10/4هـ�.ش.
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«الأُ�سرة هي المحيط الآمن الذي ي�ستطيع فيه الأب والأ ّم والأبناء �أن ُيحافظوا
على �سالمة ونمو �أرواحهم وفكرهم و�أذهانهم ،وعندما ت�ض ُعف الأُ�سرة ف� ّإن الأجيال
المتعاقبة تكون بال وقاء»(((.
«الإن�سان وجد للتربية وللهداية والتعالي والكمال ،وهذا ال يح�صل � اّإل في
محيط �آمن ،وهو المحيط الذي ال تتو ّلد فيه العقد ،و ُتل ّبى فيه احتياجات
الإن�سان ،وفيه تنتقل الإر�شادات من جيل �إلى جيل ،ويو�ضع الإن�سان فيه منذ
طفولته تحت التعليم ال�صحيح ال�سهل المن�سجم مع طبيعته وفطرته ،ومن ِق َبل
ُمع ِّلمين هما ال ُأب والأ ّم ،هما �أرحم النا�س به من �أيّ �إن�سان في هذا العالم»(((.
كل التربية الب�شريةُّ ،
«�إذا لم توجد الأ�سرة في المجتمع �سوف تف�شل ُّ
وكل
الحاجات الروح ّية للإن�سان؛ ل ّأن الطبيعة الب�شر ّية هي هكذا ،فبدون الأُ�سرة
ومحيطها ،وبدون �أح�ضان الوالدين ،ال تح�صل تلك التربية ال�صحيحة والكاملة
الخالية من العيوب والعقد ،وال ذلك التعالي الروحي المطلوب ،فالإن�سان
�إ ّنما يكون �سالماً من الناحية الروح ّية والعاطف ّية �إذا تر ّبى في �أ�سرة .و�إذا كانت
بيئة العي�ش هادئة ومنا�سبة في العائلة �أمكن الإطمئنان ب� ّأن الأطفال �سيكونون
�سالمين من الناحية العاطف ّية والنف�س ّية»(((.
«في الأُ�سرة َت�ص ُلح ثالث طوائف من النا�س:
الأُولى :الرجال الذين هم الآباء في الأُ�سرة.
وثانياً :الن�ساء اللاّ تي هُ َّن الأُ َّمهات في تلك الأُ�سرة.
وثالثاً :الأطفال الذين هم الجيل الآتي في المجتمع»(((.

(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/12/18هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/5/20هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/2/19هـ�.ش.
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4040الأُ�سرة منبع الثقافة:

يتم انتقال الثقافات والح�ضارات وحفظ الأ�صول والعنا�صر الأ�سا�س ّية
«�إ ّنما ُّ
لح�ضارة وثقافة المجتمع �إلى الأجيال المتتالية ببركة الأُ�سرة»(((.
وجدت
أهم منافعه عبارة عن تكوين الأُ�سرة ،وال�سبب هو �أ ّنه �إذا ُ
«ف�أ�سا�س الزواج و� ُّ
الأُ�سرة ال�سليمة في المجتمع ،ف� ّإن ذلك المجتمع �سيكون �سالماً ،وينتقل الإرث
الثقافي ب�صورة �صحيحة ،ويتر ّبى الأطفال ب�أف�ضل �صورة ،لذا ف� ّإن المجتمعات
ّ
التي اخت ّل فيها نظام الأُ�سرة تبعه اختالالت ثقاف ّية و�أخالق ّية»(((.
«�إذا �أرادت الأجيال � ْأن تنقل معطياتها الذهن ّية والفكر ّية �إلى الأجيال التالية،
يتم بوا�سطة الأُ�سرة والمحيط الأُ�سريّ ،
وينتفع المجتمع من ما�ضيه ،فهذا �إ ّنما ُّ
حيث تتك ّون هو ّية و�شخ�ص ّية الإن�سان لأ ّول م ّرة على �أ�سا�س ثقافة ذلك المجتمع،
ويقوم الوالدان وب�صورة غير مبا�شرة ،وبال �إكراه �أو ت�ص ّنع بنقل معلوماتهم
واعتقاداتهم ومقدَّ�ساتهم �إلى الجيل التالي ب�صورة طبيع ّية»(((.

4141الأُ�سرة �سكن الفرد:

«نظر الإ�سالم �إلى العائلة نظرة �صحيحة و�أ�صيلة ،فقد نظر �إليها باهتمام
إ�سالمي هي الأ�صل ،و َت َز ْل ُزل بناء الأُ�سرة
بالغ ،حيث ُجعلت الأُ�سرة في المنظور ال
ّ
وارتباكه من �أقبح الأعمال»(((.
الروحي،
«الأُ�سرة في الإ�سالم تعني مح ّل �سكن �إن�سا َنين ،ومح ّل ا�ستقرارهما
ّ
ومح ّل �أُن�س �أحدهما بالآخر ،ومح ّل تكامل فرد بم�ساعدة فرد �آخر .والأُ�سرة ذلك
مهم �إلى هذه
المكان الذي يجد فيه الإن�سان ا�ستقراره
النف�سي .فكيان الأُ�سرة ٌّ
ّ
الدرجة في الإ�سالم»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/26هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/16هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/10/15هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/10/15هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/10/4هـ�.ش.
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«اعتبر الإ�سالم – وكما َب َّين القر�آن في عدّة موا�ضع – � ّأن الهدف من خلقة
المر�أة والرجل وتعاي�شهما وفي النهاية تزاوجهما ،هو ا�ستقرار و�سكينة المر�أة
والرجل»(((.
«وقد ورد هذا المعنى في القر�آن الكريم في الآية ال�شريفةَ } :و َج َع َل مِ ْن َها َز ْو َج َها
ِليَ ْ�س ُك َن{((( ويوجد تعبير (�سكن) في مو�ضعين من القر�آن الكريم ،على ما �أذكر(((.
اهلل تبارك وتعالى جعل زوج الإن�سان من نوعه ،زوج المر�أة وزوج الرجل من نوعه
(لي�سكن �إليها) لكي ي�شعر الإن�سان – رج ً
ال كان �أو امر�أة – بال�سكينة في جنب
زوجه»(((.
مهم ج ّداً؛
هذا اال�ستقرار وال�سكينة والنجاة من اال�ضطرابات الروح ّية �أم ٌر ٌّ
لأ َّن ميدان الحياة ميدان �صراع ،والإن�سان فيه دائماً ُمع َّر�ض لنوع من اال�ضطراب.
و�إذا تح ّققت تلك ال�سكينة واال�ستقرار بنحو �صحيح ف� ّإن الحياة �ستكون �سعيدة،
نجبون في ذلك المنزل ينمون بدون
المر�أة ت�سعد والرجل ي�سعد ،الأوالد الذين ُي َ
ُع َقد ويكونون �سعداء� ،أيّ تتمهّد الأر�ض ّية ل�سعادتهم من هذه الناحية»(((.

4242الأُ�سرة الأكثر ا�ستقرار ًا �أكثر انتفاع ًا:

ُّ
«كل �إن�سان ،رج ً
ال كان �أو امر�أة ،يتع ّر�ض للم�شاكل في حياته اليوم ّية ويواجه
�أحداثاً ُتد ِّمر روحه وت�ؤ ّدي �إلى ا�ضطراب الفرد وعدم ا�ستقراره ،وعندما يدخل
بيته ف� ّإن هذا المحيط الآمن يبعث فيه الن�شاط ويعدّه لنهار قادم ويوم جديد.
الأُ�سرة مه ّمة ج ّداً في تنظيم حياة الفرد ،وال ُب َّد من �إدارة الأُ�سرة بنحو �أح�سن
وب�شكل �سليم»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/6هـ�.ش.
((( �سورة الأعراف ،الآية .189
((( } َو ِمنْ �آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُكم ِّمنْ �أَن ُف ِ�س ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا ِّلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها{ �سورة الروم ،الآية .21
(((
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/4/31هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/10/29هـ�.ش.
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«الفائدة التي يح�صل عليها الرجل والمر�أة من الأُ�سرة ال ُم�ست ِق ّرة ترفع
نتاجهما خارج المنزل و ُتك�سبه �أهم ّية وقيمة نوع ّية»(((.
«فر�صة الزواج واال�ستقرار في ظ ّل الأُ�سرة� ،إحدى الفر�ص ال ُمه ّمة في الحياة
للرجل والمر�أة ،وهي و�سيلة للموا�ساة والح�صول على م�شاركة �شخ�ص مق ّرب في
الهموم ،وهو مما يُعدُّ من الأمور اللاّ زمة في الحياة»(((.

4343دور المر�أة والرجل في الأُ�سرة:

«ال ُب َّد � ْأن ي�سعى الفتى والفتاة �إلى حفظ هذا االرتباط .وهذه لي�ست مه ّمة
�أحدهما ح ّتى نقولّ � :إن على الثاني � ْأن يتح ّمل ك ّل ما يفعله الأ ّول ،كلاّ ! يجب � ْأن
ُي�ساعد ٌّ
كل منهما الآخر لكي يت َّم ذلك»(((.
«ال ي�ص ّح � ْأن نقول� :إ َّن للزوج دوراً �أكبر �أو للزوجةٍّ ،
لكل منهما دو ٌر في حفظ هذا
البنيان ،وفي حفظ هذا
نائي ،والذي يزداد تدريج ّياً بعد ذلك»(((.
ُّ
التجمع ال ُث ّ
ال�سلبي .ال ُب َّد � ْأن
«اجتنبوا ك َّل ما يُع ِّكر �صفو الأُ�سرة وي�ؤدّي �إلى الك�آبة واالنفعال
ّ
يعزم الرجل والمر�أة على التفاهم والتعاي�ش معاً .ما يوجد في الأُ�سرة من خيرات
هو للزوج والزوجة في النهاية ،وللأبناء ،ولي�س لأحدهما دون الآخر� ،أما �إذا حدثت
– ال �سمح اهلل – كدورة وعدم اطمئنان وتباعد ف�إ ّن �أل َمها �سيكون على كليهما»(((.
«� ّإن للزوج والزوجة الدور الأكبر في تقوية كيان الأُ�سرة ،بت�سامحهما وتعاونهما،
وبر�أفتهما و�أخالقهما الح�سنة ،و�أه ّم من ك ّل ذلك محبتهما ،فبا�ستطاعتهما �أن
يجعال هذا البناء وهذا االن�سجام يدوم»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/15هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/12/9هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/7/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/5/16هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/6هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/11/17هـ�.ش.
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4444المح ّبة في الأ�سرة الإ�سالم ّية:

وكل منهما م�س� ٌ
إ�سالمي مرتبط �أحدهما بالآخرٌّ ،
ؤول
«الزوج والزوجة في المجتمع ال
ّ
عن الآخر وعن الأبناء وعن الأُ�سرة .الحظوا! الأُ�سرة مه ّمة �إلى هذا الح ّد من وجهة
نظر الإ�سالم»(((.
إ�سالمي تكون الأُ�سرة متما�سكة ،بحيث يتو ّلد جيالن
«في المحيط ال
ّ
وت�شاهدون الج ّد و�أحفاده يعي�شون معاً في بيت واحد ،كم هذا ق ّيم؟ ال ه�ؤالء
يم ُّلون من �أولئك ،وال �أولئك ُي�سيئون �إلى ه�ؤالءُّ ،
الكل متعاونون»(((.
«في المجتمعات الإ�سالم ّية� ،أي :المجتمعات المتد ّينةُ ،نالحظ �أ َّن �شخ�صين
يعي�شان مدّة طويلة ال ُّ
يمل �أحدهما من الآخر �أبداً ،بل �إ ّن مح ّبتهما تزداد ،الأن�س
والمح ّبة والوفاء من �أحدهما للآخر يزداد .هذه هي م ّيزة التد ُّين ومراعاة الأحكام
ال�شرع ّية»(((.
«فالأُ�سرة تدوم في ظ ِّل الإ�سالم والثقافة الإ�سالم ّية ،وتجدون فيها الأجداد
والجدّات والأب والأ ّم والأحفاد و�أبناء الأحفاد ينقلون التقاليد �إلى الأجيال ،الجيل
ال�سابق يُقدِّم �إرثه �إلى الجيل ال ّالحق ،فال يكونون مُنقطعين �أو مُنعزلين ومُج ّردين
من العواطف»(((.
ال�شاب ا ّلذي بلغ مبلغ
كثير ًا ما يتر ّدد �س�ؤال في ذهن الفتاة ا ّلتي بلغت مبلغ الن�ساء� ،أو
ّ
الرجال .ما هي الموا�صفات ا ّلتي ينبغي �أنْ يتح ّلى بها �شريك العمر �أو �شريكته؟
من هو ال�شخ�ص الذي ارتبط ويبقى معي طول العمر؟

(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/6/18هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/10/20هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/1/2هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/24هـ�.ش.
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واهتم بها في اختيار الزوج؟ وقبل الإقدام على
ما هي الأمور التي يجب �أن �أراعيها ّ
هذه الخطوة الم�صير ّية؟
كيف �أقدم على الزواج وال �أندم في الم�ستقبل؟
كلها �أ�سئلة تختلج في نفو�س ال�شباب المقبل على حياة جديدة.

60

ل�س��عادة الزوجي��ن

الف�صل الرابع

كيفية
ّ
اختيار الزوج
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4545المثال ّية المفرطة:

هناك بع�ض ال�شباب يت� ّأخر في الزواج وحينما ت�س�أله عن �سبب الت�أخير
ي��ق��ول ل��ك :ل��م � ِأج���د ب��ع�� ُد ال���زوج ال��م�لائ��م .وم��ا ال�سبب ف��ي الحقيقة � اّإل
المثال ّية ا ّلتي يعي�ش فيها هذا ال�شخ�ص .وهذه ن�صيحة من �سماحة الإمام
الخامنئي } قبل ال ِبدء بالحديث عن الموا�صفات التي على �أ�سا�سها
يت ُّم االختيار.
حيث يقول حفظه اهلل تعالى:
«على ال�شباب والفتيات � ْأن ال ين�ساقوا وراء المثال ّية ال ُمفرِطة في �أمر الزواج� ،إذ
المثالي ،فال ُب َّد � ْأن
مثالي ،وال ي�ستطيع الإن�سان � ْأن يجد مطلوبه
ال يوجد
ٌ
�شخ�ص ٌّ
ّ
يتوافق ويعي�ش حياته ،و�إن �شاء اهلل تكون حياة �سعيدة ،ويبارك اهلل لهم وير�ضى
عنهم»(((.

ُ 4646
الك ْف�ؤُ من وجهة نظر الإ�سالم:

ال�صفة العا ّمة لالختيار هي الكفاءة ،فماذا تعني؟
يقول }:
«ال ُمق ّرر في �شرع الإ�سالم �أن االبن والبنت يجب � ْأن يكون �أحدهما كف�ؤاً
للآخر.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/6هـ�.ش.
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الأ�سا�س في هذه الم�س�ألة �أي في باب الكفاءة هو � ّأن الكفاءة عبارة عن الإيمان،
�أي �أن يكونا م�ؤمنين تق َّيين ومعتقدين بالمبادئ الإ�سالم ّية ،ويعمالن �ضمن هذا
الإطار ،فبق ّية الأ�شياء لي�ست مه ّمة .فعندما ُتح َرز تقوى وع ّفة البنت والولد ف�إ َّن
اهلل تعالى �سوف يتك ّفل ببق ّية الأمور .فالمالك في هذه ال�شراكة التي ُت�س ّمى
الزواج في الإ�سالم هو عبارة عن الدين والتقوى «الم�ؤمن ُك ْف ُ�ؤ الم�ؤمنة والم�سلم
إ�سالمي.
كف�ؤُ الم�سلمة»((( هذا هو المالك ال
ّ
�أن ال تكون المر�أة بذلك الم�ستوى فال �إ�شكال في ذلك ،بل عليها �أن ترقى
بنف�سها �إلى ذلك الم�ستوى� ،أو ُيمكن � ْأن تكون المر�أة متف ِّوقة على الرجل ،فعلى
الرجل � ْأن يو�صل نف�سه �إلى م�ستواها»(((.
جاء في الحديث �أنّ رج ًال جاء �إلى الح�سن  Qي�ست�شيره في تزويج
ابنته فقال :Q
«ز ّوج� �ه ��ا م��ن رج ��ل ت �ق� ّ�ي ،ف� ��إ ّن ��ه �إن �أح � ّب �ه��ا �أك��رم �ه��ا و�إن �أب �غ �� �ض �ه��ا لم
يظلمها» (((.
كما ورد عن الإمام الر�ضا :Q
«�إن خطب �إل�ي��ك رج� ٌ�ل ر�ضيت دي�ن��ه ُ
وخ� ُل�ق��ه ف��ز ِّوج��ه ،وال يمنعك فقره
وفاقته»((( ،وقال تعالى� ...} :إِن يَ ُكونُوا ُف َق َراء يُ ْغنِهِ ُم اهللُ مِ ن َف ْ�ضلِهِ .((({...
من هنا كان التحذير من الزواج من �شارب الخمر لأ ّنه بعيد عن الإيمان
والتقوى والأخالق ،حيث جاء عن الإمام الر�ضا :Q
«�إ ّياك � ْأن ُتز ِّوج �شارب الخمر ف� ْإن ز َّو َجته فك�أ ّنما ُقدَت �إلى الزنا»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.67
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/6/11هـ�.ش.
ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1184
م .ن.
�سورة النور ،الآية.32 :
ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1183
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ورحم ًا كما عن
وورد النهي عن تزويج �س ّيئ الأخالق حتّى و�إن كان قريب ًا ِ
�أحدهم ،يقول :كتبت �إلى �أبي الح�سن � Qإنَّ لي ذا قرابة قد خطب � ّإلي
وفي خلقه �سوء فقال « :Qال تز ّوجه �إن كان �س ّيئ ُ
الخ ُلق»(((.
وكذلك الرجل عليه �أنْ يختار ذات الدين والتقوى ،يقول النب ُّي :P
« ُتن َكح المر�أة على �أربع خِ الل :على مالها ،وعلى دينها ،وعلى جمالها،
وعلى ح�سبها ون�سبها ،فعليك بذات ال ّدين»(((.
وعن الإمام الباقر :Q
«وعليك بذوات ال ّدين تربت يداك»(((.
ويقول }:
«�إذا ما تز ّوج الفرد بدافع المال والجمال فمن الممكن � ْأن ُيعطيه اهلل الجمال
وقد ال ُيعطيه� ،أ ّما �إذا تز ّوج بحثاً عن التقوى والعفاف ،ف� ّإن اهلل �س ُيعطيه المال
والجمال �أي�ضاً .وقد يقول قائلّ � :إن الجمال ال ُيعطى ،فالمرء �إ ّما �أن يكون جمي ً
ال
�أو الّ ،
لكن المق�صودّ � :أن الجمال ل ّما كان في العين والقلب ف�أنت ترى ال�شخ�ص
حب �شخ�صاً ما ف�إ ّنك ال تراه جمي ً
ال و�إن لم يكن جمي ً
جمي ً
ال
ال ج ّداً ،وعندما ال ُت ُّ
مهما كان جماله»(((.
�إذا عرفنا �ضرورة الزواج و�أهم ّية ت�شكيل الأُ�سرة وخطورة تدميرها وعدم
الحفاظ عليها ،الآن ال�س�ؤال المطروح هو :كيف ي�ستم ُّر الزواج �سعيد ًا؟
وكيف ن�ستم ُّر بالأُ�سرة على طول ّ
الخط؟
يقول }:
«في البداية يرى الإن�سان ك َّل �شي ٍء جمي ً
ال ،وبعد � ْأن يتع ّرف �إلى طبائع الطرف
الآخر تنك�شف له النواق�ص ونقاط ال�ضعف تدريج ّياً ،وهذا ما ال ينبغي � ْأن ي�ؤ ّدي
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1183
كنز العمال.44602 ،
و�سائل ال�شيعة ،ج � ،2ص  ،21ح .14
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/10/13هـ�.ش.

65

101

ن�صيحـــــ��ة

�إلى فتور العالقة ،بل ال ُب َّد من التوافق رغم وجود هذه النقائ�ص؛ لأ َّنه في النهاية
لي�س هناك ٌ
مثالي وبال عيب ،وال امر�أة مثال ّية بال عيب – �أي�ضاً – في �أ ّية
رجل
ٌّ
بقعة من هذا العالم»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/24هـ�.ش.
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الف�صل الخام�س

ي�ستمر الزواج
كيف
ّ
�سعيد ًا؟
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4747التد ُّي ُن� ،س ُّر بقاء الأُ�سرة:

ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي }:
يقول ّ

«ال ُب َّد من رعاية الأحكام الإ�سالم ّية في بناء وتكوين الأُ�سرة وحفظها لكي
يهتم الزوج والزوجة فيها
تدوم وتبقى ،لذلك ُتالحِ ظون العوائل ال ُمتد ِّينة التي ُّ
بهذه الأحكام يعي�شون �سو ّية ل�سنين متمادية ،وتبقى المح ّبة بينهما بحيث ي�صعب
ف�صلهما ،وهما يع�شق �أحدهما الآخر .هذه المح ّبة هي التي تحكم كيان الأ�سرة؛
ولذا اهتم بها الإ�سالم»(((.
إ�سالمي ف�إ َّن تما�سك الأُ�سرة �سيكون �أكثر ،كما هو الحال
«�إذا ت ّم ترويج المنهج ال
ّ
في الما�ضي – ال في الفترة البهلو ّية النح�سة – بل تلك الأيام التي كان �إيمان
النا�س فيها �سليماً وكام ً
ال وغير مل ّوث .في ذلك الزمان كان تما�سك الأُ�سرة �أكثر،
كانت �صحبة الرجل والمر�أة �أحدهما للآخر �أ�شدّ ،وكان الأبناء يتر َّبون في بيئة
أمن و�أمانٍ  ،والآن ف� ّإن الطريق هو ذلك الطريق ،فالأُ�سر التي ُتراعي الم�سائل
� ٍ
الإ�سالم ّية ف�إنها في الغالب �ستكون �أكثر تما�سكاً و�أف�ضل و�أقوى ،و�ستكون بيئة
�أكثر �أمناً للأطفال والأبناء»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/23هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/15هـ�.ش.
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الحب ،هو الق�ض ّية الأ�سا�س:
ُّ 4848
يقول }:

«�إذا كانت هناك مح ّبة ف�إ ّن الم�صاعب التي تحدث خارج البيت �سوف ت�سهل ،كما
�س ُت�صبح الم�صاعب ا ّلتي ُتواجه المر�أة داخل البيت �سهلة بالن�سبة �إليها»(((.
(الحب) .على الفتيان والفتيات � ْأن يعلموا ذلك ،و� ْأن
«الأ�سا�س في الزواج هو
ّ
ُيحافِظوا على المح ّبة التي �أودعها اهلل في قلوبهم»(((.
العاطفي� ،أي ال
«هذه العالقة الإن�سان ّية قائمة على �أ�سا�س المح ّبة واالرتباط
ّ
ُب َّد للزوج والزوجة � ْأن يتحا ّبا ،وهذه المح ّبة هي التي �س ُت�سهِّل تعاي�شهما .و�سبب
المح ّبة ال يعود �إلى المال �أو المظاهر و�أمثالها»(((.

«المح ّبة هي التي ُتث ِّبت كيان الأُ�سرة ،وهي �أ�سا�س الرفاه في الحياة ،وببركة
ال�سير �إلى اهلل� .إذا دخل الإن�سان عن
المح ّبة ُتذ ّلل ال�صعوبات للإن�سان حتى في ّ
طريق المح ّبة �س َت�سهُل عليه جميع الأمور و�س ُتح ّل جميع الم�شاكل»(((.
«على الفتى والفتاة ،الزوج والزوجةْ � ،أن يتحا ّبا فيما بينهما ،لأ َّن المح ّبة هي
الرابط الذي يحفظ �أحدهما للآخر ويبقيان جنباً �إلى جنب ،ويحول بينهما وبين
االنف�صال .المحبة �شيء جميل ،و�إذا ُوجدت المح ّبة ُوجد الوفاء �أي�ضاً ،ولم يعد هناك
جفاء �أو تكدّر �أو خيانة� .إذا كانت هناك مح ّبة فالأجواء �س ُت�صبح �أجواء �أُن�س و�سيوجد
هناك الج ّو المنا�سب والمقبول والجميل»(((.

4949ازدياد المح ّبة �أف�ضل:

«مهما ك ُثرت المو ّدة بين الرجل والمر�أة فهي لي�ست زائدة .فالمورد الذي مهما
الحب بين الزوج والزوجة ،فك َّلما كان
ازدادت المح ّبة فيه فال ب�أ�س في ذلك هو ُّ

(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/8/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/10/17هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/9/4هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/7/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/24هـ�.ش.
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تحا ّبهما �أكثر فهو �أف�ضل ،والمح َّبة هي نف�سها التي تجلب الثقة.
إلهي وهي من المح َّبة الح�سنة،
المح َّبة بين الزوج والزوجة نو ٌع من ِّ
الحب ال ّ
فك َّلما ازدادت فهو �أف�ضل.
ال ُب َّد للزوج وللزوجة � ْأن يتحا ّبا ،هذا هو �أ�سا�س ال�سعادة ،فال�سعادة هي � ْأن
يتحا ّبا»(((.
«�إذا كانت هناك مح َّبة ف�إن الأ�شواك �س ُت�صبح �أزهاراً ،و�إذا كان في ال�شريك �شي ٌء
الحب ف� ّإن ذلك ال�شيء غير المح ّبذ �سوف يفقد بريقه
غير مح َّبذ فمع وجود ّ
نهائ ّياً ،فالمح ّبة ُت ِّ
غطي جميع العيوب»(((.

5050االهتمام بالطرف الآخر:

«ال ُب َّد للزوج والزوجة �أن يتحا ّبا .ال تفعلوا الأ�شياء التي ُتق ِّلل المح َّبة� .إحذروا
� ْأن ت�صدر عنكم الأمور التي ُتثير العتب والنفور فيما بينكم� .أنظروا ِبد ّقة �إلى
الأ�شياء التي ُتثير ح�سا�س ّية الزوج �أو الزوجة كثيراً واجتنبوها .بع�ض النا�س ال
ُيراعي ذلك� .أفر�ضوا مث ً
ال �أ َّن المر�أة تكره عادة مع ّينة لدى الرجل والرجل ال
يبالي ،ويعاود تكرار هذه العادة ،هذا �س ِّيئ!!
كذلك الن�ساء ،فمث ً
ال يوجد بع�ض الن�ساء والتي ُت ِّ
ف�ضل رغباتها ال�شخ�ص ّية (ك�شراء
حاجة ما �أو الذهاب �إلى مكان) على راحة زوجها وا�ستقراره ،ما �ضرورة ذلك؟
�أ�صل الق�ض ّية �أنتما الإثنان ،وما �سواكما فهو �أم ٌر ثانويّ � ،إهتموا �أحدكما
بالآخر وليعطف �أحدكما على الآخر»(((.
ٌ
خالف ما – ال �سمح اهلل – فال ُب َّد من �إذابته بين ط ّيات المح ّبة
«�إذا طر�أ
و�إزالته .ينبغي � ْأن ال ُت َ�ض َّخم كلم ٌة ب�سيطة و ُت َّ
عظم با�ستمرار ،هذا ما ال ينبغي � ْأن
يح�صل»(((.
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/19هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/15هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/9/24هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/24هـ�.ش.
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«�إذا لم يهت ّم ٌّ
كل من الزوج والزوجة ولم يبال ب�أحا�سي�س الآخر ،وظهرت
بالتدريج حالة انعدام المح ّبة من �أحدهما ،ف�إنها بالت�أكيد �سوف ت�سري �إلى
الطرف الآخر؛ ل ّأن انعدام المح َّبة �أم ٌر مُعدٍ  ...فالم�س�ألة – �إذاً – بهذا ال�شكل ،فال
ت�سمحوا بذلك ..يجب على ٍّ
أ�سا�سي»(((.
كل منكما ال�سعي واالجتهاد ،فهذا �أم ٌر � ّ

5151المح ّبة لي�ست �أوامر ًا:

«المح ّبة لي�ست �إيعازاً �أو �أمراً �أو تو�صيةّ � .إن �أمرها يعود �إليكم !..ب�إمكانكم � ْأن
تزيدوا مح ّبتكم في قلب �شريك حياتكم يوماً بعد �آخر ،كيف؟ بالأخالق الح�سنة
وال�سلوك الالئق ،وبالوفاء له والتودُّد �إليه»(((.
«ف�إذا �أرادت الزوجة � ْأن ُيح ّبها الزوج فال ُب َّد من العمل وال�سعي لتحقيق ذلك،
و�إذا �أراد الرجل � ْأن ُتح ّبه زوجته فال ُب َّد � ْأن ي�سعى هو الآخر لتحقيق ذلك ،فالمح ّبة
هي �سعي وابتكار»(((.
«المح ّبة �ستدوم �إذا راعى ٌّ
كل من الطرفين حقوق الآخر ،ولم يتع َّد عليها� ،أي
في الحقيقة � ْأن ي�سعى ٌّ
كل من الطرفين – وال ّلذين هما �شريكان ويعي�شان �سو ّية
– �إلى جعل مكانته في قلب الطرف الآخر وذهنه مكانة را�سخة ونافذة ،هذا
القلبي بين الزوج والزوجة...
النفوذ هو النفوذ المعنويّ �أي االرتباط
ّ
هذا هو الغر�ض الذي جاءت من �أجله الحقوق في الإ�سالم»(((.
«�إذا �أردتم �أن تدوم هذه المح ّبة ،فبد ًال من � ْأن تنتظروا دائماً � ْأن ُيح ّبكم الطرف
المقابل اطلبوا من قلوبكم � ْأن تزداد المح ّبة فيها ُّ
تر�شحاً يوماً بعد �آخر .فالمح ّبة
تجلب المح ّبة ب�شكل
طبيعي»(((.
ّ
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/5/16هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/7/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/19هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/12/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/7/19هـ�.ش.
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وحب الذات:
الحب ُّ
ُّ 5252

الحب الذي ُيع ِّبر عنه ه�ؤالء
(الحب) ،هذا
«اليوم ُي�سيئون ا�ستعمال كلمة
ُّ
ّ
الجن�سي والتي ُيظهِرونها بطريقة
الحقيقي ،بل هو حالة الته ُّيج
الحب
لي�س هو ُّ
ُّ
ّ
خا�صة ،وهذا ُيمكن � ْأن يح�صل في حاالت كثيرة وهو ال قيمة له .ال�شيء الذي له
ّ
إلهي العميق وال�صادق والم�صحوب بال�شعور المتبادَل
قيمة حقيق ّية ذلك ُّ
الحب ال ُّ
بالم�س�ؤول ّية بين الفتى والفتاة ،بحيث يعتقدان �أ َّنهما ومن الآن وجود واحد
و َين�شدان هدفاً واحداً .تلك هي المح َّبة التي تت�ش ّكل الأُ�سرة على �أ�سا�سها»(((.
الحب والع�شق الذي ال يقوم على �أ�سا�س الأ�صول الإن�سان ّية ،بل نتيج ًة
«� ّإن
َّ
للأ�شياء الظاهر ّية وال�شهوات العابرة ،لي�س له مرتكز �أو �أ�سا�س.
المبني على �أ�سا�س الأ�صول الإن�سان ّية والتي و�ضعها اهلل �سبحانه
الحب
�أما ُّ
ُّ
وتعالى – خ�صو�صاً �إذا كان ِوفقاً لل�شروط المو�صى بها والواجب مراعاتها في
الزواج ال
الحب �سيزداد يوماً بعد �آخر»(((.
إ�سالمي – ف�إ َّن مثل هذا ّ
ّ

المت َبا َدل:
5353االحترام ُ

الأم��ر الآخ��ر المفيد في ا�ستمرار ال��زواج ومتانة الأُ���س��رة هو الإحترام
ال ُمتبا َد ل.
ويقول }:
«ال ُب ّد � ْأن يحترم الزوج والزوجة �أحدهما الآخر لي�س احتراماً ظاهر ّياً �أو ر�سم ّياً
و�إ َّنما احتراماً حقيق ّياً»(((.
«فعلى �سبيل المثال ،لي�س الإحترام � ْأن ُينادي �أحدهما الآخر بالألقاب �أو
العبارات الأدب ّية ،بل � ْأن ي�شعر ٌّ
كل من الرجل والمر�أة في قلبه باالحترام للآخر،
حافظوا على االحترام في قلوبكم .ليجعل ٌّ
مهم
كل منكم حرم ًة للآخر ،فهذا �أم ٌر ٌّ
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/10/15هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/1/2هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/1/2هـ�.ش.
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في �إدارة �ش�ؤون الحياة ،ينبغي � ْأن ال يكون هناك �إهانة �أو تحقير �أو �إذالل بين
الزوج والزوجة»(((.

5454تحقير الزوجة ،بداية انهيار الأُ�سرة:

«الظلم والتمييز والإهانة� ،أمو ٌر خاطئة في ك ِّل الأحوال ،ف�إذا كان الرجل مث ً
ال
من �أكمل رجال العالم وكانت زوجته ـ مث ً
ال ،من جهة التعليم والثقافة ـ امر�أة �أم ّية
�أو كانت من �أ�سرة �أق ّل �ش�أناً ،فلي�س له ّ
وجه �أدنى ظلم �أو �إهانة ،فالمر�أة
الحق � ْأن ُي ِّ
هي المر�أة �إلى الأبد ال ُّ
يوجه لها �أدنى �إهانة ،طبعاً هذا الأمر
يحق للرجل � ْأن ِّ
ّ
المعطرون وذوو المالب�س الأنيقة يظلمون
ال يقت�صر علينا ،فه�ؤالء الأوروبيون
هذه المخلوقات �أحياناً ب�شكل �أ�سو�أ م ّما في مجتمعاتنا.
ال ُّ
يحق للرجل و�إن كان �أعلى �ش�أناً من المر�أة � ْأن ُيعامل زوجته بجفاء .والزوجة
كذلك ،ف�أحياناً تكون الزوجة امر�أة متع ِّلمة ف�إذا تز ّوجت برجلٍ عاملٍ فلي�س لها
ّ
الحق في �إهانته ،فالرجل مع ذلك هو ال�سند الذي يجب �أن ُي ّت َك�أ عليه والذي يجب
� ْأن ُتحافِظ على حالته المعنو ّية بحيث ُيمكنها � ْأن ت ّتكئ عليه .هذه هي الأُ�سرة
ال�سليمة .و�إذا بنيتم الأُ�سرة على هذا المنوال فاعلموا �أ ّنكم �ضمنتم ركناً �أ�سا�س ّياً
من �أركان �سعادتكم»(((.

5555بناء الثِّقة:
ويقول }:

«المحافظة على المح َّبة بين الزوج والزوجة يجلب الثقة بينهما .ف�إذا ُوجدت
الثقة ر�سخت المح َّبة وح�صل الأن�س»(((.
«ف�أ�سا�س المح ّبة هو الثقة و�إذا زالت الثقة بين الزوج والزوجة ف�إ َّن المح َّبة �ستزول

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/9/19هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/22هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/9/28هـ�.ش.
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�شيئاً ف�شيئاً .ال ُب َّد � ْأن يثق �أحدكما بالآخر((( .و�إذا �أردتم �أن تزداد مح ّبة الطرف المقابل
لكم ،كونوا �أوفياء� ،إك�سبوا ثقته».
الحب داخل الأ�سرة ب�شكل نهائي انعدام الثقة بين
«من الأمور التي تق�ضي على ّ
الزوج والزوجة»(((.
«الحب هو �أم ٌر ال ُب َّد من تهيئة الأر�ض ّية الالزمة له .والأر�ض ّية الالزمة هي � ْأن
ُّ
ُتحا ِول المر�أة � ْأن تك�سب ثقة الرجل بها ،والرجل كذلك ُيحا ِول � ْأن يك�سب ثقة المر�أة،
ف�إذا وجدت الثقة ال ُمتبادَلة واطمئن ٌّ
كل منهما لوفاء الآخر ف� ّإن المح ّبة �ستزداد»(((.
وفي لها ،و�شعر الزوج كذلك ب�أ َّن
«الوفاء ٌّ
مهم ج ّداً ،ف�إذا َ�ش َع َرت الزوجة ب�أ َّن زوجها ٌّ
زوجته وف ّي ٌة له ،ف� ّإن هذا بح ِّد ذاته م ّما يجلب المح ّبة ،عندها �سيثبت كيان الأُ�سرة،
و�سيمتدُّ هذا الكيان القويُّ والثابت �إلى �سنين متمادية»(((.
أح�س ب�أ َّنه
«�أما �إذا َ�ش َع َر الزوج �أو الزوجة ب�أ َّن قلب �شريكه متع ِّل ٌق
ٍ
بطرف �آخر� ،أو � َّ
أح�س ب�أ َّنه ال وجود للعالقة الحميمة
غير �صادق معه� ،أو �أ َّنه يتعامل معه بوجهين� ،أو � َّ
بينهما ،ف� ّإن المح َّبة بينهما �ست�ض ُعف مهما كان م�ستواها»(((.

5656موجبات المح ّبة:

«المح َّبة هبة اهلل تعالى لكم ،ر�أ�س المال الذي يهديه اهلل �إلى الفتى �أو الفتاة
الحب ال ُمتبادَل ..وهذا ما يجب المحافظة
في بداية الزواج هو � ْأن يوجد بينهما ُّ
عليه.
حب ال�شريك لك يرتبط ب�سلوكك معه ،ف�إذا �أرد ُّتم � ْأن تدوم مح ّبة ال�شريك لكم
ُّ
فال ُب َّد � ْأن تتح ّببوا �إليه ب�أفعالكم ..وبهذا ي َّت�ضح ما يجب على الإن�سان فعله لكي
ُيظهِر مح ّبته ..فيجب � ْأن يكون وف ّياً ،و� ْأن ُيظهِر الأمانة والإخال�ص ،و� ْأن ال يرفع

(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/19هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/7/19هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/9/22هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/7/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/21هـ�.ش.
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�سقف تو ّقعاته ،و�أن ُيظهِر المح ّبة والتعاون .هذه هي الأمور التي توجد المح ّبة،
وهذه هي م�س�ؤول ّية ك ِّل طرف تجاه الطرف الآخر .يجب � ْأن يكون هناك مح ّبة
وتعاون في الحياة الزوج ّية ،و� ْأن ال يكون هناك اعترا�ضات وطلبات كثيرة»(((.

5757الثقة لي�ست بالتعاقد:

«الثقة لي�ست �أمراً تعاقد ّياً� ،أي :تعال لأثق بك �أو لتثق بي ،الم�س�ألة لي�ست
كذلك ،بل ال ُب َّد من ك�سب الثقة بح�سن التعامل ،وبرعاية الأخالق والآداب،
وبمراعاة الحدود والموازين ال�شرع ّية»(((.
«عدم الثقة يقطع جذور المح ّبة .ال ت�سمحوا له ب� ْأن يوجد .ال�شعور بعدم
الوفاء كالجذام ي�أكل المح ّبة ويفنيها»(((.
«ف�إذا َ�ش َع َرت الزوجة ب�أ َّن زوجها يكذب عليها� ،أو َ�ش َع َر الرجل ب�أ َّن زوجته تكذب
أح�س ٌّ
كل منهما ب� ّأن الآخر غير �صادق في ما ُيظهره من المح ّبة ،ف�إن هذا
عليه� ،أو � َّ
�س ُي�ضعِف �أ�سا�س المح َّبة� .إذا �أردتم � ْأن تدوم المح َّبة بينكم فاحفظوا الثقة بينكم،
و�إذا �أردتم � ْأن ت�ستم ّر حياتكم الم�شتركة فال ُب َّد من المحافظة على المح ّبة»(((.

المتبا َدل:
5858المراعاة والتف ُّهم ُ

«ال ُب َّد للرجل � ْأن يفهم �ضرورات المر�أة ،يفهم م�شاعرها ،ال يغفل عن حالها،
وال يعتبر نف�سه �صاحب االختيار ومطلق العنان في المنزل .فالزوج والزوجة
فردان �شريكان رفيقانٍّ ،
وروحي .على الرجل � ْأن ُي�ساعد
لكل منهما �أفق فكريٌّ
ٌّ
المر�أة لكي تجبر ت� ُّأخرها في مجتمعها»(((.
«لقد ا ّتخذ الإ�سالم تدابير في داخل الأُ�سرة ،بحيث ُتح ّل الخالفات الداخلية
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/12/19هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/10هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/11/16هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/6/6هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/10هـ�.ش.
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تلقائي ،فقد �أمر الرجل � ْأن ُيراعي بع�ض ال�شيء و�أمر المر�أة كذلك �أن
ب�شكل
ّ
تراعي هي الأخرى ،و�إذا ح�صلت هذه المراعاة ف�سوف لن تتف ّكك �أ ّية �أُ�سرة �أو
تزول ،فتف ُّكك الأُ�سر �إ َّنما يح�صل في الغالب ب�سبب عدم المراعاة ،فال َّرجل الذي
ال يعرف كيف ُيراعي والمر�أة التي ال تت�ص ّرف بعقل ،والرجل الذي ي�ستخدم
العنف والحدّة المفرطة فيما ال ُتطيق المر�أة ذلك ،هذا ك ّله خط�أ ،حدّة الرجل
خط�أ وعناد المر�أة خط�أ �أي�ضاً ،ف�إذا لم يكن الرجل حا ّداً و�أخط�أ ذات م ّرة فعلى
المر�أة � ْأن ال ُتعاند .عليهما � ْأن ُيراعيا ويت�آلفا ،عندها �سوف لن تتف ّكك �أ ّية �أُ�سر ٍة
و�ستبقى �إلى الأبد»(((.

5959الع ّفة الجن�س ّية:

«جعل الإ�سالم الغريزة الجن�س ّية �أ�سا�ساً لبناء الأُ�سرة� ،أي �أ ّنها و�سيلة لتقوية
الأُ�سرة ،ماذا يعني هذا؟ يعني �أ ّنه �إذا كان الرجل والمر�أة عفيفين ومتد ّينين
ويخافان اهلل تعالى ويجتنبان المع�صية في مجال الغريزة الجن�س ّية – كما �أمر
الإ�سالم – ف� ّإن احتياج الرجل والمر�أة �أحدهما �إلى الآخر �سيكون �أكثر .و�إذا كان
االحتياج �أكثر ،ف� ّإن هذه الأُ�سرة وا ّلتي �أ�سا�س بنائها الرجل والمر�أة �ستكون �أكثر
تما�سكاً»(((.
«الإ�سالم يطمح ل ْأن ال ُت�سلب هذه الركيزة من الأُ�سر ،وي�ؤ ِّكد على � ْأن ال ُي�شبع
النا�س هذه الغريزة خارج محيط الأُ�سرة ،لكي ال ُي�صبحوا غير مبالين وال مهت ّمين
بعوائلهم ،ولهذا فقد �س ّد الأبواب التي ت�ؤ ّدي �إلى ذلك»(((.

6060العفاف والحجاب ح�صن الأ�سرة:

أجنبي والحجاب ،وجواز النظر وعدم جوازه ،والعالقات
«م�س�ألة ال َم ْحرم وال ّ

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/11/20هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/12/9هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/12/18هـ�.ش.
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تتم مراعاتها
غير ال�سليمة والم�ض ّرة ،هذه �أمور �أ ّكد عليها الإ�سالم كثيراً ،والتي ال ُّ
في بع�ض البلدان والمناطق البعيدة عن الإ�سالم.
فهذه و� ْإن كان فيها بع�ض التقييد للمر�أة� ،إ ّال � ّأن ال�شارع المقدّ�س و�ضعها و�أ ّكد
عليها لأجل حفظ الأُ�سرة وثبات هذا الكيان المه ّم ،و�أيُّ �إن�سان �إذا تد ّبر وت�أ ّمل في
المو�ضوع ف�إنه �سيرى حِ َكماً عظيمة ج ّداً»(((.
أجنبي وعدم الإختالط
«فعندما ُتالحظون في الإ�سالم م�س�ألة ال َم ْحرم وال ّ
بين الرجل والمر�أة و�أمثال ذلك ،فهذه لي�ست رجع ّية ،بل هي من �أد ِّق الق�ضايا
الإن�سان ّية .و�أحد �أه ِّم هذه الق�ضايا هي �أن يبقى كيان الأُ�سرة متما�سكاً؛ ل ّأن الزوج
والزوجة �سي�شعران بالوفاء �أحدهما للآخر ،وال يتحا�سدان ،وهذه م�س�ألة مه ّمة
للغاية»(((.
«هذا الحجاب الذي و�ضعه الإ�سالم ،و َم ْن ُعه النظرة الحرام ،واعتبار تلك
العالقات غير م�شروعة ،ك ّل ذلك من �أجل � ْأن تتمركز محبتكم وقلوبكم حول
نقطة واحدة� ،سواء �أنتم الرجال �أم � َّ
أنتن الن�ساء»(((.
وال�ستر ،وعدم اختالط الرجل
«� ّإن ما ُتالحظونه في الإ�سالم كالحجاب ِّ
والمر�أة و�أمثال هذه الأمور ،والتي يت�ص َّور بع�ض �ض ِّيقي الأُفق وذوي النظرة
القا�صرة �أنها �أمور �سطح ّية ،ك ّ
ال !...هذه الأمور �أمور عميقة ،والغر�ض منها هو
تما�سك الأُ�سرة وثبات ق ْل َب ْي الزوجين وبقاء الأُ�سرة ُم�ست ِق ّرة ،فهي �إ ّنما ُوجدت
إ�سالمي من قبيل ال َم ْح َرم
لأجل ذلك .فالق�ضايا التي يطرحها الإ�سالم والفقه ال
ّ
وغير ال َم ْح َرم� ،أو ال تنظر ،ال ُتقم عالقة ،ال ت�صافح ،ال ت�ضحكي ،ال تتب ّرجي ،ال
تتز ّيني �أمام الآخرين ،ك ّل هذه الأمور هي لأجل �أ ّنها �إذا روعيت ف� ّإن كيانكم هذا
و�أ�سرتكم النا�شئة هذه� ،ستبقى متما�سكة و�ستخلو من الم�شاكل ،و�سي�شعر الرجل
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/12/11هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/10/15هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/3/30هـ�.ش.
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والمر�أة ب� ّأن م�صير ٍّ
كل منهما مرتبط بالآخر ،ومرتبط بهذه العائلة ،ال � ْأن ت�شعر
المر�أة ب�أ َّن البيت قيد بالن�سبة لها� ،أو ي�شعر الرجل ب�أ َّن البيت والمر�أة �أم ٌر مزعج
بالن�سبة �إليه»(((.
«� ّإن ت�أكيد الإ�سالم على ِّ
غ�ض الب�صر وعدم جواز النظر �إلى الأجنب ّية وتوجيهه
خا�صة� ،إ ّنما هو ب�سبب � ْأن عين الرجل �إذا انحرفت
كلاّ ً من الرجل والمر�أة بطريقة ّ
ح�صة الزوجة �إلى تلك الجهة من دون فرق
�إلى جهة ما ،عندها �سيذهب جزء من ّ
في ذلك بين الرجل والمر�أة ،حيث �سيذهب جزء �إلى تلك الجهة ،وعندما تق ّل
الح�صة ف� ّإن المح ّبة �ست�ضعف ويتزلزل كيان الأُ�سرة ،وحينها �ستخ�سر ما
تلك
ّ
ينفعك وتك�سب ما ي�ض ُّرك ،والذي تتوهّ م �أ ّنك ح�صلت عليه»(((.

6161فل�سفة الحجاب والعفاف:

«عندما يتحدّث الإ�سالم والآيات القر�آن ّية عن الحجاب ،وعندما ُتق َّنن العالقة
بين الرجل والمر�أة ،ف� ّإن هذا ل�صالح النا�س �أنف�سهم ،ول�صالح الأُ�سرة ،ول�صالح
أزواجه َُّن ،ول�صالح ال�شباب الذين ُيريدون
الن�ساء ال ّلواتي ُي ِر ْد َن � ْأن ال َي ْف ِق ْد َن � َ
� ْأن ال يفقدوا زوجاتهم المحبوبات ،وهذا غير ممكن بدون المواظبة ومراعاة
الحجاب ،وهكذا هي �آيات القر�آن حكيمة وعميقة»(((.
أجنبي وغيره ،وهذا الحجاب و�ستر المر�أة ،وقوله تعالى
«هذا التمييز بين ال ّ
وج ُه ْم{((( � ،أي :ال تفتحوا عيونكم على
} ُقل لِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين يَ ُغ ُّ�ضوا مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ ْم َويَ ْح َف ُظوا ُف ُر َ
كل هذا؟ ُّ
ك ِّل منظر ،ال تنظروا لك ِّل �شيء لكي ال تنجذبوا لك ِّل طرف ،لماذا ُّ
كل هذا
لكي يبقى الزوج والزوجة و ِف ّيين وعطوفين �أحدهما على الآخر ،ذلك الرجل وتلك
المر�أة في المجتمعات الفا�سدة في العالم� ،أينما حلاّ وحيثما ذهبا يختلط �أحدهما
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/15هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/17هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/5/11هـ�.ش.
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بالآخر ويفعالن ما يحلو لهما ،فما �أهم ّية الأُ�سرة بالن�سبة لهما؟ ال �شيء !..و�س ّموا
ذلك حر ّية! ف�إذا كانت هذه هي الحر ّية فهي �أكبر الم�صائب على الب�شر ّية.
الرجل الذي ال رادع له وب�إمكانه التمايل نحو الن�ساء كما يحلو له بال �أيّ حاجز
إن�ساني ،وال وقاية لها،
واقٍ  ،والمر�أة التي لم تتز ّين بالحياء والعفاف والحجاب ال ّ
مثل هكذا رجل �أو هكذا امر�أة ال يك ُِّن ٌّ
كل منهما ل�شريكه �أيَّ احترام �أو �أهم ّية .في
ويحب �أحدهما الآخر ،وك ّل
الإ�سالم المر�أة والرجل م�س�ؤوالن �أحدهما عن الآخر،
ّ
منهما محتاج للآخر ،لماذا هذه ال�سل�سلة الطويلة من الأحكام المتر ّتبة على
الزوج ّية؟
ُّ
كل هذه الأحكام لكي تبقى الأُ�سرة ُمتما�سكة ويبقى الزوجان معاً وال يخون
(((
�أحدهما الآخر».

وتوا�صوا بال�صبر:
توا�صوا بالحقّ
َ
َ 6262

«وحدة القلب والتعاون تعني � ْأن ُتحافِظوا على بع�ضكم بع�ضاً في الطريق �إلى اهلل.
وتوا�صوا بال�صبر� .إذا ر�أت �س ّيدة المنزل �أ َّن زوجها �سيقع في انحراف،
توا�صوا بالحق
َ
َ
ك� ْأن يقع مث ً
ال في معاملة غير م�شروعة� ،أو ت َّيار خاطئ� ،أو ك�سب غير �صحيح� ،أو
�صداقات غير �سليمة ،ف�أ ّول من يجب عليه حفظه هي زوجته ،وفي المقابل �إذا
أح�س الزوج من زوجته بالخط�أ ف�أ ّول من يحفظها هو زوجها .وطبعاً الحفظ يت ّم
� ّ
بالمح ّبة وال ِّل�سان العذب ،وبالمنطق ال�صحيح وبال�سلوك الحكيم ،ولي�س ب�سوء
ُ
الخ ُلق «والزعل» وهكذا �أمور ،يعني � ْأن ُيراقب �أحدُهما الآخر لكي ال يخرج عن
الطريق ال�صحيح»(((.

6363الرقابة الأخالق ّية رعاية:

أهم م�ساعدة لل�شريك هي العمل على حفظه متد ِّيناً .راقبوا � ْأن ال ي�صدر
«� ُّ

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/9/12هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/8/21هـ�.ش.
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والتر�صد .هذه
ديني عن �شريككم .ولي�ست هذه المراقبة بمعنى الحرا�سة
ُّ
خط�أ ّ
المراقبة مراقبة �أخالق ّية ،مراقبة عطف ورحمة ،ومراقبة رعاية� .إذا �شاهدتم
خط�أ من �شريككم ال ُب َّد � ْأن ُتعالجوه و ُتزيلوه عنه ب�أ�سلوبٍ لطيف وحكيم»(((.

�6464إثارة الغيرة والح�سد:

«ال ُتثيروا ح�سد وغيرة بع�ضكم بع�ضاً:

�أنا دائماً �أو�صي ال�شباب� ،أ َّنكم في تعاملكم مع غير المحارم من الن�ساء وح ّتى
المحارم ،ال تفعلوا �شيئاً �أو تتحدّثوا بحديث ُيثير ح�سد زوجاتكم ،و�أو�صي الن�ساء
�أي�ضاً � ْأن ال يفعلن �شيئاً �أو يتك ّلمن مع غير المحارم من الرجال بحيث ُيثر َن
أزواجهن ،فهذا التحا�سد يجلب �سوء ّ
ّ
الظن وي�ضعف �أ�سا�س
الغيرة والح�سد لدى �
المح ّبة ويقتلعها من الجذور»(((.

6565المحافظة على الأ�سرار الزوج َّية:

«ال ُب َّد للزوج والزوجة � ْأن ُيحافظا على �أ�سرار بع�ضهما بع�ضاً .ال ينبغي للزوجة
� ْأن تبوح ب�أ�سرار زوجها �أمام الآخرين .الرجل كذلك .ال ينبغي �أن يذهب مث ً
ال
ويتحدّث ب�أ�سرار زوجته في المحفل العام �أو دعوة ال�ضيافة .انتبهوا لذلك،
�إحفظوا �أ�سرار بع�ضكم بع�ضاً كي تكون الحياة جميلة ومتما�سكة �إن �شاء اهلل»(((.

6666الإن�سجام المتبادل:
ال يوجد �إن�سان بال عيب!

«�إذا �شاهدتم عيباً ما في �شريككم – وال يوجد �إن�سان ال عيب فيه – وكان ال ُب َّد
تحمله – فتح َّملوه لأ ّنه في نف�س الوقت يتح َّمل عيباً من عيوبكم – فالإن�سان
من ُّ
التحمل.
ال يعرف عيوبه ،بل يعرف عيوب الآخرين ولذلك فال ُب َّد من البناء على
ُّ
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/8/3هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/9/10هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/24هـ�.ش.
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ف�إذا كان قاب ً
ال للإ�صالح �أ�صلحوه و�إ ّال فتك َّيفوا معه»(((.
«كان ُيقال قديماًّ � :إن المر�أة هي التي يجب � ْأن تن�سجم ،فك�أ ّنهم لم يعترفوا ب�أيِّ
دور للرجل في عمل ّية الإن�سجام ..ك ّ
ال! الإ�سالم ال يقول بذلك ،الإ�سالم يقولّ � :إن
على الولد والبنت كليهما � ْأن ين�سجما ،كالهما يجب � ْأن يتوافقا و� ْأن ُي�ص ِّمما على
�إدارة حياتهما العائل ّية بطريقة �صحيحة وكاملة وهادئة ،وم�صحوبة بالمح ّبة
والع�شق ال ُمتبادَل ،و� ْأن ُيداوما على ذلك ويحفظاه ،ف�إذا تو ّفر ذلك �إن �شاء اهلل –
ال�صعب في ظ ّل الترب ّية الإ�سالم ّية – �ستكون تلك الأُ�سرة
وتو ُّفره لي�س بالأمر ّ
هي الأُ�سرة ال�سليمة كما يراها الإ�سالم»(((.

6767الإمام { :اذهبا وان�سجما:

«ذهبت ذات م ّرة �إلى ال�س ّيد الإمام { ،وكان ُيريد � ْأن يعقد قران زوجين ،فما
� ْإن ر�آني ح ّتى قال :تعال وكن طرف العقد .وخالفاً لما كنت �أقوم به من الإطالة
والتف�صيل والحديث ،ف�إ ّنه كان يقر�أ ال�صيغة �أ ّو ًال ث ّم يتحدّث باخت�صار ،والحظت
�أ ّنه وبعد �أن ذكر �صيغة العقد ا ّتجه �إلى الفتى والفتاة وقال لهما� :إذهبا وان�سجما،
وقد ف ّكرت والحظت �أ ّننا مع ك ِّل ما نقول � اّإل � ّأن كالم الإمام كان مخت�صراً بهذه
العبارة� :إذهبا وان�سجما»(((.

6868ماذا يعني الإن�سجام؟

«ليكن �سعيكما في جميع مراحل حياتكما – خ�صو�صاً ال�سنين الأربع �أو الخم�س
الأولى – هو � ْأن تن�سجما فيما بينكما ،ال � ْأن تكونا بحيث �إ َّنه وبمجرد � ْأن ي�صدر عن
�أحدكما �شيء ُّ
يدل على عدم الإن�سجامُ ،يقابله الآخر بالمثل �أي�ضاً .ك ّ
ال!
�أظهرا الإن�سجام �سو ّي ًة ،و�إذا ر�أيت من �شريكك عدم الإن�سجام �أظه ْر �أنت

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/4/9هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/11هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1370/4/20هـ�.ش.
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تح�سن فيها الم�ساومة والتنازل»(((.
الإن�سجام ،فهذا من ال َمواطِ ن التي ُ
«ما معنى الإن�سجام؟ هل معناه �أن ترى المر�أة � ّأن هذا الرجل هو مطلوبها
المثالي
المثالي لكي تن�سجم معه� ،أو � ْأن يرى الرجل �أ َّن هذه المر�أة هي مطلوبه
ّ
ّ
وهي ِق ّمة الطموح لكي ين�سجم معها ،و�إذا وجد �شيء من الإعوجاج ولو بمقدار
ذ ّرة هنا �أو هناك ،فهذا ما ال ُيمكن قبوله ،هل هذا معنى الإن�سجام؟
كلاّ ! لأ ّنه �إذا كان الأمر كذلك فالإن�سجام يح�صل ب�صورة طبيع ّية وال حاجة لإرادة
�أيٍّ منكم ،فعندما يُقال� :إ ّن عليكم � ْأن تن�سجموا ،فهذا يعني � ْأن تتعاي�شوا مع الو�ضع
الموجود �أو الطارئ ،هذا هو معنى الإن�سجام� ،أي� :إ ّن �أموراً قد تطر�أ في الحياة؛ �إذ
�إ ّن الزوجين ا َّللذين لم يكن �أحدهما على معرف ٍة بالآخر� ،أو قد يكونان من ثقافتين
مختلفتين� ،أو تكون عاداتهما مختلفة ،فمن الممكن � ْأن ي�ش ُعرا في البداية ب�شيء من
عدم الإن�سجام ..لي�س الآن وفي بداية الزواج حيث ال ي�شعر �أحدهما ب�شيء ..و�إ ّنما
يح�سا ب�شيء من عدم الإن�سجام.
بعد م�ضي بع�ض الوقت ،حيث يُمكن � ْأن ّ
فهل ينبغي حينئذٍ � ْأن يتقاع�سا �أحدهما عن الآخر ويقول الرجل �أو تقول
المر�أةّ � :إن الآخر لم َي ُعد ُينا�سبني؟!
ال !..يجب عليكم � ْأن ُتك ّيفوا �أنف�سكم مع هذا الأمر ،ف�إذا كان الو�ضع قاب ً
ك ّ
ال
للإ�صالح ف�أ�صلحوه ،و�إذا ر�أيتم �أنه ال ُيمكن �إ�صالحه فال بد من الت ّكيف
معه»(((.
«التوافق في البيئة العائل ّية من الواجبات ،فال ينبغي للرجل والمر�أة � ْأن
يعتقدا ب� ّأن ما قااله ال ُب َّد �أن يتح ّقق ،ال يكون الأمر كذلك ،بل ال ُب َّد � ْأن يكون
البناء على الإن�سجام بينهما ،وهذا الإن�سجام �ضروريّ  ،ف�إذا الحظتم � ّأن مطلوبكم
ال يتح ّقق �إ ّال بالتنازل فتنازلوا»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/4/31هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/1/16هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/4/9هـ�.ش.
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«الإن�سجام في الحياة �أ�سا�س بقائها ،وهو الذي يخلق المح ّبة ،ويجلب البركات
الإله ّية ،وهو الذي ُيق ِّرب القلوب بع�ضها �إلى بع�ض و ُيق ّوي العالئق»(((.

�6969إدراك الطرف الآخر:

«�أ�سا�س ق�ض ّية الزواج هو عبارة عن التفاهم والأُن�س واال ّتحاد في الحياة بين
طبيعيّ ،
لكن الإ�سالم وبما و�ضعه للزواج من
موجودين ،وهذا في الأ�صل �أم ٌر
ٌّ
قواعد و�آداب و�أحكام ،فقد منحه ديمومة وبركة« .على الزوج والزوجة � ْأن ُيدرك
أوروبي ،ل ّكنه تعبير ج ّيد� ،أي � ْأن ُيدرِك ٌّ
كل
�أحدهما الآخر ويفهمه» هذا تعبير � ّ
منهما �آال َم الطرف الآخر واحتياجاته ،ويت�سامح معه ،وهذا ما ُي�س ّمى (بالإدراك)
وبتعبير �آخر � ْأن يكون هناك درك وفهم متقابل في الحياة .وهذا م ّما يزيد
المح ّبة»(((.

ال�سلبي:
7070عدم التدخُّ ل
ّ

ُّ
التدخل كثيراً في جزئ ّيات حياتهم؛
«ال ُب ّد من �إر�شاد ال�شباب ،لكنْ ال ينبغي
لأ َّن هذا �سوف ُيع ِّقد حياتهم»(((.
«ال يجوز � ْأن ُيزلزل بع�ض النا�س هذا البناء ال ُم�ستحكِم� ،سواء ّ
بتدخله �أم
ال�صبياني ،ف�إذا الحظوا �أ َّن ّ
تدخلهم ُيف�سد العالقة بين الزوج
ب�ضحالته وطبعه
ّ
والزوجة ،فلي�س من ح ّقهم � ْأن ّ
يتدخلوا بعد ذلك»(((.
«�إذا �أراد الكبار �أن يعي�ش �شبا ُبهم ب�سعادة ،فال ُب َّد � ْأن ُيقدِّموا لهم الن�صيحة
ّ
يتدخلوا في �ش�ؤونهم ،بل يدعونهم ليعي�شوا
والإر�شاد ،لكن ال ينبغي � ْأن
حياتهم»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/11/19هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/6/31هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/6هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/17هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/18هـ�.ش.
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يقول ال�س ّيد علي الخامنئي }:

«ال يجوز � ْأن ي�أتي الكبار – ال �سمح اهلل – �إلى �أحد الزوجين ويطعنوا بالآخر
�أو يقولوا ما ُيع ِّكر النفو�س ،بل يجب � ْأن ي�سعى الكبار للتقريب بين الزوجين
وربط قلبيهما �أكثر»(((.
«� ّإن للوالدين دوراً كبيراً في �إيجاد المح ّبة ،فعلى وا ِلدَي الزوج �أو الزوجة � ْأن
حب الزوجان �أحدهما الآخر ،و�إذا الحظوا �شيئاً ال ُيعجبهم
يحر�صا دائماً على � ْأن ُي َّ
من الطرف الآخر فال يذكروه البنهم �أو ابنتهم .ل َي َدعُوا ه�ؤالء الإثنين يزدادان
�أُن�ساً �أحدهما بالآخر ،وتزداد مح ّبتهما يوماً بعد �آخر»(((.
«يجب � ْأن ُيحاول الآباء والأُ ّمهات � ْأن ي�ضمنوا مح ّبة الزوج والزوجة ،والذين
هم �أبنا�ؤهم ال�شباب الذين يتز ّوجون حديثاًُ ،يمكن � ْأن يح�صل خالف في بع�ض
الأحيان ،فعلى الوالدين والذين هم �أكثر تجربة و�أكبر �س ّناًْ � ،أن ال َي َدعُوا هذا
ينتهي �إلى برودة العالقة بين الزوجين ال�شا ّبين»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/8/11هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/6/31هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/12/9هـ�.ش.
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الف�صل ال�ساد�س

الغربي
أزق
�
الم
ّ
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7171الأ�سرة الغرب ّية:

ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي }:
يقول ّ

خا�صة في الغرب ُتعاني
«من ال ُم�س َّلم به �أ َّن الأُ�سرة المعا�صرة غير الم�سلمة ّ
من التم ُّزق واال�ضطراب ،وتعي�ش الآن مرحلة الزوال �أو الإنهيار كما يذهب �إلى
هذا بع�ض علماء االجتماع.
لقد نمت في بالد الغرب نزعة انقطاع الطفل عن والديه ،ج َّراء انهماكهما في
العمل وا�ستهالك البلدان ال�صناعية طاقة الأ ّمهات التربو ّية لم�صلحة الم�صانع،
ف�أ ّدى ذلك �إلى عزل الطفل عن والديه ،وال ّزج به في المدار�س الداخل ّية ،مُنقطِ عاً
عن �أهله �سنوات طفولته.
والروحي في �شخ�ص ّية الإن�سان في كثير
العاطفي
ونتج عن ذلك �ضمور ال ُبعد
ّ
ّ
من البالد ال�صناع ّية ...و�أ ّدى ذلك �إلى تف ّكك الأُ�سرة و�ضياعها ،وعي�ش ك ّل �شخ�ص
منها منفرداً عن الآخر».
ويقول }:

«ما ُي�شاهد اليوم في البلدان الغرب ّية هو عبارة عن �أجيال بال هو ّية� ،أجيال
�ضائعة حائرة� ،آباء و�أُمهات ال يعرفون �شيئاً عن �أبنائهم منذ �سنين ،رغم �أ ّنهم
يعي�شون في مدينة واحدة ،هذا ف�ض ً
ال عن �أن يكونوا في مدينة �أخرى .الأُ�سرة قد
تف ّككت والنا�س في عزلة»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/2/28هـ�.ش.
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«يوجد في البلدان الأوروب ّية والأميرك ّية �أعداد كبيرة من الن�ساء بال �أزواج،
ورجال بال زوجات ،ويتبع ذلك �أطفال بال وا ِلدَين� ،أطفال �شوارع ،ونتيجة ذلك
الجناة .تلك البيئة ،بيئة جريمة ،هذا ما ت�سمعونه في الأخبار،
توجد �أعداد من ُ
حيث يقوم الطفل فج�أة بجريمة قتل في مدر�سة �أو �شارع �أو قطار فيقتل من
النا�س .وال يح�صل هذا لم ّرة �أو م َّرتين .وال ي�ؤ ّدي �إلى قتل �شخ�ص �أو �شخ�صين
فقط ،وهكذا ف� ّإن م�ستوى العمر للمجرمين �آخذ بالتد ّني ،فقد كانوا �شباباً من
�أبناء الع�شرين ،ث ّم �شباباً في �سنّ ال�سابعة ع�شر وال�ساد�سة ع�شر ،والآن �صبياناً في
الثالثة ع�شر �أو الرابعة ع�شر من العمر ،يرتكبون الجرائم في �أمريكا ،يقتلون
الإن�سان بد ٍم بارد .عندما ي�صل المجتمع �إلى هذا الم�ستوى فال ُيمكن جمعه
وبنا�ؤه بعد ذلك»(((.

7272خطيئة الغرب الكبيرة:

«�إحدى م�شاكل الغرب والتي �ستق�ضي عليه بالتدريج كح�شرة (الأر�ضة) ،والتي
�ستجعله ُم�شرِفاً على ال�سقوط والهالك بمرور الأ ّيام – على الرغم من التقدُّ م
والعلمي – هي م�س�ألة �إهمال الأُ�سرة ،فهم لم يتم ُكنوا من حماية
ال�صناعي
ّ
ّ
(((
الأُ�سرة ،فالأُ�سرة في الغرب غريبة و ُمه َملة و ُمهَانة» .
«�أحد الأخطاء الكبيرة للح�ضارة الغرب ّية بحق الب�شر ّية� ،أ ّنها ه ّونت الزواج في
نظر النا�س ،و�ص ّغرت م�س�ألة تكوين الأُ�سرة .لقد جعلوا م�س�ألة الزواج كالثوب
الذي ي�ستبدلونه»(((.
تلك البلدان التي تم ّزقت فيها الأُ�سرة ،ف� ّإن �أ�س�س ح�ضارتها تهت ّز في الواقع
و�ستنهار في النهاية»(((.
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/11/9هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/12/1هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/24هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/11/9هـ�.ش.
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7373وحدة الن�ساء:

ّ
ِوحدهن ،المر�أة التي تعي�ش بمفردها بعيداً عن عائلتها
«كم من الن�ساء َيع ِْ�ش َن ل
في �ش ّقة �سكن ّية ،تعود في الليل بمفردها وتنه�ض في ال�صباح بمفردها ،ال �أني�س،
وال زوج ،ال ولد وال حفيد ،وال قريب معها لتتحدّث �إليه .النا�س في تلك البيئة
الإجتماع ّية يعي�شون ُفرادى في الغالب ولوحدهم ،فلماذا يا ُترى؟ والجواب هو:
ل ّأن ج َّو الأُ�سرة قد ُفقِد وانعدم في تلك المجتمعات»(((.
«اليوم ُيالحظ في الغرب – وللأ�سف – �أ َّن كيان الأُ�سرة بد�أ ي�ضمح ّل بالتدريج
الثقافي والف�ساد الذي ابتلوا به ،و�أخذ
ويزول ،و�آثار ذلك هي في ذلك ال�ضياع
ّ
يزداد يوماً فيوماً بحيث يزول ما كان عندهم»(((.

الحر َّية الجن�س ّية وانهيار الأُ�سرة:
ُ 7474

خا�صة في �أمريكا وبع�ض دول �أوروبا ال�شمال ّية – من
«في العالم
الغربي – ّ
ّ
الحر ّية
المعروف � ّأن كيان الأُ�سرة ُمتزلزِل ج ّداً ،لماذا؟ ال�سبب هو الإ�سراف في ُ
أخالقي في تلك المناطق .فعندما ت�شيع الفاح�شة ويح�صل
الجن�س ّية والتح ُّلل ال
ّ
الرجل والمر�أة على رغباتهما الجن�س ّية خارج الأُ�سرةُ ،ي�صبح هذا الكيان بال معنى،
و�أمراً مفرو�ضاً و�شكل ّياً ،ولذلك فهما متباعدان عاطف ّياً و� ْإن لم يكونا منف�صلَين
في الظاهر �إ ّال �أ ّنهما غير متحا ّبين»(((.

7575التح ُّلل �سبب االنهيار:

«�إذا كان النا�س بال قيود ،بحيث ُي�شبعون غريزتهم الجن�س ّية كما ُيريدون� ،أو
في حالة عدم تكوين الأُ�سرة� ،أو �إذا ُوجدت فهي �ضعيفة وخاوية ،و ُيمكن تهديدها
وهدمها ،و�أي ريح ُيمكن � ْأن تقتلعها ،لذا ف ُتالحِ ظون �أ ّنه في �أيِّ مكان من العالم
توجد الحر ّية الجن�س ّية ،ت�ضعف الأُ�سرة بنف�س ذلك المقدار؛ ل ّأن الرجل والمر�أة

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/8/5هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/4/18هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1380/12/9هـ�.ش.
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االجتماعي لإ�شباع غريزتهما الجن�س ّية.
ال يحتاجان �إلى ذلك النظام
ّ
�أ ّما في الأماكن التي يحكم فيها الدّين وال توجد حر ّية جن�س ّية ،وك ّل �شيء
ينح�صر بين الزوج والزوجة ،ف� ّإن كيان الأُ�سرة يكون ُم�صاناً»(((.

الم َ
�صط َنع:
7676الع�شق ُ

«في بع�ض البلدان حيث تط ّور العلم ب�شكلٍ �سريع ج ّداً� ،أُجبر النا�س على
العي�ش بحيث � ّإن �أفراد العائلة ال �ش�أن لأحدهم بالآخر ،فالأب يعمل في مكان
والأ ّم تعمل في مكان �آخر ،ال يرى �أحدهما الآخر ال ُيعدّان الطعام �أحدهما
للآخر ،وال ُيظهران المح ّبة والتعاطف ،وال ُير�ضي �أحدهما الآخر ولي�س بينهما
متخ�ص�صي علم النف�س حول الأطفال،
حقيقي ،و�إذا �أرادا العمل بن�صائح
ارتباط
ّ
ّ
تجمعاً عائل ّياً.
اتفقا على �ساعة مع ّينة ي�أتي فيها الأب والأ ّم �إلى المنزل و ُيقيمان ُّ
العائلي ،والموجود في الأُ�سر ال�سليمة ب�صورة
لكي يتم ّكنا من عقد هذا االجتماع
ّ
طبيع ّية ،ف�إ ّنهما ي�صطنعان ذلك لأنف�سيهما .وفي ذلك الوقت ينظر ذلك الرجل
�أو تلك المر�أة �إلى �ساعته مراراً ليرى متى ينتهي هذا ال ّلقاء؛ لأ َّن لديهما موعداً
في ال�ساعة ال�ساد�سة مث ً
ال في مكان �آخر ،وبهذا ال يتك ّون ج ّو ولقاء عائلي ،وال
ي�شعر الأطفال بالأُن�س»(((.

7777الأ�سر الم�صطنعة:

«الأُ�سر هناك غير مُتحا ّبة ،والأُ�سر ال حقيقة لها ،حيث يعي�ش الرجل والمر�أة
في مكان واحد � اّإل �أنهما منف�صالن �أحدهما عن الآخر ،فال �شيء من تلك الجل�سات
العائل ّية وال تلك المح ّبة العائل ّية ،وال ذلك الأُن�س الكبير مع بع�ضهم ،وال يرى
الرجل نف�سه مُحتاجاً للمر�أة وال ترى المر�أة نف�سها محتاجة للرجل ،ك ّل ما في
الأمر هو � ْأن يوجد �شخ�صان يعي�شان في منزل واحد»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1370/4/20هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/4/22هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/2هـ�.ش.
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�سن الزواج:
ّ 7878

«في المجتمعات الغرب ّية يق�ضي ال�شباب فترة الن�شاط وهيجان الغرائز ُبحر ّية
تا ّمة ،وعندما ي ّتجهون نحو الزواج وتكوين الأُ�سرة ف� ّإن ق�سماً كبيراً من ميلهم
الطبيعي وغرائزهم تكون قد خمدت ،ويزول �أو ُّ
يقل ذلك ال�شوق والمح ّبة والع�شق
ّ
(((
الذي من المفتر�ض � ْأن ينغر�س في روح الزوج والزوجة» .
«� ّإن ما يطرحه بع�ض النا�س من � ّأن ّ
�سن الزواج هي �سنين �أوا�سط العمر المعمول
به في الغرب والثقافة الغرب ّية �ش�أنه �ش�أن �أغلب الأمور الخاطئة ،وهو على خالف
الفطرة الإن�سان ّية والم�صلحة الب�شر ّية ،ونا�شئ عن الإقبال على �إ�شباع ال�شهوات.
ال�شاب
وال ُمح ُّبون ُيريدون � ْأن تنق�ضي �أ ّيام ال�شباب با َّللذة كما ي�صطلحون ،وي�أتي
ّ
بك ّل الموبقات ،وبعد � ْأن ّ
تعطلت قواه وعزفت نف�سه وخمدت �شهوته عندها ي ّتجه
نحو الأُ�سرة.
�أنتم ُتالحظون � ّأن الحياة الأُ�سرية هكذا هي في الغرب ،طالق كثير وزواج غير
ناجح ،رجال ون�ساء بال وفاء ،تجاوزات جن�س ّية كثيرة ،انعدام الغيرة ،هذا ما تعنيه
الحياة الأُ�سر ّية هناك»(((.

ال�سن غير المنا�سب:
�7979إنهيار الأ�سرة من ّ

خا�صة تلك التي امتزجت
«�إذا نظرتم اليوم �إلى المجتمعات الغرب ّية – ّ
بال�صناعة واالت�صاالت ال�صناع ّية والآل ّية – �ستالحظون � ّأن الأقذار تزداد هناك
أخالقي في المجتمع ف� ّإن ذلك المجتمع �سوف
يوماً بعد �آخر ،ف�إذا انت�شر الف�ساد ال
ّ
ينهار ،وهذه لي�ست باليا تنزل دفع ًة واحدة مثل الزلزلة وال�سيل ،بل هي باليا
تح ّل بالمجتمع ال ُتد َرك
تدريج ّية ،والم�شكلة �أ ّنها ال عالج لها .فهي باليا عندما ُ
ب�سرعة ،بل بالتدريج� ،أي :عندما ت�صل ال�ضربة �إلى الأعماق ،ففي ذلك الوقت
ُينتبه �إليها وحينها ال ينفع معها عالج .لقد و�صلت في الحقيقة �إلى مراحل
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/11/17هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/26هـ�.ش.
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خطرة ج ّداً في هذا االنحدار ،وهذا ك ُّله ب�سبب �أ َّن البنات والأوالد ال يتز َّوجون
زواجاً ناجحاً وثابتاً في ّ
ال�سن المنا�سبة ،وبعدها عند تكوين الأُ�سرة ف� ّإن البيئة
العائل ّية تكون خالية من المح ّبة»(((.
«� ّإن كيان الأُ�سرة قد تزلزل في الغرب ،وتكوين الأُ�سرة مت� ّأخر وينهار ب�سرعة
�أي�ضاً .الف�ساد والفح�شاء يزدادان يوماً بعد يوم ،و�إذا ا�ست�شرى ذلك ف� ّإن تلك
المجتمعات �س ُت�صاب ب�آفات �شديدة .و�أمرا�ض وم�شاكل كهذه ال ُتف�صح عن نف�سها
طبعاً خالل خم�س �أو ع�شر �سنوات� ،إ ّال �أ ّنها – وبعد م�ضي �سنين متمادية – تترك
�أثرها ،حيث ينهار المجتمع تماماً وتهدر ك ّل ثرواته العلم ّية والفكر ّية والماد ّية،
وهذا ما ينتظر كثيراً من البلدان الغرب ّية في الم�ستقبل»(((.

8080حال الأ�سر في الغرب:

َ
م�ضطربة ،وكم هي غير
«الحظوا المجتمعات الأوروب ّية والأمريك ّية كم هي
م�ستق ّرة ،وكم تبحث عن اال�ستقرار ،كيف �أ ّن ا�ستهالك الأقرا�ص المهدِّئة والمنوِّمة
منت�شر وكثير ،كم من ال�شباب يقومون بالأفعال ال�شا ّذة�َ ،ش ْع ٌر طويل ،مالب�س �ض ّيقة،
لأ ّنهم غير مرتاحين لأو�ضاع المجتمع ،بل غا�ضبون عليه ،يُريدون الو�صول �إلى
الإ�ستقرار ،وفي النهاية يخيب �أملهم ...كبار ّ
ال�سن من الرجال والن�ساء يموتون في
دور العجزة وال �أحد معهم من �أبنائهم ،ن�سا�ؤهم ال تعلم �شيئاً عنهم ،الزوج والزوجة
مُتباعِ دَان �أحدهما عن الآخر»(((.
«يوجد في الغرب �أوالد ال يعرفون من هم �آبا�ؤهم و�أمهاتهم ،والكثير من الن�ساء
والرجال هم �أزواج بالإ�سم – فقط – لكن ل�سنين طويلة ال يعرف �أحدهم �أيّ
�شيء عن الآخر .ق ّل ٌة هُ ّن تلك الن�ساء ا ّللواتي ارتاح ّ
بالهن �إلى �آخر العمر ليق�ضين
ّ
كبرهن مع الرجل وتحت حمايته ،وكم هم �أولئك الرجال الذين ارتاح با ُلهم
�أ ّيام
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/12/23هـ�.ش
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/8/3هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/1/22هـ�.ش.
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ب� ّأن زوجتهم التي ُيح ّبونها �سوف ال تتركهم غداً وتختار العي�ش م�ستق ّلة»؟!(((.

�8181أين الآذان ال�صاغية؟!

والجن�سي
أخالقي
«في �أمريكا نف�سها ُتعتبر ن�سبة انت�شار الف�ساد ب�أنواعه (ال
ّ
ّ
والجنائي )...بين النا�س كبيرة ،ح ّتى بين الأطفال.
ّ
الغربي ي�صرخون ،يكتبون المقاالت ،يتك ّلمون،
المطبوعات وعقالء المجتمع
ّ
ُيح ِّذرون ،لكن ال �أحد ي�سمع ،يعني �أ ّنه ال عالج ،فعندما �أف�سدوا الأمور من الأ�سا�س
وقد م�ضت ثالثون �أو �أربعون �أو خم�سون �سنة على تلك الحال ،ف� ّإن هذه الم�شاكل
�سوف لن ُتح ّل بنداءات التحذير وتطبيق هذه ال�سيا�سة �أو تلك»(((.
«المجتمعات الغرب ّية لي�ست �سعيدة .هذا لي�س كالماً �أُطلقه �أنا ،بل هو كالم
مف ّكريهم ،وذوي الخبرة الذين تحترق قلوبهم ،كالم العقالء الذين يعي�شون
و�سط ذاك المجتمع ولي�س ال�سيا�س ّيين.
لماذا ارتفع �صوتهم الآن؟ لأ ّنه ال تتو ّفر �أ�سباب ال�سعادة في تلك المجتمعات،
ال�سعادة هي عبارة عن الإ�ستقرار والإح�سا�س بالراحة والأمن»(((.
َّ
العالمي يعلمون �أ ّنه في �أمريكا – �أكثر من �أي مكان
«المطلعون على الفكر
ّ
�آخر – وكذلك في البلدان الأوروب ّية ،تعالت نداءات الخ ّيرين والم�صلحين� ،أن
تعالوا لنف ِّكر! وطبعاً لي�س من ال�سهل � ْأن ُيف ِّكروا ،و�إذا ما ف َّكروا فلي�س من ال�سهل
� ْأن ي�صلوا �إلى عالج»(((.

8282كيان الأ�سرة هو الهو ّية:

مجتمع ما ُيم�سكون ثقافة هذا البلد ب�أيديهم،
«الذين ُيريدون النفوذ في بلد �أو
ٍ
ويفر�ضون على �أهله ثقافتهم ،و�أحد �أفعالهم هو �إ�ضعاف كيان الأُ�سرة ،وقد فعلوا
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/5/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/6/3هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/3/30هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/11/9هـ�.ش.
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ذلك – للأ�سف – في عِ دّة بلدان ،حيث �أ�صبح الرجال بال �شعور بالم�س�ؤولية
والن�ساء �س ِّيئات ُ
الخ ُلق»(((.
«� ّإن انتقال الثقافات والح�ضارات وحفظ الأ�صول والعنا�صر الأ�صل ّية للح�ضارة
يتم ببركة الأُ�سرة ،ف�إذا
والثقافة في
مجتمع ما ،وانتقالها �إلى الأجيال الآتية� ،إ ّنما ُّ
ٍ
لم تكن هناك �أ�سرة ي�ضمحل ُّ
كل �شيء ،و�أنتم ُتالحظون �سعي الغربيين لإ�شاعة
ال�شهوات والف�ساد في البلدان ال�شرق ّية والإ�سالم ّية ،فلماذا؟
�أحد الأهداف هو �أ ّنهم ُيريدون بذلك تمزيق الأُ�سرة ،لكي ت�ضعف ثقافة تلك
المجتمعات كي يتم ّكنوا من ال�سيطرة عليها؛ ل ّأن ثقافة �أيّ �شعب ما لم ت�ضعف،
فلن يتم ّكن �أحد من �إخ�ضاعه و�صفعه على فمه وال�سيطرة عليه.
فالأمر الذي �سلب قدرة ال�شعوب على الدّفاع ،وجعلها �أ�سيرة في �أيدي الأجانب،
هو فقدان الهو ّية الثقاف ّية ،وي�سهل ذلك بتهديم كيان الأُ�سرة في المجتمع.
الإ�سالم ُيريد � ْأن نحافظ على ذلكْ � ،أن نحفظ الأُ�سرة؛ ل ّأن من �أه ِّم الأمور
التو�صل �إلى هذه الأهداف ،هو تكوين الأُ�سرة ثم حفظ
في الإ�سالم ،ولغر�ض
ُّ
كيانها»(((.

8383كلمة حول الأُ�سرة:

« َتح ّد ْثتُ في كلمة بحدود ال�ساعة في منظمة الأمم الم ّتحدة وبع�ضها كان
حول الأُ�سرة ،ث ّم �أخبروني فيما بعد � ّأن ّ
محطات التلفزة الأميرك ّية رغم رقابتها
على كالمنا وتحريفه� ،إ ّال �أ ّنها �أ ّكدت على ذلك وك ّررت ب ّث ُه م ّرات عديدة و�شرحته،
وذلك فقط ب�سبب ذكر جملة عن الأُ�سرة� ،أي � ّإن الكالم الذي يت�ض ّمن الحديث عن
الأُ�سرة هو اليوم ر�سالة للغرب ،كالماء العذب البارد؛ �إذ �إ ّنهم ي�شعرون بالنق�ص

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/12/18هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/26هـ�.ش.
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في هذا المجال.
كم من الن�ساء َيع ِْ�ش َن �إلى �آخر عمرهن وحيدات؟ وكم من الرجال يعي�شون
غرباء بال �أني�س؟ كم من ال�شباب يت�س ّكعون ب�سبب فقدان الأُ�سرة؟ و�إذا وجدت
فهي كالمعدومة»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/9/24هـ�.ش.
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ُظلم المر�أة من المجتمع ومن الزوج:
تتع َّر�ض المر�أة في ع�صرنا الحا�ضر للظلم من المجتمع ومن زوجها،
وال يقت�صر ظلمها على زمننا بل هي �أي�ض ًا كانت قد تع َّر�ضت للظلم في
ما�ضي الإن�سانية.
ولو �أردنا �أنْ ن�ستقر�أ التاريخ لطال بنا المقام � ،اّإل �أ ّننا ن�أتي ب�شواهد قليلة
من التاريخ لنرى مدى فداحة ما وقع على المر�أة الم�سكينة ... .ففي �سفر
الجامعة من التوراة ال ُمح َّرفة «:د ُ
ُرت �أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب
حكمة وعق ً
ال ،ولأعرف ال�ش َّر �أ ّنه جهالة ،والحماقة �أ ّنها جنون ،فوجدت
�أم َّر من الموت المر�أة ا ّلتي هي �شِ باك ،وقلبها �أ�شراك ،ويداها قيود»،
�إلى �أن قال:
«رج ً
ُ
وجدت �أ َّما امر�أة فبين ك ِّل �أولئك لم �أجد».
ال واحداً بين �ألف
وقد كانت �أكثر الأمم القديمة ال ترى قبول عملها عند اهلل �سبحانه ،وكانت
ُت�س َّمى في اليونان رج�س ًا من عمل ال�شيطان ،وكانت ترى ال��روم وبع�ض
اليونان �أنْ لي�س لها نف�س مع كون الرجل ذا نف�س مج ّردة �إن�سان ّية.
وق َّرر مجمع فرن�سا �سنة 586م بعد البحث الكثير في �أمرها �أ َّنها �إن�سان
لك َّنها مخلوقة لخدمة الرجل.
إن�ساني،
وكانت في انجلترا قبل مائة �سنة تقريب ًا ال ُتع ّد جزء ِمن المجتمع ال ّ
فارجع في ذلك �إلى كتب الآراء والعقائد و�آداب الملل تجد فيها عجائب
101
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من �آرائهم(((.
كانت المر�أة العرب ّية في الجاهل ّية � َّ
أحط من �أيِّ �سلعة فهي ال ترث ولي�س
لها حقّ المطالبة ،لأ ّنها ال تذود عن الحمى في الحرب ،وزواجها يرجع
�إلى �أمر ول ّيها ،ولي�س لها حق االعترا�ض وال الم�شورة حتى �أنّ الولد يمنع
�أرملة �أبيه من الزواج حتّى ُتعطيه جميع ما �أخذت من ميراث �أبيه ،هذا
�إذا لم ي�ضع ثوبه عليها قائ ًال :ورثتها كما ورثت مال �أبي!
ف�إذا �أراد �أنْ يتز ّوجها تز ّوجها هو بغير مهر� ،أو ز ّوجها لغيره وت�س َّلم هو
مهرها ...ولقد ا�شتهر عندهم و�أد البنات...
وقد �أ�شار اهلل تعالى �إلى ذلك بقوله:
} َو ِ�إ َذا ا ْل َم ْو ؤُ� َد ُة ُ�س ِئ َل ْت * ِب�أَيِّ َذ ٍنب ُق ِت َل ْت{(((.
كانت المر�أة الم�صر ّية بغاية اال�ضطهاد والهوان ،وكانت ُتعامل معاملة
ازدراء واحتقار كالخدم ،وهي ال ت�صلح �إال لتدبير �ش�ؤون البيت ،وتربية
الأطفال!
الم�صري يفرح �إذا ُب ِّ�شر بالمولود الذكر ،ويكفه ّر وجهه �إذا
 ...كان الرجل
ّ
علم �أنّ زوجته و�ضعت �أنثى(((.
ولم تكن المر�أة عند اليونان ب�أف�ضل حال ،فلي�ست هي عندهم �إال خلق ًا
من ال�� ّدرك الأ�سفل ،في غاية المهانة وال ّ
��ذل ،في ك ّل جانب من جوانب
الحياة االجتماعية ،و�أ ّما منازل الع ّز والكرامة في المجتمع ،فكانت ك ّلها
مخت�صة بالرجل(((.
ّ
�أ ّما في الهند القديمة ،فكانت المر�أة ُتعتبر مملوكة الرجلّ ...ثم �إ ّنهم
كانوا ُيقدِّ مونها �ضح ّية على نيران زوجها المتو ّفى �أي �إذا م��ات عنها
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.2868
�سورة التكوير ،الآيتان 8 :ـ .9
املر�أة يف ظل الإ�سالم� ،ص.27
�أبو علي املودودي ،كتاب احلجاب� ،ص.29
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زوجها ُيحرقونها معه بالنار وهي ح َّية(((.
ولم يقت�صر الظلم على ظلم المجتمعات ،بل �إنّ بع�ض الفال�سفة ظلموا
اال�شتراكي� :إنّ وجدان المر�أة
المر�أة ب�آرائهم ،يقول بردون الفيل�سوف
ّ
�أ�ضعف من وجداننا ،بقدر �ضعف عقلها عن عقلنا.
رو�سو� :إنّ المر�أة لم ُتخلق للعلم وال للحكمة وال للتفكير
وقال الفيل�سوف ُّ
وال للفنّ وال لل�سيا�سة ،و�إنما ُخلقت لتكون �أ ّم ًا ُتغ ّذي �أطفالها بلبنها...

8484ظلم المجتمع الحديث للمر�أة:

هذا هو ظلم المجتمع القديم وظلم بع�ض الفال�سفة� ،أ ّما ظلم المجتمع
الحديث للمر�أة ف�إ َّنه �أخطر ،لأ ّنه ي�ستتر تحت عناوين ب َّراقة ،الم�ساواة،
الحر َّية ،العدالة ،وحقوق الإن�سان.
يقول }:
«� ّإن العالم اال�ستكباريّ الغارق في الجاهل ّية ُيخطىء عندما يت�ص َّور � ّأن قيمة
تجملها �أمام الرجل حتى تنظر �إليها العيون الطائ�شة
واعتبار المر�أة هو في ُّ
وتتم َّتع بر�ؤيتها وت�ص ِّفق لها .وهذا الذي ُيطرح اليوم من ِق َبل الثقافة الغرب ّية
ال ُم ّ
نحطة بعنوان حر َّية المر�أة قائم على هذا الأ�سا�س؛ وهو جعل المر�أة ُمع َّر�ضة
لأنظار الرجل حتى يتم ّتع بها الرجل ..فتكون الن�ساء و�سيلة اللتذاذ الرجال،
و ُي�س َّمون هذه حر َّية المر�أة .فهل هذه هي حر َّية المر�أة؟
الغربي الجاهل
� ّإن الذين يدَّعون حماية حقوق الإن�سان وحقوق المر�أة في العالم
ّ
والغافل والمنحرف هم في الحقيقة يظلمون المر�أة.
� ّإن عليكم � ْأن تنظروا �إلى المر�أة نظرة �إن�سان رفيع ح ّتى ِّ
يت�ضح ما هو ح ُّقها
وحر َّيتها وكمالها .انظروا �إلى المر�أة وكيف هي حر َّيتها .انظروا للمر�أة على �أ َّنها
أ�سا�سي في ت�شكيل الأ�سرة.
عن�صر � ّ
((( املر�أة يف ظل الإ�سالم� ،ص.31
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ّ � ...إن الظلم الذي تع َّر�ضت له المر�أة في الثقافة الغربية والفهم الخاطئ للمر�أة
في الثقافة والأدب الغرب ّيين لي�س له نظير في ك ّل ع�صور التاريخ .فقد تع َّر�ضت
يخت�ص بالفترة الأخيرة وهو
المر�أة �سابقاً �إلى الظلم ،ولكن الظلم العا ّم وال�شامل
ّ
ناجم عن الح�ضارة الغرب ّية ،حيث اعتبروا المر�أة و�سيلة اللتذاذ الرجال ،و�أطلقوا
على ذلك ا�سم حر َّية المر�أة...
هل هناك اهتمام بالجوانب االيجابية والقيم الرفيعة الموجودة في المر�أة؟ هل
هناك اهتمام بالعواطف الرقيقة والر�أفة والطبع الر�ؤوف الذي �أودعه اهلل تعالى في
المر�أة ،طبع الأمومة وروح ّية المحافظة على الطفل وتربية الأوالد؟.(((»..

8585ظلم الرجل للمر�أة:

ه��ذا ك��لُّ��ه ف��ي ظلم المجتمع� ،أ ّم���ا ع��ن ظلم ال��رج��ل ل��زوج��ت��ه ف��ي داخل
الأُ�سرة.
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي }:
فيقول �سماحة ّ
االجتماعي ،ذلك ل ّأن
« ...ف�أولئك ال يقولون � ّإن المر�أة مظلومة في المجال
ّ
الظلم الأ�سا�س الذي يلحق المر�أة �إ ّنما يح�صل داخل الأُ�سرة وعلى يد الزوج.
بحل ٍ للأمر
ولع َّل  % 90من هذا الظلم يرتكبه الزوج .ال ُب َّد من التفكير ٍّ
و�إ�صالحه� ،أ ّما الظلم الذي ي�صدر عن الأخ والأخت والوالد و�أمثالهم فلي�س كبيراً،
وهو نادر ج َّداًّ ...
لكن الأه ّم هي العالقات الأُ�سر ّية ...العالقة بين المر�أة والرجل
والتع ُّلقات الأخرى الموجودة التي تنتهي بظلم المر�أة»(((.

8686الحقوق المتبادلة بين الرجل والمر�أة:

تحت ّل م�س�ألة الحقوق في الإ�سالم م�ساحة وا�سعة وتحظى ب�أهم َّية فائقة،
وقد ُ�سئل الإمام الر�ضا  Qعن ّ
حق ٍ الم�ؤمن على الم�ؤمن ،فقال :Q

((( دور املر�أة يف الأ�سرة ،مركز الإمام اخلميني ،ط  1424 ،1هـ 2003 -م� ،ص .36 - 35
((( م .ن� ،ص .37-36
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�إنّ من حقّ ِ الم�ؤمن على الم�ؤمن المو َّدة في �صدره ،والموا�ساة في ماله،
وال يقول له � ّأفٍ ،ف���إذا قال له � ّأف فلي�س بينهما والي��ة ،و�إذا قال له �أنت
عد ِّوي فقد ك َّفر �أحدهما �صاحبه ،و�إذا ا ّتهمه انماث الإيمان في قلبه كما
ينماث الملح في الماء(((.
و�إذا كان لم�س�ألة الحقوق ك ّل هذه الأهم َّية ف�إنّ �أهم ّيتها الكبرى تتج َّلى
في الحياة العائل ّية الزوج ّية ،حيث يتع َّين على �إن�سانين العي�ش مع ًا مدى
حياتهما تحت �سقف واحد؛ ولذا يتع َّين على الرجل والمر�أة الإحاطة ب�شكل
عا ّم بالواجبات والحقوق ال ُمتبا َدلة بينهما ،من �أجل �إر�ساء حياة هادئة
بالحب وال�سالم والأمان.
مفعمة
ّ
يقول } :
«� ّإن هدف الإ�سالم من الدفاع عن حقوق المر�أة ح�سبما �ص َّرح به هو � ْأن ال
تتع َّر�ض المر�أة للظلم ،و� ْأن ال يعتبر الرجل نف�سه حاكماً على المر�أة ،ففي الأُ�سرة
هناك حدود وحقوق .للرجل حقوق وللمر�أة حقوق �أي�ضاً ،وتلك الحقوق ُر ِّتبت
بعدالة وتوازن �شديدين.
� ّأما ما ُيطرح با�سم الإ�سالم وهو خط�أ ،ف�إ ّننا ال نطرح ذلك وال ندافع عنه .ما
يريده الإ�سالم هي ب ِّينات الإ�سالم وم�س َّلماته ،وهي الأمور التي ُتوازن بين حقوق
المر�أة والرجل داخل الأُ�سرة.
 ...ال ُب َّد من �إعطاء الأهم َّية لم�س�ؤول ّية المر�أة والرجل �أحدهما تجاه الآخرٍّ ،
فلكل
منهما م�س�ؤول ّيته في ت�شكيل الأُ�سرة ،ف�سعادة المر�أة والرجل في ذلك.
 ...لقد وقف الإ�سالم في وجه الظلم الذي كانت الجاهل ّية ترتكبه ّ
بحق المر�أة .لقد
حدَّد الإ�سالم قيمة المر�أة وحقوقها في �ساحة المعنو ّيات والفكر والقيم الإ�سالم ّية،
ال�سيا�سي ،و�أه ّم من ك ِّل ذلك في �ساحة الأُ�سرة .وال مف َّر للرجل
وفي �ساحة الح�ضور
ّ
والمر�أة من ت�شكيل المجتمع ال�صغير ال ُم�س َّمى بالأُ�سرة ،و�إذا ُ�ش ِّكلت الأُ�سرة في مجتمع
((( بحار الأنوار ،ج� ،4ص.333
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لم ُيحدِّد القيم ب�شكل �صحيح ،ف�إ ّن محيط الأُ�سرة �سيكون النقطة الأولى التي تتل ّقى
المر�أة فيها الظلم.
ّ � ...إن الأحكام والتعاليم الإ�سالم ّية في مجال العالقات بين الرجل والمر�أة داخل
الأُ�سرة دقيقة ج َّداً .واهلل �سبحانه وتعالى قد ع َّين تلك الأحكام على �أ�سا�س م�صلحة
إ�سالمي.
الرجل والمر�أة وح�سب طبيعة الرجل والمر�أة ،وبناءاً لم�صالح المجتمع ال
ّ
ّ
يحق للرجل � ْأن ي�أمر زوجته وعليها � ْأن ُتطيعه في ذلك في موارد ثالثة فقط،
�أذكر �أحدها ب�شكل �صريح ،و�أعر�ض عن الباقي ،وهوْ � :أن يمنع زوجته من الخروج من
بيتها دون �إذنه ،طبعاً � اّإل �إذا كان هناك �شرط مذكور في عقد الزواج ُيلغي هذا ّ
الحق.
ف� ْإن لم يكن هناك �شرط ّ
يحق للرجل منعها.
وهذا الأمر من الأ�سرار الدقيقة للأحكام الإله ّية ،ولم ُيعط هذا الحق � اّإل للزوج،
ولم ُيعط ح ّتى للأب ،فلي�س من ّ
حق الأب � ْأن يفر�ض على ابنته ا�ستئذانه ك َّلما �أرادت
الخروج ،ولي�س من ّ
حق الأخ تجاه �أخته� ،أ ّما الزوج فله ذلك تجاه زوجته.
طبعاً يحق للن�ساء � ْأن ُيدر َ
ِجن �شروطاً ل�صالحهنّ خالل العقد ،وعلى الرجل
والمر�أة � ْأن يلتزما بتلك ال�شروط ،لهذا �إذا ا�شترطت �شيئاً فذلك بحث �آخر»(((.

8787المر�أة ريحانة:

كثير من الرجال يعتبرون المر�أة خادمة لهم ،عليها �أنْ ُت�ؤمر فتطيع،
وال حقَّ لها في �أنْ تقول ال ،و�إذا قالت ال ،غ�ضب عليها زوجها و�أ�سمعها
الكلمات الغالظ ِّ
ال�شداد ،ولم يقت�صر الأمر من بع�ضهم على ذلك ،بل
تع َّداه �إلى �أن يركلها �ضرب ًا حتّى تكون كالحيوان بل �أق ّل مرتبة! هذا الظلم
لم يقبل به الإ�سالم العظيم ،ولي�س هو � اّإل كظلم الجاهل َّية الأولى.
ويقول }:
« ...يقول الر�سول « :Pالمر�أة ريحانة ولي�ست قهرمانة »...فالقهرمانة ال تعني

((( دور المر�أج في الأ�سرة ،مركز الإمام الخميني ،ط  1424 -1هـ 2003 -م� ،ص .39-38
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عربي م�أخوذ من الفار�س ّية،
الق َّوة والبطولة كما هي في اللغة الفار�س ّية ،بل �إ ّنه تعبير ّ
وب�شكل موجز تعني الذي ُيبا�شر الأمور� .أي ال تعتبروا المر�أة هي التي ُتبا�شر �أموركم
َّ
عليهن ،و�أ َّنكم قد �س َّلمتم �أعمال البيت والأطفال لعامل
في البيت ،ال تظ ُّنوا �أ َّنكم ر�ؤ�ساء
وهو المر�أة.
الحقيقي وال�صحيح هو الذي ُيالحِ ظ
كلاّ  ...الأمر لي�س كذلك مطلقاًّ � ،إن التعامل
ّ
طبيعة المر�أة ...،الإ�سالم ك َّلف الرجل � ْأن ُيحافظ على المر�أة داخل الأُ�سرة كالوردة:
«المر�أة ريحانة» وهذا الأمر ال يرتبط بال�ساحات ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية وتح�صيل
العلم والمواجهات االجتماع ّية وال�سيا�س ّية المختلفة ،بل �إ ّنه مرتبط بداخل الأُ�سرة،
النبي  Pهذه ُت ِّ
خطىء نظرة من يظنّ
حيث المر�أة ريحانة ولي�ست قهرمانة .نظرة ّ
�أ َّن من واجب المر�أة � ْأن تكتفي بتقديم الخدمات داخل البيت.
فالمر�أة بر�أيه وردة بحاجة لعناية ،وبهذا المنظار يجب النظر �إلى هذا الموجود
ذي اللطافة الروح ّية والج�سد ّية ،هذا هو ر�أي الإ�سالم.
 ...لي�س من ّ
حق �أحد � ْأن يظلم غيره �أو يجبره على �أمرٍ ما �أو ي�ستخدمه .فبع�ض
الحب
الرجال يط ُّنون � ّأن من واجب المر�أة � ْأن ت�ؤدي ك َّل �أعمالهم .نعم عندما يطغى ّ
في المحيط الأُ�سريّ بين الرجل والمر�أة ،ف� ّإن ك َّل واحد منهما ُيقدِّم الخدمات للآخر
عن رغبة و�شوق ،لكن �أداء �أ َّية خدمة عن رغبة و�شوق يختلف عن اعتبار المر�أة
كالخادمة لتخدم زوجها ،فلي�س في الإ�سالم مثل ذلك»(((.

8888المر�أة وردة ،ال مديرة �أعمال:

«عندنا في الروايات � ّأن (المر�أة ريحانة) .المر�أة وردة .الآن الحظوا �إذا تعامل
ال لحمايتها فكم �سيكون ظالماً
الرجل مع الوردة ب�شدّة وبال مباالة ،ولم يكن �أه ً
و�س ِّيئاً ،ك�أن ُيرغمها و ُيح ِّملها �أكثر من طاقتهاّ � .إن تو ُّقع الكثير من المر�أة تو ّقع
ف�ضولي في غير مح ّله.
((( دور المر�أة في الأ�سرة ،مركز الإمام الخميني ،ط  1224هـ  2003 -م� ،ص .41-40
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المر�أة ريحانة ولي�ست بقهرمانة .قهرمان يعني في الوقت الحا�ضر (مدير
�أعمال) ،المر�أة لي�ست (مديرة �أعمال) لك ،بحيث ُتلقي على كاهلها ك ّل �أعباء
حياتكما ث ّم ت�ؤاخذها بعد ذلك ،كلاّ � ،إ ّنها وردة في يديك ،وح ّتى لو كانت عالمة �أو
�سيا�س ّية ففي المعا�شرة العائلية هي (وردة)»(((.

مثل �شريكين ،مثل رفيقين:

«كنا ن�شاهد �أحياناً الرجل يعتبر المر�أة مخلوقاً من الدرجة الثانية� ،إ ّال �أ ّنه ال
يوجد مخلوق من الدرجة الثانية ،فكالهما متماثالن ٍّ
ولكل منهما ّ
حق الم�ساواة
في �أمور الحياة� ،إ ّال في الموارد التي ف َّرق اهلل تعالى فيها بين الرجل والمر�أة،
والتي هي لم�صلحة مع ّينة ولي�ست بنفع الرجل وب�ضرر المر�أة ،فال ُب َّد � ْأن يعي�شا
في البيت مثل �شريكين ورفيقين»(((.

8989الرجل ق ّوام والمر�أة ريحانة:

«الإ�سالم يعتبر الرجل ق ّواماً((( والمر�أة ريحانة((( ،ولي�س هذا تج ّر�ؤاً على
لحق المر�أة ،وال ت�ضييعاً ّ
الرجل وال على المر�أة ،وال ت�ضييعاً ّ
لحق الرجل ،بل
الر�ؤية ال�صحيحة لطبيعة ٍّ
كل منهما.
� ّإن ميزانهما مت�سا ٍو� ،أي عندما ن�ضع الجن�س ا ّللطيف الجميل ومانح ال�سكينة
والجمال المعنويّ لمحيط الحياة في ك ّفة ،ون�ضع �صاحب الإدارة والعمل
والمعتمد والمتح ّرك ومالذ المر�أة في الك ّفة الأخرى للميزان ،تت�ساوى هاتان
الك ّفتان ،لي�س ذاك راجحاً على هذا ،وال هذا راجحاً على ذاك»(((.

(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/6/28هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/3/19هـ�.ش.
�إ�شارة �إىل الآية الكرمية} :ال ِّر َج ُال َق َّوامُونَ عَ َلى ال ِّن َ�ساء{ �سورة الن�ساء ،الآية .34
�إ�شارة �إىل الرواية املعروفة عن �أمري امل�ؤمنني علي« :Qاملر�أة ريحانة ولي�ست بقهرمانة» بحار الأنوار ،ج� ،100ص.253
خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/12/22هـ�.ش.
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9090تبادل الأدوار ممنوع!

خا�صاً بالن�ساء ،بع�ض الرجال –
«ي ّتبع بع�ض النا�س م�سلكاً خاطئاً ،ولي�س هذا ّ
�أي�ضاً – يقولون :تعالوا لنتبادل ما في ك ّفتي الميزانُ ،نبدِّل دور المر�أة والرجل،
و�إذا فعلنا ذلك ما هي النتيجة؟ لن نجني �سوى الخط�أ و�إتالف الب�ستان الذي
ُبني على الجمال والإح�سان ،ال نح�صد �شيئاً غير ذلك ،تنقطع المنافع المطلوبة
منهما ،وتنت�شر الالمباالة في محيط الأُ�سرة ،و ُيفقد تودُّد ٍّ
كل من الرجل والمر�أة
�إلى الآخر ،وت�ضيع ُّ
كل تلك المح ّبة والع�شق الذي هو �أ�سا�س ك ِّل �شيء.
قد يحدث �أحياناً � ْأن ي�أخذ الرجل دور المر�أة في البيت ،و ُت�صبح المر�أة هي
الحاكم المطلق ،تت�أ ّمر على الرجل :افعل هذا وال تفعل ذلك ،والرجل ُي�س ِّلم لها
خانعاً ،رجل كهذا ال ي�صلح مالذاً للمر�أة ،فهي بحاجة �إلى مالذ قوي و�أحياناً يجبر
ُّ
التب�ضع للمنزل والتعامل مع المراجعين،
الرجل المر�أة على �أ�شياء من قبيل
لماذا؟ لأنه م�شغول ولي�س لديه وقت ،فالمالك هو عدم وجود الوقت الكافي،
فيقول :الآن يجب � ْأن �أذهب �إلى الدائرة ،يجب � ْأن �أذهب �إلى العمل ،فعلى الزوجة
� ْأن تقوم بهذه الأعمال� ،أي يو ِّكل الأعمال الثقيلة والمم ّلة �إلى الزوجة ،وطبعاً
ُيمكن � ْأن تن�شغل بها ب�ضعة �أ ّيام على �أ ّنه لي�س عملها»(((.

9191الرجل ال ُبدَّ �أ ْن يعمل:

«يقول القر�آن الكريم} :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمو َن َع َلى الن َِّ�ساء{(((.
�أي� :إ َّن �إدارة �ش�ؤون الأُ�سرة هي بعهدته ،ال ُب َّد للرجل � ْأن يعمل ،ل ّأن معي�شة
العائلة بعهدته ،ومهما كان للمر�أة من ثروة ف�إ ّنها ملك لها ،ومعي�شة العائلة
لي�ست على عاتقها»(((.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/12/22هـ�.ش.
((( �سورة الن�ساء ،الآية .34
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1397/6/28هـ�.ش.
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�9292شراكة ال �سيادة:

«لي�ست الم�س�ألة � ْأن نقولّ � :إن الزوجة ال ُب َّد �أن ت ّتبع الزوج في ك ِّل �شيء ،ك ّ
ال ،ال
يوجد قانون يقول بذلك في الإ�سالم وال�شرع وقوله تعالى} :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمو َن َع َلى
الن َِّ�ساء{ ال يعني � ّأن الزوجة ال ُب َّد � ْأن تكون تابعة للرجل في ك ِّل الأمور� ،أو نقول
مثل بع�ض الذين لم يروا �أوروبا وهم يق ّلدونها و ُيريدون فعل �أ�سو�أ م ّما في �أوروبا
بالقول� :إ َّن ك ّل الأمور بيد المر�أة ،ويجب على الرجل ا ِّتباعها ،هذا �أي�ضاً خط�أ،
الزوجان �شريكان ورفيقان :م ّر ًة الرجل يتغا�ضى وم ّر ًة المر�أة تتغا�ضى� ،أحدهما
يتجاوز هنا عن ذوقه و�إرادته ،والثاني في المورد الآخر ،لكي ُيمكنهما �أن يعي�شا
�سو ّية»(((.

الطبيعي بين الرجل والمر�أة:
9393االختالف
ّ

«جعل اهلل تعالى طبيعة المر�أة لطيفة ،و ُيمكن التمثيل لها ولدورها مع
الرجل ب�أ�صابع غليظة و�ضخمة وت�صلح لقلع حجر من الأر�ض� ،أ ّما �إذا �أُريد لم�س
مجوهرات دقيقة فلي�س من المعلوم � ّأن تلك الأ�صابع ت�ستطيع رفعهاّ .
ولكن بع�ض
الأ�صابع الناعمة وال�صغيرة التي ال ُيمكنها رفع ذلك الحجر ،تتمكن من جمع
�أجزاء المجوهرات والذهب من الأر�ض ،هكذا الحال بالن�سبة للمر�أة والرجلٌّ ،
كل
منهم لديه م�س�ؤول ّية مالئمة ،ال ُيمكن � ْأن نقول �أ ُّيهما م�س�ؤوليته �أثقل ،م�س�ؤولية
الإثنين هي ثقيلة.
ول ّما كانت روح المر�أة �ألطف ف�إ َّنها بحاجة �إلى ا�ستقرار �أكثر ،وهي بحاجة �إلى
راحة و�إلى ال ُّلجوء �إلى مال ٍذ وثيق ،فمن هو هذا المالذ؟ �إ ّنه زوجها ،اهلل جعلهما
�أحدهما بجنب الآخر هكذا»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1377/1/19هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/6/6هـ�.ش.
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نظرتان مختلفتان وكلتاهما جميلتان:

«نو ُع نظرة المر�أة �إلى الرجل ونظرة الرجل �إلى المر�أة هي مختلفة ب�شكلٍ
طبيعي ،وال ُب َّد � ْأن تكون مختلفة وال �إ�شكال في ذلك ،فالرجل ينظر �إلى المر�أة
ّ
على �أ ّنها مثال الجمال وا َّللطافة والإح�سا�س ،يراها لطيفة .والإ�سالم ي�ؤكد ذلك
«المر�أة ريحانة» �أي :المر�أة (وردة) في هذه النظرة ،المر�أة كائن رقيق ومظهر
للجمال وا َّللطافة والرقة ،والرجل ينظر �إليها بتلك العين وير�سم مح ّبتها في
هذا الإطار»(((.

الخيالي:
الواقعي والح ّق
الح ّق
ّ
ّ

طبيعيّ .
ّ
طبيعي .تلك
الواقعي هو الذي يكون له من�ش�أ
الحق
«الحق له من�ش�أ
ّ
ّ
ّ
الحقوق التي ُتذكر في بع�ض المحافل مبن ّية على �أ�سا�س التوهّ مات والخياالت،
تلك الحقوق التي ُتدّعى للمر�أة والرجل ال ُب ّد � ْأن تكون مُ�ستندِ ة �إلى طبيعة الرجل
والمر�أة ،مُتنا�سِ بة مع طبيعة خِ لقة الرجل والمر�أة»(((.

9494رعاية ر�أي المر�أة:

«الغرب ّيون ُيثيرون ال�صخب حول م�س�ألة المر�أة ،وهم متو ِّرطون فيها ،يقولون:
نحن نحترم المر�أة ،نعم ،يحترمونها في المجال�س الر�سم ّية وفي الأ�سواق
ُّ
بالتلذذ منها� ،أ ّما في الأُ�سرة فهل � ّإن الرجل هكذا مع امر�أته؟
وال�شوارع وذلك
كم من الإيذاء للن�ساء؟ وكم من ال�ضرب على �أيدي الرجال؟ كم من الفجائع
ُترتكب في المنزل»؟(((.
«ال يت�ص ّور الرجل ـ لأ ّنه يخرج �إلى ال�سوق ويتعامل مع هذا وذاك ،وي�أتي ب�شيء
من المال �إلى البيت ـ �أ ّنه مالك ك ِّل �شيءّ � ،إن ما يجلبه هو ن�صف ما تملكه هذه
العائلة ،والن�صف الآخر هو هذه المر�أة.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/6/6هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/12/22هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/6/28هـ�.ش.
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فال ُب َّد من رعاية ر�أي �س ّيدة المنزل واحتياجاتها الروح ّية .لي�س من ال�صحيح
�أ َّن الرجل ل ّما كان يرجع �إلى بيت والديه في ال�ساعة العا�شرة – مث ً
ال – �أ ّيام
عزوبته فالآن وقد تز ّوج ُيريد اال�ستمرار على ذلك .ال! الآن يجب � ْأن ُيراعي حال
زوجته»(((.
«قديماً كان بع�ض الرجال يعتقد �أ ّنه مالك للمر�أة ،ك ّ
ال ،كما �إ ّنك �صاحب ّ
حق
في محيط العائلة كذلك المر�أة �صاحبة ّ
حق .فال ينبغي � ْأن ت�ستعمل الق ّوة مع
المر�أة ،وال تجبرها ،لأ ّنها �أ�ضعف من الناحية الج�سم ّية .بع�ض النا�س يت�ص ّور �أ ّنهم
ّ
ال ُب َّد � ْأن ي�ستعملوا الق ّوة،
وي�ضخموا �صوتهم ويت�شاجروا ويجبروا ن�ساءهم»(((.

المر�أة �أكثر ت�أثير ًا:

«ال ُب َّد للمر�أة � ْأن تفهم �ضرورات الرجل وال ت�ضغط على روح ّيته ،وال تفعل
ما من �ش�أنه � ْأن ُيبعِده عن م�سائل الحياة ،ويلتجئ �إلى الأ�ساليب الخاطئة
�شجعه على ال�صمود والمقاومة في ميادين الحياة .و�إذا
واللاّ م�شروعة .يجب � ْأن ُت ّ
كان عمله ي�ستلزم عدم تم ّكنه من تلبية احتياجات العائلة فال ُتعيد ذلك عليه
دائماً»(((.
علمي �أو جهاديّ �أو لك�سب رزقه �أو في الأعمال
«�إذا كان الرجل يعمل في ن�شاط ّ
العا ّمة فعلى المر�أة � ْأن تجعل ج َّو المنزل ُي�ساعده على الذهاب �إلى عمله بمعنو ّيات
عالية ،ويعود ب�شوق �إلى المنزل»(((.
ُّ
«كل الرجال ُيح ُّبون �أن يجدوا ال�سكينة والأمان عندما يدخلون �إلى البيت ،و� ْأن
ي�شعروا بالراحة فيه وهذه وظيفة المر�أة»(((.
«المر�أة عليها واجبات يجب � ْأن تعرفها بعقل .على الن�ساء � ْأن يعلمن �أ ّنهن �إذا
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/2هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/12/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/10هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1373/9/2هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/24هـ�.ش.
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ا�ستعملن العقل والذكاء ف�إ ّنهن �سيخ�ضعن الرجل� ،صحيح � ّأن الرجل �أقوى بني ًة
�إال �أن اهلل تعالى خلق المر�أة بحيث �إذا كان الرجل والمر�أة �سالمين وطبيعيين،
وكانت المر�أة عاقلة ،فال�شخ�ص الأكثر ت�أثيراً على الآخر هو المر�أة ،وطبعاً هذا ال
يتح ّقق بالدهاء والمكر والتح ُّكم ،بل با ّللين واال�ستقبال الح�سن والب�شا�شة وقليل
التحمل في طبيعة المر�أة.
التحمل الكثير .اهلل تعالى جعل ذلك
التحمل ،ال
من
ُّ
ُّ
ُّ
ال ُب َّد للمر�أة من التعامل على هذا النحو مع زوجها»(((.
«بع�ض الن�ساء ت�شدَّدن مع الرجال ،فيقلن مث ً
ال :يجب � ْأن ت�شتري؛ يجب � ْأن
الفالني ا�شترى كذا� ،إذا لم �أ�شتره �أنا ف� ّإن هذا �سي�ؤ ّدي �إلى
ته ِّيئ كذا ،ال�شخ�ص
ّ
خجلي ،فت�ؤذي زوجها بهذا الكالم وهذا لي�س �صحيحاً»(((.

((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/3/19هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/18هـ�.ش.
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9595تق�سيم الأعمال:

ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد علي الخامنئي }:
يقول ّ

«عندما يعي�ش اثنان جنباً �إلى جنب ويتز ّوجان ،ف�إ ّنه توجد بع�ض الوظائف
تحمل �أعباء الأُ�سرة �أو التعاون المتن ِّوع والم�ؤ ِّثر في تقدُّ م
الم�شتركة بينهما ،مثل ُّ
الأُ�سرة .فعليهم � ْأن يتعاونوا .فهذه الأمور هي �أمور م�شتركة بين الزوج والزوجة..
ق�سم� ،إال � ّأن الأف�ضل هو
والحالة الأمثل – هنا – � ْأن ُي َّ
ق�سم العمل ،و�أحياناً ال ُي ّ
تق�سيم العمل ،ف ُتنجز المر�أة بع�ض الأعمال و ُينجز الرجل بع�ضها الآخر .كما هو
الحال في جميع الأعمال الم�شتركة� ..أو من هم في موقع واحد»(((.
«على الزوج والزوجة � ْأن يتعاونا في محيط الأُ�سرة ،ف�إذا كان الزوج في م�شكلة
�أو �ضائق ٍة مع ّينة ،فعلى الزوجة � ْأن تتك ّيف معه .وكذلك �إذا واجهت المر�أة �صعوبات
في مجال العمل �أو في داخل البيت �أو حيثما كانت ،فعلى الزوج �أي�ضاً � ْأن ُي�ساعدها،
فيجب � ْأن َيعتبر ك ّل واحد منهما نف�سه �شريكاً في م�صير الآخر ،و� ْأن يقوما بذلك
في �سبيل اهلل تعالى»(((.

التعاون والإ�صالح:

«يجب على الرجل والمر�أة � ْأن ي�ساعد �أحدهما الآخر في الطريق ال�صحيح
وال�صراط الم�ستقيم ،ف�إذا �شاهد ٌّ
كل منهما � ّأن الآخر يعمل عم ً
ال ح�سناً فعليه � ْأن
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/12/22هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/15هـ�.ش.
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�شجعه ،وبالعك�س� ،إذا �شعرا بوجود انحراف ال �سمح اهلل فعليهما � ْأن يعمال على
ُي ّ
�إ�صالحه ،و� ْأن ُي�ساعد �أحدهما الآخر
وي�شجعه في الطريق ال�صحيح»(((.
ّ
«ي�سعى الزوج والزوجة �إلى �إ�صالح �أحدهما الآخر ،ال �أ َّن �أحدهما �سي ٌد على
الآخرُ ،يكثر من طعنه ،بل يكون مثل �أبٍ و�أ ٍّم ر�ؤوفين»(((.
التوجه
«الوجه الم�شترك بين الزوجين في الحياة ال ب ّد �أن يكون عبارة عن ُّ
�إلى اهلل تعالى ،وا ِّتباع الأوامر الإلهية والعمل بها ،وعلى الرجل والمر�أة � ْأن يحفظ
�أحدهما الآخر في هذا الطريق ،ف�إذا ر�أت الزوجة �أ َّن الزوج ال يهتم بالم�سائل
إلهي ،بالحكمة والأخالق
الدينية ،فعليها � ْأن ُتجبره على العودة �إلى الطريق ال ّ
الح�سنة وا َّللطافة التي تتم ّتع بها المر�أة .و�إذا �شاهد الرجل � ّأن زوجته غير مبالية
وجب عليه � ْأن يقوم بتلك الوظيفة ،وهذا من الأمور ال�ضرور ّية في الحياة»(((.

المعنوي:
9696تقديم الدعم
ّ

«التعاون والم�ساعدة قد ال يكون �أحياناً في � ْأن يقوم �أحدهما بعمل الآخر ،بل
ب� ْأن ُي�ساعده معنوياً .عادة ما يواجه الرجال م�شاكل �أكثر �صعوب ًة في المجتمع،
والتب�سم لهم و�إدخال ال�سرور عليهم،
ب�إمكان الن�ساء تقويتهم ،و�إزاحة التعب عنهم،
ُّ
وكذلك لو كان لدى المر�أة عمل خارج البيت ،فينبغي للرجل �أن يقدِّم لها الدعم
والم�ساعدة»(((.
الروحي ،و� ْأن ُتدرك المر�أة الحاجات الأ�سا�س ّية
«المق�صود بالتعاون هو التعاون
ّ
للرجل ،فال ت�ضغط عليه من الناحية الأخالق ّية ،وال تفعل ما من �ش�أنه � ْأن ُيقعِده
عن �ش�ؤون حياته ويقوده – ال �سمح اهلل – �إلى �سلوك الطرق المنحرفة .عليها � ْأن
�شجعه وتح ّثه على الثبات والمقاومة في ميادين الحياة.
ُت ِّ
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1379/6/4هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/12/22هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/2/13هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1378/1/15هـ�.ش.
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و�إذا كان عمله ي�ستدعي الت�أثير بع�ض ال�شيء على و�ضعه العائلي فال ُت�شعره
بذلك ،هذا ما يجب على المر�أة ،والرجل من جهته �أي�ضاً ُمك َّلف ب�أن ُيدرك
متطلبات المر�أة ويفهم �أحا�سي�سها وال يغفل عنها»(((.

تهيئة الو�سائل ال و�ضع العراقيل:

«�إذا الحظ الرجل � ّأن امرته ُتريد � ْأن تخطو خطوة �إيجاب ّية في طريق
�أداء واجباتها الدين ّية ،فعليه � ْأن ُيه ّيئ لها الو�سائل الالزمة وال ي�ضع �أمامها
العراقيل ،مث ً
ال بع�ض الن�ساء يرغبن في �إكمال درا�ستهن �أو يح�ضرن الدرو�س
َ
يقمن ب�أعمال خير ّية ،لكنّ �أزواجهن ُي�سيئون
الدينية� ،أو يتع ّلمن القر�آن �أو
�إليهنّ  ،فيقولون :ال وقت لدينا لمثل هذه الأعمال ،لقد تز ّوجنا لنعي�ش حياتنا،
فال يدعون المر�أة تقوم بعمل الخير هذا ،على العك�س من بع�ض الرجال الذين
ُيريدون � ْأن ُيعطوا ال�صدقات الجارية ،و� ْأن ُي�ساهموا في الأعمال المختلفة ،لكنّ
الن�ساء ُتمانع في ذلك»(((.

9797عمل المر�أة:

يقول }:
«ي�س�ألنا بع�ضهم ،هل توافقون على عمل المر�أة؟ نقول :طبعاً.
نحن ُنعارِ�ض بطالة الن�ساء ،ال ُب َّد للمر�أة � ْأن تعمل وهذا العمل نوعان� :أحدهما
العمل في البيت ،والآخر العمل خارج البيت ،وكالهما عمل .ف�إذا كانت هناك من
هي قادرة على العمل خارج البيت فيجب � ْأن تعمل ..وهو �أم ٌر ح�سن ج ّداً ،لكن
ب�شرط � ْأن ال ُ
ي�ض ّر هذا العمل – ح ّتى العمل داخل البيت – بالعالقة الزوجية،
فبع�ض الن�ساء تعمل من ال�صباح �إلى الليل ،ث ّم عندما يعود الرجل �إلى البيت ال
التب�سم بوجهه ،هذا �أم ٌر �س ِّيئ ،يجب القيام ب�أعمال البيت ،لكن لي�س
ُتطيق ح ّتى ّ
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/2/10هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1375/8/5هـ�.ش.
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�إلى الح ّد الذي ي�ؤ ّدي �إلى هدم الأُ�سرة»(((.
«�إذا �أرادت المر�أة العمل خارج البيت فال �إ�شكال في ذلك ،والإ�سالم �أي�ضاً ال
ُيمانعَّ ،
الحياتي لجميع
لكن هذا لي�س من واجبها ،ما يجب عليها هو حفظ الج ّو
ّ
�أفراد العائلة»(((.

�9898أرقى �أنواع الم�ساعدة:

«يجب � ّأن ُيراعي �أحدكما الآخر في جميع الظروف والأحوال� .ساعدوا بع�ضكم
بع�ضاً وكونوا عوناً وع�ضداً بع�ضكم لبع�ض ،خ�صو�صاً في مجال العمل في �سبيل
اهلل وفي طريق �أداء الواجب ،ف�إذا كان الرجل هو الذي يعمل في �سبيل اهلل فعلى
المر�أة � ْأن ُت�ساعده� ،أو كانت المر�أة هي التي تقوم بواجبها في �سبيل اهلل فعلى
الرجل � ْأن يُ�ساعِ دها ،ف�أيٌّ منهما كان هو المجاهد فعلى الآخر �أن يُ�ساعِ ده»(((.
العلمي وفي مجال الن�شاط والجهاد في
«ف�إذا كان الرجل يعمل في المجال
ّ
م�ؤ�س�سات الجمهور ّية الإ�سالم ّية ،فعلى المر�أة � ْأن تتعاون معه لكي يتم ّكن من
القيام بعمله ب�سهولة .وكذلك الرجال والفتيان ينبغي � ْأن ُيعطوا الفر�صة لن�سائهم
لكي يدخلن في ميادين المناف�سة المعنوية تلك ،بحيث ي�ستطعن الدرا�سة �أو
الم�شاركة في الن�شاطات االجتماعية �إذا �أردن ذلك»(((.
«على ٍّ
كل من الرجل والمر�أة � ْأن ي�سعى لهداية الآخر �إلى طريق اهلل ،و� ْأن
ُي�ساعد �أحدهما الآخر على الثبات على ال�صراط الم�ستقيم .و� ْأن يكون م�صداق
ِال�ص ْب ِر{((( والذي هو من خ�صائ�ص الإ�سالم،
قوله تعالى } َوتَ َو َا�ص ْوا بِا ْل َح ِّق َوتَ َو َا�ص ْوا ب َّ
و�أه ّم خ�صائ�ص الإيمان ،ن�صب �أعينهما»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/11/12هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1381/3/8هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/11هـ�.ش.
خطبة العقد امل�ؤرخة  1372/1/5هـ�.ش.
�سورة الع�صر ،الآية .3
خطبة العقد امل�ؤرخة  1374/5/8هـ�.ش.
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«لي�س المق�صود بالم�ساعدة هو غ�سل الأواني �أو ما �شابه – طبعاً هذا نوع
من الم�ساعدة – ّ
لكن المق�صود هو الم�ساعدة المعنوية والفكر ّية �أي � ْأن ُي�ساعد
�أحدهما الآخر في الثبات على طريق الإ�سالم ،و� ْأن يو�صي �أحدهما الآخر بالتقوى
وال�صبر والتد ّين ،يو�صيه بالع ّفة والقناعة والزهد ..و� ْأن يتعاونا لكي يتم ّكنا – �إن
�شاء اهلل – من � ْأن يعي�شا على �أف�ضل وجه»(((.

�9999أهم ّية �أعمال البيت:

«لي�ست الأعمال التي تقوم بها المر�أة داخل البيت ب�أق ّل �أهم ّية من الأعمال
التي تكون خارج البيت وال �أق ّل تعباً ،بل ربما يكون تعبها �أكبر .فالمر�أة ولكي
ُتدير البيت تحتاج �إلى ال�سعي وبذل الجهد ،ل ّأن المدير في داخل البيت هو
المر�أة ،فر ّبة البيت تعني ذلك ال�شخ�ص الذي يكون محيط الأُ�سرة تحت �إ�شرافه
وتدبيره و�إدارته ،فهذا �أي�ضاً عمل ُمجهِد ودقيق ،والمهارة الن�سائية هي الوحيدة
القادرة على القيام بمثل هذا العمل ،وال ُيمكن لأيِّ رجل � ْأن يقوم بهذا العمل بهذه
الد ّقة»(((.
«فالمر�أة لي�ست عاطلة عن العمل في داخل البيت كما يعتقد بع�ض النا�س،
ك ّ
ال! فالمر�أة تقوم ب�أكثر الأعمال و�أ�صعبها و�أد ّقها في داخل البيت»(((.
المنزلي هو عمل المر�أة ،هو �إهانة للمر�أة،
«بع�ض النا�س يعتقد � ّأن كون العمل
ّ
ك ّ
ال ،ال توجد �أيّ �إهانة ،بل � ّإن �أه ّم عمل للمر�أة هو � ْأن ُتدير عجلة الحياة»(((.

10100الح�ضانة مهار ٌة عظمى:

«بع�ض �أعمال المنزل �صعبة ج ّداً ،تربية الطفل �أحد تلك الأعمال ال�شا ّقة� .أيّ
عمل ومهما ت�ص َّورتموه �صعباً ،ف�إ ّنه في الحقيقة ُي�صبح �سه ً
ال بالقيا�س �إلى تربية

(((
(((
(((
(((
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الأطفال .فالح�ضانة ٌّ
فن عظيم ،وال ُيمكن للرجل � ْأن يقوم بهذا العمل ولو ليو ٍم
واحد� ،أ ّما الن�ساء فيقمن بهذا العمل الكبير بد ّقة و�سعة �صدر وظرافة ،حيث �أودع
ّ
غرائزهن مثل هذه القدرة.
اهلل تعالى في
� ّإن تربية الأطفال عمل �صعب ُينهِك الإن�سان في الحقيقة ويه ّد قواه»(((.

10101الجمع بين العمل والحياة:

«ال�شباب الذين يعملون في �سبيل اهلل ال ينبغي � ْأن ُيوقفهم الزواج عن عملهم
هذا»(((.
«نحن نو�صي الرجال دائماً ب� ْأن ال ُيعر�ضوا عن بيتهم وحياتهم عندما يكون
ال ..ك َّ
لديهم عمل .بع�ضهم يخرج من ال�صباح الباكر �إلى العا�شرة لي ً
ال! نحن
نو�صي الأ�شخا�ص الذين ب�إمكانهم � ْأن يعودوا وقت الظهر �إلى بيوتهم ويتناولوا
الغداء مع زوجاتهم و�أطفالهم ولو ل�ساعة واحدة ث ّم يعودون �إلى عملهم ليعودوا
بعدها �إلى بيوتهم �أ ّول الليل ليجل�سوا مع �أطفالهم ،وتكون هناك لقاءات
حقيق ّية»(((.

المر�أة �أقوى من الرجل من جوانب عدّة:...

«ه�ؤالء الرجال الذين ُت�شاهدونهم بذلك الج�سم والع�ضالت ،ك ّل هذا �شيء
ظاهريّ  ،لكن من ناحية التركيبة الذهنية ،وفي الجوانب العاطفية ،ف� ّإن المر�أة
التحمل و�إيجاد الحلول .هذه هي طبيعة المر�أة،
�أقوى من الرجل و�أكثر قدرة على
ُّ
وهكذا هُ ّن �أغلب الن�ساء .طبعاً من الممكن � ْأن ال يكون بع�ض الن�ساء كذلكّ ،
لكن
الغر�ض هو � ّأن الن�ساء �أكثر قدرة على التغ ُّلب بلباقة على عوامل الإحباط ،فب�شيء
من التنازل و�شيء من المداراة وبالو�سائل المتاحة ،يقمن بهذا الدور وي�أخذن
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1384/8/22هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1371/9/19هـ�.ش.
((( خطبة العقد امل�ؤرخة  1376/6/18هـ�.ش.
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الرجل �إلى حيث يجب �أن يكون ،لكي ُت�صبح الحياة �إن �شاء اهلل �أجمل»(((.

ال�سيّدة الزهراءOالقدوة:

«ال ُب َّد �أ ّنكم جميعاً �سمعتم عن حياة ال�سيدة الزهراء Oمن حيث الب�ساطة
في مرا�سم الزواج ،ث ّم حياة تلك المر�أة العظيمة ،حياة الفقر والزهد ،حيث تلك
الحجرة وذلك الفرا�ش الب�سيط وعملها داخل البيت في مقابل ذلك ،وجهودها
الكبيرة و�صبرها مع زوج ك�أمير الم�ؤمنين Qوالذي كان م�شغو ًال بالعمل
والن�شاط طيلة مدّة حياته.
علي Qفي المقدّمة ،وحيثما كان هناك عمل
�إذا كان هناك قتال كان ّ
علي  Qال�س ّباق �إليه .لقد عا�شا �سو ّية ما يقارب الع�شر �سنوات ،هل
مه ّم كان ّ
ُتالحظون؟
ال�شاب خالل هذه الع�شر �سنوات � ْأن يقوم
انظروا كيف ا�ستطاع هذا الزوج
ّ
بواجباته الإن�سانية المتعارفة تجاه زوجته و�أبنائه؟
فال�صبر على حياة كهذه ،على فقر وم�ش ّقة كهذه ،والقيام بذلك الجهاد
العظيم وتربية هكذا �أبناء ،وتلك الت�ضحيات العظيمة التي قامت بها
ال�س ِّيدة الزهراء ،والتي �سمعتم ببع�ضها ،ك ّل هذا قدوة في الحياة .فعلى بناتنا
� ْأن يقتدين بال�س ّيدة الزهراء Oوعلى �أبنائنا كذلك � ْأن يقتدوا بال�س ّيدة
الزهراء وب�أمير الم�ؤمنين .(((»L
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123

101

124

ن�صيحـــــ��ة

