المقدمة

إف مف أقدس المشاريع وأكبرىا ،وأجمّيا خط ار عمى مسيرة األمػـ واألرػراد ،ىػو يكػويف مػا يسػمى بػػ

(العػػش الزوجػػلذ الػػذّ ييلػ ّػرع عميػػو-عمػػى مػػدق القػػروف الميماديػػة -يرعػػرع فالؼ مػػف األجيػػاؿ
البشرية اليل قد يكػوف صيػيمة زواج واصػد ،كالمميػارات البشػرية اليػل عاشػت عمػى وجػو األرض،
كبركة لمزواج األوؿ ،الميمثؿ بزواج أبوينا فدـ وصواء ..ولطالما ايلػؽ أف أثمػر رسػاد العبلقػة بػيف

مصد َديف-وما ييريب عمييػا مػف رسػاد اليربيػة -انصػراؼ جيػؿ بشػرق كامػؿ ،أوجبػت بعػض
زوجيف ّ

سجؿ الياريخ بعض يمؾ الكوارث.
الكوارث الياريخية ،ولطالما ّ
وعميػػػو ،رمػػػيس مػػػف ِبػ ْػػدع القػػػوؿ أف نػػػدعو إلػػػى وػػػرورة وجػػػود دورات يخييػػػية-مقػػػروءة أو
مسموعة -لمعررة رموز ىذه العبلقة (المقدسة والمعقدةذ رػل فف واصػد ..ومػف المعمػوـ أف أسػرار
اقيراف روصيف ميلاوييف ،ال يدرؾ إال بالمبلصظة الدقيقة ،اليل قد ال يميلت إلييػا الزوجػاف ،إال بعػد

رػوات األواف ،ورقػػداف الػػيصكـ عمػػى سػػير األمػػور ،بيلسػػخ العبلقػػة بػػيف الػػزوج والزوجػػة مػػف جيػػة،
وبينيما وبيف األوالد مف جية أخرق.

وعميو ،ربل بد مف نقؿ ثمرات يجارب الخطأ واليواب ،وما يسيلاد مػف الروايػات واألخبػار ،ليصكػيـ
أواير يمؾ الصياة الكريمة.

ياصبػل ذلؾ (العش السعيدذ أىدّ بعض ىذه النقاط:
رإلى
َ

 .1واقع الزواج
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االليلات إلػى أف واقػع الػزواج ،ىػو اليػزاوج بػيف النلػوس ،ال األبػداف رصسػب ..رػإف اةيػة الكريمػة
يليد أف الغاية ىل السكوف ،وأف المجعوؿ ىل المودة والرصمة ،ولـ ييطرؽ لمعبلقة البدنية بشكؿ

مباشر ،واف كاف إشباع الجانب الغريزّ مف موجبات السكوف أيوا.

ومف ىنا ُيعمـ أف اليزاوج النلسل ،يصيػاج إلػى بمػوغ خػاص ،وأف عػدـ الويػوؿ إلػى مرصمػة الرشػد
والبموغ النلسل رل ىذا المجاؿ ،قد يكوف مف موجبات انيكاس الصياة الزوجية ،صيى عنػد االليػزاـ
بػػبعض الظػػواىر الشػػرعية ..إذ أف االليػػزاـ الشػػرعل اليقميػػدّ ،قػػد ال يػػبلزـ صيمػػا مرصمػػة الرشػػد

والوعل لملردات الصياة الزوجية ..وقد أرردت كيب الصديث أبوابا واسعة لقيمػة العقػؿ (الػذّ يمثػؿ
رييد الرشد والبموغذ رل قرب اإلنساف مف الصؽ الميعاؿ ،بؿ نجاصو رل صيايو الدنيا واألخرق.
)(1

واقع الزواج

إف ىػػذه دورة جديػػدة مػػف الويػػايا ،وسػػنيناوؿ رييػػا-إف شػػاء ات يعػػالى -أىػػـ النقػػاط الميعمقػػة بعػػالـ
الصياة الزوجية ،بعنواف (البنياف المقدسذ ،بعد أف ررغنا ريما موى-بصمػد ات يعػالى -مػف الويػايا

األربعػػيف رػػل مجػػاؿ الييػػذيب األنلسػػل ..وسػػيكوف ىػػذه الػػدورة كػػذلؾ-إف شػػاء ات يعػػالى -أربعػػيف
ويية ،رل أربعيف صمقة؛ عدد األربعوف عدد مبارؾ ،وىو العدد الذّ واعد ات يعالى بو موسى (عذ.

واف ىذه الويايا األربعيف رل عالـ اليكامؿ الزوجل ،مكممة لمويايا األربعيف اليل ذكرناىػا رػل عػالـ

اليكامؿ األنلسل.

س / 1إف مػػف المبلصػػظ رػػل فيػػة الزوجيػػة ،اليركيػػز عمػػى أف المػػودة والرصمػػة ،ىمػػا أسػػاس الصيػػاة
الزوجية ..رمـ اليأكيد عمى ىذيف العنيريف مف بيف كؿ العناير؟..

إف الصديث عف إيبلح الصياة الزوجية ،لمف أىـ أنواع الصديث بعد يرييب العبلقة مع رب العالميف..

ألف اإلنساف الموزع ،الذّ ليس لو سكف رل المنزؿ ،وليس لو اسيقرار ،يواجو بعػض العقبػات صيػى

رل مجاؿ اليرقل الروصل ..رالمؤمف يصياج إلى جو ىادئ رل المنزؿ ،والى سكف والى راصة باطنيػة؛
يخلؼ عميو أعباء العمؿ ومشاغؿ الصيػاة ..واف الصيػاة الزوجيػة السػعيدة ،ىػل اليػل يػؤمف لئلنسػاف
ىذه الصالة مف االسيقرار داخؿ المنزؿ.

ِ
سػ ُكنُوا إِلَ ْي َيػا َو َج َع َػؿ َب ْيػ َن ُكـ ةم َػوةدةً َوَر ْص َمػةً}..
َف َخمَ َ
في ِاي ِو أ ْ
ؽ لَ ُكـ ِّم ْف أَنلُس ُك ْـ أ َْزَو ً
{و ِم ْف َ
اجػا لِّيَ ْ
قاؿ يعالىَ :
والمبلصظ أف اةية رييا إشارياف:
األولى :أف الصياة الزوجية فية مف فيات ات يعالى:

إف ت يعالى فيات رل اةراؽ ورل األنلس ،الدالة عميو ..ورل سورة الروـ ذكػر فيػة الزوجيػة ،وذكػر
سماو ِ
ات َواأل َْر ِ
بلؼ
ض َو ْ
اخ ِػي ُ
في ِاي ِو َخ ْم ُ
{و ِم ْف َ
ؽ ال ة َ َ
أيوا بعض فيايو اةراقية ،مما يجرّ رل ىذا الوجودَ :
ِ
ِ ِ
ض
ػف ال ة
ؽ َخ ْورًػا َو َ
س َػماء َمػاء رَ ُي ْص ِيػل ِب ِػو األ َْر َ
في ِاي ِو ُي ِري ُك ُـ ا ْل َب ْر َ
ط َم ًعػا َوُي َن ِّػز ُؿ ِم َ
{و ِم ْف َ
أَْلس َني ُك ْـ َوأَْل َوان ُك ْـ}َ ،
َب ْع َد َم ْوِي َيا}.

الثانية :أساس السعادة رل الصياة الزوجية:

إف المبلصظ أف اةيػة لػـ يػذكر الجانػب الغريػزّ ،رغػـ أنػو الجانػب األىػـ عنػد عامػة النػاس ،وخايػة

الشباب ،رمو ويمنا إلى سويداء قمػوبيـ ،لرأينػا أف ىػذا ىػو العنيػر الػدارع ليػـ ..ولكػف اةيػة يشػير
إلى السكوف ،وىو أمر قمبل ال يمكف أف يكوف يصققو إال رل القمب ،وليس رل البيت واألثاث ،وليس

رل الطعاـ ،وليس رل السياصة وغيره ،وكذلؾ المودة والرصمة ريما أمراف قمبياف ..وكػأف اةيػة يشػير

إلى أف الذّ يشكؿ أساس الصياة الزوجية ،ىو ىذه العناير الثبلثة :السكوف ،والمودة ،والرصمة.

ومف الممكف أف يقاؿ-وات العالـ -أف ىذا السكوف ،ىو نييجة المػودة والرصمػة ،رػإذا وجػدت المػودة
والرصمة ،ووجد ىذا اليجاذب بيف الزوجيف ،رإف النييجة ىل السكوف ..وليذا رإف الذّ يسػعى لممػاؿ
والجمػػاؿ ،بػػدال مػػف المػػودة والرصمػػة ،رإنػػو ال ييػػؿ إلػػى ىػػذه الصالػػة مػػف السػػكوف ،كمػػا نبلصػػظ عنػػد

الميرريف والميررػات عنػدما يػيـ بينيمػا االقيػراف ،إذ ال نػرق ىػذا السػكوف ..ألف المػودة والرصمػة اليػل

جعميا ات يعالى ،لـ ييصقؽ ريما بينيما ،أو أنيػا يصققػت ،ولكنيمػا بسػوء رعميمػا ،ررعػا ىػذه المػودة

والرصمة.

س /2ذكر رػل الويػية أف الصيػاة الزوجيػة يصيػاج إلػى رشػد خػاص ،والػى بمػوغ روصػل ،غيػر البمػوغ

البدنل ،رما المراد مف ذلؾ؟..

إف ىناؾ بموغ بدنل لكػؿ مػف الرجػؿ والمػرأة ،والػذّ لػو أثػر رػل عػالـ اللقػو ،ولكػف ال يػبلزـ أبػدا بػيف

البموغ البدنل وبيف البموغ الروصل ،رالبدف قد يبمغ ،ولكف الروح ال يبمغ.

إف البموغ الروصل صالػة مػف صػاالت الرشػد البػاطنل ،ورؤيػة األمػور عمػى صقاالقيػا ..وال نعنػل برؤيػة
صقاالؽ األمور المعنى العررانل الدقيؽ ،الذّ ىػو أمنيػة كػؿ مػؤمف ويمػط رػل طمبػو ،قػاالبل( :الميػـ...

أرنل األشياء كما ىلذ  ..بؿ نعنى أنو ينبغل اميبلؾ أقػؿ درجػات البمػوغ ،وىػو أف نعمػـ ماىيػة الصيػاة
الدنيا ،واليل مف عنايرىا الصياة الزوجية ..ومف المعموـ أف الصياة الدنيا صقيقييا ييمثؿ رل أمػريف:

أنيا صياة رانية ،وأنيا مقدمة ومزرعة لآلخػرة ..راالعيقػاد بلنااليػة الػدنيا ،يوجػب عػدـ اليعمػؽ بيػا..
واالعيقاد بأنيا مزرعة لآلخرة ،يوجب اسيثمارىا..

وىذا خبلرا لمرىبانية اليل ررويا اإلسبلـ ..رالزوجػاف باإلوػارة إلػى يلكيرىمػا أف ىػذه الصيػاة رانيػة،

ريما أيوا يلكراف بأنيا مزرعة ،ومف أروؿ مصاييؿ وثمار ىذه المزرعة ،الذريػة اليػالصة ..رالػذّ

ييزوج ،ينبغل أف يلكر رل الذرية الطيبة اليالصة ،مف ليمة الزراؼ ..ومف المعموـ أف ىذه الذرية ال
ينشأ إال رػل أصوػاف البػالغيف روصيػا ،رػبل يمكػف أف يكػوف رػل وػمف زوجػيف ال يعررػاف صقػاالؽ ىػذا

الوجود ،كما ينبغل أف ُيعرؼ.

س /3ما معنى كممة (الزوجذ؟ ..أال يليـ مف ىذه الكممة أف المػرأة والرجػؿ كبلىمػا يكمػبلف بعوػيما

البعض؟..

إف كممة الزوج مف اليعابير البميغػة ،رلييػا معنػى المسػانخة والموارقػة واالنسػجاـ ..وليػذا نبلصػظ أف

القػرفف الكػػريـ -وىػػو رػػل سػػياؽ وػػرب مػػثبل لممػرأة السػػيالة -عبػػر بػػامرأة لػػوط وامػرأة نػػوح ،رمػػـ يعبػػر
عنيما بملظ الزوجية ،إشارة إلى أنيما كانيا يشػكبلف وجػودا أنثويػا رقػط ،ال جػزءا مكمػبل ..وقػد كانػت

السيدة خديجة (عذ بمثابة الجزء المكمؿ لمنبل (صذ بمعنػى مػف المعػانل ،واال ررسػوؿ ات (صذ لػو
مف الدرجات ما لو.

يبدو أف ىناؾ درجات مف الكماؿ ،ال ييؿ إلييا اإلنساف إال بالزواج ..كما أف العدد واصد لما يوػاؼ

إلى واصد فخر ،ييبط العدد مف ررد إلى زوج ،وىو العدد اثناف ،ولو نقص النيلت الزوجيػة ..ركػذلؾ
بالنسبة لمرجؿ والمرأة ،ريما عندما يقيرناف يصيبلف عمى كماؿ ال يكوف رل الصالة االنلرادية ،وليػذا

رإف مف يزوج رقد أصرز نيؼ دينو.

وعميو ،إف الذّ ينظر إلى الزوج عمى أنو النيػؼ المكمػؿ لوجػوده ،والػذّ يكمػؿ انلرادييػو ،رػبل شػؾ

أنو يكوف دقيقا جدا رل اخيياره ليذا الزوج ..واال رإف ىذه العبارة( :مف يزوج رقد أصرز نيؼ دينػوذ

ليست مطمقة ،رميس كؿ مف يزوج رقد أصرز نيػؼ دينػو ،رػإف الزوجػة لػو كانػت غيػر يػالصة ،رػإف

النيػػؼ البػػاقل أيوػػا يػػذىب ،ال أنػػو يكمػػؿ ...وانمػػا يصػػرز نيػػؼ دينػػو ،إذا كانػػت الزوجػػة رييػػا مػػف
الموايلات اليل ذكرييا الشريعة ،والميداؽ لما ورد( :راظلر بذات الديف يربت يداؾذ.

 .2المرأة يطمب ألمور
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إف المػػرأة يطمػػب عػػػادة ألمػػور ،منيػػػا :االسػػيمياع الغريػػػزّ ،ويػػدبير شػػػؤوف المنػػػزؿ ،واليناسػػػؿ،
واألنس واالرييػاح النلسػل ..ومػف المعمػوـ أف األوؿ يقػؿ عنلوانػو بيقػدـ العمػر واألرػوؿ اليػدريجل
لمجماؿ ،أو وجداف الرجؿ مف يسيميع بيا غير زوجيو ..وأما الثانل رإف مف الممكػف أف يقػوـ بػو

الغير ..وأما الثالث رإف لو أمد ينييل بسف اليأس أو إعراض الزوج عف النسؿ ..وأمػا الرابػع رقػد

يلقد بريقو بيكرار اليعامؿ والمواجية الرييبة ،إذ أف لكؿ جديد بيجة.

ومػػف ىنػػا ييصػػيـ إوػػارة عنيػػر فخػػر ،ييمثػػؿ رػػل :اإلصسػػاس بالمسػؤولية يجػػاه الرعيػػة ،ورػػل أف

الزوجة أمانة مف الصؽ الميعػاؿ أودعيػا-إلػى أجػؿ مسػمى -بيػد الػزوج ،وىػو مسػؤوؿ عنيػا إلػى

فخر العمر ،بؿ إلى يػوـ الصسػاب ،يػوـ ُينػادق المػرء{ :وقلػوىـ إنيػـ مسػؤولوف} ..وقػد روّ عػف
النبل (صذ أنو قاؿ{ :أقربكـ منل مجمسا يوـ القيامة ،أصسنكـ أخبلقا ،وأنا ألطلكـ بأىمل}.
)(2

المرأة يطمب ألمور

س / 1ذكػػر رػػل الويػػية بعػػض دواعػػل الػػزواج ..ريػػؿ مػػف الممكػػف المزيػػد مػػف اليووػػيط رػػل ىػػذا

المجاؿ؟..

ال يخلى أف الزواج ريو ما ريو مف المسؤوليات واألعباء الثقيمة عمى اإلنساف ،ولوال بعض المصلزات

لما كنت يرق ميبل إليو ،ومف ىذه المصلزات ىذه العناير األربعة:

االسيمياع الغريزّ:

ولعؿ ىذا الجانب مف أقوق الدوارع عند بنػل فدـ ،وخايػة عنػد الػذّ ال ينظػر بمنطمػؽ إنسػانل ،وأف

ىذه الزوجة أمانة إليية.
يدبير شؤوف المنزؿ:

إف البعض إذا قيرت امرأيو رل يدبير شؤوف المنزؿ ،يعيرض عمييا اعيراض مف اريكبت صرامػا ،أو

قيرت رل واجب ...والصػاؿ بػأف الكػؿ مجمػع عمػى أف ىػذا لػيس مػف شػؤوف المػرأة أبػدا ،رمػيس مػف

واجبات المرأة أف يكوف طابخة وغاسمة رل المنزؿ.
الرغبة رل اليناسؿ:

واف كانت ىذه الرغبة أرقى مف االسيمياع الغريزّ ،ولكنيا أيوا يبقى رل داالػرة االىيمامػات الزوجيػة

رل الصياة الدنيا ،ومف مياعيا.

األنس واالريياح النلسل:

س ُك ُنوا إِلَ ْي َيا َو َج َع َؿ َب ْي َن ُكـ ةم َوةدةً َوَر ْص َمةً}.
وىذا الذّ أشارت إليو اةية الكريمة{ :لِّيَ ْ
ولكػػف إذا يأممنػػا رػػل مجمػػؿ الكيػػاب والسػػنة ،رمػػف الممكػػف أف نوػػيؼ عني ػ ار فخػػر ،ويعيبػػر عني ػ ار

مييمنا ومسيط ار وجامعا عمى ىذه العناير ،وىو أف المرأة أمانة ات يعالى عند الرجؿ:

إف رب العالميف-لميمصة يراىا -جعؿ ىػذه المػرأة يصػت قوامػة الرجػؿ ،وال شػؾ إف ىػذه مزيػة ،ومػف

المعمػػوـ أف مػػع كػػؿ مزيػػة وػػريبة ومسػػاءلة ..وىػػذا موجػػود صيػػى رػػل األمػػور الدنيويػػة ،رمػػو أعطػػل
موظؼ رل وزارة سيارة رارىة ،ريذا يكريـ لو عمى بقيػة المػوظليف ،وامييػاز ،ولكنػو رػل نلػس الوقػت

رل مووع مساءلة ،ريساءؿ عف النقص ،وعدـ االىيماـ بيذه الدابة.

وعميو ،إف الزوجة كممػا زاد شػأنيا وقػدرىا ،واريلػع إيمانيػا ،كػاف جانػب صلػظ األمانػة ،أعظػـ وأعمػؽ

عمى الزوج ..واف المؤمف الذّ يسعى ليكويف ىذا العش الزوجل ،عميو أف يمصظ بعيف االعيبػار ىػذا
الجانب ،وىو أف ات يعالى ألمر ما ،جعؿ ىذه الزوجة أمانة بيد الرجؿ.

وف} ،يشػير إلػى موقػؼ مييػب وىػو المسػاءلة ..ريػؿ اإلنسػاف
{وِقلُ ُ
سػ ُالولُ َ
وى ْـ إِ ةن ُيـ ةم ْ
س /2إف اةيةَ :
يساءؿ عف أسموبو رل اليعامؿ رل صيايو الزوجية؟..

إف اةية مطمقة ،رمـ يليؿ عف ما ىو السػؤاؿ ،وعمػف ىػو السػؤاؿ ..ولكػف مػف المعمػوـ أف كػؿ أمػر
يسػػييبع يكميلػػا ،رإنػػو مػػف مػوارد المسػػاءلة ،وبمػػا أف الزوجػػة ليػػا صقػػوؽ ويكػاليؼ عمػػى الػػزوج ،رػػإف
ىنالؾ سؤاؿ ..إف ات يعالى جعؿ أصكاما شرعية ويكاليلا يميػزـ بيػا المػؤمف ،ركمػا جعػؿ صكمػا لمجػار

وصكما لمميبايعيف ،رقد جعؿ صكما لمصياة الزوجية ،وما داـ ىنالؾ جعؿ شرعل ألصكاـ شرعية ،ربػإزاء

كؿ جعؿ شرعل ىناؾ مساءلة.

س /3إف البعض يشيرط يبلح الزوجة ،ليكوف ىو يالصا ،أو العكس ،رما ىو الرد عميو؟..

إف المػػؤمف يصػػاوؿ أف يجعػػؿ سػػموكو داالمػػا ،موارقػػا لمػػا يروػػل ات يعػػالى ،ويقيػػدّ بسػػموؾ األنبيػػاء
واألالمة (عذ ،والػذّ ىػو السػموؾ المروػل عنػد ات يعػالى ..والقػرفف الكػريـ ذكػر لنػا ممػف ابيمػل مػف

األنبيػػاء بزوجػػات سػػيالات ،وىمػػا نبيػػا ات نػػوح ولػػوط (عذ ،وعبػػر عنيمػػا بالخيانػػة ،ولػػيس المعنػػى

بالخيانة الزوجيػة واال أوجػب الػوىف لمنبػل (صذ ..وممػف ابيمػل مػف األالمػة ،اإلمػاـ المجيبػى واإلمػاـ

الجواد (عذ ..ولكف إف ىؤالء األنبياء واألويياء مع عيمييـ ،ومع ما ىـ ريػو مػف الػدرجات العميػا،

قد يصمموا ىكذا زيجات.

إف المؤمف عميو أف يعمؿ بيكميلو ،وىو أف يكوف يالصا ،وال يييـ لردة رعػؿ الطػرؼ اةخػر ،إف كػاف
يقدر ىذا اليبلح ويسيثمره ،أو ينكره ..ومف المعموـ أنو كمما زاد يبلح المؤمف ،واريلع مقامػو عنػد

ات يعالى ،وكاف رل منييػى صسػف المعاشػرة ،ولػـ يواجػو مػف الطػرؼ المقابػؿ إال بػاألذق ،زاد أجػره..

رإف كاف ذاؾ اإلنسػاف ال يقػدر ،رػإف ات يعػالى ال يوػيع عمػؿ عامػؿ مػف ذكػر أو أنثػى ،واف لػو مػف

األجر العظيـ عمى ما ييصممو مف األذق ،وقػد ورد أف النبػل (صذ قػاؿ( :مػف يػبر عمػى سػوء خمػؽ

امرأيو ،أعطاه ات مف األجر ما أعطى داوود (عذ عمى ببلالو ،ومف يػبرت عمػى سػوء خمػؽ زوجيػا،

أعطاىا مثؿ ثواب فسية بنت مزاصـذ.

 .3خمود الصياة الزوجية
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االعيقاد بأف الصياة الزوجية عند المؤمف ال ينييػل بانييػاء الصيػاة الػدنيا ،بػؿ أف المػرأة اليػالصة

يميصػػؽ بػػالزوج مػػع أبنااليػػا (بشػػرط اليػػبلحذ رػػل الجنػػة ،بمقيوػػى قولػػو يعػػالى{ :جنػػات عػػدف
يػػدخمونيا ومػػف يػػمط مػػف فبػػااليـ وأزواجيػػـ وذريػػاييـ} و{والػػذيف فمن ػوا وايبعػػييـ ذريػػييـ بإيمػػاف

ألصقنا بيـ ذريييـ} ..إف ىذا اإلصسػاس باالسػيمرارية ،بػؿ الخمػود رػل العبلقػة الزوجيػة بموازميػا،

يولل عمى الصياة الزوجية رباطا ،ال ينليـ بيقادـ الدىور واألعواـ.
)(3

خمود الصياة الزوجية

س / 1إف أروػؿ اسػػيثمار رػػل الصيػػاة الزوجيػػة ،ىػػل الذريػػة الطيبػػة ..ركيػػؼ ييػػؿ اإلنسػػاف إلػػى ىػػذه

النييجة المباركة؟..

إف مف أروؿ ثمار الصياة الزوجية ،ىل الذرية اليالصة ،وىذا يكوف نييجة لعدة أمور ،منيا:

الطمب مف ات يعالى:

إف الذّ يصمؿ ىذا اليـ ،الشؾ أنو يكثػر مػف الػدعاء والطمػب ،صيػى لػو كػاف رػل ليمػة الزرػاؼ ،رػرب

العالميف يريد منا أف نذكره رل كؿ صاؿ ،وخاية رػل صػاالت الغلػبلت ..رالػذّ ىػو رػل ليمػة الزرػاؼ،

ليمة الغلمة واليشػاغؿ بممػذات الصيػاة ،ويخمػو بربػو ،طالبػا الذريػة الطيبػة اليػالصة ،بػبل شػؾ أف ىػذا

الدعاء رل مظاف اإلجابة.

السعل رل أثناء الصياة الزوجية:

إف الصيػػػاة الزوجيػػػة رييػػػا مسػػػؤوليات ،إال أف الػػػبعض ال ييمػػػو رييػػػا إال جانػػػب الميػػػع واالنشػػػغاؿ

بالممػػذات ..إف بعػػض األزواج ىميمػػا أف يعيشػػا صيػػاة ىانالػػة سػػعيدة ،مػػؤلق بػػالميع ،ويغلػػبلف عػػف

دورىما اليربوّ واليوجييل رل األسرة لؤل والد ،رػييمبلف أمػر األوالد ،وال يييمػاف بمػف أيػدقاؤىـ ،وال

أيف يذىبوف؛ ميشاغميف بأنلسيما وبمذاالذىما وبسلراييما وبأسواقيما ..رمف الطبيعل أنػو بمقػدار مػا

نعطل مف االىيماـ لؤل والد ،رإننا نصيؿ عمى الثمار المرجوة.
اسيثمار الووع الموجود:

ييلؽ أف الرجؿ بعػد ريػرة مػف الػزواج يكيشػؼ أنػو لػـ يصسػف اخييػار الزوجػة المطموبػة ،أو أف المػرأة

يكيشؼ أنيا لـ يصسف اخييار الزوج المطموب ..رعمى ررض أف اإلنساف لـ يكف مورقا رػل االخييػار،

والزيجة-ال قدر ات -كانت راشمة ،رإذا أمكنو اليدارؾ ،وأف يررع مف مسػيوق الطػرؼ اةخػر ،رميعمػؿ
وليسع جيده لذلؾ ..أو إذا كاف األمر رل أواالؿ العقد أو الخطوبة ،رػيمكف رسػخ العقػد ،إذا لػـ يخػش

الوقوع رل مشاكؿ أخرق ،ويقع رل زلزاؿ أسرّ..

ولكنو بعد ريرة مف الصياة الزوجية ،وانجاب األوالد ،رقد ال يكوف ىذا مناسبا ..عمى ررض أف الزوجة

لـ يكف زوجة مثالية كما ييوقعيا اإلنساف ،رعميو باسيثمار الووع الموجود ..إف البعض يدمر العش

الزوجل بعد عمر طويؿ ،ويلقد الزوجة واألوالد ،ويبدأ يلكر رل بناء عش جديد ،وىو ال يعمـ إلى أيف

ينييل ىذا العش أيوا...

رعميو ،إف اليلكير رػل اسػيثمار الذريػة اليػالصة ،لمػف أروػؿ يػور االسػيثمار ،وخايػة بػأف يػبلح

الذرية لو فثاره إلى أبد اةبديف ،وليس رل عالـ البرزخ رقط ،إذ اإلنساف وىو رل قبره يأييو الصسنات
واليالصات ..بؿ وصيى رل عريات القيامة ال يسيبعد عمى الكرـ اإلليل أف الولد إذا كػاف رػل القمػة

مػف اليػػمصاء ،كػػأف كػػاف مرجػػع يقميػػد ،أو خطيبػا مػػف خطبػػاء أىػػؿ البيػػت (عذ ،ويكرمػػو رب العػػالميف
بدرجة ميميزة رل الجنة ،رل قػرب النبػل وفلػو (صذ ،رمػف الممكػف بشػلاعة ىػذا الولػد ،أف يررػع رب

العالميف مف مسيوق أبويو إلى مسيواه ..كمػا أف نبػل ات يوسػؼ (عذ ررػع أبويػو عمػى العػرش ،مػف

الممكف أف ىذا الولد يررع مسيوق األ بويف ..وعندالذ يعمماف قيمػة ىػذا الولػد ،الػذّ لػـ يكػف يصسػباف
صسابو رل الدنيا ،ألف الزيجة كانت بصسب الظاىر ،زيجة غير ناجصة ..ولكف رب العالميف جعؿ رػل
ىذه المصارة الياللة أو المعيبة ،ىذه المؤلؤة النادرة ..ركرامة ليذا الآللئ ،عمينػا أف نصػاوؿ أف نصػارظ

عمى مجمؿ الصياة الزوجية.

س /2ييلؽ أف األبويف يكوناف رل قمة اليبلح ،ويبذالف جيودىما رل يربية االبف ،ولكنو يكوف ابنا
غير يالط كابف نوح (عذ ..رما ىو يلسيركـ ليذه الصالة؟..

إف الجيود رل بعض األوقات ال يثمر ،كما كاف لنبل ات نوح (عذ ،رمع أنػو مػف أنبيػاء أولػل العػزـ،

ومف المعيػوميف ،وال شػؾ أنػو بػذؿ قيػارق جيػده البشػرّ رػل يربييػو ليػذا الولػد ،واال لػـ يكػف نبيػا

معيوما ،ألف المقير رل يربية أوالده إنسػاف بعيػد عػف رصمػة ات يعػالى ..ركيػؼ إذف أف نػوح (عذ

بذؿ جيده رل يربية ولػده ،وكانػت عاقبيػو الغػرؽ ،ولػـ يكػف مػف أىمػو؟ ...وىػذه ظػاىرة مبلصظػة رػل

غيػره مػف أوالد اليػالصيف ،وبعػض أبنػػاء األالمػة أو أصلػادىـ ..مػع العمػػـ أف الػبعض يصيػاط رػل ىػػذا
األمر ،ويقوؿ بأنو لعؿ ما ينقؿ مف سمبيات بعض أوالد األالمة ،إدعاء مف األعداء ،مػف أجػؿ يشػويو

سمعة المعيوـ ،ولكف الياريخ ينقؿ بعض المواجيات مف أصلادىـ.

والجواب عمى ىذا السؤاؿ:

إف المؤمف داالما وأبدا مطموب منو السعل ،ريو سعى رل يييالة األجواء المبلالمة ليميز الولػد ،ولكػف
الولػػػد لسػػػوء اخييػػػاره ولسػػػوء طينيػػػو االخيياريػػػة ،لػػػـ يكػػػف يػػػالصا ..قػػػد يقػػػوؿ كيػػػؼ يكػػػوف طينػػػة

واخييارية؟ ..إف ىذا يصياج إلى بصث مليؿ ،ولكف إجماال نقوؿ:

إف ىناؾ طينة جاءت مف عالـ ِ
الخمقة ،وىناؾ طينة جاءت مف عالـ السػموؾ الخػارجل ،الػذّ يخيػاره
اإلنساف لنلسو بنلسو ..رمثبل :إف اإلنساف المدمف عمػى النظػر الصػراـ ،ييػبط طينيػو شػيوية ..واف

اإلنساف الذّ يصيد رل الكبلـ ،ييبط طينيو غوبية ..رالطينػة االخيياريػة أّ الطينػة اليػل ىػل مػف

نياج العمؿ.

والمثاؿ ال واوط لمذّ يبذؿ جيده رل أمر ما ،وال يرق ثمرة جيده ،بمثابة األسياذ الػذّ يػؤدّ يكميلػو
كامبل ،رل اليؼ الدراسػل ،بينمػا كػؿ الطػبلب يلشػموف رػل اجييػاز االميصػاف النيػاالل ..رينػا اليقيػيـ

لؤلسػػياذ ال يكػػوف لعػػدـ نجػػاح الطػػبلب ،وانمػػا لجيػػد األسػػياذ ..وكممػػا كػػاف الطػػبلب أكثػػر مشاكسػػة،
واألسياذ زاد اصيرارا ودقة رل العمؿ ،كاف أقرب لمعطاء والجاالزة.

رإذف ،إف اإلنساف المؤمف عميو أف يسعى رل ىذا المجاؿ ،وال ينيظر النياالج اللعمية ..ونصف الصظنػا
أف اإلنساف يبذؿ جيده عمى ولده األوؿ ،وال يرق ريو خيرا ،ويبذؿ نلس الجيد أو أقؿ منػو عمػى مػف

بعده ،ورب العالميف يبارؾ رل جيده ىذا ،وكأنو يعويوا لما خاب ظنو رل الولد األوؿ.

س / 3مف المعموـ أف الجيود المبذولة مف قبؿ الزوجيف ،رل سبيؿ الصيوؿ عمى ذرية يالصة ،مػف
قبؿ الصمؿ والوالدة ،ليا دور كبير وميميز رل يبلح األوالد ..رما ىو يعميقكـ عمى ذلؾ؟..

ببل شؾ ..ونصف عادة نؤكد رل ىذا السنخ مف األصاديث ،عمى أف يربية األوالد ليست مف سف البموغ
رما بعد ،إنما البد مف االىيماـ بيذا األمر مػف قبػؿ الػزواج أيػبل ،وذلػؾ مػف خػبلؿ مقػدمات الػزواج،

باخييار الزوجة المثالية ،غير خوراء الدمف ،اليل يصمؿ نطلة اإلنساف ،وقد ورد( :اخياروا لػنطلكـ؛

رإف الخاؿ أصد الوجيعيفذ( ،يخيروا لنطلكـ؛ رإف العرؽ دساسذ..

راالىيماـ بما قبؿ الزواج ،وليمة الزرػاؼ ،وأثنػاء الصمػؿ ،وسػاعة الػوالدة ،وسػنيل اإلروػاع؛ كػؿ ىػذه

المراصػػؿ دخيمػػة رػػل يكػػويف الذريػػة اليػػالصة ..رػػإف الػػذّ يريػػد ولػػدا ميمي ػزا ،البػػد أف يراجػػع اةداب

والسنف ..رالبعض-مع األسؼ -يكيلل بالرسالة العمميػة ،بػالصبلؿ والصػراـ ،ىػذا إف عمػؿ بالرسػالة..
إف مف المناسب بعد العمؿ بالرسالة العممية ،مراجعة مسيصبات الصمؿ ومسيصبات اإلرواع..

وممػػا ينقػػؿ عػػف الشػػيخ األنيػػارّ -الشػػيخ األكبػػر الػػذّ معظػػـ عمماالنػػا إلػػى يومنػػا ىػػذا مػػف خريجػػل

مدرسيو -أنو لما بمغ أمو خبر يميزه بأنو يار مرجعا ،أنيا قالت :إنيػا كانػت ييوقػع أف يكػوف نبيػا،
ألنيا كانت مميزمة بإرواعو عمى طيور.

إف الدواـ عمى الطيور ،ىذه سنة طيبة ،ومطموب أف يكػوف اإلنسػاف عمػى طيػور داالمػا ،سػواء كػاف

ذكػ ار أو أنثػى ،واألنثػػى المروػعة أولػى مػػف غيرىػا رػل أف يكػػوف عمػى طيػارة ..إف الػػذّ يريػد اليميػػز
لولده ،البد أف يصسب الصسابات منذ األياـ األولى-كما قمنا -قبؿ الزواج وما بعده أيوا.

 .4مباركة الصؽ لمصياة الزوجية

(4ذ

إف مف أىـ عوامؿ اليجاذب الروصل بيف الزوجيف-إوارة إلى سعل كؿ منيما رل إيجاد موجبػات

ذلؾ اليجاذب -ىػل مباركػة الصػؽ الميعػاؿ ليمػؾ العبلقػة ،وليػذا يسػند الصػؽ الميعػاؿ اليوريػؽ إلػى
نلسو ،عند إرادة اإليبلح مف الزوجيف بقولػو{ :إف يريػدا إيػبلصا يورػؽ ات بينيمػا} ..ومػف ىنػا

كانت االسيقامة العممية لمزوجيف رل ساصة الصياة-داخػؿ البيػت الزوجػل وخارجػو -مػف موجبػات
نظرة الصؽ الميعاؿ ليما ،مع ما يسييبعيا مف األللة والثبات رل العبلقة الزوجية.
)(4

مباركة الصؽ لمصياة الزوجية

س / 1ىػؿ لعػدـ االسػػيقامة العمميػة رػػل سػموؾ الػػزوجيف واريكابيمػا لممعايػػل ،أثػر رػػل يػدمير العػػش

الزوجل؟..

ال شؾ أف المعايل مػف موجبػات يػدمير الصيػاة الزوجيػة ،رالقوػية منطقيػة وطبيعيػة جػدا ،والبرىػاف

عمى ىذه الدعوق أمراف:

األوؿ :زواؿ المباركة اإلليية:

إف الػذّ لػـ شػػمؿ الػزوجيف ،ىػػو الجعػؿ اإلليػػل لممػودة والرصمػة بينيمػػا ،ريػذا ىػػو رأس المػاؿ الػػذّ

يقيات منو الزوجيف إلى فخػر العمػر ..كمػا أف رب العػالميف ىػو الػذّ جعػؿ المػودة والرصمػة بينيمػا،

رإف بيده جعؿ عكسيا ،ريده ليست مغمولة ،واذا شاء لظرؼ معيف ،كاليقيير مف الزوجيف ،ررع ىذه

المػودة والرصمػة ،وعندالػذ لػؾ أف يييػػور كيػؼ يكػوف صاليمػا؟ ...كمػػا أف اليػبلة عمػود الػديف ،رػػإف

المودة والرصمة بػيف الػزوجيف عمػود الصيػاة الزوجيػة ،رػرب العػالميف إذا ررػع العمػود سػقطت الخيمػة

عمى وجييا.

والثانل :اليزىيد بالصبلؿ الموجود:

إف مف المعايل الدخيمة رل ىدـ الصياة الزوجية ،المعايل الشيوية ،أّ كؿ ما ييعمؽ بعالـ اإلثػارة

الباطنيػػة ،س ػواء عػػف طريػػؽ النظػػر ،أو عػػف طريػػؽ السػػمع ،أو عػػف طريػػؽ الل ػؤاد ،ويخيػػؿ اليػػور

المصرمة..

رالزوج الذّ ينظر إلى يور مصرمة شرعا ،رإنو ييعرؼ عمى يور أجمؿ مف وجو زوجيػو ،وييعػرؼ

عمى لذاالذ أرقى مف لذاالذ الصبلؿ مع الزوجة ،ريبدأ مع األياـ يزىد رل ىذا الصبلؿ ..رإف رب العالميف

جعؿ لو زوجة مف صبلؿ ،ومعاشرييا رييا أجر وثػواب ،واذا بػو يزىػد رػل ىػذا الصػبلؿ بػؿ المسػيصب،

ليمارس الصراـ...

ومف ىنػا نقػوؿ :إف الػزوجيف-بعػض األوقػات -ىمػا بأنلسػيما يخربػاف بيييمػا بأيػدييما ..رمػثبل :إف
الزوجة بإيرارىا عمػى الػذىاب لػبعض الػببلد ،أو لػبعض الشػواطئ ،أو لػبعض المطػاعـ ذات األجػواء

غير الشرعية ،ريل بإيرارىا ىذا ودعوييا لمزوج إلى ىذه األجواء ،وكأنيا يوع اإلسليف رل الشجرة

المباركة...

رببل شؾ أف اريكاب الصراـ ،مف موجبات يذويب ىذا البناء المبارؾ.

س /2إف المبلصظ ىذه األياـ مع انيشار اللوااليات واالنيرنت ،ازدياد كثرة الشكاوق عمى األزواج مف
الزوجات ..رما ىل نييصيكـ لمزوجة المبيبلة بزوج غارؽ رل بصور الرذيمة؟..

كما قمنا إف ىذا باب مف أبواب اللساد ،يليصو اإلنساف عمى نلسو ..والقرفف الكريـ يعبر يعبي ار جميبل
ةِ ِ
ِّ ِ ِ
اف َينػ َػزغُ َب ْي ػ َن ُي ْـ إِ ةف ال ة
ػف إِ ةف ال ة
ػاف
شػ ْػي َ
شػ ْػي َ
اف َكػ َ
ط َ
ط َ
سػ ُ
ػل أ ْ
َص َ
رػػل قولػػو يعػػالىَ :
{وُقػػؿ لع َبػػادّ َيقُولُػواْ اليػػل ىػ َ
ِل ِ
سػ ِ
ػاف َعػ ُػد ُّوا نم ِبي ًنػػا} ..أّ أف الشػػيطاف كأنػػو ييريػػد ،ليػػرق أقػػؿ منلػػذ ،لمػػدخوؿ إلػػى داخػػؿ العػػش
ئل ن َ

الزوجل..

ومف الممكف أف يقاؿ :إف مف أوعؼ الصمقات اليل يمكف مف خبلليا أف ينلذ الشػيطاف ،ىػل الصمقػة

الزوجية ..رػإف المػؤمف يمكػف أف يصػاوؿ معػو الشػيطاف ،ولكنػو قػد يميلػت ويراقػب ،ولكػف رػل الصيػاة
الزوجيػػة ،ىنػػاؾ زوجػػاف ،ولكػػؿ منيمػػا شػػيطاف ..رػػالزوج يريػػد أف يواجػػو شػػيطانو ،ويواجػػو شػػيطاف
زوجيػػو؛ وكػػذلؾ الزوجػػة يريػػد أف يواجػػو شػػيطانيا ،ويواجػػو شػػيطاف زوجيػػا ..ريػػو لػػـ يلمػػط رػػل طػػرد

شيطانو ىو ،واذا بشيطاف فخر صؿ رل المنزؿ...

وليػػذا رػػإف القوػػية قوػػية معقػػدة مركبػػة ،واف العػػش الزوجػػل عػػادة مػػف مظػػاف صومػػاف أو دوراف

الشػػياطيف ،وقػػد ورد رػػل الصػػديث( :لػوال أف الشػػياطيف يصومػػوف عمػػى القمػػوب بنػػل فدـ ،لنظػػروا والػػى

ممكػػوت السػػماوات واألرضذ ..رالشػػياطيف كمػػا يصػػوـ صػػوؿ القمػػب الواصػػد ،كػػذلؾ يصػػوـ صػػوؿ البيػػت

الزوجل ،ومف ىنا سيؿ عميو أف ييطاد رراالسو ،مف خبلؿ ىذه العممية.

س /3كيػػؼ ييػػدخؿ رب العػػالميف رػػل اإليػػبلح بػػيف الػػزوجيف ،كمػػا ذكػػرت اةيػػة الكريمػػة{ :إِف ُي ِريػ َػدا
بل ًصا ُي َورِّ ِ
ؽ المّ ُو َب ْي َن ُي َما}؟..
يَ
إِ ْ
نصف نبلصػظ كيػؼ أف الػزوجيف كمييمػا بعػد العقػد مباشػرة ،كػـ يغمرىمػا صالػة مػف اإلصسػاس بػاألنس
والمودة ..إف رب العالميف بأّ طريقة جعؿ ىذه المودة والرصمة بينيما ،وقد كانا قبػؿ العقػد أجنبػيف،
ال عمقة روصية بينيما؟ ..إف الذّ جعؿ ىذه المودة الغامرة ،أيوا يورػؽ بينيمػا ،رػإف لػو مػا لػو مػف

أساليب اليدخؿ رل قمب بنل فدـ.

ومف المعموـ أف رب العالميف سمط الشيطاف عمى بنل فدـ ،بمعنػى أنػو أذف لػو أف ينلػذ رػل قمػوبيـ،
ػف المة ِػو} ..رػإذا كػاف رب العػالميف
{و َمػا ِب ُكػـ ِّمػف ِّن ْع َم مػة رَ ِم َ
واال ررب العالميف ال ييدر منػو إال الخيػرَ :
أذف لمشيطاف أف ينلذ رل قموب بنل فدـ ،أال يأذف لنلسو أف ييدخؿ ويييرؼ رػل قمػوب بنػل فدـ؟..

أيجعؿ لمعدو مجاال-وىو أرصـ الراصميف ،وىو أكرـ األكرميف -وال يجعؿ الصؽ مصلوظا لنلسو رػل أف
ييدخؿ رل قمبل الزوجيف ،ويورؽ بينيما؟...

جػػاءت امػرأة إلػػى النبػػل (صذ يشػػكو زوجيػػا ،وكانػػت شػػكواىا رييػػا مػػف العيػػاب الكثيػػر عمػػى الػػزوج،

رالنبل (صذ نادق زوجيػا ،وجمعيمػا ،ولعمػو ووػع رأسػو عمػى رأسػيا ،ثػـ دعػا ليمػا بػأف يؤلػؼ ات

يعالى بينيما ،واذا بالمرأة يقوؿ أنو ال أرق رل األرض إنسانا أصب إلل مف ىذا الزوج.

إف دعاء النبل (صذ مسيجاب ،وكذلؾ دعػاء المػؤمف -وخايػة إذا كػاف مميورػا موػط ار -مسػيجاب

أيوا.

س /4ما ىل الشروط والنياالط ،لمف يريد أف يورؽ لئليبلح بيف الزوجيف؟..

إف مػػف المناسػػب لممػػؤمف إذا أراد أف ييػػمط أم ػ ار مػػف األمػػور ،قبػػؿ أف يعيمػػد عمػػى قدرايػػو الملظيػػة
والكبلميػػة ،وعمػػى لباقيػػو االجيماعيػػة واللرديػػة ،مػػف المناسػػب أف يسػػيمد العػػوف مػػف ات يعػػالى ،بػػأف

ييمل ركعييف خاشعييف ،رل خموة مف الخموات ،أو رل بيت مف بيوت ات يعالى.

وبشكؿ عاـ ،رإف المؤمف يسيغؿ اليبلة بيف يدّ ات يعالى ،لكػؿ أمػر ييمػو ..ومػف المملػت أف مػف
اليػػموات المسػػيصبة ،يػػبلة الجػػاالع ،راإلنسػػاف الجػػاالع يصيػػاج إلػػى طعػػاـ ،ولكػػف الشػػرع يقػػوؿ يػػؿ
ركعييف ..وما المانع مثبل لو أف شابا عنده اميصاف نياالل ،قبؿ أف يخرج مف المنزؿ ،ييمل ركعيػيف

لييسير االميصاف ،وليقؿ :يا رب ...أيمل ركعييف لقواء الصاجة ،وليسميا ..وىكذا رل اإليبلح بيف
الزوجيف ،وقد كاف اإلماـ السجاد (عذ لو سجدات ،ومف سجدايو إذا ورؽ إليبلح ذات البيف.

ألف الشيطاف رل سػاعة اإليػبلح ،ييػدخؿ ليصريػؼ مسػير األمػور؛ رممنػع الشػيطاف مػف الػدخوؿ رػل

ساعة اإليبلح ،ورل جمسة اإليبلح ،مف المناسػب االسػيعاذة ،وقػراءة شػلء مػف كيػاب ات يعػالى،
ويبلة ركعييف ،والدعاء بأف يبارؾ ات يعالى رل ىذه الجمسة.

واف رب العالميف-كما وعد رل كيابو -يورؽ بينيما ،ريو أيدؽ مف وعد ،وأكػرـ مػف أعطػى ،رينػاؾ
بشرق بقواء ىذه الصاجة ،مف اليوريؽ بيف القمبيف.

وىنيالا لمف يورؽ لمجمع بيف رأسيف ،أو أف يررػع خبلرػا بػيف رأسػيف ...وقػد يكػوف-وات العػالـ -ررػع
الخبلؼ بيف الػزوجيف عنػد ات يعػالى ،أصػب مػف أيػؿ اليػزويج؛ ألف ىػذا اإلنسػاف إذا لػـ يػزوج ىػذا

الشاب بيػذه الليػاة ،رقػد يػأيل إنسػاف فخػر ..ولكػف إذا وقعػت الواقعػة ،ويػار البيػت رػل طريقػو إلػى

الشيات ،رإف مف أروؿ القربات إلى ات يعالى ،الييدّ إليبلح األمور رل ىذا الظرؼ.

 .5الويؼ اإليمانل ال الشخيل

(5ذ

إف مف الورورّ أف ينظر كؿ مف الزوجيف إلى اةخر ،بويػلو اإليمػانل ،ال بويػلو الشخيػل..
رإف عدـ وجود الرقابػة البشػرية داخػؿ البيػت ،وانلػراد كػؿ منيمػا بػاةخر رػل كثيػر مػف السػاعات،

يييئ األروية لميعدّ ويجاوز الصدود ..إذ أف اإلصساس بالرقابة اإلليية المييػمة ،مػف موجبػات

االليزاـ بالصدود والقيود ،واف غاب الرقيب البشرّ ..وقد أكد الصؽ يعالى ىػذه الصالػة مػف الرقابػػػة
بقولو{ :وات يسمع يصاوركما}.

)(5

الويؼ اإليمانل ال الشخيل

س / 1كيػػؼ يمكػػف لمػػػزوج أف يصػػوؿ نظريػػو إلػػػى الػػزواج ،مػػػف نظػػرة عاطليػػة أو ماديػػػة ،إلػػى نظػػػرة

إيمانية؟..

إف ىذه الويية مف أىـ الويايا رل الصياة الزوجية؛ ألف كثي ار مف المشػاكؿ ينشػأ مػف اليلػريط بيػا،

وعدـ االليلات ليا.

إف الرجؿ-مع األسؼ -مف صيث يشعر أو ال يشعر ،ومػف صيػث يعيػرؼ أو ال يعيػرؼ ،عنػدما ييػزوج
ريػو رػػل يعاممػو كأنػػو ووػػع زوجيػو رػػل قلػػص الصيػاة الزوجيػػة ،رػبل يػػرق رػػل الغالػب إال صيػػاة يغمػػب

عمييا السيطرة واليقيي د الغير الشرعل ،مف الرجؿ قبؿ المرأة ..وليػذا رإنػؾ يػرق بعػد ريػرة مػف الػزمف،
أف الزوجة يعيش صالة االسيسبلـ ،بدؿ صالة األماف والروا ،بأنو ال خيار ليا بعد ىذه العيشة المرة،
والبد ليا مف اليبر عمييا ،ألف ما بعد ىذه الصياة وىو الطبلؽ ،ما ىو أشد مرارة ..ربقاؤىا رل ىذه

الصياة الزوجية ،ال مف باب أنيا يعيش صػبلوة الصيػاة الزوجيػة ،وانمػا خشػية أف يقػع ريمػا ىػو أشػد،
مف رراؽ األوالد ويوابعو.

رإف البعض عندما ييزوج ،ال يعمـ إف ىذه الزوجة ىػل أمانػة إلييػة ،ال بػؿ ىػل ىديػة إلييػة ..ألػيس

بعض الشباب قبؿ أف ييزوج ،كاف مبيمى ببعض اليلػوات الشػبابية ،كمػا ىػو الميعػارؼ؟ ...أال يكلػل

أف ىذه الزوجة صينيؾ ،وأصرزت لػؾ نيػؼ دينػؾ؟ ...نعػـ ،إف ىػذه المػرأة نعمػة مػف الػنعـ الكبػرق،

وىل طريقؾ إلى الجنة.

رإذف ،إف المشكمة يكمف رل طبيعة النظرة إلػى الزوجػة ،بأنػو كيػؼ ينظػر الػزوج إلػى الزوجػة؟ ..رػإف

كانت النظػرة إلػى الزوجػة ،عمػى أنيػا مجػرد إنسػانة جػاءت إلػى المنػزؿ بشػلء مػف الجمػاؿ الظػاىرّ
والماؿ ،رمف الطبيعل أف قيمة ىذه الزوجة مآليا إلى اليناقص ،يبعا لؤلروؿ اليدريجل لمجمػاؿ ،الػذّ

ىو أمر قيرّ ،وسنة ات يعالى رل خمقو..

أما إذا كانت النظرة إيمانية ،عمى أنيا أمانة إليية ،رػإف مػرور األيػاـ ال يزيػدىا إال قيمػة عنػد الرجػؿ
المؤمف ..ألنو رل كؿ يوـ يمر ،يرق بأنيا يزداد خدمػة لػو ،وقػد كػاف لػو ولػد منيػا ،رأيػبط لػو اةف

ولداف ..ريقدر ليا ما يبذلو مف جيود ،يسعده ويريصو ويعينو رل الصياة..

بؿ إف الرجؿ-إذا كاف مؤمنا بالمعنى الكامؿ لئليماف ،وأف الديف المعاممة -ييػؿ إلػى درجػة أنػو يػرق
ما ييعرض لو مف أذق الزوجة ،أنو سبيؿ ليكاممو ،ريراه يسيميع بكظـ الغيظ ،واليبر عمييا ،رما ىو
ريػػو يػػدريب قيػػرّ لمصيػػوؿ عمػػى ممكػػة كظػػـ الغػػيظ ..ولكػػف ىػػذا إذا يػػالس مػػف اليغييػػر رييػػا ،وررػػع

مسػيواىا ،ألف الزوجػة مػف شػؤوف الػزوج ،رمػػف وظااللػو أف يصػاوؿ أف يربييػا ،وييػمط أمرىػػا ،ال أف
ييركيا وشأنيا ،ويروى بغوبيا ،صيى ىو ييكامؿ مف خبلؿ كظـ الغيظ ..ونلس الكبلـ أيوا ينطبػؽ

عمى المرأة اليابرة ،عمى أذق زوجيا ،رإنيا أيوا ييبط مف النساء الميميزات.

واف مػػف المصلػزات لكػػؿ مػػف الػػزوجيف عمػػى صسػػف اليعامػػؿ مػػع بعوػػيا الػػبعض ،ىػػو قػراءة الروايػػات
الواردة رػل صػؽ المػؤمف عمػى المػؤمف ،والثػواب الميريػب عمػى ذلػؾ ..والمقيػود بػالمؤمف األعػـ مػف
الرجػػؿ والم ػرأة ،رالروايػػات ينطبػػؽ أيوػػا عمػػى صػػؽ المػػؤمف عمػػى المؤمنػػة ،والعكػػس ،ولػػيس ىنػػاؾ

خيويية لمذكورة ،ريذه الرواية (أيما مؤمف نلّس عف مؤمف كربة ،نلّس ات عنو سبعيف كربة مػف
كػػرب الػػدنيا وكػػرب يػػوـ القيامػػةذ؛ ينطبػػؽ عمػػى الزوجػػة اليػػل يلػػرج الكربػػة عػػف زوجيػػا ،أو العكػػس..

والروايات اليل ييصدث عف ثواب سقل العطشاف ،واشباع الجاالع ،ىذه الروايات أال ينطبؽ عمى المرأة
اليل يطبخ الطعاـ ،وينوّ بو أف يطعـ مؤمنا يأيل مف العمؿ جاالعا.

وىكذا ..واذا بالصياة ينقمب رأسا عمػى عقػب ،إلػى جيػة اإليجػاب ،مػف صيػاة بشػرية يصكميػا القػوانيف

البشرية الميعاررة ،إلى بؤرة إيمانية ..رالرجؿ ينظر إلى المرأة عمػى أنيػا أمػة ات ،والمػرأة ينظػر إلػى

الرجؿ عمى أنو عبد ات ،ويا ليا مف عيشة سعيدة...

س /2ذكر رل الويية ورورة الرقابة الذايية ،واإلصساس بالرقابة اإلليية رل وبط السموؾ ،وصسػف

اليعامػػؿ بػػيف الػػزوجيف ..واف عػػدـ الرقابػػة ،يييػػئ األروػػية لميعػػدّ ويجػػاوز الصػػدود ،وخايػػة النلػراد
الزوجيف مع بعويا البعض رل كثير مف الساعات ..رما ىل النييصة ليصقيؽ ذلؾ عمميا؟..

إف الرقابػػة ىػػل العنيػػر األساسػػل ،ألّ عمميػػة يكامميػػة رػػل الصيػػاة ،س ػواء مػػع اللػػرد أو األسػػرة أو
المجيمع ،وىل بمثابة المرايا اليل يكشؼ لمساالؽ عػف أّ خطػر صولػو ،واللرامػؿ اليػل يجعمػو ييوقػؼ

صينيا..

رالرقابة بمعنى أف يكوف لئلنسػاف القػدرة عمػى يشػخيص المنزلقػات ،وايقػاؼ الػنلس عنػد أوؿ منزلػؽ

أمامو ،لالبل يس قط رل الياوية ..رالػذّ ال يميمػؾ ىػذه الرقابػة ،رمػف الطبيعػل أنػو رػل أوؿ غلمػة يقػع
ريما ال يصسب عقباه.

ومف ىنا مف المناسب رل خياـ اليوـ أف الزوج ينظر إلى مجمؿ يعاممو مع الزوجة ،مف اليباح إلى
الميؿ ،وقبؿ أف يناـ ينيل ىذا الممؼ ..كـ مف الجميؿ أف الزوجيف-قبؿ سػاعة النػوـ -ينييػاف ممػؼ

ذلؾ اليوـ ،رإف كاف خيرا ،ركبلىما يشػكر اةخػر عمػى ىػذا اليػوـ المبػارؾ ،واف كػاف ريػو شػ ار مػف أّ

جية ،يييارياف..

ألف يراكـ ىذه السمبيات ،لو أثراف ،إذ يباعد القمبيف عف بعويما ،واألثر األىـ ىو السقوط مف عػيف

ات يعالى ..رينبغل الصذر مف الغوب اإلليل ،رقد يكوف موقلا عػف العبػد ،ولكنػو ال يعمػـ ميػى يصػؿ
و ِبل َر َق ْد َى َوق} ..رالزوج قد يظمـ زوجيو رل شير كامػؿ ،وال
{و َمف َي ْصِم ْؿ َع َم ْي ِو َغ َ
عميو ىذا الغوبَ :
يرق مؤاخذة مف رب العالميف ،ريظف أنو عمى خير ،وىػو ال يعمػـ أنػو ىنػاؾ مملػات أصكػاـ مػع إيقػاؼ
الينليػذ ،ويظمػـ رػل الميمػة الصاديػػة والثبلثػيف ،واذا بيػذا الػذنب يوجػػب سػقوطو مػف عػيف ات يعػػالى..

ولمعمـ أف بعض النساء ييبرف عمى أذق الزوج ،ألنو ال طريؽ ليف إال ىذا الطريؽ ،ال أنيػا راوػية

عنو ويلصت عنو ..بينما لو أف الػزوجيف عقػدا جمسػة ميػارصة ،رػل كػؿ يػوـ ،بمطػؼ وبشػلء مػف

المقدمات اإليمانية ،رإنيما ينيياف ىذا الممؼ ،ويريصاف أنلسيما مف اليبعات اليل يمكف صموليػا رػل

أّ لصظة.

إف اإلنساف مف الممكف أف يكوف لػو رقابػة مػا مػع شػريكو رػل اليجػارة ،أو مػع زميمػو رػل العمػؿ ،أو
صيى مع أبويو؛ ألف المقاء ليس لقاء ميكررا ..غير أف أسػيؿ الوػصايا ،ىمػا المػرأة والرجػؿ ،باعيبػار
المعاشرة المييقة ،والنظرة الميكررة مف اليباح إلى الميػؿ ،ركبلىمػا يػرق اةخػر عشػرات المػرات ،رػل

صاالت مخيملة ،قياما وقعودا ،ومػف السػيؿ يجػاوز الصػدود ..راإلنسػاف إذا قػاؿ كبلمػا راصشػا إلنسػاف

فخر ،رل السوؽ أو رل الشارع ،رإنو يصسب لو ألػؼ صسػاب ،بأنػو ىػذا إنسػاف أجنبػل ،وقػد يشػيكل
عميو ويلوصو ..أما الزوجة ريشيكل لمف؟ ...ريػل رػل قبوػيو ،ومػف السػيؿ يجػاوز الصػدود معيػا،
واليعػدّ عمييػا ..ومػػف ىنػا نقػوؿ :إف المراقبػػة مػع الزوجػة ،مػػف أكثػر أنػواع المراقبػػة وػرورة ،وذلػػؾ

لوجود األروية لميجاوز.

س /3ما ىل اليوييات لمزوجيف رل صالة الغوب؟..
يمكف أف نمخص الجواب رل أمريف:

أوال :المعررة النظرية:

إف المعررة النظرية قد ينلع اإلنساف ،لكبط جماح نلسو ميى ما أراد..

رمعررة أف اإلنساف رل صاؿ الغوب ،يلقد السػيطرة عمػى نلسػو ،ويكػوف بيػد الشػيطاف ،يقمبػو كػالكرة

يمينا وشماال ..ولؾ أف يييور صاؿ إنساف يرؾ قيادة سياريو إلى عدوه ...أو يشػؾ عاقػؿ أف ميػير
ىػػذا ،االن ػزالؽ رػػل الياويػػة؟ ...ريػػؿ مػػف عاقػػؿ يسػػمـ زمػػاـ نلسػػو إلػػى عػػدوه ،يقػػوده إلػػى الييمكػػة

المصيمة؟ ...وليذا رإف اإلنساف الغووب ،عندما يذىب عنو سورة الغوب ،ال ييوقػع مػف نلسػو أنػو
قاؿ ما قاؿ ،ورعؿ ما رعؿ.
ومعررة أنو رل ىذه الصالة ،يعيش العمى المرصمل ،ربل يرق األمور عمػى واقعيييػا وصقيقييػا ..رعميػو
بيجنػػب أخػػذ القػ اررات والمعاقبػػة والمؤاخػػذة ،ألنػػو رػػل صالػػة مػػف الغميػػاف البػػاطنل ،اليػػل أججييػػا نيػراف

الغوب ،واف ىناؾ صالة مف الوباب الصاجب رػل الػنلس ،عػف رؤيػة األمػور كمػا ىػل ..بمثابػة قػدر

يغمل يصت نار ،وييشكؿ البخار والوباب ..وكما قاؿ الشاعر :وعيف الروا عف كؿ عيب كميمة ***

وعيف السخط يبدّ المساويا

ومعررة بأف الذّ يكظـ غيظو ،رإف رب العالميف يصشػو جورػو نػورا ،ويسػدده ريمػا ينبغػل أف ييعامػؿ

معو رل صاؿ الغوب ..ومف المعموـ أف مف كؼ غوبو عمف يقدر عميو ،رإف أقؿ مكارأة لو مف رب
العالميف ،أف يكؼ عنو الغوب يوـ لقاالو ..رينيالا لؾ إذا أنت غوبت عمى إنساف ،ولؾ القػدرة عمػى

المعاقبة ،والمعاقبة بمعنى مف المعانل رل مصميا ،ولكنؾ مف باب اليأسل باليالصيف ،يلصت عنو،

ولـ يعمؿ غوبؾ.

واف أالمينا طالما واجيوا أيعب المواقؼ ،وأكثرىػا يصػديا واىانػة ،كمػا وقػع لئلمػاـ البػاقر واإلمػاـ زيػف

العابديف (عذ ،ولكنيـ يصمموا رل سبيؿ ات يعالى ما يصممػوا ..واف رب العػالميف بنػاؤه عمػى أف يررػع
ػؾ
{وَررَ ْع َنػا لَ َ
مف درجة مف كظـ غيظو ،ويواوع لغيره ،ويكارالو رل الػدنيا قبػؿ اةخػرة ،بصسػف الػذكرَ :
ِذ ْك َر َؾ}.
ثانيا :يغيير الووعية والييالة:

يغيير الووعية ،وذلؾ بأف يخرج مثبل مف مكاف الغوػب ..ويغييػر الصالػة اليػل ىػو عمييػا ،رػإف كػاف

غير ميطير ييطير ..واذا كاف موجب الغوب موجبا قويا ،رعميو أف ييووأ ،وييمل ركعييف ،ويطمب

مف ات يعالى المدد ..رمف يعمؿ ىذا العمؿ ،ال شؾ بأنو سوؼ يذوب نيؼ غوبو ،إف لػـ يػذب كػؿ

الغوب.

ورد عف النبل (صذ أنو قاؿ( :إف الغوب جمرة ييوقد رل القمب ,ألـ ير إلى انيلاخ أوداجو وصمرة

عينيو ..رإذا وجد أصدكـ مف ذلؾ شيالا ،رإف كاف قاالما رميجمس ,واف كاف جالسا رمينـ ..رإف لـ يزؿ
كذلؾ ،رمييووأ بالماء البارد ،ويغيسؿ؛ رإف النار ال يطلاليا إال الماءذ.

 .6يصديد يصرؾ المرأة

(6ذ

إف مف األروؿ-بؿ الميعيػف رل بعض الصاالت -يصديد يصركات المرأة ،وخاية رل ما لو اسػيمزـ
اليعامؿ المريب مع الرجػاؿ ..إذ أنيػا قػد يليقػد بػذلؾ يلرغيػا ،لمػا ىػو أىػـ ليػػا وأقػرب إلييػا ،مػف
شػػؤوف الػػزوج واألوالد ،بػػؿ قػػد يلقػػد رػػل بعػػض الصػػاالت أنوثييػػا ،مػػف خػػبلؿ االصيكػػاؾ المسػػيمر
بعنير الرجاؿ ،وىو ما نشاىده بوووح رل بعض البيػئ المخيمطػة ،وخايػة مػع وػعؼ الػروادع

ييقدر بقَ َدرىا.
الدينية ..وال ننسى القوؿ :أف لمورورات أصكاميا ،إال أنيا ّ
)(6

س /1ما ىل نظريكـ يجاه عمؿ المرأة؟..

يصديد يصرؾ المرأة

إف ىذه المسألة مف المساالؿ اليل يثير الجدؿ كثي ار رل األوساط ،ريناؾ مف ييكمـ بشػلء مػف الصػذر

والمجاممة لمعنير النساالل ،وىناؾ مف لو مزاج ونظرة وييكمـ ورؽ ميطمبات ذايػو ..والصػاؿ أننػا نريػد
أف نبػػيف مػػا نليمػػو مػػف مػػذاؽ الشػػريعة رػػل ىػػذا المجػػاؿ ..ونػػيكمـ أوال مػػف منطمػػؽ العقػػؿ ال الشػػرع،

لنقوؿ بأف ىذه القوية قوية عقبلالية ومنطقية ومف لػوازـ اللطػرة السػميمة ..إف المػرأة خمقػت ألجػؿ
ميمة ،أعمى بكثير مما يييور ىذه األياـ ،بأف المرأة بإمكانيا أف يدير ميػنعا أو مؤسسػة أو صيػى
يدير وزارة مف الو ازرات ..ألف كؿ ىذه الييكميات اإلدارية ال يرقى إلى مسػيوق يربيػة الجيػؿ والػنشء،
الذّ سيكوف نواة لبنػاء المجيمػع ..رػالمرأة اليػل يػنجط رػل يربيػة الجيػؿ يربيػة يػالصة ،بكػؿ معػانل

اليػبلح الػػذايل واللطػرّ والشػػرعل ،رػػإف ىػؤالء سػػيديروف درػة المجيمػػع بكػػؿ مؤسسػايو ،سػواء كػػاف

مينعا أو جامعة أو وزارة أو بمدا بأكممو.

ومف المعموـ-كما يشير الدراسات اليربوية -أف قسما كبي ار مف شخيية الرجؿ ،ييشػكؿ رػل السػنوات
الخمس األولى مف عمره ،وليس كما يظف البعض بأف الطلؿ بمثابػة الجمػاد إلػى سػف البمػوغ يقريبػا،

رالدراسات يشي ر إلى أف ما يمر بو اإلنساف رل مرصمػة الطلولػة ،يعيبػر ركيػزة لكثيػر مػف االنعكاسػات
البلشعورية وىو رل سف الثبلثيف أو األربعيف أو الخمسيف.

وعميو ،رإننا نجزـ ونقطع بأف الذوؽ االجيماعل ،وورورة الصياة المدنية ،واليعاليـ الشػرعية منػذ أف

خمؽ ات يعالى فدـ إلى يومنا ىذا ،يقول بأف لممرأة دور أساسل ،وىػو يربيػة الػذيف سػيديروف درػة

المجيمع الصقا.

أمػػػا إذا اوػػػطرت المػػػرأة ألف يخػػػرج مػػػف إطػػػار يربيػػػة األوالد ،والػػػدخوؿ رػػػل المعيػػػرؾ االجيمػػػاعل أو
االقييادّ ،رينا كبلـ فخػر ،ولكػف كمػا يقػاؿ( :إف الوػرورات ليػا أصاكميػا إال أنيػا ييقػدر بقػدرىاذ..

رمثبل :مف المعموـ أف ىناؾ مواوع رل جسـ الرجؿ والمرأة ال يجوز إبداؤىا صيػى لممماثػؿ ،ولكػف إذا
كاف لمعبلج والورورة الطبية رإنو يجوز..

والقرفف الكريـ ذكر لنا مثاال ممليا ،وىو عمؿ بنات شعيب بسقل األغنػاـ ..ومػف الممكػف أف يقػاؿ أف

ىذا العمؿ خبلؼ المذاؽ االجيماعل ،رالميعارؼ بأف المرأة يعمؿ طبيبػة أو ممروػة أو مدرسػة ..أمػا

أف يعمؿ المرأة راعية غنـ ،ريذا شلء غير ميعارؼ جدا ،وظاىرة غريبة ..وليذا لما سػأليما موسػى
ػاؿ مػػا َخ ْطب ُكمػػا}َ { ،قا َليَػػا ال َن ِ
شػ ْػيخ َك ِبيػػر} ،وكأنيمػػا يريػػداف
يػ ِػد َر ِّ
الر َعػػاء َوأ َُبوَنػػا َ
سػػقل َصيةػػى ُي ْ
ْ
ُ َ
(عذَ { :قػ َ َ
اإلرياـ بمعنى ومنل ،أف الذّ أخرجنا مف المنزؿ الورورة ،واال رما لبنات شعيب والخروج رػل ىػذا

المعيرؾ..

س / 2إف الػػبعض يػػرق أف مكػػوث الم ػرأة رػػل المنػػزؿ ،مػػف موجبػػات اليقوقػػع واالنع ػزاؿ وعػػدـ اليرقػػل
ثقاريا ..رما ىو يعميقكـ عمى ذلؾ؟..

إف ىذا رأّ غير يػصيط؛ رػإف عػالـ الثقارػة والمعررػة عػالـ واسػع ،ومنػو عػالـ الكيػب النارعػة ،ومنػو
عالـ اليلكػر الػذايل ،ومػا يسػمى بػالواردات غيبيػة كانػت أـ عقميػة وثقاريػة ..ومػف المعمػوـ أف المػرأة

اليل يربػل ىػذا الجيػؿ ،ليػا اصيكاكيػا ويوايػميا بنظيراييػا وبنػات جنسػيا ،رػل داالػرة ىموميػا ويربيػة

أوالدىا ..إف ىذا ليس مف موجبات اليقوقع أبدا ،إنما الكبلـ رل العمؿ الذّ يخرج المرأة مف أنوثييا.

والمبلصظ أف بعض النساء الصوزويات اليل عاشػت رػل المنػزؿ ويصركيػا مػف المنػزؿ إلػى الصػوزوات
العممية ،عندما يجمس رل مجيمػع نسػاالل ،ورػييف األكاديميػات مػف الطبيبػات والميندسػات وغيػرىف،

ريذه المرأة ال ينقييا شلء ،بؿ إنيا مف يسيولل عمى الجو وييلوؽ عمييف.

ومف المعموـ أف الذيف ييعمقوف رل الثقارة الدينية ،رإنيـ عندما يخرجوف إلى أّ مجاؿ مف مجاالت

الثقارة ،رميـ عبقريييـ ويميزىـ ..رعمى سبيؿ المثاؿ :إف السيد مصمد باقر اليدر (قػدهذ ،لػـ ييخػرج

مف جامعة اقييادية ،وىو رجؿ لـ يخرج مف داالرة النجؼ األشرؼ إلى بنوؾ أو غيرىا ..ولكػف كيابػو
(اقييػػادناذ ،يعيبػػر ميػػدر مػػف ميػػادر الثقارػػة االقييػػادية الشػػرعية والبنػػؾ البلربػػوّ إلػػى اليػػوـ..
رالعقمية الدقيقة الميعمقة عندما يعمميػا رػل مجػاؿ ،رإنيػا يبػدع ..رػالمرأة اليػل يثقلػت بيػذا المعنػى،

رإنيا عندما يدلل بدلوىا رل أّ مجاؿ يربوّ أو نلسل أو اجيماعل ،رإنيا يبدع رل ىذا المجاؿ.

واف المرأة اليل يطور نلسيا ،ريذا أوال خدمة لنلسيا ،ثـ خدمة لزوجيا ..واف الصياة الزوجية يكػوف

أكثر سعادة ،رالرجؿ عندما يرجع مف العمؿ وىو مرىؽ ومشصوف باطنو بسمبيات العمؿ ،ورل المقابؿ
يرق أمامو زوجة ىادالة نلسيا ،لـ ييعرض إلى أجواء مويرة ومرىقة نلسيا ،ويبادر باميياص مػا بػو
مف يعب ..ريل بمثابة إنساف جالس رل الظػؿ وبيػده شػربة بػاردة مػف المػاء ،ويسػقييا إنسػاف يػأيل

مف الشمس ،شربة ىنيالة ال يظمأ بعدىا.

إف الم ػرأة اليػػل يعػػيش رػػل إطػػار المنػػزؿ ،وييػػذب نلسػػيا ،ويراقػػب سػػموكيا ،ويثقػػؼ نلسػػيا ،وييػػيـ
بشؤوف أوالدىا ،وعندما يأيل الرجؿ يكوف لو صونا دارالا؛ رإف ىػذه المػرأة ليػا دور كبيػر رػل عطػاء

الرجؿ ويميزه ،ومف ىنا قيؿ( :إف وراء كؿ رجػؿ عظػيـ امػرأةذ ..وىػذه مقولػة يػصيصة ،ومػف الممكػف
أف نسيشؼ مف روايات أىؿ البيت (عذ ما يػدعـ ذلػؾ ..ألف المػرأة المراقبػة والميذبػة ،ىػل اليػل ليػا
دور رل ييذيب الرجؿ ،إف أراد ذلؾ.

س /3صثت الشريعة المقدسة مف خبلؿ يشريعات كثيرة ،عمػى عػزؿ الرجػؿ عػف المػرأة رػل اليعامػؿ..

رما ىو السبب رل ذلؾ؟..

إف مما يليـ مف ووع الشريعة لمووابط والصػدود رػل العبلقػة بػيف الرجػؿ والمػرأة ،أنيػا يريػد يطبيػؽ

ىػػذه المقولػػة-اليػػل نراىػػا ىػػذه األيػػاـ معمقػػة رػػل قاعػػات المسيشػػليات -وىػػل( :إف الوقايػػة خيػػر مػػف

العػػبلجذ ..رالصكمػػة مػػف ىػػذه اليشػػريعات ،ىػػل منػػع اليػػأثر السػػمبل لمرجػػؿ مػػف الم ػرأة ،لػػالبل يقػػع رػػل
الصلػػرة ..رػػإف وقػػع رػػل الصلػػرة ،رإننػػا نصيػػاج إلػػى جيػػد جييػػد إلخراجػػو ..لػػو أف ىنػػاؾ طريقػػا ممػػلء
بالصلر ،رأييما أروؿ مف صيث األمػف والسػبلمة :أف يجعػؿ رػرؽ إنقػاذ ،وكممػا وقػع إنسػاف رػل صلػرة
يخرجو منيا ..أو أف يووع عبلمات يصذيرية بعػدـ االقيػراب مػف أمػاكف الخطػر ،باإلوػارة إلػى رػرؽ

اإلنقاذ ،ولو سقط أصد رل الصلرة ،يخرجو؟..

رػػإف الشػػريعة يري ػ د مػػف الرجػػؿ أف ال يقيػػرب مػػف م ػواطف الخطػػر ،رػػالنظرة صلػػرة ،وبيعبيػػر الروايػػات:
(النظرة سيـ مف سياـ إبميسذ ..وميارصة المػرأة األجنبيػة صلػرة ..واف الػذّ يقػع رػل ىػذه الصلػرة،
رإنو ييورط باليعمؽ القمبل ،واليلكير الشيوّ ،والعبلقات المصرمة..

رعدـ النظرة ،وعدـ الميارصة وعدـ الخموة باألجنبيػة ،ومراعػاة الصػدود رػل اليعامػؿ ،كمػا قػاؿ يعػالى:
وى ةف ِمف َوَراء ِص َج م
ػع الة ِػذّ
اسأَلُ ُ
سأَْليُ ُم ُ
اب} ،وقػاؿ يعػالى{ :رَػبل يَ ْخ َ
وى ةف َميَ ً
و ْػع َف ِبػا ْلقَ ْو ِؿ رَ َي ْط َم َ
اعا رَ ْ
{وِا َذا َ
َ
ِرل َق ْم ِب ِو َم َرض} ،صيى عدـ الجموس رل مكػاف قػد جمسػت ريػو امػرأة ،ويصػس ريػو بصػرارة بػدنيا ،واف

كاف ىذا ليس مصرما ،ولكنو مف موجبات االصيراز ..رمجموع ىذه اليشريعات ،يليـ منيا أف الشريعة
ال يريد مف الرجؿ أف يقيرب مف داالرة الخطر ،ال أف يقع رػل الخطػر ثػـ يطبػؽ عميػو الصكػـ الشػرعل،

بأف مف زنا بامرأة رعقوبيو كذا وكذا ..إنما الشريعة جاءت ،ليمنعؾ مف االقيػراب ..وليػذا قػاؿ يعػالى:

{ َوالَ يَ ْق َرُبواْ ِّ
الزَنى} ..وعدـ االقيراب مف الزنا ،يكوف بعدـ االقيراب مف األجػواء المثيػرة ليػذه العمميػة..
ومف المعموـ أف مف صاـ صوؿ الصمى ،أوشؾ أف يقع ريو.

 .7الثابت والميغير رل السعادة
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ينبغػػل اليركيػػز عمػػى أف الثابػػت والمػػؤثر رػػل سػػعادة الػػزوجيف ،ىػػو جانػػب الػػديف واألخػػبلؽ ،ريمػػا

العني ػراف الميصركػػاف رػػل ينظػػيـ العبلقػػة بػػيف الػػزوجيف ،بػػؿ ىمػػا العني ػراف الميجػػدداف المػػذاف ال
يويلاف بال ِبػمى و ِ
القػَدـ ..وأما الجماؿ ريو أمر نسبل ،يأللو العيف رل درجايو المخيملة.
وعميػػو ،رػػإف المطمػػوب ىػػل نسػػبة مقبولػػة مػػف اليناسػػب رػػل المظيػػر الخػػارجل ..وال شػػؾ رػػل أف

اإلقػػداـ عمػػى الػػزواج مػػف المنطمقػػات اإليمانيػػة ،ممػػا يوج ػب مباركػػة الصػػؽ الميعػػاؿ لػػذلؾ االريبػػاط

المقدس ،كما نبلصظو مف خبلؿ اليجارب المخيملة.
)(7
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نسأؿ ات يعػالى أف يبػارؾ رػل ىػذه الصمقػات الميعمقػة بالصيػاة الزوجيػة ،واليػل جعمناىػا يصػت عنػواف
(البنياف المقدسذ ..رالصياة الزوجية صقيقة بنياف مقدس ،ربنياف :ألنو ما بنل رل اإلسبلـ بناء أصب
إلػػػى ات يعػػػالى مػػػف اليػػػزويج ..ومقػػػدس :ألف األجيػػػاؿ البشػػػرية بمػػػا رييػػػا مػػػف األنبيػػػاء والمرسػػػميف

واألويياء واليالصيف ،ىو نييجة ليذا العػش الزوجػل ،رمػوال اقيػراف سػيدنا عبػد ات بآمنػة (عذ ،لمػا
ميعت البشرية بوجود النبل الخايـ (صذ.

س / 1ذكػػر رػػل الويػػية بػػأف الػػديف واألخػػبلؽ ،ىمػػا األسػػاس الثابػػت رػػل السػػعادة الزوجيػػة ..رمػػا

المقيود بذلؾ؟..

إف البعض-مع األسؼ -يصمؿ مليوما خاطالا عف الديف واليديف ،ريييور أف اإلنساف الميديف ،ىػو
المميػزـ بالعبػػادات الجوارصيػة ،ريكلػػل أنػػو ييػمل وييػػوـ ويصػػج ..والصػاؿ بػػأف الػػديف أشػمؿ مػػف ىػػذا

المعنى ،إف الديف المعاممة ،وأف العبادات :اليبلة واليوـ والصج ،إنما ىل رل إطار ينظيـ الجػوارح،

وينظػػيـ العبلقػػة مػػع رب العػػالميف ..راإلنسػػاف الػػذّ يأخػػذ بالبعػػد الجػوارصل مػػف الػػديف ،وييمػػؿ البعػػد

اةخر ،وىو صسف المعاممة ،رإنو لـ يأت بالديف الكامؿ المطموب منو..

وليذا رالمقيود باألمانة رل الصديث الػوارد( :إذا جػاءكـ مػف يروػوف دينػو وأمانيػو رزوجػوهذ :صسػف
المعاممة مع الزوجة ،وأف ينظػر إلييػا عمػى أنيػا أمانػة إلييػة ،وليسػت بأمػة ..وليػذا ينيػط بيػزويج

المؤمف؛ ألنو لو انيلى الصب الزوجل ألّ سبب مف األسباب ،ريذا لف يكوف مدعاة ليجاوز الصػدود،

وظمـ الزوجة.

رإذف ،إف الديف ىو الػذّ يػنظـ كػؿ مرارػؽ الصيػاة ،رػل عبلقػة اإلنسػاف مػع ربػو وأسػريو ومجيمعػو..

وبعبارة شرعية :ينبغل أف يكػوف اإلنسػاف عػادال قػدر اإلمكػاف ..والعدالػة مػف المعػانل المشػككة ،إلػى
ينطبؽ عمى ميادقييا بدرجات ميلاوية ..ريناؾ إنساف عابد رل أعمى درجات العدالة ،وىناؾ إنسػاف

مراىؽ لمعدالة يصوـ صوليا ،كبعض اليجار والموظليف ،وال نقطػع بلسػقو وال بعداليػو ،أّ ىػو إنسػاف

قريب مف العدالة اليل يناط بيا رل المساالؿ الشرعية.

والعدالة عبارة عف ممكة رل الباطف ،يدعو إلى يرؾ المصرمػات ورعػؿ الواجبػات ..والممكػة يعنػل ىيالػة

راسخة رل النلس ..وأما ما يبلصظ عمى البعض رل المواسـ كشير رمواف -صيػث األجػواء الروصيػة

الغامرة -وشير مصرـ -صيث أجواء العزاء والصزف عمى أىؿ البيت (عذ -مف عدـ اريكاب المعايل،
ريذا لـ يرؽ إلى مسيوق الممكة الباطنية ..وىناؾ بصث رقيل أنو ىػؿ أف المداومػة واالسػيمرار عمػى

يرؾ الصراـ ،وأداء الواجب ،يغنل عف الممكة ،أو البد مػف وجػود اليػلة الباطنيػة؟ ..ىػذا بصػث رقيػل

يذكر رل مصمو ،ولكف إجماال :إف القدر المييقف مػف العدالػة ،ىػو وجػود الريػيد البػاطنل الػذّ يػدرع

العبد إلى رعؿ الواجبات ويرؾ المصرمات.

س /2ذكر رل الويية بأف الجماؿ أمر نسبل ،وأف المطموب نسبة مقبولة ..نرجو اليوويط أكثر رل
ىذه المسألة؟..

إف الجماؿ لو معنياف :ريناؾ جماؿ مادّ بصت ،مثؿ الجماؿ الذّ رل الوردة ،لونػا وراالصػة وشػكبل..

وىناؾ جماؿ بشرّ مع شلء مف االنجذاب الروصل ،وىذا ىو الذّ يراد رل الصياة الزوجية..

رقد يكوف المرأة جميمة بصسب الموازيف ،وموايلات األنؼ والعيف واللـ والبشرة والشعر ،موايلات-

كما يقاؿ -قياسػية ،ولكػف مػع عػدـ وجػود االنجػذاب الروصػل ،ال يكلػل مجػرد ىػذا الجمػاؿ الظػاىرّ،
ليصقيؽ السعادة الزوجية ..وليذا نبلصظ أف البعض عندما ييزوج ىكذا امرأة ،أنػو بعػد ريػرة قيػيرة ال
يطيقيا ،ألف ىذه سنة ات يعالى ،بأنو كؿ جماؿ مادّ رل الصياة الدنيا يػزوؿ بريقػو مػع األيػاـ ،وأف

لكؿ جديد بيجة.

ال ينكػػر أف الجمػػاؿ أمػػر مطمػػوب ،وىػػو شػػلء عررػػل ..ولكػػف يكلػػل أف يكػػوف رػػل الم ػرأة شػػلء مػػف

الجماؿ البشرّ الظاىرّ ،وأف يكوف مقبولة رل جماليا ،واف األمر األىـ ىو االنجذاب الروصل..

ومػف المعمػوـ أف االنجػذاب الروصػل قػد ييصقػؽ ،صيػى مػػع عػدـ وجػود جمػاؿ ظػاىرّ ،رػإف الرجػؿ قػػد

يجمس مع رجؿ فخر لونو أسود قايـ ،ولكف ألف لو بعدا إلييا ،يرياح لو ويػأنس بػو ،ويصػب الجمػوس
معو ..لو أف ىذا اإلنس واالنجػذاب ،الػذّ ييلػؽ أف يكػوف مػف رجػؿ مػع رجػؿ غيػر جميػؿ ،ولػو بعػد

معنػػوّ جميػػؿ ،رمػػو أف ىػػذا االنجػػذاب كػػاف رػػل الزوجػػة ،مػػع قػػدر مػػف الجمػػاؿ النسػػبل الميعػػارؼ،

رسيكوف ىذه الصياة صياة سعيدة.

س /3مف المبلصػظ عنػد الػبعض أنػو يوػع موايػلات معينػة رػل الزوجػة ،ويظػؿ يبصػث وال يجػد مػف
يريدىا ..رما ىو يعميقكـ عمى ىذا األمر؟..

إف الذّ يير عمى قاالمة مػف الموايػلات القياسػية ،رسػوؼ يبقػى بػبل زواج رػل ىػذه الصيػاة الػدنيا،

ألف رب العالميف ما جعؿ الكمػاؿ رييػا ،ومػف أراد الكمػاؿ والجمػاؿ ،رمينيظػر الصػور العػيف ،ولكػف مػف
بعد يوـ القيامة ...ربلبد مف الواقعية ،وووع سمـ األولويات ،ونعيقد أف أىػـ شػلء رػل المػرأة ،ىػذه

العناير الثبلثة:

أوال :اليديف:

أف يكوف المرأة يقبؿ صكمية الشريعة ،رإذا قيؿ ليا أف ىذا أمر ال يجوز ،يسمـ بو ببل نقاش.
ثانيا :الجاذبية النسبية والجماؿ الميعارؼ:

ال يخلى أف بعض الجماؿ غير الميعارؼ ،ببلء لمزوجيف :رالزوجة قػد يبيمػى باالرييػاف بجماليػا ،وقػد

يمف عمى الزوج بجماليا ،ويرق نلسيا رل مسيوق أرقى ،ألجؿ شلء مف البشرة الجميمة ..وقد يكوف
رينة لمغير ،رالرجؿ عندما يخرج مع زوجة رل منييى الجماؿ ،يخشى مف وقوعيا يصػت يػأثير بعػض

المغريات ،وىذه األياـ ما أكثر الذيف رل قموبيـ مرض.
ثالثا :قبوؿ قوامة الرجؿ:

إف األسرة عبارة عف صكومة ميغرة ،والبد ليذه الصكومة مف قيادة ،واذا كانت ىناؾ صالة مف صاالت

المشاكسة والمنارسة واليصدّ ،بيف الزوجيف ،رل إدارة درة سلينة الصياة الزوجية ،رمف الطبيعػل أف
مآؿ ىذه السلينة ىو عدـ الويوؿ إلى الساصؿ ..إال أف بعض النساء ينيابيا صالة مػف الخػوؼ مػف

ىذه القيمومة ،ولكف المقيود ىو القيمومة الشػرعية الصكيمػة العادلػة ،ال قيمومػة اإلنسػاف الميعنػت

والميسمط.

رإذف ،إذا اجيمعت ىػذه األمػور الثبلثػة رػل امػرأة ،رػبل شػؾ أف الصيػاة الزوجيػة سيمشػل رػل االيجػاه

اليصيط ،إف شاء ات يعالى.

س / 4مما يليـ مػف الويػية إف رب العػالميف يبػارؾ لمػبعض رػل صيايػو الزوجيػة ،رمػا ىػو سػر ىػذه

المباركة ،وكيؼ يكوف؟..

إف ات يعالى يبارؾ لمذّ يييئ األروية ،رالزوجاف إذا صققا العبوديػة ت يعػالى ،كمػا يصػب ويروػى،
وايطبغت صياييا بيبغة إيمانية ،رإنيما يييالاف األروية الموجبة لممباركة اإلليية لصياييمػا ..رػرب

العػػالميف ريػػاض كػػريـ ،ولكػػف البػػد مػػف وجػػود األروػػية القابمػػة ..كمػػا نبلصػػظ رػػل مباركػػة ات يعػػالى
إلبراىيـ (عذ وعاالميو ،ررب العالميف لما نظر إلى ىذا اليسميـ ألمره ،مف جميع أرراد ىذه العاالمة :مف
إب ػراىيـ الشػػيخ الكبيػػر ويركػػو لزوجيػػو وطلمػػو رػػل واد غيػػر ذّ زرع ،وزوجيػػو اليػػابرة المسيسػػممة

لمغربة ،واسماعيؿ وكاف رل عمـ ات يعػالى-إذ يعمػـ بمػآؿ األمػور -أف ريػو القابميػة عمػى االسيسػبلـ
لؤلمر اإلليل ،لمذبط مسيقببل..

إف رب العالميف لما رأق ىذه األروية القابمة ،بارؾ ىذه المباركة ،رالصج اإلبراىيمل بمعالمػو :زمػزـ،
وصجر إسماعيؿ ،وىرولػة ىػاجر؛ مػا ىػو إال يخميػدا ليػذه الػذكرق ،عامػا بعػد عػاـ عمػى مػر العيػور

والقروف ،والنبل الخايـ (صذ مف ذرية إبراىيـ (عذ.

رإذف ،إف الذّ بارؾ رل فؿ إبراىيـ وفؿ النبل ،يبارؾ لؾ أيوا رل فلؾ ،ورل عاالميؾ؛ ولكف بشرط أف
يقدـ ت يعالى قربانا ،كما قدـ إبراىيـ (عذ وغيره مف اليالصيف.

والمقيود بالقرباف ،ىو اجيياز االخيبارات اإلليية بنجاح ..وقد ذكر رب العالميف رل كيابو أنو ابيمى
اؿ إِ ِّنل ج ِ
نو ِب َكِمم م
ِ ِ
نبيو إبراىيـِ :
اعمُ َؾ ِلم ةن ِ ِ
اؿ
اؿ َو ِمف ُذِّري ِةيل قَ َ
اما قَ َ
ات رَأَيَ ةم ُي ةف قَ َ
َ
َ
اس إ َم ً
يـ َرب ُ َ
{وِاذ ْاب َيمَى إ ْب َراى َ
يف} ..ولكف ىذا االبيبلء ليس خايا بػالنبل إبػراىيـ (عذ ،بػؿ موجػودا رػل صيػاة
َال َي َنا ُؿ َع ْي ِدّ الظة ِال ِم َ
كؿ إنساف ،رإف رب العالميف بيف وقت وفخر ،يبيمل اإلنساف إما بعالـ الغوب ،أو بعػالـ الشػيوة ،أو
بعوالـ أخرق ..رإذا كاف مف العبد اليوصية بالنلس والنليس ،ليثبت جداريو رل عػالـ العبوديػة -رػإذا

قدـ قربانا بيذا المعنى -رإف رب العالميف يجيبيو ،ويسيخميو لنلسػو ..ورد رػل صػديث قدسػل( :إذا

أُطعػػت روػػيت ،واذا روػػيت باركػػت ،ولػػيس لبركيػػل نيايػػةذ ..إف رب العػػالميف بيػػده خػزاالف السػػماوات
واألرض ،يليصيا لمف يشاء ،وكيؼ يشاء ،وميى شاء ،وبما شاء.
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ينبغػػل اليلريػػؽ بػػيف الجاذبيػػة الباطنيػػة (واليػػل ليػػػا معػػادالت غيػػر معرورػػة بشػػكؿ واوػػطذ وبػػيف

الجاذبية الشكمية ،وليذا يلرقوف بيف المميصة والجميمة ..ومف المعموـ أف األوؿ نوع جماؿ يسػيند
إلى الخياؿ الباطنية ،اليل لو اكيممت رل رػرد ،قػذؼ ات يعػالى مصبيػو رػل قمػوب اةخػريف ،كمػا

ىو مشاىد بالوجداف.
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الجميمة والمميصة

س /1ىؿ مف سبيؿ إلولاء الجماؿ رل الباطف؟..

إف كممة الجماؿ مما يسييوّ عامة الناس ،وخيويا الجانب النساالل ،ألف المرأة بطبيعييا األنثوية
ورطرييا يرق بأف الجماؿ ىو رأس ماليا ،ويشجعيا عمى ذلؾ يكالب الرجاؿ عمى الجماؿ الظاىرّ.

ومف المعموـ بأف الجماؿ لو بعداف:

األوؿ :الجماؿ الظاىرّ المريبط بعالـ األبداف:

والذّ ىو عبارة عف يناسؽ األعواء ،وخيويا الوجػو ،ألف جمػاؿ المػرأة رػل وجييػا وشػعرىا ،واال

رما دوف الرقبة راألمور ميشابية ..ومف المعموـ أف ىذا الجماؿ أمر نسبل ،بمعنػى أنػو مخيمػؼ مػف

شخص ةخر ،رقد يرق إنسانا ىذا الوجو جميبل ،وانسانا فخر ال يراه جميبل ..ومػف الطريػؼ مػا ينقػؿ

عف أصد العشاؽ ،أنو لما قيؿ لو أف ىذه اليل أنت مغرـ بيا ،ليست عمى مسيوق ميميز مف الجماؿ،
رمـ أنت ىاالـ بيا ىذا اليياـ؟ ...ركاف جوابو :أنت ما نظرت ليا بعينل ،أنا الذّ أرق ىذا الجماؿ..

والثانل :الجماؿ الباطنل المريبط بعالـ األرواح:

إف ىذا الجماؿ يعطى لممؤمف ،وخيويا لمذّ يميزـ بيبلة الميؿ ..رالزوجاف إذا اليزما بيبلة الميؿ،
ريمػػا اليزمػػا بػػو ،رػػل الميمػػة األولػػى مػػف الزرػػاؼ ،ويػػار بناؤىمػػا عمػػى االسػػيمرار بػػذلؾ ،ولػػو بالصػػد

المخيير األدنى ،ربل شؾ أف ذلؾ يوجب ليما كسب ىذا الجماؿ ..ومما يليـ مف روايات أىؿ البيػت
(عذ أنو الجماؿ الصقيقل ،وال يقاس بو جماؿ الوجو ،ولػوف البشػرة ،ونعومػة الشػعر ومػا شػابو ذلػؾ،

وذلؾ ألمور:

أوال :أنو جماؿ ثابت :رما يعطى لمعبد مف الجمػاؿ الروصػل والنػور ،إلقاميػو ليػبلة الميػؿ ،يبقػى معػو
رل الدنيا ،وعند االصيوار ،ورل البرزخ ،ورل القيامة ..وروّ أنو سالؿ اإلماـ زيف العابديف (عذ :ما
باؿ المييجديف بالميؿ مف أصسف الناس وجيا؟ ..رقاؿ( :ألنيـ خموا بربيـ ركساىـ ات مف نورهذ.

وثانيا :أنو جماؿ ال يمؿ منو :بخبلؼ الجماؿ الظاىرّ الذّ مع مرور األيػاـ واليكػرار ،ييػبط مممػوال
منو ،ركؿ نعيـ دوف الجنة ممموؿ منو.

وثالثا :أنو جماؿ كسبل :إف الجماؿ الظاىرّ ،جماؿ يرسـ رل عالـ األجنة واألرصاـ ،رمػف ولػد قبيصػا

ال ييبط ريما بعد جميبل ..ولكف الجماؿ المعنوّ ،أعمؽ وأدوـ ،واخييارّ ،وىو اليلة الجاذبة ..رقد
يكوف اإلنساف مف أقبط الناس روصا ،ولكنػو رػل ليمػة مػف الميػالل ،ييػبط مػف أجمػؿ النػاس روصػا..

وأقرب مثاؿ عمى ذلؾ :ىو الصر بف يزيد ،رما اكيسبو رل يوـ عاشوراء ،ما اكيسبو رل ليمة الياسػع،

وال قبؿ ذلؾ ،بؿ كانت لصظات واذا ىو كسب النعيـ والخمود األبدّ ،بما اكيسبو مف جماؿ روصل رل
يمؾ المصظات.

إف اإلنسػػاف مػػف الممكػػف رػػل لصظػػات أف ينػػزع منػػو رب العػػالميف بشػػريو الروصيػػة القايمػػة القبيصػػة،

ويسيبدليا ببشرة مف أجمؿ أنواع الجماؿ البشرّ الروصل ،المريبط بالجماؿ اإلليل.

س / 2إف الزىد رل الػدنيا مػف األمػور البلزمػة اليػل ال ينلػؾ عػف المػؤمف ..ركيػؼ يمكػف الجمػع بػيف
الزىد رل الدنيا ،واليمذذ بما أصمو ات يعالى لنا؟..

َخرج ِل ِعب ِاد ِه والطة ِّيب ِ
ِ ِ
ػات
ال بأس باليمذذ بعناير الدنيا ،عمبل بقولو يعالىُ { :ق ْؿ َم ْف َصةرَـ ِزي َن َة المةو الةي َل أ ْ َ َ َ َ َ
الرْزؽِ} ..إف ىناؾ ررقا بيف اليمذذ الطبيعل والبشرّ واألنػس واالرييػاح البػاطنل ،وبػيف أف يكػوف
ِم َف ِّ
اإلنسػػاف أسػػي ار لمذاالػػذ ..راإلنسػػاف عنػػدما يأكػػؿ اللاكيػػة ،رمػػف الطبيعػػل أف يعػػيش صالػػة مػػف صػػاالت

االريياح ،ولكف ال ينبغل أف يجعمو ذلؾ ،أسي ار ليذه المذة..

أوال ألف ىذه اليمذذات مؤقية ،وال يوجب األسر ،راإلنساف ماداـ يأكؿ ييمذذ ،ما داـ مع زوجيو ييمػذذ،

ما داـ عمى رراش وثير ييمذذ ..ولكف ىذه لذاالذ رانية ،وميقطعػة ،ويسػمب صيػى رػل الػدنيا ..مػثبل لػو

أنو كاف عمى ماالدة شيية ،رمدييا نيؼ ساعة ،وبعد اللراغ مف الماالدة وقياـ الكؿ ،ليس ىنالػؾ إال

ثقؿ المعدة واليجشؤ والغازات وما شػابو ..وكمػا ورد( :لػيس الزىػد أف ال يممػؾ شػيالا ،بػؿ الزىػد أف ال

يممكؾ شلءذ ،رالمطموب ىو عدـ اليعمؽ الزاالد بعناير المياع الدنيوّ ،إلى درجة الوقوع رل األسر.

ثـ إف المؤمف ال ينظر إلػى المذاالػذ ال دنيويػة ،بمنظػار اليمػذذ البصػت ،بػؿ إنػو ييػزود بيػا ةخريػو ،كمػا

ورد( :المؤمف ييزود ،والكارر ييميعذ ..ىناؾ ررؽ بيف الميعة المجردة ،وبيف الميعة اليل ىل مقدمة
ألمر فخر ..ال ينكر أف الميزوج ييميع بزوجيو ،ولكنو ينوّ بذلؾ إنجاب ذرية يالصة ،يكػوف يػدقة

جاريػػة لػػو بعػػد مويػػو ،رصيػػى ييػػؿ ليػػذه الذريػػة اليػػالصة ،البػػد أف ييميػػع ،رالميعػػة مقدمػػة لميػػزود
لآلخرة ..وكذلؾ الياالـ عندما يسييقظ ألكؿ طعاـ السصور ،ريػو يييػئ نلسػو ليػياـ ذلػؾ اليػوـ .إف

ىذا ىو اللرؽ بيف يمذذ المؤمف ،ويمذذ غير المؤمف.

س /3إف الجماؿ الظاىرّ لمبعض مػف األمػور الميمػة ،وعنيػر جػذب وربػط ،رػل الصيػاة الزوجيػة..
ومف المعموـ أف ىذا الجماؿ مع يقدـ العمر مآلو إلى الزواؿ ..رما ىل النييصة ليؤالء؟..

كما ذكرنػا فنلػا إنػو إذا كانػت عػيف الرجػؿ ،منيػبة عمػى الجمػاؿ المػادّ والبشػرّ ،ريػذا الجمػاؿ مػع

األياـ يزوؿ ،ومف ليمة الزراؼ يبدأ العد الينازلل لبيجػة الصيػاة الزوجيػة الماديػة ،رلػل كػؿ يػوـ يمػر،
ييناقص الجماؿ ،ويزداد اليجاعيد ..أوؼ إلػى أنػو مػع اليكػرار رػل النظػر ،ييعػود اإلنسػاف عمػى ىػذا

الوجو الجميؿ ،رييبط أم ار عاديا مألورا ،وييؿ إلى درجة أنو ال يرق ريو جماال.

إف الػػذّ يبقػػل العبلقػػة الزوجيػػة ،عبلقػػة وطيػػدة إلػػى فخػػر العمػػر ،بػػؿ يػػزداد عمقػػا واريباطػػا ،إذا كػػاف
ِ
س ُك ُنوا إِلَ ْي َيا َو َج َع َؿ َب ْيػ َن ُكـ
َف َخمَ َ
في ِاي ِو أ ْ
ؽ لَ ُكـ ِّم ْف أَنلُس ُك ْـ أ َْزَو ً
{و ِم ْف َ
اجا لِّيَ ْ
الزوجاف يعمبلف بقولو يعالىَ :
ةم َوةدةً َوَر ْص َمةً} ..والمملت أف اةية لـ يػذكر إال المػودة والرصمػة والسػكوف ،وىػذه معػاف قمبيػة مجػردة،
غير ميقومة بالمادة ..ومعنى ذلؾ ،أف يقادـ األياـ ال يؤثر رييا ،راألياـ إنما يؤثر رػل الجمػد والبشػرة

والشعر والموف ،أما المودة والرصمة ربل يؤثر رييا ،بؿ إنيا يزيد ..وأقرب مثاؿ يؤكد ىذه الصقيقة ،مػا
نبلصظو عمى األـ صديثة الوالدة ،إذ عندما ينظر إلى وليدىا المولود مف يوـ أو يػوميف ،رإنيػا يعػيش
صالة مف اليعمؽ بو ،ويصمؿ لو المودة والرصمة ،وىػذه الصالػة رػل ازديػاد مػع األيػاـ ،وخايػة إذا رأت

ما يربطيا بالولد ،وعندما ييبط الولد رل سف الزواج ،وىو مؤمف يالط.

رإذف ،إف الصؿ إلبقاء جذوة الصياة الزوجية ،مشػيعمة ومسػيعرة ،ىػو اليأكيػد عمػى البعػد المعنػوّ رػل

الصياة الزوجية ،الذّ أشارت إليو اةية الكريمة.

وأف يعمـ أف ىذه العبلقة ،عبلقػة مسػيمرة إلػى أبػد اةبػديف ..رعبلقػة المػؤمف بغيػر المؤمنػة الجميمػة،

عبلقة مؤقية ،وينييل بالقبر ،صيث ىل يعذب رل النار ،وىو ينعـ رل الجنة ،رالعبلقة عبلقػة اريػراؽ

بالموت ..أما المػؤمف والمؤمنػة ،رلػل يػوـ القيامػة رب العػالميف يجمػع بينيمػا ،كمػا وعػد رػل القػرفف
ِ
يم م
اف أَْل َص ْق َنا ِب ِي ْـ ُذِّريةيَ ُي ْـ} ،صيى أف العبػد يسػأؿ عػف خادميػو
{والةِذ َ
الكريـَ :
فم ُنوا َوايةَب َعيْ ُي ْـ ُذِّريةيُ ُيـ ِبإ َ
يف َ
ليكوف معو.
رعميو ،إف الذّ ينظر إلى الزوجة عمى أنيا يديقة األبد ،ال يديقة الدنيا ،وشريكة العمر الخالػد ،ال
شريكة العمر الدنيوّ؛ ربل شؾ أف العبلقة بينيما ييبط أكثر عمقا وجاذبية.

 .9اليوارؽ الثقارل
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ال مانع مف الػزواج ريمػا لػو كػاف الزوجػاف رػل سػنيف ميطابقػة أو ميقاربػة ،مػع وجػود شػلء مػف

اليوارؽ الثقارل والمزاجل ..رالممصوظ أف اللارؽ الشاسع بيف مسيوق الزوجيف رل المجاؿ العممل
والثقػػارل ،ممػػا يوجػػب شػػيالا مػػف اإلربػػاؾ رػػل الصيػػاة الزوجيػػة ،لعػػدـ وصػػدة لغػػة اليلػػاىـ واليخاطػػب

بينيما ،مما يع ّمؽ ىوة الخبلؼ عند أدنى مثير رل الصياة الزوجية.
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اليوارؽ الثقارل

س /1ما ىل نييصيكـ لمريادّ المعاىد الثقارية؟..

ال يخلػػى أف مسػػألة الثقارػػة رػػل ىػػذه األيػػاـ أيػػبصت مياصػػة ومطروصػػة لمجميػػع ،نظ ػ ار ليػػذا اليطػػور

السريع رل وساالؿ المعررة ،رالعالـ أيبط بمثابة القرية الواصدة ،ومف اليعب جدا أف نقيد ينلا مف
المجيمع كالنساء مثبل ،بعدـ دخوؿ المياديف الثقارية ،ريورر أجيزة اليملاز ووساالؿ اإلعبلـ واليصارة

والكيب ،يجعؿ المرأة أيوا ييمنى أف يكوف ليا دو ار رياديا ،رل عالـ المعررة والثقارة.
وىناؾ ثبلثة ايجاىات :ايجاىاف ميطرراف وايجاه وسطل:

االيجػػاه األوؿ :الػػذّ يريػػد أف يصػػد مػػف قػػدرات المػرأة يمامػػا ،ويجعميػػا صبيسػػة البيػػت؛ ألنػػو يعيقػػد أف
المرأة ليست ليا القابمية إال لمسػألة اإلنجػاب ويربيػة األ والد ..ريػذه وجيػة نظػر مطروصػة ،ولػو لػدق

أقمية مف الناس.

والذّ ييمسؾ بو أيصاب ىذا االعيقاد-مع أف اعيقاده قد يكوف خبلؼ الميعػارؼ رػل المجيمػع -أف
ما يليمو مف مذاؽ الشريعة ،ىو أف المرأة داالرة نشاطيا ميصددة رل يأسيس جامعة األوالد ،ويخريج

كوادر يكوف يدقة جارية ليما إلى األبد.

االيجاه الثانل :الذّ يمغل كؿ الصواالػؿ والعػوازؿ بػيف المػرأة والرجػؿ ..واألمػر ييػؿ بػالبعض إلػى أنػو
ينكر صيى األصكاـ الشرعية ،اليل رييا يمييز بيف المرأة والرجؿ ،كعدـ اليساوّ رل اإلرث ،وعػدـ إرث

الزوجة مف األرض والعقار ،ووجوب اسيالذانيا مف الرجؿ لمخروج مف المنزؿ ..ويصاوؿ أف يمغػل كػؿ

ىذه اللروض.

االيجػاه الوسػػطل :الػػذّ يػػرق بػأف األروػػؿ لممػرأة أف يصيػػر نشػػاطيا رػل داخػػؿ المنػػزؿ ،ولكػػف لػػيس
بمعنى اليقوقع رل المنػزؿ ،واالنقطػاع عػف العػالـ الخػارجل ،رػإف المػرأة ىػذه األيػاـ مػع يػورر وسػاالؿ

المعررة والثقارة ،بإمكانيا أف يجياز دو ارت عممية وثقارية وىل رل المنػزؿ ..واف كانػت المػرأة لػدييا

الرغبػة رػػل اليثقػػؼ ،والعمػػؿ عمػػى يػػعيد المجيمػػع ،والخػروج مػػف داالػػرة األسػػرة ،رميصػػاوؿ الجمػػع بػػيف

الثقارة واليثقؼ ،ومراعاة الصدود الشرعية ،وعدـ الوقوع رل المصذور مف االخيبلط بالرجاؿ وما شػابو

ذلػؾ ..ألف المػرأة بطبيعييػا رػػل معػػرض االرييػاف ،وجمػػب الرجػاؿ ..ريػػل كػػالوردة ،وعنػدما يخػػرج مػػف

المنزؿ ،رإنيا بطبيعييا يسيجمب أنواع النصؿ ،بينما أف النارع ليا مف ىذا النصؿ والمطموب ىو واصػد

رقط ،وىو الزوج المسيقبمل ،أما البقية ركمو نصػؿ سػاـ ووػار ..واال أف يمغػل الصػدود ،وأف يػأيل كػؿ

إنساف ويشمشميا ،ويأخذ مف رصيقيا ،ريذه ظاىرة انصرارية كبيرة.

رػػإذف ،إف النيػػيصة لمػػف يريػػد أف يػػدخؿ رػػل ىػػذه المعاىػػد الثقاريػػة ،أف يصػػرز ىػػذا المعنػػى ..واال أف
يدخؿ اإلنساف رل أعماؽ البصر أو دوامات البصر ،بادعاء أنو ييعمـ السباصة رل األثنػاء ،ريػذا كػبلـ

ال يقبؿ ...إف الذّ يرمى رل المصيط ورل قمب الدوامة ،ال يعوؿ عمى معمومايو األولية رل السباصة،

بؿ يصرز مف نلسػو أنػو بإمكانػو أف يقػاوـ ،ريػذا يمكنػو الػدخوؿ رػل الدوامػة ،واال رػاألصوط لػو عقػبل

وشرعا ،اليوقؼ رل مواطف الشبية.

س /2مف المعموـ أف قدرات اإلنسػاف مصػدودة ،ووقيػو وعمػره أيوػا مصػدود ،رػبل يمكنػو أف يسػيوعب
جميع العموـ ..رما ىو سمـ األوليات لمف يريد اليثقؼ ،ويررع مف مسيواه الثقارل والعممل؟..

ىناؾ بصث مليؿ صوؿ صديث( :طمب العمـ رريوة عمى كؿ مسمـ ومسممةذ ،بأنو :ما ىو المراد مف
ىػػذا العمػػـ؟ ..ىػػؿ أنػػو كػػؿ العمػػوـ طمبيػػا رريوػػة؟ ..أـ الػػبعض منيػػا مػػف العمػػوـ اليػػل ييوقػػؼ عمييػػا

السعادة األبدية ،وما يقرب اإلنساف مف ات يعالى؟ ..رالبعض يقوؿ رإذا لـ يكػف كػذلؾ ،ركيػؼ نورػؽ

بيف طمب العمـ رريوة عمى كؿ مسمـ ومسػممة ،وبػيف عمػـ الليزيػاء مػثبل؟ ...إال إذا دخمنػا مػف بػاب

الوجوب الكلاالل.

وعميػػو ،إف مػػف الػػبلزـ لممػػؤمف أف يراعػػل سػػمـ األولويػػات رػػل مجػػاؿ اليثقػػؼ ،ويجعػػؿ أوال ،مػػا يػػريبط

بالديف ،الذّ ىو أساس لسعادة األبد.

رلل الدرجة األولى ،ينبغل يعمـ اللقو ،بمعنى يعمـ المساالؿ األولية اليل ىػل مػوارد االبػيبلء ..لػو أف

اإلنسػػاف يق ػ أر الق ػرفف الكػػريـ ،وىػػو ال يعمػػـ معػػانل الكممػػات ،ربإمكانػػو أف ييعمميػػا الصقػػا ،وال إشػػكاؿ
عميو ..ولكف الذّ يغيسؿ غسبل باطبل ،أو ييووأ وووء باطبل ،ثـ يكيشؼ البطبلف ،رػإف ىػذا يجػب
عميو اإلعادة المرىقة لسنوات ..بينما مطالعة يلصة الغسػؿ رػل المسػاالؿ المنيخبػة ،لخمػس دقػاالؽ،
يغنيو عف ىذه اإلعػادة ..لػو أف اإلنسػاف يشػيرّ لػو دابػة جديػدة ،البػد لػو أف يطػالع دليػؿ اليشػغيؿ،

ليعػػرؼ كيػػؼ يسػػوقيا ..ركيػػؼ إذا أراد اإلنسػػاف أف يسػػوؽ نلسػػو ،رػػل ىػػذه الصيػػاة ،أال يصيػػاج إلػػى

دليؿ؟ ..والدليؿ ىو عبارة عف الرسالة العممية ،بشقييا العبادات والمعامبلت ..راليجار مثبل يصياجوف

إلى قسـ المعامبلت ،لالبل يريطموا بالربا ،كما ورد( :مف ايجر بغير رقو رقد اريطـ بالرباذ.

ثـ يعمـ كبلـ رب العػالميف ..ألف اإلنسػاف عمػى يػمة بػالقرفف داالمػا ،ريػو يقػ أر القػرفف ولػو رػل شػير

رمواف المبارؾ مثبل ،ربلبد مف اطبلعة أولوية عمى الملردات ،ثـ عمى المعانل المليمة.

ثػػـ االطػػبلع عمػػى سػػيرة أىػػؿ البيػػت (عذ النبػػل وفلػػو ..والكيػػب ىػػذه األيػػاـ كثيػػرة ،والػػبعض منيػػا رػػل

مجمديف يعرض سيرة األالمة االثنل عشر ،مع جدىـ الميطلى (صذ والزىراء (عذ.

ثـ إف أراد أف ييوسع رل الثقارة ،رعميو أف ييوجػو لمكيػب األخبلقيػة ،اليػل يمكػف أف يلػيط لػو اةرػاؽ
اليكاممية ..ريو بالرسالة العممية أصرز انوباط صركة الجوارح ،اللقو األيغر ،وبيذه الكيب األخبلقية

يومف اللقو األكبر.

ىذا يقريبا مجمؿ السير العممل لملياة المؤمنة ،ولمليى المؤمف.

س /3كيؼ يمكف صؿ الخبلرات بيف الزوجيف ،مع وجود صالة مف األركار الميواربة بينيما؟..

يمكف أف نقوؿ أف ىذا مػف سػمبيات الصركػة الثقاريػة ،ووجػود المعاىػد والجامعػات ..وييلػؽ أف يكػوف

الػػزميبلف رػػل الجامعػػة ،مشػػروعاف لمػػزواج ،وىنػػاؾ يقػػارب رػػل المسػػيويات الثقاريػػة واللكريػػة ،وقػػد ال

يكوف الزوجة بأقؿ مف الػزوج رػل المنػاظرة ،ومػف ىنػا يبػدأ الخػبلؼ بػيف الػزوجيف ..بعكػس المبلصػظ
عمى األزواج رػل القػرق واألريػاؼ ،رقػد ال يكػوف ىنػاؾ مجػاال لمخػبلؼ الكثيػر ،أو إذا كػاف الػزوج رػل

مسيوق ثقارل رريع ،والزوجة رل مسيوق ميدف ..ولكف وجود-كمػا قمنػا -زوجػيف زميمػيف ،رػل نلػس

اليخيص ،ورل نلس الجامعة ،وأصدىما ال بعمو عمى اةخر رل الثقارة ،يسبب المشاصنة بينيما.
ومف الطرؽ لصؿ الخبلؼ بينيما:

اليلاىـ بيف الزوجيف:

سػ ِب ِ
ظػ ِػة
ػؾ ِبا ْل ِص ْك َمػ ِػة َوا ْل َم ْو ِع َ
يؿ َرِّبػ َ
إف خيػػر عػػبلج رػػل ىػػذه الصالػػة ،ىػػو العمػػؿ بقولػػو يعػػالىْ :
{ادعُ إَِلػػى َ
س َن ِة} ..رإف الزوج الذّ يريػد أف يلػرض أركػاره عمػى الزوجػة ،وكأنيػا قػ اررات إلييػة ،بػبل دليػؿ ،ال
ا ْل َص َ
شؾ أنو سيواجو مف قبؿ الزوجة ..رينبغل لمزوج أف يلرؽ بػيف رػرض األوامػر اإللييػة ،وبػيف غيرىػا

مػػف األوامػػر الشخيػػية ..رػػإذا كػػاف منشػػأ الخػػبلؼ ،اعيػراض الزوجػػة عمػػى صكػػـ شػػرعل ،رينػػا يمكػػف

لمزوج أف يبيف ليا بأف ىذا صراـ ،وأنو ليس عنده دليبل عمى رمسلة الصكـ ،ويمزميا بيطبيقو..

ولكف إذا كاف منشأ الخػبلؼ ،قوػية شخيػية ،مػثبل ىػو يريػد أف يأخػذىا إلػى بمػد معػيف ،أو يمبسػيا

ثوبا معينا ،أو غيرىا مف األمور والقوايا اليل ىل رػل داالػرة الصريػة الشخيػية ،رينػا البػد أف يػأيل

بػػدليؿ وببرىػػاف يقنعيػػا ..وعمػػى رػػرض أنػػو يػػارت ىنالػؾ مشػػاصنة رػػل البػػيف ،رعمػػى الػػزوج أف يعمػػؿ

والييو ،بمعنى صكوميو العاالمية وقيمومييو ،ولكف أيوا رل ومف غبلؼ عاطلل..

رػإف كػػاف والبػػد مػف اللػػرض ،رينبغػػل أف يكػوف رػػل إطػػار مصبػب ،بصيػػث أف الزوجػػة ال يسػػينبط أو ال

يسيوصل أف ىناؾ يصكما رل البيف ..ومف المعموـ أف اإلنساف يمر رل صاالت ميقمبة ،وخاية المرأة

رالمعروؼ أف اليقمبات عندىا كثيرة ،رميا صاالت إقباؿ وادبار وصب وكره لنلس الشلء ،رالزوج ينبغل

أف يكوف لو جياز يصسس واسيشعار ،لصاالت المرأة ،ربل يجادليا وىل رل صالة انييػار عيػبل ،وال

يجادليا وىل كارىة لو لموقؼ مف المواقؼ ،بػؿ عميػو أف ييخيػر الوقػت المناسػب ،ومػف الممكػف رػل

إطار عاطلل صؿ الخبلؼ.

واالسيعانة بالمؤثرات الخارجية:
وىذه النييصة لكؿ مف يريد أف يدخؿ رل نقاش ،يخاؼ مف عواقبو ،صيى لو كاف كبلـ المسؤوؿ مع
راليس العمؿ ،وذلؾ بأف ييمل ركعييف بيف يػدّ ات يعػالى ،ويػدرع يػدقة ،ثػـ يقػوؿ :يػا رب ...لػيف

قمب ربلف ..ركما أف رب العالميف ليف قمػب ررعػوف لموسػى (عذ ،أيوػا يمػيف قمػب ىػذا الشػخص لػؾ

أيوا؛ رالرب ىو الرب ،والقموب كميا بيده.

رإذا أثبينا صسف النية ،واسيعنا بالمؤثرات الغيبية ،ويريدنا األوقػات المناسػبة ،رمجمػوع ىػذه األمػور

يؤثر رل رض الخبلؼ الزوجل إف شاء ات يعالى.

س / 4إف الكثير مف األخوات يشيكيف مف بعض األزواج الذيف ال يقيمػوف اليػبلة ،ويخشػيف أف ىػذا
مما يؤثر سمبا عمى صياييـ الزوجية ..رما ىل نييصيكـ ليؤالء؟..

إف الصب الزوجل والمودة اليل جعميا ات يعالى ،رل اليوـ األوؿ مف الزواج ،مف الطبيعل أنو يسػمب

عف طريؽ المخاللة ،ومف أعظـ المخاللات ،عدـ إقامة اليموات الواجبة.

 .11خوراء الدمف

(10ذ

ال بد مف االليلات إلى اليعبير بػ (خوراء الدمفذ ريما روّ عف النبل (صذ ،وىل المرأة الجميمػة

رل منبت السوء؛ رإف المنبت العاالمل لػو دور رعػاؿ رػل سػموكيات المػرأة ،قبػؿ الػزواج وبعػده ..إذ

أف اليػأثير البلشػػعورّ لموالػػديف رػػل صيػاة األبنػػاء ،ممػػا ال يمكػػف إنكػاره ،صيػػى رػػل السػػنيف المبكػػرة

جدا ،ركيؼ رل سنوات المراىقة والرشد؟..
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خوراء الدمف

س /1مف المعموـ أف الروايات يشدد عمى ورورة صسف اخييار الزوجة ،ويصذر مف خوراء الػدمف..
ركيؼ يعرؼ اإلنساف المؤمف الزوجة اليل يناسب لو؟..

إف ىذا السؤاؿ يعيبر سؤاؿ اسيراييجل وميـ؛ ألف كؿ السمبيات الميريبة رل الصياة الزوجية ،إنما ىل
نييجة لعدـ اخييار الزوجة اللوػمى واألقػرب لممثاليػة ..ونقػوؿ األقػرب لممثاليػة؛ ألف الزوجػة المثاليػة
غير موجودة رل الصيػاة الػدنيا ،كمػا أف الػزوج المثػالل غيػر موجػود رػل الػدنيا أيوػا ..رػالزوج الػذّ

يشيكل مف عدـ زوجة مثالية لو ،لو سالمت زوجيو لكانت ىل أيوا يشيكل مف عدـ زوج مثػالل ليػا

أيوا...

ىناؾ سبيبلف الخييار الزوجة اليل ىل أقرب لممثالية:

األوؿ :يصكيـ الووابط الشرعية بعد مراجعة أىؿ الصؿ والعقد والخبرة رل ىذا المجاؿ:

إف اليشديد عمى ذات الديف ،وعندما نقوؿ( :عميؾ بذات الديف يربت يداؾذ ،قوية ليس رييا مجاممة

وال روصانية ،وانما ىل قوية واقعية؛ ألف ذات الديف ىل خير مف يعيف اإلنساف رل دينو ودنياه ،وال

ُيخاؼ منيا ،رذات ديف يعنل ذات خمؽ وعلة وأمانة ،وال يخرج مػف طورىػا ،وال يطالػب الػزوج بمػا ال
يجوز شرعا..
وقد قمنا رل صمقات السابقة بأف المطموب رل الجيات الشكمية والجماليػة ،ىػو الصػد األدنػى ..واال لػو

كانت المرأة صاالزة عمى معظـ الديف وبشلء مػف الجمػاؿ المقبػوؿ ،ريػذه ال يقػاس بػامرأة صػاالزة عمػى

درجات الجماؿ ،وممكة جماؿ األرض-كما يقاؿ -ولكنيا بشلء مف الديف ال يعيد بو.

ػؾ
وينبغل أف يكوف الزوجة يقبؿ بالص كمية الشرعية ،بالمعنى اليل يشير إليو اةية الكريمة{ :رَبلَ َوَرِّب َ
ػوف صيةػػى يص ِّكمػ َ ِ
ِ
س ػمِّ ُمواْ
يمػػا َ
ػج َر َب ْي ػ َن ُي ْـ ثُػ ةـ الَ َي ِجػ ُػدواْ ِرػػل أَنلُ ِس ػ ِي ْـ َص َر ًجػػا ِّم ةمػػا قَ َ
شػ َ
وػ ْػي َت َوُي َ
ػوؾ ر َ
الَ ُي ْؤمنُػ َ َ َ ُ َ ُ
يَ ِ
يما} ..رإذا كاف الديف ىو الصكـ ريما يصيؿ بيف الػزوجيف مػف خػبلؼ ،رػإف الخبلرػات يػذوب رػل
ْ
سم ً
بويقة الصكـ الشرعل ،وكأف الشرع بمثابة جياز ييير كؿ خبلؼ يووع ريو.

والثانل :الدعاء الصثيث:

لو أف الشاب رل أياـ المراىقػة كػاف مسػيقيما رػل سػموكو ،بػدال مػف االنشػغاؿ باألباطيػؿ واالنصرارػات

األخبلقية رل مجػاؿ النسػاء ،وألػط رػل الطمػب مػف ربػو-لكونػو مسػيقيما ويعبػد ربػو رػل خوػـ رػوراف

الشيوات -رمو أف ىذا الشاب المراىؽ المواظب عمى اليبلة رل المسجد ،دعا ربػو قػاالبل :يػا رب أنػا
لـ أنظر إلى الصراـ البميغ ،ولـ ألمس امرأة قط بصراـ ،يػا رب عووػنل خيػ ار بزوجػة يػالصة مناسػبة،
ط ِّيب ًة إِ ةن َؾ ِ
نعاء}؛ رإف ىذا دعاؤه قطعػا مسػيجاب .ومػف المعمػوـ
{ر ِّ
ب َى ْب ِلل ِمف لة ُد َ
سميعُ الد َ
نؾ ُذِّرةي ًة َ َ
َ
َ
أف طمب الذرية الطيبة يسيبطف طمب الزوجة اليالصة؛ ألف الذرية الطيبة ىل مف الزوجة اليػالصة،

ومف طمب األثر طمب المؤثر.

ومف األدعية اليل يسيلاد منيا لقواء الصواالج الكبيرة ومما يخاؼ منو ،ىو دعاء( :يػا مػف يصػؿ بػو

عقد المكارهذ.

َنػت َخ ْي ُػر ا ْل َػو ِ
يف} ،رػل مػواطف االسػيجابة ،كالسػجود
{ر ِّ
ب ال يَػ َذ ْرِنل َر ْػرًدا َوأ َ
ارِث َ
واإلكثار مف ىػذه اةيػةَ :
والقنوت.

وكذلؾ-كما ينقؿ عػف بعػض العممػاء الكبػار -إف االليػزاـ بيػبلة جعلػر الطيػار ،مػف المجربػات أيوػا
ألجؿ صؿ ىذه المشكمة.

رإذف ،إف الدعاء الصثيث رل ىذا المجػاؿ ،أيوػا مػف موجبػات الوقػوع عمػى رػرد يػالط ..وقػد سػمعنا

بعض القيص عف بعض الزيجات ،وكيؼ أنيا يوريقات واوصة جدا ،وكأف رب العػالميف نسػؽ ريمػا
بينيما ،وساقيما عبػر قنػوات عجيبػة وغريبػة ،إلػى أف ويػبل إلػى مػا يريػداف ..كمػا أف رب العػالميف

يورؽ بيف الزوجيف ،وىما مخيملاف عمى وشؾ االنلياؿ ،إذا كانا يريداف اإليبلح ،ربطريؽ أولػى أف

يكوف ىذا اليوريؽ قبؿ الخبلؼ.

س /2لو اريبط اإلنساف بزوجة ليا ممكات سيالة ،ريؿ يمكف يغيير ىذه الممكات؟..

إف البعض لو نظرية ،يمكف أف نعبر عنيا بأنيا مؤيسة ،صيث يقػوؿ بػأف الممكػات ال ييغيػر ..رمػثبل:
إذا كاف إنساف قد جبػؿ عمػى البخػؿ ،رعميػو أف ال ييمنػى أف يكػوف رػل يػوـ مػف األيػاـ إنسػانا كريمػا،

وىكذا الجباف وبقية اليلات السمبية..

ونصف ال نقبؿ بيذه النظريػة ،ونقػوؿ إف الممكػات يمكػف أف ييغيػر ،وذلػؾ بػدليؿ وجػود مػف كػاف عمػى

ممكات غير طيبة وانقمب ويصوؿ عنيا ،ريذا أوال..

وثانيػػا :إف الممكػػة ييرسػػخ مػػف يك ػرار الممارسػػة ..راإلنسػػاف عنػػدما يولػػد ال يولػػد بخػػيبل وال جبانػػا وال

مجرما وال كذا ،وانما ىو ليكرار الممارسة أو لمعايشة الغارميف مف الذيف ليـ ىذا الجو ،جعمو يعػيش

ىذه الممكة ..وكما أف الممكة السيالة جاءت مف األرعاؿ السيالة ،رإف مف الممكػف اليغييػر بالعمػؿ بمػا

يخالليا ..ومف المعموـ رل عالـ اللقو بأف الصيواف الجبلؿ الذّ يربى عمى أكؿ النجاسة ،إذا اسيبرئ

ريرة وأطعـ صبلال ،يريلع عنو يلة الجمؿ المسببة لمصرمة ،ويخرج مف كونو صيوانا جبلال..

رإذف ،إف الممكات أيوػا يمكػف أف ييغيػر إذا عمػؿ اإلنسػاف بعكػس مػا يقيوػيو الممكػة السػمبية ،رػإذا
خالليا رمف الممكف أف ييؿ إلى مرصمة الممكات الطيبة.

س /3ىؿ إف مسيوق الزوجة الروصل واللكرّ ،لو يأثير عمى يربية األوالد؟..

ببل شؾ ،واف اليأثير يأثير صاسـ ..ومف المعروؼ أف المرأة المروع إذا كانت رل صالة غير طبيعية،
كأف يكوف رل صالة غوب أو صزف أو أذق ،رإف ذلؾ ينيقؿ إلى الرويع مف خبلؿ المػبف ..رػإذا كػاف

المبف الذّ ىو عنير مف عناير ىذا الوجود ،ينقؿ بعض اليلات ،ركيؼ بسموؾ األـ ،وكيؼ بنظرة

األـ ،وكيؼ بجيناييا الوراثية؟ ...رببل شؾ إف الػذّ يريػد الذريػة اليػالصة ،رقبػؿ ذلػؾ البػد أف يييػئ
لنلسػػو الم ػرأة اليػػل يكػػوف صوػػنا مربيػػا ألوالده ..ونصػػف نعيقػػد بػػأف أنلػػاس األـ اليػػالصة ووجودىػػا

ونظرييا ،مؤثر ومف الممكف أف يربل الولد ،ولو أف األـ لـ يباشر الولد كثيرا.

وليذا نقوؿ لمبعض عندما ييزوج بامرأة يالصة ولكنيا رقيرة ،أو غير جميمة بالمعنى الدقيؽ لمكممػة،
أو يعير مف قبؿ الػبعض بأنػؾ لػـ يأخػذ مػف عاالمػة غنيػة وميمكنػة :إف مػف األشػياء اليػل يطمالنػو أو

ييدئ مف روعو ،ىو أنو يزوج بمف يكوف مينعا لذرية يالصة ..ريذا أال يطمالف الرجؿ ،بػأف ينظػر

لمزوجة عمى أنيا أداة يخريج أوالد يالصيف ،بدال مف أف يكػوف أداة لبلسػيمياع؟ ...ألف الجمػاؿ مػف
موجبات االسيمياع الزاالد ،والعاالمة الميررة أو الغنية مف موجبات أف يقينص مف ثروييػا ،أو إذا ىػل
مايت يأخذ مف إرثيا ..ولكنػو عنػدما يأخػذ امػرأة مؤمنػة ،رقػد أصػرز مػف ينػيج لػو األجيػاؿ اليػالصة،

وىذا خير مكسب رل ىذا المجاؿ.

 .11اخييار مدرسة لؤلجياؿ
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دساس ..رمف أجؿ سبلمة الجيػؿ الػذّ سػينيج مػف الػزواج ،ال بػد مػف
اخياروا لنطلكـ رإف العرؽ ّ
االخييار الدقيؽ لمف يكوف مدرسة لؤلجياؿ البلصقة.

رعميو ،ربل بد مف النظر إلى الزوجة ،عمى أنيا ىػل المربيػة ألرػبلذ كبػد اإلنسػاف ..رصػب اإلنسػاف

لذرييو-وىو أمر رطػرّ أيػيؿ -يسػيمزـ صسػف االنيقػاء لمػف سيربػػل ىػذه الذريػة ،اليػل ىػل مػف

اليدقات الجارية بعد الوراة.
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س / 1ورد رػل الصػػديث( :اخيػػاروا لػنطلكـ؛ رػػإف العػػرؽ دسػاسذ ..كيػػؼ نعػػد المػرأة ألف يكػػوف مربيػػة

لجيؿ يالط؟..

إف أىػػـ ثمػػرة مػػف ثمػػار العػػش الزوجػػل ،الذريػػة اليػػالصة؛ ألنيػػا مريبطػػة باألبديػػة ..وأمػػا االسػػيمياع،

واالنشغاؿ بالجماؿ ،واألنس الزوجل الميعارؼ ،رمػو أمػده ،كمػا ىػو أمػد كػؿ ميػاع رػل الصيػاة الػدنيا،
رأمده إلى القبر وعالـ البرزخ ..رالذّ يبقى مع اإلنساف رل عالـ البرزخ والقيامة ،ما ييعمؽ بالذرية،

كما ورد( :إذا مات ابف فدـ انقطع عممو إال مف ثػبلث :عمػـ ينيلػع بػو ،ويػدقة جاريػة ،وولػد يػالط

يدعو لوذ.

رالعمؿ عمى يربي ة ولػد يػالط ،يػدعو لئلنسػاف ،لمػف أروػؿ أنػواع االسػيثمار ..وقػد يكػوف ىػذا الولػد
اليػػالط ،عمػػى رأس سمسػػمة مػػف األوالد واألصلػػاد إلػػى يػػوـ القيامػػة ،ريكػػوف يػػبلح الجػػد األوؿ ،مػػف

موجبات يبلح المبلييف مف نسمو.

وأمػػا عػػف كيليػػة إعػػداد األـ ليربيػػة أوالد يػػالصيف ،رػػإف ىػػذا يكػػوف مػػف األيػػاـ األولػػى قبػػؿ اخييػػار

الزوجة ..رالشاب الذّ يريد االقيراف بلياة ،رينبغل أف يراعل عدة أمور ،ومنيا:

أوال :خمو المرأة مف عناير اليوير:

إف مف الورورّ أف ينظػر إلػى منبػت ىػذه الليػاة ،أّ إلػى رصميػا ويربيييػا وثقارييػا ،رػبعض يػور

انصراؼ األوالد أو يوير األوالد وعقػوقيـ ،ميريػب عمػى صالػة القسػوة والعنػؼ واليػوير رػل األـ ..رأنػت
عندما يقيرف بامرأة رل منييى الجماؿ والماؿ ،ولكنيا امرأة غيػر مسػيقرة نلسػيا ،وعاشػت اوػطرابات

رل جوىا األسرّ مع األبويف ،رإف ىذا اليوير سينيقؿ إلى البيالة األسرية ،إلى الزوج واألوالد.
ثانيا :خمو المرأة مف صاالت اليمرد عمى الشريعة:

إف بعض الشباب يقيرف بلياة غير مميزمة بصجابيا ،بدعوق أنػو سػيغيرىا ولػو بعػد صػيف ،ثػـ ييلاجػأ

أنيا امرأة ال ييمل وال ييوـ وال يميزـ بالصجاب ،وأنيا امػرأة ميمػردة عمػى الشػريعة ..ومػف الطبيعػل

أف مثؿ ىذه المرأة ،اليل ال يؤمف عمى دينيا ،ال يمكنيا أف يكوف صونا مربيا لولد يالط.

ثالثا :أف يكوف المرأة ذات َنلَس مبارؾ:
إف ىذا الكبلـ قد ال يعد عمميا بالمعنى الدقيؽ ،ولكنو واقع ،وىو ما يعرؼ باليأثير الروصل لمػبعض..

إف بعض األشخاص عندما يعاشره ،ر َن َلسو َن َلس مرب ،ووجوده مرب ،رنور باطنو يػؤثر ريمػا صولػو؛

والعكس ،ربعض الناس ريو ظممة ،وىذه الظممة مؤثرة أيوا ..ومف المطيؼ أنو صيى الطعػاـ يكيسػب
نكييو مف َن َلس الطابخ ليذا الطعاـ ،ر َن َلس المؤمنة اليالصة صيى يؤثر رل الطعاـ الذّ يطبخو.
رإذف ،إف بعض أنلاس األميات ،صقيقة أنلاس مباركة ومؤثرة رل ىذا المجاؿ.

س /2ماذا يلسروف انصراؼ بعض األبناء ،رغـ وجود األجواء اليالصة ليربيييـ؟..

إف اليربية اليالصة والمنبت اليالط ،ليست بعنواف العمة اليامة ..بؿ كمػا نبلصػظ رػل عػالـ الزراعػة،
إذ ييلؽ أف شخييف ليما نلس الصقؿ ونلس اليربة ونلس البػذرة ،وواصػد يثمػر شػجريو ثمػرة طيبػة،

واةخر ال يثمر ..رمسألة اليربية ليست ىل كاليلاعبلت الكيمياالية ،مف صيث النياالج القطعية ،رعندما
يأيل بجزيالات الييدروجيف واألوكسػجيف ،رالنييجػة قطعػا ىػو المػاء ..رلػل عػالـ اليربيػة صيػى لػو أف

اإلنساف عمؿ بكؿ فداب ليمة الزراؼ ،وفداب اليربيػة ،واإلروػاع ..ولكػف يبقػى اصيمػاؿ انصػراؼ مسػرة

الولػػػد وا رد ،نييجػػػة يػػػأثره بػػػالمجيمع وبػػػالمصيط الخػػػارج عػػػف األسػػػرة ،بالمدرسػػػة ووسػػػاالؿ اإلعػػػبلـ
واللوااليات.

نصػػف ال نعمػػـ بالوػػبط مػػاذا جػػرق البػػف نبػػل ات نػػوح (عذ ،رنػػوح (عذ مػػف أنبيػػاء أولػػل العػػزـ ،ومػػف

األنبياء العظاـ ،وىو أكيدا ما قير رل يربية ولده ،ولقد كاف صرييا عمى نجايو ،صيػى وىػو يغػرؽ:
اف ِرل مع ِز مؿ يا ب َن ةل ارَكػب ةمع َنػا والَ يَ ُكػف ةمػع ا ْل َك ِ
يف} ..نصػف ال نعمػـ مػا الػذّ
{وَن َ
ػار ِر َ
ادق ُنوح ْاب َن ُو َو َك َ
َ
َ َ
َ
َْ َ ُ ْ
كاف عميو ابف نوح (عذ ،ومف الممكف أف يكوف أيدقاء السوء ،ىـ الذيف جعموه ينصرؼ عف شػريعة

أبيو ،نبل ات نوح (عذ.

رػػإذف ،إف سػػر انص ػراؼ األوالد الصقػػا ،ىػػو يػػأثرىـ بػػالمؤثرات الخارجيػػة ..ومػػف ىنػػا ينبغػػل لؤلبػػويف
اليالصيف أف ال يعوال عمى يربيييما ،ويقوال لقد دعونا لو ،وربيناه ،وأخذناه لبيئ الطاعة ولممساجد..
رباإلوارة إلى ذلؾ ،البد مف يجنيبو البيئ اللاسدة ..ال أف يمقى رل اليـ مكيورا ،بدعوق أنو سيسبط
ويخػػرج ...رػػإف طبيعػػة االنغمػػار رػػل دوامػػة البصػػر ،أنيػػا يغػػرؽ ...وىػػذا ييلػػؽ كثيػرا ،رػػبعض الشػػباب

عندما ييخرج مف الثانوية العامة-والميعارؼ رل سػف الثامنػة عشػرة -يمقيػو األبػواف لمغػرؽ رػل بػبلد
الغرب ،وعندما يقاؿ ال يرسػبله إلػى بيػئ أنيمػا ال يوػمناف اسػيقاميو رييػا ،رػدعواىما أنػو نصػف ايقنػا

يربييو ،وال يخاؼ عميو ..ولكف يبلصظ رل مقاـ العمػؿ ورػل األسػبوع األوؿ مػف ذىابػو ،واذا بػو يلقػد

الكثير مما كاف عميو مف االليزامات.

رإذف ،إف مف موجبات االنصراؼ ،األمور الخارجة عف داالرة األسرة ،وىل كثيرة ىذه األياـ.

س /3عمى ررض أف االبف انصرؼ ،ريؿ يمكف رل سف ميأخر يدارؾ رساده واسينقاذه ،ويصويمػو مػف
ولد عاؽ إلى يدقة جارية؟..

ببل شؾ ..إف طريؽ المصبة والعاطلة ،لمف أروؿ الطرؽ الصيواء الطرؼ المقابؿ ..اةف لو رروػا أف

الولد عيا أبويو ،ويعرب بعد اليجرة ،ورجع-بعد مول مػدة مػف العمػر -راقػدا لممقومػات اإليمانيػة،
وميزوجا بامرأة ليست عمى مميو؛ راألبواف مف الممكف أيوا أف يعمبل عمى اسينقاذه ،بالكبلـ الصكيـ،
يؿ رِّب َؾ ِبا ْل ِص ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
{ادعُ إِلَى َ ِ
س َن ِة}.
كما يقوؿ القراف الكريـْ :
َ َ َْ
ظة ا ْل َص َ
س ِب َ
إف البعض مف األوالد قد ال يسيمع ألبويو ،وخاية رل ريرة مف العمر ،وىػو رػل سػف رػوراف الشػيوة
والغريزة والعاطلة ،صيى بعد بنػاء العػش الزوجػل ،وبعػض األوالد إلػى سػف األربعػيف ،وىػو قػد يعػيش

صالة اليمرد عمى والديػو ..ولكنػو بعػد أف ييػدأ ،ويجػرب الصيػاة بصموىػا ومرىػا ،ويػذىب رػورة الغراالػز،

يصب أف يرجع إلى أصواف أبويو ،كما الصظنا بعض األوالد ،وخاية رل قسػـ البنػات ..إال أف بعػض
اةباء كأنو رل مقاـ االنيقاـ مف االبف ،ريواجيو مواجية قاسية ،بأنػو مادمػت خرجػت منػل رػبل يعػد،
وأنا لست بأب لؾ ،وأمثاؿ ىذه اليعابير ..والصاؿ بأف األب العاطلل واألـ العاطليػة ،ىػـ مػف يبػادروف

رل اسينقاذ الولد ،وال ينيظروف اإلشارات منو ،صيى يسيجيبا إلشارات الولد اةبؽ أو العاؽ ليما.

إذف ،إف مف الممكف لؤلبويف ذلؾ ،كما وقع رػل اليػاريخ كثيػرا ،صيػث كبػار المجػرميف واللسػقة رجعػوا

إلى رشدىـ ،بصركة عاطلية مف أصد العمماء ،والقيص رل ىذا المجاؿ كثيرة.

إف األب اليالط مف الممكف أف يورب عمى ىذا الوير ،ويعيد االبف إلى رشػده ،وخايػة مػع الػدعاء
الصثيث رل اسينقاذ الولد ..ىناؾ عمؿ يسمى بعمؿ أـ داوود ،يميزـ بو المؤمنوف عػادة رػل منييػؼ

شير رجب ..وبعض اةباء واألميات يميزموف بيذا العمؿ ،بنية اسيرجاع أوالدىـ مف أصواف الرذيمة

واالنصراؼ ،ولساف صالو :كما أف أـ داوود ابيميت بلقد ولػدىا رػل سػجوف الظػالميف ،رأنػا ابنػل ذىػب

إلى ببلد الغرب ،ووقع رل سجف اليوق ،يا ربل ...أنا ليست طمبيل اسينقاذ ابنل مف السػجف ،وانمػا
طمبيل اسينقاذه مف اليوق الذّ ىو عاكؼ عميو.

ومف المناسب أيوا المداومة عمى يبلة األوالد ،وىل ركعياف خليلياف :رل األ ولى بعد اللايصة سورة

القدر ،ورل الثانية سورة الكوثر ،ييمى رل الميؿ لؤلبناء ،ورل النيار لآلباء.

{رةب َنػا
ومف األمور النارعة أيوا ،اإلكثار مف قوؿ األبويف-قبؿ الوالدة ،وصيف الوالدة ،وبعػد الػوالدةَ :-
اج َنا وُذِّري ِ
ِ
اج َع ْم َنا ِل ْممية ِق َ ِ
اما}.
َع ُي مف َو ْ
ةاي َنا قُةرةَ أ ْ
َى ْب لَ َنا م ْف أ َْزَو ِ َ
يف إ َم ً
ُ
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إف قيموميػػة الرجػػؿ عمػػى المػػرأة ،ال يعنػػل الػػيصكـ المطمػػؽ واليعسػػؼ رػػل إدارة شػػؤوف األسػػرة..
رالواليػػة المطمقػػة إنمػػا ىػػل ت يعػػالى ،ولمػػف جعميػػا ليػػـ ..رػػبل بػػد مػػف اسػػيعماؿ الرجػػؿ-كػػأميف

ملػ ةػوض ،ال كصػػاكـ مطمػػؽ -ليمػػؾ الواليػػة رػػل الصػػدود اليػػل يراىػػا الشػػارع المقػػدس ،وىػػو مطػػروح
بيلييؿ رل كيب اللقو ،يصسف بالزوجيف مراجعييا.
)(12
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وف َع َمى ِّ
ػي ْـ َع َمػى َب ْع م
ػض َوِب َمػا
س /1مف منطمؽ قولو يعالىِّ :
ساء ِب َما رَو َ
ةؿ المة ُ
ام َ
ػو َب ْع َ
وُ
الن َ
{الر َجا ُؿ قَ ةو ُ
ِ
َم َو ِال ِي ْـ} ..نريد أف نقؼ صوؿ معنى قيمومية الرجؿ؟..
أَنلَقُواْ م ْف أ ْ

إف ىػذ ه اةيػة مػػف اةيػات اليػػل قػد ال يريػاح إلييػػا كثيػر مػػف النسػاء لػوال اليعبػػد الشػرعل؛ ألف بعػػض
الرجاؿ يسيؤوف االسيلادة مف ىذه اةية الكريمة ،وىـ سػبب رػل ينليػر النسػاء مػف يشػريع قيموميػة

الرجؿ لممرأة.

إف قيمومية الرجػؿ لممػرأة ،ليسػت كقيموميػة ات يعػالى ،أّ ليسػت بمعنػى الػيصكـ المطمػؽ ،إنمػا ىػل
قيمومية ينظيمية ومصددة بصدود ..ومف المعموـ أف الواجب عمى المرأة رقييػا ،ىمػا أمػراف :اليمكػيف،

واالسيالذاف؛ وريما عدا ذلؾ مف األمور ،لـ يقؿ أصد بمػزوـ يبعيػة الرجػؿ يعبػدا ،رػل الجزاليػات األخػرق

الصيايية.

والمبلصظ أف اةية ذكرت يعميبل لذلؾ ،وىمػا أمػراف :اليلوػيؿ اإلليػل ،واإلنلػاؽ ..رالرجػؿ ىػو ميػدر
قػػوت لمعاالمػػة ،ومػػا داـ ىػػو الػػذّ ييعػػب مػػف اليػػباح إلػػى الميػػؿ ليكػػد لعيالػػو؛ رػػإف لػػو الصػػؽ رػػل إدارة

شؤوف األسرة ..وكوف الرجؿ لو صالة مف صاالت الجدية رل الصياة ،واليصكـ رل العاطلة ،والخبرة رل

مقاـ مواجية المشاكؿ وادارة األزمات؛ رإنو أقرب إلى صؿ المشاكؿ مف المرأة.

ولكف ىذا كمو ال ينارل أف يجعؿ الرجؿ زوجيو مسيشارة لو ،رل شؤونو الصيايية ..ريػذا النبػل (صذ

ش ِ
ػاو ْرُى ْـ
{و َ
رغـ اييالو بالسماء ،وأنو عقؿ الكؿ ،ولكػف ات يعػالى يػأمره بالمشػاورة ،إذ يقػوؿ يعػالىَ :
ِ
َم ِر َرِإ َذا َع َزْم َت َريََو ةك ْؿ َع َمى المة ِو} ..ال مانع أف يكوف الرجؿ أيوا لو ىذا الػدور ،رالرجػؿ يصيػاج
رل األ ْ
إلى يقييـ المػرأة لػبعض األمػور ،وخايػة أف دقػة مبلصظػة المػرأة أكثػر مػف الرجػؿ ،ريػو رػل الكميػات

أدرق وأريػػـ ،بينمػػا المػرأة رػػل الجزاليػػات أدؽ وأكثػػر مبلصظػػة ..أوػػؼ إلػػى أنيػػا األكثػػر خبػػرة واألعمػػـ
بقوايا األوالد ،لكونيا ىل اليل معيـ مف اليباح إلى الميؿ ،رميػا القػدرة عمػى يقيػيـ مػزاج كػؿ واصػد

منيـ ،وطبعو ،وما ينلعو مف القسوة أو الميف.

رإذف ،إف معنى قيمومية الرجؿ ،ىل قيمومية إدارية وينظيمية ،ال قيمومية مطمقػة واالميثػاؿ المطمػؽ

لؤل وامػػر والن ػواىل ..صي ػى أنػػو مػػف ناصيػػة رقييػػة-وىػػذه مسػػألة معرورػػة ولكػػف مػػع ذلػػؾ يػػرق الرجػػاؿ
ييجاوزوف عمى ىذه المسألة -إف المرأة ليا الصؽ رل الييرؼ بأمواليا كمػا يشػاء ،ولػيس مػف صػؽ
الرجؿ أف يييرؼ رل ماليا لشؤوف األسرة واإلنلاؽ عمى األسرة ..ولو كانت المرأة مسػيغنية وغنيػة،

رعميو أف ينلؽ عمييا عمى ما ىل عميو مف الغنى.

إف ىذا اليمييز مف ات يعالى لمرجؿ ،لو صكمة لقطع الخبلرات ،والقوية عقمية ،وليذا نبلصظ أف ىذا
المعنى موجود رل روايات أىؿ البيت (عذ ،كمػا ورد أنػو لػو سػاررت جماعػة إلػى مكػاف مػا ،رميػؤمروا
عمييـ أصدىـ ..رايخاذ أميػر رػل السػلر أمػر منطقػل ،أل ف طبيعػة السػلر أف يكػوف ريػو خػبلؼ ،مػثبل

صوؿ المنزؿ الذّ ينزلوف ريو وغيره ،واذا لـ يصسػـ الخػبلؼ ،رػبل شػؾ أف ىػذه الررقػة سػيينازع ريمػا
بينيـ.

رالزوجاف كذلؾ ىما رل سلر ،وسلرىما طويؿ قػد يسػيمر سػيوف سػنة ،والبػد عنػد الخػبلؼ أف يكػوف

ىناؾ مف يصسـ ،رإذا الرجؿ ال صؽ لو رل الصسـ ،والمرأة ال صؽ ليا رل الصسـ ،رإنو يبقػى المملػات

عالقة ،وييصوؿ الخبلؼ مع الزمف إلى اخيبلؼ وررقة وعداوة.

وينبغل أف نميلت أف القيمومية لمرجؿ ىل صػؽ شػرعل ،كبقيػة الصقػوؽ األخػرق كػاليمكيف وغيػره ،وال

ينبغل أف نلرط رل األصكاـ الشرعية ،وال يشيرط رل ذلؾ أف يكوف الزوج مؤمنا ،أو ميربيا رل مدرسة

الديف..

ولكف ىذه القيمومية ليست مطمقة ،رلل إدارة شػؤوف العاالمػة الزوجػة ليسػت ممزمػة بػأف يسػمع كػبلـ

الزوج ،رل كؿ يغيرة وكبيرة ..وخاية إذا كاف الرجؿ ميصكما ظالما غشػوما ،وال يعػرؼ المنطػؽ ،وال
يعرؼ الديف ..ولكف الرجؿ إذا كػاف ميربيػا رػل المدرسػة اإلسػبلمية الكبػرق ،يعػرؼ اةداب كمػا يعػرؼ
األصكاـ ،ويعرؼ المسيصبات كما يعرؼ الواجبات ،ربل شؾ أف مثؿ ىذا الرجؿ ال يخاؼ منػو ،وييصػوؿ
يمقااليا إلى مدير مطاع رل العاالمة ..وليذا نصف نقوؿ بيزويج البنت لممؤمف؛ ألنػو مػأموف مػف شػره،

رإف أصب الزوجة أصبيا ،واف لـ يصبيا لـ يظمميا.

رإذف ،إف ىذه القيمومية لمرجؿ ،قيمومية رل ومف إطار شرعل مصدد.
س /2ما ىو يعميقكـ عمى ىذا الصديث( :شاوروىف وخاللوىف رل الرأّذ؟..
ال يمكف القوؿ بأف المراد بيذه الرواية مطمػؽ المخاللػة ،ركممػا شػاورييا خالليػا ،واال رمعنػى ذلػؾ أف

المػرأة ال عقػػؿ ليػػا ،وأف كػػؿ مػػا يػراه مجانػػب لميػواب ..ومػػف المعمػػوـ أنػػو قبػػؿ القبػػوؿ بموػػموف أّ

رواية ،البػد مػف النظػر إلػى اليػدر والػذيؿ وظػرؼ يػدور الروايػة ..ولعػؿ ىػذه الروايػة-وات العػالـ-
يػػدرت رػػل مػػورد معػػيف كػػالصرب مػػثبل ،رػػالمرأة عنػػد الصػػرب مػػف الطبيعػػل أنيػػا ال يروػػى بػػأف يػػذىب

زوجيا لممعركة.

واال رػػإف مخاللػػة المػرأة رػػل كػػؿ شػػلء ،قطعػػا لػػيس مػػف مػزاج الشػػارع ،ربلبػػد مػػف يقييػػد ىػػذه الروايػػة
بمورد ،بأف يكوف رأّ المرأة مف منطمؽ العاطلة ،ال منطمؽ العقؿ والػديف ..رػإذا كػاف رأّ المػرأة مػف

منطمقات غير شرعية ،وغير مسػيندة إلػى أسػاس شػرعل ،رػبل شػؾ أف المخاللػة ىنػا يكػوف راجصػة..

وأما القوؿ بمطمؽ المخاللة ،ريذا ال ينبغل القوؿ بو.

س / 3لػػو يورطػػت الم ػرأة بػػزوج غيػػر يػػالط ،ليسػػت عنػػده مػػؤىبلت اإلدارة لمعاالمػػة ،ويسػػلء يطبيػػؽ
القيمومية ..ريؿ رل ىذه الصالة ،يمكف لممرأة أف يعيف الرجؿ رل مسألة إدارة شؤوف المنزؿ؟..

الروا بالموجود:

ىنػاؾ مقولػة مػف روايػات أىػؿ البيػت (عذ ،كثيػ ار مػػا أسػيعمميا لصػؿ المشػاكؿ ،وىػل( :إف لػـ يكػف مػػا

يريد ،رأرد ما يكوفذ..

إف المرأة إف لـ يجد الزوج الذّ كانت يصمـ بو ،أو كمػا يعبػر عنػو بلػارس أصبلميػا ،رعمييػا أف يقبػؿ
بيذا الموجود ،مع عدـ وجود خط اليراجع ،ربعد العقد وبعد إنجػاب األوالد ،يقريبػا رػإف طريػؽ العػودة
طريؽ مسدود ،وال يمكف اليلكير رل ىذا المجاؿ إال للاصشة بينة ..وكذلؾ العكس ،رالرجؿ قػد ييػورط

بامرأة ،ثـ يكيشؼ عدـ يبلصيا بعد سنوات مف المعاشرة.

ثـ إف المرأة مف الممكف أف يغير رل الرجؿ إلى األصسف ،إذا اسيعممت األساليب العاطلية االصيواالية،

وع ندما ال يقؼ أماـ الرجؿ بعنواف المواجية والميادمة ،ويميص غوبو ،وييصبب إليو ..رالمرأة بيػا
زخـ عاطلل قوّ ،وليا قدرة عاطلية قوية ..كما أف الرجؿ مف الممكػف أف يصيػوّ زوجيػو مػف خػبلؿ

عقمو؛ كذلؾ المرأة مف الممكف أف يصيوّ زوجيا مف خػبلؿ عاطلييػا ..رسػبلح الرجػؿ عقمػو ،وسػبلح

المرأة عاطلييا.

االسيمداد الغيبل:

إف عمماء اليربية رل مثؿ ىذه المساالؿ ينظروف إلى القواعد اليربوية المصوة المجردة ،ونصف داالمػا
نوػػيؼ عنيػػر الغيػػب ..رمػػثبل إذا كػػاف إنسػػاف ميػػورط بولػػد غيػػر يػػالط ،لمػػاذا ال يػػداوـ عمػػى يػػبلة

األوالد ،بنيػػة يػػبلح ولػػده ..أو ام ػرأة ميورطػػة بػػزوج غيػػر يػػالط ،رميكثػػر مػػف الػػدعاء لػػو رػػل ظيػػر
الغيػب ..يمػؾ المػرأة رػل زمػف رسػوؿ ات (صذ ،اشػيكت إلػى رسػوؿ ات (صذ زوجيػا شػكوق بميغػػة،

رالنبل (صذ جمعيما ،ودعا ليما بأللة القموب ،ويلرقا عمى أعمى درجات المصبة.

رإف طريؽ اليدخؿ اإلليل مليوح داالما ،وقمب العبد بيف إيبعيف مف أيابع الرصمف ،ومف ىنػا أمرنػا

أف ندعو( :يػا مقمػب القمػوب واألبيػارذ ..مػا قػاؿ (قمػوب المػؤمنيفذ ،بػؿ (القمػوبذ ،أّ كػؿ القمػوب،
صيى قمب اللاسؽ يمكف أف يقمب ،كما قمب رب العالميف قمب ررعوف لموسى (عذ.

رػػإذف ،إف المػرأة اليػػالصة المؤمنػػة اعيمػػادا عمػػى األسػػاليب اليربويػػة الناجصػػة واليوسػػؿ ،بإمكانيػػا أف
يعيد الرجؿ إلى رشده.
س /4ميى يصسف مراجعة الزوجيف لمغير ،لصؿ المشاكؿ األسرية بينيما؟..

نصف رل الدرجػة األولػى عػادة نؤكػد بػأف صلػظ أسػرار البيػت ،وعػدـ إخراجيػا لمخػارج ،يػورر كثيػ ار مػف

المشاكؿ بيف الزوجيف ،وكما قيؿ( :كؿ سر جاوز االثنػيف شػاعذ ..ىنػاؾ بعػض النػاس عػف قيػد أو
غير قيد ،ال يصسنوف كيـ أسرار الصياة الزوجية ..رالزوجة مثبل يشكو أمرىا إلى مؤمف ،بأف الػزوج

وربيا ،واذا بيػذا المػؤمف لغػرض أو بغيػر قيػد ،أشػاع ىػذا األمػر ،ريػراؽ مػاء وجييمػا ،ويعمػـ رػل

المجيمع بأف ربلف ورب زوجيو ،ربل يمكنو صيى أف يأيل إلى بيوت العبادة أماـ الناس ،لشدة خجمو

مما أشيع عنو.

رإذف ،إف األروؿ لمزوجيف رل المرصمة األولى ،أف ينزعا شوكيما بأيدييما ..واف كاف والبد مف الذكر

لمغير ،ربلبد مف الصكمية الشرعية ،مف الرجوع إلنسػاف يجمػع بػيف اليشػرع والصكمػة ،لصػؿ خبلريمػا،
َىِم َيػا} ..ومػا
َىِم ِػو َو َص َك ًمػا ِّم ْػف أ ْ
ػاب َعثُواْ َص َك ًمػا ِّم ْػف أ ْ
{وِا ْف ِخ ْلػيُ ْـ ِشػقَ َ
اؽ َب ْي ِن ِي َمػا رَ ْ
كما ذكػر القػرفف الكػريـَ :
المانع أف يكوف ىذا الصكـ صكما واصدا ،بأف يبصثػا عػف إنسػاف يقبػؿ أف يكػوف صكمػا بػيف الطػرريف..
عمى أف يكوف ىذا الصكـ رل منييى العدالة؛ ألف ىناؾ أم ار شرعيا بأنو إذا دخؿ إنساف رل صػؿ نػزاع
بيف اثنيف ،ربلبد أف يكوف رل منييى الدقة رل الصكـ ،لالبل يميؿ إلى أصدىما عمى صساب اةخر.

س /5إذا كاف الزوجاف ميخالليف ،وكاف أصػدىما ُيغمّػب كليػو عمػى اةخػر ،ويرمػل االييامػات عميػو..
ركيؼ يكوف الصؿ رل مثؿ ىذه الصالة؟..

إف الصػػؿ ىػػو عقػػد جمسػػة ميػػارصة ،رػػل جػػو اليقػػوق؛ رػػإف اليقػػوق نعػػـ الوػػماف ،لعػػدـ اليعػػدّ عمػػى

صقوؽ الغير.

والنييصة لمف يريد أف ييكمـ رل قوية اسيراييجية ،مثبل :يريد أف ينيط ابنيو رل موووع صجابيا،
بأف رأق رييا بوادر االنصراؼ ،أو يريد أف ينيػط ولػده أو زوجيػو ،ويخشػى أف ال يكػوف الكػبلـ بميغػا

مػػؤثرا؛ إف مػػف المناسػػب قبػػؿ الصػػديث مػػع الغيػػر رػػل قوػػايا اسػػيراييجية ،االليجػػاء إلػػى ات يعػػالى

بػركعييف ،مػف بػاب اليسػػديد ..ريػذا موسػى (عذ-وىػػو الكمػيـ -اليجػأ إلػػى ات يعػالى ،لنجػاح ميميػػو،

اصمُ ْؿ ع ْق َدةً ِّمف لِّس ِ
شر ْح ِلل ي ْد ِرّ * وي ِّ ِ
ػانل
اؿ َر ِّ
وطمب طمبا مواعلا يأكيدياَ { :ق َ
َم ِرّ * َو ْ ُ
ََ
َ
َ
س ْر لل أ ْ
ب ا َْ
* َي ْلقَ ُيوا قَ ْوِلل} ..والمؤمف أيوا يصياج إلى ىذه اليسديدات؛ ليكوف كبلمو مؤثرا ،رل نلوس الغير.

 .13انيقاؿ اليلات الوراثية

(13ذ

إف بعض اليلات الوراثية األخبلقية ،ينيقؿ بشكؿ قيرّ يماما كاليلات البدنية ..وعميو ،رإف

االليلات إلى ىذه النقطة ،يجعؿ المرء صرييا رل انيخاب المنبت اليالط ،الذّ يقؿ رييا يمؾ
المؤثرات الوراثية السمبية ،وقد ورد أف لشرب الخمر مثبل يأثي ار عمى أجياؿ ميعددة.
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انيقاؿ اليلات الوراثية

س /1ىؿ إف اليلات األخبلقية والمعنوية وراثية ،وينيقؿ لؤلجياؿ ،كاليلات البدنية؟..

إف انيقػػاؿ اليػػل ات الوراثيػػة البدنيػػة :كمػػوف البشػػرة ولػػوف العػػيف واألمػراض ،أمػػر مسػػمـ بػػو رػػل عػػالـ
الطب ..ومف المعموـ أف مف أعقد يركيبات الجسػـ البشػرّ ،ىػو يركيبػة الكروموسػومات الوراثيػة ،أو
ما يعبر عنيا بالشلرات الوراثية ،ررب العالميف رل نقطة يػغيرة جػدا مػف الخميػة ال يػرق ،جعػؿ رييػا

خارط ة البناء ألمػور كثيػرة ..وىػذا ال خػبلؼ ريػو ،والعممػاء ىػذه األيػاـ يعػدلوف رػل اليػلات الوراثيػة
جينيا.

ولكػف بالنسػبة لميػػلات األخبلقيػة ،رمػف المعمػػوـ أف الطػب والعمػـ لػػـ يمكنػو إخوػاع الكروموسػػومات

يصت المجير ،ليكيشؼ صقيقة كوف اليلات األخبلقية قابمة لميوارث أـ ال ..ولكف عندنا أدلة وشواىد
بشػػرية ،مبلصظػػة رػػل صيػػاة األمػػـ ،بػػأف اليػػلات األخبلقيػػة أيوػػا مػػف الممكػػف أف ينيقػػؿ بمعنػػى مػػف

المعانل ،ولكف ليس كانيقاؿ اليلات الوراثية البدنية يماما ،أّ ليس مػثبل لػو كػاف أب أسػود المػوف،

رينيج ابنا بيذا الموف أيوا ..ولكف بصسب اليجربة والواقع ،وما نػرق رػل صياينػا اليػوـ ،رػإف اليػبغة

الموجػػودة رػػل أجػػداد العاالمػػة ،مػػف اليػػلات األخبلقيػػة :كالبخػػؿ والكػػرـ والنباىػػة واللطنػػة والشػػجاعة
والجػػبف ،نراىػػا ينيقػػؿ بشػػكؿ مػػا إلػػى األوالد واألصلػػاد ،رػػنبلصظ أف عاالمػػة معرورػػة بالشػػجاعة والليػػوة،

وىذه اليلة مف اليلات البارزة رل أررادىا مف اةباء واألوالد ..ورل صياة العرب كانت بعض القباالؿ
معرورة بيلة معينة ،كيلة اللروسية..

واإلماـ عمل (عذ أمير المؤمنيف ويعسوب الديف-عندما طمب مف عقيؿ أف يبصث لو عف امرأة ولدييا

اللصوؿ مػف العػرب؛ ليمػد لػو الغػبلـ اللػارس الػذّ يكػوف رػل نيػرة ولػده اةخػر سػيد الشػيداء (عذ-

أشار إلى ىذه النقطة ،بأف اليلات األخبلقية المعنوية وراثية.

ومػف اليػلات اليػػل نبلصػظ انيقاليػا بشػػكؿ واوػط جػدا ،يػػلة الصػدة والغوػب ..وصيػػى عامػة النػػاس

يروف بأف العاالمة اليل رييا يلة الصدة ،صيى الطلؿ الرويع يبلصووف ريو ىذه اليلة ،صيث يكوف

طلؿ صاد المزاج وميوير..

وكما قمن ا بأف اليلات األخبلقية لـ يخوػع لمعمػـ واليجربػة ،ولكػف اليػوير واللطنػة ليمػا اريبػاط بعػالـ
األبػداف وبػػالمخ ..رالػػذكاء ىػػو شػػلء معنػػوّ أخبلقػػل ،ولكػف لػػو اريبػػاط أيوػػا بعػػالـ األبػػداف ،بيركيبػػة

الخمية ،وبالمادة الرمادية ،كما يقاؿ ..واليوير أيوا ،رالمرأة الصامؿ إذا كانت ميػويرة ،رمػف المعػروؼ

أف ىذا اليوير ينعكس عمى الجنيف.

رإذف ،بعد أف عررنا ىذه الصقيقة ،أال ينبغل عمينا إذا أردنا أف نخيار امرأة ،أف ال نكيلػل بػالنظر إلػى

جماليػػا المجػػرد؟ ..وبيصميػػؿ سػػريع ليػػذا الجمػػاؿ ،الػػذّ أخػػذ بقمػػوب الرجػػاؿ والشػػباب :إف الجمػػاؿ ال
ييعدق عف كونو قناع جمدّ ،شبر رل شبر ،مع خيبلت مف الشعر الجميؿ الناعـ األممس الطويػؿ،
مكونا غطػاء لمػا يصيػو ،أال وىػل الجمجمػة ..ومػف المعمػوـ أف ىػذه الجمجمػة يووػع عبلمػة لمينبيػو

عمى خطر ،وكأنيا شكؿ موصش ويذكر بالموت والرعب ..ررب العالميف كسا الجمجمة بجمد جميؿ رل

المرأة ،ألجؿ يصقيؽ غرض الخمقة مف اليناسؿ..

ولكف األىـ مف ىذا الجمد وىذه اللروة وىذه الخيمة ،األىـ ىو النظر إلى باطنيا ..وقد صذر الرسوؿ

األكرـ (صذ مف خوراء الدمف-كما رل الصديث المعروؼ -وىل المػرأة الجميمػة رػل منبػت السػوء..
رالذّ يبدو لؾ رل الظاىر ،ىو جماؿ الوردة ،ولكنيا عمى مزبمة ،رالدمف بمعنى الروث..

رالمرأة اليل يربت رل منبت راسد ،وأخػذت يػلاييا األخبلقيػة مػف منبػت راسػد ،ال شػؾ عقػبل بأنػو ال

يعينى بجماليا ،ميما كاف مف جماؿ أخاذ ..وقطعا إف أغمب المؤمنيف لو قيؿ لو نزوجؾ بأجمؿ امرأة

رل العالـ-كما يعبر عنيا ىذه األياـ بممكة جماؿ العالـ -بما رييا مف األخبلؽ الذميمة ،رإنو ال يكاد
يميؿ وال يلكر رل االقيراف بيا؛ ألنو-كما قمنا -جماؿ ال رييد لو ،وال أساس لو.

س / 2كثي ار ما ييلؽ رل الصياة الزوجية أف اإلنسػاف يخطػئ رػل اخييػار الزوجػة ..ريػؿ ىنػاؾ طريقػة

لميدارؾ؟..

إف ات يعالى مدرؾ لكؿ روت ،وقادر عمػى كػؿ شػلء ..ومػف المعمػوـ أف المػؤمف ال ييػأس ،ألنػو واف

كػاف يسيشػػعر صالػػة الوػػعؼ البشػػرّ رػػل كثيػػر مػف األمػػور ،إال أنػػو ليعمػػؽ قمبػػو بػػات يعػػالى الػػذّ ال
يعجزه شػلء ،يعػيش صالػة األمػؿ ،ويسػيمد العػوف منػو يعػالى ..ألف اليػأس إنمػا ىػو بمصػاظ الوػعؼ

البشرّ ،والمعجزة إنما ىل معجزة بمصاظ العجز البشرّ؛ رالبشر عاجز عف يصويؿ العيا إلى ثعبػاف،
وعاجز عف يصويؿ النار إلى برد وسبلـ ..رالمعجزة ،والصاجات الميعسرة ،والميػؤوس منيػا ،إنمػا ىػل

بمصاظ قدرة البشر المصدودة ،ال قدرة ات يعالى اليل ال صدود ليا.

ولكف ينبغل لممؤمف أف يكوف واقعيا ،رإذا اكيشؼ أف اخييػاره لػـ يكػف مورقػا ،رعميػو أف يكػوف جريالػا
وشػػجاعا ،وييراجػػع عػػف االسػػيمرار رػػل ىػػذه العبلقػػة ..وال معنػػى ألف يقصػػـ اإلنسػػاف نلسػػو رػػل صيػػاة
يكرىيػػا ،خورػػا أو صيػػاء مػػف المجيمػػع واألع ػراؼ أو غيػػره ..رمػػا داـ ىػػو رػػل البػػدايات ،رػػل أوؿ أيػػاـ

الخطوبػػة ،أو بعػػد العقػػد ،أو بعػػد الػػزواج وقبػػؿ اإلنجػػاب ،رػػبل زاؿ المجػػاؿ مليوصػػا لميراجػػع ..إال أف

المبلصػػظ أف الػػبعض يخػػادع نلسػػو ،ريػػريبط بزوجػػة كػػاف يكرىيػػا قبػػؿ الخطوبػػة ،وىػػذه الكراىيػػة ظمػػت

مسيمرة صيى بعد العقد والزواج ،وىو يير عمى االسيمرار ،صيى ييعقد األمور...

وعميػػو ،إف مػػف األروػػؿ رػػل مثػػؿ ىػػذه الصػػاالت ،اليراجػػع بأقػػؿ الخسػاالر الممكنػػة ..ولكػػف بعػػد إنجػػاب
األوالد واألصلاد ،رإف اليراجع قد يكوف يعبا ومكملا ..وىنػا نقػوؿ :إف عميػو بمصاولػة يغييػر الزوجػة،
ولكػف ىػػذا يصيػػاج إلػػى يػػبر وصكمػػة وقػػدرة ميميػػزة ..لػػو أف اإلنسػػاف عنػػده قطعػػة مػػف الصديػػد مربعػػة

الشػػكؿ ،ويريػػد أف يجعميػػا مسػػيطيمة ،رإنػػو البػػد أوال أف ييػػيرىا ،ثػػـ ييػػبيا رػػل قالػػب الشػػكؿ الػػذّ
يريده ..كػذلؾ المػرأة اليػل ىػل رػل دوف المسػيوق الػذّ يريػده الرجػؿ إيمانيػا ،رمػف الممكػف يغييرىػا،

وذلػػؾ بيػػيرىا ،ويػػبيا رػػل قالػػب جديػػد ..لكػػف ىػػذا االنيػػيار يصيػػاج إلػػى مػػدد إليػػل ،والػػى يوريػػؽ

ربانل ،والى يدبير بشرّ مف العبد ،مف أجؿ اصيواء ىذه المرأة اليل ليست عمى مزاجو.

ونلس الكبلـ يقاؿ رػل العكػس ،أّ بالنسػبة لممػرأة اليػل ابيميػت بػزوج دونيػا إيمانيػا ،ويريػد يغييػره..

ولكف مسألة يغيير الرجؿ ،قد يكوف أيعب مف المرأة ..وذلػؾ ألف الرجػؿ عػادة ال ينقػاد إلػى زوجيػو،

صيى رل مجاؿ الديف ..رالبعض يكوف عاكلا عمى صراـ أو منكر ،وعندما ينياه الزوجػة ،يأخػذه العػزة
باإلثـ ،ريذا صسبو جينـ ،كما رل اةية الكريمة ..ولكف اليغيير مف جانب الزوجة أسيؿ ،رإف طبيعة

المرأة أنيا منقادة أكثر ،وىناؾ أمؿ لميغيير بإذف ات يعالى.

س /3رػػل الويػػية لمػػاذا ذكػػر شػػرب الخمػػر بالخيػػوص ،كمثػػاؿ لممػػؤث ارت الوراثيػػة السػػمبية عمػػى

األجياؿ؟..

إف شرب الخمر مف األمور اليل ايلؽ عمييػا الطػب والػديف ،بأنيػا مػادة سػامة وموػرة لمبػدف ..وىػل
مادة كصولية مأخوذة مف المادة الصموية ..ركمػا أف الصػامض يأكػؿ الصديػد ،ركػذلؾ ىػذه المػادة ليػا

دور رل يميؼ الكبد ،ورل يدمير الجياز اليومل ،وخاية مع االسيمرار واإليرار عمػى اإلدمػاف رػل

ىذا المجاؿ.

واف اللرؽ بيف شرب الخمر ،وغيره مف المصرمػات :كالزنػا أو السػرقة أو الغيػب أو القمػار أو الربػا،

أف ىذه المصرمات إنما يريكب رل الواقع الخارجل ،بينما الخمر يدخؿ رل الجػوؼ ،ويػؤثر رػل يركيػب

الخميػػة ،رمػػو اريبػػاط رػػل عػػالـ اليكػػويف ..رػػالمرأة المدمنػػة عمػػى شػػرب الخمػػر أو عمػػى المخػػدرات أو
اليدخيف ،رإف ىذه السموـ اليل يدخميا رل جوريا ،ينيقؿ عبر الخبليا إلى جسـ الجنيف ،ريكػوف منػذ
يكوينو مدمنا عمػى ىػذه األمػور ..وىنػاؾ أطلػاؿ يسػمونيـ بأطلػاؿ الكصػوليف ،وىػـ الػذيف خرجػوا مػف

بطف أـ كصولية.

وكما أف ىذا اليأثير ىو مؤكد بالنسبة لمجيؿ األوؿ ،رمف الممكف-وات العالـ -أنػو ينيقػؿ إلػى أجيػاؿ
ميعػػددة ،كمػػا يليػػـ مػػف بعػػض العبػػاالر ..ومػػف ىنػػا رػػإف الجريمػػة كبيػػرة ،ورػػل يػػوـ القيامػػة قػػد يػػأيل

ميعاطل الخمر ،ويقوؿ :يا ربل ...إنل قد يبت إليؾ مف ىذا الذنب واسػيغلريؾ رػل الػدنيا ،وبػدال مػف
شرب الخمر شربت ماء زمػزـ ،وذىبػت إلػى الصػج والعمػرة ..ولكػف قػد يقػاؿ لػو :إف أثػر شػرب الخمػر

ىػػذا ،قػػد بػػاف رػػل ولػػدؾ أو صليػػدؾ ،ركيػػؼ نيجػػاوز عنػػؾ ،وأنػػت قمػػت بمػػا أوجػػب الوػػرر رػػل أجيػػاؿ

ميعددة؟..

 .14مف أسباب يعجيؿ الطبلؽ

(14ذ

إف مف اليلات اليل يعجؿ المشاكؿ الزوجية ،ومف ثـ الطبلؽ بيف الزوجيف ،ىل:

الصدة رل المزاج ،اليسرع رل الصكـ ،عدـ اإلصساس بمزوـ اليعبد الشرعل ،عدـ القناعة بمػا قسػـ

ات يعالى ،الصسد والنظر إلى ما رل أيدّ اةخريف مف المياع.
)(14

مف أسباب يعجيؿ الطبلؽ

س /1ذكر رل الويية أف مف أسباب يعجيؿ الطبلؽ ،عدـ اإلصساس بمزوـ اليعبد بػالصكـ الشػرعل..
رما ىو دور ىذا العنير ،رل يثبيت دعاالـ الصياة الزوجية؟..
إف الناس بالنسبة ليعامميـ مع الديف عمى أقساـ:

أوال :غير الميعبد مطمقا:

إف البعض ال يرق لمديف صاكمية رل الصياة أيبل ،وال يرق أف ىناؾ أّ إلزاـ ،وانما كؿ األمور مباصة
لمشخص ،صيى لو ايطدـ بصقوؽ اةخريف وبصرياييـ ،وىو ما يعبر عنو بالديمقراطية..

وقد يكوف ليؤالء الذيف رل ببلد الغرب الصؽ ،ألف الذّ يرونو مػف اليشػريعات مػف الكنػاالس والديانػة

المنصررة ،ال ييبلءـ مع طبيعة البشر.
ثانيا :الميعبد ببعض الديف:

ػوف ُن ْػؤ ِم ُف ِب َػب ْع م
ض
{وَيقُولُ َ
واف البعض ىـ مف الذيف ييعبدوف بالديف ،ولكنيـ كما يعبػر القػرفف الكػريـَ :
َوَن ْكلُػ ُػر ِبػ َػب ْع م
ض} ..صيػػث يأخػػذوف الػػديف يمليقػػا ،أّ يأخػػذوف مػػف كػػؿ رقيػػو مػػف األصكػػاـ مػػا يناسػػب

مزاجيـ.

ثالثا :الميعبد مطمقا:

واف البعض ىـ مف الذيف يميزموف باألصكاـ الشرعية كميا ،والكثيروف ىـ مف ىذا القسـ ،ولكف األمر
أرقى مف العمؿ الظاىرّ ،رقد يعمؿ البعض بالصكـ ،ولكف عمى موض ،وىو رػل نلسػو يعػيش صالػة

اليبػػرـ عمػػى الصكػػـ الشػػرعل ..ولكػػف المػػؤمف والميػػديف الصقيقػػل ،ىػػو الػػذّ يميػػزـ بػػالصكـ مػػع قبػػوؿ
وف صيةى يص ِّكم َ ِ
ِ
ش َج َر َب ْيػ َن ُي ْـ ثُػ ةـ َال
ويسميـ باطنل ،كما يشير اةية الكريمة{ :رَ َ
يما َ
وؾ ر َ
بل َوَرِّب َؾ َال ُي ْؤم ُن َ َ َ ُ َ ُ
و ْي َت ويسمِّمواْ يَ ِ
ِ
ِ ِ
يما} ..رمو أنو اخيمؼ مػع شػريكو رػل مميػوف دينػار
ْ
سم ً
َيج ُدواْ رل أَنلُس ِي ْـ َص َر ًجا ِّم ةما قَ َ َ ُ َ ُ
مثبل ،وكاف الصكـ الشرعل بأف ىذا الماؿ لشريكو ،رميس رقط أنو يعمؿ بالصكـ ،بؿ إنو صيى ال يأسى
عمى ىذا الماؿ الذّ رايو ..إف ىذا ىو اليديف الصقيقل ،وليس اليديف العررل الػذّ يؤخػذ مػف ظػاىر

اإلنساف ،ريكلل بأف يكوف اإلنساف ييمل رل المسجد وييػوـ ليطمػؽ عميػو ويػؼ الميػديف ...رػإف

اليديف بالشلء بمعنى االليػزاـ ،وأنػو يمػزـ نلسػو بيػذا الشػلء ،رالعقيػدة عقػدة رػل عنقػو ،واريبػاط ال

يمكف أف ينليـ.

واف الزوجيف إذا كانا بيذه المثابة مف اليديف ،وكاف الديف ىو الصكـ ،وىو الذّ يليػؿ بينيمػا ،رمػو

دب الخبلؼ بينيما ،ال ييوقع أف يوقعيما ذلؾ الخبلؼ رل مشكمة كبيرة ..رمو وقع خبلؼ مثبل بينيما

بسبب أف المرأة يريد الخروج مف المنزؿ ببل مسوغ شرعل ،والرجؿ غير راض بذلؾ ،رالصؿ :إمػا ىمػا
يكيشلاف الصكـ الشرعل ،أو أنيما يييبلف عمى أّ عالـ ..رإذا قاؿ العالـ بأف ىذا الخروج ال يجوز،

رإف الخبلؼ ينييل ،والزوجة الميدينة يسمـ ليذا الصكـ ويروى بو ..أو وقػع اخػيبلؼ رػل الصوػانة،

أو الن لقػة ،أو رػػل إرث المػرأة ،وغيرىػػا مػف األمػػور اليػل ال يبلالػػـ مػزاج الػػبعض؛ رػإذا كػػاف الػديف ىػػو
الصكـ بيف الزوجيف ،رإنو ال مجاؿ لمخبلؼ رل ىذه العاالمة المباركة.

س /2ذكر رل الويية أف مف األسباب أيوا رل الخبلؼ الزوجل ،الصدة رل المػزاج ..رمػا مػدق أثػر
ىذه اليلة رل زعزعة كياف األسرة؟..

إف الصػػدة رػػل الم ػزاج ىػػو اإلسػػليف الػػذّ يشػػؽ ىػػذا الجػػذع الميجػػذر ،أّ ىػػذا الربػػاط المقػػدس ..إف
اإلنساف الذّ يصيد رل المزاج ،ويركبو الشيطاف رل صاؿ الصدة والغوػب ،ريػذا ال ينطػؽ عػف عقمػو،

وال ينطؽ عف رطريو ،وال ينطؽ عف نييو ،رقد يكوف اإلنساف عمى خبلؼ مع زوجيو ،وينوّ أف يدرع

باليل ىل أصسف ،ولكنو عندما يغوب يخالؼ ق اررايو اليل أخذىا مف قبؿ.

ثػػـ إف اإلنسػػاف الصػػاد المػزاج ،الػػذّ ال يممػػؾ نلسػػو رػػل صػػاؿ الغوػػب ،ال يمكنػػو أف ييػػؿ إلػػى درجػػة
كمالية ،كما يقػوؿ أصػد العممػاء الكبػار ..ريػو بمثابػة إنسػاف عنػده خػزاف مػاالل ،ويبػذؿ جيػده لػيمؤله

بالماء ،ولكف ىناؾ مخرج ماالل يعمؿ عمى ييريؼ الماء خارجػا ،ويوػيع جيػده ىبػاء منثػورا ،ريػذا

ميما بذؿ مف جيد ،رإنو ال يرجى لو أف يبمغ غاييو.

مثبل :ىو يورؽ ألف ييمل يبلة الميؿ بخشوع ،وأعطل النور ،ولكنو رػل النيػار غوػب عمػى أخيػو،

ريذا النور الذّ اكيسبو أخذ منػو ..أو يػمى يػبلة العشػاءيف جماعػة رػل المسػجد ،وأعطػل النػور،

ولما رجع إلى المنزؿ اصيد عمى زوجيو ،واذا بيذا النور خرج مف قمبو..

وعميو ،إف اإلنساف صاد المزاج ،رل خسراف داالـ ..ومف المعموـ-بيػريط القػرفف الكػريـ -بػأف مطمػؽ

اإلنساف رل خسر ،ريكوف اإلنساف الصاد المزاج رل خسر مواعؼ.

وأمػا عػػف يػػأثيره رػػل زعزعػػة كيػاف األسػػرة ،رمػػف الواوػػط أف اإلنسػػاف عنػدما يصيػػد ،أنػػو ال يػػيكمـ عػػف

يواب ومنطؽ ..ومف الطبيعل أف الكبلـ البلمنطقل ،والكبلـ الذّ ريو إثارة وريػو مػا ريػو ،أنػو يخػرج
الغير مف يوابو أيوا ،ريقع بيف الزوجيف مف الخبلؼ الصاد..

وليػػذا قيػػؿ إف الػػزوج إذا كػػاف غوػػوبا ،والزوجػػة كانػػت ىادالػػة ،رإنػػو يرجػػى السػػبلمة واسػػيمرار الصيػػاة
بينيما ..ألف ىذا نار مشيعمة ،وىذه ماء بارد ،والماء يطلئ النار..

أما إذا كاف الزوجاف رل مسيوق ميقارب مف الصدة والغوب ،ريذه األسرة ال يمكػف أف يطػاؽ ،وعػادة

ما ينييل أمػر الػزوجيف إمػا إلػى االنليػاؿ ،أو إلػى البقػاء اإلجبػارّ-أو كمػا يعبػر باإلقامػة الزوجيػة

اإلجبارية -ولػوال األوالد أو غيػره ممػا قػد يكػوف مػف األسػباب المانعػة ،لكػاف االنليػاؿ ..وال شػؾ أف
الػػذّ يعػػيش مثػػؿ ىػػذه الصيػػاة ،يكػػوف رػػل غايػػة األذق وعػػدـ االسػػيقرار النلسػػل ،كلػػى ات يعػػالى

المؤمنيف مف ىذا الووع ...وىنيالا لمف كانت عيشيو باخيياره إلى ساعة الممات.
س /3ما ىل نييصيكـ لمشخص الصاد المزاج؟..

كمػػا يػػذكر رػػل كيػػب األخػػبلؽ :إف اإلنسػػاف عنػػدما يصيػػد مزاجػػو ،رعميػػو بعػػدـ أخػػذ الق ػ اررات أو أج ػراء

العقوبات ..والخطوة األولى أف يصاوؿ أف يخرج مف الجو الػذّ ىػو ريػو ،رػإف كػاف قاعػدا رمػيقـ ،واف

كاف قاالما رميقعد ،واف كاف ميووالا رميغيسؿ وليسيغلر..

واف مػػف أروػػؿ يػػور يػػذويب الغوػػب ،أف ييووػػأ وييػػمل ركعيػػيف ،بعن ػواف اليسػػديد ..وخايػػة ألف

اإلنساف بعض األوقػات يكػوف رػل مليػرؽ طػريقيف ،رػبل يعمػـ الميػمصة أيػف يكػوف ،ىػؿ ىػل رػل أف

يرجط الغوب أو ال يرجط ..رقد يكوف الغوب رل مصمو ،مثبل :الزوجػة قامػت بعمػؿ نشػاز ،رػإذا ىػو

أظيػػر غوػػبو مػػف الممكػػف أف يررػػع الباطػػؿ أو المنكػػر ،واذا لػػـ يغوػػب رمػػف الممكػػف أف يوجػػب ذلػػؾ

اليمادّ ريػو ..وقػد يكػوف الغوػب رػل غيػر مصمػو ..وليػذا رالنيػيصة رػل مثػؿ ىػذه الصالػة ،اليػل ال

يقطع اإلنساف رييا بأصد الوجييف ،بطمب المدد مف ات يعػالى ،رميقػؿ :يػا رب ...بيػرنل بمػا ينبغػل

أف أقوـ بو ..رإف ىذا مف موجبات يذويب الغوب ،أو عمى األقؿ يصجيـ الغوب.

وكما يقاؿ بأف قواء الغوب ،أيسر مف قواء الصمـ والعلو ..بمعنى أنؾ لػو غوػبت رػل مصمػو ،ثػـ

يبيف لؾ ذلؾ ،وأصسست بأنؾ أخطأت ،وأردت طمب العلو والمسامصة ،ريذا يصياج وييطمػب منػؾ إلػى
معاممة أخرق ،ألف الطرؼ اةخر قد ييلط ويعلو ويروػى وقػد ال يروػى ..ولكػف لػو أنػؾ يػرت رػل
موقػػؼ غوػػب ،ولػػـ يغوػػب ،ثػػـ يبػػيف لػػؾ بعػػد ريػػرة أف الغوػػب رػػل مصمػػو ،رمػػف السػػيؿ أف يليعػػؿ

مشكمة ،ويعمؿ غوبؾ؛ رالغوب قابؿ لميدارؾ بسيولة ،بخبلؼ الصمـ والعلو.

س /4ذكر رل الويية أف مف األسباب أيوا رل الخبلؼ الزوجل ،عدـ القناعة بما قسػـ ات يعػالى،
ومد البير إلى مياع اةخريف ..ركيؼ يكوف ذلؾ؟..

إف مف النعـ العظمى اليل يغبط عمييا ياصبيا ،ىل القناعة بمػا قسػـ ات يعػالى لػو ..ألف مثػؿ ىػذا

اإلنساف يعيش رل صالة مف االريياح الداالـ ،ولو كاف مف أرقر الناس مياعا رل صيايو ..بخبلؼ ذلؾ

الميعمػػؽ قمبػػو بالػػدنيا وبمياعيػػا المصػػدود ،والػػذّ لػػيس رػػل مقػػدور كػػؿ أصػػد الويػػوؿ إليػػو ،بأشػػكالو
الميعددة ،ركمما رأق ما ييميع بو الغير مما ىو مصروـ منو ،عػاش مػا عػاش رػل نلسػو مػف الوػيؽ

واألذق ،وليذا ىو رل صالة مف األذق الميجدد وعدـ االسيقرار النلسل.

مف الجميؿ جدا بؿ مف المريط جدا ،أف ييؿ اإلنساف إلى درجة مف الزىد رل المياع الدنيوّ ،أنو ال

ييأثر بما يراه ويقنع بمػا عنػده ،ويروػى بمػا قسػـ لػو ربػو ..وليػذا أمرنػا بعػدـ مػد البيػر إلػى ميػاع
ةف ع ْي َن ْي َؾ إَِلى ما ميةع َنا ِب ِػو أ َْزواجػا ِّمػ ْنيـ َزْىػرةَ ا ْلصي ِ
ػاة الػ ند ْن َيا ِل َن ْل ِيػ َن ُي ْـ
ُْ َ ََ
َ ً
{وال يَ ُمد ة َ
َ َ ْ
اةخريف ،كما قاؿ يعالىَ :
ِر ِ
ؽ َرِّب َؾ َخ ْير َوأ َْبقَى}..
يو َو ِرْز ُ
إف مد البير ،بمعنى اليطمع بشػغؼ إلػى ميػاع اةخػريف ،واعطاالػو قيمػة رػل الصيػاة ..وىػذا العنيػر

يكوف مف أسباب الخبلؼ بيف الزوجيف ،مف صيث أف المرأة عندما يدخؿ منزؿ جارييا ،ويرق مػا ريػو
مف يور المياع ،مف الصمل والصمؿ واألثاث وغيره ،ييعمؽ قمبيا بػذلؾ-مػف بػاب أف اإلنسػاف مجبػوؿ

عمى صب زينة الصياة الدنيا ،ررب العالميف جعؿ مػا عمػى األرض زينػة ليػا -ريطالػب الػزوج بمػا ىػل

اشػػييت  ،والػػزوج ال يمكنػػو أف يمبػػل رغبييػػا ،رينشػػأ خػػبلؼ بينيمػػا ،وقػػد يكػػوف ىػػذا الخػػبلؼ بدايػػة

لخبلرات كبرق.

وليذا أمرنا بعػدـ معاشػرة الميػرريف ،كمػا ورد عػف الرسػوؿ األكػرـ (صذ :أربػع يمػيف القمػب ...وذكػر
منيػا :ومجالسػة المػػويى ،رقيػؿ لػو :يػػا رسػوؿ ات ،ومػا المػػويى؟ ..قػاؿ( :كػؿ غنػػل ميػرؼذ ..رػػاألمر
بالنيل عف معاشرة األغنياء ليس مطمقا ،بؿ الغنل الميرؼ ،الذّ يقينػل مػف الميػاع واألثػاث لمػدنيا،

ألجؿ اليلاخر واظيار مياعو لمغير.

رإذف ،إف مف الصمػوؿ األساسػية لػدعـ قواعػد األسػرة ،ىػو عػدـ مػد البيػر إلػى ميػاع الصيػاة الػدنيا..

ومف المعموـ أف ات يعالى-رأرة بعباده ،وكرىا لزخارؼ الدنيا -جعؿ خايية الممؿ رػل الصيػاة الػدنيا،
إذ كؿ نعيـ دوف الجنة ممموؿ ..ركؿ العنايػر اليػل يسػييوّ اإلنسػاف مػف الميػاع ،والصمػل والػذىب،

والموصة اللنية ،بعػد ريػرة قيػيرة مػف اقينااليػا-ولعػؿ بعػد جيػد جييػد مػف السػنوات رػل جمػع المػاؿ-

يذىب بريقيا ..صيى ج ماؿ المرأة ،ريرق البعض يسعى لمػزواج مػف امػرأة ،بعػد سػنوات مػف االنيظػار،
وييلاجأ بعد ليمة أو ليمييف أف ىذه الصياة ليست كما كاف ييخيميا ،بأنيا صياة مخممية ،رييا مػا رييػا

مف ألواف الميع اليل كاف ينسجيا رل خيالو.

واف الصؿ الذّ يكلل مف كؿ ىذه المشاكؿ ،ىو عػدـ اليعمػؽ بميػاع الػدنيا لدرجػة الوقػوع رػل األسػر،

كما ورد( :ليس الزىد أف ال يممؾ شيالا بؿ الزىد أف ال يممكؾ شلءذ.
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إف الميـ رل الزوج ىو قابمييو ليدبير المعيشة مف جية الكلاءة والقابمية ،وليس مف الميػـ-بعػد

ذلػػؾ -ريػػيده اللعمػػل ..ر ػإف الصػػؽ الميعػػاؿ يك ّلػػؿ ريمػػا يكلػػؿ ،بإغنػػاء الػػزوجيف ،وذلػػؾ رػػل قولػػو
يعالى{ :إف يكونوا رقراء يغنيـ ات مف رومو}.
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س / 1إف الكثيريف ييزوجوف وىـ رل صالة مف الوػيؽ رػل العػيش واللقػر ،عمػى أمػؿ أف يغنػييـ ات
وِم ِو} ،ولكنيـ ال يروف سػعة رػل
يعالى مف رومو ،كما قاؿ يعالى{ :إِف َي ُكونُوا رُقَ َراء ُي ْغ ِن ِي ُـ المة ُو ِمف رَ ْ
العيش ،رما ىو السبب رل ذلؾ؟..
يا ليت الكثيريف كذلؾ ...نصف عادة رل صياينا الدنيوية نعيش عالـ الغلمة ،رالقميموف الذيف ييزوجوف

ثقة وأمبل بما عند ات يعالى ،رإف الثقة واألمػؿ واالعيمػاد-ىػذه األيػاـ -إنمػا عمػى شػركات اليػأميف..

{و َم ْػف
أما أف اةية القرفنية يعطينا وعدا باإلغناء ،رإف ىػذا يصيػاج إلػى ثقػة ويقػيف بوعػد ات يعػالىَ ،
ؽ ِم َف المة ِو َص ِديثًا}؟...
َي َد ُ
أ ْ
أما عف لماذا أف البعض الذيف ييزوجوف عمى أمؿ اإلغناء وال يجدوف ذلؾ ،رنقوؿ:

إف الوعود اليل رل القرفف الكريـ والسنة النبوية ،ظاىرىا مطمقة وباطنيا مقيدة ،رمػثبل :قولػو يعػالى:
َسػػيَ ِج ْب َل ُكػ ْػـ} ،رظػػاىر اةيػػة اإلطػػبلؽ ،بمعنػػى أف كػػؿ مػػا نطمبػػو مػػف ات يعػػالى
{و َقػ َ
ػاؿ َرنب ُكػ ُػـ ْاد ُعػػوِنل أ ْ
َ
يسيجاب ،ولكف ىناؾ عبارات أخػرق يبػيف أف ىنػاؾ موانػع مػف االسػيجابة ،ومنيػا مػا ذكػر رػل دعػاء

كميؿ( :الميـ اغلر لل الذنوب اليل يصبس الدعاءذ..

وكذلؾ الزواج ريو مقيول ،ومف موجبات اإلغناء وسعة الػرزؽ ،ولكػف بشػرط عػدـ وجػود الموانػع..

واف المػػانع األساسػػل رػػل يوػػييؽ الػػرزؽ ،ىػػل المعايػػل ..رػػإف المعايػػل فثارىػػا مميػػدة رػػل صيػػاة

اإلنسػاف ،رػل الػػدنيا قبػؿ البػػرزخ واةخػرة ،كمػا ورد رػػل الػدعاء( :الميػػـ اغلػر لػل الػػذنوب اليػل يظمػػـ

اليواءذ ،راليواء أيوا ييأثر بالذنوب ..ومما يروق أف النبل (صذ لما مر عمى أرض قد نػزؿ عمييػا
العػػذاب رػػل األمػػـ السػػابقة ،طمػػب أف يخرج ػوا مػػف ىػػذه المنطقػػة بسػػرعة ،رػػاألرض اليػػل نػػزؿ عمييػػا

العػػذاب-كػػأرض قػػوـ لػػوط -رإنيػػا مكػػاف مظمػػـ ..ومػػف المعمػػوـ أف ىنػػاؾ بيػػوت منيػػرة ،وىنػػاؾ بيػػوت
مظممة ،ومف موجبات إنارة البيت مثبل يبلوة القرفف ،رالبيوت اليل ييمى رييا كياب ات يعػالى يوػلء

ألىؿ السماء ،كما يولء النجوـ ألىؿ األرض.

رػػإذف ،إف الػػزواج رػػل صػػد نلسػػو مػػف موجبػػات اإلغنػػاء ،إال إذا وجػػد مػػانع ،مػػف قبي ػؿ المعايػػل كمػػا
ػؽ َل ُكػـ ِّم ْػف أَنلُ ِسػ ُك ْـ
َف َخ َم َ
في ِاي ِػو أ ْ
{و ِم ْػف َ
ذكرنا ..والشػاىد والمؤيػد عمػى ذلػؾ ،ىػو ىػذه اةيػة الكريمػةَ :
س ُكنُوا إِلَ ْي َيا َو َج َع َؿ َب ْي َن ُكـ ةم َػوةدةً َوَر ْص َمػةً} ..رػنصف نبلصػظ أف قمػة العبلقػة الزوجيػة يكػوف بعػد
أ َْزَو ً
اجا لِّيَ ْ

العقد مباشرة  ،رغـ أنػو لػيس ىنالػؾ أّ يعامػؿ وال معاشػرة ،ولكػف العبػد بسػوء االخييػار وبالمعايػل،
رإف ىذا الرييد مف المودة والرصمة يذوب يدريجيا ،كجبؿ الجميد..

ركمػػا أف المػػودة والرصمػػة ،بقاؤىمػػا منػػوط بعػػدـ اإلييػػاف بمػػا يوجػػب سػػمبيما ،ركػػذلؾ رػػل عػػالـ الػػرزؽ

اإلليل لمزوجيف ،ريو منوط بعدـ اريكاب ما يوجب يوييؽ الرزؽ ..ونصف نعمػـ-كمػا رػل الروايػات-
أف يأثير المعيية صيى رل غير الرزؽ المادّ ،رالعبد يذنب الذنب ،ريصرـ بيا يبلة الميؿ ،رإذا صرـ

يبلة الميؿ ويؽ عميو رل الرزؽ ،وىكذا رالقوية ميرابطة.
ولكف قد يقوؿ قاالؿ :وكيؼ أف البعض ال يريكب المعايل ،ومع ذلؾ ريو يعيش صالة اللقر؟..

رنقوؿ :إف المؤمف الذّ يعمػؿ بمػا عميػو ،وال يعيػل ربػو ،ويػؤدّ صقوقػو ،وييػبر عمػى قوػاء ربػو
وقػػػدره ،رمػػػا ييػػػيبو مػػػف بػػػبلء ،سػػػواء كػػػاف مروػػػا أو رقػػػ ار أو أّ شػػػلء فخػػػر ،رإنػػػو بػػػبلء يكػػػاممل

ويياعدّ ،وررع لدرجيو ،ال كلارة لمسيالات ..رببلؤه كببلء األنبياء واألويػياء ،ريػذا أميػر المػؤمنيف

(عذ-كمػػا رػػل بعػػض الروايػػات -قػػد كػػاف يسػػيقرض المػػاؿ مػػف الغيػػر ،ومػػف الطبيعػػل أف يكػػوف ىػػذا
االسيقراض رل مقابؿ نقص رل المادة ..رالببلء باللقر بالنسبة ألمير المؤمنيف (عذ ولشيعيو األبرار،

ىو قطعا ررع لدرجاييـ.

س /2إف المبلصظ رل روايات أىؿ البيت (عذ ،كثرة اليعبير بكممة (الرزؽذ ..رما ىو المػراد مػف ىػذه

الكممة يصديدا؟..

إف الرزؽ أو اللوؿ يعبير شامؿ ومطمؽ ،لكؿ ما يأيل مف قبؿ ات يعالى ،مما ينيلع بو اإلنساف رل
صيايو ،كما رل قولو يعالى{ :وِرل ال ة ِ
وف} ،راةية يشػير إلػى األرزاؽ اليػل ينػزؿ
وع ُد َ
س َماء ِرْزقُ ُك ْـ َو َما يُ َ
َ
مف عند ات يعالى ،مع أنو ال ينزؿ مف السماء إال المطر والثمج.
ومف المعموـ أف األرزاؽ نوعاف:

األرزاؽ المادية :كالطعاـ ،والشراب ،والماؿ..

واألرزاؽ المعنوية :كرقة القمب ،وما يعطاه المؤمف مف رييد باطنل مف المعررة والعمـ..

وىناؾ إشارة رػل ا لروايػات إلػى أف أروػؿ أنػواع الػرزؽ ،ىػو مػا ييعمػؽ بعػالـ القمػوب ال األبػداف ،كمػا
نليػػـ مػػف ىػػذه الروايػػة ،عػػف اإلمػػاـ البػػاقر (عذ( :إف ت عقوبػػات رػػل القمػػوب واألبػػداف :وػػنؾ رػػل
المعيشة ،ووىف رل العبادة ..وما ورب عبد بعقوبة أعظـ مف قسوة القمػبذ ..ركمػا أف قسػوة القمػب

مف أشد أنواع العقوبات ،رإف رقة القمب ،واقباؿ القمب ،مف أعظـ المثوبات واألرزاؽ.

ومف ىنا رالمؤمف ال ييمو وػيؽ الػرزؽ رػل ممػؼ مػف المملػات؛ ألنػو يعيقػد أف رب العػالميف عنػدما
يأخػػذ مػػف ممػػؼ ،رإنػػو يعووػػو رػػل ممػػؼ فخػػر ..وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :مػػا نبلصظػػو رػػل بعػػض األسػػر

اللقيػرة ،رمػػع أف األب ال يمكنػػو درػػع األمػواؿ ليعمػيـ أوالده ،إال أنيػػـ ميعممػػوف ومثقلػػوف وميػػدينوف..
ورل بعض األسر الغنية ،يرق األوالد راشميف رل الدراسة ،وعاطميف عف العمػؿ ،ومنصػرريف ،ومػدميف

عمى المخدرات..

رإذف ،إف الرزؽ ىو قوية عامة ،واف مف أروؿ أنواع الرزؽ :الزوجة اليالصة ،والذريػة اليػالصة،
ورقػػة القمػػب ..ومػػف المعمػػوـ أف المػػاؿ النقػػدّ والػػذىب واللوػػة ،ىػػو رػػل فخػػر قاالمػػة األرزاؽ اليػػل

ييمناىا المؤمف ،ولكف نصف-مع األسؼ -جعمناىا رل أوؿ قاالمة األرزاؽ.

س / 3ببل شؾ أف اإلسراؼ واليبػذير ،مػف موجبػات الخمػؿ االقييػادّ رػل الصيػاة الزوجيػة ..رمػا ىػل
نييصيكـ رل ىذا المجاؿ؟..

إف رب العالميف يعطل الزوجيف مف الرزؽ ،الكلػاؼ رمػا رػوؽ ،وىػذا ىػو الخػروج مػف اللقػر ،رػاللقر
ينيلل برزؽ الكلاؼ ..ولكف اإلسراؼ واليبذير ،ومػد العػيف إلػى ميػاع الغيػر ،قطعػا يػؤدّ إلػى اللقػر،

ومف موجبات يوييؽ الرزؽ والعيش رل الصياة الزوجية.

أوػػؼ إلػػى البعػػد والج ػزاء المعنػػوّ ،رػػنصف عػػادة ال نلكػػر إال رػػل ىػػذا البعػػد المػػادّ ،بػػأف اإلنسػػاف
المسرؼ والمبذر ،الذّ ال يوازف بيف الرايب وبيف الذّ ييررو ،يبيمى بعجز الميزانية رػل رايبػو ورػل
شي ِ
اط ِ
يف} ،أف القوػية
يف َكا ُنواْ إِ ْخ َو َ
ميررو ..ولكف كما نليـ مف ىذا اليعبير القرفنل{ :إِ ةف ا ْل ُم َب ِّذ ِر َ
اف ال ة َ
أعمؽ وأشد خطرا ..ركـ ىذا اليعبير مخيؼ ...والمبلصظ أنو ال نظير لو رل القرفف الكريـ ،رمـ يػرد ال

رل الزنا ،وال رل شرب الخمر ،وال صيى رل الكلر ...رإف اليعبير بأخوة الشيطاف ،يوصل إلى أف ىناؾ
صالػػة مػػف صػػاالت السػػنخية الشػػديدة ،رعنػػدما يقػػاؿ (رػػبلف أخػػو العػػدؿذ ،ريػػذا يليػػـ منػػو صالػػة مػػف
االنطباؽ واالقيراف ،رػالمعنى المليػوـ أنػو قػريف العػدؿ ..وكػذلؾ (أخػو الشػيطافذ ،رػالمعنى أنػو قػريف
الشيطاف ..ولكف لماذا كاف المسرؼ قريف الشيطاف؟ ..إف اإلسراؼ واليبذير ،ىو مدخؿ لمشيطاف إلى

مممكة الوجود ،رإذا ىو دخؿ رييا ،يار يعيث رييا رساد رل أبواب أخرق.

ولكف ىذا الكبلـ قد ال يوجد لمبعض الداعوية ليرؾ ىذه اليلة المذمومة ..رػالمرأة إذا دخمػت السػوؽ

ورأت ألواف المياع مف الذىب والصمل وغيره ،قد ينسى كؿ ىذه الويايا ..وليذا رإف العبلج األساسػل
لعدـ اإلسراؼ واليبذير ،ىو اليعالل عف سلاسؼ األمور ،واليعالل عف الدنيا ،وىذا يكوف نييجة يغير
رػػل البػػاطف ،بػػأف يميمػػؾ اإلنسػػاف صالػػة مػػف اإلع ػراض والزىػػد ،بصيػػث أف الميػػاع الػػدنيوّ ال يجيذبػػو

كثيرا ..رإذا ويؿ الزوجاف إلػى ىػذه الدرجػة مػف الرؤيػة النظريػة -رػالمرأة إذا كػاف لػدييا مػف الػذىب

والصمل واألثاث ما يكلييا ،وعندما يرق ما عند الغير رإنو ال يسييوييا وال يغرييا -ريذا ييصػوؿ إلػى
سموؾ عممل ،عمى شكؿ القناعة رػل العػيش ..وعندالػذ ال ييػبط ىنػاؾ إسػراؼ وال يبػذير ،ريكونػا قػد

سدا عمى أنلسيما بابا مف أبواب الويؽ رل الرزؽ.

 .16االبيعاد عف ميادر اليوير
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ينبغل الصرص عمى إبقاء العبلقات االجيماعية ،خالية مف الشواالب ،وخاية مع أرصػاـ الػزوجيف،

وذلػؾ لوجػػود أروػية الخػػبلؼ-رػل بعػػض الصػاالت -بشػػكؿ طبيعػل ،كمػػا نشػاىده أصيانػػا بػيف أىػػؿ
الزوج مف جية وبيف الزوجة مف جية أخرق ..رإف ىذه العبلقػات الميػويرة ،ميػدر يشػويش داالػـ
رل الصياة الزوجية ،ولطالما فؿ أمره إلى ىدـ العش الزوجل ،وخاية مع اليناصر والعيبية.
)(16
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س /1كما ذكر رل الويية ،إف العبلقػات الميػويرة ميػدر يشػويش داالػـ رػل صيػاة اإلنسػاف المػؤمف،
وخاية مع األرصاـ والمقربيف ..رما ىل القاعدة العامة ليجنب اليوير مع الغير؟..

إف ىػػذه القاعػػدة قػػد يكػػوف مػػف السػػيؿ بيانيػػا ،ومػػف السػػيؿ ريميػػا أيوػػا ،ولكػػف العقبػػة الكبػػرق رػػل

اليطبيؽ؛ ألنيا مسألة ظريلة وصساسة ..وذلؾ ألف اإلنساف ييعامؿ مع اةخريف عمى أساس اليورة

الذىنية ،اليل ييطنعيا عف الشخص سمبا وايجابا ،وىذه اليورة رل الغالب ال يطابؽ الواقع..

وليػػذا رػػإف الػػذّ يريػػد أف يمنػػع اليػػوير عػػف نلسػػو رػػل اليعامػػؿ مػػع الخمػػؽ ،رعميػػو أف يراجػػع البنػػؾ

المعمومايل ليقييـ األشخاص رل باطنو ..إذ أف كؿ شخص نيعامػؿ معػو ،نوػع لػو مملػا مػف األصكػاـ
والييورات ،ونيعامؿ معو عمػى أسػاس ىػذا الممػؼ الػذّ ال يػرق ..وغالبػا مػا يكػوف اإلنسػاف ال يعمػـ

بيذا الممؼ ،ولكف مواقلو يمقااليا ييدر يبعا ليذا الممؼ..

رمثبل :يرق إنسانا لو صساسية ملرطة مف إنساف فخر مؤمف ولـ ييدر منو أّ أذق نصوه ،ولو صالة
مف الصقد يجاىو ،ويوع لو العراقيؿ رل مجاؿ عممو ،ولو صالة مف صاالت االنكماش نصػوه ..ريػو ال
شعوريا لو ىذا اليعامؿ السمبل ،وعندما يدقؽ ،يرق بأف ىنالؾ بدايات مف صالة الصسد ،ريو يصسده،

ربل يصبو ،ويصقد عميو ،رينعكس ذلؾ رل يعاممو..

أو يرق إنسانا ييزوج امرأة وكاف رل بالػو امػرأة أخػرق ،ريسػلء اليعامػؿ معيػا إلػى فخػر العمػر ،ألنػو
داالما يعيمد عمى عنير المقارنة بػيف ىػذه المػرأة الموجػودة ،وبػيف يمػؾ الملقػودة اليػل كػاف يريػد أف

ييؿ إلييا.

رإذف ،إف الصؿ األساسل ىو أف ييلل اإلنساف مجموعة اليور اليل رػل باطنػو ،يجػاه مػف ييعامػؿ

معيـ ،وذلؾ يصياج إلى عناير ،منيا:
اليقييـ الموووعل:

وذلؾ يكوف بيصكيـ العقؿ ال األىواء النلسية ،وأف يصاوؿ أف يكػوف منيػلا رػل الصكػـ عمػى اةخػريف

ويقييميـ ،باليجاوز عف ذايو ،ويوازف رل كؿ إقداـ بيف السػمبيات واإليجابيػات ..رمػثبل لػو أف إنسػانا

يزوج امرأة معينة وأنجب منيا ،ربل معنى لميراجع بسيولة ،ألف ىذا بنػاء قػد بنػل ..لػو بنػى اإلنسػاف

منزال ورؽ خارطة معينة ،ثـ يمنى خارطة أخرق ليذا المنزؿ ،رميس مف المنطؽ والعقؿ أف ييدـ ىػذا

البنياف ليبنل بناء فخر...

الصذر مف وسوسة الشيطاف:

ينبغل عدـ السماح لمشياطيف الموسوسة-وخاية رػل الخبلرػات -لمػدخوؿ رػل ىػذه المملػات ..ومػف
المعمػوـ أف الشػػياطيف ميارييػا رػػل قمػػب ىػذه المملػػات ،واليػػدخؿ رييػا ..ومػػف ىنػػا أمرنػا بعػػدـ إسػػاءة

الظف ،والصمؿ عمى األصسف ،ألف الشيطاف يصاوؿ أف يشوه يورة الطرؼ اةخر ،رل ذىف المؤمف.
الطمب مف ات يعالى برؤية األمور عمى واقعيييا:

إف المؤمف أمنييو أف ينظر إلى األمور بعيف قريبة ومطابقة لمواقع ،ريراه يمط رل ىذا الدعاء( :الميـ
أرنا األشياء كما ىػلذ ..وال نقػوؿ برؤيػة الواقػع داالمػا ،رػل كػؿ الصػاالت ،ألف ىػذا شػأف المعيػوميف
(عذ ،بؿ يطمب مف ات يعالى أف يبيره باألمور اليل ييمو ،بأف يعمػـ مػا ىػو مسػيوق الػذيف ييعامػؿ

معيػػـ ،كزوجيػػو ،ووالػػداه واخويػػو وأقاربػػو وجيرانػػو ..إف اإلنسػػاف المػػؤمف يطمػػب مػػف ات يعػػالى ،أف
يكشؼ لو الغشاوة عف الذيف ىو مبيمى بيـ ،رل مقاـ اليعامؿ الرييب اليومل.

س / 2إف مػف اليػػلات السػػامية اليػػل ينبغػػل لممػػؤمف اليصمػػل بيػػا ،ىػػل يػػلة اليسػػامط والعلػػو ودرػػع
ػف رَػِإ َذا الة ِػذّ
س َن ُة َوال ال ة
سُ
س ِّي َال ُة ْادرَ ْع ِبالةِيل ِى َل أ ْ
{وال يَ ْ
َص َ
سيَ ِوّ ا ْل َص َ
اإلساءة باإلصساف ،كما قاؿ يعالىَ :
َب ْي َن َؾ َوَب ْي َن ُو َع َد َاوة َكأَةن ُو َوِل ٌّل َص ِميـ} ..ولكف الػبعض قػد ييػعب عميػو يطبيػؽ ىػذه اةيػة ..نريػد مػنكـ
يسميط الووء أكثر عمى ىذه اةية المباركة؟..

إف ىذه اةية مػف اةيػات األنلسػية رػل القػرفف الكػريـ ،واةيػات األنلسػية ىػل كاةيػات اةراقيػة ،مػف

صيػػث اليصقػػؽ وعػػدـ اليخمػػؼ ..رمػػثبل :مػػف اةيػػات اةراقيػػة أف رب العػػالميف ينػػزؿ مػػف السػػماء مػػاء،

ريصيل بو األرض بعد موييا ..ريذا اإلنبات بالنسبة لعالـ اةراؽ ،ال ييخمؼ ،وليس عنػدنا ربيػع مػف
َنبيَ َيػا
{وأ َ
دوف إنبات ..وأما رل عالـ األنلس ،ررب العالميف وعد بإنبات مريـ (عذ ،صيث قػاؿ يعػالىَ :

س ًنا} ،ررأينا فثار وبركات مريـ العذراء (عذ.
َن َبايًا َص َ

وكػػذلؾ فيػػة الػػدرع بػػاليل ىػػل أصسػػف ،رػػإف اإلنسػػاف الػػذّ يقػػع رػػل صالػػة خيػػاـ ،ويجاىػػد نلسػػو رػػل

اإلصساف إلى مف أسػاء إليػو ،رػإف النييجػة-كمػا رػل اةيػة المباركػة -أف ييصػوؿ العػداوة إلػى يػداقة
صميمة ..ولكف ىؿ إف ىذا اليصوؿ ىو سنة وطبيعة بشرية ،أـ أف ىناؾ يدخؿ إليل؟..

نصف نعيقد أف ىناؾ مزيج بيف األمريف ،رالذّ يعمؿ بموموف ىػذه اةيػة ،ربمقيوػى طبيعػة الصػاؿ،
يوجب يصويؿ العداوة إلى يداقة ،وأيوػا ىنػاؾ درػع إليػل ،رػرب العػالميف يمػيف القمػوب ،وقمػب العبػد

بيف إيبعيف مف أيابع الػرصمف ..كالسػلينة الشػراعية ،ريػل يشػؽ عبػاب المػاء بنلسػيا ولػو بشػكؿ

بطلء ،ولكف عندما يأيل الرياح الموسمية الموارقة اليجاه سير السلينة ،رإنيا يجرّ بشكؿ أسرع.

وعميو ،إف الذّ يعيقد بيػذه اةيػة ،رإنػو ال يصيػاج إلػى أف يلكػر كثيػ ار رػل المراصػؿ ،وييصايػؿ ،ويمػؼ

يمينا وشماال ..رمو وقع خبلؼ رل الصياة الزوجية ،رالعبد المؤمف واألمة المؤمنة إذا درعا باليل ىػل
أصسف ،راألمر ال يصياج ال إلى مصاكـ وال إلى مراجعة أىؿ الصؿ والعقد ،ررب العالميف يؤلؼ بينيما.
ولكف قد يقوؿ قاالؿ :إف البعض صيى مع اإلصساف إليو ال يبالل وال يييـ ..واف االسيمرار رل اليعامؿ
بالصسنى معو ،أال يوجب اليمادّ رل اإلساءة؟..

رنقػػوؿ :إف العبػػد عميػػو أف يػػؤدّ مػػا عميػػو مػػف وظػػاالؼ العبوديػػة ،وال ييوقػػع المسػػايرة ،ريػو بيعاممػػو

الصسػػف لػػيس مػػف أجػػؿ أف يكارالػػو الطػػرؼ اةخػػر ..إال إذا أوجػػب ذلػػؾ اليمػػادّ ،بػػأف يكػػوف اإلنسػػاف

المؤمف يدرع باليل ىل أصسف ،ولكف الطرؼ اةخر يسيغؿ الموقؼ ليذؿ المؤمف ..رينا رب العػالميف
ال يسمط لمعبد أف يذؿ نلسو ،ررب العالميف أوكؿ أمور العبد إليو إال أف يذؿ نلسو ،راألمر إذا ويػؿ

إلى مرصمة اإلذالؿ ،ررب العالميف ال يروى لعباده الذؿ.

س / 3لو ابيمل الزوجاف بإنساف يصػاوؿ أف يثيػر اللينػة والخػبلؼ بينيمػا ،رمػا ىػل الطريقػة اللوػمى

لمواجية ىذا اإلنساف؟..

يف
اد ة
{و ِع َب ُ
الر ْص َم ِف الةِذ َ
إف أروؿ طريقة ىل الرد باليل ىل أصسف وسياسة االصيواء ،وكما قاؿ يعالىَ :
طبيـ ا ْلجػ ِ
ػوف َع َمػػى األ َْر ِ
ػبلما} ..أّ أف اإلنسػػاف المػػؤمف عنػػدما
َي ْم ُ
ػاىمُ َ
شػ َ
ض َى ْوًنػػا َوِا َذا َخػػا َ َ ُ ُ َ
وف َقػػالُوا َ
سػ ً
يخاطبو الجاىؿ ،رإنو يواجيو مواجية سػممية ،ثػـ إف ىػذا اإلنسػاف الجاىػؿ عنػدما يػرق ىػذا اليعامػؿ

اإليجابل ،سوؼ يكؼ عف مواجييو ،إما خجبل أو يأسا مف اليأثير ..رمثبل :ىناؾ امرأة مبيبلة بجارة،
ورل كؿ يوـ يأيل ليثيرىا عمى زوجيا ،وىكذا والمرأة المؤمنة ال يكيرث بما يقوؿ ويصسػف معاممييػا..
رمف الطبيعػل أف ييػأس ىػذه المػرأة رػل يػوـ مػف األيػاـ ،ويػرق بأنيػا رػل موقػؼ الػوىف والػذؿ ،ألنيػا

يصاوؿ الدخ وؿ رل العش الزوجل لمغير ،وىما يطردانيا مف ىذا العش المبارؾ .رسياسة الدرع بػاليل
ىل أصسف ،أيوا وماف ليذا األمر.

وىناؾ مقولة ألصد العمماء وىل :إف الشيطاف بطبعو ميكبر-ليذا أبى عف السجود -واإلنساف عنػدما

ال يسمع قولو وال ييغل لو ،ويعانده ويخالؼ وسوسيو ،رإف ىذا ينارل اسيكباره ،رييرؾ ىذا اإلنساف
ألنو ال يريد أف يذؿ نلسو.

واف مػػف سػػبؿ درػػع وسوسػػة الشػػيطاف أيوػػا-غيػػر المخاللػػة والمعانػػدة -المعػػف البميػػغ والػػدعاء عمػػى
الشيطاف صقيقة ،ال بنصو المقمقة الميعاررة واالسيعاذة المجردة ،ال بؿ وىو رل جوؼ الميؿ ورل صالػة

مناجاة ،يشيكل إلى ربو مف الشيطاف ،ويطمب مف ات يعالى أف يطرد عنو ىذا المعيف ،ويقوؿ :الميـ

اقيػػـ ظيػػره ،الميػػـ اقطػػع ويينػػو ،الميػػـ ادرػػع كيػػده عنػػل ..واف رب العػػالميف خمػػؽ إبمػػيس ،ونايػػية
إبميس بيده ،وال يعجزه شلء.
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إف مف الساعات اليل ييسمط رييا الشيطاف عمػى الػزوجيف ،ىػل سػاعة الغوػب ..رعمػى الػزوجيف
رل مثؿ ىذه الصالة-وال يخمو منيا صياة زوجية -مػف يصاشػل ايخػاذ أّ قػرار ،أو عمػؿ ،أو قػوؿ

ويورثيما الشصناء والبغواء ،واف ايطمصا بعد ذلؾ.
يعمؽ الشرخ بينيماّ ،
)(17

يصاشل ساعة الغوب

س /1مػػف المعمػػوـ أف الغوػػب-وخايػػة رػػل الصيػػاة الزوجيػػة -عامػػؿ ريػػاؾ ومػػدمر ..رمػػا ىػػو موقػػع
الغوب مف يركيبة النلس اإلنسانية؟..

مف المعموـ أف النلس البشرية ييكوف مف قوق ،وىل :العقػؿ ،والشػيوة ،والغوػب ،والػوىـ والخيػاؿ..

ويمكف أف نعبر عف الشيوة ،والغوب ،والوىـ والخياؿ ،بأنيا أوبلع ثبلثة لسجف عمػى شػكؿ مثمػث،

واإلنسػػاف مصيػػور ر ػل ىػػذا السػػجف ،والػػذّ يريػػد أف يخػػرج مػػف ىػػذا السػػجف ،البػػد أف يكسػػر ىػػذه

األوبلع الثبلثة.

رأمػػا الشػػيوة ،ريػػل قػػوة يجعػػؿ اإلنسػػاف يشػػييل األمػػور ،بغػػض النظػػر عػػف كونػػو صػػبلال أو صرامػػا..

والمشكمة ليست رل الصبلؿ ،وانما أف يسػيجيب اإلنسػاف ليػذه الشػيوة ولػو رػل الصػراـ ،رمػثبل :شػاب

يصػػب أف يقيػػرف بػػامرأة ،وال يمكنػػو أف يسػػمؾ طريػػؽ الصػػبلؿ بػػالزواج بيػػا ،لوػػيؽ يػػده أو لمظػػروؼ

المصيطة بو ،ريسمؾ الطريؽ الصراـ..

راإلنساف طبيعيا يصب أف ييؿ إلى مشيياه ،واف الذّ يوقلو عف المشييى الصراـ ىل اليقوق ،ولكف

اليقوق ىل يلة ال ييصمى بيا الجميع ،رالذّ ال يقوق ليا ،رمف الطبيعل أنو سيسقط بيف يوـ وفخر

رل مطب الشيوات.

وأما العقؿ ،ريل قوة اإلدراؾ ،وبو يميز اإلنساف الصسف مف القبط.
وأما الوىـ والخياؿ ،ريل قػوة يمكػف لئلنسػاف أف يييػور األشػياء ميػى مػا أراد ..وقػد يأييػو ييػورات

قيرية ،كما رل اليبلة ،راإلنساف عندما ييمل ييمنى أف ال يأييو يورة ،ولكف رغـ أنلو يأييو يور
مزعجة ومصرمة ،ال يميػؽ باليػبلة ..ومػف المعمػوـ أف مػف أيػعب األمػور ،ىػو السػيطرة عمػى الػوىـ

والخياؿ.

وأما الغوب ،ريل قوة يجعؿ اإلنساف رػل صالػة مػف صػاالت اللػوراف الػداخمل واألذق النلسػل ،عنػدما

يرق ما ال يبلالمو ،مف شخص أو مف شلء ..ريرق اإلنساف يارة ييب غوبو عمى شػلء ال يعقػؿ-

عمى دابيو مثبل -ويارة عمى بشر؛ ألنو رأق ما ال يبلالمو.

وىناؾ بصث ،وىو :ىؿ مف الممكف أف ال يغوب اإلنساف؟..

والجواب :إف ىذا غير ممكف أيبل ،ألنو مػا داـ يػرق المنػارر ،ويػرق غيػر المبلالػـ ،رمػف الطبيعػل أف

ينقدح عنده صالة الغوب ..واف نبل ات يعالى موسى (عذ قد غوب عمى قومو ،لما رجع مف يمقػل

األلواح مف ربو ،ورأق ما ال يعجبو مف عبادة العجؿ وغيره ..ومف المعموـ أف النبل مصمد (صذ كاف
عندما يغوب ال يقوـ لغوبو شلء ،وما كػاف أصػد ييجػ أر عمػى الصػديث معػو ،وىػو رػل صػاؿ الغوػب

اإلليل الرسالل ..واف رب العالميف يغوب عمى البعض ،ويمعف البعض.

رإذف ،إف الغوب أمر طبيعل جدا ،عندما يرق اإلنساف ما ال يبلالمػو ..ولكػف الكػبلـ رػل ىػذا الشػلء

الذّ ال يبلالـ ويسبب الغوب ،ىؿ ىو ال يبلالـ ومنلر صقيقة ،أـ ىو ييخيؿ ذلؾ؟..

ألف البعض قد يرق أم ار منلرا ،وىػو لػيس بمنلػر ..ريػرق-مػثبل -الػزوج لمػا يػدخؿ المنػزؿ ،ويػرق أف

أمػػور المنػػزؿ غيػػر منظمػػة ،واألكػػؿ غيػػر مييػػأ ،والمنػػزؿ ريػػو مػػا ريػػو مػػف اللووػػى ،ريػػذا يػراه منلػ ار
ويسيصؽ الغوب ..والصقيقة إنو ليس كذلؾ ،ألف المرأة غيػر ممزمػة شػرعا بيػذه األمػور ،ومػا يعممػو

مف الطبخ والغسؿ واإلرواع ،وغيره مف شؤوف المنزؿ ،إنما ىو مف باب اليبرع ال اليكميؼ الشرعل،
ولو أف المنزؿ كاف عمى خبلؼ ما يصب الزوج ،ريذا ال يوجب أبػدا أف يغوػب ،ألف الػذّ رفه منلػرا،

ليس بمنلر.

أما إذا كاف األمر منل ار صقيقة ،كأف قامت المرأة بعمؿ صقيقة ال يجوز ،أو ريو ما ريػو مػف األذق ،أو

يكممػػت لػػو بكممػػة نابيػػة ..رينػػا عميػػو أف يػػدرس ردة رعمػػو ،ويقػػيـ غوػػبو :ريػػؿ إنػػو لمػػنلس ،أـ ت
يعالى ..رإذا كػاف الغوػب ت يعػالى ،رػاألمر رػل مصمػو ..واال لػو كػاف الغوػب لمػنلس ،وكػاف المنلػر
منلر صقيقة ،راإلنساف مف الممكف أف يركبو الشيطاف ،ألف غوبو لـ يكف ت يعالى.

وأيوا ينبغػل أف نميلػت إلػى إعطػاء األمػر صقػو مػف ىػذه الناصيػة ،بػأف يكػوف بصسػب المري َكػب ،وأف

يغوب ت يعالى بمقدار غوب ات يعالى ،ربل يغوب الريكاب المكػروه كغوػبو الريكػاب المصػرـ ،وال
يغوب ليرؾ المسيصب كغوبو ليرؾ الواجب ،وال يغوب الريكػاب اليػغيرة كغوػبو الريكػاب الكبيػرة..

واال رإف اإلنساف الذّ ال يراعل ذلؾ ،رإف غوبو ليس غوبا إلييا.
س /2ما ىو العبلج الجذرّ والعبلج المؤقت لصالة الغوب؟..
العبلج الجذرّ:

بأف يكوف اإلنساف مف الذيف قاؿ عنيـ اإلماـ عمل (عذ( :عظـ الخالؽ رل أنلسيـ ،ريغر مػا دونػو

رػػل أعيػػنيـذ ..وال شػػؾ بػػأف ىػػذا المسػػيوق اليكػػاممل راؽ جػػدا ،ويجعػػؿ اإلنسػػاف المػػؤمف ييعػػالى عػػف
سلاسؼ األمور ..ريؿ رأيت إنسػانا عػاقبل يغوػب-مػثبل -عمػى ذبابػة فذيػو؟ ...رػبل شػؾ أف مسػيوق
ييرؼ اإلنساف العاقؿ ،ال ينصدر إلى مسيوق مف ىو دونو ،الذّ ييلاعؿ مع كؿ يغيرة وكبيرة.

إف اإلنساف الذّ ىو مشغوؿ بعالـ عموّ ،وقد يخمى مف اليموـ إال ىما واصد ،واف يعرض ألذق مف

إنساف أو صيواف أو جماد؛ رإف ىذا اإلنساف روؽ ىذا المسيوق ،واف انشغاؿ الباطف باألمور الميمػة
والجادة ،مف موجبات عدـ الغوب.

أوػػؼ إلػػى أف المػػؤمف-الػػذّ ويػػؿ لػػذلؾ المسػػيوق اليكػػاممل -أيػػبل ال يػػرق أف ىنػػاؾ مػػا يسػػيصؽ

الغوب ..ألف الغوب ررع االليلاية ،واالليلاية ررع األىمية ،وىو ال يرق رل الوجود إال ات يعالى.
العبلج المؤقت:

بأف يؤجؿ ردة رعمو ،وما ييخذه مف الق اررات والعقوبػات واليعميقػات وغيرىػا ،إلػى ريػرة الصقػة ولػو بعػد

ساعة ..ومف المعموـ أف اإلنساف بإمكانو أف يخادع نلسو ،رميقؿ لنلسو :إف كاف والبد مف الغوب،

رميكف بعد ساعة ..وقطعا رإف األمور سػوؼ ييػدأ ،ولػف يبقػى عمػى رورييػا اليػل كانػت عميػو سػاعة

الغوب.

س / 3كما ذكريـ إف الغوب مف اليلات اليل ال يميؽ بمسيوق اإلنساف المؤمف ..ريؿ المطموب مف

المؤمف عدـ الغوب مطمقا؟..

إف المؤمف ييأسى بالنبل (صذ رل كؿ شلء ..وكما ذكرنا بأف الغوب مف يركيبة النلس اإلنسانية،
رعدـ الغوػب مطمقػا ،ىػذا ال يمكػف أيػبل ..ولكػف ينبغػل لممػؤمف أف يػدخر غوػبو إلػى األمػور اليػل

يسيصؽ ،ربل يغوب لكؿ يغيرة وكبيرة ،صيى يكوف غوبو مؤثرا ،وليػذا يقػاؿ( :ايقػوا شػر الصمػيـ إذا

غوبذ..

راإلنساف المؤمف الذّ ال يرق غاوبا رل السنة إال مرييف أو ثػبلث ،وال يكػوف غوػبو إال ت يعػالى،
وذلؾ عندما يرق صراما ،ريغوب مثبل لمغيبة ولمنميمة ولئلسراؼ واليبذير ..ريذا عنػدما يغوػب ،رػإف

األسرة ينيبو لما أثار ىذا الغوب ،ويريدع عف رعمو ثانية..

أمػػا الػػذّ يغوػػب لػػنقص ممػػط رػػل الطعػػاـ ،أو ال ػذّ يغوػػب لي ػراخ اليػػبل ،رإنػػو إذ غوػػب أيوػػا

الريكػػاب المنكػػر -كشػػرب الخمػػر -رػػإف الطػػرؼ اةخػػر ال ييػػأثر وال يكيػػرث لػػو ،ألنػػو يعػػود عميػػو بأنػػو

إنساف غووب.

رعميو ،البد مف إعطاء الشلء صقو مف ىذه الناصية ،واف المؤمف -كمػا قمنػا -ال يغوػب إال إذا كػاف
يرق غوب ات يعالى لذلؾ الموقؼ.

