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تقدمي

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، الحمدهلل رب العالمين و�شلى 
اأجمعين  الخلق  و�شيد  والمر�شلين  الأنبياء  اأ�شرف  على  اهلل 

محمد واآله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين.

ن  مَّ مِّ َقْوًل  َأْحَسُن  {َوَمْن  وتعالى«:  »�شبحانه  اهلل  قال 
 َدَعا ِإَلى اهلِل َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن}))). 
ل يخفى على كل ذي لب �شع�بة اإيجاد حل�ل ناجعة وُمحكمة 
فيما  ل�شيما  الجتماعية،  ال�شبغة  ذات  للم�شكالت  وفّعالة 
يخ�ص الخالفات التي تقع بين المتزوجين اأنف�شهم لأ�شباب 

))) سورة فصلت: 33.



تقدمي8

ال�ازع  وغياب  ال�اقع  عن  البتعاد  مقدمتها  وفي  متعددة، 
الديني.

حل  با�شتطاعتها  متكاملة  نظرية  هناك  ت�جد  ل  ولأنه 
مثل هذه الم�شاكل؛ فاإنك �شتكت�شف اأن لكل معالج اإجتماعي 
يجد  فقد  عليه،  ُتعر�ص  م�شكلة  كل  حل  في  خا�شة  طريقة 
اإذا ا�شت�شار على  اأمره  �شاحب الم�شكلة نف�شه في حيرة من 
�شبيل المثال ثالثة من المعالجين الجتماعيين، لأنه �ش�ف 
تختلف  طريقة  المعالجين  ه�ؤلء  من  واحد  لكل  اأن  يكت�شف 
عن الآخر في حل م�شكلته وال�شبب كما اأ�شرنا اإليه اآنفًا  ه� 

اأنه ل ت�جد نظرية متكاملة و�شاملة.

الأ�شرية  لال�شت�شارات  ي�ص  اآل  )مركز  في  عملنا  وخالل 
والترب�ية( مرت علينا العديد من ق�شايا المجتمع كالخالفات 
ال�الدين  بين  الأ�شرية  والم�شاكل  الطالق  وق�شايا  الزوجية 
الم�شكالت  من  وغيرها  اأنف�شهم  الأبناء  وبين  والأبناء، 
منا�شبًا  ال�شالم حالًّ  في  اأن  ف�جدنا  والجتماعية؛  الفردية 

لتلك الخالفات ب�شرط اليمان به والعمل بجد بت��شياته.

وقد يت�شاءل القارئ الكريم ويق�ل: هل اأن الإ�شالم يحمل 
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في طياته نظريات ت�شاعد على حل مثل تلك المع�شالت؟!

لتلك  خا�شة  نظرية  ي�شع  لم  ال�شالم  باأن  فنق�ل: 
الم�شكالت فح�شب، بل اأنه قد و�شع عدة نظريات لحل اأعقد 
هذه  بيان  تم  وقد  كذلك،  والنف�شية  الجتماعية  الم�شاكل 
الحقائق في كتاب )علم النف�ص القراآني( ال�شادر عن مركز 
تلك  بع�ٍص من  اإلى  التطرق  اأي�شًا  وتم   ، القراآنية  الدرا�شات 
النف�شية  ِبـ )الإ�شارات  المعن�نة  المحا�شرات  النظريات في 

في القراآن الكريم( والم�ج�دة على م�قع الي�تي�ب.

ه�  القارئ-  -عزيزي  يديك  بين  الذي  الكتاب  وهذا 
ال�شيخ  �شماحة  �شعى  حيث  الطريق  هذا  في  جادة  محاولة 
الم�ؤلف -حفظه اهلل ورعاه- لبيان معالجة الإ�شالم للم�شاكل 
المثاليات،  الجتماعية والأ�شرية ب�شكل واقعي والبتعاد عن 
اآخذًا بعين العتبار م�شاألة الزمان والمكان في حل مثل تلك 

الم�شكالت.

من  يخرج  اأن  اأراد  اإذا  المجتمع  اأن  على  ختامًا  ون�ؤكد 
م�شكالته الفردية والجتماعية ؛ فعليه اأن يع�د اإلى الحق عز 
وجل ، واأن يلتزم بما جاء عنه »تعالى« في كتابه العظيم و�ُشنة 
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 ر�ش�له الكريم واآله المع�ش�مين عليه وعليهم ال�شالم اأجمعين.
واآخُر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين....

                                              اأمين الن�شار 
                        مركز اآل ي�ص لال�شت�شارات الأ�شرية والترب�ية 

                                       دولة الك�يت - اأكت�بر 2021



مقدمة املؤلف

فاح،  وال�شِّ نا  الزِّ َم  وحرَّ النكاح،  اأحلَّ  الذي  هلل  الحمد 
قال  الِبطاح..  �شادات  واآله  محمٍد  على  وال�شالم  وال�شالة 
ِمنُكْم  اأْلََياَمٰى  {َوَأنِكُحوا  الكريم:  كتابه  في  قائل  ِمن  جلَّ 
ُيْغِنِهُم  ُفَقَراَء  َيُكوُنوا  ِإن  َوِإَماِئُكْم  ِعَباِدُكْم  ِمْن  اِلِحيَن  َوالصَّ
اهلُل ِمن َفْضِلِه َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم})))، وقال »تعالى«: {َوُهَو 
َوَكاَن َربَُّك  َنَسًبا َوِصْهًرا  َفَجَعَلُه  َبَشًرا  الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء 

َقِديًرا}))).

))) سورة النور: )3.
))) سورة الفرقان: 54.
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وعن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: )اإذا جاءكم من 
ج�ه، اإن ل تفعل�ه تكن فتنة في الأر�ص  تر�ش�ن ُخُلَقه وديَنه فزوِّ
وف�شاد كبير())). وعنه»�شلى اهلل عليه واآله«: )النكاح �شنتي، 

فَمن رِغَب عن �ُشّنتي فلي�ص مّني())).
وقد قال »تعالى« في بيان جانب من فل�شفة الزواج: {َوِمْن 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل  آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن})3). ِلَك َلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي ذَٰ َودَّ َبْيَنُكم مَّ

هذا الكتاب بمثابة اإ�شافة اإلى المكتبة العربية في ما ُكتب 
ِمن قبل في اإطار العالقة الزوجية والتحديات التي ت�اجهها، 
بين  العالقة  تط�ير  و�شبل  الزوجية،  بيت  اإدارة  وكيفية 
الطالق  ي�شتتبع  وما  وال�شلبيات،  الأخطاء  ومعالجة  الأزواج، 
على  اأف�شل  ب�ش�رة  الطالق  ملف  لإدارة  وال�شبيل  اآثار،  من 
الرغم من بع�ص ال�شلبيات المّترّتبة عليه، وما اإلى ذلك من 
كمالي،  وبع�شها  الأهمّية،  بالغ  بع�شها  وتفا�شيل  م��ش�عات 

وبع�شها الآخر محاط بالفهم اأو التطبيق الخاطيء.

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ح 5074) .
))) المجلسي: بحار األنوار، ج 3)، ص 03).

)3) سورة الروم: )).
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الإطار  هذا  في  العربية  المكتبة  قّدمته  ما  فاإّن  بالطبع، 
والترب�ي  والنف�شي  والديني  الجتماعي  الخطاب  بين  متنّ�ع 
ج�انب  يعالج  اأن  يحاول  الكتاب  وهذا  القت�شادي،  وحتى 
معدودة من هذا الملف ب�شبغة اجتماعية واقت�شادية ونف�شية 
وترب�ية، ولكن عمدته في الخطاب ه� الخطاب الديني بلحاظ 
�ص الم�ؤلف، وهذا ما ينبغي اأن يلحظه القارئ الكريم  تخ�شُّ
ن عليه المالحظات بما يخدم لحقًا  وه� يقّيم الكتاب اأو يدوِّ
الكتاب  باأن  العالقة، علمًا  الت�عية الجتماعية ذات  م�شروع 
وخطب  محا�شرات  كح�شيلة  جاء  المختلفة  عناوينه  في 
ف  الت�شرُّ تّم تقديمها خالل 25 �شنة، مع �شئ من  وكتابات 
اأطروحة  لتقديم  ي�شعى  ل  فه�  ولذا  المقام،  ينا�شب  بما 
الحل�ل  لتقديم  ول  ال�شلبيات،  كل  لمعالجة  ول  متكاملة، 
اجتماعية  م�ؤ�ش�شة  ت�اجهها  لما  وال�افية  وال�شاملة  الكاملة 
ح�شا�شة هي م�ؤ�ش�شة الأ�شرة التي تمّثل ن�اة بناء اأي مجتمع، 
دة عبارة عن مجم�عة اإ�شاءات  فالكتاب في عناوينه المتعدِّ
اأرّتب عناوينه  اأن  اأكثر، وحاولت  ل  الم�شروع،  ت�شعى لخدمة 
فترة  ثم  الحياة،  �شريك  اختيار  مع  البداية  تك�ن  بحيث 
اأنني  على  بعده،  وما  الطالق  ثم  الزوجية،  فبيت  الخط�بة، 
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اأ�شفت عن�انين في نهاية الكتاب وهما عبارة عن اإ�شدارين 
�شغيرين كانا من ب�اكير م�ؤلفاتي، وَحَمل الأول منهما عن�ان 
)زوجتي العزيزة( والآخر )زوجي العزيز(، وقّدمتهما لحقًا 
ِمن  بّثهما  وتم  هادئ،  م��شيقي  اإخراج  مع  �شمعية  ب�ش�رة 
ا�شتن�شاخه  تّم  كما  العربية،  الإذاعية  القن�ات  اإحدى  قبل 
اأنهما  القارئ  �شيجد  ولذا  وت�زيعها،  الكا�شيت  اأ�شرطة  على 
ي�شتمالن  ولكن  الكتاب،  في  العناوين  وترتيب  يتنا�شبان  ل 
على ما يخدم الهدف من هذا الم�ؤلَّف... ثم اخترت للكتاب 
ككل عن�ان )اأبي�ص... اأ�ش�د( ليمّثل الج�انب الم�شيئة وتلك 

الأخرى القاتمة في اإطار العالقة الزوجية.
محّط  الجهد  هذا  يك�ن  اأن  »تعالى«  اهلل  اأ�شاأل  ختامًا، 
فيه،  جاء  مما  الكريم  القارئ  ي�شتفيد  واأن  وعنايته،  قب�له 
هذا  ُتثري  اأن  �شاأنها  من  التي  المالحظات  تلّقي  وي�شعدني 

العمل بما يع�د بالفائدة على الم�شتهدفين منه.
                                          علي ح�شن غل�م علي

                                                     الك�يت
                         8 ربيع الأول 1443 هـ / 14 اأكت�بر 2021







الواقعّية يف الختيار

تعّر�ص القراآن الكريم في �ش�رة الأحزاب لجانب من ق�شة 
الأكرم »�شلى اهلل  النبي  ابنة عمة  طالق زينب بنت جح�ص 
عليه واآله« - ووالدتها اأميمة بنت عبدالمطلب- من زيد بن 
حارثة، ربيب ر�ش�ل اهلل، لغر�ص بيان حكم �شرعي، ومعالجة 
ت �شخ�ص ر�ش�ل  خلل مفاهيمي، وحلِّ اإ�شكالية اجتماعية م�شَّ
اهلُل  َأْنَعَم  ِللَِّذي  َتُقوُل  {َوِإْذ  »تعالى«:  ق�له  في  وذلك  اهلل، 
َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اهلَل َوُتْخِفي 
َأن  َأَحقُّ  َواهلُل  النَّاَس  َوَتْخَشى  ُمْبِديِه  اهلُل  َما  َنْفِسَك  ِفي 
َيُكوَن  ِلَكْي َل  ْجَناَكَها  َزوَّ َوَطًرا  ْنَها  َزْيٌد مِّ َقَضٰى  ا  َفَلمَّ َتْخَشاُه 



الواقعية يف االختيار18

ِمْنُهنَّ  َقَضْوا  ِإَذا  َأْدِعَياِئِهْم  َأْزَواِج  ِفي  َحَرٌج  اْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى 
َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اهلِل َمْفُعوًل}))).

• قراءة من زاوية خمتلفة:
عادًة ما يتم تناول هذه الق�شة من جانبين:

1. اإباحة زواج الرجل من زوجة ربيبه بعد طالقها منه.
2. نفي الطبقية في الزواج من المنظ�ر الإ�شالمي.

اأي�شًا  معالجة  اإلى  يحتاج  الذي  الآخر  الجانب  اأنَّ  اإل 
النزول-  اأ�شباب  وروايات  التاريخية  الأخبار  دللة  -بح�شب 
ه� بقاء تاأثير ال�اقع الطبقي على طبيعة العالقة بين ال�شيدة 
زينب وزوجها، ذلك ال�اقع الذي لم ت�شتطع هي اأن تتجاوزه 
الذي  الأمر  اهلل،  ر�ش�ل  باأمر  الزواج  كان  ول�  عنه،  وتتغافل 
ُير�ِشد اإلى اأن من م�شئ�لية الخطاب الديني عدم ال�شتغراق 
في عالم المثال عند تقديم الت�شّ�ر الإ�شالمي عن العالقات 
اأفراد  اأّن  �شَلفًا  يفر�ص  الخطاب  هذا  وكاأّن  الجتماعية، 
الروحية  وال�شفافية  الفكري  الّن�شج  من  بلغ�ا  قد  المجتمع 
وال�شمّ� الأخالقي مرتبًة تذوب معها كل العناوين التي يتلّب�ص 

))) سورة األحزاب:37.
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بها الأفراد، وتغدو كلُّ الم�ؤثرات المحيطة بهم عديمة الأثر، 
ُيكّدر  ل  الذي  الفا�شل  المجتمع  في  اأ�شاًل  يعي�ش�ن  اأنهم  اأو 

�شف� الحياة فيه �شئ.

• منوذج زواج جويرب:
في كتاب )جامع اأحاديث ال�شيعة( عن اأبي حمزة الثمالي 
اإّن رجاًل  اأب�جعفر »عليه ال�شالم«:  -في حديث- قال: )قال 
كان من اأهل اليمامة ُيقال له: ج�يبر، اأتى ر�ش�ل اهلل »�شلى 
اهلل عليه واآله« منتِجعًا لالإ�شالم، فاأ�شلم وح�شن اإ�شالمه، وكان 
رجاًل ق�شيرًا دميمًا محتاجًا عاريًا، وكان ِمن قباح ال�ش�دان( 
اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  )واإن  قال:  اأن  اإلى  الب�شرة،  �ش�د  اأي 
عليه واآله« نظر اإلى ج�يبر ذات ي�م برحمة له ورّقة عليه فقال 
له: يا ج�يبر، ل� تزّوجَت امراأًة فعففت بها فرَجك واأعانْتَك 
على دنياك واآخرتك، فقال له ج�يبر: يا ر�ش�ل اهلل باأبي اأنت 
واأمي، من يرغب فّي؟ ف�اهلل ما من ح�شب ول ن�شب ول مال 
ول جمال، فاأية امراأة ترغب فّي؟ فقال له ر�ش�ل اهلل »�شلى 
اهلل عليه واآله«: يا ج�يبر، اإّن اهلل قد و�شع بالإ�شالم من كان 
في الجاهلية �شريفًا، و�شّرف بال�شالم من كان في الجاهلية 
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و�شيعًا، واأعّز بالإ�شالم َمن كان في الجاهلية ذلياًل، واأذهب 
بع�شايرها  وتفاخرها  الجاهلية  نخ�ة  ِمن  كان  ما  بالإ�شالم 
واأ�ش�دهم  اأبي�شهم  كلهم  الي�م  فالنا�ص  اأن�شابها،  وبا�شق 
اهلل  خلقه  اآدم  واإن  اآدم،  من  وعجمّيهم  وعربّيهم  وقر�شّيهم 
من طين، واإن اأحّب النا�ص اإلى اهلل اأط�عهم له واأتقاهم، وما 
اأعلم يا ج�يبر لأحد من الم�شلمين عليك الي�م ف�شاًل اإل لمن 
كان اأتقى هلل منك واأط�ع، ثم قال: انطلق يا ج�يبر اإلى زياد 
بن لبيد فاإّنه من اأ�شرف بني بيا�شة))) ح�شبًا فيهم، فقل له: 
اإني ر�ش�ُل ر�ش�ِل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اإليك، وه� يق�ل 
ج ج�يبرًا بنتك الدلفاء(. وحيث ا�شتهجن زياٌد ذلك  لك: زوِّ
راجع الّنبي فقال له: )يا زياد، ج�يبر م�ؤمن، والم�ؤمن كف� 
ترغب  ول  زياد  يا  فزّوجه  الم�شلمة،  كف�  والم�شلم  الم�ؤمنة، 

عنه())).
م عادًة في الخطاب الإ�شالمي كنم�ذج  هذه الحادثة ُتقدَّ

))) ذكر القلقشندي في قالئد الجمان: إن البياضية بطن من طيئ القحطانية.
العبد،  بير  العريش ومنطقة  بين  في مصر  تسكن  كبيرة  قبيلة  اليوم  وهم 
ومنهم قسم كبير في منطقة اإلسماعيلية، ولهم امتداد في فلسطين في قرية 

حتى وقرية خربة البياضية في منطقة يافا.
))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 0)، ص69-)7.
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ال�شاب  بين  للجمع  ال�حيد  ال�شرط  الدينية  الكفاءة  لعتبار 
م -الي�م- في مجتمع  والفتاة.. فهل ي�شلح نم�ذج ج�يبر لُيقدَّ

كالمجتمع الك�يتي على اأنه مثال واأ�ش�ة عملية؟
الظروف تغّيرت، ونظرة الطرفين -ال�شاب والفتاة- اإلى 
الزواج واإلى المعايير التي ينبغي ت�ّفرها في الطرف الآخر 
اختلفت، وهكذا بالن�شبة اإلى النظرة اإلى طبيعة العالقة بين 
ومفه�م  الزوجية،  الحياة  في  المراأة  ودور  والمراأة،  الرجل 

تعّدد الزوجات، ونكاح الإماء، كلها قد تغّيرت تمامًا.
عددًا  اأن  تتفّهم  الما�شي  في  الم�شلمة  المراأة  كانت  اإذا 
كبيرًا من اأبناء علي »عليه ال�شالم«، وكل اأبناء الإمام م��شى 
الكاظم »عليه ال�شالم« هم ثمرة نكاح الإماء )ُملك اليمين(، 
واأن اأمهات الأئمة »عليهم ال�شالم« من بعد الإمام ال�شادق، 
وهم الكاظم والر�شا والج�اد والهادي والع�شكري والمهدي 
اهلل  ر�ش�ل  ابن  اإبراهيم  والدة  واأن  اإماء،  اأي  ولد(  )اأمهات 
اأم  كانت  القبطية  مارية  ال�شيدة  اأي  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
ولد، لأن اأ�شل الم�شاألة كانت مقب�لة اجتماعيًا، اإل اأن المراأة 
الي�م ت�شت�شعب ت�شديق ذلك والإقرار به، وما ذاك اإل لتغّير 

النظرة اإلى م�شاألة نكاح الإماء.
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• أمثلة تارخيية:
الزواج،  بم�شاألة  متعّلق  اآخر  مفه�م  تغّير  على  وللدللة 
الأمثلة  م من خاللها  لنقدِّ الأن�شاب  كتب  بع�ص  اإلى  �شنرجع 
التالية المتعلقة بتعّدد زيجات الن�شاء في ذلك الزمان دون 
اأو بي�تات اأخرى،  حرج، ومن رجاٍل ينتم�ن اإلى نف�ص البيت 

ولربما تك�ن بين تلك البي�تات �شراعات �شيا�شية كبيرة:
1. لبابة ابنة عبد اهلل بن عبا�ص بن عبدالمطلب: كانت 
زوجة لعلي بن عبد اهلل بن جعفر الطيار، ثم لإ�شماعيل ابن 
التيمي، ثم فارقها؛ فتزّوجها  ال�شحابي طلحة بن عبيداهلل 

محمد بن عبيد اهلل بن العبا�ص))).
2. اأم اإ�شحق بنت طلحة بن عبيداهلل التيمي: كانت زوجة 
لالإمام الح�شن المجتبى، وبعد ا�شت�شهاده �شارت زوجة اأخية 
الإمام الح�شين، ثم بعد ا�شت�شهاده �شارت زوجة لعبداهلل بن 

محمد بن عبدالرحمن ابن الخليفة اأبي بكر))).
عبدالمطلب:  بن  عبا�ص  بن  اهلل  عبيد  ابنة  لبابة   .3
علي،  الم�ؤمنين  اأمير  ابن  العبا�ص  الف�شل  لأبي  زوجة  كانت 

))) الزبيري: نسب قريش، ج)، ص )). 
))) البغدادي: المحبر، ص )44.
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وبعد ا�شت�شهاده بكربالء تزوجت من زيد ابن الإمام الح�شن 
المجتبى، ثم تزوجت من ال�ليد بن عتبة بن اأبي �شفيان بن 

حرب الأم�ي))).

• اعتبارات عديدة:
هذا يعني اأن ق�شية الزواج في ع�شر النبي، بل اإلى اأوقات 
قريبة، كانت اأه�ن بكثير مما هي عليه الآن، فالعتبارات التي 
تاأخذها الفتاة - الي�م - وت�شعها لتر�شم من خاللها �ش�رة 
زوج الم�شتقبل الذي تخطط اأن تعي�ص حياة �شعيدة معه فيها 
الن�شب  ورفعة  الدين  مجّرد  وتتجاوز  التفا�شيل،  من  الكثير 
ووفرة المال، وتتعّداها اإلى ال��شامة والبنية الع�شلية والأناقة 
واللباقة في الحديث والتالقي في الأمزجة وطبيعة ال�ظيفة 
و�شهاداته  راأ�شه-  -م�شقط  الزوج  وجن�شية  ال�شكن  ومكان 
الفكرية،  والقناعات  بينهما،  العمري  والفارق  الدرا�شية 
وتفا�شيل  الثمينة،  بالماركات  والعناية  النف�شي،  والمزاج 
حفل الزواج والأل�ان التي يف�شالنها وروؤية ال�شاب بخ�ش��ص 
الإنجاب وال�شفر اإلى الخارج للترفيه كل عام، ولربما دخلت 

))) الزبيري: نسب قريش، ج)، ص 79. 
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م�شاألة التقليد والمرعية على الخط.. والقائمة تط�ل وتط�ل. 

• التزام الواقعية ل الطبقية:
وق�ة  ونف�شيًا  عقليًا  ن�شجًا  تملك  الفتاة  كانت  اإذا  نعم، 
اإرادة و�شبر وقابلّية للتغّير والتاأقلم مع واقعها الجديد الأقل 
وعدم  عليه،  اعتادت  لما  والمخالف  ملح�ظ  ب�شكل  م�شت�ى 
التاأّثر بالبيئة الجتماعية التي تحيط بها، فيمكنها حينذاك 
ف�شيبقى  واإل  الزواج،  تجربة  واإنجاح  الفروقات،  تجاوز 
الخطاب الديني المحّفز لتجاوز الفروقات خطابًا اآنّي التاأثير 
ثم يخب� بريقه لتجد المراأة نف�شها اأمام واقع �شعب ل يمكنها 
تقّبله والتعامل معه، وليك�ن م�شيرها لحقًا التعا�شة، �ش�اء 

نتيجة الطالق اأو بغير ذلك. 
بالفروقات  والهتمام  الطبقية  لتثبيت  دع�ة  لي�شت  هذه 
ال�شكلّية، بل دع�ة للتعامل ب�اقعية، فل� نجحنا في رفع اأفراد 
المجتمع اإلى الم�شت�ى المطل�ب اإيمانيًا، وعالجنا الق�شية من 
القيمة الحقيقّية  اأبنائنا  باأن زرعنا - ترب�يًا - في  الأ�شا�ص 
والل�ن  بالق�مّية  وم�شلم  م�شلم  بين  فرق  ل  واأن  لالإن�شان، 
والح�شب والمال، واأن المائز الحقيقي ه� التق�ى، فيحّق لنا 
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حينذاك اأن نتحّدث عن رف�ص اأي عن�ان ي�ؤخذ بعين العتبار 
�ش�ى الكفاءة في الدين.

بن  كم�شعب   - واإناثًا  ذك�رًا   - ال�شباب  كان  ل�  وهكذا، 
عمير الذي تنازل عن كل مغريات الدنيا وترف الحياة، لهاَن 
الأمر، اإل اأّن واقع الحال يحكي عن اأن نم�ذج م�شعب يمّثل 
حالت  د  وتعدُّ الي�م...  ال�شباب  ل�اقع  ال�شتثنائية  ال�ش�رة 

الطالق بكثرة ولأ�شباب �شخيفة ي�ؤّكد ما �شبق. 





معضلة سن الرشد

عند  تحدث  ف�شي�ل�جية  تغّيرات  واحد،  م�شت�ى  البل�غ 
الفرد، في�شبح بالغًا، وبالتالي مكلفًا... اأما الّر�شد فم�شت�يات 
دة، ويرتبط بن�احي مختلفة من حياة الفرد، ول يتحّقق  متعدِّ

بال�شرورة مع البل�غ.
الآية  في  الت�شريع  يكتِف  لم  اليتيم  اأمالك  م�شاألة  في 
اأمالكه،  لليتيم  م  نقدِّ كي  البل�غ  بتحّقق  التالية  ال�شريفة 
فيت�شرف بها كما ي�شاء، بل ي�شتمر الحجر وت�شتمر ال��شاية 
اهلل  قال  عنده،  )المالي(  الر�شد  تحقق  من  التاأكد  اإلى 
»�شبحانه وتعالى«: {َواْبَتُلوْا اْلَيَتاَمى َحتََّى ِإَذا َبَلُغوْا النَِّكاَح 
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ْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم}))). َفِإْن آَنْسُتم مِّ

ر�شده  اأن  اإل  المالية،  الناحية  من  الفرد  ير�شد  وقد 
الر�شد  يملك  وقد  ال�قت،  نف�ص  في  يتحقق  ل  الجتماعي 

فيهما، ولكنه غير را�شد �شيا�شيًا... وهكذا.
بل اإن الر�شد في الإطار ال�احد م�شت�يات، وهذا ما نلحظه 
في ق�ل النبي م��شى بن عمران »عليه ال�شالم« للعبد العالم: 
ُرْشًدا}))).. لماذا  ُعلِّْمَت  ا  ِممَّ ُتَعلَِّمِن  َأن  َعَلى  ِبُعَك  َأتَّ {َهْل 
{آَتْيَناُه  ال�شخ�ص:  ذلك  لأن  ه�؟  من  وه�  ذلك  منه  طلب 
َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما})3). اأي اأن النبي 
م��شى »عليه ال�شالم« طلب منه اأن يعّلمه من ذلك العلم بما 
يحقق له م�شت�ى اأعلى من الر�شد، لأننا ل ن�شك اأنه كان َيملك 

ر�شدًا على الم�شت�يات المختلفة، ولكنه اأراد ال�شتزادة.

• ضرورة التغيري:
The Lancet مجلة طبية اأ�شب�عية، وهي من بين اأقدم 

))) سورة النساء:6.
))) سورة الكهف:66.
)3) سورة الكهف:65.
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واأ�شهر المجالت الطبية العامة في العالم. تاأ�ش�شت في عام 
1823 من قبل جراح اإنجليزي اأطلق عليها ا�شم اأداة جراحية 
العلماء  من  فريقًا  اأن  المجلة  هذه  ذكرت  )الم�شرط(. 
يعتبرون اأنه بات من ال�شروري اإعادة تحديد �شن المراهقة 
وبالتالي �شن الر�شد، للتاأكد من اأن الق�انين الحالية ل تزال 

مالئمة وفق الت�شنيف القائم.
تق�ل �ش�زان �شاوير، كبيرة الباحثين في الفريق ومديرة 
الملكي  الأطفال  م�شت�شفى  في  المراهقين  �شحة  مركز 
بملب�رن: )على الرغم من اأن كثيرًا من المتيازات القان�نية 
للبالغين تبداأ في �شن 18 عامًا، اإل اأن اإدراك وفهم البالغين 

لأدوارهم وم�شئ�لياتهم يبداأ عادة في �شن متاأخر(!
هذه  بح�شب  الر�شد  �شن  تاأخر  اأن  الأمر  في  الملفت 
الدرا�شة:  تق�ل  البل�غ،  بداية  �شن  تقّدم  يقابله  الدرا�شة 
)عادة ما تبداأ هذه المرحلة عند ح�الي �شن 14 عامًا، لكنها 
تراجعت مع تح�ّشن الحالة ال�شحية والغذائية بدرجة كبيرة 
ل �شيما في الدول المتقدمة لتبداأ من �شن 10 اأع�ام تقريبًا(.
اأن الفارق ما بين بداية البل�غ وتحّقق الر�شد  هذا يعني 
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الزواج  ر  )تاأخُّ ات�شاعًا:  ازداد  والقت�شادي  الجتماعي 
التبعية«  »�شبه  اأن  يعني  القت�شادي  وال�شتقالل  والإنجاب 
التغير  هذا  فاإن  وبالتالي  اّت�شع..  قد  المراهقة  مرحلة  في 
اإلى تغيير ال�شيا�شة الجتماعية.. واأن  الجتماعي في حاجة 
نم�  مع  اأف�شل  بدرجة  تتنا�شب  عامًا   24 اإلى   10 الفترة من 

المراهقين في ال�قت الحالي(.
في الغرب كان �شن 18 ه� �شن الر�شد، ومن يبلْغه ي�شتقّل 
هذه  فتق�ل  الآن  اأما  اأب�يه،  منزل  من  ويخرج  حياته  في 
ال�شباب  يبلغ مت��شط عمر مغادرة  بريطانيا  الدرا�شة: )في 
�شن  لأن  لماذا؟  تقريبًا()))...  عامًا   25 المنزل  والفتيات 

الر�شد تاأخر، اأي القدرة على ال�شتقاللية تاأخرت.
الخروج  ن�اجه م�شاألة  الإ�شالمية ل  نحن في مجتمعاتنا 
هذه  في  جاء  ما  ولكن  ال�ش�رة،  بهذه  الأبناء  وا�شتقاللية 
الدرا�شة من ات�شاع اله�ة بين البل�غ و�شن الر�شد ينطبق على 

مجتمعاتنا ب�شكل كبير.
الغربية،  المجتمعات  في  ال�شتقاللية  �شن  تاأخر  واإذا 

(() www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42757073
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في  وال�شابة  ال�شاب  يهّيئ  الذي  الجتماعي  الر�شد  �شن  فاإّن 
�شار  الم�شروع  هذا  في  النجاح  َثّم  ومن  للزواج  مجتمعاتنا 
ر على م�شتقبل الزيجات المبكرة،  متاأخرًا اأي�شًا، وه� ما ي�ؤثِّ

وتزايد حالت الطالق، واآثار ذلك على الجيل الذي يليه.
الم�شت�ى  على  الحالية  المعطيات  -وفق  اأننا  ل�  اأي 
الفتاة  بتزويج  الأُ�شر  نطالب  �شرنا  والجتماعي-  الترب�ي 
بمجرد بل�غها، بل حتى قبل ذلك، كما في المروي عن الإمام 
تطمث  ل  اأن  المرء  �شعادة  )ِمن  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق 
ال�شالم«  »عليه  عنه  �شدورها  �شّح  فل�  بيته()))،  في  ابنُته 
فهي منا�شبة لزمانه ل لهذا الزمان، اإل اإذا تغيَّرت المعطيات 
كانت عليه حينذاك، وه�  لما  والجتماعية وعادت  الترب�ية 
ما �شي�ؤّدي اإلى تغّير �شّن الر�شد لدى الفتى والفتاة ليع�د اإلى 

ما كان عليه م�شبقًا.
تتاأّثر  التي  المتحّركة  الم�شائل  من  الجتماعي  �شد  الرُّ
بع�امل عديدة، وعدم اللتفات اإلى هذا الأمر والتعامل معه 
وفق  اأو  الخا�شة،  ظروفها  في  جاءت  ة  ن�شيِّ دات  محدِّ وفق 
ما  وه�  �شلبية،  نتائج  اإلى  �شي�ؤّدي  عق�د،  قبل  �ُشنَّت  ق�انين 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص )6.
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يخالف الر�شَد الفقهيَّ والت�شريعيَّ والأخالقيَّ المطل�ب ت�افره 
عند اأ�شحاب الخطاب الديني، وعند اأهل الفت�ى والت�شريع، 
وعند الترب�يين واأولياِء الأم�ر، الأمَر الذي ي�شتدعي درا�شة 
الم�شاألة من خالل ال�اقع، اأو تغيير ال�اقع ليع�د ال��شع اإلى 

ما كان عليه في الما�شي. 
بين  مجتمعاتنا  في  اله�ة  اتَّ�شعت  لماذا  ال�ش�ؤال:  ويبقى 
لهذا  وهل  الر�شد؟  �شن  وبين  بالبل�غ  ق  المتحقِّ التكليف  �شن 
الأمر �شلبيات اأخرى �ش�ى المرتبطة بالزواج والطالق؟ وما 

ال�شبيل لمعالجة الخلل؟ 

• عوامل مؤثرة:
الر�شد  �شّن  تاأّخر  في  الم�ؤثرة  الع�امل  اإلى  بالن�شبة  اأما 
في مجتمعنا -وت�شترك معنا في بع�شها كثير من المجتمعات 

الأخرى- فيمكن و�شفها كالتالي:
الآخرين  على  التكال  �شار  بحيث  العي�ص،  رفاهية   .1
في  العامالت  بدًء من  كبيرًا،  الخدمة  تقديم  على  العاملين 
الطلبات  ت��شيل  بم�ظفي  وانتهاء  بال�شائق،  مرورًا  المنزل، 
والإك�ش�ش�ارات  والألب�شة  الأطعمة  لم�شتروات  )الديليفري( 
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الحاجيات  وعم�م  والذهب  والألعاب  المنزلية  والأجهزة 
الإطارات  وتبديل  ال�شيارات  اإ�شالح  وخدمة  ال�شتهالكية 
وغير  المنا�شبات  في  مة  المقدَّ الهدايا  حتى  بل  والتاأمين، 

ذلك.
2. انخفا�ص ن�شبة الحتكاك بالمجتمع الحقيقي المتنّ�ع 
الحياتية  الخبرات  انخفا�ص  اإلى  ي�ؤدي  مما  تركيبته،  في 
والتجارب الجتماعية والقت�شادية. فالت�شّ�ق عبر الإنترنت 
-على �شبيل المثال- عامل من ع�امل خف�ص ن�شبة الحتكاك 
المبا�شر بالعن�شر الب�شري على اختالف  ثقافاته واأمزجته 
واأ�شاليبه وطريقة تفكيره واأ�شل�ب التعامل معه، وهذا بدوره 
وامتالك  ال�شليمة  بالطريقة  التفاهم  على  القدرة  ُي�شعف 
ذلك،  وفق  معهم  والتعامل  النا�ص  لتقييم  المطل�بة  المهارة 
)التجارية(  والخبرة  المهارة  �شعف  اإلى  ي�ؤدي  واأنه  كما 
الم�اد  �شراء  في  المتمّثل  الب�شيط  التعامل  حدود  في  ول� 

ال�شتهالكية الي�مية.
3. ارتفاع من�ش�ب الأنا والتمح�ر ح�ل الذات، مما يجعل 
هم�م الآخرين والأحداث الدائرة من ح�لهم في ال�طن وفي 
اأو  القت�شاد  اأو  ال�شيا�شة  بعالم  عالقة  له  ما  �ش�اء  العالم، 
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الدين اأو الأمن، اآخر اهتمامات كثير من ال�شباب، اإذ ين�شّب 
الأ�شا�شية  )الأنا(  حاجات  ُي�شبع  ما  على  اهتمامهم  جّل 
والكمالية. ول يخفى ما لهذا العامل من تاأثير على التفاعل 
ال�شلبي  التاأثير  َثّم  ومن  )الأنا(،  دائرة  خارج  ه�  ما  مع 
بالمجالت  الخا�شة  والمهارات  والمعل�مات  الخبرات  على 
المختلفة للحياة، اأي التاأثير ال�شلبي على )الر�شد( المطل�ب 
اإلخ.   .. و�شيا�شيًا  واقت�شاديًا  ال�شباب اجتماعيًا  تحققه لدى 
بل اإن الأمر قد ي�شل بالبع�ص اإلى م�شت�ى البالدة في ال�شع�ر 
تم�ّشه  لم  ما  والعالمية  والإقليمية  المحلية  الأزمات  تجاه 

ك�شخ�ص على وجه التحديد.
4. النغما�ص في العالم الفترا�شي المتمثل في الإنترنت 
الجتماعي  والت�ا�شل  والمحادثة  كالتعارف  تفريعاته،  بكل 
والترفيه  اللعب  قبيل  ومن  وال�شداقات،  العالقات  وتك�ين 
وغير  والتدريب،  والتعّلم  والم�شل�شالت،  الأفالم  وم�شاهدة 
ال�شاب -وبن�شبة كبيرة- عن�شر الحتكاك  ُيفِقد  ذلك، مما 
نح�  ويدفعه  النا�ص،  مع  والمبا�شر  الحقيقي  والختالط 

النعزال الذي �شُي�شهم في تاأّخر الر�شد لدى الفرد.
وكمثال، فاإن الألعاب ال�شعبية الجماعية -في الما�شي- 



35 مع�شلة �شن الر�شد

واإن كانت ذات طبيعة ترفيهية له�ية، ولكنها في ذات ال�قت 
في  وم�ؤّثر  فاعل  وعن�شر  الحياة،  خبرات  من  خبرة  كانت 

تحقيق الر�شد في �شن مبكرة.
الع�امل  على  وال�شيطرة  الخلل  هذا  تدارك  يتم  لم  وما 
رة في تاأّخر �شّن الر�شد، فاإن النتيجة المت�قعة  ال�شلبية الم�ؤثِّ
الذي  الالحق  الجيل  ياأتي  حين  �شلبية  اأكثر  منطقي  ب�شكل 
�شيك�ن معتمدًا على الجيل ال�شاب الحالي في تحقق الر�شد 

لديه، اإذ اأّن فاقد ال�شئ ل ُيعطيه.

• البحث عن حلول:
بعد هذه الج�لة الق�شيرة والمخت�شرة بين اأ�شباب تاأخر 

�شّن الر�شد، نت�قف عند الحل�ل:
اأ�شبابها  ودرا�شة  الم�شكلة  ب�ج�د  العتراف  �شرورة   .1
من  �ش�اء  وواقعية،  علمية  اأ�ش�ص  على  قائمة  درا�شًة  واآثارها 
كجمعيات  الأهلية،  اأو  الر�شمية  والم�ؤ�ش�شات  الجهات  قبل 

النفع العام وال�شخ�شيات الأكاديمية.
م�اطن  لمعالجة  المنا�شبة  والروؤى  الحل�ل  تقديم   .2
الخلل، وتنفيذ برامج عملية ومنهجية، تت�شّمن عملية اإعادة 
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ع�امل  من  التقليل  ت�شتهدف  للفرد،  العام  للبرنامج  ت�شكيل 
الحياتية  الخبرات  ك�شب  ع�امل  من�ش�ب  وزيادة  العزلة، 
بح�ش�ر  كاللتزام  الدينية  والفعاليات  لالأن�شطة  المت�شمنة 
الجماعية،  الريا�شات  وممار�شة  الأقل،  على  الجمعة  �شالة 
الجماعي  �شيما  -ل  التط�عي  والعمل  الترفيهية،  والرحالت 

منه- واأمثال ذلك. 
بها  تق�م  رة  وم�ؤثِّ مكثفة  وت�ع�ية  اإعالمية  حملة   .3
الجهات الر�شمية والأهلية بغر�ص الحث على التعامل مع هذه 

المع�شلة ب�شكل م�شئ�ل وجاد. 
متطلبات  اإطار  في  الم�شئ�ليات  بع�ص  الأبناء  تحميل   .4
اإك�شابهم المهارات المختلفة في ما  الأ�شرة، والحر�ص على 

له عالقة بذلك.
5. اإحياء الدورات التدريبية المهارية ودعمها، كمهارات 
الإ�شعافات الأولية، والتعامل مع الك�ارث، واأ�شا�شيات الحياة 

الزوجية، وتربية الأطفال، ورعاية كبار ال�شن، واأمثال ذلك.
اإعادة الحياة لح�ش�ص القت�شاد المنزلي والزراعة   .6

والنجارة وغيرها في اإطار التعليم الإلزامي المدر�شي.



الزواج غري التقليدي

كل حالة زواج معّر�شة لالهتزاز، والف�شل، وم�اجهة حالة 
من المد والجزر في العالقة.. اأو ال�شتمرار والنجاح.

حالت  ف�شل  بع�امل  ترتبط  عديدة  واأفكار  اآراء  وهناك 
اإلى  بع�شها  يفتقر  بينما  �شّحتها،  َتبّين  ما  منها  الزواج، 

الدليل، كما اأثبتت التجربة المتكررة خطاأ البع�ص الآخر.
طاولة  على  المطروحة  والأفكار  الآراء  هذه  بين  من 
من  تتم  والتي  الزواج  في  التقليدية  الطريقة  بق�ة:  النقا�ص 
من  بل  اأ�شباب،  من  فعاًل  هي  هل  ال�الدين..  اختيار  خالل 
النا�شيء عن عالقة  الزواج  الزواج؟ وهل  اأ�شباب ف�شل  اأهم 
الطريقة  على  ولربما  الطرفين،  بين  تربط  عا�شفة  حب 



الزواج غري التقليدي38

ال�شينمائية، وكما في الروايات العاطفية ه� البديل الناجح؟
ح�ل  �شاأتحّدث  ولكنني  �شرعي،  ُبعد  للم�شاألة  بالطبع، 

الم��ش�ع بغ�ص النظر عن هذا الُبعد.
من دون �شك فاإّن وج�د ارتباط عاطفي ق�ّي بين الزوجين 
لبناء بيت زوجية �شعيد وق�ي وقادر على م�اجهة  اأمر مهم 
الم�شاعر  هل  ولكن  به..  تع�شف  التي  والتحديات  الظروف 
الق�ية التي ت�شبق الزواج كفيلة بتحقيق هذه العالقة الق�ية في 
مرحلة ما بعد الزواج؟ ل اأتحّدث هنا عن ال�شع�ر بالإعجاب 
والنجذاب من طرف واحد اأو من طرفين.. كاأن تك�ن هناك 
عالقة،  وج�د  عن  اأتحدث  واإنما  بالزواج..  بالرتباط  رغبة 

وحب، وغراميات. 
اأ�شامة  د.  الجتماع  علم  اأ�شتاذ  به  قام  ا�شتبيان  وفي 
اأكثر  اأن  فيه  وجد  اأ�شرة   1500 على  م�شر  في  عبدالباري 
ــــ�التي  م�شبقة  الزواج عن عالقة حب  من 75% من حالت 
تتّبعهاــــ انتهت بالطالق، بينما كانت تلك الن�شبة اأقل من %5 
اقتراب هذه  اأدري مدى  بالطبع، ل  التقليدية.  الزيجات  في 
منطقيًا،  الأمر  يبدو  ولكن  الك�يت،  في  واقعنا  من  النتائج 

لأ�شباب:
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وم�شاويء  عي�ب  روؤية  عن  ُيعمي  العاطفي  الندفاع   .1
كليلة(.. حتى  كلَّ عيٍب  �شا عن  الرِّ الآخر.. )وعيُن  الطرف 
كرة وجاءت الفكرة، تجّلت العي�ب والفروقات،  اإذا ذهبت ال�شَّ
ف�شارت قراءُة كلِّ طرف لالآخر مختلفة، والم�شاعر مختلفة.. 
لأن  الكبيرة،  الم�شاكل  ذلك  بعد  لتبرز  النتقادات،  تبداأ  ثم 

الت�ّقعات كانت مختلفة تمامًا.. ولذا تك�ن رّدة الفعل ق�ية.
اأن كل طرف في مرحلة ما  اأي�شًا  ولناأخذ بعين العتبار 
الكثير  يت�شّنع  اأو  عنده،  ما  اأجمل  اإبراز  يحاول  الزواج  قبل 
من الأم�ر ك�شبًا لر�شا الآخر. اأي اأن ال�ش�رة التي ُيظهرها 
كل طرف لالآخر تكاد ترقى اإلى المثالية، ثم َتظهر ال�ش�رة 

الحقيقية بعد الزواج وَتظهر معها الم�شكالت.
الزواج  قبل  العا�شف  والحب  الجّيا�شة  الم�شاعر   .2
النف�ص  هي  هذه  ال�تيرة..  نف�ص  على  ي�شتمر  اأن  يمكن  ل 
وم�ش�ؤولياتها  الحياة  بم�شكالت  ال�شطدام  وعند  الب�شرية.. 
تلك  وتخب�  حقيقة..  اإلى  حلم  من  الحياة  تتح�ل  الكثيرة، 
وحيث  تمامًا..  تختفي  ولربما  تدريجيًا..  وتبرد  الم�شاعر 
�شة  ُمعرَّ العالقة  اأ�شبحت  الطرفين،  بين  الرابط  هي  كانت 

للتدمير مع اأية هزة قد ت�شيبها.
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3. كل ما ه� جميل ورائع في البداية -اإْن ُبني على العاطفة 
الق�ية فقط- فاإنه �شي�شبح بمرور ال�قت اأمرًا عاديًا، ويبداأ 
بفقدان جمالياته، هذا اإن لم يتحّ�ل اإلى �شيء قبيح. بخالف 
ما ل� كانت قراءتنا وتقييمنا لالأم�ر قد تّمت ب�شيء من العقل 
الجميلة  التجارب  تراكمت  اإذا  وحينها  الفكرية،  والقناعة 

ف�شيك�ن ذلك -غالبًا- �شببًا لن�ش�ء عالقة ق�ية وعاطفية.
4. تقديم كل طرف م�شلحة الآخر ورغباته في المرحلة 
ال�شابقة على الزواج ل ت�شتمر عادة في المرحلة الالحقة.. 
ومن هنا عندما تاأتي المقارنة بين ال�شابق والالحق، ت�شتعل 

الخالفات -على اإثر ذلك- بق�ة.
وهذه  الحب..  وبين  الغريزية  الرغبة  بين  الخلط   .5
الحالة متكررة ب�شكل كبير.. ولذا بمجرد وق�ع الزواج وقيام 
هذا الطرف اأو ذاك باإ�شباع هذه الغريزة، تبرد العالقة، لأن 
من طبيعة الغريزة اأنها متى ما اأ�شِبعت خَمدت. هل هذا يعني 

�شلب حق الطرفين في اختيار زوج الم�شتقبل؟ 
اأبدًا، بل اإن الزواج نف�شه ُيعدُّ باطاًل اإن لم يتّم -ول� لحقًا- 
بر�شا الفتاة لبطالن العقد.. فالإيجاب في عقد الزواج يك�ن 
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منها، ل من ولي الأمر.. وليُّ الأمر -بح�شب فت�ى َمن يرى 
وليته على الفتاة البالغة والرا�شدة- اإنما ُيم�شي ر�شاها.

• البديل الناجح:
هل الزواج التقليدي ه� البديل الناجح؟ لربما يك�ن كذلك 
ولكن ب�شروط، وه� اأمر يحتاج اإلى معالجة في خطبة منفردة 
باإذن اهلل. الذي يجب اأن َينتبه اإليه ال�شباب اأنَّ عاطفتهم ق�ية 
جدًا، ومن هنا فاإّنها ُتغّطي على كثير من البديهيات والحقائق 
التي يراها الآخرون، مما يجعل ال�ش�رة التي يرونها مختلفة 

عن تلك التي يراها الآخرون.. وهذا ي�شتدعي منهم:
1. عدم التفّرد بالراأي.

لأ�شحاب  الآخرين، ل�شيما  لراأي  المجال  ُيف�ِشح�ا  2.اأن 
التجربة والراأي القائم على الدليل.

3. اأن يتفّهم�ا خلفيات الراأي المخالف، ول يعتبروه م�قفًا 
�شخ�شيًا اأو حالة من التحّدي.

واأما الر�شائل التي اأوّجهها اإلى اأولياء الأم�ر ح�ل كيفية 
تغيير هذا ال�اقع:
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الأمر �شعب جدًا،  التعامل مع هذا  اأن  اإدراك  1. عليهم 
وي�شتدعي الدقة والحذر.

2. محاولة الإقناع واإثبات الراأي بالدليل.
التي  الم�شبقة  التربية  في  يتمّثل  الحل  مفتاح  لربما   .3
تجعل لل�الدين قيمة كبرى لدى الأبناء، في احترام اآرائهما 
الأبناء  تدفع  التي  العالقة  معالم  تحديد  وفي  وت�جيهاتهما، 
اإلى المكا�شفة الدائمة والت�ا�شل الدائم ول� مع اأحد ال�الدين 
من  اأي�شر  باأّول  اأّوًل  الأم�ر  معالجة  يجعل  مما  الأقل،  على 

معالجتها بعد ا�شتفحالها.
واأكثر التحّديات التي ي�اجهها اأولياء الأم�ر عندما يكبر 
�شعف  اأو  غفلة  اأو  تراخي  اأو  اإهمال  من  نا�شئًا  يك�ن  الأبناء 

العالقة في المراحل الأولى من حياتهم.
الزواج بناٌء ُيراد له اأن يك�ن ق�يًا را�شخًا م�شتمرًا، يق�م 
على اأ�شا�ص العقل كما يق�م على اأ�شا�ص العاطفة.. العاطفة 
�ش�رة،  باأزهى  �شيء  كلَّ  م  فُتقدِّ الزواج  ت�شبق  التي  الق�ية 
وتنقل الطرفين من عالم ال�اقع اإلى عالم الأحالم ل يمكنها 
ل�حدها اأن تبني عالقة زواج �شليمة، اإْن لم نقل اأنها ِمن اأ�شباب 
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الم�شمار  والتجارب في هذا  الأحيان..  كثير من  الف�شل في 
كثيرة.. ومن المفتر�ص بالإن�شان العاقل األ يكّرر اأخطاء من 
عن  الم�شتقبل  زوجة  ال�شاب  يختار  اأن  الجميل  من  �شبقه. 
اإعجاب ب�شخ�شية فتاة ودينها واأخالقها وعقلها ومظهرها، 
فيطلب من والديه اأن تك�ن هذه الفتاة �شريكة حياته.. ومن 
الطبيعي اأن ترغب الفتاة في اأن ترتبط ب�شريك حياتها عن 
معرفة واإعجاب ب�شخ�شية �شاب لربما زاملها في الدرا�شة اأو 
في مجال من مجالت الحياة اأو القرابة.. ولكن هذا �شيء.. 
واإقامة عالقة زوجية على اأ�شا�ص عاطفيٍّ بحت، ل دور للعقل 
اأ�شا�ٍص غريزيٍّ متلّب�ص  اأو على  فيه، ول واقعية في التقييم.. 

بلبا�ص العاطفة، �شيء اآخر.
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الفترة  اأن  مجتمعنا  في  الأخيرة  ال�شن�ات  في  الم�شه�د 
ما بين اإجراء عقد الزواج ودخ�ل الزوج بزوجته )الزفاف( 
يعد  هذا  فهل  ال�شاعات،  تتجاوز  ل  قد  جدًا  ق�شيرة  فترة 
و�شعًا �شليمًا؟ وهل لهذا الأمر عالقة بارتفاع ن�شبة الطالق؟

فيها  يك�ن  التي  الزيجات  عن  هنا  اأتحدث  ل  بالطبع 
القربى  عالقة  خالل  من  ط�يلة  لمدة  تعارفا  قد  الطرفان 
والرحم، اأو التعارف من خالل اأج�اء الدرا�شة اأو العمل، بل 
اأتحدث عن الزيجات التي تتم بحيث ل يك�ن هناك تعارف 

م�شبق، وهي الحالة الأكثر انت�شارًا.



ما بني العقد والزفاف46

• أمهية املوضوع:
اأهمية الم��ش�ع تنطلق من عّدة ع�امل ت�ؤّثر ب�شكل مبا�شر 

على ا�شتمرار العالقة الزوجية، وهي كالتالي:
1. وفق طبيعة التربية والنظرة اإلى العالقة الزوجية في 
هذا الع�شر، فاإّن للزوجة راأيًا ودورًا مح�ريًا في الأ�شرة اأكثر 
الحياة  ا�شتمرار  اأن  يعني  مما  الما�شي،  في  عليه  كان  مما 
الزوجية لي�ص مره�نًا بقرار الزوج فقط، بل اأ�شبحت الزوجة 

اأي�شًا تملك قرارها )الق�ي( في ذلك.
بين  ال�شخ�شية  والفروقات  بالأطباع  الهتمام  غدا   .2
العالقة  نجاح  بقّ�ة في تحديد مدى  اأمرًا حا�شرًا  الزوجين 
رجل  عالقة  الم�شاألة  تعد  لم  اإذ  وا�شتمرارها،  الزوجية 
ومزاجه  ورغباته  م�شاعره  لكلٍّ  باإن�شانة،  اإن�شان  بل  بامراأة، 
كان  واإل  ذلك،  مراعاة  طرف  كل  وعلى  واأحا�شي�شه،  وذوقه 

الف�شل في الحياة الزوجية ه� الم�شير المرتقب.
تف�ّشي  وبالتالي  الزوجية  العالقة  عن  التخلي  �شه�لة   .3
هذه  ت�ؤّدي  كثيرة  ق�شايا  وهناك  الطالق.  اأو  النف�شال 
الأيام اإلى طلب الطالق، منها اأن تكت�شف الزوجة اأن زوجها 
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مع  عالقات  لديه  اأو  الم�شكرات،  اأو  المخدرات  على  مدمن 
هذه  على  اأو  الزواج  على  مجبرًا  كان  اأنه  اأو  اأخريات،  ن�شاء 
ل  الذي  الن�ع  من  الزوج  اأن  اأو  التحديد،  وجه  على  الزيجة 
ي�لي الحياة الزوجية اأية اأهمية، اأو لهتمامه ب�شّلة الأ�شدقاء 
لهم عليها بمراتب، وهجرانه �شبه الم�شتمر لبيت  الذين يف�شّ
الزوجية من خالل ال�شفر الكثير للتنّزه ومرافقة الأ�شدقاء، 
وق�شاء الليل والنهار في ال�شاليهات والدي�انيات... وما اإلى 

ذلك من اأم�ر.
اأن  يكت�شف  قد  الذي  الزوج  اإلى  بالن�شبة  الأمر  وهكذا 
زوجته م�شرفة وو�شعه القت�شادي ل يتحمل نفقاتها، اأو اأنها 
اأو اأن لديها عالقة م�شبقة مع اأحد ال�شباب،   باردة عاطفيًا، 
الل�شان، وقد يجدها غير مكترثة لم�شئ�ليات  اأو تك�ن بذيئة 
الحياة الزوجية، اأو اأنها تابعة تمامًا لأمها بحيث ل ت�شتطيع 
الخروج من و�شعها ال�شابق لت�شبح زوجة في بيت جديد، اأو 
في  المدّمرة  وت�جيهاتهن  �شديقاتها  تاأثير  تحت  واقعة  اأنها 
كيفية التعامل مع الزوج، اأو يجدها م�شّرة على عدم الحمل 
والإنجاب في ال�شن�ات الأولى من زواجها لرغبتها في اإتمام 

درا�شتها... وما اإلى ذلك.
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• مرحلة انتقالية:
ر الفترة ما بين العقد والزفاف من  وهذا ما يجعل ِق�شَ
من  بات  لذا  الطالق،  كثرة  اإلى  ية  الم�ؤدِّ الرئي�شة  الأ�شباب 
حين  من  تبداأ  انتقالية  مرحلة  هناك  تك�ن  اأن  ال�شروري 
تعطي  بحيث  مثاًل  اأ�شهر  ل�شتة  تمتد  قد  الزفاف  اإلى  العقد 
وقتًا للطرفين للتعّرف على بع�شهما البع�ص اأكثر، والقتناع 
لعدم  الرتباط  اإنهاء  اأو  الزوجية،  الحياة  في  بال�شتمرار 
بين  طبيعية  عالقة  تك�ين  اإمكانية  لعدم  اأو  الن�شجام، 
الطرفين ل�شبب اأو لآخر. ول �شك اأن طالق البكر اأه�ن من 
الثّيب اأو طالق �شاحبة ال�لد. ويمكن هنا ترتيب بع�ص الأم�ر 
بحيث تك�ن التكاليف المادية اأقل، كاأن يك�ن الحفل للزفاف 

ل للعقد، اإلخ.
للطرفين،  �شتت�شح  الأم�ر  كل  اأن  يعني  ل  هذا  بالطبع 
ر  و�شتنك�شف كل الخبايا والأطباع بحيث يتم تجاوز �شلبية ِق�شَ
المّدة تمامًا، ولكن هذه الفترة �شُتظهر -حتمًا- اأم�رًا كثيرة 
لن تت�شح اإن كانت الفترة ما بين العقد والزفاف مجّرد اأيام 
معدودات... واأي�شًا هذا ل يعني اأن ل �شلبيات في اإطالة فترة 

العقد، اإل اأنها اأه�ن بكثير من �شلبيات ِق�شر المدة.
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• وقود احلياة الزوجية:
ومن لطيف ما قراأت في هذا المجال -في اإحدى منتديات 
�شبكة النترنت- ما عّبرت عنه اإحدى الفتيات وقد �ُشئلت عن 
راأيها في اإطالة هذه الفترة فقالت: )اإن فترة الخطبة عبارة 
اأيام  باأجمل  الخاطبان  بها  ي�شتمتع  رومان�شية  لحظات  عن 

وهي وق�د للحياة الزوجية(. 

• تقرير وزارة العدل:
في الدرا�شة المعّدة من قبل اإدارة ال�شت�شارات الأ�شرية 
بين  الطالق  )اأ�شباب  عن  الك�يت  بدولة  العدل  ب�زارة 
الك�يتيين حديثي عهد بالزواج( كان على راأ�ص قائمة اأ�شباب 
قبل عقد  لي  تتبّين  لم  اأم�رًا  )اكت�شفت  البند:  الطالق هذا 
الِقران(... اأكثر من %64 من الإناث قال�ا ذلك، و%50 من 
الذك�ر. تق�ل الم�شرفة على الدرا�شة: )تدل هذه النتائج على 
غياب بع�ص الحقائق عن اأحد الطرفين اأو كليهما قبل عقد 
الِقران وه� اأمر ل ي�شتهان به، فلي�ص من ال�شهل على المرء اأن 
يكت�شف اأم�رًا بعد ف�ات الأوان خا�شة اإذا كانت على جانب 
عقد  قبل  ال�شخ�ص  بها  عرف  ل�  وربما  الأهمية،  من  كبير 



ما بني العقد والزفاف50

اأي�شًا على  اآخر. وقد يدل هذا الأمر  الِقران لكان له م�قف 
ال�شتعجال في اتخاذ قرار الزواج وعدم التحري الكافي عن 

الطرف الآخر(.

• خمرج تربوي وشرعي:
بين  النكاح  عقد  اإتمام  بمجّرد  اأنه  البع�ص  يق�ل  قد 
�شئ  عليه  يحرم  ول  له،  زوجة  الفتاة  هذه  ت�شبح  الطرفين 
خالل  الدخ�ل  يتحقق  قد  ولذا  بينهما،  ال�شتمتاعات  من 
فترة التعارف بعد العقد، الأمر الذي قد تترتب عليه بع�ص 
التعقيدات فيما ل� وقع الطالق قبل الزفاف، اأو فيما ل� ت�ّفي 
النا�ص  عند  الفتاة  �شتك�ن  وعندها  الفترة،  هذه  في  الزوج 
بكرًا، بينما هي في ال�اقع خالف ذلك، ولرّبما يحدث حمل 

ول يتبّين اإل بعد الطالق، وهي م�شكلة اأخرى.
نعم، هذه ال�شلبية محتملة، ولذا يجب اأن تك�ن هناك:

مدى  لتحديد  الطرفين  عند  �شل�كي  �شبط  حالة  اأوًل: 
محدد للعالقة، مع �شمان متابعة الأهل. وكما يقال: الأ�شل 

في هذه الفترة اأن اعِرف الآخر ول تعرف ج�شده.
ثانيًا: ت�عية الطرفين اإلى هذه ال�شلبيات.. للفتاة لكي ل 
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ت�شمح للطرف الآخر بتجاوز ما ه� متفق عليه، ولل�شاب كي 
يميز بين ما ُي�د فعله، وبين ما يجب فعله.

ثالثًا: يحّق للفتاة - �شمن عقد النكاح -اأن ت�شترط عدم 
الدخ�ل -بل مطلق ال�شتمتاعات على راأي فقهي اآخر- ويجب 
)يجب  ال�شريعة(:  )فقه  كتاب  ففي  به،  ال�فاء  الزوج  على 
على الزوجة اأن تفي لزوجها بحقه في ال�شتمتاع بها بالنح� 
المذك�ر في الم�شاألة ال�شابقة، حتى ل� كانت غير راغبة في 

ال�شتمتاع حين رغبته فيه، ما عدا الم�ارد التالية: 
نف�شها في  تمكينه من  ا�شترطت عليه عدم  ل�  ما  الأول: 
جميع ال�شتمتاعات اأو في بع�شها، اإما �شريحًا اأو �شمنًا، ومن 
زفافها،  وقبل  العقد  بعد  ما  فترة  خالل  تمكينه  ترك  ذلك 
ر عنها في بع�ص البالد بفترة الخط�بة، فاإنه يكفي  وهي المعبَّ
في عدم تمكين الزوجة من نف�شها فيها ما ل� ا�شتقر تباني 
العرف على عدم التمكين، بحيث �شار ذلك حا�شرًا في ذهن 
المتعاقدين حين التعاقد، وي�شير ذلك �شرطًا �شمنيًا ملزمًا 
على  بها  الإ�شتمتاع  في  والإقت�شار  �شق�ط حقه عنها  في  له 

الحدود الم�افقة لل�شرط...())). 
))) فضل الله: فقه الشريعة، ج3، مسألة 750.
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وفي كتاب )الم�شائل المنتخبة(: )يج�ز للمراأة في النكاح 
الدخ�ل  ت�شترط على زوجها عدم  اأن  الدائم  المنقطع وكذا 
بها، فل� ا�شترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويج�ز له ما 
�ش�ى ذلك من ال�شتمتاعات، نعم ل� ر�شيت الزوجة بعد ذلك 

بمقاربتها جازت له())).
تلك  من  الحّد  يمكن  ال�شابقة  الإجراءات  خالل  ومن 
ال�شلبية لتك�ن اإطالة الفترة هي الخيار الأن�شب في الزيجات 
التي تتم بين طرفين ل يعرف اأحدهما عن الآخر اإل القليل.

))) السيستاني: المسائل المنتخبة، المسألة ))0).
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اأو  الكلمات  خالل  من  الت�ا�شل  على  الب�شرية  القدرة 
الجتماعية  الحياة  ركائز  اأهم  من  واحدة  رة  المعبِّ الُجمل 
اأو  الثقافي  المظهر  في  والت�شّكل  للتط�ير  والقابلة  الناجحة 
العلمي اأو ال�شيا�شي اأو القت�شادي اأو غير ذلك، بحيث يحّ�ل 
اأو  كلمات  اإلى  بيانه  ين�ي  وما  ما يج�ل في ذهنه  كل طرف 
ُجمل تدّل على المطل�ب بالدقة والتحديد، ومن خالل يدرك 
حاجة الآخر اأو م�شاعره اأو طلبه اأو راأيه اأو غير ذلك. ونجاح 
هذا  مثل  على  يعتمد  منه  مهم  جانب  في  الزوجية  العالقة 

الت�ا�شل وفق اأ�ش�شه ال�شليمة.
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هذه القدرة الب�شرية تمظهرت في ق�له »تعالى«: {َوِإْذ َقاَل 
َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل 
ِبَحْمِدَك  ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماء  الدِّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها 
ُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن، َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء  َوُنَقدِّ
ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َهُؤلء 
ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا ِإلَّ َما َعلَّْمَتَنا 
ا  ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم، َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ
َماَواِت  َأنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّ

َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن}))).

وقد اختلفت الآراء في تاأويل هذه الآيات ال�شريفة، ل �شيما 
في ما له عالقة بالأ�شماء التي عّلمها اهلل اآدم، وبع�ص هذه 
الآراء يعتمد على روايات واأقاويل وردت في كتب الم�شلمين، 
واأق�شد بالروايات ما ه� مروي عن ر�ش�ل اهلل اأو عن اإمام، 
الأقاويل فما ه� منق�ل مثاًل عن مجاهد ومقاتل وحتى  اأما 
اأو  النبي  تروي عن  اأنها  تذكر  ل  الأقاويل  فهذه  عبا�ص،  ابن 
لي�شت روايات بح�شب الم�شطلح المعروف،  اإمام، فهي  عن 

وبالتالي فهي اآراء اأ�شحابها.

))) سورة البقرة:33-30.
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الق�ل الأول: هذه الأ�شماء اأ�شماء مخل�قات اهلل. كما في 
ابن عبـا�ص، قال: )عّلم  ال�شحاك، عن  الطبري عن  تف�شير 
اآدم الأ�شماء كلها، وهي هذه الأ�شماء التـي يتعارف بها  اهلل 
النا�ص: اإن�شان، ودابة، واأر�ص، و�شهل، وبحر، وجبل، وحمار، 

واأ�شباه ذلك من الأمم وغيرها())).
تف�شير  في  كما  المالئكة،  اأ�شماء  اأنها  الثاني:  الق�ل 
{َوَعلََّم  )ق�له:  البكري:  اأن�ص  بن  الربيع  عن  اأي�شًا  الطبري 

َءاَدَم اأَلْسَمآَء ُكلََّها} قال: اأ�شماء الـمالئكة())).

تف�شير  ففي  كلهم.  اآدم  ذرية  اأ�شماء  اأنها  الثالث:  الق�ل 
اأ�شلم  بن  زيد  بن  الرحمن  عبد  زيد(  ابن  )قال  الطبري: 
)فـي ق�له: {َوَعلََّم َءاَدَم اأَلْسَمآَء ُكلََّها}. قال: اأ�شماء ذّريته 

اأجمعين()3).
الق�ل الرابع: اأ�شماء حجج اهلل، ففي كتاب )بحار الأن�ار( 
)اإن  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام  عن  للمجل�شي، 
عر�شهم  ثم  كلَّها،  ُحجِجه  اأ�شماء  اآدم  عّلم  وجل«  »عز  اهلل 

))) ابن كثير: تفسير القرآن، ج )، ص 76.
))) الطبري: جامع البيان، ج)، ص 53).
)3) الطبري: جامع البيان، ج)، ص 53).
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اإِن  َه�ؤُلء  �ْشَماء  ِباأَ اأَنِبُئ�ِني  فقال:  المالئكة.  على  اأرواح  وهم 
لت�شبيحكم  الأر�ص  في  بالخالفة  اأحّق  باأنكم  اِدِقيَن  �شَ ُكنُتْم 
وتقدي�شكم من اآدم. فقال�ا: �ُشْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا اإِلَّ َما َعلَّْمَتَنا 
َك اأَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم، قال اهلل »تبارك وتعالى«: {َيا آَدُم  اإِنَّ
ا َأنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم} وقف�ا على عظيم  َأنِبْئُهم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ
منزلتهم عند اهلل »عز ِذكره«، فعِلم�ا اأنهم اأحّق باأن يك�ن�ا 
عن  غّيبهم  ثم  برّيته،  على  وحجِجه  اأر�شه  في  اهلل  خلفاء 
اأب�شارهم وا�شتعبدهم ب�ليتهم ومحبتهم، وقال لهم: {َأَلْم 
َماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن  َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّ

َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن}())).

تمّيز  على  ال�شريفة  الآيات  هذه  ت�ؤكد  الخام�ص:  الق�ل 
ليك�ن خليفته على  له  الإلهي  الختيار  بميزٍة تجعل  الإن�شان 
اأ�شا�ص  على  قائمًا  اأمرًا  له  بال�شج�د  الإلهي  والأمر  الأر�ص، 
في  يتلّخ�ص  التميُّز  هذا  تعّبدي.  اأمٍر  مجرد  ولي�ص  معل�م، 
الإبداع  على  القادر  الب�شري  العقل  بخلق  الإلهي  الإبداع 
والخالقية، وه� ما يميز العقل الب�شري عن عقل المالئكة، 
اإذ اأن عقل المالئكة غير قادر على ذلك، وه� ما يمّيزه اأي�شًا 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 6)، ص 83).
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عن عقل الحي�ان، فالحي�ان يفكر -ول� ب�شكل محدود- ولكن 
هل يمكن لتفكيره اأن يق�ده ل�شنع ح�شارة؟

الدماغ الب�شري كتلة من الده�ن والبروتينات تزن 1.4 
ع�شبية  خلية  مليار   85 حدود  على  يحت�ي  ولكنه  كجم، 
تت�شل فيما بينها بـ 100 تريلي�ن ارتباط! ويبلغ الط�ل الكلي 
للم�شارات الع�شبية في الفرد البالغ: نح� 5 ماليين وثمانمائة 
األف كم، اأي اأنها ت�شتطيع اأن تلف محيط الكرة الأر�شية نح� 
145 مرة ! هذا المخل�ق �شديد التعقيد في خلقه وفي اأدائه 
اعتبره القراآن اأنه الحّجة بين النا�ص واهلّل، وه� الذي ُيعرف 

به اهلّل وحقائق الإيمان، وُتعرف به الحياة.
»عليه  الباقر  محمد  الإمام  عن  ال�شدوق  اأمالي  في 
قال  ثم  ا�شتنطقه،  العقل  اهلل  خَلق  )لما  قال:  اأنه  ال�شالم« 
له: وعزتي  قال  ثم  فاأدَبر،  اأدبر  له  قال  ثم  فاأقَبل،  اأقِبل،  له 
اإل  اأُكمُلك  ول  منك،  اإلي  اأحب  ه�  خلقًا  خلقت  ما  وجاللي، 
فيمن اأحب. اأما اإني اإياك اآمر، واإياك اأنهى، واإياك اأثيب())).
الأ�شماء  اآدم  المراد ِمن تعليم  فاإّن  الق�ل،  وبح�شب هذا 

))) الصدوق: األمالي، ص 504.
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كلها، اأّن اهلل »عز وجل« و�شع في الإن�شان عقاًل خالقًا، قاد 
المختلفة،  لالأ�شياء  اأ�شماء  يبتكر  اأن  من  التمّكن  اإلى  اآدم 
في  يج�ل  عّما  بالكلمات  ر  يعبِّ واأن  العاقلة،  وغير  العاقلة 
ذهنه، ب�شياغة الجمل، وتركيبها مع بع�شها البع�ص.. وهذه 
القدرة هي واحدة من نتاجات ذلك العقل الجبار الذي تمّيز 
هذا  يظهر  اأن  عبثًا  لي�ص  ولذا،  لذلك.  م�شداق  وخير  به، 
المتنان الإلهي في ق�له »عز وجل«: {اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي 
َخَلَق، َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم، الَِّذي َعلََّم 

ِباْلَقَلِم، َعلََّم اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم }))). 

ويق�شم  القلم  ِذكر  وجل«  »عز  اهلل  يكرر  اأن  عبثًا  ولي�ص 
للكلمات  مرئية  ترجمة  هي  التي  الكتابة  على  وبالقدرة  به 

والمفاهيم والم�شاعر: {ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن}))).
جن�ص  عن  للتعريف  والمناطقة  الفال�شفة  اأن  نجد  كما 
)الإن�شان  قال�ا:  الم�ج�دات  �شائر  عن  وتمييزه  الإن�شان 
يعّبر  ناطقًا  يجعله  بم�شت�ى  وعقله  اأي عاقل،  ناطق(  حي�ان 
والتلميح،  بالت�شريح  وبالمجاز،  بالحقيقة  وبال�شعر،  بالنثر 

))) سورة العلق: )-5.
))) سورة القلم : ).
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واأفكاره  وم�شاعره  ورغباته  اآماله  عن  والإيجاز  بالإطالة 
في  ولي�ص  ذلك.  وغير  والخيال،  الحقيقة  وعن  وم�شاريعه، 
ال�ج�د المادي الذي نعرفه ونتعامل معه ما يمتلك مثل هذه 

القدرة الخالقة.

• األمهّية الجتماعية:
من  يبقى  ال�شريفة،  لالآيات  الحقيقي  التاأويل  كان  واأيًا 
اأّن اهلل »عز وجل« قد كّرم الإن�شان بالقدرة على  الم�شلمات 
الت�ا�شل الكالمي مع اأبناء جن�شه باأعلى م�شت�ى من القدرة 
اأهم  واحدة من  العظيمة  الإلهية  النعمة  التعبير، وهذه  على 
النا�ص،  بين  الجتماعية  العالقات  وتر�شيخ  تحقيق  و�شائل 

ومن بينها الم�دة بين الزوجين.
»عز  الخالق  �شنعه  للم�دة  �شماوي  تك�يني  َجعل  هناك 
الزوجية،  ُعلقة  والأنثى من خالل  الذكر  ارتباط  وجل« عند 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا  قال »عز وجل«: {َوِمْن آَياِتِه ان َخَلَق َلُكم مِّ
ًة َوَرْحَمًة إنَّ ِفي َذِلَك ليات  َودَّ لَِّتْسُكُنوا اَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
لتعزيز  الزوجان  يبذله  جهد  وهناك  ُروَن})))،  َيَتَفكَّ لَِّقْوٍم 

))) سورة الروم:)).
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هذه الم�دة وتر�شيخها وتنميتها لتتاأ�شل في ال�ج�د الأ�شري، 
وتر�شم ل�حة رائعة للم�شاعر الإن�شانية الراقية..

النب�ي:  وفي  مبدع...  فنان  يد  في  الفر�شاة  اأثر  وللكلمة 
)ق�ل الرجل للمراأة: اإني اأحبك، ل يذهب من قلبها اأبدًا())). 
وتعبيراتها  الحب  لكلمة  الإيجابي  الأثر  يقت�شر  ول 
المختلفة في اإطار الحياة الزوجية، بل هي حالة طبيعية في 
ما  وهذا  عام،  ب�شكل  الب�شرية  والعالقات  الب�شري  ال�جدان 
نالحظه في الخبر التالي: )مرَّ رجل في الم�شجد والإمامان 
محمد الباقر وابنه جعفر ال�شادق »عليهما ال�شالم« جال�شان، 
فقال له بع�ص جل�شائه: واهلل اإني لأحب هذا الرجل. قال له 
اأب� جعفر: األ فاأعِلمه، فاإنه اأبقى للم�دة وخير في الألفة())).

وفي المقابل، فاإّن �شعف اأو فقدان هذا العامل المهم في 
تك�ين م�شاعر الم�دة والحب، �شي�ؤّدي اإلى نتيجة كارثية!

• أرقام ذات دللة:
الأ�شرية- ال�شت�شارات  -اإدارة  العدل  ل�زارة  درا�شة  في 

))) الكليني: الكافي، ج5، ص 569.
))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 6)، ص30).
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بعن�ان اأ�شباب الطالق بين الك�يتيين حديثي عهد بالزواج، 
جاء من بين الأ�شباب المطروحة: )عدم ابداء الطرف الآخر 
بلغت  فقد  الدرا�شة،  هذه  ووفق  والعجاب(،  الحب  كلمات 
الن�شبة المئ�ية للم�افقة لدى الذك�ر باأنه من اأ�شباب الطالق 

)24.4%( بينما ارتفعت لدى الإناث لت�شل اإلى )%43(.
وهذا يعني اأن رغبة الزوجة في �شماع مثل هذه الكلمات 
ما  وه�  ذلك،  في  الزوج  رغبة  من  تقريبًا  بال�شعف  اأق�ى 
يجب اأن يلتفت اإليه الأزواج، اإذ قد يغيب عنهم ذلك، لأنهم 
ت�شعر  بينما  اإليه،  الملّحة  بالحاجة  داخلهم  في  ي�شعرون  ل 

الزوجة بذلك ب�شكل ق�ي.
وت�شير تجارب العامالت في مجال الإر�شاد الأ�شري -كما 
يتفق مع  الإناث  الن�شبة لدى  ارتفاع  اأن  اإلى  الدرا�شة-  تق�ل 
ال�اقع الك�يتي، فالكثير من الزوجات ي�شتكين من عدم اإبداء 
الزوج لكلمات الإطراء والإعجاب، مما يجعل الحياة الزوجية 
بالن�شبة اإليهن كئيبة وي�شعرن بعدم حب الزوج لهن. بينما قد 
الم�دة  كل  لها  يكّن  والزوج  ال�ش�رة،  بهذه  الم�شاألة  تك�ن  ل 
والحب، ولكن غاب عنه �شرورة اإخراج ما في القلب ب�ش�رة 

كلمات معّبرة.
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• فارق فسيولوجي:
)الرجال  الدماغ(:  كتابها )جن�ص  في  م�ير(  )اآن  تق�ل 
مكيَّف�ن على عدم التعبير عن م�شاعرهم، ذلك لأن قدرتهم 
بتك�ينها  اأدمغتهم  في  مف�ش�لة  بالم�شاعر  الإح�شا�ص  على 
اأكبر  بدرجات  اللفظي  الإف�شاح  على  قدرتهم  عن  المادي 
يجاهد  اأن  اإلى  بحاجة  الرجل  اأن  يعني  وهذا  الن�شاء(.  من 
التعبير  دوام  في  ينجح  كي  الَخْلقي،  الفارق  هذا  وي�شارع 
عن الحب وعن م�شاعره لزوجته، ولربما يحتاج اإلى اأن ينّبه 
نف�شه ويدّربها ويراقبها كي تتح�ل الم�شاألة عنده اإلى م�شاألة 
تلقائية. وفي المقابل على المراأة اأن تتفهم وج�د هذا الفارق 
بع�شهن  عند  الحا�شل  اللب�ص  يزول  كي  الرجل،  وبين  بينها 
تك�ن  اأحيان كثيرة ل  يعد يحبها، ففي  لم  الزوج  اأن  بت�ش�ر 
الم�شاألة من باب اأنه لم يعد يحبها، بل هي من باب اأن هذه 
هي فطرته التي ُخلق عليها. ولربما لهذا وجدنا النبي »�شلى 
اهلل عليه واآله« يحث ب�ش�رة غير مبا�شرة على اأن يق�ل الرجل 
للمراأة )اأحبك(.. فل� كانت الم�شاألة تلقائية لنتفى الداعي.

مغلقة،  �شناديق  )الرجال  اأن:  الماأث�رة  الحكمة  وفي 
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مفاتيحها الكالم(، وقال �شقراط: )تكلم حتى اأراك())). قد 
تك�ن الم�ّدة م�ج�دة، وهي قّ�ية، ولكنها في �شندوق مغلق، 
ولذا ل تدرك الزوجة وج�دها... تكلم اأيها الزوج، فكالمك 
مفتاح هذا ال�شندوق الأ�ش�د. وكذلك يفتر�ص بالمراأة حينما 
ت�شعر ب�ج�د مثل هذا البرود في التعبير عن الحب من قبل 
للتغلب  تدفعه  اأن  المكن�ن(  بالحب  عنه  ُيعَبّر  )فيما  الزوج 

عليها، فالم�شكلة في دماغه ل في قلبه!
الم�شع�ذين  اإلى  الزوجات  بع�ص  لج�ء  الم�ؤ�شف  ومن 
المحبة  يجلب  �شيء  عمل  اأو  لكتابة  وال�شحرة  والدجالين 
يقّدمه  مما  مانع  األ  للبع�ص  يبدو  وقد  ادعائهم..  بح�شب 
ه�ؤلء من دجل باعتبار ذكر الب�شملة وبع�ص الآيات القراآنية 
اأعمال ال�شحر  واآله« في �شمن  النبي »�شلى اهلل عليه  وا�شم 
المقدمة للزوجة، اإل اأن ال�اقع اأن ه�ؤلء يدّل�ش�ن ويخدع�ن 
طالبات )�شحر المحبة( بمثل هذه الأ�شماء المقد�شة والآيات 
القراآنية بهدف اإ�شفاء ال�شرعية على اأعمالهم اأو لمزيد من 
ل�شرعنة  يك�ن ذلك طريقًا حقيقيًا  ولن  خداع )عمالئهم(! 

اأعمالهم ال�شيطانية والباطلة.

))) شلبي: االرتقاء بالذات، ص 07).
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حقيقي  تاأثير  الأعمال  لهذه  اأكان  �ش�اء  حال،  كل  وعلى 
اأم ل، فاإن كل المبررات التي تقدمها الزوجة للج�ء اإليها ل 
اأن هذه ممار�شة كفرية، وعن  اأمام حقيقة  باأجمعها  ت�شمد 
علي »عليه ال�شالم« اأنه قال : )من جاء عرافا ف�شاأله و�شّدقه 
بما قال، فقد كفر بما انزل اهلل على محمد »�شلى اهلل عليه 

واآله«())).
وروي اأن امراأة �شاألت النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )اإن 
لأعطفه  �شحر  �شيئًا  �شنعت  واإني  غلظة،  علي  وبه  زوجًا  لي 
علّي. فقال ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: اأفٍّ لك، كّدرِت 
ومالئكة  الأخيار  المالئكة  ولعنتك  الطين،  وكّدرِت  البحار 

ال�شماوات والأر�ص())).

• الصراع مع الذكاء الصطناعي:
واإذا كانت الم�شكلة في كثير من الأزواج وا�شحة في �شعف 
باتت  التي  الجديدة  الظاهرة  اأّن  اإل  الت�ا�شل مع زوجاتهم، 
تعاني منها كثير من الأ�شر الحديثة هي ت�شاغل الطرفين عن 

))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 7)، ص 49).

))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 7)، ص 46).
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داخل  في  واحد،  مكان  في  وج�دهما  حال  البع�ص  بع�شهما 
البيت، ومن دون وج�د عمل حقيقي ي�شتدعي ذلك... وال�شبب 

ه� الهاتف الذكّي ! 
بكل  فيه  وي�شتغرق  الذكّي  بهاتفه  ُيم�شك  منهما  كلٌّ 
ح�ا�شه ل�شاعات و�شاعات وب�شمت مطبق، حتى يغلبهما -اأو 
من  ن�ع  اأي  دون  ال�شامت  اللقاء  لينتهي  النعا�ص  اأحدهما- 

الت�ا�شل الكالمي والعاطفي ول� بنظرة ود ومحبة.
عاطفي  جم�د  اإلى  �ش�ى  ل�شيء  ي�ؤدي  ل  ال��شع  هذا 
اأركان هذه الأ�شرة، ولربما تفككها،  تدريجي نهايته زعزعة 
ومن ثم الطالق اأو النف�شال، اأو الدخ�ل في متاهات اأخرى 
خطيرة، ل تقت�شر انعكا�شاتها على الزوجين، بل تمتد لت�شمل 
ويثير  ال�ش�ء،  به ظن  ُيَظن  قد  ال�شمت  وهذا  اأي�شًا.  الأبناء 
ر بطريقة خاطئة، حين تعتقد الزوجة باأن  ال�شك�ك، اإذ ُيف�شَّ
زوجها من�شغل باأخرى، ولربما �شك الزوج في زوجته ب�شبب 
ذلك، ول يخفى ما قد يخّلفه كل ذلك من تدمير للعالقة بين 

الطرفين ب�شكل قد ي�شعب ترميمه. 
فاإن  الزوجة  من  اأم  الزوج  من  ال�شمت  كان  اأ  و�ش�اء 
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لأن  ومهم،  فّعال  اأمر  بالكالم  جداره  وتحطيم  م�اجهته 
الكالم عن�شر من اأهم عنا�شر التفاهم بين اأفراد الأ�شرة.

ولذا، فاإن الزوجين اإذا كانا حري�شين على الأ�شرة التي 
كّ�ناها، وعلى ا�شتمرارية اأج�اء الم�ّدة والحب بين اأفرادها، 
كان من ال�شروري اأن ي�شعيا لتقنين ا�شتعمال الهاتف الذكي، 
واأن ل ي�شمحا )لذكاء( هذا الهاتف اأن يتغّلب على )ذكائهما(، 
واأن ل ُيعطيا المجال لهذا الجهاز الأ�شم اأن يتغّلب عليهما وقد 
التقنين  ومبدَعْين...  مفّكَرْين  عاقلين  ناطقين  اهلل  خلقهما 
يعني اأن ن�شيغ لأنف�شنا ق�اعد وق�انين.. مثاًل، بع�ص الأ�شر 
مائدة  على  جل�شت  اإذا  الأ�شرة  اأن  في  يتمّثل  قان�نًا  و�شعت 

الطعام، فعلى الجميع اأن ُيغلق اأو ُيبِعد هاتفه الذكي.
بع�ص الأ�شر اختارت اأن تك�ن لها جل�شة ي�مية تمتد ل�قت 
ومفعمة  التكن�ل�جيا،  ا�شتعمال  من  خالية  تك�ن  بحيث  ما 
بالأحاديث المتبادلة... وهكذا ت�شع كل اأ�شرة ق�انين تنّظم 
عملية ا�شتعمال الهاتف الذكي بحيث ل ي�ؤّثر على العالقات 
بين  الت�ا�شل  ا�شتمرارية  ولت�شمن  البينية،  الجتماعية 
الزوجين، وبينهما وبين الأبناء، وبين الأبناء بع�شهم البع�ص.
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المهم اأن ل نخرج مهزومين في ال�شراع الب�شري مع الآلة 
التي اأخذت بالألباب والقل�ب، ووّجهت الم�شاعر والتفكير في 
لالإن�شان،  الجتماعية  الطبيعة  على  �شلبًا  اأّثرت  اتجاهات 
واأن ل نتحّ�ل اإلى عبيد الآلة من حيث ل ن�شعر، فاإّن اإن�شانية 
نف�شه  الإن�شان  اإل حين يخلع  ب�شكل كامل  الإن�شان ل تتحقق 
ومن  وتعالى«،  »�شبحانه  هلل  عب�ديته  �ش�ى  عب�دية  كل  من 
خالل ذلك نحافظ على الكرامة التي مّيز بها اهلُل الإن�شان 

ْمَنا َبِني آَدَم}))). وه� القائل: {َوَلَقْد َكرَّ

))) سورة اإلسراء:70.
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الزوجية  الحياة  يجعل  اأن  وتعالى«  »�شبحانه  اهلل  يريد 
وقد  بالمعروف،  والمعا�شرة  والرحمة  الم�دة  على  مبتنية 
بالمعا�شرة  العزيز  اهلل  كتاب  في  والأوامر  الت��شيات  وردت 
 14 با�شتقاقاتها  )المعروف(  كلمة  با�شتعمال  بالمعروف 
مرة، من بينها ق�له »تعالى«: {َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف})))، 
ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف  وق�له »تعالى«: {َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرِّ
َظَلَم  َفَقْد  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  ِلَتْعَتُدوا  ِضَراًرا  ُتْمِسُكوُهنَّ  َوَل 

َنْفَسُه}))).

بينهما  المعا�شرة  تتم  اأن  تعني  بالمعروف  والمعا�شرة 

)))  سورة النساء: 9).
)))  سورة البقرة: )3).
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باأ�شل�ب لئق، من�شجم مع تعاليم ال�شرع، واأعراف المجتمع، 
وذلك من خالل:

1( اأن ي�ؤدي كل منهما لالآخر حق�قه، ل �شمن الحد الأدنى 
من الحق�ق، والذي ُيذكر عادة في الكتب الفقهية، كاأن 
هي  وبالمقابل  لل�شيف،  وث�بًا  لل�شتاء  ث�بًا  مثاًل  يعطيها 
تطالبه بثمن الر�شاع.. هذه لي�شت معا�شرة بالمعروف.. 
هذا قمة الّنكد الزوجي.. بل المراد اأن يك�ن ذلك �شمن 

الم�شت�ى المتعارف و�شمن الإمكانات المادية المتاحة.
2( اأن يك�ن هناك احترام متبادل، فاإذا كان الزوج مثاًل 
اأو  اأهلها،  عن  ال�شلبي  بالحديث  زوجته  م�شاعر  يجرح 
كانت  اأو  ويذّلها،  يهينها  كان  اأو  الج�شدية،  �شفاتها  عن 
المادية  ُتعيب على زوجها حالته  الل�شان  �شليطة  الزوجة 
اأو م�شت�اه التعليمي، فهذا كله لي�ص من المعا�شرة  مثاًل، 

بالمعروف.

• ما وراء الِقوامة:
واأما تحديد الِق�امة للرجل في اإطار العالقة الزوجية من 
َل  اُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ َجاُل َقوَّ خالل ق�له »تعالى«: {الرِّ
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َأْمَواِلِهْم}))) فال  ِمْن  َأنَفُقوا  َوِبَما  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  اهلُل 
واإيذائها والتعّدي  للزوج بظلم زوجته وقهرها  ال�شماح  يعني 

على حق�قها و�شخ�شّيتها وملكّيتها.
كر  كما اأّن ِق�امة الزوج على زوجته لي�شت رفعًا لقيمة الذَّ
على الأنثى، ول الزوج على الزوجة، بل ه� اإجراء تنظيمي، 
الم�ش�ؤوليات  فيها  اإن�شانية،  م�ؤ�ش�شة  يمّثل  الزوجية  بيت  لأّن 
المادية والعاطفية والحياتية، فال بّد اأن يك�ن هناك ن�ع من 

تنظيم هذه الحياة. وبالتالي فالق�امة تكليف، ل ت�شريف.
ال�اجبات  ببع�ص  الزوج  تكليف  يتّم  الِق�امة  خالل  فمن 
زوجته،  مع  م�شاركًة  تاأ�ش�شت  التي  الجتماعية  الن�اة  تجاه 
الطالق. كحق  ال�شالحيات  بع�ص  المقابل  في  له  واأعطيت 
اأن ت�شاركه في ذلك ل� ا�شترطت عليه في  علمًا باأن للزوجة 

العقد اأن تك�ن وكيلًة عنه في الطالق.
وبالتالي فاإّن الِق�امة ل تتنافى مع المعا�شرة بالمعروف، 
وال�شت�شعاف  والإيذاء  والقهر  الت�شّلط  اأبدًا  تعني  ل  لأنها 
-ل�  ردعه  لها  فاإن  ذلك،  مخالفة  على  اأ�شّر  ول�  والإ�شاءة، 

)))  سورة النساء: 34.
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بالظلم،  ير�شى  ل  »تعالى«  فاهلل  ال�شرع،  وبحكم  اأرادت- 
ل� كان من�شاأ الظلم ه� �ش�ء ال�شتغالل لل�شالحيات  فكيف 

المعطاة من قبله »�شبحانه«؟ 
ولذا قال »تعالى« بعد بيان بع�ص اأحكام العالقة الزوجية: 
اهلِل  ُحُدوَد  َيَتَعدَّ  َوَمن  َتْعَتُدوَها  َفاَل  اهلِل  ُحُدوُد  {ِتْلَك 
ِضَراًرا  ُتْمِسُكوُهنَّ  اِلُموَن})))، وقال: {َوَل  الظَّ ُهُم  َفُأوَلِئَك 
لَِّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوَل َتتَِّخُذوْا آَياِت 
َن  مِّ َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَت  َواْذُكُروْا  ُهُزًوا  اهلِل 
اهلَل  َأنَّ  َواْعَلُموْا  اهلَل  ُقوْا  َواتَّ ِبِه  َيِعُظُكم  َواْلِحْكَمِة  اْلِكَتاِب 
ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم})))، وقال »عّز ا�شمه«: {َواْعَلُموْا َأنَّ اهلَل 

َيْعَلُم َما ِفي َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه})3).

دع هنا لج�ء الزوجة اإلى الحاكم ال�شرعي  وِمن �ش�ر الرَّ
بعن�ان  ُيعرف  ما  بينها  ومن  الالزمة،  الإجراءات  لتخاذ 
)طالق ال�شرر( اأو )الطالق لل�شرر(، ومن م�ارده ما ل� كان 
ي�ؤذيها بال�شرب مثاًل، وذلك �شمن اإجراءات ترتيبية معّينة 

))) سورة البقرة: 9)).

))) سورة البقرة: )3).

)3) سورة البقرة: 35).
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�شاأذكرها في م��شع اآخر من هذا الكتاب.

• استضعاف الزوجة:
م �ش�رة من �ش�ر المعا�شرة بين الزوجين  الآية التالية تقدِّ
ب�ش�رة  اأي  المعروف،  بغير  معا�شرة  باأنها  تّت�شف  ولكنها 
ُتخالف الإرادة الإلهية وت��شيات ال�شماء في ترتيب العالقة 
الإطار،  هذا  في  نم�ذج  مجّرد  وهي  والمراأة،  الرجل  بين 
الَِّذيَن  َها  {َيَأيُّ »تعالى«:  قال  متعّددة،  اأخرى  �ش�ر  وج�د  مع 
َتْعُضُلوُهنَّ  َوَل  َكْرهًا  َتِرُثوْا النَِّسآَء  َأن  َلُكْم  َيِحلُّ  َءاَمُنوْا َل 
َبيَِّنٍة  ِلَتْذَهُبوْا ِبَبْعِض َمآ َءاَتْيُتُموُهنَّ ِإلَّ َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة مُّ
َتْكَرُهوْا  َأن  َفَعَسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفِإن  ِباْلَمْعُروِف  َوَعاِشُروُهنَّ 

َشْيئًا َوَيْجَعَل اهلُل ِفيِه َخْيرًا َكِثيراًً}))).

 فهذه الآية تطرح م�شكلة اجتماعية عهدتها المجتمعات 
للنبي  المعا�شر  الإ�شالمي  المجتمع  وعاي�شها  الجاهلية، 
»�شلى اهلل عليه واآله« وتبرز حالة ا�شت�شعاف الرجل للمراأة 
-بما في ذلك الزوجة- انطالقًا من ق�ته الج�شدية اأو تفّ�قه 
العن�اني كزوج اأو اأب اأو اأخ، وذلك بال�شغط عليها لال�شتيالء 

))) سورة النساء: 9).
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م�شتحقات  عن  للتنازل  لدفعها  اأو  الإرث،  من  ن�شيبها  على 
الت�شرف  اأن هذا  ر  ُتقرِّ والآية  �ش�اه.  اأو  الم�ؤخر  من  مهرها 

يعتبر اأكاًل للمال الحرام، وممار�شة للظلم.
وعليه، فاإنَّ الت�شريع -والقيم الأخالقية اأي�شًا- يحّددان 
للرجل الم�ؤمن اأطر العالقة الإن�شانية الإ�شالمية التي تربطه 
بالمراأة كزوجة اأو ابنة اأو اأخت اأو غير ذلك، على اأن ل يك�ن 

رًا ل�شطهادها. عُف المراأة اأ�شا�شًا لحرمانها، ومبرِّ �شَ
الروؤية  في  م  ومقَدَّ اأ�شا�شي  عن�شر  الداخلي  الرادع  هذا 
الإ�شالمية لتحقيق الأمن الجتماعي، لأنه ه� الق�ة الحقيقية 
والعق�بات  الق�انين  كت�شريع  المتن�عة  الردع  و�شائل  �شمن 

وما اإلى ذلك.
ارتكبت  ل�  فيما  وهي  واحدًة  حالًة  الآية  ت�شتثني  نعم، 
الزوجة الزنى، ففي مثل هذه الحالة، يمكن للرجل ممار�شة 
اأو  كاًل  المهر  من  بمالها  ذلك  لتفتدي  ال�شغط  األ�ان  بع�ص 
بع�شًا، كعق�بٍة لها على هذا النحراف من جهة، اأو كتع�ي�ٍص 
للرجل عما اأنفق عليها فيما �شبق، اأو كتع�ي�ص نف�شي واعتباري 

نتيجة اإ�شاءتها اإلى م�شاعر الكرامة وال�شرف عنده.
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العام  المنهج  معالم  الآية  ر�شمت  فقد  العم�م،  وعلى 
لطبيعة العالقة بين الطرفين، وهي المعا�شرة بالمعروف التي 
تتمّثل في احترام المراأة في م�شاعرها وع�اطفها و�شخ�شيتها 

الم�شتقّلة كاإن�شانة محترمة في اإرادتها وتفكيرها.
اإلى م�شاألة اأخرى في نف�ص الإطار {َفِإن  ثم تلتفت الآية 
َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوَيْجَعَل اهلُل ِفيِه َخْيرًا 
اأمرًا طارئًا نتيجة  َكِثيرًا} فقد تك�ن تلك الم�شاعر ال�شلبية 
الإيجابيات  كل  الروؤية  عن  تحجب  انفعالية  حالة  اأو  م�قف 
اأو �شتك�شفها الأيام، والمتمثلة  الأخرى التي يعرفها الإن�شان 
في �شخ�ص الطرف الآخر، اأو فيما يتعلق بتربية الأبناء الذين 
التربية متكاملة..  لتك�ن  الأب�ين معًا  اإلى رعاية  هم بحاجة 
خيٌر،  وال�شّر  �شٌر  الخير  اأن  له  ف�شُيخّيل  الإنفعال  غّلب  فاإذا 

وتغيب الحكمة ويقترب من الت�شرف الخاطئ.
واأنت تحكم على  للرجل: كن م��ش�عيًا  ولهذا يق�ل اهلل 

الأم�ر والأ�شخا�ص، وليكن العدل منهجك في ذلك كله.
التزم�ا  عندما  الم�شلمين  اأّن  اإلى  ننتبه  اأن  المفيد  ومن 
بهذه الت�شريعات، وترّب�ا عليها، ا�شتطاعت اأن تتغّلب على كثير 
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لم الجاهلي الذي عا�شته المراأة في حق�قها  من مظاهر الظُّ
المادية والمعن�ية، وبداأ الإن�شان الم�شلم ينظر اإليها كاإن�شان 
كامٍل، له حق�ق وعليه واجبات ل�شيما بلحاظ ق�له »تعالى«: 
َبْعُضُكم  ُأنَثى  َأْو  َذَكٍر  ن  مِّ نُكم  مِّ َعاِمٍل  َعَمَل  ُأِضيُع  َل  {َأنِّي 
مِّن َبْعٍض})))، وقد امتدح اهلل الم�ؤمنين ال�شالحين معتبرًا 
َأْزَواِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َنا  {َربَّ يق�ل�ن:  اأنهم  �شفاتهم  من  اأن 
ُأْوَلِئَك ُيْجَزْوَن  ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما،  َة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا  َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرَّ
ْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسالًما، َخاِلِديَن ِفيَها  اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا َوُيَلقَّ

ا َوُمَقاًما}))). َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّ

• الزوجة احلكيمة:
النبي  هجرة  ح�ل  الط��شي  لل�شيخ  )الأمالي(  كتاب  في 
»�شلى اهلل عليه واآله« اإلى المدينة حديث يتناول تفا�شيل ما 
اأن هجم الم�شرك�ن المترب�ش�ن بالدار على علي  جرى بعد 
علي  )واأمهل  قال:  النبي،  اأنه  يظن�ن  وهم  ال�شالم«  »عليه 
»�شل�ات اهلل عليه« حتى اإذا اأعتّم من الليلة القابلة انطلق ه� 
وهند بن اأبي هالة حتى دخال على ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 

))) سورة آل عمران: 95).
))) سورة الفرقان: 76-74.
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واآله« في الغار، فاأمر ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« هندًا 
اأن يبتاع له ول�شاحبه بعيرين، فقال اأب� بكر: قد كنُت اأعددُت 
لي ولك يا نبي اهلل راحلتين نرتحلهما اإلى يثرب. فقال: اإني 
ل اآخذهما ول اأحَدهما اإل بالثمن. قال: فهي لك بذلك، فاأمر 
الثمن،  فاأقب�شه  ال�شالم«  »عليه  عليًا  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
»�شلى  النبي  وقال  اأمانته..  واأداء  ذمته  بحفظ  اأو�شاه  ثم 
باأمٍر  اإليك يا علي  اإنهم لن ي�شل�ا من الآن  اهلل عليه واآله«: 
، فاأِدّ اأمانتي على اأعين النا�ص ظاهرًا،  تكرهه حتى تقِدَم علَيّ
ثم اإني م�شتخلفك على فاطمة ابنتي وم�شتخلٌف ربي عليكما 
وم�شتحفُظه فيكما، واأمَره اأن يبتاع رواحَل له وللف�اطم وَمن 
اأزمع للهجرة معه من بني ها�شم. قال اأب� عبيدة: فقلت لعبيد 
اهلل - يعني ابن اأبي رافع - اأَو كان ر�ش�ل اهلل»�شلى اهلل عليه 
واآله« يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال: اإني �شاألت اأبي عما �شاألَتني، 
ث بهذا الحديث، فقال: فاأين يذهب بك عن مال  وكان يحِدّ
اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اإن  وقال:  ال�شالم«؟  »عليها  خديجة 
عليه واآله« قال: ما نفعني ماٌل قط مثل ما نفعني ماُل خديجة 
»عليها ال�شالم«، وكان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« يفك 
الَكل( ال�شعيف  من ماِلها الغارَم والعاني( الأ�شير )ويحمل 
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بمكة،  كان  اإذ  اأ�شحابه  فقراء  ويرفد  النائبة،  في  )ويعطي 
رحلت  اإذا  قري�ص  وكانت  الهجرة،  منهم  اأراد  من  ويحمل 
كانت  وال�شيف-  ال�شتاء  رحلة  -يعني  الرحلتين  في  عيُرها 
وكان  ماًل،  قري�ص  اأكثر  وكانت  لخديجة،  العير  من  طائفة 
»�شلى اهلل عليه واآله« ينفق منه ما �شاء في حياتها ثم ورثها 

ه� وُولُدها بعد مماتها())).
�شيدات  من  ل�احدة  تكريم  من  فيه  ما  مع  الم�شهد  هذا 
ن�شاء اأهل الجنة، اإل اأنه ي�شت�قفنا عند ق�شية م�شاركة المراأة 
زوَجها في تحّمل اأعباء الحياة كن�ع من اأن�اع ا�شطباغ الحياة 

الزوجية بعن�ان المعروف.
الإنفاق على  الزوجة  ال�شرعية ل يجب على  الناحية  من 
الأ�شرة بل ول على نف�شها من مالها واإن كانت م�شتغنية من 
خالل راتبها اأو من اإرٍث اأو غيرهما. لحظ الم�شاألة: )يحرم 
تح�شل  الذي  بها  الخا�ص  زوجته  مال  ياأخذ  اأن  الزوج  على 
عليه من عملها وما ياأتيها من هدايا وغير ذلك اإل بر�شاها 
وطيب نف�شها واإل كان غا�شبًا ظالمًا، ول يج�ز له اإ�شطهادها 
ينفق  اأن  عليه  ويجب  له،  مالها  لإعطاء  قب�لها  عدم  نتيجة 

))) الطوسي: األمالي، ص 468.
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عليها من ماله ول� كانت م�شتغنية بما لها من مال())).
هذا من حيث المبداأ ال�شرعي، ولكن متى ما كانت الحياة 
الزوجية مبتنية على التفاهم والحب والتراحم بين الطرفين 
بناء  كيفية  على  و�شيتفاهمان  تزول،  العناوين  هذه  فكل 
المادي،  بينها الجانب  المختلفة ومن  حياتهما في الج�انب 
ولن  الأ�شرة،  بناء  اأجل  الت�شحيات من  الزوجة كل  و�شتقدم 

يك�ن لهذه الم�شاألة م�قعًا في خ�شاٍم بينهما. 

(() arabic.bayynat.org/ListingFAQ2.aspx?cid=255&Lan-
guage=1





التضحية خلق أصيل

وا�شتغناٌء  اإرادي  تـخلٍّ  اأنها  على  الت�شحية  تعريف  يمكن 
اختياري وتنازٌل بعزيمة وعقالنية عن ميزة اأو منفعة اأو لّذة 

اأو ُملك �شخ�شي لغاية �شامية نبيلة. 
نجد  فلن  القديمة،  اللغ�ية  المعاجم  اإلى  رجعنا  ول� 
الذي  المعنى  الي�م،  فيه  ن�شتعمله  كالذي  معنًى  للت�شحية 
يختزن مفه�م الإيثار، والبذل لالآخرين دون مقابل، وتقديم 

الآخرين على النف�ص.
والأحاديث  الكريم  القراآن  اإلى  رجعنا  اإذا  ل�  وهكذا 
بل  المعنى،  بهذا  الكلمة  لهذه  ا�شتعماًل  نجد  فلن  ال�شريفة 
لكلمة  الأ�شلي  فالمعنى  الأنعام،  نحر  اأو  ذبح  في  ت�شتعمل 
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وقت  ْحَ�ة؛  و�شَ َحى:  )�شُ العرب:  ل�شان  في  كما  حى(  )�شُ
ِإَذا  َواللَّْيِل  َحى،  {َوالضُّ »تعالى«:  قال  النهار()))..  ارتفاع 
ا�شُتعملت  النهار  بارتفاع  الحرارة  ت�شتد  وحيث  َسَجى}))). 
اأن ال�شخ�ص يتاأّذى من حرارة  كلمة )ي�شحى( للدللة على 
َوَل  ِفيَها  َتْظَمُأ  َل  {َوَأنََّك  »تعالى«:  اهلل  قال  ال�شم�ص. 
َتْضَحى})3)، اأي: ل ي�ؤذيك حر ال�شم�ص. واإذا ذبحت الأنعام 
اأو ُنِحرت وقت ال�شحى كما في منا�شك الحج من ي�م العا�شر 
َيت: )اأُ�شحية(. ولذا ال�شتعمال القديم  من ذي الحجة، �ُشمِّ

لكلمة )ت�شحية( يعني ذبح اأو نحر الأنعام.
كلمة  ا�شتعمال  في  العرب  ت��ّشع  جدًا  متاأخر  زمن  وفي 
)ت�شحية( لت�شمل المعنى الذي ن�شتعمله بكثرة للدللة على 
الإيثار، والبذل لالآخرين دون مقابل، كق�لنا: )الأم ت�شّحي 

من اأجل اأبنائها(. 
والتقديم،  والفداء،  الإيثار،  كلمات  فنجد  ذلك  قبل  اأما 
بدائل عن كلمة )ت�شحية(، وقد عّبر القراآن الكريم عن هذا 

))) ابن منظور: لسان العرب، ج4)، ص 475.
))) سورة الضحى: )-).

)3) سورة طه: 3)).
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اَر  المفه�م في ق�له »�شبحانه وتعالى«: {َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّ
َيِجُدوَن  َوَل  ِإَلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّوَن  َقْبِلِهْم  ِمن  َواإْلِيَماَن 
َأنُفِسِهْم  َعَلٰى  َوُيْؤِثُروَن  ُأوُتوا  ا  مَّ مِّ َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  ِفي 
ُهُم  ِئَك  َفُأوَلـٰ َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق  َوَمن  َخَصاَصٌة  ِبِهْم  َكاَن  َوَلْو 

اْلُمْفِلُحوَن}))).

من  وذلك  الدللة،  هذه  لها  لعبارات  ا�شتعماًل  نجد  اأو 
قبيل ما قاله المتنبي بحق �شيف الدولة))) حين و�شف روح 

الت�شحية الحربية فيه كالتالي:
الجي�ُص جي�شك غير اأنَّك جي�ُشه 

فــي َقلِبــه وُيمِنــه و�ِشماِلــه     
كـــلٌّ ُيريــــُد رجــــاَله لحيــاِتـــــــــه 

يا َمن ُيريد حياَته لرجاِله        

))) سورة الحشر: 9.
دافعوا عن حدود  الذين  ِمن األمراء األبطال  الَحْمداني  الدولة  ))) سيف 
الهجري، وكان  الخامس  القرن  الروم في  الدولة اإلسالمية ضد غزوات 
حاكم الدولة الحْمدانية، ولفروسيته واهتمامه بذلك َجَمع مما كان يعلق بثيابه 
من غبار الحروب التي خاضها بنفسه مقدار لِبَنة وأوصى أن تُوَضع تحت 

رأسه في قبره.
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• دوافع التضحية:
1ـ الحر�ص على التحّلي بمكارم الأخالق.. )دافع روحي(
الغرائزي  اأو  لالأبناء،  ال�الدين  كحب  الفطري  الحب  2ـ 

كالحب تجاه الجن�ص الآخر. )دافع عاطفي(
وال�شخ�شية..  العامة  ونتائجه  الت�شحية  قيمة  معرفة  3ـ 

)دافع عقلي(
)دافع  الأخروي..  العطاء  على  الح�ش�ل  في  الرغبة  4ــ 

اإيماني(
يقّدمها  التي  كالت�شحية  بالنتماء،  ال�شع�ر  ق�ة  5ـ 
�شد  ا�شت�شهادي  عمل  على  ُيقِدم�ن  حين  الفدائي�ن 

الجي�ص المعتدي والمحتل.. )دافع اجتماعي(
والإخال�ص عند الت�شحية مهم، �ش�اء كان الدافع حبًا اأو 
رغبة في عطاء اأخروي اأو تم�ّشكًا بمكارم الأخالق... اأيًا كان 

الدافع، لتت�قع المقابل، واإل:
في  يبالغ�ن  ممن  كنَت  اإن  -خا�شة  نف�َشك  �شُتتِعب  1ــ 
الت�شحية- لأنك قد ل تجد تقديرًا اأو ت�شحية م�ازية اأو 

بنف�ص الحجم.
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2ـ اأو �شتك�ن لك رّدة فعل تمتنع من خاللها عن الت�شحية 
في م�ارد اأخرى، تحت �شعار: خيرًا تعمل �شرًا تلقى.

3ــ اأو تف�شد عالقتك مع الآخر بالنزاع اأو المّن.
4ـ اأو �شتدفع النا�ص لالبتعاد عنك خ�فًا مما �شبق، لأنهم 
اأنك �شتطالبهم بالمثل، وهم غير قادرين  يدرك�ن �شلفًا 

على ذلك.

• قيمة التضحية:
المبغ��شة..  تبرز من خالل ك�نها �شد )الأنانية(  وهي 
هناك  فاإن  لذا  الحياة،  هذه  في  بمفرده  يعي�ص  ل  فالإن�شان 
فيه..  يرغب�ن  اأو  اإليه  يحتاج�ن  فيما  الأفراد  بين  تناف�شًا 
على الطعام.. على الطريق الذي ي�شلك�نه.. على حق معّين 

)طاب�ر انتظار.. الح�ش�ل على م�قع قيادي.. اإلخ.
الأنا  الآخر؟  اأم  اأنا..  خيارين،  بين  الإن�شان  يك�ن  وهنا 
م  ق�ية، الم�شلحة ال�شخ�شية ق�ية.. ولذا َمن يعار�شها وُيقدِّ
اأنه قاوم نف�َشه وَتغلَّب عليها..  الآخر على نف�شه، فهذا يعني 
لذا تك�ن له قيمة عليا. وكلما كان تقديم الآخر في اأمر اأكثر 

اأهمية اأو في ظروف اأ�شد، كلما ازدادت قيمة الت�شحية.
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اأّمي  قال: )راأيت  اأنه  ال�شالم«  »عليه  الح�شن  الإمام  عن 
فاطمة »عليها ال�شالم« قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم 
بح و�شمعتها تدع�  تزل راكعة �شاجدة حّتى اّت�شح عم�د ال�شّ
تدع�  ول  لهم  الّدعاء  وتكثر  وت�شّميهم  والم�ؤمنات  للم�ؤمنين 
كما  لنف�شك  تدعين  ل  ِلَم  اأّماه  يا  لها:  فقلت  ب�شيء  لنف�شها 

تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بنّي الجار ثّم الّدار())).

• جمالت التضحية:
يهّمنا  للت�شحية مجال في كل تفا�شيل حياتنا، ولكن ما 
الزوجية،  العالقة  اإطار  في  الت�شحية  عن  الحديث  ه�  هنا 
حيث تعتبر الت�شحية من قبل الزوجين من اأهم ع�امل نجاح 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا  العالقة بينهما: {َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَياٍت  َودَّ لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
ت�شحية  من  لبد  اإذًا  ورحمة،  م�دة  ُروَن})))...  َيَتَفكَّ لَِّقْوٍم 
واإيثار، لأن من ل�ازم الم�دة والرحمة تحقق الت�شحية، على 
اأن ل نخلط بين الت�شحية واأداء اأو تحّمل الم�ش�ؤولية.. فربُّ 
الأ�شرة م�شئ�ل عن تاأمين رزق اأبنائه.. هذا تحّمل للم�ش�ؤولية 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 43، ص )8.
))) سورة الروم:)).
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عن  مثاًل  م�شئ�لة  الأ�شرةهي  ربة  وهكذا  ت�شحية..  ولي�ص 
�شحة اأبنائها.. فعالجها لأبنائها اأداء ل�ظيفة ولي�ص ت�شحية.
وهكذا الزوج م�شئ�ل عن النفقة على زوجته.. هذا اأداء 
اإلى  اأحيانًا  ي�ؤّدي  واجب ولي�ص ت�شحية.. والخلط بينهما قد 
وق�ع نزاع. ولذا ن�شمع منه عبارات من قبيل: )اأنا اأ�شّحي(.. 

ون�شمع منها عبارات من قبيل: )ل غ�شبًا عليك(.
ال�شخ�شية من  واحتياجاته  براحته  ي�شّحي  الذي  الزوج 
نف�شه،  من  عنده  اأولى  لأنهم  واأبنائه،  زوجته  اإ�شعاد  اأجل 
مقابلة  اإلى  ويدفعهم  ذلك،  له  وُيقّدرون  عي�نهم  في  َيكبر 
هذه الت�شحيات بالُح�شنى، فالزوجة تندفع لحترام وتقدير 
نح�  يندفع�ن  والأبناء  المقابلة..  الت�شحية  وتقديم  زوجها 
عن  نتحدث  كنا  اإذا  اللهم  اإل  اأبيهم..  اإلى  والإح�شان  البر 

زوجة خبيثة النف�ص عديمة ال�شع�ر.. فهذا اأمر اآخر.
م الت�شحيات وتّتخذ قرارات قد  وهكذا الزوجة التي ُتقدِّ
�شعادتها  اأن  وتجد  ال�شخ�شية  طم�حاتها  ح�شاب  على  تك�ن 
في اإ�شعاد اأ�شرتها، وهي اأول�يتها، فاإنها تحتلُّ مكانة عظيمة 

في قل�ب اأفراد اأ�شرتها.
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هذه النتيجة قد ل َتظهر في نف�ص ال�قت، ولكن فلتثق اأنها 
تحفر عظمتها في قل�بهم باأجمل �ش�رة!

ودورات  البرامج  بع�ص  اأن  الي�م  ولكن -ولالأ�شف- نجد 
باتت  درجة  اإلى  بق�ة،  )الأنا(  على  ترّكز  الذات،  تنمية 
وخ�شارة  )�شذاجة  عن  عبارة  ذلك-  -ب�شبب  الت�شحية 

وغباء( في مفه�م الزوج والزوجة.
الأنا المت�شّخمة يمكنها اأن تدفع ق�يًا نح� تفكيك الأُ�َشر 
اإل  يفّكر  ل  فالزوج  الم�شتمرة،  البينية  والنزاعات  بالطالق 
تحت  اأخرى  اإلى  امراأة  من  ي�م  كل  ويتنّقل  رغباته،  باإ�شباع 

عن�ان الزواج الم�ؤقت وما �شابه، واأ�شرته اآخر اهتماماته.
اأحالمها  لها  يحقق  ما  اإل  زواجها  من  تريد  ل  والزوجة 
ال�ردية في ال�شفر، وعمليات التجميل غير المبررة، والإنفاق 

ببذخ، واأمثال ذلك، والنتيجة مدّمرة من دون �شك ول ريب.



اجلمود العاطفي

حتى  »تعالى«،  اهلل  عند  كبرى  قدا�شٌة  الزوجية  ِلبيِت 
اأمٌر  باأّنه  ــــ  النب�ية  الأحاديث  بع�ص  في  ــــ  الطالق  ر عن  ُعبِّ
َيهتّز له عر�ُص الرحمن. والقراآن الكريم يبّين لنا اأنَّ العالقة 
ه،  الزوجية تت�شمن ميثاقًا غليظًا، لي�ص بالهّين ك�شُره وَنق�شُ

يَثاًقا َغِليًظا}))). قال »تعالى«: {َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ
اأخالقيات  هناك  الغليظ  الميثاق  هذا  على  وللحفاظ 
العالقة، ف�شاًل عن  بهذه  واأحا�شي�ص تحيط  واآداب وم�شاعر 
الجانب،  ذلك  على  الحر�ص  من  ولبد  وال�اجبات،  الحق�ق 
كما الحر�ص على جانب الحق�ق وال�اجبات. اأّما َمن يريد اأن 

))) سورة النساء:)).
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ُيدير بيَت الزوجية على وْقع نظاِم الحق�ق وال�اجبات فقط، 
عليه  ويحكم  التفكيك،  �َشهل  مادّي  وج�د  اإلى  يحّ�له  فاإّنما 
وانعكا�شاتها  والم�دة  والعاطفة  الروح  بالدمار....  تدريجيًا 
الزوجية: {َوِمْن  والحي�ية على بيت  الحياة  التي تفي�ص  هي 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل  آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن}))). ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ َودَّ َبْيَنُكم مَّ

ومن هنا نجد -في �شيرة م�لتنا فاطمة الزهراء »عليها 
ال�شالم«- اأنها َتقنُع بالحياة الب�شيطة، وت�شِبُر على التعب، ول 
َتدخل في م�شاوماِت الحق�ِق وال�اجبات مع زوجها كي ت�شل 
اإلى ما تريد، كما ن�شهد في بع�ص الخالفات الزوجية الي�م. 
وفي المقابل، نجد عليًا »عليه ال�شالم« مع كل ان�شغالته وتعبه 
في  ال�شالم«  »عليها  الزهراء  لإعانة  ُيبادر  المنزل،  خارج 
اأعمال المنزل، بل وي�ؤِثر اأن يتَعب ه� لت�شتريح هي من العناء.

التناغم  �ش�رة  لنا  تنقل  التي  الأخبار  هي  وعديدٌة 
والتفاهم والت�اد والتراحم التي كانت تغمر بيت علي وفاطمة 
في  حتى  بل  الطبيعية،  الظروف  في  لي�ص  ال�شالم«،  »عليه 
في  الإن�شان  يخرج  الأحايين  اأكثر  ففي  الظروف،  اأ�شعب 

))) سورة الروم:)).
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قال  كما  الطبيعية  النف�شية  الحالة  عن  الع�شيبة  الظروف 
رُّ  ُه الشَّ »�شبحانه وتعالى«: {ِإنَّ اإْلِنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا، ِإَذا َمسَّ

َجُزوًعا})))، اإل اأن حال الزهراء وعلي لم يكن كذلك.

»عليه  الم�ؤمنين  اأمير  رواه  ما  ال�ش�ر  هذه  بين  من 
تلك  ي�شترجع  حين  وكاأّنه  �شعد،  بني  من  لرجل  ال�شالم« 
التي كان يعي�شها مع الزهراء،  ال�شعيدة والجميلة  اللحظات 

اإنما يفتقدها ويحّن وي�شتاق اإليها.
ُثك عّني وعن فاطمة الزهراء؟ اإنها كانت  قال: )األ اأحدِّ
وطحنت  �شدرها،  في  اأّثر  حتى  بالِقربة  فا�شتَقت  عندي، 
حى حتى َمِجلت يداها( اأي ظهر فيها انتفاخات تحت�ي  بالرَّ
)وك�َشَحت  الخ�ِشنة  ْلبة  ال�شُّ بالأَ�شياء  العمل  من  الماء  على 
الِقدر حتى دُكَنت  واأوقدت تحت  ثياُبها،  ت  البيَت حتى اغبرَّ
رٌّ �شديد، فقلُت لها: ل� اأتيِت اأباك  ثياُبها، فاأ�شابها من ذلك �شُ
ف�شاألِته خادمًا يكفيِك َحّر( �شدة )ما اأنت فيه من هذا العمل. 
اثًا(  ُحدَّ عنده  ف�جَدْت  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  فاأتت 
اهلل  »�شلى  فعلم  فان�شرفت،  )فا�شتحَيت  يتحدث�ن  جماعة 
عليه واآله« اأنها قد جاءت لحاجة. قال »عليه ال�شالم«: فغدا 

))) سورة المعارج:9)-0).
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ِلفاعنا،  في  ونحن  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  علينا 
وعليك  فقلت:  عليكم،  ال�شالم  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  فقال 
ال�شالم يا ر�ش�ل اهلل، ُادخل. فلم َيعُد اأن يجل�ص عندنا، فقال 
»�شلى اهلل عليه واآله«: يا فاطمة، ما كانت حاجتك اأم�ص عند 
اأن يق�م،  اإن لم ُتجبه  محّمد؟ قال »عليه ال�شالم«: فخ�شيُت 

فاأخرجت راأ�شي فقلت: اأنا واهلل اأُخبرك يا ر�ش�ل اهلل(.
ما جرى، حيث  �شرد  في  ال�شالم«  »عليه  الإمام  وي�شتمر 
اأخبر النبي ب�شبب وف�د الزهراء عليه، فعر�ص النبي عليهما 

بدياًل عن الخادم، وهي ت�شبيحة الزهراء الخالدة.
النبي  الذي جعل  ال�شبب  التالية  الرواية  من  لنا  ويّت�شح 
بعثني  والذي  فاطمة،  )يا  قال:  حيث  البديل  هذا  َيعر�ص 
بالحّق، اإّن في الم�شجد اأربعمائة رجل ما لهم طعام وثياب، 
اأهل  حال  يخفي  ول  �شاألِت())).  ما  لأعطيتِك  خ�شيتي  ول�ل 
ّفة من المهاجرين المعَدمين الذين اآواهم النبي هناك. ال�شُّ
ْيِت  )َم�شَ ذلك:  بعد  قال  الم�ؤمنين  اأمير  اأن  رواية  وفي 
تريدين من ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« الدنيا( اأي ما 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 43، ص 85.
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يعينك في اأمر هذه الحياة )فاأعطانا اهلل ث�اب الآخرة())).
في  الإ�شالمي  المجتمع  في  الظرف  اأن  يتبّين  �شبق  مما 
تلك اللحظة لم يكن ي�شمح بذلك، واأّن َرّدة فعل النبي »�شلى 
المجتمع  تجاه  الم�ش�ؤولية  وحي  من  كانت  واآله«  عليه  اهلل 
كحاكم، واإل فاإننا نجد لحقًا في بيت الزهراء َمن يق�م بهذا 

مًا على اأهل بيت النبي. الدور الم�شاعد، ولم يكن ذلك محرَّ
وهكذا نالت الزهراء الأمَرين ب�شبرها ور�شاها، نالت ـــــ 
في الدنيا ــــ ما كان يعينها، والخل�د في ت�شبيحتها المباركة 
في  ـــــ  نالت  كما  نهار؛  ليل  الماليين  األ�شنة  بها  تلهج  التي 

الآخرة ـــــ المقام الرفيع.
ال�شادق  جعفر  الإمام  عن  التالية  الرواية  في  ونجد 
»عليه ال�شالم« �ش�رة اأخرى من التفاهم والتعاون الذي كان 
اأمير  ي�ش�د بين هذين الزوجين العظيمين حيث قال: )كان 
وكانت  وَيكِن�ص،  وي�شتقي  يحَتِطب  ال�شالم«  »عليه  الم�ؤمنين 

فاطمة »عليه ال�شالم« َتطَحُن وَتعِجُن وَتخِبز())). 

))) ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، ج3، ص 0)).
))) الكليني: الكافي، ج5، ص 86.
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اأن  ي�شتنكف  كان  ما  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  وحتى 
ُيعين هذين الزوجين، فقد دخل ذات مرة على علّي ف�جده 
النبّي  فقال  اليد،  اأي رحى  الجارو�ص،  في  وفاطمة يطحنان 
ي�شعر  منكما  من  اأعَيى؟(  )اأّيكما  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى 
يا  فاطمة  ال�شالم«:  »عليه  علّي  )فقال  والإجهاد؟  بالتعب 
ر�ش�ل اهلل. فقال »�شلى اهلل عليه واآله«: ق�مي يا بنّية. فقامت 
»عليه  واآله« م��شعها مع علي  »�شلى اهلل عليه  النبي  وجل�ص 

ال�شالم« ف�ا�شاه في طحن الحّب())).
ال�شبر  من  ال�ش�رة  بهذه  كانت  اإن  بالزوجة  وحقٌّ 
اأنظُر  كنُت  فيها زوجها: )ولقد  يق�ل  اأن  والقناعة  والتفاهم 

اإليها فتنجلي عّني الغم�ُم والأحزاُن بَنْظرتي اإليها())).
ــــ وه� ي�شاعد في الأعمال  ال�شالم«  هل نظر علي »عليه 
نف�شه  ف�جد  وال�اجبات  الحق�ق  منظ�مة  اإلى  ــــ  المنزلية 
ملزمًا بذلك؟ اأم هل دخل في عملية م�شاومة معتبرًا اأنه بَقَدر 
ما تُعطيني اأُعطيك؟ من البديهي اأن الم�شاألة لم تكن كذلك.. 

بل كان الأمر متعّلقًا باأحا�شي�شه واأخالقه واأدبه.

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 43، ص )5.
))) المجلسي: بحار األنوار، ج 43، ص 34).
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• حياة ميكانيكّية:
اأمام هذه ال�ش�رة الم�شرقة لبيت علي والزهراء »عليهما 
الإح�شاءات  ُتطالعنا  الزوجية  لبيت  راق  كنم�ذج  ال�شالم« 
الر�شمية ال�شادرة عن هيئة المعل�مات المدنية في الك�يت 
اأن �شنة 2017 �شهدت 5641 حالة طالق، وه� ما يعادل 22 

حالة ي�ميًا!
الحالت  في  الزوجية  بيت  تدمير  ع�امل  اأهم  ومن 
بين  العالقة  على  يخّيم  الذي  العاطفي  الجم�د  الما�شية 
الزوجين.. حين يف�شالن في الحفاظ على العاطفة الكبيرة 
التي كانت تجمعهما بق�ة في بداية العالقة، ولتتح�ل الحياة 

الزوجية اإلى حركة ميكانيكية خالية من الروح والم�شاعر.
هذا الجم�د العاطفي ي�شّهل من عملية النف�شال اأّوًل، ثم 
الطالق ثانيًا، وذلك عند وق�ع اأب�شط اختالف بينهما اأو عند 
على  الزوجين  من  ي�شتدعي  ما  وهذا  م�شكلة..  اأب�شط  بروز 
ط�ل الخط اأن يمتلكا ترم�مترًا ح�شا�شًا ُيطلق تنبيهاته حينما 

تبلغ الم�شاعر الحميمة بينهما درجات متدّنية وخطرة.
بطريقته  طرف  كل  يتحّرك  التنبيهات  هذه  اإثر  وعلى 
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وباتت  بُرَدت،  التي  العالقة  على  الدفء  من  �شيئًا  لُي�شفي 
العمل،  و�شغ�طات  الن�شغالت،  نتيجة  للجم�د  معّر�شة 

وروتينية الحياة الزوجية.

• جهود غري كافية:
والم�اطنات  الم�اطنين  من   %50 اأن  للنظر  الملفت 
الذين وقع بينهم الطالق قال�ا: كنا نتمنى ل� كان هناك من 
اأ�شلح بيننا قبل اأن يتم الطالق، معّبرين عن ندمهم ب�شبب 
بتقديم  تق�م  العدل  وزارة  اأن  المعل�م  من  المت�شرع!  القرار 
على  للمقبلين  والجتماعية  النف�شية  والدورات  ال�شت�شارات 
الزواج، والحديثي العهد به، وكذلك للحالت التي تعاني من 
م�شاكل تهّدد ا�شتقرار الأ�شرة، كما تقّدم ال�شت�شارات بقان�ن 
الأح�ال ال�شخ�شية، اإل اأّن المعطيات على اأر�ص ال�اقع تبّين 

اأّنها غير كافية.
في ا�شتبانٍة �شملت 100 م�اطن وم�اطنة اّت�شح اأن %89 
منهم اعتبروا اأّن الجه�د الحك�مية لتقلي�ص معّدلت الطالق 
غير كافية. اإذن الأمر يحتاج اإلى اآليات جديدة، وقد �شهدنا 
َقبل َعقد من الزمان ن�شاطًا اأهليًا ملح�ظًا في اإقامة الدورات 
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الأُ�َشرّية الت�ع�ّية، �ش�اء للمقبلين على الزواج، اأو للمتزوجين 
فعاًل، بما ي�شمل ق�شايا �شرعية وقان�نية ونف�شية واجتماعية 
و�شحّية متعدّدة. ولالأ�شف فاإّن دّوامة العنف والال ا�شتقرار 
التي �شهدتها المنطقة خالل ال�شن�ات الما�شية اأّثرت ب�شكل 

�شلبي ووا�شح على مثل هذه الأن�شطة والفعاليات.
بالطبع اأنا ل اأتحّدث عن الدورات التي ي�شتهدف القائم�ن 
عليها المنفعة المادية، فالبع�ص يحّ�ل كل �شيء اإلى بزن�ص.. 
بل اأتحّدث عن الدورات وور�ص العمل التطّ�عّية المنطِلقة من 
والتي  والإن�شانية  وال�طنية  الر�شالية  بالم�ش�ؤولية  الإح�شا�ص 

بداأنا نلحظ ع�دتها الخج�لة، ونتمّنى اأن ت�شتمر وتنم�.
ُق  ُيحقِّ الزوجيِة  والحياِة  الأ�شريِة  الأو�شاِع  ا�شتقراَر  اإّن 
ُتعّد  بينما  وتنميِته،  واأمِنه  ال�طِن  ا�شتقراِر  من  مهّمًا  جانبًا 
رًا غير �شّحي ي�شتدعي  كثرُة حالِت الطالِق في المجتمع م�ؤ�شِّ
ال�شتبانات  بع�ُص  ُتبّيُن  واإذ  الجاّدة.  والدرا�شة  العناية 
الطالق  اأن عددًا ملح�ظًا من حالت  الميدانية  والدرا�شات 
كان بالإمكان تفاديها ل� َوجد الزوجان َمن ير�شُدهما وُي�شلُح 
بينهما، فاإّن هذا يتطّلب من الجهات الحك�مية والأهلية بذَل 
الأ�شري،  الإ�شالح  اأ�شاليب  في  والبتكار  الجهد  المزيد من 
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وذلك من قبيل:
من  الت�ع�ية  العمل  وِوَر�ِص  والبرامج  الدورات  تكثيف  1ـ 
اأخرى،  جهة  من  البين  ذات  لإ�شالح  وال�شاعية  جهة، 
على اأن ل تقت�شر على الزوجين فقط، بل ولت�شمل اأولياء 
تخفيف  ب�شاأن  الت�عية  بغر�ص  وذلك  اأي�شًا،  اأم�رهم 
حالت التدّخل ال�شلبي ال�شادرة عنهم، وكل ذلك يحتاج 
اأن  لها  ُيمكن  التي  عة  المتن�ِّ زات  المحفِّ في  التفكير  اإلى 

ت�شّجَعهم على الم�شاركة الفاعلة فيها.
والجتماعيين  النف�شيين  الأخ�شائيين  تعيين  2ـ 
الدينيين من  والمر�شدين  الخبرة،  اأهل  والقان�نيين من 
اأهل التق�ى وال�شالح في مراكز ال�شرطة، وفي المراكز 

الَخَدمية داخل المناطق ال�شكنية.
اأ�شحاب  مع  للت�ا�شل  ال�شاخن  الخط  وتط�ير  تفعيل  3ـ 
ال�شريع  التدّخل  ُيَي�ّشر من عملية  اأعاله بما  الخت�شا�ص 

لحل الأزمات الزوجية.



التفرعن والتنمر

رتان  مدمِّ حالتان  الزوجة..  ر  وَتنمُّ الزوج،  َتفرُعن 
وعدم  القلق  اإثارة  حّد  عند  تت�قف  ل  وتاأثيراتهما  لالأ�شرة، 
ال�شتقرار فيها، بل تتجاوز ذلك لتترك ب�شماتها على الأبناء 

على الم�شت�ى النف�شي وال�شل�كي. 

• خلفّية عنوان التفرعن:
»عليه  م��شى  فرع�ن  عن  القراآني  الحديث  خالل  من 
في  خا�شًا  طابعًا  الفرع�نية  ال�شخ�شية  اأخذت  ال�شالم«، 

الثقافة العربية، وفي الذهنية العامة.. فه�:
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اإل  َمت �شخ�شيته بحيث ل َيرى  1ـ الطاغ�ت الذي ت�شخَّ
ذاَته المتعالية: }اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى{))).

2ـ وطغياُنه هذا يدفعه اإلى احتقار كل من �ش�اه، وتبرير 
كل ما يفعله، لأن كل ما يفعله ه� ال�ش�اب، بل ه� في ذاته 
ووج�ده عين ال�ش�اب: }َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإلَّ َما َأَرى َوَما 

َشاِد{))). َأْهِديُكْم ِإلَّ َسِبيَل الرَّ

3ـ وهذا التعالي قد يبلغ المرتبة التالية: }َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا 
ْن ِإَلٍه َغْيِري{)3). ولي�ص بال�شرورة  َأيَُّها اْلَمَلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
اأفعاله هي التي تنمُّ عن  اأن يق�ل هذا الكالم.. ولكّن لربما 

ذلك، بحيث يجعل نف�َشه كالإله، يفعل ما ي�شاء.

4ـ ومن اأجل اأن ي�شيطر ويحّقق لنف�شه ما يريد، ولأّنه ل 
يمار�ص  فه�  نف�ذه،  تحت  يقع�ن  الذين  لالآخرين  قيمًة  يرى 
معهم ما �شاء من �ش�ر الطغيان: }ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اأَلْرِض 
َأْبَناَءُهْم  ُيَذبُِّح  ْنُهْم  مِّ َطاِئَفًة  َيْسَتْضِعُف  ِشَيًعا  َأْهَلَها  َوَجَعَل 

))) سورة طه: 4).
))) سورة غافر: 9).

)3) سورة القصص: 38.
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ولي�ص  اْلُمْفِسِديَن{))).  ِمَن  َكاَن  ِإنَُّه  ِنَساءُهْم  َوَيْسَتْحِيي 
بال�شرورة اأن تبلغ اأفعاُل ال�شخ�شية الفرع�نية هذا الم�شت�ى 
والم�ؤذي  المفّرق  النمط  هذا  ِمن  ولكّنها  الإجرام،  من 

والمدّمر للنف�ص ولل�شخ�شية.
5ـ وه� متمادي في اأفعاله وت�شّرفاته وطغيانه اإلى درجة 
َلِمَن  َوِإنَُّه  اأَلْرِض  ِفي  َلَعاٍل  ِفْرَعْوَن  }َوِإنَّ  فيها:  الإ�شراف 

اْلُمْسِرِفيَن{))).

6. وقد تبلغ الأم�ر م�شت�ى من الطغيان الذي يتمّنى فيه 
َمَثال  اهلُل  }َوَضَرَب  منه:  الخال�ص  �شلطانه  تحت  وقع  َمن 
لِّلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا 
اْلَقْوِم  ِمَن  ِني  َوَنجِّ َوَعَمِلِه  ِفْرَعْوَن  ِمن  ِني  َوَنجِّ اْلَجنَِّة  ِفي 

اِلِميَن{)3). الظَّ

وهكذا ظهر عن�ان )فرع�ن( وا�شتقاقات هذه الكلمة من 
قبيل: )تفرعن( و )متفرعن( لتدل في الذهنية العامة على 

رمزية الطغيان والتعالي والتجّبر.
))) سورة القصص: 4.
))) سورة يونس: 83.

)3) سورة التحريم: )).
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بالطبع، لي�ص بال�شرورة اأن يك�ن الإن�شان في م�قع الحكم 
كي يك�ن فرع�نًا.. ففي كل م�قع فيه ن�ع من القيادة وال�شلطة 

يمكن اأن يظهر لنا فرع�ن بحجم مختلف وبهيئة مغايرة.

• مناذج من التفرعن:
في دائرة العمل وال�ظيفة يمكن اأن يظهر فرع�ن.. وفي 
يمكن  ال�شارع  وفي  فرع�ن..  يظهر  اأن  يمكن  الحزبي  العمل 
يظهر  اأن  يمكن  التعليمية  الدوائر  وفي  فرع�ن..  يظهر  اأن 
فرع�ن.. وفي البيت يمكن اأن يظهر فرع�ن.. وه� ما اأود اأن 

اأتحّدث عنه الي�م.
الزوجة  المتفرعن..  الأ�شرة  تعاني من رب  الأ�شر  بع�ص 
زوجات  اأي�شًا  منه  عانت  ولربما  يعان�ن..  والأبناء  تعاني.. 
اأبنائه في الم�شتقبل، وعانى منه اأحفاده... كل ال�ش�ر التي 
تحّدثُت عنها ح�ل فرع�ن حا�شرة في �شخ�شيته وت�شّرفاته 
وطريقة اإدارته. وهذا قد ي�ؤّدي اإلى تدمير �شخ�شية اأبنائه، 
اإذ يلغي كل راأي لهم، حتى اإذا دخل هذا ال�لد عالم الزواج 
الذي  ه�  اأب�ه  وكان  الزوجية،  بيت  اإدارة  على  القدرة  َفَقد 
بيت  اإدارة  من  ال�لد  هذا  يعرف  ول  ال�شفينة.  ة  كدفَّ ي�ّجهه 
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ممار�شات  من  ذهنه  في  ر�شخت  التي  ال�ش�رة  اإل  الزوجية 
اأبيه.. �شرب و�شتائم واإهانات وتحقير.

وقد تتخذ ال�شخ�شية المتفرعنة اإجراءات وقرارات تدّمر 
الأ�شرة اجتماعيًا اأو اقت�شاديًا، وذلك بقرار اأحمق ومزاجي، 
بال تفكير �شليم، ول ا�شت�شارة، ول م�شاركة زوجته واأبنائه في 

ذلك.. ي�شدر الفرمان وعلى الجميع اأن يطيع�ا.
مثاًل،  اإخ�انه  مع  �شخ�شي  نزاع  في  الأ�شرة  رب  يدخل 
اأو مع بع�ص اأهل زوجته، وي�شدر الأمر الفرع�ني.. منٌع تام 
لأي ن�ع من الت�ا�شل الجتماعي معهم! قطع اأرحام قد يمتد 
}َما  والتبرير حا�شر:  الأبناء..  ويت�ارثه  الزمان،  من  لعق�د 

َشاِد{.  ُأِريُكْم ِإلَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإلَّ َسِبيَل الرَّ

ممتلكاته  خاللها  من  يفقد  مزاجية  )تجارية(  بمعاملة 
حياتهم  ويحّ�ل  الأ�شرة،  ي�ؤوي  الذي  المنزل  ذلك  في  بما 
الكريمة اإلى جحيم الدي�ن وال�شج�ن... يجل�ص في الدي�انية، 
ويتاأثر بالكالم الذي يدور فيها، وُيغرى بالأرباح ال�شريعة، ول 
يفّكر باحتمالت الخ�شارة التي قد ت�شّيع كل �شيء، وهذه هي 

النتيجة.
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• بني الِقوامة والتفرعن:
َجاُل  }الرِّ ق�امته:  يمار�ص  اأن  الأ�شرة  رب  من  المطل�ب 
َل اهلُل َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  اُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضَّ َقوَّ
والتفرعن  �شيء،  الق�امة  اأن  اإل  َأْمَواِلِهْم{)))،  ِمْن  َأنَفُقوْا 
�شيء اآخر، فالق�امة ل تعني اإلغاء الآخر، الزوجة.. والأبناء.. 
راأي لهم، ول قيمة، ول ه�ية، ول اختيار، ول �شخ�شية  فال 
م�شتقلة.. خا�شة في القرارات المهمة والكبيرة والم�شيرية.. 
ويحتاج  فن،  ذاته  في حد  وهذا  والإدارة..  القيادة  تعني  بل 
اأّن  الي�م على فن الإدارة ُتدرك  اإلى مهارات. وعندما تّطلع 
الم�كلة  بالمهمة  الرتقاء  ي�شتطيع  الذي  ه�  الناجح  المدير 
اإليه بم�شاعدة مروؤو�شيه، ولعل اأبلغ ما ي�شّ�ر ذلك ق�له تعالى 
ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت  اهلِل  َن  مِّ َرْحَمٍة  }َفِبَما  »عز وجل«: 
وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم  َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَفضُّ
اهلَل  ِإنَّ  اهلِل  َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفِإَذا  اأَلْمِر  ِفي  َوَشاِوْرُهْم 

ِليَن{))). ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

لين..  وهناك  هناك حزم  القيادة،  اأ�شل�ب  م�شت�ى  على 

))) سورة النساء: 34.
))) سورة آل عمران: 59).
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فالإن�شان الفظ غليظ القلب �شخ�شية طاردة، ول� كان زوجًا 
اأو اأبًا.. قد ي�شل اإلى مبتغاه، ولكنه ل ي�شتطيع اأن ي�شل اإلى 

القل�ب. 
لأنها  عنها،  التنازل  ي�شتطيع  ل  اأم�ر  هناك  كانت  واإذا 
اأن  اأو لأنها محّرمة، المطل�ب هنا  ل ت�شّب في م�شلحتهم، 
العنف  ول  الكالمي،  العنف  يعني  ل  والحزم  حازمًا..  يك�ن 
الج�شدي.. ولذا عليه اأن يمزج هذا الحزم باللين.. اأن يبّين 
لهم لماذا.. واأن ُيظهر لهم المحّبة.. واأن يدع� لهم بالخير. 
ْحَمَة  الَرّ َقْلَبَك  )َواأَ�ْشِعْر  ال�شالم«:  »عليه  علي  قال  وكما 
ِة( ولي�ص بال�شرورة اأن يك�ن حاكم دولة، فالرعية هم  ِعَيّ ِللَرّ
َعَلْيِهْم  َتُك�َنَنّ  َوَل  ِبِهْم،  َوالُلّْطَف  َلُهْم  َة  )َواْلَمَحَبّ من يرعاهم 

ْكَلُهْم())).  اِريًا َتْغَتِنُم اأَ �َشُبعًا �شَ
ثم على م�شت�ى القرارات الهامة والكبيرة يجب اأن ينتبه 
وقد ل  التفا�شيل..  بع�ص  تغيب عنه  اأنه قد  اإلى  الأ�شرة  رب 
اأ�شل  اأن  كما  المحتملة..  ال�شلبية  النتائج  بع�ص  اإلى  ينتبه 
واأهميتهم  بقيمتهم  يح�ش�شهم  قراراته  في  اأ�شرته  اإ�شراك 

عنده.
))) الرضي: نهج البالغة، الكتب والرسائل، 53.
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• الزوجة املتنمِّرة:
المتنّمرة،  الزوجة  هناك  المتفرعن،  الزوج  مقابل  وفي 
والم�شطلح م�شتق من )النمر(، فكما ذكرُت اأّن ال�شخ�شية 
اللغة  على  اأَثرها  تَركت  القراآن  في  المعرو�شة  الفرع�نية 
نجد  كذلك  التفرعن،  م�شطلح  فظهر  العربية،  والثقافة 
المفتر�ص  وه�  مر،  النِّ من  الم�شتق  ر(  )التنمُّ م�شطلح 
ب  خ�ُص: َنِمر؛ غ�شِ َر ال�شَّ المعروف. جاء في المعاجم: )تنمَّ
ِمر الغا�شب(. ولذا �شار ُيطَلق على  و�شاء خلُقه، و�شار كالنَّ
رة(،  المراأة العنيفة، وذات الل�شان ال�شليط م�شطلح )المتنِمّ
من  ا�شتقاقًا  �شرة(  )النِّ عندنا  الدارج  ال�شعبي  التعبير  وفي 

�شر الجارح. طائر النِّ
اأحد  )بزرجمهر(  الحكيم  ق�ل  قراأت  ما  لطيف  ومن 
وزراء بالد فار�ص: )�شارعُت ال�ح��َص ف�شرعُتهم، وجاَلدُت 
ال�شجعاَن فغلبُتهم، فلم ُترهبني اإل المراأُة ال�شليطُة الل�شان(.
الغّزالي في كتابه )اإحياء عل�م الدين( مق�لة  وللعالمة 
اأخرى طريفة، قال: )ال�شبر على ل�شان الن�شاء مما ُيمَتحن 

به الأولياء(.
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تمار�ص من خالله  يك�ن في م�قع  لأن  �ص  زوج معرَّ وكل 
م�قف  اتخاذ  اإلى  تدفعه  بحيث  كبيرًا  نف�شيًا  �شغطًا  زوجته 
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  حتى  لرغبته،  مخالف 
وُيق�شم على تركه تحت �شغط  يتنازل عن مباح  ا�شطر لأن 
َلَك  اهلُل  َأَحلَّ  َما  ُم  ُتَحرِّ ِلَم  النَِّبيُّ  َأيَُّها  }َيا  اأزواجه:  بع�ص 
َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهلُل َغُفوٌر رَِّحيٌم، َقْد َفَرَض اهلُل 

َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم َواهلُل َمْولُكْم َوُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم{))).

• معاناة النيب:
ذات  المعاناة  �ش�ر  من  واحدة  التحريم  �ش�رة  تحكي 
التي واجهها ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه  الطابع الجتماعي 
واآله«، وهي ذات طابع خا�ص، ولدائرة خا�شة، لأنها ترتبط 
الكريم  القراآن  في  ها  وَعْر�شُ للنبي.  الأُ�َشرية  بالخ�ش��شية 
اهلِل  ِإَلى  َتُتوَبا  }ِإن  بال�عيد:  الممزوجة  ال�ش�رة  وبهذه 
َمْولُه  ُهَو  اهلَل  َفِإنَّ  َعَلْيِه  َتَظاَهَرا  َوِإن  ُقُلوُبُكَما  َصَغْت  َفَقْد 
َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَمالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيٌر، َعَسى 
ْؤِمَناٍت  َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْيًرا مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّ

))) سورة التحريم: )-).
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َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثيَِّباٍت َوَأْبَكاًرا{))) ُيعطي 
م�شاعر  في  عميقًا  نف�شيًا  اأثرًا  تَركت  الق�شية  باأن  انطباعًا 
التدّخل  ا�شتدعى  الذي  الأمر  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  النبي 

ال�شماوي انت�شارًا له، وح�شمًا للم�قف. 
والذي ي�ؤّكد هذه ال�ش�رة ما قام به النبي للتخّل�ص من 
تذكر  لم  اأمٍر  ترك  على  اأق�َشم  اإذ  عليه،  المماَر�ص  ال�شغط 
الآيات ماهّيَته، ولكننا نعرف من ال�شياق اأنه كان في الأ�شل 
تعبير  بح�شب  والغاية  عنه،  المتناع  فاآثر  له،  مباحًا  اأمرًا 

الآية: }َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك{.
في م�روثنا الإ�شالمي هناك اأحاديث عديدة تحاول من 
هذه  �شل�ك  ب  ُتهِذّ اأْن  الأخروي  الَ�َتر  على  رب  ال�شَّ خالل 
الن�عية من الن�شاء خ�فًا من �ش�ء العاقبة، وذلك من قبيل ما 
ُروي عن ال�شادق اأنه قال: )اأيُّما امراأٍة باتت وزوُجها عليها 
�شاخٌط في َحق، لم ُتقَبل منها �شالة حّتى َير�شى عنها())).

والقيد المذك�ر في هذا الن�ص )في حق( مهم في فهم 

))) سورة التحريم: 4-3.
))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ح 5305).



109 التفرعن والتنّمر

الزوج على  الم�شاألة مجرد غ�شب  فلي�شت  الن�ش��ص،  �شائر 
في  بل  الن�ش��ص ذك�رية،  اأنَّ هذه  نق�ل  كي  زوجته مطلقًا، 
الحالت التي يك�ن فيها الحّق معه.. فاهلل ه� الحَكم الَعدل، 

وه� ل ينت�شر لطرٍف ما بلحاظ جن�شه.

• الزوجان يف مواجهة النتائج:
عن  تتحّدث  التي  الن�ش��ص  هذه  فاإّن  اأخرى  جهة  ومن 
المراأة كي  لي�شت مق�ش�رة على  ال�خيمة  الع�اقب الأخروّية 
َكر على الأنثى، اإذ  َعت انت�شارًا للذَّ ُيقال مّرة اأخرى باأنها ُو�شِ
نجد على �شبيل المثال الحديث النب�ي التالي: )اأيُّما امراأة 
رفًا ول عدًل، ول  َيقبل اهلل منها �شِ بل�شانها لم  اآذت زوَجها 
ح�شنًة ِمن عملها، حّتى تر�شَيه.......... وكذلك الّرجل اإذا 

كان لها ظالمًا())). 
والمتتبع لالأحاديث يجد اأّن هناك تاأكيدًا على حقِّ الزوج 
في نيل الحترام على الم�شت�ى ال�شخ�شي، والتقدير لمقام 
الِق�امة الذي اختاره اهلل له، وربط ذلك بالر�شا الإلهي عنها 

في الآخرة.

))) الصدوق: األمالي، ص 9)4.
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اأنه قال: )ل  ومن بين هذه الأحاديث ما روي عن النبي 
ت�ؤّدي المراأُة حقَّ اهلل »عّزوجل«، حّتى ت�ؤّدي حّق زوجها())). 
َترَفق  لم  امراأة  )اأيُّما  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  وعنه 
بزوجها، وحَملته على ما ل يقدر عليه، وما ل ُيطيق، لم ُيقبل 
منها ح�شنة، وتلقى اهلل وه� عليها غ�شبان())). وعن الإمام 
ال�شادق »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اأيُّما امراأة قالت لزوجها: 

ما راأيُت قط ِمن وجِهك خيرًا، فقد َحِبط عمُلها()3).
�ش�ٌر  الأحاديث  وفي  القراآن  في  المذك�رة  ال�ش�ر  هذه 
باأ�شكال  رة  المتنمِّ المراأة  �شل�ك  في  َتظهر  رة  متكرِّ نمطّية 

واألفاظ متغايرة، وم�ؤّداها واحد، وهي قد تك�ن ناتجة عن:
1ـ �ش�ء تربية في البيت الذي ن�شاأَت فيه.

اآخر  اأ�شل�بًا  ها، فال تعرف  اأمِّ ب�شل�ِك  تاأثُّرًا وتطبُّعًا  اأو  2ـ 
للتعامل مع الزوج �ش�ى ذلك.

و�شائل  اأو  �شديقاِتها  وتحري�شاِت  ت�ش�يالِت  نتيجة  اأو  3ـ 
الإعالم والت�ا�شل.

))) الكليني: الكافي، ج5، ص 9.
))) الصدوق: األمالي، ص 430.

)3) الصدوق: من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 440.
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4ـ ولربما ي�شاهم الزوج نف�ُشه في نفخ روحّية التنّمر فيها، 
وذلك عندما تجد الزوجة اأن زوَجها:

اأـ �شعيَف ال�شخ�شية، ل يملك ثقًة في نف�شه، كثيَر الترّدد، 
قليَل الهّمة، غيَر ُمبادر.

الأ�شرية  وواجباته  م�ش�ؤولياِته  عن  تخّلى  قد  اأو  ـ  ب 
ق، وهي التي ُتنِجز  الطبيعية، فهي التي ُتنِفق، وهي التي تت�ش�َّ
وال�شحية  التعليمية  ال�ش�ؤون  تتابع  التي  وهي  المعامالت، 

لأبنائها.. اإلخ.
وبهذا تجد الزوجة اأنَّ َمن ُيفَتَر�ص به اأن تك�ن له الِق�امة، 
هي  لتق�م  عنها،  تخّلى  قد  بالأ�شالة،  الأ�شرة  �ش�ؤون  واإدارة 

بتقّم�ص �شخ�شية )�شي ال�شّيد(.
واأّيًا كانت الأ�شباب، فاإّن عاقبَة مخالفِة الِفطرة ال�شليمة، 
معالَمه  ر�شم  والذي  الأ�شرة  في  الِق�امة  نظام  والتمّرد على 
القراآُن الكريم، وذلك من خالل الدور الذي تمار�ُشه الزوجُة 
ا�شتمراِر  تهديد  حدِّ  عند  ال�شلبية  اآثاُره  تقَف  لن  رة،  المتنمِّ
ه  لنبيِّ »عّزوجل«  اهلل  ق�ل  مع  يتناغم  بما  الزوجية،  العالقِة 
الكريم: }َعَسى َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْيًرا مِّنُكنَّ 
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َثيَِّباٍت  َساِئَحاٍت  َعاِبَداٍت  َتاِئَباٍت  َقاِنَتاٍت  ْؤِمَناٍت  مُّ ُمْسِلَماٍت 
َوَأْبَكاًرا{، بل وتتجاوز ذلك لُتلقي بِظالِلها على تربية الأبناء، 
وبناِء �شخ�شّياِتهم، وعلى الم�شتقبل الأخروي الُمظلم الذي 

ينتظُرها حين تقف بين يدي اهلل »عّزوجل«.



زوجي نكدي

عن  الفقيه(  يح�شره  ل  )من  في  ال�شدوق  ال�شيخ  روى 
قال:  اأنه  ال�شالم«  »عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  دراج  بن  جميل 
خيرًا  وجهك  من  قطُّ  راأيُت  ما  لزوجها:  قالت  امراأة  )اأيُّما 

فقد حَبط عمُلها())).
عند الحديث عن النكد في الحياة الزوجية، فاإن الكالم 
تتناول  ال�شابقة  والرواية  النكدية..  الزوجة  يدور عادة ح�ل 
النم�ذج  لهذا  النمطية  وال�شل�كيات  ال�شفات  من  واحدة 
على  الأمر  م  ُنعمِّ اأن  يقت�شي  الإن�شاف  ولكن  الن�شاء.  من 
الطرفين.. فالزوج قد يك�ن نكديًا تمامًا كما اأن الزوجة قد 
تك�ن كذلك.. والرواية التالية تحّذر الرجل من اأن يتحّ�ل اإلى 

))) الصدوق: من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 440.
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زوج نكدي. فقد روي عن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه 
قال: )اأخبرني اأخي جبرئيل، ولم يزل ي��شيني بالن�شاء حتى 
ظننت اأن ل يحل لزوجها اأن يق�ل لها اأف، يا محمد، اتق�ا 
اهلل عز وجل في الن�شاء، فاإنهن ع�ان بين اأيديكم( في اأ�ْشركم 
لما  اأمانات اهلل عز وجل  وتحت �شلطتكم )اأخذتم�هن على 
ا�شتحللتم من فروجهن بكلمة اهلل وكتابه من فري�شِة و�شنِة 
و�شريعِة محمد بن عبد اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، فاإّن لهّن 
عليكم حقًا واجبًا ِلما ا�شتحللتم من اأج�شامهن، وبما وا�شلتم 
اأخَذهن  حتى  اأح�شائهن  في  اأولدكم  ويحملن  اأبدانهن،  من 
ب�ا قل�َبهن حتى يقفن  الطلق من ذلك، فاأ�شِفق�ا عليهن، وطيِّ
معكم، ول ُتكره�ا الن�شاء، ول َت�شخط�ا بهن، ول تاأخذوا مما 

اأتيتم�هن �شيئًا اإل بر�شاهن واإذنهن())).

• صناعة النََّكد:
ول  معين،  عمر  على  تقت�شر  ل  النكد  �شناعة  اإّن  ثم 
الأحيان عند  كثير من  برزت في  واإن  �شريحة محددة،  على 
الأزواج الذين يتغّير نمط حياِتهم فجاأة. ففي حالة التقاعد 

))) النوري: مستدرك وسائل الشيعة، ج4)، ص )5).



115 زوجي نكدي

من وظيفته مثاًل، يعاني الرجل من حالة من الفراغ، وتغّير 
فقدان  من  حالة  ذلك  ت�شحب  وقد  والرتابة،  الحياة،  نمط 
بالن�شبة  الم�شتقبل  بالأمان الجتماعي ومجه�لية  الإح�شا�ص 
اإليه مع كبر ال�شن، والخ�ف من مفاجاآته التي قد ل ي�شتطيع 
تربية  �ش�ء  نا�شئًا عن  النكدي  المزاج  يك�ن  وقد  م�اجهتها. 
بالبيئة  تاأّثرًا  اأو  والحتقار..  الكبت  خالل  من  الطف�لة،  في 
التي عا�ص فيها مع والديه ِمن َقبل، فاأخذ عنهما تجربتهما 
لي�شت  الأحايين  من  كثير  في  اأنها  اأي  الزوجية.  الحياة  في 
الظن  �ش�ء  عن  بعيدًا  معها  التعامل  يجب  ولذا  متعّمدة، 

د. والتهام بالتق�شّ

• التفنُّن يف النَكد:
والغريب في الأمر اأن الإن�شان النكدي يتفّنن في اأ�شاليب 
التنكيد وُيبِدع فيها، مما يفتح له مجاًل وا�شعًا لكي ُي�شبع نهمه 
في هذا الإطار. يقال اأن اأحد الأزواح وبعد معاناته مع زوجته 
النكدية، هداه اهلل اإلى فكرة عبقرية ظن اأنها �ش�ف تريحه 
قلياًل من النكد الي�مى، فاقترح على زوجته اأن يقت�شم معها 
اأيام الأ�شب�ع، ي�م نكد وي�م دون نكد، وبعد م�افقة الزوجة 
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على م�ش�ص طار الزوج فرحًا لنجاحه فى اإتمام التفاق الذى 
بمقت�شاه �شيف�ز بن�شف عمره بال نكد. ومن خالل القرعة 
اأ�شاليب  اأول ي�م من ن�شيبها، فتفننت الزوجة فى كل  �شار 
و�شن�ف النكد على الزوج، وه� �شابر، ولكن ما اإن جاء الي�م 
التالي حتى وجد الزوجة تترنم مع نف�شها »بكرة بكرة النكد 

بكرة«، وبذلك نّكدت عليه ي�م اإجازته من النكد اأي�شًا.

• أهم صفات النَّكدي:
لهذا  النت�شار  وارد  في  ل�شت  اأنني  على  التاأكيد  ومع 
النكدي  الزوج  عن  الكالم  ندرة  اأن  اإل  ذاك،  اأو  الطرف 
ت�شتدعي مني اأن اأرّكز على هذا النم�ذج من الأزواج.. واأهم 
النكدية،  الزوجة  مع  منها  كثير  في  ي�شترك  والتي  �شفاته 

ومعرفة ال�شفات تعين على الت�شخي�ص ثم العالج:
1. عاب�ص كثير ال�شمت عند مجال�شته لزوجته واأ�شرته، 
ل يتداول �ش�ؤون الحياة الزوجية ول غير ذلك من الق�شايا، 

واإذا تحّدث افتعل الم�شكالت والخالفات.
2. �شّيق ال�شدر، وقابل لال�شتعال غ�شبًا لأتفه الأ�شباب، 

فه� ي�شّخم الأم�ر الب�شيطة، ويحّ�لها اإلى مح�ر للنزاع.
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3. كثير الت�شّكي من ال��شع المحيط به، ل�شيما ال��شع 
المحيط به في المنزل.

4. ل يعرف من الحياة الزوجية اإل الفرا�ص، وب�شكل يخل� 
من اأية م�شاعر، فه� بالن�شبة اإليه غر�ص ج�شدي بحت.

البيت  التي تغمر  ال�شعادة  اأن يحّ�ل لحظات  يمانع  5. ل 
اإلى اأج�اء من الغ�شب وال�شراخ والحزن والتعا�شة.. فه� من 
نع ال��شع الذي ُير�شيه، وي�شعب عليه من  جهة عاجز عن �شُ
�شرعان ما  فه�  ولذا  �شعداء،  َمن ح�له  يرى  اأن  اأخرى  جهة 

يقلب الطاولة على الجميع.
تنكيد  ك��شيلة  ال�شلبية  الما�شي  اأحداث  ي�شترجع   .6
ببع�ص  اأو  باإخفاقاتهم  اأبناءه  اأو  زوجته  فيذّكر  م�شم�نة، 
وبالهمز  مبا�شر،  غير  اأو  مبا�شر،  بكالم  ال�شابقة،  م�اقفهم 

واللمز.
7. �شيء الظن.. فاإذا ت�شّرف اأحد الأطراف بما ل يروق 

ده ل�شخ�شه. له، اّتهمه بالتعّمد واأنه ق�شَ

• دراسة علمية:
وخبير  الأميركية  دينفر  جامعة  في  النف�ص  علم  اأ�شتاذ 
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)ه�ارد  عنها  الناجمة  وال�شراعات  الزوجية  العالقات 
ا�شتمرار  على  النكد  تاأثير  ح�ل  درا�شة  اأجرى  ماركمان( 
الن�شاء  من  الم�شاركين  من  مئات  و�شملت  الزوجية،  الحياة 
والرجال، وت��شل من خاللها اإلى اأّن الأزواج الذين يفقدون 
لديهم  يزداد  زواجهم  على  اأع�ام  خم�شة  بعد  �شعادتهم 

الت�ا�شل ال�شلبي )النكد( بن�شبة 20 % اأكثر من غيرهم.
وقال ماركمان: )اإّن طرفي العالقة غالبًا ما ي�شتخدمان 
النكد في وقت معّين، مع ذلك، فاإّن ال�شركاء الذين يتنّبه�ن 
اأن  يمكنهم  المتبادل،  نكدهم  جماح  كبح  ويحاول�ن  لذلك 
الذي  الحّب  على  وحتى  عالقتهم،  م�شار  على  يحافظ�ا 
عالقتهم،  على  النكد  ي�شيطر  من  اأما  العالقة.  عليه  ُبنيت 
الذي  الطرف  فاإن  هنا  ومن  غالبًا(.  النف�شال  فم�شيرهم 
على  ويحر�ص  زوجة(  اأو  كان  )زوجًا  الآخر  نكد  من  يعاني 
الطرف  مع  يتعامل  اأن  عليه  الطرفين  بين  القائمة  العالقة 

النكدي من خالل مجم�عة من الإجراءات:
1. مدح الطرف النكدي، لأنه غالبًا ما يعاني من ال�شع�ر 
بعدم الأمان، وعدم اهتمام الآخرين به، اأو كثرة النتقادات 

الم�جهة اإليه.
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2. تجاهل الأزمات التي يفتعلها الطرف النكدي، والتي 
غالبًا ما تك�ن دون �شبب حقيقي، والهتمام بالأبناء وباأم�ر 

اأخرى تبعده عن النجرار اإلى ملعب الخ�ش�مة والنزاع.
3. ا�شتخدام اأ�شل�ب الح�ار والتقارب مع الطرف النكدي 
لإذابة  والحب  الم�دة  من  اإطار  في  المنا�شبة  الأوقات  في 
ا�شتقرار  على  والحفاظ  المفتعلة  والم�شكالت  الخالفات 

الأ�شرة وا�شتمراريتها.
4. محاولة تحديد ال�شبب الرئي�ص وراء الحالة النكدية.. 
النكدي  ت�جيه  اإلى  الطرف  �شعى  مثاًل،  الفراغ  كان ه�  فاإْن 

اإلى ما ي�شغل به وقته ب�شكل مفيد.
5. قلة العاطفة والرومان�شية قد تك�ن من اأ�شباب النكد 
الزوجي، وعلى الطرف الآخر البحث عن ال��شائل التي من 
خاللها يمكن اإنعا�ص هذا الجانب من الحياة الزوجية وابتكار 

الأ�شاليب الكفيلة بتغيير المزاج الرومان�شي لديه.

• أجواء انسجام:
اإن الحياة الزوجية بحاجة اإلى اأج�اء الن�شجام والراحة 
النف�شية والطماأنينة، ومن هنا نجد اأن اهلل »عز وجل« يبّين 
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اأّن ِق�ام الحياة الزوجية ه� ال�شكن والم�دة والرحمة: }َوِمْن 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل  آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن{)))،  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ َودَّ َبْيَنُكم مَّ
حالة  يعّد  الزوجة  اأو  الزوج  عن  ي�شدر  قد  الذي  والنكد 
اأن  قبل  العالج  اإلى  ومبادرة  ت�شخي�ص  اإلى  بحاجة  مر�شية 

ي�شتفحل المر�ص وي�شعب الحل. 

))) سورة الروم: )).



ضيق الصدر

)ن( فتاة في الع�شرين من عمرها، لم يم�ِص على َعقد 
غرف  اإحدى  اأمام  والدها  مع  تقف  �شهر،  من  اأكثر  ِقرانها 
ال�شخ�شية،  الأح�ال  قا�شي  على  الدخ�ل  بانتظار  المحكمة 
ل  الذي  )ج(  زوجها  من  الطالق  على  الح�ش�ل  في  اأماًل 
يكبرها اأكثر من ثالث �شن�ات. على وجهها مزيج من م�شاعر 
الكثير...  تق�لن  المحمّرتان  وعيناها  والحزن،  الغ�شب 
الل�م  فاإنه ل يفتاأ يتمتم بكلمات تف�ح منها رائحة  اأما الأب 
بها  ي�شعر  التي  الإحراج  حالة  لإخفاء  ي�شعى  وه�  والعتاب، 

جّراء ك�نه في مثل هذا ال��شع الذي ل يح�شده عليه اأحد...
الأب: قلت لِك ل فائدة ُترجى منه.. فحاله ل تن�شلح.

الزواج..  على  اأجبرتم�ني  اأنتم  المنك�بة:  البنت  وترّد 
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اأردُت اأن اأكمل درا�شتي فاأجبرتم�ني على الزواج.
قلبه  ُنحرق  اأن  لبد  واحد..  فل�ص  عن  تتنازلي  لن  الأب: 
كما اأحرق قلبك ال�شغير.. اأنا يعاملني بهذه الطريقة؟ تمّهلي 

حتى ندخل على القا�شي لتعلمي ما �شاأفعل.
المحكمة  دهاليز  في  لتبقى  اأبيها،  مع  )ن�ن(  وتدخل 
واأروقتها اأ�شهرًا ط�يلة -ولربما ل�شن�ات- حتى ي�شدر الحكم 
النهائي، فهي لي�شت اأّول من تقدم بطلب الطالق، ولن تك�ن 
ل  الق�شايا  مثل هذه  اأن  كما  بالمئات،  فمثلها  زوجة...  اآخر 
تقف -عادة- عند حّد معّين، بل هي قابلة لأن تتطّ�ر بحيث 
اأو  انتقامًا،  اإما  �شلة،  ذات  اأخرى  ق�شايا  طرف  كّل  يرفع 
باّدعاء �شياع الحق�ق، اأو لإنقاذ الأبناء من براثن الطرقف 

الآخر الذي )ل يخاف اهلل(!

• تعددت األسباب والطالق واحد:
بخ�ش��ص  المن�ش�رة  وال�شتبانات  الدرا�شات  هي  كثيرة 
اأ�شباب الطالق، اإل اأن )�شيق ال�شدر( من الع�امل الرئي�شة، 
وفي المقابل فاإن )�شرح ال�شدر( من الع�امل المهّمة ل�شمان 
ا�شتمرار العالقة الزوجية، ف�شيق ال�شدر قد يبلغ حدَّ ما في 
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ِبَما  اأَلْرُض  َعَلْيِهُم  َضاَقْت  ِإَذا  ق�ل اهلل »عز وجل«: {َحتَّى 
َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم}))).

و�شرح ال�شدر من الأهمية بمكان حتى منَّ اهلل »عز وجل« 
اإلى  ت�ّجه  واآله« حين   الأكرم »�شلى اهلل عليه  نبينا  به على 
اأنه  رب،  )اأي  قائاًل:  المروي-  ه�  ما  على   - بالخطاب  ربه 
منهم  و  الريح،  له  رت  �شخَّ من  منهم  قبلي،  اأنبياء  كان  قد 
ما  يعطيه  اأن  اهلل  من  يطلب  فكاأنه  الم�تى(  ُيحيي  كان  من 
فجاءه  الر�شالة،  اإبالغ  في  دوره  به  ز  وُيعزِّ �شاأنه،  به  يقّ�ي 
َعنَك  َوَوَضْعَنا  َصْدَرَك،  َلَك  َنْشَرْح  القراآني: {َأَلْم  الخطاب 
لأن  ِذْكَرَك})))،  َلَك  َوَرَفْعَنا  َظْهَرَك،  َأنَقَض  الَِّذي  ِوْزَرَك، 
اأن يك�ن قلب الإن�شان وا�شعًا كالبحر، ل  �شرح ال�شدر يعني 
تظهر فيه الم�ؤثرات ال�شلبية، واإذا ظهرت �شرعان ما تختفي 

وتزول، ويبقى البحر.

• النيب موسى وشرح الصدر:
�شرح ال�شدر كان ه� المطلب الأول للنبي الكريم م��شى 

))) سورة التوبة: 8)).
))) سورة الشرح: )-4.
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كلمته  يبّلغ  اأن  وجل«  »عز  اهلل  اأمره  حين  ال�شالم«  »عليه 
فقال: {َربِّ  َطَغى})))،  ِإنَُّه  ِفْرَعْوَن  ِإَلى  لفرع�ن: {اْذَهْب 
اْشَرْح ِلي َصْدِري})))، فما الذي كان يقلقه ويخافه؟ {َربََّنا 
ِإنِّي  َيْطَغى})3)، و {َربِّ  َأن  َأْو  َعَلْيَنا  َيْفُرَط  َأن  َنَخاُف  ِإنََّنا 
ُبوِن... َوَلُهْم َعَليَّ َذنٌب َفَأَخاُف َأن َيْقُتُلوِن})4). َأَخاُف َأن ُيَكذِّ

نتعامل  الذي  الآخر  الطرف  اأنه عند طغيان  يعني  وهذا 
معه، وتجاوزه الحّد في اأدب التعامل ومراعاة طبيعة العالقة، 
وقيمة الإن�شان، وعندما يفرط الطرف الآخر في�شتم وي�شئ، 
ي�شتقبل  الذي  كالبحر  قلبنا  يك�ن  اأن  حينئذ  بحاجة  فنحن 
تاأّثر  واإذا  يتاأّثر،  فال  العنيفة،  الريح  وي�اجه  الآ�شن،  الماء 
ال�شابقة، ويبقى ق�يًا قادرًا على  اإلى حالته  �شرعان ما يع�د 

النه��ص من جديد وال�شتمرار في طريقه.

• طالق ضيق الصدر:
الم�شكالت  بروز  في  مهمًا  عاماًل  فاإن  تقّدم،  ما  وعلى 

))) سورة طه: 4).

))) سورة طه: 5).

)3) سورة طه: 45.
)4) سورة الشعراء: ))-4).
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حديثي  عند  -ل�شيما  وت�شّخمها  الزوجين  ت�اجه  التي 
الطرفين،  عند  ال�شدر  �شيق  في  يتمّثل  بالزواج-  العهد 
اأن  بمقدورهما  فاإّن  ال�شدر،  ب�شعة  الطرفان  ما تحلى  ومتى 
بيده،  الآخُر  اأخذ  اأحُدهما  كبا  واإن  الحياة...  م�ش�ار  ُيكمال 
ول )ك�شر عظم(،  تحدٍّ  م�شاألة  لي�شت  الم�شاألة عندهما  لأن 
واإنما ه� كيان ت�افقا على اإن�شائه، وتعاهدا على بذل الجهد 
لتر�شيخ اأركانه، ولأّنهما ُيدركان اأن العف� عن زلل الآخر لن 

يزيد َمن عفا اإل عزًا.

• وصفة مساوية:
هناك ثالثة اأبعاد ل�شحة الإن�شان:

1. �شحة الج�شد: ويقابلها مثاًل اأمرا�ص الِكلى والجروح 
وارتفاع �شغط العين... اإلخ.

الَخَرف،  الف�شام،  مثاًل  ويقابلها  العقلية:  ال�شحة   .2
ال�شطراب ثنائي القطب... اإلخ.

قبيل:  من  ا�شطرابات  ويقابلها  النف�شية:  ال�شحة   .3
هاب... اإلخ. القلق، الكتئاب النف�شي، الرُّ

وتعتبر ال�شغ�ط النف�شية واحدة من اأكثر الع�امل النف�شية 
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النف�شية  اأو  الج�شدية  ال�شحة  على  �شلبًا  والم�ؤّثرة  �شي�عًا 
والكتئاب،  كالأرق،  ا�شطرابات  عليها  وتترّتب  العقلية،  اأو 
والإجهاد  اله�شم،  و�ش�ء  الغ�شب،  و�شرعة  التركيز،  و�شعف 

ال�شريع، وارتفاع �شغط الدم.... اإلخ.
التي  ال�شعبة  الم�اقف  عن  ينتج  قد  النف�شي  ال�شغط 
كفترة  جدًا،  محدودة  زمنية  فترة  في  حياتنا،  في  بها  نمّر 
الختبارات المدر�شية التي يمّر بها الطالب مثاًل، اأو ممتدة 
تجد  ل  التي  الزوجية  والم�شاكل  مثاًل،  الفقر  كحالة  ن�شبيًا 

اأفقًا لحّلها.
اأم�رًا  ال�شعبة  الم�اقف  هذه  تك�ن  اأن  بال�شرورة  ولي�ص 
محزنة، كالإعاقة والخالفات الزوجية وفقدان عزيز، بل قد 
تك�ن اأم�رًا �شعيدة من قبيل الإقبال على الزواج اأو النتقال 
اإلى بيت جديد... كل هذا قد ي�شبب ال�شغط النف�شي والذي قد 
ي�ؤّثر على حياة الإن�شان ب�شكل �شلبي، على الم�شت�ى الج�شدي 
والعقلي والنف�شي، وبالتالي على عطاء الإن�شان، وفاعليته في 
بات والخلفيات العملية لهذا  الحياة، وكيفية تعامله مع الم�شبِّ
الآخر  الطرف  مع  العالقة  م�شت�ى  وعلى  النف�شي،  ال�شغط 

الذي قد يك�ن �شريكًا في ال��شع القائم.
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وطاأة  الإن�شان تحت  يعي�ص  اأن  اإمكانية  اإلى  اأ�شار  القراآن 
تتراكم  قد  التي  ال�شعبة  الم�اقف  نتيجة  النف�شي  ال�شغط 
فتك�ن �شخمة من حيث الكم، اأو ب�شبب ن�عية تلك الم�اقف، 

اأي من حيث الكيف.
ِبَما  َصْدُرَك  َيِضيُق  َأنََّك  َنْعَلُم  »تعالى«: {َوَلَقْد  قال اهلل 
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  لحال  و�شف  وه�  َيُقوُلوَن}))) 
يات المتزايدة، وي�اجه الم�اقف ال�شعبة،  وه� يعي�ص التحدِّ
قري�ص  لإقناع  �شن�ات  مدى  على  المتعاقبة  محاولته  خالل 
بر�شالته...  �شيق ال�شدر هنا تعبير عن حجم ال�شغط النف�شي 
تلك  في  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  منه  يعاني  كان  الذي 
الظروف المقترنة بالتكذيب وال�شتهزاء والتحقير والإهانة، 
ال�شماء  ا�شتجابة  وعدم  الم�ؤمنين،  بع�ص  وقتل  وتعذيب 
)المعاجز(،  المادية  الآيات  بنزول  الم�شركين  لمطالبات 
ومحدودية عدد الم�ؤمنين بالر�شالة، واقت�شارهم في الأعم 
الأغلب على الم�شت�شعفين من النا�ص، وعدم وج�د اأفق وا�شح 

لتغّير الأو�شاع اإلى الأح�شن، واأمثال ذلك.
ونجد اأي�شًا نداء النبي م��شى »عليه ال�شالم« حين جاءه 

))) سورة الحجر: 97.
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َأِن  ُموَسى  َربَُّك  َناَدى  بالر�شالة: {َوِإْذ  بالقيام  الإلهي  الأمر 
اِلِميَن، َقْوَم ِفْرَعْوَن َأَل َيتَُّقوَن، َقاَل َربِّ ِإنِّي  اْئِت اْلَقْوَم الظَّ
ُبوِن، َوَيِضيُق َصْدِري َوَل َينَطِلُق ِلَساِني َفَأْرِسْل  َأَخاُف َأن ُيَكذِّ
النف�شي  ال�شغط  تاأثير  هنا  ال�ا�شح  من  َهاُروَن})))...  ِإَلى 
بع�ص  اأداء  وعلى  المهمة،  اأداء  في  النجاح  اإمكانية  على 
الأع�شاء ل�ظائفها بال�شكل المطل�ب {َوَل َينَطِلُق ِلَساِني}.. 

اأي اأن ال�شغط النف�شي يعيق فاعلية الإن�شان. 
اهلل  »�شلى  للنبي  النف�شية  ال�شالمة  على  ُيحاَفظ  ولكي 
بالم�شت�ى  الر�شالة  ي�ؤّدي  اأن  ي�شتطيع  ولكي  واآله«،  عليه 
من  ُتقلِّل  اأو  الم�اقف،  تلك  ُتحبطه  ل  وكي  منه،  المطل�ب 
�شماوية  َو�شفة  الِحجر  �ش�رة  اآيات  َقّدمت  وفاعليته،  ن�شاطه 

بة تتمّثل بالآتي: مركَّ
»تعالى«..  باهلل  بالثقة  الإح�شا�ص  الإن�شان  يعي�ص  اأن   -1
الأمل  ليعي�ص  بالأم�ر  واإحاطته  وعدالته  ورحمته  بقدرته 
ِإنَّا  اْلَعِليُم....  اْلَخالَُّق  ُهَو  َربََّك  {ِإنَّ  بالم�شتقبل:  والتفاوؤل 

َكَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئيَن}))).

))) سورة الشعراء: 0)-)).
))) سورة الحجر: 95-86.
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2- عدم تقييم الأم�ر بح�شب ظاهرها، بل ال�شعي لمتالك 
ال�عي ب�شنن اهلل في ال�ج�د وبفل�شفة التنّ�ع وتقّلبات الحياة: 
ْنُهْم َوَل َتْحَزْن  نَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا مِّ {َل َتُمدَّ

َعَلْيِهْم}))).

الإ�شاءات،  مع  التعامل  في  منهجًا  ال�شفح  اعتماد   -3
واإرجاء محا�شبة الم�شيئين اإلى ي�م الح�شاب الدقيق والعادل 
بالحقيقة  الدائم  والإح�شا�ص  العميق  الإيمان  عن  والنا�شيء 
ِإلَّ  َبْيَنُهَما  َوَما  َواأَلْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلْقَنا  الأخروية: {َوَما 

ْفَح اْلَجِميَل}))).  اَعَة لِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّ ِباْلَحقِّ َوِإنَّ السَّ

التي  الأج�اء  اإلى  بالتقّرب  اجتماعية  خط�ة  اتخاذ   -4
ين�شجم معها الإن�شان وي�شعر بالرتياح اإليها لن�شجامها معه 
فكريًا اأو نف�شيًا اأو من حيث المي�ل واأمثال ذلك: {َواْخِفْض 
العالقة  تق�ية  مفتاح  فالت�ا�شع  ِلْلُمْؤِمِنيَن})3)،  َجَناَحَك 

بهم، وتحقيق المزيد من الن�شجام والتاآلف والتالحم.
ُتقّدم لنا فل�شفة  5-النفتاح على القراآن بمفاهيمه التي 

))) سورة الحجر: 88.

))) سورة الحجر: 85.

)3) سورة الحجر: 88.
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النف�شية،  اأوجاعنا  من  ف  ُتخفِّ التي  وبت�جيهاته  الحياة، 
َن اْلَمَثاِني  م الِعَبر: {َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا مِّ وبق�ش�شه التي ُتقدِّ

َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم}))).

وال�شج�د  والتحميد  الت�شبيح  ِذكر  على  الإقبال   -6
َيِضيُق  َأنََّك  َنْعَلُم  {َوَلَقْد  ال�شالة:  راأ�شها  وعلى  والعبادة، 
اِجِديَن،  َن السَّ َصْدُرَك ِبَما َيُقوُلوَن، َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َوُكن مِّ

َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن}.

لت  نتائج تح�شّ المعا�شر -في  الإيجابي  النف�ص  في علم 
قبل اأربعة عق�د فقط- اأّن التدين وفعالية الذات وال�شالبة 
النف�شية والدعم الجتماعي والعالقات الطيبة والتفاوؤل تمّثل 
مجم�عة من اأهم ع�امل وقاية ومقاومة ال�شغ�ط النف�شية، 

وه� ما يت�افق مع ما جاء في هذه ال�ش�رة المباركة.

))) سورة الحجر: 99-97.
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اأبي  بن  علي  الم�ؤمنين  اأمير  و�شية  من  جانب  في  جاء 
طالب »عليه ال�شالم« لبنه الح�شن المجتبى »عليه ال�شالم« 
اجعل  ُبنّي،  )يا  �شفين:  من  من�شرفه  بعد  له  كتبها  التي 
ما  لغيِرك  فاأحِبب  غيِرك،  وبين  بينك  فيما  ميزانًا  نف�َشك 

ُتحّب لنف�شك، واكره له ما تكره لها())).
هذه هي القاعدة المعروفة بالقاعدة الذهبية وتتلّخ�ص 
ُتحّب  ما  لغيِرك  )اأحِبب  الإمام:  ذكرها  التي  العبارة  في 
مختلفة  بعبارات  و�شيغت  لها(،  تكره  ما  له  واكره  لنف�شك، 

ولكن م�ؤّداها واحد.

))) الشريف الرضي: نهج البالغة، الكتاب )3.
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وهي واحدة من ق�اعد العالقات مع الآخرين في الفل�شفة 
في  انت�شارًا  الأو�شع  الق�اعد  ومن  الأديان،  وفي  الأخالقية 
التعاليم الأخالقية في العالم والأكثر ِقَدمًا، اإذ كان لها م�قع 
الب�ذية  وفي  وال�شين  النهرين  بين  ما  ح�شارات  في  قدم 
عنها  تحّدث  كما  وغيرها،  والزراد�شتية  والك�نف��شي��شية 
اأديان  برلمان  في  ر�شميًا  اإعالنها  تم  وقد  الي�نان،  فال�شفة 

العالم �شمن اإعالن )نح� اأخالق عالمية( عام 1993.

• قاعدة واضحة:
ول  اأحد  لكل  ووا�شحة  مفه�مة  ويجعلها  يمّيزها  ومما 
ح�ل  الإجابة  لتقديم  الآخرين  على  العتماد  اإلى  تحتاج 
ظرف  في  الإن�شان  يّتخذه  اأن  ينبغي  الذي  الم�قف  طبيعة 
اأو ترك  اأيَّ ت�جيه لفعل محّدد  اأنها ل تحمل في داخلها  ما، 
محدد، فهي ل تق�ل: )كن �شادقًا مع الغير كما تحب اأن يك�ن 
الآخرون �شادقين معك(... اأو )ل تكن كاذبًا مع الغير كما 
عادًل  )كن  اأو  معك(...  كاذبين  الآخرون  يك�ن  اأن  تحب  ل 
اأن يحكم�ا بالعدل معك في  في قرارك كما تحب لالآخرين 
القا�شي كما تحب  اأمام  بالحّق  اأو )ا�شهد  الم�قف(...  هذا 



133 القاعدة الذهبية

اأن َي�شهد الآخرون لك بالحق(... ول تق�ل لك: )هذا الفعل 
مقب�ل وذاك مبغ��ص(.

م معادلة وا�شحة جدًا، معادلة وجدانية �شهلة  بل هي تقدِّ
التطبيق، �شع نف�شك مكان الآخر في هذا الم�قف، ثم انظر 
ماذا تحّب اأن يك�ن ت�شّرف الآخر معك فيه، وبناء على ذلك 
بينك  تمايز  اأي  عن  النظر  وبغ�ّص  بالمثل،  تجاهه  ْف  ت�شرَّ

وبينه.
بالطبع، فاإن نجاح هذه القاعدة يق�م على اأ�شا�ص افترا�ص 
م�شبق باأّنك ُتحّب الخير لنف�شك وترف�ص ال�شّر لها، واإل فاإّن 
تطبيقها يك�ن خاطئًا فيما ل� كان الإن�شان معّقدًا اأو مري�شًا 

ب بيد الآخرين مثاًل. عقليًا اأو نف�شيًا وُيحّب اأن ُيعذَّ
 17 القرن  اإلى  فتع�د  الذهبية  بالقاعدة  ت�شميتها  اأما 
وذلك  الم�شيحيين،  الدين  رجال  بع�ص  قبل  من  الميالدي 
للدللة على تفّ�ق هذه القاعدة على �شائر الق�اعد الأخالقية.

• يف التعاليم اإلسالمية:
التعاليم  في  وق�ي  وا�شح  ح�ش�ر  القاعدة  ولهذه 
تق�شيم  عديدة.ويمكن  ن�ش��ص  عليها  واأّكدت  الإ�شالمية، 
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الن�ش��ص الإ�شالمية في هذا الإطار اإلى ق�شمين، الن�ش��ص 
حة بالقاعدة، وهي ن�ش��ص حديثية فقط، مثل و�شية  الم�شرِّ
على  عملية  اأمثلة  م  تقدِّ التي  والن�ش��ص  لبنه،  علي  الإمام 
»�شبحانه  ق�له  مثل  وذلك  وحديثية،  قراآنية  وهي  القاعدة، 
النَّاِس  َعَلى  اْكَتاُلوْا  ِإَذا  الَِّذيَن  ِفيَن،  لِّْلُمَطفِّ {َوْيٌل  وتعالى«: 
َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن}))) فكما تحّب  َيْسَتْوُفوَن، َوِإَذا َكاُلوُهْم َأو وَّ
عندما  حقهم  للنا�ص  اأوِف  ال�شراء،  عند  حقك  ت�شت�في  اأن 
تبيع لهم، مع مالحظة ا�شتعمال كلمة )النا�ص( بما يدل على 
عم�مية تطبيق القاعدة بغ�ص النظر عن التمايز الديني فيما 

بينهم.
وهكذا نجد في �ش�رة ال�شحى خطابًا م�جهًا لر�ش�ل اهلل 
الذهبية،  للقاعدة  تطبيقي  اإطار  في  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
ال�شابقة  الخا�شة  باأو�شاعه  بتذكيره  الآيات  تبداأ  حيث 
باأن  مطالبته  ثم  الإطار،  هذا  في  اآنذاك  واأمنياته  ومعاناته 
يتعامل مع الآخرين وفق التجربة التي عا�شها وما كان يتمناه 
َفَهَدى،  َضالًّ  َوَوَجَدَك  َفآَوى،  َيِتيًما  َيِجْدَك  {َأَلْم  لنف�شه: 
اِئَل  ا السَّ ا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر، َوَأمَّ َوَوَجَدَك َعاِئال َفَأْغَنى، َفَأمَّ

))) سورة المطففين: )-3.
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ْث})))، فلم تخ�ش�ص الآية  ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ َفال َتْنَهْر، َوَأمَّ
في حديثها الت�جيهي هذا عن�ان اليتيم اأو ال�شائل والمحتاج، 
اأوائل  من  ال�شحى  اأن  بلحاظ  ل�شيما  مطلق  حديث  ه�  بل 

ال�ش�ر المكية، وغالبية المجتمع اآنذاك من الم�شركين.
اإذن، كما ُتحّب من �شديقك اأن ُيخل�ص لك في �شداقته، 

ويقف اإلى ج�ارك في الملّمات، فعليك اأن تبادله ذلك.
الجيرة فال يزعجك..  يراعي  اأن  وكما تحب من جارك 
راقب �شل�كك وراجع ت�شرفاتك تجاهه، هل اأنت له كما تحب 

اأن يك�ن ه� لك؟
واأنت  باحترام  يعامل�ك  اأن  الآخرين  من  تريد  وكما 
في  ع  تتب�شّ عندما  اأو  معاملة،  ُتنجز  اأو حين  �شيارتك،  تق�د 
الأ�ش�اق، اأو عندما تقف في الطاب�ر.. كن اأنت لهم كما تحب 

لهم يك�ن�ا لك.
وكما ت�د اأن ُتراَعى اإن�شانيُتك و�شخ�شيُتك حين ت�شافر اإلى 
بلد اآخر، وتنزعج ل� اأن اأحدًا احتقرك لأنك عربي، اأو اأهانك 

لأنك م�شلم.. كذلك راِع اأنت اإن�شانية ال�افدين اإلى وطنك.

))) سورة الضحى: 6-)).
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بالعدل  يعاملك  اأن  خ�شمك  اأو  ك  عدوِّ من  تحب  وكما 
اإلى  يلجاأ  ول  يبهتك،  ول  عليك،  يتجّنى  فال  والإن�شاف، 
اأن تعامله بمثل ذلك.. وعلى  اأو �شه�د الزور، فعليك  الكذب 

هذا فق�ص، فالمعيار واحد.

• تطبيق عَلوي:
الح�شن  عن  ال�شنعاني  لعبدالرزاق  الم�شنف  كتاب  في 
َمن  قال�ا:  الَحرورية  عنه«  اهلل  »ر�شي  عليٌّ  َقَتل  )لما  قال: 
َفّروا.  الكفر  ِمن  قال:  اأكفاٌر هم؟  الم�ؤمنين؟  اأميَر  يا  ه�ؤلء 
قيل: فمنافق�ن؟ قال: اإن المنافقين ل يذكرون اهلل اإل قلياًل، 
وه�ؤلء يذكرون اهلل كثيرًا. قيل: فما هم؟ قال: ق�ٌم اأ�شابتهم 

�ا())). مُّ فتنٌة فَعُم�ا فيها و�شَ
مع  حرب  حالة  في  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمام  كان 
لم�شلحته  ال�شابق  ال�ش�ؤال  ت�ظيف  باإمكانه  وكان  الخ�ارج، 
اأنه  اإل  بالكفر،  عليهم  فيحكم  ال�شراع،  هذا  في  ال�شيا�شية 
اأن�شفهم في ال��شف كل الإن�شاف.. لماذا؟ لأنه رجُل العدِل 

والإن�شاف.. كان اأبعد ما يك�ن عن الظلم.

))) الصنعاني: المصنف، ج0)، ص 50).
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• ل تظِلم:
فيق�ل:  الح�شن  لبنه  و�شيته  ال�شالم«  »عليه  ُيكمل  ولذا 
ينزعج  قد  فالإن�شان  ُتظَلم(...  اأن  ُتحب  ل  كما  َتظِلم  )ول 
من الظلم حين يك�ن �شعيفًا، ولكنه عندما ي�شبح ق�يًا يبرر 
لنف�شه، وي�شتح�شن بع�ص �ش�ر الظلم بمبررات مختلفة، وهنا 
عليه اأن يتذكر اأن دوام الحال من المحال، واأن الدوائر �شتدور 
عليه في ي�م ما... قد يفقد الم�قع الق�ي، قد يفقد �شحته، 
�شيكبر وي�شعف... ثم اإن عق�بة الظالم في الآخرة �شديدة، 
وي�م المظل�م على الظالم اأ�شّد من ي�م الظالم على المظل�م.
عن النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله«: )اإنه لياأتي العبد 
ْتُه ح�شناُته، فيجئ الرجل فيق�ل: يا رب  ي�م القيامة وقد �شرَّ
الذي  ح�شنات  في  فيجعل  ح�شناته  من  في�ؤخذ  هذا،  ظلمني 
�شاأله، فما يزال كذلك حتى ما يبقى له ح�شنة، فاإذا جاء من 
ي�شاأله نظر اإلى �شيئاته فجعلت مع �شيئات الرجل، فال يزال 

ي�شت�فى منه حتى يدخل النار())). 
اإذن �شع نف�شك مكان المظل�م لتعرف فداحة الأمر.

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج )، ص )77).
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ثم اأ�شاف »عليه ال�شالم«: )واأَح�ِشْن كما ُتِحبُّ اأْن ُيح�َشَن 
اإليك، وا�شَتقِبح ِمن َنف�ِشَك ما ت�شَتقِبُح ِمن َغيِرك، َواْر�َص من 
ا�ص بما َتر�شاُه لهم ِمن نف�ِشك، ول َتُقل ما ل َتعَلم واإِن َقلَّ  النَّ

ما تعَلم، ول َتُقل ما ل ُتِحبُّ اأن ُيقاَل َلك(.

• أّم الزوج:
الزوج  اأّم  بين  للعالقة  كالمي  اأخ�ش�ص  اأن  اأود  وهنا 
البن،  ه�  يك�ن  الأحيان  من  كثير  في  ال�شحية  لأن  والكّنة، 
اأي الزوج... فالمفتر�ص اأن تك�ن العالقة بينهما قائمة على 

اأ�شا�ص من:
1. ال�د

2. الحترام
3. الت�شامح

4. مراعاة طبيعة العالقة الجتماعية الجديدة
5. تفّهم كل طرف لنف�شية الآخر وخ�ش��شياته، ل�شيما 
متمايز  واأ�شل�ب  مختلفة  اأ�شرية  بيئة  من  قدومه  بلحاظ 

في الحياة.
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ويزداد الأمر �شرورة واأهمية اإذا كانت الكّنة �شتعي�ص مع 
اأم زوجها في نف�ص البيت، اإل اأن عديدًا من الأ�شر - ل�شيما 
حديثة التك�ين - تعاني من م�شكلة تدّخل اأم الزوج وانفعالتها 
الع�شبية التي قد ت�شل اإلى حد مطالبة البن بتطليق زوجته 
وذلك  تفككها،  اإلى  ي�ؤدي  قد  مما  عليها،  العي�ص  تنكيد  اأو 

ب�شبب:
1. غيرة اأم الزوج

2. اأو جهلها في طريقة التعامل مع الكّنة
3. اأو لنعكا�شات نف�شية تع�د لتجارب �شابقة عا�شتها هذه 

ال�شيدة مع اأم زوجها
4. اأو لجهل الكّنة في اأ�شل�ب التعامل مع اأم زوجها

5. اأو للجفاء الذي يتلب�ص طبيعة العالقة بين ال�لد واأمه 
بعد زواجه واإقباله على زوجته

�شالح  اأمل  على  التدخل،  وعدم  ال�شمت  اإيثاره  اأو   .6
الأم�ر من تلقائها

7. اأو لتهربه من الم�شكلة اإلى اأن تتفاقم الأم�ر وتتعقد
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ر�شائل  تقديم  ولذا لبد من  الأ�شباب...  وغير ذلك من 
لمثلث الم�شكلة: اأم الزوج - الزوجة - الزوج.

• رسالة إىل أّم الزوج:
هذا  على  وت�شّرفي  الزوجة،  مكان  نف�شك  �شعي   .1
الأ�شا�ص. اأتحّبين اأن تك�ني في م�قع الكّنة المظل�مة، التي 
تعاني ما تعانيه من �شغ�ط، و�شع�ر بتهديد م�شتقبل حياتها 

الزوجية، و�شياع اأبنائها في خ�شم احتمالية الطالق؟
2. �شعي حدودًا للغيرة والح�شد واإثارة الم�شاكل التي قد 

ها عليك في المقام الأول. يع�د �شرُّ
3. تذّكري اأن �شعادة ولدك هي من �شعادتك.

4. تجاوزي و�شاو�ص ال�شيطان، وذكريات الما�شي البئي�ص 
اأن  وتذّكري  حماتك،  مع  العالقة  طبيعة  ر�شمت  التي 
عليِك،  تحن�  ابنًة  الكّنة  هذه  من  تجعلي  اأن  بمقدورك 
ابنك  ليزداد  و�شيلة  تك�ن  واأن  الأيام،  قادم  في  وُتعينك 
ِبرًا، بدًل من اأن تدفعيه للعق�ق اأو لتدمير حياة حَلَم اأن 
تك�ن جميلة هادئة هانئة مع زوجة اختارها، اأو اخترتها 

له فاأحّبها.
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5. ا�شعي اأن تك�ني اأمًا لها.. اأمٌّ روؤوم تحيطينها بحنانك، 
ما  الحياة  خبرات  من  وتعطينها  زلتها،  لها  وتغفرين 

يعينها في م�ش�ؤولياتها تجاه زوجها واأبنائها.

• رسالة إىل الزوجة:
الزلت،  عن  والتغا�شي  وال�شفح،  بال�شبر،  عليِك   .1
واحت�شاب الأجر ما اأمكن. قال »تعالى«: {َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك 
إل ِباهلِل...})))، فاإّنه بال�شبر والرفق واحت�شاب الأجر عند 
اأراد  اإذا  اهلل تتاآلف القل�ب وتتقارب النف��ص، واهلل »تعالى« 

باأهل بيت خيرًا اأدخل عليهم الرفق.
اْلَحَسَنُة  َتْسَتِوي  {َول  »تعالى«:  اهلل  ق�ل  تذّكري   .2
يَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه  َول السَّ
َوَما  اَها ِإلَّ الَِّذيَن َصَبُروا  ُيَلقَّ َوَما  َوِليٌّ َحِميٌم،  َكَأنَُّه  َعَداَوٌة 
ْيَطاِن َنْزٌغ  ا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ اَها ِإلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم، َوِإمَّ ُيَلقَّ

ِميُع اْلَعِليُم}))). َفاْسَتِعْذ ِباهلِل ِإنَُّه ُهَو السَّ

3. اجعلي من اللج�ء اإلى اهلل الذي بيده مفاتيح القل�ب، 

))) سورة النحل:7)).
))) سورة فصلت:36-34.
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مبادئ  والحلم  والر�شا  والتفاوؤل  الظن  ح�شن  ومن 
تعتمدين عليها في التعامل مع ت�شرفات حماتك.

4. تذّكري اأن �شعادة زوجك اأحد اأركان الحياة ال�شعيدة، 
و�شعادة الزوج من �شعادة والدته.

• رسالة إىل الزوج:
لعّلَك - اأيها الزوج - بحاجة اإلى العنا�شر الأربعة المذك�رة 
ْنُهْم  في ق�له »تعالى«: {ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّيَن َرُسول مِّ
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة})))،  َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ
فاأنت بحاجة اإلى الجانب المعرفي والأخالقي وال�شرعي واإلى 

الحكمة، وذلك باأن:
التي  ب�الدتك  تربطك  التي  العالقة  طبيعة  تعرف   .1
التي  العبادة  واأنها نح� من  بالمعروف،  التعامل  عن�انها 

يتقرب بها اإلى اهلل »تعالى«.
2. واأن ت��شل هذه الر�شالة وا�شحة اإلى زوجتك وتفّهمها 
ذلك، وت�ؤّكد لها اأن ال�شعادة المن�ش�دة في البيت الجديد 
زوجة  من  وما  ودعائها،  الأُم  ر�شا  بنيل  اإل  تتاأتى  لن 

))) سورة الجمعة: ).
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�شالحة تر�شى باأن تك�ن �شببًا في عق�ق البن ل�الدته، 
واأن عليها اأن تعينك في تجاوز الم�شكلة.

3. اأْعِمل عقلك وحكمتك لتتالفى ظلم اأيٍّ من الطرفين، 
اأو تجاوز الحد ال�شرعي، اأو تداعي البناء الأ�شري وتفككه.
ال�شرعية بطاعة والدتك  الناحية  اأنت غير ملزم من   .4

في م�شاألة تطليق زوجتك.
5. وعليك اأن تعرف اأن طبيعة العالقة بينك وبين زوجتك 

هي التعامل بالمعروف والحب والم�دة والرحمة.
6. ول يج�ز لك اأن ت�شئ اإلى الزوجة التي لم ي�شدر منها 
ما ت�شتحق من خالله تلك الإ�شاءة، فتظلمها، فمن يخف 

اهلل ل يظلم الغريب، فكيف بظلم اأقرب النا�ص اإليه؟





الِعّزة الكاذبة

بالعزة  ي�شعر  اأن  لالإن�شان  والعقالئي  الطبيعي  ال��شع 
اأخرى.  للحفاظ على كرامته من جهة  ي�شعى  واأن  من جهة، 
وقد ذكر علماء النف�ص اأن اإح�شا�ص المرء بعّزة نف�شه، اأي اأن 
ي�شعر باأّنه عزيز محترم في ذاته -وعند غيره- من م�جبات 
�شعادته... وفي المقابل، فاإّن �شع�ره بالذّلة واله�ان وحقارة 

نف�شه، يجلب له ال�شع�ر بالتعا�شة وال�شقاء.
العزة والكرامة هبة اهلل الخالق »عز وجل«، وه� القائل: 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم  }َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل{)))،  ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ مِّ

))) سورة اإلسراء:70.
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ولي�ص من حق الفرد اأن يتنازل عن هذه الهبة الإلهية. ومن 
هنا نجد اأن المجتمعات الب�شرية تحتقر وت�شتغرب �شل�ك َمن 
والحتقار  عة  ال�شِّ على  تدل  ب�ش�رة  ويت�شّرف  نف�شه،  يهين 
للذات، اإل اإذا كان مثل هذا الت�شرف نا�شئًا عن �شبب وجيه. 
مثال ذلك َمن يدخل ال�شلك الع�شكري وه� يعلم اأنه �شيتعّر�ص 
كرامته  من  �شئ  عن  يتنازل  تجعله  التدريب  اأثناء  لم�اقف 
ُمالمًا ومحتَقرًا  يك�ن  الحالة ل  نف�شه، ففي مثل هذه  وعزة 

من قبل المجتمع.
وفي القراآن الكريم ت�جيه �شريح اإلى اأن العزة اإنما تك�ن 
يق�ل  جهة  فمن  المنا�شب،  مكانها  في  كانت  اإذا  ممدوحة 
ومن  َوِلْلُمْؤِمِنيَن{)))،  َوِلَرُسوِلِه  ُة  اْلِعزَّ  ِ }َوهلِلَّ وجل«:  »عز 
ِإلَّ  َتْعُبُدوْا  َألَّ  َربَُّك  }َوَقَضى  يق�ل »عز وجل«:  اأخرى  جهة 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو  ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ
ِكالُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوًل َكِريًما، 
ْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما  لِّ ِمَن الرَّ َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

َربََّياِني َصِغيًرا{))).

))) سورة المنافقون:8.
))) سورة اإلسراء:3)-4).
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ولنالحظ كيف ي�شف الإمام زين العابدين »عليه ال�شالم« 
هذه الحالة في دعائه ل�الديه: )اللهم اجعلني اأهابهما هيبة 
ال�شلطان الع�ش�ف واأبّرهما بّر الأُمِّ الروؤوِف.... اللهم خف�ص 
لهما �ش�تي، واأطـب لهمـا كالمي، واألن لهما عريكتي واأعطف 
عليهما قلـبي، و�شّيرني بهما رفيقًا، وعليهما �شفيقًا....())).
اإذا اأردنا اأن نقّيم هذه الحالة من منظ�ر فردي �شخ�شي، 
في  ولي�شت  بالِعّزة،  ال�شع�ر  عن  تنازل  �ش�ى  لي�شت  فهي 
�ش�رتها الظاهرية اإل تنازل عن الكرامة ال�شخ�شية.. ولكنها 
في عمق ال�ش�رة، وبنظرة �شم�لية بعيدة عن النظرة الفردية 
اأن  اإل ِرفعة وعزة وكرامة حقيقية. وال�شبب  ال�شيقة، لي�شت 

هذا التنازل هنا:
1. يتم عن اإرادة وقناعة، ولي�ص تحت ال�شغط.

2. مرتبط بقيمة اأخالقية اأعلى وهي بر ال�الدين.
3. يحقق نتائج مهمة على �شعيد الأ�شرة، حيث يحقق لها 
عزتها وق�تها وتالحمها وتراحمها وكرامتها، ويحقق للمجتمع 
ككل -من خالل ق�ة الأ�شر باعتبارها ال�حدات الجتماعية 

))) اإلمام زين العابدين: الصحيفة السجادية، الدعاء 4).
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ال�شغيرة الم�ؤلِّفة للمجتمع- العزة والق�ة والتالحم والتراحم 
»�شلى اهلل  النبي  ق�ل  اأي�شًا مغزى  نفهم  والكرامة. من هنا 
عليه واآله«: )عليكم بالعف�، فاإنَّ العف� ل يزيُد العبَد اإل ِعزًا، 
عن  عفا  )من  اأخرى:  رواية  وفي  اهلل()))،  كم  ُيعزِّ فتعاف�ا 

َمظَلمٍة، اأبَدَله اهلل بها ِعزًا في الدنيا والآخرة())).

• التواضع والِعزة:
وعليه، فاإن التنازل عن العزة في الم��شع ال�شحيح في 
الم�ؤمن،  اأخيه  من  العف�  طلب  اإلى  الإن�شان  يبادر  اأن  مثل 
واإ�شالح ذات البين، واإن لم يكن ه� المخطيء اأمر محب�ب 
واأن  ربه،  عند  الإن�شان  قيمة  ارتفاع  اأ�شباب  ومن  اهلل،  عند 

يرفعه اهلل »عز وجل« بين النا�ص من حيث ل يدري. 
والت�ا�شع في حدِّ ذاته تنازل عن �شيء من عزة النف�ص، 
فقد تملك من المكانة الجتماعية اأو العلم اأو ال�شن اأو المال 
ما يمّيزك ويرفعك على الطرف الآخر، ولكن مع هذا تخدمه 
اإذا زارك اأو طلب منك �شيئًا، وتت�دد اإليه، وتتكلم معه دون اأن 

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج3، ص3)0).

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج3، ص3)0).
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ُت�شعره باأنه اأعلى منه م�شت�ًى، بل لربما ت�شعره بعك�ص ذلك، 
كلها من �ش�ر الت�ا�شع.

روى المجل�شي اأنه: )دخل �شرار بن �شمرة على معاوية 
فقال له: �شف لي عليًا. فقال له: اأو تعفيني من ذلك، فقال: 
ل اأعفيك، فقال: كان واهلل بعيد المدى، �شديد الق�ى، يق�ل 
وتنطف  ج�انبه،  من  العلم  يتفجر  عدًل،  ويحكم  ف�شاًل، 
الحكمة من ن�احيه، ي�شت�ح�ص من الدنيا وزهرتها، وي�شتاأن�ص 
بالليل ووح�شته. كان واهلل غزير العبرة، ط�يل الفكرة، يقلب 
ما  اللبا�ص  من  يعجبه  ربه،  ويناجي  نف�شه،  ويخاطب  كفه، 

خ�شن، ومن الطعام ما ج�شب(.
يترّفع  قد  المتيازات  وهذه  ال��شف  هذا  بمثل  �شخ�ص 
اأو  علم  من  يملكه  ِلَما  اإّما  الآخرين،  من  اأعلى  نف�شه  ويرى 
حكمة اأو لزهده اأو كثرة عبادته، ولكن لحظ ما قاله �شرار 
بعد ذلك: )كان واهلل فينا كاأحدنا، يدنينا اإذا اأتيناه، ويجيبنا 
اإذا �شاألناه، وكنا مع دن�ه منا وقربنا منه ل نكلمه لهيبته، ول 

نرفع اأعيننا اإليه لعظمته())). 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج84، ص56).
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يترّفع  لم  امتيازات  من  يملكه  كان  ما  عين  في  اأنه  اأي 
تعبير مخت�شر  وه�  كاأحدهم،  فيهم  كان  بل  اأحد،  على  بها 
ورائع جدًا. من هنا امتدح اهلل »عز وجل« الم�ؤمنين كالتالي: 
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي 
ٍة َعَلى  اهلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ
اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل َوَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة لِئٍم 
َعِليٌم{))).  َواِسٌع  َواهلُل  َيَشاء  َمن  ُيْؤِتيِه  اهلِل  َفْضُل  َذِلَك 
{.. اأي نعمة  عندما تعي�ص هذه الحالة فاإّن }َذِلَك َفْضُل اهللَّ
قت لها، وهي ل تتحقق لكل اأحد.. بل  عظيمة ِمن اهلل، وقد وفِّ

تتحقق لمن يحبهم اهلل ويحب�نه.

• التنازل القبيح:
ته وكرامته اأمام النا�ص فقط،  والإن�شان ل يتنازل عن عزَّ
اأو  اأو مال  ولّذة عابرة  اأو  يتنازل عنها في مقابل �شه�ة  فقد 
اأذّل؟  من�شب. وقد �ُشئل علّي »عليه ال�شالم« ي�مًا: )اأّي ذّل 

فقال: الحر�ص على الّدنيا())).

))) سورة المائدة:54.
))) المجلسي: بحار األنوار، ج74، ص377.
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اإقبال جائع ج�شع  ويقِبل عليها  الّدنيا  فمن يحر�ص على 
نهم طّماع، وكّل هّمه اكتناز المال، اأو اإ�شباع �شه�ته ب�ش�رة اأو 
باأخرى، اأو الح�ش�ل على من�شب باأي ثمن، يك�ن ذلياًل لها، 
بمعنى اأنه يك�ن م�شتعدًا -في بع�ص الم�اقف- لأن يفعل اأي 
�شيء مهما كان قبيحًا اأو محرمًا اأو ل يتنا�شب مع �شخ�شيته 
اأو ممن�عًا قان�نًا اأو بالنفاق والتزلف والكذب، كل ذلك من 
ولكنها  ومقززة  ب�شعة  ال�ش�رة  مراده.  على  يح�شل  اأن  اأجل 

م�شه�دة على ط�ل الخط، وفي كل الم�شت�يات.
اإلى  ويتحّ�ل�ن  المخدرات  يتعاط�ن  عندما  ال�شباب 
مدمنين ي�شبح�ن عبيدًا اأذلء لهذه ال�شم�م، ويك�ن�ن على 
ا�شتعداد لفعل اأي �شيء قد ي�شل اإلى حد قتل اأقرب المقربين 
لتلبية �شه�ات الآخرين وباأحط �ش�رة  اأنف�شهم  اأو بيع  اإليهم 

في مقابل الح�ش�ل على جرعة مخدر.
منهم  وكلٌّ  جميلة  فتاتة  اأمام  يتقافزون  عندما  ال�شباب 
الريا�شية،  اأو  الفنية  مهاراته  اأو  ع�شالته،  ُيظهر  اأن  يحاول 
من  ن�ع  هذا  ثرائه،  اأو  الم�شب�غ،  �شعره  اأو جمال خ�شالت 
غريزة  اأمام  لها  واإ�شقاط  للنف�ص  واإذلل  لل�شه�ة  العب�دية 
ويطفيء  حظ�ته  يناله  اأن  بعد  ال�شاب  هذا  نف�ص  زائلة... 
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م�بايله  رقم  يغير  الفتاة  هذه  من  الكافي  بالقدر  غريزته 
ويتهرب منها، ولربما يحّ�لها اإلى اأحد اأ�شحابه... هذه قمة 

المهانة للنف�ص الب�شرية.
في  التمثيل  كر�شي  لنيل  لالنتخابات  المر�شحين  بع�ص 
مجل�ص من المجال�ص العامة، يبيع�ن كراماتهم ويتنازل�ن عن 
تقديم  �شيء،  اأي  لفعل  ا�شتعداد  على  ويك�ن�ن  النف�ص،  عزة 
ر�شى... نيل ر�شا المافيات... التزلف الكاذب للناخبين... 
المال  لأ�شحاب  الم�اقف  بيع  المخادعة...  ال�ع�د  اإطالق 
بهذا  الف�ز  عندهم  المهم  القائمة...  اإلخ  وال�شلطة... 

الكر�شي. هذه قمة المهانة للنف�ص الب�شرية. 
الكرامة  يطلب  من  م�شير  واأما  تط�ل؛  الأذّلء  ولئحة 
ِمن  }َواتََّخُذوا  فكالتالي:  وجل«  »عز  اهلل  غير  عند  والعّزة 
ِبِعَباَدِتِهْم  َسَيْكُفُروَن  َكالَّ  ا،  ِعزًّ َلُهْم  ِليُكوُنوا  آِلَهًة  اهلِل  ُدوِن 

ا{))).  َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

ة بغيرك  وفي الّدعاء: )فكم يا اإلهي من اأنا�ٍص طلب�ا العزَّ
فذّل�ا())).

))) سورة مريم: )8-)8.
))) اإلمام زين العابدين: الصحيفة السجادية، الدعاء 74.
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• الِعزة بني الزوجني:
القيم  هذه  مثل  الجن�شين-  -من  الم�ؤمن�ن  يعي�ص  وقد 
واأقربائهم  اأ�شدقائهم  مع  الإيجابية  ال�شل�كية  الأخالقية 
عندما  عنها  يتغافل�ن  اأو  يغفل�ن  اأو  ين�ش�ن  ولكنهم  اأحيانًا، 
والزوجة  زوجته،  تجاه  الزوج  الحياة..  ب�شريك  الأمر  يتعّلق 
تجاه زوجها. وهذا مالحظ، وه� اأمر غريب، لأن من المفتر�ص 
اأن تك�ن العالقة الزوجية عاماًل وعن�انًا اإ�شافيًا لمزيد من 
الحر�ص على اإعمال مثل هذه القيم. فاإذا كان الم�ؤمن اأخًا في 
اهلل، فعاَمْلته وفق ذلك المعيار من العف� والت�شامح والمبادرة 
بالعتذار، وتعاليت على كبريائك، وتغافلت عن عزة نف�شك 
وكرامتها، ان�شجامًا مع التعاليم الإ�شالمية في ما له عالقة 
بحق�ق الأخّ�ة، ورغبًة في ا�شتمرار العالقة بينكما، فاإّن ما 
لأن  اأكثر من ذلك،  بزوجها  والزوجة  بزوجته،  الزوج  يجمع 

عن�ان الزوجية لم يلغ حق�ق الأخ�ة باهلل فيما بينهما.
وما جاء -مثاًل- في �ش�رة الحجرات من الآية العا�شرة 
اإلى الثانية ع�شرة من تعاليم ُتنّظم العالقة الأخ�ية الإيمانية 
بالإ�شالح، وعدم ال�شخرية، وعدم اللمز والتنابز بالألقاب، 
واجتناب الكثير من الظن، وعدم التج�ش�ص، وعدم الغتياب، 
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ورعاية تق�ى اهلل في العالقة، كل هذه العناوين تبقى قائمة 
مع  كانت  ل�  مما  بينهما  فيما  اأَْولى  هي  بل  الزوجين..  بين 

اأخيك اأو اأختك في اهلل. 
الإن�شانية،  العالقات  من  كغيرها  الزوجية  العالقة 
معّر�شة ل�ق�ع الم�شاحنات والم�شاجرات، وقد تتاأزم الأو�شاع 
اإلى مرحلة حرجة.. وتاأتي م�شاألة  بين الزوجين، وقد ت�شل 
للم�شالحة  المبادرة  ع�ائق  من  ك�احدة  والعزة  الكرامة 

وتجاوز الخالفات.
فالمراأة ت�شعر باأن اإقدامها على هذه الخط�ة فيه انتقا�ص 
اأن  المفتر�ص  من  لأن  اأن�ثتها،  على  وتجاوز  كرامتها،  من 
وفي  الرجل.  عن  �شادرة  والدلل  بالهتمام  المبادرة  تك�ن 
المقابل، فاإن الرجل ي�شعر باأن ذك�ريته وق�امته على الأ�شرة 
و�شخ�شيته ل ت�شمح له بالتذلل للفرد الأ�شعف في التركيبة 
الم�شم�عة،  هي  تك�ن  اأن  يجب  كلمته  واأن  خا�شة  الأ�شرية، 

وعلى الزوجة اأن تطيعه، ل اأن تناق�شه وتخالف اأوامره.
الأ�شرة  على  المحافظة  -وهي  العليا  الم�شلحة  ولكن 
والحالة الزوجية والميثاق الغليظ- تفر�ص عدم العتناء بكل 
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هذا، وتجاوز العزة الكاذبة، والكبرياء في غير محله.. فرب 
اأن  العزة الذي نّظم العالقات الإن�شانية يريد من الطرفين 

ي�شعا كل �شئ في م��شعه.. هذه هي الحكمة. 
الم�شكلة..  بتجاوز  اأحدهما  يبادر  اأن  في  الحكمة 
الكفاية  فيه  بما  �شجاعًا  يك�ن  اأن  ما..  بطريقٍة  بالعتذار 
اأن يقبل ذلك العتذار  الآخر  الناجعة، وعلى  الحل�ل  لطرح 
ويقّدر له هذه المبادرة. طبعًا اأنا ل اأدع� اإلى اأن يتحمل طرف 
واحد م�شئ�لية العتذار والتنازل على ط�ل الخط، واإن كان 
اأن تك�ن المبادرة منطلقة من الإح�شا�ص  الآخر مخطئًا، بل 

بالم�شئ�لية والم�دة والرحمة.
على  والإ�شرار  الزوجية،  الخالفات  في  المكابرة 
والكرامة  النف�ص،  عزة  على  الحفاظ  بذريعة  ا�شتمرارها، 
م�شح�نة  وبيئة  تعي�شًا،  بيتًا  اإل  ت�شنع  لن  ال�شخ�شية، 
بال�شراعات، واأ�شرة مفككة، وخالفات م�شتمرة، وقد اأخبر 
اهلل عز وجل عن �شاأن بع�ص الطغاة: }َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اهلَل 
ُة ِباأْلِْثِم{)))، اأي اأن عزته الكاذبة النا�شئة عن  َأَخَذْتُه اْلِعزَّ
روحية الطغيان حملته على المكابرة على العتراف بارتكاب 

))) سورة البقرة:06).
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الإثم المنهي عنه، واأغَرته بال�شتمرار على ارتكابه، واإن كان 
العتراف  في  الخير  واأن  الحقيقة،  يدرك  نف�شه  قرارة  في 

وت�شحيح الم�قف.
بيته،  في  طاغ�ت  اإلى  الزوج  يتحّ�ل  اأن  الممكن  ومن 
ذلك  ومفتاح  الأ�شرة،  اإطار  في  الزوجة طاغ�تًا  ت�شبح  واأن 
تدمير  نح�  بالكرامة  والت�شّدق  الكاذبة  العزة  تاأخذهما  اأن 
والمكابرة  الم�قف،  الإ�شرار على  الزوجية من خالل  رابط 
الت�شامح، من دون مبرر حقيقي  والتعالي على  الخطاأ،  على 
اهلل  »�شلى  النبي  ق�ل  ولن�شتذكر من جديد  ذلك،  ي�شتدعي 
عليه واآله«: )عليكم بالعف�، فاإن العف� ل يزيُد العبَد اإل ِعزًا، 

كم اهلل())). فتعاف�ا ُيعزِّ

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج3، ص3)0).
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مما روي من و�شايا الإمام الكاظم »عليه ال�شالم« لُ�ْلِده: 
ع معها؛ اإن  ، اإّني اأو�شيكم ب��شّيٍة َمن َحِفَظها لم َي�شِ )يا َبنَيّ
اأتاكم اآٍت فاأ�شَمَعُكم في الأُذِن اليمنى مكروهًا، ثم تحّ�ل اإلى 
الأُُذِن الُي�شرى فاعَتَذر وقال: َلم اأُقل �شيئًا، فاقَبل�ا ُعْذَره())).
ليك�ن�ا  عملية،  اأخالقيًة  قيمًة  اأبنائه  في  الإمام  ير�ّشخ 
ُعرف  كما  النا�ص  عن  والعافين  كان،  كما  للغيظ  الكاظمين 
عنه، حتى بات لقبًا له. فال يكفي اأن ُنطعم اأبناءنا كلما طلب�ا 
الم�شكن  لهم  ن�ؤّمن  واأن  نك�ش�هم،  اأن  يكفي  ول  الطعام.. 
المالئم، والترفيه في ال�شفر واللعب والت�شّ�ق وما اإلى ذلك. 
فهم اأي�شًا بحاجة اإلى التغذية الروحية، والت�جيه الأخالقي، 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 68، ص 5)4.
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كما هم بحاجة اإلى التغذية العقلية، ليزدادوا ُقربًا من اهلل، 
وليزدادوا معرفًة بدينهم، والهدف من وج�دهم في الحياة، 
وليك�ن �شل�كهم �شل�كًا اإن�شانيًا راقيًا، وليطّ�روا من قدراتهم 
بدًل من تحطيمها في الألعاب والأج�اء التي تعزلهم وتزرع 

فيهم العقد، ليعرف�ا اأن ال�قت يعني حياَتهم.
وكما قال الإمام الكاظم: )اجتهدوا في اأن يك�ن زماُنكم 
المعا�ص،  لأمر  و�شاعة  اهلل،  لمناجاة  �شاعة  �شاعات:  اأربَع 
عي�بكم  يعّرف�نكم  الذين  الّثقاة  الأخ�ان  لمعا�شرة  و�شاعة 
ويخل�ش�ن لكم في الباطن، و�شاعة تخل�ن فيها للّذاتكم في 
غير محّرم، وبهذه ال�شاعة تقدرون على الثالث �شاعات())).

اأن  اأو�ش�هم  و�شل�كهم..  اأنف�َشهم  يقّيم�ا  اأن  اأو�ش�هم   
يحا�ِشب�ا اأنف�شهم كما قال الكاظم: )لي�ص مّنا من لم يحا�شب 
نف�شه في كّل ي�م، فاإْن عمل ح�شنًا ا�شتزاد اهلل، واإن عمل �شّيئًا 

ا�شتغفر اهلل منه())).
يحا�شب نف�شه وينظر اإلى عي�به و�شلبياته، ل اإلى �شلبيات 

وعي�ب الآخرين لينتقدها ولينتق�ص من قيمتهم. 
))) المجلسي: بحار األنوار، ج 75، ص ))3.
))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج )، ص9)6.
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�شبيحة  وفي  جديد  منزل  اإلى  زوجته  مع  رجل  انتقل 
الي�م الأول، وبينما هما يتناولن وجبة الإفطار قالت الزوجة 
الحديقة  على  المطلة  النافذة  زجاج  خلف  ِمن  م�شيرة 
الم�شتركة بينهما وبين جيرانهما: انظر يا عزيزي، اإن غ�شيل 
رخي�شًا.  م�شح�قًا  ت�شتري  اأنها  لبد  نظيفًا..  لي�ص  جارتنا 
ترى  مرة  كل  في  التعليق  نف�ص  اإلقاء  على  الزوجة  وداأبت 
الزوجة عندما  الغ�شيل.. وبعد �شهر انده�شت  تن�شر  جارتها 
راأت الغ�شيل نظيفًا، وقالت لزوجها: انظر.. لقد تعلَمْت اأخيرًا 
كيف تغ�شل! فاأجاب الزوج: عزيزتي.. لقد نه�شُت باكرًا هذا 

ال�شباح ونظفُت زجاج النافذة التي تنظرين منها!!
نع�د اإلى و�شية الإمام، هل نملك مثل هذه الروحية للعف� 

والت�شامح؟
اأودعها اهلل  التي  الق�ى  الإن�شان مجم�عة من  تكمن في 
�شبحانه فيه، فهناك الق�ة العقلية، ويعبر عنها في بع�ص كتب 
اأخذوا  ولعلهم  الناطقة(،  بـ )الق�ة  الم�شلمين  الأخالق عند 
هذا عن الي�نان. هذه الق�ة من �شاأنها اأن تدرك الَح�شن من 
القبيح، وُتميز الخير من ال�شر.. ثم تاأمر بفعل الح�شن منها 

وترك القبيح.
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التي  الق�ة  ال�شه�ية(: وهي  ال�شه�انية )اأو  الق�ة  وهناك 
يطلب بها الإن�شان المنفعة لنف�شه، من قبيل الماأكل والم�شرب 

والجن�ص وغير ذلك.
وهناك اأي�شًا الق�ة الغ�شبية: وهي التي يدفع بها الإن�شان 
التي  والأ�شياء  الأ�شخا�ص  وعن  نف�شه  عن  والأذى  الأخطار 

تعنيه ويهتم لأمرها.
ومن ال�ا�شح اأن الق�ة ال�شه�ية ل� اأُطلق لها العنان، فاإنها 
لمعايير  مراعاة  دون  من  رغباته  لتلبية  ب�شاحبها  �شتدفع 
معينة كالحالل والحرام، وُح�شن الفعل وقبحه. وهكذا فاإن 
دفاعًا  الإيجابي  التجاه  في  ت�ظيفها  يمكن  الغ�شبية  الق�ة 
اأن  يمكن  كما  وال�طن،  والدين  والِعر�ص  والمال  النف�ص  عن 
النا�ص  اأقرب  على  الإن�شان  خاللها  من  يعتدي  منفلتة  تك�ن 
ق الإن�شان ليك�ن قادرًا  اإليه في لحظة ا�شتجابة لها. واإذا ُوفِّ
عظيم،  لخير  ق  ُوفِّ فقد  الغ�شبية  ق�ته  على  ال�شيطرة  على 
اْدَفْع  يَِّئُة  السَّ َول  اْلَحَسَنُة  َتْسَتِوي  }َول  »تعالى«:  قال  وقد 
ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ 
اَها ِإلَّ ُذو َحظٍّ  اَها ِإلَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ َحِميٌم، َوَما ُيَلقَّ
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وال�عي  الإيمان  من  وافرًا  حظًا  يمتلك  اأنه  اأي  َعِظيٍم{))). 
والإن�شانية الناب�شة بكل معاني الخير والإح�شان.

عدة  والأخالقية  ال�شرعية  الإ�شالم  تعاليم  في  ونجد 
فترة  ففي  الغ�شبية،  ق�ته  �شبط  على  الفرد  ُتعين  تدابير 
ال�شالح  حمل  المحرمات:  بين  من  اأن  نجد  مثاًل  الإحرام 
وكلها  الج�شد،  ه�ام  وقتل  والجدال  وال�شب  الدم  واإخراج 

تدّرب الإن�شان على �شبط ق�ته الغ�شبية.
وهكذا نجد اأن من الغايات الفرعية لل�ش�م �شبط النف�ص، 
النا�ص من  اأّيها  واآله«: )يا  النبي »�شلى اهلل عليه  قال  حيث 
ن منكم في هذا ال�شهر ُخُلقه كان له ج�از على ال�شراط  َح�شَّ
َف في هذا ال�شهر عما ملكت  ي�م تزل فيه اَلقدام. ومن خفَّ
ه كف اهلل  ف اهلل عليه ح�شابه.  ومن كفَّ فيه �شرَّ يميُنه، خفَّ

عنه غ�شَبه ي�م يلقاه())).
ومن هنا اعتبر النبي اأن ل قيمة ل�شيام الإن�شان الذي لم 
يفلح في �شبط ق�ته الغ�شبية. ففي كتاب الح�شين بن �شعيد 

))) �ش�رة ف�شلت:35-34.
))) ال�شدوق: الأمالي، �ص 154.
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)�شمع  قال:  اأنه  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام  عن 
لها  جاريًة  ت�شابُّ  امراأًة  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل 
وهي �شائمٌة، فدعا ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« بطعاٍم 
فقال لها: كلي. فقالت: اأنا �شائمٌة يا ر�ش�ل اهلل، فقال: كيف 
من  لي�ص  ال�ش�م  اإّن  جاريتك؟  �شببت  وقد  �شائمًة  تك�نين 
الطعام وال�شراب، واإنما جعل اهلل ذلك حجابًا عن �ش�اهما 
اأقّل  ما  ال�شائم.  يفطُر  والق�ل  الفعل  ِمن  الف�اح�ص.  من 

ال�شّ�ام واأكثر الجّ�اع())).
وياأتي هنا دور الفطرة الأخالقية والعقل والتق�ى والقان�ن 
والتربية في ردع الإن�شان عن ت�جيه ق�ته الغ�شبية في المحل 
الممن�ع. وه� ما نجده ماثاًل في ق�شة الأخ�ين هابيل وقابيل: 
َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن  }َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ
َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْلَخِر َقاَل أَلَْقُتَلنََّك َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل 
اهلُل ِمَن اْلُمتَِّقيَن، َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط 
َيِدَي ِإَلْيَك أِلَْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف اهلَل َربَّ اْلَعاَلِميَن{))). اأي قد 
اأكبر من مجرد كالم وم�قف كما في م�شاألة  الم�شاألة  تك�ن 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج93، ص93).
))) سورة المائدة:7)-8).
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ُبعدين:  في  ذلك  مع  الإ�شالم  تعامل  وقد  ال�شائمة،  المراأة 
َها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم  �شرعي قان�ني، واأخالقي: }يا َأيُّ
َواألنَثى  ِباْلَعْبِد  َواْلَعْبُد  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتَلى  ِفي  اْلِقَصاُص 
ِباْلَمْعُروِف  َباٌع  َفاتِّ َشْيٌء  َأِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفَمْن  ِباألْنَثى 
َفَمِن  َوَرْحَمٌة  ُكْم  رَّبِّ مِّن  َتْخِفيٌف  َذِلَك  ِبِإْحَساٍن  ِإَلْيِه  َوَأَدآٌء 
اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب أليم، ولكم في القصاص حياٌة 

يا أولي األلباب لعّلكم تتقون{))).

• القصاص والعفو:
�شّرع  كما  العمد،  القتل  في  الق�شا�ص  �شّرع  الإ�شالم 
اإمكانية العف� بمقابل مادي، اأو بال مقابل، وقد تحدثت الآيتان 
المت�شمن لإ�شكالية  الت�شاوؤل  البع�ص يطرح  عن ذلك، ولكن 
وهي اأن الم�شيحية اأرقى في هذا الجانب من الإ�شالم واأكثر 

اإن�شانية.. كيف؟
يق�ل�ن: الم�شيحية ل تعترف بالق�شا�ص كمبداأ، بل اإنها 
ال�شِيّد  ق�ل  من  انطالقًا  والت�شامح،  العف�  منه  بدًل  �شرعت 
الم�شيح »عليه ال�شالم«: )من �شربك على خدك فاأعر�ص له 

))) سورة النساء:78)-79).
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الآخر()))، وهي بذلك تك�ن اأرقى في تعاليمها من الإ�شالم.
والج�اب في نقاط:

1. الت�شامح والعف� في الم�شيحية لم ينطلق ليك�ن قاعدة 
والمجرمين،  الجريمة  مع  الجتماعي  التعامل  في  وحيدة 
الذي  المادي  القان�ني  الجّ�  يخفف  اأن  اأجل  من  انطلق  بل 
اإر�شال ال�شِيّد  الّنا�ص في ذلك الع�شر الذي رافق  �شار عليه 
الم�شيح. المقايي�ص الروحية حينئذ لم تكن واردة في ح�شاب 
اأكثر من  العالقات الخا�شة والعامة، كما حّدثنا القراآن في 
حديث عن واقع بني اإ�شرائيل، ومن هنا جاءت هذه الدع�ة 

الروحية لل�شيد الم�شيح لم�اجهة هذه الروحية المادية.
بني  اإلى  الم�شيح  قّدمه  الذي  البيان  لنالحظ  ثم   .2
يا  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى  َقاَل  }َوِإْذ  اإ�شرائيل في بداية ر�شالته: 
َيَديَّ  َبْيَن  لَِّما  قًا  َصدِّ مُّ ِإَلْيُكم  اهلّل  َرُسوُل  ِإنِّي  ِإْسراِئيَل  َبني 
ا  رًا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمن َبْعِدى اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّ
ِبيٌن{)))، وه� ما يت�افق  َجاءُهم ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوْا َهـَذا ِسْحٌر مُّ
لأَْنُق�َص  ِجْئُت  ي  اأَنِّ َتُظنُّ�ا  )َل  )مّتى(:  اإنجيل  في  ما جاء  مع 

))) الكتاب المقدس: إنجيل لوقا، األصحاح 6، اآلية 9).
))) سورة  الصف:6.
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َل())).  اُم��َص اأَِو الأَْنِبَياَء. َما ِجْئُت لأَْنُق�َص َبْل لأَُكمِّ النَّ
لتن�شخ  تاأِت  لم  الن�شرانية  اأَنّ  ت�ؤكد على  القراآنية  فالآية 
الخّط العام الذي ارتكزت عليه �شريعة الت�راة، بل تحّركت 
في اتجاه اإقرارها ب�شكل عام مع بع�ص ال�شتثناءات في جانب 
لم�اجهة  الزمني  التطّ�ر  اقت�شاه  مما  والتحريم  التحليل 
الم�شاكل الم�شتجدة مما لم يعد الت�شريع فيه عمليًا. وبالتالي 
ل تختلف الم�شيحية في هذا عن الإ�شالم الذي �شّرع الحق�ق 
والخا�شة،  العامة  للعالقات  الإن�شانية  المجالت  جميع  في 
وال�شبر،  والعف�  الت�شامح  اإلى  بالدع�ة  ذلك  قرن  ه  ولكَنّ

معتبرًا ذلك خيرًا واأقرب للتق�ى. 
اإلى  الخد  على  ال�شرب  م�شاألة  تجاوز  الإ�شالم  اإّن  بل 
م�شاألة القتل، فالق�شا�ص واإن كان م�شّرعًا، اإل اأن اهلل يحب 
اأن ياأخذ النا�ص بالعف� بمقابل مالي اأو من دون مقابل مالي 
متى ما كانت الحكمة والم�شلحة تدع� اإلى ذلك، والق�شا�ص 
لي�ص الخيار ال�حيد في الأمر، والحكم ال�شرعي القان�ني لي�ص 
الم�قف الح�شري في التعامل في مثل هذه الحالة، بل ت�ؤكد 
الآية اأنه من يعُف ويتجاوز، ل يحق له اأن يع�د في عف�ه واإل 

))) الكتاب المقدس: إنجيل متى، األصحاح 5، اآلية 7).
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ع�قب على ذلك. وقد مّرت بنا اآية }َول َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َول 
اإلى  َأْحَسُن{ والتي تت�شمن الدع�ة  ِهَي  ِبالَِّتي  اْدَفْع  يَِّئُة  السَّ
وهي  الخد،  اإدارة  مجرد  ولي�ص  بالإح�شان  الإ�شاءة  م�اجهة 
فح،  من دون �شك ُتمثِّل م�شت�ًى اأرقى من مجرد التجاوز وال�شَّ
ولكن الم�شكلة اأننا ف�شلنا في ت�ش�يق هذه المفاهيم القراآنية 
الراقية والتي تم�ّص حياتنا ب�ش�رة مبا�شرة وحي�ية، وقّدمنا 
للدماء  وتطّلع  �ش�ق  حالة  في  وكاأنهما  و�شريعته  الإ�شالم 

والق�شا�ص وقطع الأيدي واإقامة الحدود.
وكما اأن من الخطاأ ت�ش�ير الإ�شالم باأنه بعيد عن الحالة 
الروحية الخالقية في التعامل مع الإ�شاءة، كذلك من الخطاأ 
الق�ل باأن اليه�دية قريبة اإلى المادية في الت�شريع في مقابل 
اعتبار الن�شرانية قريبة اإلى الروحية في المفه�م، لنخل�ص 
من ذلك اإلى الحديث عن عظمة الإ�شالم، لأنه حّقق الت�ازن 

الت�شريعي والمفه�مي والعملي بين المادة والروح. 
فالقراآن عند الحديث الر�شالت ال�شابقة ي�ؤكد اأنها ت�شير 
وم�شلحته  الإن�شان،  م�شلحة  مالحظة  من  واحد  خّط  في 

ل�شك ترتبط بالجانبين القان�ني والروحي.
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• أقصى مراتب العفو:
ال�شحيفة  في  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  لالإمام 
ْحَمِة(، وقد  ال�شجادية دعاء تحت عن�ان: )في َطَلِب اْلَعْفِ� َوالرَّ
ا�شت�قفني هذا الدعاء حين قراأته للمرة الأولى حيث �شككُت 
في فهمي لبع�ص عبارته، فاأعدُت قراءته مرًة واثنتين، حتى 
تبّين لي �شحَة ما فهمت في البداية، ففيه من �ش�ر وروحية 

العف� عن الآخرين ما ُيذهل.
قال »عليه ال�شالم«: )الّلُهمَّ َواأَيُّما َعْبد ناَل ِمّني ما َحَظْرَت 
تًا،  َواْنَتَهَك ِمّني ما َحَجْرَت َعَلْيِه، َفم�شى ِبُظالَمتي َميِّ َعَلْيِه، 
َلْت لي ِقَبَلُه َحّيًا، َفاْغِفْر َلُه ما اأََلمَّ ِبِه ِمّني، َواْعُف َلُه  اأَْو َح�شَ
ا  ، َول َتْك�ِشْفُه َعمَّ َعّما اأَْدَبَر ِبِه َعّني، َول َتِقْفُه َعلى َما اْرتَكَب ِفيَّ
ْعُت  َوَتَبرَّ َعْنُهْم،  اْلَعِفْ�  ِبِه ِمَن  َواْجَعْل ما �َشَمْحُت  اْكَت�َشَب بي. 
َواأَعلى  قيَن،  دِّ اْلُمَت�شَ َدقاِت  اأَْزكى �شَ َعَلْيِهْم،  َدَقِة  ِمَن ال�شَّ ِبِه 
َوِمْن  َعْفَ�َك،  َعْنُهْم  َعْف�ي  ِمْن  ني  �شْ َوَع�ِّ بيَن،  اْلُمَتَقرِّ الِت  �شِ
ِلَك، َوَيْنُجَ�  ُدعائي َلُهْم َرْحَمَتَك، َحّتى َي�ْشَعَد ُكلُّ َواِحد ِمّنا ِبَف�شْ
َك(. اأيُة عظمٍة روحيٍة هذه؟ اأية كرامٍة اأخالقيٍة  ُكلٌّ ِمّنا ِبَمنِّ

هذه؟! اأيُة اإن�شانيٍة �شاميٍة هذه؟!
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العف� اأمر اختياري، فنحن ل�شنا مرغمين على العف� عن 
األحق بنا ال�شرر، ومن جهة اأخرى فان العف� ل  اأي �شخ�ص 
ياأتي بمح�ص ال�شدفة، بل ه� نا�شئ عن قرار يتخذه الن�شان 
الختيارات  فان  الأذى  اأحدهم  بك  يلحق  فحين  بارادته.. 

اأمامك �شتك�ن عديدة:
1 - ا�شتمرار الغ�شب وافرازاته النف�شية ال�شيئة واجترارها 

التي قد تظهر تبعاتها مبا�شرة على ال�شحة الج�شدية.
2 - تحّ�ل الغ�شب الى �ش�ر مختلفة من النتقام.

3 - ُكُم�ن حالة الغ�شب في النف�ص ثم انفجاره في لحظة 
ما، وتحّ�له الى �شل�ك عنيف اأو قلق اأو اكتئاب وما الى ذلك، 

فتتقيح جراحات الما�شي وتف�شد علينا حا�شرنا.
على  ذلك  وانعكا�ص  النا�ص  مع  التعامل  من  التعقد   -  4

ال�شل�ك الجتماعي عند الفرد.
5 - ال�شفقة على من اأخطاأ في حقنا دون ترتيب اأي اأثر 

على ذلك.
ولكن عندما تختار بمح�ص ارادتك ان تعف� عن المخطئ، 
حين يك�ن العف� ه� القرار ال�شليم )العف� يف�شد من اللئيم 
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بقدر اإ�شالحه من الكريم.. الإمام علي »عليه ال�شالم«( فان 
هذه الحالة الختيارية والنابعة عن ق�شد وارادة وتفكير ذات 

دللت وتاأثيرات في عدة م�شت�يات:
1 - التخل�ص من الما�شي حتى تتفرغ لمعالجة الحا�شر.
في  الدخ�ل  عن  الترفع  عند  النف�شية  الراحة   -  2

المهاترات.
اأو  الغ�شب  لتفّجر  العديدة  ال�شلبية  الآثار  تجنب   -  3

احتقانه.
الن�شانية  ال�شفات  من  اأكثر  بالقتراب  الح�شا�ص   -  4
والتعاليم ال�شالمية وبالتالي من تحقيق ر�شا اهلل »�شبحانه«.
)اإذا قدرت على عدوك فاجعل العف� عنه �شكرًا للقدرة عليه..

المام علي »عليه ال�شالم«(.
خانة  من  ينتقل  كي  المخطئ  في  التاأثير  اإمكانية   -  5
العداء ان كان ما �شدر عنه عن عمد الى خانة ال�لء. )تعاف�ا 
ت�شقط ال�شغائن بينكم..النبي الأكرم»�شلى اهلل عليه واآله«(.
العف� يظهر  النف�ص، لأن  الق�ة في  اكت�شاف مكامن   - 6
الق�ة التي تتمتع بها.)عليكم بالعف�، فاإن العف� ل يزيد العبد 
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اإل عزًا، فتعاف�ا يعزكم اهلل..النبي »�شلى اهلل عليه واآله«(.
7 - م�شاعدة الآخرين على اتخاذ ذات القرار العف� من 
خالل النم�ذج العملي الذي تقدمه لهم، لت�ؤكد لهم ان العف� 
ممكن وفي متناول اليد..تمامًا كما ان النتقام ممكن..وكما 
بين  كالفرق  بينهما  الفرق  ولكن  ممكن..  الآلم  اجترار  ان 
الثريا والثرى.)قلة العف� اأقبح العي�ب، والت�شرع الى النتقام 

اأعظم الذن�ب..الإمام علي »عليه ال�شالم«(.
والأخروية. الدني�ية  اللهية  والرحمة  الث�اب  ت�ّقع   -  8

مناد  ينادي  انه  بالعف�،  فادروؤوها  غ�شبة  لكم  عنت  )اإذا 
اأجر فليقم، فال يق�م ال  ي�م القيامة: من كان له على اهلل 
العاف�ن، األم ت�شمع�ا ق�له »تعالى«: {َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه 
َعَلى اهلِل})))..من كثر عف�ه مد في عمره..عف� المل�ك بقاء 
الُملك..تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم اهلل بذلك �ش�ء 

الأقدار..النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله«(.

))) سورة الشورى: 40.
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اهلُل  ِق  ُيَوفِّ ِإْصاَلًحا  ُيِريَدا  }ِإن  وجل«:  »عز  اهلل  قال 
َبْيَنُهَما{)))، هذه الآية ال�شريفة واإن جاءت في اأج�اء العالقة 
الزوجية، ولكن يمكن اعتبارها قاعدة من الق�اعد، اأو معادلة 
ببع�شهم  النا�ص  بعالقات  المرتبطة  الإلهية  المعادلت  من 
البع�ص في اأج�اء الخ�ش�مة والنزاعات... وهي من جزئين:

الإرادة  ت�ّفر  في  يتمّثل  وه�  ال�شرط،  الأول،  الجزء 
الحقيقية لدى طرفي الخ�ش�مة والنزاع في اإنهائه، والبحث 

الجاد عن الحل�ل والت�ش�يات. 
الغيبي  التدّخل  تتمّثل في  النتيجة، وهي  الثاني،  والجزء 

))) سورة النساء:35.
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وتر�شيخه  الم�شعى  هذا  اإنجاح  في  »�شبحانه«  اهلل  عند  من 
ورفع المعّ�قات من اأمامه.

والنزاع،  الخ�ش�مة  تقع  عندما  الحالت،  من  كثير  في 
ال�شيا�شية  اأو  القت�شادية  اأو  الجتماعية  الم�شائل  في  �ش�اء 
المغالبة  اأن عقلية  الإ�شالح، نجد  وتبداأ م�شاعي  اأو غيرها، 

تك�ن حا�شرة بق�ة.
عقلية المغالبة))) تعني اأن الطرفين اأو اأحَدهما ل ي�شتبطن 
الرغبة الحقيقية في الم�شالحة بقدر ما يريد ت�شجيل نقطة 
على الطرف الآخر، اأو الظه�ر بمظهر المنت�شر في ال�شراع، 
الم�شاّدة  الكبرى  الم�شكلة  تكمن  الأق�ى... وهنا  الطرف  اأو 
اأن تترتب  ُيت�قع  التي ذكرتها الآية. ولذا ل  للمعادلة الإلهية 
النتيجة ما دام ال�شرط غير متحقق.. وه� الإرادة الحقيقية 
في الإ�شالح، وهذه الإرادة الحقيقية تتطلب ت�فير الأر�شية 
اإلى  ل  الت��شّ ومحاولة  والح�ار  النقا�ص  باب  لفتح  المنا�شبة 
والم�اقف  التفا�شيل  بع�ص  عن  وبعيدًا  بالق�شية  يرتبط  حلٍّ 
ال�شابقة التي يمكنها اأن تعّقد الم�شاألة وتعّطل الحل اأو ت�ؤّخره.

))) بعض التفاصيل اآلتية لم تأِت في الخطبة، بل أضيفت للكتاب.
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• الشك يف طريق اليقني:
اإلى فتح المجال  اأن اهلل »�شبحانه« ي�ّجه نبّيه  ولذا نجد 
لبحث الم�شائل الخالفية مع الم�شركين على اأ�شا�ص فر�شية 
دون  ح�ار  في  والدخ�ل  الطرفين  اأحد  عند  الخطاأ  احتمال 
الحق،  عن  الباحث  روحية  يمتلك  فه�  م�شّبقة،  حتميات 
يمتلك  يكن  لم  ل�  كما  ال�شك،  �شاحة  في  الم�شاألة  ويطرح 
القناعة واليقين، واأنه يريد التمييز بين عن م�قع الخطاأ من 
م�قع ال�ش�اب الذي يلتزمه، اأو يلتزمه الآخرون، وفق منهجية 
)ال�شك في طريق اليقين(، بحيث يتم تفريغ الم�قف من اأية 
عقدة  اإلى  تتحّ�ل  اأن  ويمكنها  نف�شها  تفر�ص  م�شبقة  اأفكار 
اتخاذ  بحرية  ال�شع�ر  من  الطرفين  يقّيد  اأو  يمنع  حاجز  اأو 
القرار اأو اإ�شادر الُحكم اأو تقييم الأمر: }َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى 
ِبيٍن{)))، وهذا في حّد ذاته يمّثل القّمة  ُهًدى َأْو ِفي َضالٍل مُّ

في الم��ش�عية.
واإذا كان الأمر بهذه ال�ش�رة في ق�شية تمّثل اأ�شا�ص كل 
فكيف  الت�حيد،  ق�شية  وهي  وال�شرعية،  الإيمانية  الق�شايا 

))) سورة سبأ: 4).
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بق�شية خالف ذي طابع اجتماعي يرتبط بزوجين ُيحتمل اأن 
يك�ن كالهما - ب�ش�رة اأو باأخرى - مخطئين؟! 

اأو  اأِمر  قد  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  كان  واإذا 
ه من قبل اهلل »�شبحانه« اأن ل ُيعطي لنف�شه �شفة الهدى  ُوجِّ
ب�شفة  يدمغ خ�شَمه  ل  واأن  الح�ارات،  هذه  مثل  اأج�اء  في 
ال�شالل، مع اإيمانه العميق باأنه على حق، وما ذاك اإل ليترك 
الح�ار ياأخذ مجراه دون تعقيد و�ش�ًل اإلى النتيجة الحا�شمة، 
الإيمان  كق�شية  لي�شت  ق�شية  وفي  اهلل  ر�ش�ل  بغير  فكيف 

ب�حدانية الخالق »�شبحانه«؟
واأكثر  مرتبة  اأرقى  تعتبر  الح�ار  في  المنهجية  هذه  اإن 
تقّدمًا من منهجية )راأيي �ش�اب يحتمل الخطاأ، وراأي غيري 
خطاأ يحتمل ال�ش�اب(، لأنه يعني )راأيي وراأي غيري يحتمل 
فاإنه  ذلك  اعُتِمد  ول�  واحدٍة(،  درجٍة  في  وال�ش�اب  الخطاأ 
�شيجّرد الم�قف من اأّية ح�شا�شياٍت اإيحائية في النظرة اإلى 

الذات واإلى الآخرين.

• األرضّية املشتركة:
بيانًا  الكريم  القراآن  من  اآخر  م�قع  في  نجد  وهكذا 
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التكاء  يمكن  التي  ال�شلبة  الت�افقية  الأر�شية  و�شع  لأهمية 
عليها والنطالق من خاللها بحثًا عن الحل�ل وال��ش�ل اإلى 
نتائج �شليمة فيما يخ�ص الخالف مع اأهل الكتاب، حيث قال 
»�شبحانه«:  }ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا 
َيتَِّخَذ  َوَل  َشْيًئا  ِبِه  ُنْشِرَك  َوَل  اهلَل  ِإلَّ  َنْعُبَد  َألَّ  َوَبْيَنُكْم 
َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا مِّن ُدوِن اهلِل َفِإن َتَولَّْوا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا 

ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن{))).

واعتماد الزوجين في خالفاتهما مثل هذه الأر�شية عند 
النطالق في بحث الم�شاكل وم�اطن الخ�ش�مة والنزاع فيما 
بينهما كفيل باأْن ي�شاعد كثيرًا في ال��ش�ل اإلى حل�ل عملية 
الت�افق  اأو  القائم،  الماأزق  من  الخروج  على  ت�شاعد  واقعية 
على حلٍّ عملي ي�شب في �شالح الطرفين، بل وحتى ل�شالح 

الأبناء - في حال وج�دهم - واأ�شرتي الزوجين اأي�شًا.
المنطق  فيخالف  المغالبة  عقلية  اأ�شحاب  منطق  اأما 
ْلُح َخْيٌر َوُأْحِضَرِت اأْلَنُفُس  الإلهي اإذ يق�ل »�شبحانه«: }َوالصُّ
{)))... فال�شلح - ما اأمكن - اأف�شل على ط�ل الخط،  حَّ الشُّ

))) سورة آل عمران:64.
))) سورة النساء:8)).



عقلية املغالبة176

جزء  ومنافعه  م�شالحه  يحفظ  لأن  الإن�شان  �شعي  اأن  اإل 
}َوُأْحِضَرِت  الق�ية عنده، وهذا معنى  الب�شرية  الغريزة  من 
الإن�شان،  لبقاء  و�شروري  اأمر حي�ي  وهذا   ،} حَّ الشُّ اأْلَنُفُس 
يخالف  ما  اإلى  �شي�ؤدي  الخطاأ  المكان  في  ت�ظيفه  ولكن 
طرفا  ليتذّكر  اإلهي  تنبيه  بمثابة  العبارة  فهذه  م�شلحته. 
وم�شتحِكمة  ق�ية  داخلية  غريزة  وج�د  والنزاع  الخ�ش�مة 
كلٌّ  يحفظ  كي  المغالبة  لعقلية  لال�شتجابة  منهما  كاًل  تدفع 
منهما م�شالحه، ولكن الحياة والتفاعل مع الآخرين ت�شتدعي 
�شبط هذه الق�ة الغرائزية وال�شيطرة عليها وتحييدها متى 

ما تطلب الأمر ذلك.
اأن يراجع كلٌّ  ولذا المطل�ب قبل عقد مثل هذه الجل�شة 
لإنهاء  الحقيقية  الإرادة  يمتلك  اأنه  من  ليتاأّكد  نف�شه  منهما 
الخ�ش�مة، ل اأنه َيدخلها بعقلية من يريد التغلب بالنقاط اأو 

بال�شربة القا�شية.
في  وزوجته  الزوج  اجتمع  ما  متى  اأنه  الكالم  وخال�شة 
مجل�ص لل�شلح، وكانت عقلية المغالبة هي ال�شائدة اأو حا�شرة 
عند اأحدهما، فمن ال�شعب ال��ش�ل اإلى اإ�شالح وحل للنزاع 

القائم بينهما.
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الم�دة  الزوجية  العالقة  على  »�شبحانه«  اهلل  اأفا�ص 
واأخالقيات  المعا�شرة  باآداب  وزّينها  وال�شكينة،  والرحمة 
من  لها  �شّرع  كما  بالمعروف،  كالتعامل  الم�شتركة  الحياة 

الأحكام ما يحفظ لكل زوج وزوجة حق�قهما. 
ووج�د الت�شريعات الخا�شة بحق�ق الزوجين ل يعني اأن 
بالحركة  �شبيهة  حالة  اإلى  الزوجية  العالقة  الزوجان  ل  يح�ِّ
اأقل. ول  اأكثر  ل  حق�قي،  وهذه  حق�قك،  هذه  الميكانيكية، 

ولذا على الطرفين اأن يلتفتا اإلى اأن:
1. الحق�ق وال�اجبات المذك�رة في الكتب الفقهية تمّثل 

الحّد الأدنى في العالقة بين الطرفين.
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في  تك�ن  اأن  المقد�شة  العالقة  لهذه  يريد  ل  اهلل   .2
روحي،  تمازج  عالقة  تك�ن  اأن  لها  اأراد  بل  الدنيا،  حدودها 
ي�شعر من خاللها الزوُج اأن زوجَته جزٌء من كين�نِته وكرامِته، 
وت�شعر معها الزوجُة اأن زوَجها جزٌء من كين�نِتها وكرامِتها، 
مل�ؤها  م�شتركة  حياة  بناء  على  يعمالن  ذلك  خالل  ومن 
الم�دَة والرحمَة وال�شكينة، كما قال: {ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن 

نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها}))).

3. هناك الآداب والأخالقيات الخا�شة بالحياة الم�شتركة 
دونها...  �شليمة من  بناء حياة زوجية  يمكن  ول  بينهما، 
اكتفينا  اإذا  روح  بال  ج�شدًا  ت�شبح  الزوجية  الحياة 

بمجم�عة الحق�ق وال�اجبات فقط.
ومع اأن من المفتر�ص اأن تتحقق حالة الرتياح والطماأنينة 
والن�شداد النف�شي المتبادل بين الطرفين كما عّبرت الآية: 
والنزاعات  الخالفات  من  �ش�رًا  اأن  اإل  ِإَلْيَها}،  {ِلَيْسُكَن 

والم�شاّدات والتخا�شم قد تقع بين الطرفين.
من نماذج ذلك ما جاء في �ش�رة المجادلة. قال »تعالى«: 

))) سورة األعراف: 89).
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{َقْد َسِمَع اهلُل َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى 
اهلِل َواهلُل َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ اهلَل َسِميٌع َبِصيٌر}))).

هذه الزوجة الم�شكينة و�شل بها الحال اأن ل تجد طريقة 
لحّل م�شكلتها اإل باأن ت�شتكي اإلى اهلل، وا�شطرت للج�ء للنبي 
»�شلى اهلل عليه واآله« لعله ين�شفها من زوجها الذي ظلمها 

بقراره وت�شرفاته.
تّمت  التي  الزوجية  الم�شكالت  �ش�ر  من  واحدة  هذه 

معالجتها في القراآن من خالل:
1. الت�شريع.

2. الت��شيات الأخالقية
3. الدع�ة اإلى التحلي بالحكمة والتق�ى

4. تحريك الم�شاعر الإيجابية بين الزوجين.

• النشوز كسبب للخالف:
اأو  الن�ش�ز...  وق�ع  �شببها  يك�ن  قد  ما  الخالفات  ومن 
تتط�ر لتتح�ل اإلى ن�ش�ز... بالطبع فاإّن المتبادر اإلى الأذهان 

))) سورة المجادلة:).
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من  �شادر  �شلبي  ت�شّرف  الن�ش�ز  اأن  الكلمة  هذه  ذكر  عند 
الزوجة تجاه زوجها فيما له عالقة بحق�قه الزوجية، والحال 
اأن القراآن الكريم ذكر في �ش�رة الن�شاء حالتي ن�ش�ز الزوجة 
ِتي  {َوالالَّ قال:  ال�ش�رة  من   34 الآية  ففي  الزوج...  وكذلك 
} وفي الآية 128 قال: {َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت  َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ
طرف  اأي  من  يحدث  قد  الن�ش�ز  اأن  اأي  ُنُشوًزْا}.  َبْعِلَها  ِمن 

منهما.
في اللغة كلمة ن�شز تعني: )خَرج عن المعتاد( ولذا يقال: 
طبيعة  عن  لخروجها  وارتفاع،  نت�ء  بها  اأي  َن�َشز(  )اأر�ٌص 
الأر�ص من ح�لها. ونق�ل )�ش�ت ن�شاز( لل�ش�ت الخارج عن 
الماأل�ف... فاإذًا عندما نتحدث عن الن�ش�ز في اإطار العالقة 
وال��شع  المعتاد  عن  خروجًا  هناك  اأن  يعني  فهذا  الزوجية 

الطبيعي في العالقة بين الزوجين.
الزوجة  حق�ق  كل  عن  الزوج  يمتنع  اأن  بال�شرورة  لي�ص 
يفي  ل  الذي  فالزوج  الزوجة.  وكذلك  نا�شزًا،  يعتبر  حتى 
-مثاًل- بحق زوجته في الفرا�ص، بال عذر كالمر�ص وال�شفر، 
نا�شزًا  تعتبر  الزوجة  اأن  كما  عليها..  اأنفق  واإن  نا�شزًا،  يعد 
عندما تمنعه ذلك بال عذر... وفي الحالتين لبد من معالجة 
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هذا  وراء  ال�شبب  نعرف  اأن  هنا  خط�ة  واأهم  خط�ات،  وفق 
الن�ش�ز ونعالج هذا الخلل.

نحاول  اأن  بل  واأوامر..  ق�انين  م�شاألة  لي�شت  الم�شاألة 
اإعادة العالقة اإلى ال��شع الطبيعي كما ينبغي اأن تك�ن عليه.
القيام بهذا  اأو عدم وج�د من ي�شتطيع  الف�شل  اأما في حالة 

الدور، فننتقل اإلى اآليات التعامل الفقهي.

• نشوز الزوج:
القراآنية  الت�جيهات  هي  ما  الزوج...  ن�ش�ز  مع  ولنبداأ 

لمعالجة هذا الن�ش�ز؟
{َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح 
َوُأْحِضَرِت  َخْيٌر  ْلُح  َوالصُّ ُصْلًحا  َبْيَنُهَما  ُيْصِلَحا  َأن  َعَلْيِهَما 
حَّ َوِإن ُتْحِسُنوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ اهلَل َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن  اأَلنُفُس الشُّ

َخِبيًرا})))... ومن هنا قال�ا اأنه في حالة ن�ش�ز الزوج:

1( ت�شلك الزوجة �شبيل الأخالق الفا�شلة �شبرًا ومداراة 
وت�ددًا، لعلها ت�شتطيع اأن تك�شب قلبه. 

))) سورة النساء:8)).
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»عليه  اهلل  عبد  اأبا  )�شمعت  قال:  الجعفي  اإ�شحاق  عن 
ال�شالم« يق�ل: اإن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« دخل بيت 
اأتتكم الح�لء)))؟ فقالت:  اأم �شلمة ف�شم ريحًا طيبة فقال: 
ه� ذا هي ت�شك� زوجها، فخَرَجت عليه الح�لء، فقالت: باأبي 
ح�لء،  يا  ِزيديه  فقال:  معر�ص،  عني  زوجي  اإّن  واأمي،  اأنت 
عّني  وه�  به،  له  اأتطيب  مما  طّيبًا  �شيئًا  اأترك  ما  قالت: 

معر�ص. فقال: اأما ل� يدري ما له باإقباله عليك؟...())).
وقد تعّجب اإ�شحاق بن عمار من ترتب الث�اب على ذلك، 
اأن  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  لالإمام  ت�شاوؤله  �شمن  في  فكان 
اأن  واآله«  النبي »�شلى اهلل عليه  فاإنه يروى عن  قال: )قلت: 
ت�جر،  اأهلك  ائت  فقال:  �شاأله عن هذا  اهلل«  »رحمه  ذر  اأبا 
»�شلى  اهلل  ر�ش�ل  فقال  واأوجر؟  اآتيهم  اهلل  ر�ش�ل  يا  فقال: 
وفقاً  األفراد  على  األلقاب  إطالق  أن  عدة نصوص  من خالل  يبدو   (((
لمظاهرهم الخارجية أو بعض صفاتهم الجسدية كان أمراً طبيعياً وال يراد 
اإلمام  ابن  عبدالله  على  األفطح  لقب  إطالق  قبيل  من  وذلك  اإلهانة،  به 
الصادق، واألشتر على مالك النخعي صاحب اإلمام علي، واألعرج على  
مسلم بن كثير األزدي الشهيد بكربالء، واألعمش على المحّدِث سليمان بن 
مهران، وغير ذلك. وقد استمر هذا األمر إلى زمن قريب في مجتمعنا، إذ 

نجد أن ألقاب بعض األسر الكريمة تقوم على هذا األساس.
))) سورة النساء:8)).
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فكذلك  اأُزرت،  الحرام  اأتيت  اإذا  اأنك  كما  واآله«:  عليه  اهلل 
اإذا اأتيت الحالل اأوجرت، فقال اأب� عبد اهلل »عليه ال�شالم«: 
اأوِجر؟())).  فاأتى الحالل  اإذا خاف على نف�شه  اأنه  األ ترى 
فالم�شاألة -بح�شب الرواية- اأّن الث�اب مترتب بلحاظ حفظ 

نف�شه وزوجته عن ال�ق�ع في الحرام.
اأ�شاليب  اأنجع  من  والت�شامح  العف�  فاإّن  حال،  كل  وعلى 
من  مخطئًا  المت�شامح  يكن  لم  ل�  حتى  البين،  ذات  اإ�شالح 
والأعلم  الب�شرية  النف��ص  خالق  وه�  »تعالى«  قال  الأ�شا�ص. 
َبْيَنَك  الَِّذي  َفِإَذا  َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  {اْدَفْع  ي�شلحها:  بما 

َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم}))).

2( ن�ش�ز الزوج مع�شية، ولذا فعليها اأن تنهاه عن المنكر 
وتاأمره بالمعروف بالأ�شل�ب الأن�شب.

3( ترفع اأمرها للحاكم ال�شرعي وت�شك�ه له، وعلى الحاكم 
اأن يتخذ الإجراءات وفق الترتيب التالي:

اأ. ا�شتدعاء الزوج وياأمره باأن ي�ؤدي للزوجة حقها.

))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 496.
))) سورة فصلت: 34.
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باأن  ال�شبر  اإما  اأمرين،  بين  فالزوجة  يمتثل،  لم  اإن  ب. 
تت�شالح معه على ذلك، واإما طلب الطالق.

اأجبره  واإل  خيرًا،  كان  وطلقها،  الطالق،  طلبت  اإن  3ـ 
الحاكم، فاإن اأبى، طلقها الحاكم.

و�شتمًا،  زوجَته �شربًا  ي�ؤذي  كان  الزوج  اأن  افتر�شنا  ول� 
باإعطائه من مالها كي يكف عن ذلك،  ترا�شيه  اأن  وتحاول 
ال�شرعي  للحاكم  ت�شك�ه  اأن  لها  ويج�ز  اأخذه،  عليه  َحــُرم 
ي�ِقع عليه عق�بات  المعا�شرة، فاإن لم يرتدع  لياأمره بح�شن 

تحت عن�ان )التعزير( كالحب�ص مثاًل.
عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )ومن اأ�شرَّ بامراأة حتى 
لأن  النار،  بعق�بٍة دون  له  اهلُل  ير�َص  لم  نف�َشها،  تفتدي منه 

اهلَل يغ�شُب للمراأة كما يغ�شب لليتيم())). 
وعنه »�شلى اهلل عليه واآله«: )اأخبرني اأخي جبرئيل ولم 
يزل ي��شيني بالن�شاء حتى ظننت اأن ل يحل لزوجها اأن يق�ل 

لها اأف!... اأخذتم�هن على اأمانات اهلل())). 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج ))، ص 83).
))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 0)، ص 48).
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في  �شن�ات  وتاأخذ  بالق�شايا،  مليئة  المحاكم  يقال:  قد 
اإذا  ثم  القا�شي،  �شيحكم  كيف  المعل�م  غير  ومن  الأروقة، 
حكم ل�شالح الزوجة واقتنع، قيل لها حكمه باطل لأنه حاكم 
اأن  للزوجة  يمكن  ولذا  �شليم،  الكالم  هذا  �شرعي...  غير 
مثاًل  لأبيها  وكالة  الزوج  يعطي  اأن  زواجها  ت�شترط في عقد 
اأو لأخيها اأو حتى لنف�شها باأن يطلقها في الحالت التي ي�شح 
فيها طالق الحاكم ال�شرعي، اأو بعبارة اأخرى طالق ال�شرر.

• نشوز الزوجة:
اأما في حالة ن�ش�ز الزوجة فتتمثل لنا الآية التالية حيث قال 
َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  »تعالى«: {َوالَّالِتي 
َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوْا  َفاَل  َأَطْعَنُكْم  َفِإْن  َواْضِرُبوُهنَّ  اْلَمَضاِجِع  ِفي 

َسِبياًل ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا}))). وبيان ذلك كالتالي:

1( ي�شلك �شبيل الأخالق الفا�شلة �شبرًا ومداراة وت�ددًا 
لعله ي�شتطيع اأن يك�شب قلبها ويعالج تمردها.

وما ذكرناه بخ�ش��ص العف� والت�شامح عند ن�ش�ز الزوج 
يجري هنا اأي�شًا، وليعلم الرجل اأن ت�شامحه وعف�ه لن ُينق�ص 

))) سورة النساء: 34.
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من هيبته ورج�لته �شيئًا، بل ه� رفعة له، وقد روي عن النبي 
الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« ق�له: )اإن العف� ل يزيد العبد 

اإل عزًا، فاعف�ا يعزكم اهلل())). 
ل اأنكر اأن التمادي في الت�شامح يك�ن في بع�ص الحالت 
بح�شب  الأمر  تقييم  من  لبد  ولكن  التمرد،  على  ت�شجيعًا 

المعطيات، والعمل وفقها ب�شدق واإن�شاف.
عن  ينهاها  اأن  فعليه  ولذا  مع�شية،  الزوجة  ن�ش�ز   )2
ول�  الأن�شب،  بالأ�شل�ب  بالمعروف  وياأمرها  المنكر 
بال�شتعانة بالغير ممن يملك المعرفة ال�شرعية والأ�شل�ب 

الأن�شب.
باأن  يهجرها،  اأن  فيمكنه  �شبق  مما  الياأ�ص  حالة  في   )3
ينام في غرفة مختلفة، اأو يدير لها ظهره فال يعباأ بها، 

كن�ع من ال�شغط النف�شي لردع تمردها.
4( اللج�ء اإلى ال�شرب كما جاء في الآية القراآنية، وه� 
خيار غير لزم، بل اإن �شاء لجاأ اإليه، واإن �شاء عزف عنه. 
وقد ا�شترط بع�ص الفقهاء اأنه اإذا اأراد اللج�ء اإليه فيجب 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 68، ص )40.
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عليه اأن يراعي اأم�ر:
اأ. اأن يك�ن ذلك بعد الخط�ات ال�شابقة وظه�ر اإ�شرارها 

على التمرد.
ب. اأن ياأمل تاأثرها بهذا ال�شرب، واإل لم يجز �شربها.

الت�شفي  اإ�شالحها ل بق�شد  اأن يك�ن �شربها بق�شد  ج. 
والنتقام.

معه  يحتمل  ال�شرب  من  مقدار  اأقل  على  القت�شار  د. 
الجلد  لحمرار  م�جب  غير  يك�ن  اأن  الأعلى  ه  وحدُّ التاأثير، 
وا�ش�داده. ول� زاد فاحمر الجلد اأو ا�ش�د اأثم و�شمن الدية.
وعن الباقر »عليه ال�شالم«: )اأنه ال�شرب بال�ش�اك())). اأي 
بحيث يك�ن تاأثيره تاأثير ال�شرب بال�ش�اك حيث ل يترك اأثرًا 

ج�شديًا، ول يك�ن م�جعًا، بل الغر�ص منه التعنيف للردع.
بما  لل�شرب  مبرر  اإلى  الآية  في  الحكم  يحّ�ل  من  واأما 
ذكرناها،  التي  الخط�ات  وفق  ن�ش�ز  بغير  اأو  الحد،  يتجاوز 

فلي�شتمع اإلى هذه الن�ش��ص:
روي عن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )اأّي 

))) الطبرسي: مجمع البيان، ج )، ص 44.
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رجل لطم امراأته لطمة اأمر اهلل »عز وجل« مالكًا خازن النيران 
فيلطمه على حر وجهه �شبعين لطمة في نار جهنم())).

ي�شرب  اأتعّجب ممن  )اإّني  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  وعنه 
امراأته وه� بال�شرب اأولى منها، ل ت�شرب�ا ن�شاءكم بالخ�شب 

فاإن فيه الق�شا�ص())).
5( منعها من النفقة ب�شبب الن�ش�ز.

الخ�ش�مة  عند  الآخر  على  الإن�شان  تعّدي  وعم�مًا، 
اأو  الدية  وتترتب  م�شروعًا،  اأمرًا  لي�ص  �شابه  وما  بال�شرب 
العق�بة حتى على الجرح اأو الأثر الب�شيط الذي يتركه ذلك 
دفعه  ويجب  ال�شريعة  في  مقّدر  وكله  الج�شدي،  التعّدي 

للمعتدى عليه. 
ال�شالم« قال: قال  اأبي عبد اهلل »عليه  الحلبي، عن  عن 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: )اإن اأعتى النا�ص على اهلل 
»عز وجل« َمن قتل غير قاتله، وَمن �شرب َمن لم ي�شربه()3).

))) النوري: مستدرك الوسائل، ج 4)، ص50).
))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 0)، ص 48).
)3) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 0)، ص 48).
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بين  الم�شكالت  من  مجم�عة  ال�شطح  على  تطف�  عندما 
الزوجين، وقد تك�ن تافهة وممكنة الحل ب�شه�لة من خالل 
الت��شل اإلى بع�ص التفاهمات، تظهر حينها �ش�ر من التع�ّشف 
والتمّنع والمكابرة والت�شخيم من قبل الطرفين اأو اأحدهما، 
بما يتطابق مع المثل الدارج )�شنع - �شّ�ى - من الحّبة قّبة(!

وقد تنجّر الأم�ر اإلى اأن تطلب الزوجة اأن يعيدها زوجها 
اأبيها، ولربما قامت بنف�شها باأخذ بع�ص حاجياتها  اإلى بيت 

وغادرت راجعًة اإلى ق�اعدها )�شالمة(.
بالطبع، هذا ل ينطبق على الجميع، فهناك ن�شبة ملح�ظة 
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من الزوجات ي�شبرن ويتحّملن وي�شّ�فن ول يك�شفن لأهلهن 
طبيعة الم�شكالت الالتي يعانين منها، ولربما يتجاوز بذلك 
مع�شلة  اإلى  وتتحّ�ل  الم�شكلة  تتفاقم  اأن  اإلى  المعق�ل  الحد 
غير قابلة للحل، اأو يتعّر�شن اإلى ا�شطهاد ب�شع، �شربًا و�شتمًا 
لن ال�شك�ت  واإهانة واإرعابًا وه�شمًا للحق�ق... ومع هذا يف�شّ

وال�شبر، فهذا اأف�شل بالن�شبة اإليهن من الطالق. 
من  ملح�ظة  اأخرى  ن�شبة  هناك  المقابل  في  اأن  اإل 
الزوجات ال�شابات ي�شارعن اإلى ت�شخيم الأم�ر وتح�يل  اأية 

م�شكلة اإلى �شبب لترك بيت الزوجية والمطالبة بالطالق.
الحكيمة  الزوجة  �ش�رة  يقّدم  الآتي  القراآني  والنم�ذج 
التي حر�شت على المحافظة على بيت الزوجية -ما اأمكن- 
على الرغم من تعّر�شها للظلم، حتى نزلت فيها اآيات خّلدت 
والأو�شاع  و�شعها  تعالج  ت�شريعية  اأحكام  و�شاحبتها  تها  ق�شّ

الم�شابهة لها في الم�شتقبل.
ِفي  ُتَجاِدُلَك  الَِّتي  َقْوَل  اهلُل  َسِمَع  {َقْد  »تعالى«:  قال 
اهلَل  ِإنَّ  َتَحاُوَرُكمآ  َيْسَمُع  َواهلُل  اهلِل  ِإَلى  َوَتْشَتِكي  َزْوِجَها 

َسِميٌع َبِصيٌر}))).

))) سورة المجادلة : ).
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في الطبقات الكبرى لبن �شعد عن عمران بن اأبي اأن�ص 
لزوجته:  قال  اأي  الجاهلية(  في  ظاهر  َمن  )كان  قال:  اأنه 
اأنِت عليَّ كظهر اأمي )َحُرَمت عليه امراأُته اآخَر الدهر( وفي 
بع�ص الكلمات اأنها تبقى زوجته ول يحق لها الزواج من غيره 
وبالتالي تك�ن معلقة )فكان اأوَل َمن ظاَهر في الإ�شالم اأو�ُص 
كان  اأنه  ويبدو  الجن�ن  من  ن�ع  َلَمم(  به  وكان  �شامت،  بن 
اإدواريًا غير م�شتمر )وكان يفيق فيعِقل بع�َص العقل. فالخى( 
كثر كالمه في الباطل )امراأَته خ�لة بنت ثعلبة اأخت اأبي عبد 
عليَّ  اأنِت  فقال:  �شح�اته  بع�ص  في  ثعلبة  بن  يزيد  الرحمن 
اأراِك  ما  لمراأته:  فقال  قال.  ما  على  نِدَم  ثم  اأمي.  كظهر 
. قالت: ما ذكرَت طالقًا، واإنما كان هذا  اإل قد حُرمِت عليَّ
التحريم فينا قبل اأن َيبعث اهلُل ر�ش�َله. فاأِت ر�ش�َل اهلل ف�َشْله 
عما �شَنْعت. فقال: اإني لأ�شتحيي منه اأن اأ�شاأله عن هذا فاأتي 
اأنِت ر�ش�َل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ع�شى اأن ُتك�شبينا منه 
خيرًا ُتفرجين به عنا ما نحن فيه مما ه� اأعلم به. فلِب�َشت 
فقالت:  عائ�شة  بيت  في  عليه  دَخلت  حتى  خرَجت  ثم  ثيابًا 
ُوْلدي وابُن عمي  اأب�  اأو�شًا َمن قد عِرفت،  اإن  يا ر�ش�َل اهلل، 
وَعْجِز  اللمم  من  ُي�شيبه  ما  عِرفَت  وقد   ، اإليَّ النا�ِص  واأحبُّ 



فراقك عيد192

ْعِف ق�ِته وَعيِّ ل�شاِنه...( اإلى اأن قالت: )وقد قال  مقدرِته و�شَ
اأنِت  قال:  طالقًا،  ذكَر  ما  الكتاَب  عليَك  اأَنَزل  والذي  كلمًة، 

عليَّ كظهِر اأمي())).
مالحظة  لن�شّجل  قلياًل  نت�قف  الرواية،  ُنكمل  اأن  قبل 
بترتيب  الزوجة الحكيمة  مهّمة وح�شا�شة... لقد قامت هذه 
وتعيد  مخرجًا  لنف�شها  تجد  اأن  اأجل  من  الكالم  وتن�شيق 
الحياة الزوجية اإلى و�شعها الطبيعي.. ومع من؟ مع رجل قد 
رواية  وفي  هذا..  بق�له  اأهانها  رجل  مع  ن�شبيًا..  عقله  فقد 
هي  هذه  تكن  ولم  بل  خُلُقه،  و�شاء  �ِشنُّه  كبر  قد  اأنه  اأخرى 

المرة الأولى التي ي�شيء فيها اإليها. 
لربما  الزمن  ول� جرى ما جرى في مجتمعاتنا في هذا 

قالت: )فرقاك عيد... َدْفعة مردي واله�ا �َشْرجي(!
ُح ال�شفينَة عن  ي بها المالَّ والُمْرِدّي لغة: خ�شبٌة ط�يلة ُيَنحِّ
الأَر�ص اأَو يدفعها بها. والجمع: َمَراِدّي. والمعنى اأن المردي 
�شرقيًا  اله�اء  اتجاه  يك�ن  حين  المالح  ا�شتخدمه  ما  اإذا 
�شاعده ذلك في �شرعة تحّرك ال�شفينة. وي�شرب في الفرح 

))) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج8، ص 379.
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ب�شرعة التخّل�ص من ال�شخ�ص غير المرغ�ب فيه. 
الزوجية  بيت  على  حري�شة  كانت  ال�شيدة  هذه  ولكن 
العالقة على ما فيها من ِعاّلت و�شع�بات..  وا�شتمرار هذه 

هذه العالقة التي عّبر عنها القراآن بالميثاق الغليظ!
وبكل  العالقة،  هذه  تفكيك  يتم  -ولالأ�شف-  الي�م  اأما 
الغليظ  الميثاق  مفه�م  عاد  ما  اإذ  الأ�شباب  ولأتفه  �شه�لة 
التزام  يعني  الغليظ  الميثاق  الطرفين..  اأذهان  في  حا�شرًا 

الرجل بم�ش�ؤوليات الحياة الزوجية.

• تبعات امليثاق الغليظ:
عندما يتزوج ال�شاب عليه اأن ُيعيد برمجة ي�ِمه ووقِته.. 
هذا  عاد  ما  الإنفاق..  في  اأ�شل�به  عالقاته..  اهتماماِته.. 
زوجة..  هناك  فقط..  ال�شخ�شية  م�ش�ؤوليته  يتحّمل  ال�شاب 
الأ�شري:  القت�شاد  يتعلم  اأن  عليه  اأبناء..  هناك  وغدًا 

الم�ازنة بين الدخل.. والإنفاق.. والدخار.
يق�ل اهلل »تعالى«: {َوَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلٰى ُعُنِقَك 
َوَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا})))، فالجانب 

))) سورة اإلسراء: 9).
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القت�شادي في اإدارة الأ�شرة اأمر مهم جدًا، وت�شل اأهميته 
الجتماعية  ال�حدة  هذه  ا�شتمرارية  د  يهدِّ اأنه  درجة  اإلى 
والزوجة-  -الزوج  الرئي�شان  الطرفان  افتقد  ل�  ما  في 
في  والحكمة  الأمر،  هذا  اإدارة  على  القدرة  اأحدهما  اأو 
التخطيط والتنفيذ المتعلق بالإيرادات والإنفاقات والّدخار 

للظروف المفاجئة.
الجيل ال�شاب الي�م ه� �شحية مفاهيم خاطئة وم�ؤثرات 
وانتزعت منه  بق�ة،  الأنا  فيه  به، فر�ّشخت  اأحاطت  مختلفة 
اأجل  من  والت�شحية  العطاء  وروحية  كالإيثار  عديدة  �شفات 
تعّر�ص  بينها  من  عديدة  اأم�ر  على  انعك�ص  ما  وه�  الآخر، 

الكثير من حالت الزواج اإلى الف�شل. 
ومن بين اأهم اأ�شباب هذا الف�شل ه� تقديم الزوج اأو الزوجة 
لرغابتهم الذاتية ذات الطابع المادي على الأول�يات، لتعاني 
لتتفاعل  اأو  القت�شادية،  الناحية  من  ال�شهر  خالل  الأ�شرة 
اإلى  الملف من وقت لآخر  اإدارة هذا  وكيفية  الإنفاق  م�شاألة 
الم�شت�ى الذي قد ي�ؤدي اإلى الطالق... ولذا نجد ال�شاب ل 
ي�شتطيع بعد الزواج اأن يفّك نف�شه عن اأ�شل�ب الحياة الفردية 
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ال�شخ�شية التي كان يعي�شها قبل ذلك في طريقة الإنفاق على 
نف�شه واأ�شفاره و�شداقاته، ليجد في نهاية المطاف اأنه غير 

قادر على تلبية احتياجات اأ�شرته ال�شرورية.
وفي المقابل قد تتاأّمل الفتاة من الزواج اأن يك�ن فر�شة 
لتحقيق اأحالمها بالح�ش�ل على اأغلى المقتنيات والكماليات 
وم�شكنها  وملب�شها  باأ�شفارها  والتباهي  معارفها،  ومناف�شة 
و�شيارتها، بل وحتى ملب�ص طفلها الر�شيع وغيرها من اأم�ر 
هي في الأ�شا�ص متطلبات للعي�ص الكريم، ولكنها تتح�ل اإلى 
المطاف هي  نهاية  والنتيجة في  والتناف�ص...  للتباهي  مادة 
النزاع، ومن َثم تهديد الحياة الزوجية بالف�شل والطالق وما 
متعّددة  و�ش�ر  وم�شكالت  �شلبيات  من  ذلك  كل  على  يترتب 

للخ�ش�مة والنتقام والت�شّفي وما اإلى ذلك.
وال�اقع اأن ُح�شن التقدير في المعي�شة من �شفات الإن�شان 
العاقل الحكيم، وفي الخبر عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه 
ثالثة:  اإل  الم�شلم  المرء  ُي�شِلح  ل  )اإنه  قال:  اأنه  ال�شالم« 
التفقه في الدين، وال�شبر على النائبة، وُح�شن التقدير في 

المعي�شة())). 
))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 87.
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وعنه »عليه ال�شالم«: )اذا اأراد اهلل »عز وجل« باأهل بيت 
خيرًا رزقهم الرفق في المعي�شة())). 

فيه  فاإن  المال  باإ�شالح  )عليك  ال�شالم«:  »عليه  وعنه 
منبهًة للكريم( اأي رفعة ل�شاأنه )وا�شتغناًء عن اللئيم())).

واأخيرًا عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )رحَم 
اهلُل عبدًا اأح�َشَن فيما بيَنه وبيَن زوجته، فاإنَّ اهلل »عّز وجل« 

َم عليها()3). قد ملََّكه نا�شَيَتها، وجعَله القيِّ
وعندما تتزوج ال�شابة عليها اأن ُتدرك اأنها دخلت عاَلمًا 
بهذا  به  ارتبطت  الذي  الإن�شان  هذا  تجد  ولن  جديدًا.. 
فلكل  واأطباِعها..  �شخ�شيِتها  مع  متطابقًا  الغليظ  الميثاق 
اإن�شان خ�ش��شياُته. قد ل يك�ن هذا الزوج في اأكثر الأحيان 
فار�َص الأحالم الذي ر�شمته في مخيلتها.. تلك اأحالم.. وهذا 
الحقيقة..  واقع.. ذاك عالم ديزني وه�لي�ود.. وهذا عالم 

وعليها اأن تقبل بهذا ال�اقع وُتح�ِشن التعامل معه.

))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 88.

))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 88.
)3) الصدوق: من ال يحضره الفقيه، ج3، ص443.
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عليها اأن تعي اأنه عندما تقع الم�شكلة... اأو عندما ُيخطيء 
هذا الزوج بحّقها، فاإن هذا لي�ص هذا نهاية المطاف.. لي�ص 
هذا الم�شمار الأخير في نع�ص حياتها الزوجية.. بل عليهما 
من  مخرج  عن  للبحث   - ممكنة  و�شيلة  -وبكل  يتعاونا  اأن 

اأزمتهما.. تمامًا كما فعلت خ�لة وزوُجها.
ي�شعرون  ل  قد  والأمهات  الآباء  بع�ص  فاإّن  بالطبع، 
بالرتياح تجاه هذا الطرح. الأب والأم في مثل هذه الم�اقف 
يريدان النت�شار لبنتهما.. ترّبت في عّز ودلل، والآن جاء 
من  مرة  األف  اأبَرك)))  )الطالق  لي�ؤذيها؟  )النكرة(  هذا 
هكذا زواج(! ولكن قبل ال�شتعجال باإطالق هكذا ت�شريحات 
عليهما اأن يتذّكرا اأن هذا اختيارهم جميعًا، اأو ما وافق�ا عليه 
خالل  من  ذلك،  م�شئ�لية  يتحّمل�ا  اأن  وعليهم  الأقل..  على 
م�شاعدة الطرفين على تجاوز الأزمات، واإ�شالح ذات البين، 

وبالت�جيه والن�شيحة.

• نزول احلكم:
نع�د مجددًا اإلى الرواية: )فقال ر�ش�ل اهلل: ما اأراِك اإل 

))) أي أفضل وأكثر بركة.
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اهلل  ر�ش�َل  )فجاَدلت  تياأ�ص  لم  هذا  ومع  عليه(  َحـُرمت  قد 
مرارًا ثم قالت: اللهم اإني اأ�شك� اإليك �شدَة َوْجدي، وما �َشقَّ 
عليَّ ِمن ِفراِقه، اللهم اأنِزل على ل�شاِن نبيِّك ما يك�ن لنا فيه 
فرج. قالت عائ�شة: فلقد بكيُت وبكى َمن كان معنا ِمن اأهِل 
ًة عليها....(. وتكمل الرواية كيف نزل  البيِت، رحمًة لها، وِرقَّ
واآله« في تلك اللحظات،  ال�حي على النبي »�شلى اهلل عليه 
وال�شادقة  األمًا،  قلُبها  احترق  التي  ال�شيدة  بهذه  رحمًة 
فيها  اأوقعها  التي  ال�رطة  من  ُيخرجها  حلٍّ  عن  البحث  في 
الحالت،  هذه  لمثل  �شرعي  حكم  تقديم  اأجل  ومن  زوجها، 
ُهنَّ  ا  مَّ نَِّسآِئِهْم  مِّن  ِمنُكْم  ُيَظاِهُروَن  »تعالى«: {الَِّذيَن  فقال 
َهاُتُهْم ِإلَّ الالَّئي َوَلْدَنُهْم َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكرًا  َهاِتِهْم ِإْن ُأمَّ ُأمَّ
َن اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ اهلَل َلَعُفوٌّ َغُفوٌر}))).. ثم نزلت الآيات  مِّ
بعتق  التكفير  لما جرى من خالل  ال�شرعية  المعالجة  لتبّين 
رقبة، فاإن لم يمكن ف�شيام �شهرين متتابعين، فاإن لم يمكن 

فاإطعام �شتين م�شكينًا.
الميثاَق  تمّثل  الزوجية  العالقة  اأن  الكالم  وخال�شة 
الغليظ الذي يربط بين �شخ�شين.. ومن هنا فاإّن الم�شئ�لية 

))) سورة المجادلة : ).
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ُتحّتم عليهما اأن يبذل ق�شارى جهدهما للخروج من الأزمات 
العّزة  وليتجّنبا  الم�شتركة  الحياة  بهذه  تع�شف  قد  التي 
الحل�ل،  ورف�ِص  المكابرة،  اإلى  �شاحَبها  تدفع  التي  الكاذبة 
ورفِع �شقِف المطالبات، فقد يفلت زمام الأم�ر من الطرفين، 
، ومعاناة نف�شية  ويفرط العقد، ليجدا نف�شيهما اأمام واقٍع مرٍّ
الحكمة  من  بقليٍل  تجّنُبها  باإمكانهما  كان  ومالية،  وج�شدية 

والت�شّبر والتعالي على الجراح.
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وجل«  »عّز  اهلل  )اإن  ال�شالم«:  »عليه  الباقر  الإمام  عن 
ر،  مبرِّ وبال  التطليق  كثير  اأي  َذّواق()))  ِمطالٍق  كلَّ  ُيبِغ�ُص 
بل على اأ�شا�ص المزاج ال�شخ�شي والرغبة في التغيير، وكاأنه 
بعد  منها  يمّل  اأن  بمجّرد  مقتنياته،  من  �شيارة  مع  يتعامل 
�شيارة  لقتناء  ال�كيل  اإلى  يت�ّجه  �شنتين  اأو  �شنة  ا�شتعمال 

اأخرى جديدة اأو م�شتعملة.
اإيجاب  على  الإ�شالمية  ال�شريعة  في  مبني  الزواج  عقد 
وَي�شدر  ُتقِدم  التي  فهي  الرجل،  من  وقب�ل  المراأة  من 
ُتعطي  اأو  نف�شي....(  )زّوجُتَك  تق�ل:  حيث  التزويج  عنها 

))) الكليني: الكافي، ج 6، ص 55.
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الدور  بهذا  ليق�م  اأو غيره  الأب  يك�ن  قد  ما  ل�شخ�صٍ  وكالة 
فيق�ل: )زوجتك م�ّكلتي .....(، بينما يق�م الرجل بالقب�ل 
)قبلت  فيق�ل:  عليه  ُعر�ص  بما  وقب�له  ر�شاه  عن  تعبيرًا 

التزويج.....(، اأو ُيعطي وكالة لمن يق�م بذلك.

• صالحّية الطالق:
اأنها  ُتقِدم على هذا الأمر  اأن  اأن تلتفت المراأة قبل  لبّد 
ع  المت�قَّ الرجل  لذلك  �شالحيًة  هذا  التزويج  عر�َص  ن  ُت�شمِّ
ال�شالحية  تلك  امتلك  قبل  فاإذا  التزويج،  قب�له  ُيعلن  اأن 
الُمعطاة من قبلها وباختيارها. هذه ال�شالحية هي �شالحية 
)الطالق( متى �شاء، ول� ِمن دون �شبب.. وكذلك �شالحية 
عدم الطالق وا�شتمرار حالة الزوجية، ول� �شاءت هي اإنهاء 
الحالة الزوجية واأ�شّرت عليه.. بل وحتى ل� �شدر عن الزوج 
ما قد ي�شتدعي اإنهاء العالقة بينهما فاإنه يبقى - مبدئيًا - 
ُيلحق  كان  اأو  عليها،  ُينفق  لم  فل�  ذلك.  في  القرار  �شاحب 
بها الأذى، اأو يتع�ّشف في معاملتها، ف�شيبقى - مبدئيًا - حق 
تم  الذي  الزواج  عقد  م�شم�ن  بم�ؤّدى  وذلك  بيده،  الطالق 

بينهما وباإرادتها الكاملة.
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• توجيهات أخالقية:
طبعًا هناك ت�جيهات اأخالقية، وتحذيرات، بل وتهديدات 
بعدم  ال�شريفة  الأحاديث  وفي  الكريم  القراآن  في  �شمنية 
اإ�شاءة الرجل ا�شتغالل هذه ال�شالحية، لأن اهلل بالمر�شاد 
اإن  عليه،  ويعاقب  بالظلم،  ير�شى  ول  عليم،  �شيء  بكل  وه� 
وجل«:  »عّز  ق�له  في  جاء  ما  ذلك  مثال  اآجاًل.  واإن  عاجاًل 
َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن{)))،  اَلُق َمرَّ }الطَّ
َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن  النََّساء  َطلَّْقُتُم  }َوِإَذا  وجل«:  »عّز  وق�له 
ُتْمِسُكوُهنَّ  َوَل  ِبَمْعُروٍف  ُحوُهنَّ  َسرِّ َأْو  ِبَمْعُروٍف  َفَأْمِسُكوُهنَّ 
ِضَراًرا لََّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوَل َتتَِّخُذَوْا 
آَياِت اهلّلِ ُهُزًوا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اهلّلِ َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم 
َأنَّ  َواْعَلُموْا  اهلّلَ  ُقوْا  َواتَّ ِبِه  َيِعُظُكم  َواْلِحْكَمِة  اْلِكَتاِب  َن  مِّ
اهلّلَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم{))). وفي اآية اأخرى يق�ل »عّز وجل«: 
}َواْعَلُموْا َأنَّ اهلّلَ َيْعَلُم َما ِفي َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه{)3). ويق�ل 
اْلَفْضَل  َتنَسُوْا  َوَل  ِللتَّْقَوى  َأْقَرُب  َتْعُفوْا  }َوَأن  وجل«:  »عّز 

))) سورة البقرة: 9)).

))) سورة البقرة: )3).

)3) سورة البقرة: 35).
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َبْيَنُكْم ِإنَّ اهلّلَ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{))). وبعد اأن يبّين بع�ص 
ُحُدوُد  }َوِتْلَك  »عّز وجل«:  يق�ل  الطالق  �ش�رة  الأحكام في 

اهلِل َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلِل َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه{))).

فاإنهن  خيرًا؛  بالن�شاء  )ا�شت��ش�ا  النب�ي:  الحديث  وفي 
ع�اٌن عندكم( اأي المراأة اأ�شيرة ورهينة هذه ال�شالحية التي 
اأعطتها للرجل �شمن عقد الزواج )اأخذتم�هن باأمانة اهلل، 
تنبيه �شمني  وفي هذا  بكلمة اهلل()3)  فروجهن  وا�شتحللتم 
اإلى اأّن َمن يعبث بهذه ال�شالحية اإنما يجعل اهلل له خ�شيمًا.

• طالق احلاكم:
�شمن هذا ال��شع، ومن الناحية ال�شرعية، ل يمكن تجاوز 
هذه ال�شالحية المعطاة للزوج من قبل المراأة واختراقها اإل 
اإذا  اأنه  اأي  العادل(..  )المجتهد  ال�شرعي  الحاكم  ِقبل  ِمن 
يق�م  فاإنه  معّينة،  لأ�شباب  للطالق  اإليه طلبًا  الزوجة  لجاأت 
الزوج  طالب  ذلك  له  ثبت  فل�  الأمر،  من  بالتاأكد  حينئذ 

))) سورة البقرة: 37).
))) سورة الطالق: ).

)3) النوري: مستدرك وسائل الشيعة، ج4)، ص )5).
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لم  اأو  يطّلق  لم  فاإن  اأجبره،  الزوج،  يطّلق  لم  فاإن  بالطالق، 
يمكنه اإجباره، قام الحاكم ال�شرعي بتطليقها، وهذا ما ُيعرف 
بعن�ان )طالق الحاكم(. وبح�شب مجم�عة من الفقهاء فاإن 

الأ�شباب التي ِمن خاللها يتدّخل الحاكم ال�شرعي للطالق:
1- ما اإذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها، ومن الطالق. 
اإذا كان غير قادر على الإنفاق عليها، وامتنع  وُيلحق بها ما 

مع ذلك من طالقها.
2- ما اإذا كان ُي�ؤِذيها وَيظلُمها ول ُيعا�شُرها بالمعروف، 

كما اأمر اهلل »عّز وجل« به.
3- ما اإذا هَجرها تمامًا ف�شارت كالُمعّلقة، ل هي ذات 

زوج ول هي خلّية.

• معضلة املحاكم:
اإلى  اللج�ء  فاإّن   - الحالية  ظروفنا  �شمن   - بالطبع 
الحاكم ال�شرعي وح�ش�ل الزوجة على طالق الحاكم ي�اجه 

عدة عقبات، ومن بينها:
ل�  لأننا  اأي�شًا،  القان�ني  الم�شار  مراعاة  �شرورة   .1
حاكم  خالل  من  الطالق  على  الزوجة  ح�ش�ل  افتر�شنا 
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بنظر  زوجة  �شتبقى  فاإنها  الر�شمية،  المحاكم  دون  �شرعي، 
القان�ن، ويتعّقد و�شعها اأكثر.

2. حاليًا لي�ص عندنا في المحاكم في الك�يت اأي مجتهد 
يق�م بهذا الدور، ومن الناحية الفقهية، لي�ص من �شالحيات 
هذه  المجتهد  يعطيه  َمن  اأو  المجتهد  �ش�ى  �شخ�ص  اأي 
لت  ال�شالحية اأن يق�م بذلك. وهذا يعني اأن الزوجة ل� ح�شَ
دون   - المحكمة  خالل  من  الطالق  على  الظروف  هذه  في 
ر�شا الزوج - فه� غير معتبر، وبنظر ال�شرع هي زوجة، واإن 

كانت من الناحية القان�نية مطلقة.
ُتثبت  اأن  الحالت  بع�ص  في  ال�شع�بة  من  يك�ن  قد   .3
بل  ال�شرعي،  الحاكم  باأمر  طالقها  ي�شت�جب  ما  المراأة 
وحتى في المحاكم الر�شمية، مما يجعل هذا الم�شار ال�حيد 

كالعدم.

• توكيل الزوجة:
منذ  ال��شع  هذا  لتفادي  المطروحة  الحل�ل  اإحدى  لعل 
اأن تك�ن هي  الزواج  المراأة في عقد  ت�شترط  اأن  البداية ه� 
وكيلة عن زوجها في اأمِر طالقها، اأو تك�ن ال�كالة لأبيها اأو 
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لأخيها الكبير، اإما ُمطَلقًا، اأو في ظرف معّين، واأنه ل� اأرجعها 
اأو  الطالق..  وكالتها في  ا�شتمّرت  الرجعي  الطالق  في عّدة 
اأن تك�ن ال�كالة لأبيها مثاًل. اأو اأن تك�ن وكيلة عن الزوج في 
الخلع.  بذل  قب�ل  في  وكالة  مع  الُخلعي،  الطالق  خ�ش��ص 
ي�شتطيع  فلن  الزواج،  ال�كالة �شمن عقد  َجعلت  اأنها  وحيث 
الزوج عزلها منه.. دون اأن ت�شلبه ال�كالة الحق في اأن يطّلقها 
ل� �شاء ذلك. في هذه الحالة ل تحتاج الزوجة للج�ء اإلى حاكم 
�شرعي، ويمكنها بهذه ال�كالة اأن تطّلق نف�شها في المحاكم 
من  للطالق،  المعتبرة  ال�شروط  �شمن  �شاءت  ل�  الر�شمية 
نافذًا  طالقها  ويك�ن  ذلك،  وغير  عدلين  �شاهدين  ح�ش�ر 
�شرعًا وقان�نًا، وبم�شار زمني ق�شير دون تعقيدات. ولكن اأوّد 

هنا اأن اأنّبه اإلى اأمرين:
1. هذا الأمر غير ماأل�ف، وقد يك�ن بنظر الرجل المقبل 
على الزواج - اأو والديه - اأمرًا غير مقب�ل ومحرج، وقد نالقي 
عنيفًا..  واحتجاجًا  قبلهم  من  رف�شًا  الأمر  هذا  طرح  عند 
اإيجابي  اأمر   - ووالديها   - البنت  نظر  وجهة  من  ه�  بينما 
ومحم�د، وُن�شَكر على طرحه، ولكن ينبغي اأن يك�ن الحَكم في 
اأمير الم�ؤمنين »عليه ال�شالم« لبنه  ذلك ما جاء في و�شية 
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فيما  نف�شك ميزانًا  ُبنّي، اجعل  ال�شالم«: )يا  »عليه  الح�شن 
واكره  لنف�شك،  تحّب  ما  لغيرك  فاأحِبب  غيرك،  وبين  بينك 
له ما تكره لها())).. تخّيل اأن هذه الفتاة ابنتك، وال�ش�رة 
اأَما كنت تحب اأن َتّتخذ من الإجراءات ما ي�شمن  معك��شة، 

�شعادتها في الم�شتقبل اأو يقلل من ال�شرر الالحق بها؟
بنف��ص  ومرتبطة  اجتماعي  ُبعد  ذات  الق�شية  هذه   .2
اأننا  اأق�ل  و�ش�ح  وبكل  اأي�شًا،  واأه�ائهم  واأمزجتهم  النا�ص 
يعالج  حاًل  يمّثل  الإجراء  هذا  اأن  على  عمليًا  دلياًل  نملك  ل 
بع�ص  في  �شتك�ن  فالم�شاألة  �شلبيات،  دون  اجتماعية  م�شكلة 
الحالت ُعر�شة لقرار م�شتعجل وانفعالي وغير مدرو�ص من 
قبل الزوجة، وقد يك�ن اتباعًا له�ى، وغير ذلك، تمامًا كما 

ه� الحال ل� كان الطالق بيد الزوج وحده.

• دراسة معّمقة:
اإن م�شاألة ا�شتراط الزوجة اأن تك�ن وكيلًة عن الزوج في 
الكبير  لأخيها  اأو   - لأبيها  ذلك  تجعل  اأن  اأو  نف�شها،  طالق 
الحاكم  طالق  �شروط  ت�افر  حالة  في  اأو  مطلقًا،   - مثاًل 

))) الرضي: نهج البالغة، الكتاب )3.
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الن�احي  من  ودرا�شتها  بجّدية  فيها  التفكير  ت�شتحق  م�شاألة 
نك�ن  ولربما  والجتماعية،  والقان�نية  ال�شرعية  المختلفة، 
بحاجة اإلى عقد بع�ص الحلقات النقا�شية الجادة التي ي�شترك 
اأولياء الأم�ر وال�شباب من الجن�شين وبع�ص من علماء  فيها 
وعلم  الجتماع  علم  في  والمخت�شين  القان�ن  ورجال  الدين 
فيه خال�ٌص  يك�ن  فقد  بت�شّ�ر عملي ح�له،  للخروج  النف�ص 

من معاناٍة متكررة تزدحم بها اأروقة محاكمنا.





ُمتعة الطالق

نف�ص  ه�  الج�شد  وروح...  ج�شد  ال�شرعية  لالأحكام 
اللتزام  على  يترتب  اأن  ُيفَتر�ص  ما  الروح  بينما  الحكم... 
اأو  العام،  اأو  ال�شخ�شي،  الم�شت�ى  على  اآثار  من  بالحكم 
والآداب  الت��شيات  اأو مجم�عة  معّينين،  اأفراد  اأو  فرد  بحّق 
المحيطة بها. فعندما نقراأ ق�له »�شبحانه و تعالى«: }َوُكُلوْا 
اْلَخْيِط  ِمَن  اأَلْبَيُض  اْلَخْيُط  َلُكُم  َيَتَبيََّن  َحتَّى  َواْشَرُبوْا 
َياَم ِإَلى الَّلْيِل{)))، فاإّن هذا  وْا الصِّ اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّ

من ج�شد ال�شيام.. لأنه من اأحكامه.
َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  نقراأ:  عندما  اأما 

))) سورة البقرة: 87).



متعة الطالق212

َتتَُّقوَن{)))  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  الصِّ
فاإن ما جاء في نهاية الآية بمثابة �شئ من روح ال�شيام لأنه 

يبّين �شيئًا من غاياته واأهداف ت�شريعه.

• أغراض البعد الروحي:
للتعديل  يك�ن  قد  ال�شرعي  الحكم  في  الروحي  الُبعد 
ال�شل�كي لدى الفرد، كما في ال�شالة التي ُيراد لها اأن تنهى 
عن الفح�شاء والمنكر، واأن تخّل�ص الم�شلي من داء الِكبر. 
وقد يك�ن اقت�شاديًا، كم�شاألة تعديل اأو�شاع الفقراء من خالل 
اإخراج الزكاة. وقد يك�ن اجتماعيًا، كما في ت�شريع الجماعة 
والجمعة. وقد يك�ن على م�شت�ى الت��شيات من قبيل ال��شية 
الإرث. كما وقد يك�ن  ليك�ن لهم ن�شيب من  الفئات  لبع�ص 
اأحكام  اأفراد معينين، كما في  اأو  اإن�شاف فرد  على م�شت�ى 

الطالق والح�شانة.
كج�شد  ال�شرعي  الحكم  مع  يتعامل  من  فاإّن  هنا،  ومن 
الُحكم  من  الآخر  وال�جه  الُبعد  يخ�شر  قد  فاإّنه  فقط، 
ال�شرعي، ولربما يخ�شر الغاية الحقيقية من ت�شريع الحكم، 

))) سورة البقرة: 83).
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الحكم  وت�ظيف  ا�شتخدام  ي�شيء  َمن  ذلك،  من  والأ�ش�اأ  بل 
ال�شرعي، كذاك الذي ي�شيء ا�شتخدام م�شاألة ح�شانة الطفل 
عند الطالق لالنتقام من الطرف الآخر، ول يالحظ م�شلحة 

الطفل في ذلك.

• حضانة الطفل:
يترّبى الطفل وُيحَت�شن  اأن  والأ�شل في م�شاألة الح�شانة 
من الطرفين بعد الطالق، واأن يتم ذلك بالتفاهم والترا�شي، 
اأما نقل الح�شانة اإلى اأحد الطرفين ل�شن�ات، ثم نقلها لالآخر 
حكمًا  لي�ص  فه�  البل�غ،  عند  الطفل  تخيير  ثم  �شن�ات،  بعد 
مجال  هناك  يك�ن  ل  عندما  اإليه  نلجاأ  بل  ابتداًء،  اإلزاميًا 

للتفاهم والترا�شي بينهما بما يحقق م�شلحة الطفل.
عدة  في  الرجعة  حق  ا�شتغالل  ي�شيء  َمن  ذلك  ومثل 
الزوجية  العالقة  اإعادة  في  رغبة  ل  الرجعية،  المطلقة 
اأن  والحال  وتعليقها،  المطلقة  اإيذاء  لمجرد  بل  ال�شالحة، 
هذا الت�شريع قد ُو�شع من اأجل تي�شير ع�دة العالقة الزوجية 

دون تكّلف مهر وعقد جديد بما يخدم م�شلحة الطرفين.
ومن هنا نجد اأن اهلل »�شبحانه و تعالى« يجعل اإلى جانب 
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ت�شريعات الطالق مجم�عة من الت��شيات، وواحدة منها ما 
ا َعَلى  جاء في الآية التالية: }َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

ِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{))).  اْلُمتَِّقيَن، َكذَٰ

• رسالة طّيبة:
م  ُيقدِّ اأن  الطالق  على  اأقدم  الذي  الزوج  ي��شي  فاهلل 
لمطلقته هدية )متاع( بح�شب تعبير الآية ال�شريفة، كن�ع من 
اأن�اع تطييب الخاطر على عدم ا�شتمرارية الحالة الزوجية، 
وللدللة على اأن انف�شالهما ل يمّثل عقدة في ذاته تجاهها، 
ول عداوة لها، بل ه� اأمر فر�شته التعقيدات اأو الخ�ش��شيات 

المتباينة التي اأحاطت بالعالقة الزوجية.
الت�شرف  الن�ع من  اأّن هذا  ال�شريفة  الآية  اعتبرت  وقد 
ا َعَلى اْلُمتَِّقيَن{، فالتق�ى الحقيقية هي التي تحث على  }َحقًّ
النا�ص،  اأحب  اهلل  اأحب  َمن  لأّن  الآخرين،  تجاه  الخير  فعل 
فاأحّب تقديم ما ينفعهم، ولأن اهلل يريد للحياة من ح�لنا اأن 
تك�ن اآمنة م�شتقرة مترابطة وق�ية مت�شالحة، ل حياة اأزمات 

وم�شاكل وتعقيدات وخالفات و�شراعات.

))) سورة البقرة: )4)-)4).
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ِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{ اأي انتبه�ا  }َكذَٰ
ما  تعرف�ا  لكي  وتعّقل�ها  فيها  وتفّكروا  الت�شريعات  روح  اإلى 
وراءها وت�ّظف�ها في التجاه ال�شحيح، وت�شتفيدوا منها في 

حياتكم اإذ بّينها اهلل لكم.
العام  الجّ�  اأن يك�ن  هكذا ي��شي اهلل »�شبحانه وتعالى« 
لخ�اتيم م�شاألة الطالق، بينما نجد اأن ال��شع على النقي�ص 
اإلى  الطالق  يتحّ�ل  حيث  العملي،  الم�شت�ى  على  ذلك  من 
في  وبحث  ونزاع  الخ�ش�مة  في  وفج�ر  عنيفة  خ�ش�مة 
الزوجة  قّدمتها  لهدية  ال�شرعي  الحكم  عن  ال�شتفتاءات 
له  يحق  وهل  لزوجته،  الزوج  ا�شتراه  ث�ب  وعن  لزوجها، 
المطالبة بثمنه، بل قد تن�شب الخ�ش�مة على ما اأنفقه الرجل 

في وجبات الع�شاء التي جمعت الطرفين واأمثال ذلك. 
ا�شتغرقنا  ما  ومتى  وروح،  ج�شد  الإلهية  الت�شريعات  اإّن 
من  الكثير  بت�شييع  نق�م  فاإّننا  الروح  ون�شينا  الج�شد  في 
والأخالقية  والتق�ائية  العملية  واآثاره  الت�شريع  ذلك  ف�ائد 

والجتماعية والقت�شادية وغيرها.





النموذج النبوي

ل ريب ول �شك في اأن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« كان 
�شاحب الخلق العظيم، وكان اأف�شل النا�ص تعاماًل مع زوجاته 
وه� القائل مخاطبًا الرجال: )خيُركم خيُركم لأهله( اأي اأن 
ل  للرجل  والجتماعية  والأخالقية  الإيمانية  ال�ش�رة  تكامل 
تتحقق اإل من خالل ُح�شن تعامله مع زوجته واأبنائه، وكلما 
ارتقى في ذلك ارتقى في �ش�رته الإجمالية اإيجابًا، ثم قال 

»�شلى اهلل عليه واآله«: )واأنا خيُركم لأهلي())). 
ومع هذا، فاإن القراآن الكريم تحّدث عن وق�ع خالفات 
وبالم�شت�ى  اأزواجه،  بع�ص  وبين  بينه  النب�ي،  البيت  داخل 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ح 5337).
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اأجل  من  النبي،  ل�شالح  اإلهيًا  تدّخاًل  اأحيانًا  تطّلب  الذي 
�شرعة اإنهاء الم�شاألة، حفاظًا على �شمعة هذا البيت ومكانته.
التحريم:  �ش�رة  في  جاء  ما  الم�شاهد  هذه  من  واحدة 
َمْرَضاَت  َتْبَتِغي  َلَك  َأَحلَّ اهلُل  َما  ُم  ُتَحرِّ ِلَم  النَِّبيُّ  َأيَُّها  }َيا 
َأْزَواِجَك َواهلُل َغُفوٌر رَِّحيٌم... ِإن َتُتوَبا ِإَلى اهلِل َفَقْد َصَغْت 
َوِجْبِريُل  َمْولُه  ُهَو  اهلَل  َفِإنَّ  َعَلْيِه  َتَظاَهَرا  َوِإن  ُقُلوُبُكَما 
َربُُّه  َعَسى  َظِهيٌر،  َذِلَك  َبْعَد  َواْلَمالِئَكُة  اْلُمْؤِمِنيَن  َوَصاِلُح 
ْؤِمَناٍت  مُّ ُمْسِلَماٍت  مِّنُكنَّ  َخْيًرا  َأْزَواًجا  ُيْبِدَلُه  َأن  َطلََّقُكنَّ  ِإن 

َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثيَِّباٍت َوَأْبَكاًرا{))).

فيه  كان  الذي  ال�قت  في  الخالفات  هذه  مثل  وحدوث 
اإنما  اأهله  اإلى  النا�ص  واآله« خيَر  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
ما  عنه  ي�شدر  قد  الذي  الم�شكلة  من  الآخر  للطرف  يع�د 
ي�شبب بع�ص الأج�اء الم�شح�نة التي ت�ؤّدي اإلى مثل ذلك، في 
بحكمة،  الأم�ر  يعالج  اأن  النبي  فيه  ي�شعى  كان  الذي  ال�قت 
اأمر متاٍح  اأو عن  والتنازل عن حقٍّ من حق�قه،  بالتخّلي  ول� 

له، كما ه� وا�شح في الآيات ال�شابقة.

))) سورة التحريم: )-5.
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• وضع استثنائي:
ببع�ص  محاطًا  ا�شتثنائيًا  و�شعًا  النب�ي  للبيت  اإن  ثم 
وخ�ش��شّيته  ل�شمعته  رعايًة  دة  الم�شدَّ والتدابير  الأحكام 
ودرء اأية �شبهة ونقطة �شعف قد ي�شتغلها بع�ص المنافقين اأو 
الذين في قل�بهم مر�ص لالإ�شاءة للنبي واأ�شرته، وذلك من 
ِنَساء النَِّبيِّ  قبيل ما جاء في اآيات من �ش�رة الأحزاب: }َيا 
َول  ُبُيوِتُكنَّ  ِفي  }َوَقْرَن  النَِّساء...{)))..  َن  مِّ َكَأَحٍد  َلْسُتنَّ 
َسَأْلُتُموُهنَّ  }َوِإَذا  اأُلوَلى{)))..  اْلَجاِهِليَِّة  َج  َتَبرُّ ْجَن  َتَبرَّ
ل  هنا  والحجاب  ِحَجاب{)3).  َوَراء  ِمن  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاًعا 

يعني اللبا�ص، بل الحاجز كالباب وال�شتارة وما اأ�شبه ذلك.
هذا م�شافًا اإلى زهد النبي ذاتًا، بالإ�شافة اإلى خ�ش��شية 
النا�ص  اأ�شد  ي�ا�شي  اأن  م�شئ�لية  يحّمله  بما  كقائد،  م�قعه 
فقرًا وحاجة، والتخّلي عن اأي مظهر من مظاهر الإقبال على 
اآُل  �شبع  )ما  الم�ؤمنين:  اأمهات  بع�ص  عن  روي  وقد  الدنيا. 
ِمن طعام  المدينة  َقِدم  منذ  و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  محمد 

))) سورة األحزاب: )3.

))) سورة األحزاب: 33.

)3) سورة األحزاب: 53.
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الُبرِّ ثالَث لياٍل تباعًا حتى ُقب�ص())). وفي رواية اأخرى: )اإن 
ا اآَل محمد »�شلى اهلل عليه واآله« َلنمكُث �شهرًا ما ن�شت�قد  كنَّ

بنار، اإْن ه� اإل التمَر والماَء())). 
جعفر  اأبي  عن  زرارة،  فعن  اآخر،  م�شهد  اأيدينا  وبين 
الباقر »عليه ال�شالم« قال: )كان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
من  عليه  الت�شليم  اأراد  من  على  �شّلم  ال�شفر  اأراد  اإذا  واآله« 
اأهله، ثم يك�ن اآخر من ي�شّلم عليه فاطمة »عليها ال�شالم«، 
فيك�ن ت�جهه اإلى �شفره من بيتها، واإذا رجع بداأ بها، ف�شافر 
مرة وقد اأ�شاب علٌي »عليه ال�شالم« �شيئًا من الغنيمة، فدفعه 
اإلى فاطمة، ثم خرج، فاأخذت �ش�ارين من ف�شة وعّلقت على 
بابها �شترًا، فلما قدم ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« دخل 
كان  كما  ال�شالم«  »عليها  فاطمة  بيت  نح�  فت�جه  الم�شجد، 
فنظر  اإليه،  و�ش�قًا  �شبابًة  اأبيها  اإلى  فرحة  فقامت  ي�شنع، 
»�شلى اهلل عليه واآله« فاإذا في يدها �ش�اران من ف�شة، واإذا 
على بابها �شتر، فقعد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« حيث 
هذا  �شنع  ما  وقالت:  وحزنت  فاطمة  فبكت  اإليها،  ينظر 

))) صحيح البخاري: ح 6)54.
))) صحيح مسلم: ح )97).
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وخلعت  بابها  من  ال�شتر  ونزعت  ابنيها  فدعت  قبلها،  اأبي 
ال�ش�ارين من يدها، ثم دفعت ال�ش�ارين اإلى اأحدهما وال�شتر 
ال�شالم  فاأقرئاه  اأبي  اإلى  انطلقا  لهما:  قالت  ثم  الآخر،  اإلى 
وق�ل له: ما اأحدثنا بعدك غير هذا، فما �شاأنك به؟ فجاءاه 
فاأبلغاه ذلك عن اأمهما، فقّبلهما ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
واآله«( والتزمهما، واأقعد كلَّ واحد منهما على فِخذه، ثم اأمر 
بذينك ال�ش�ارين فُك�شرا، فجعلهما قطعًا قطعًا، ثم دعا اأهَل 
ة، ق�م من المهاجرين لم يكن لهم منازل ول اأم�ال،  فَّ ال�شُّ
فق�شمه بينهم قطعًا، ثم جعل يدع� الرجل منهم العاري الذي 
عر�ص،  له  ولي�ص  ط�ياًل  ال�شتر  ذلك  وكان  ب�شيء.  ي�شتتر  ل 
فجعل ي�ؤزر الرجل فاإذا التقا عليه قَطَعه، حتى ق�شمه بينهم 
واآله«: رحم اهلل  اأُزرًا... ثم قال ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
فاطمة، ليك�ش�نها اهلل بهذا ال�شتر من ك�ش�ة الجنة، وليحليّنها 

بهذين ال�ش�ارين ِمن ِحلية الجنة())).
الإ�شافية،  القي�د  على  الم�شتمل  ال��شع  هذا  اأن  �شك  ل 
كلُّ  يتحّمله  ل  �شعب  اأمٌر  الم�شت�ى،  بذلك  العي�ص  وج�ش�بة 
اأزواج  ببع�ص   - ت�شل  اأن  بالأم�ر  يدفع  قد  ما  وه�  اأحد، 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 43، ص 85-83.
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النبي - اإلى طريق م�شدودة، عند ال�شع�ر بعدم القدرة على 
ال�شتمرار، والتفكير - ولربما الت�شريح - بذلك.

مثل  في  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  تعامل  كان  فكيف 
هذا الظرف؟ وماذا قّدم له القراآن الكريم ولنا من ت�جيهات 
ُتحَفظ  الذي  والحكيم  الراقي  الإن�شاني  التعامل  اإلى  تهدف 

من خالله كرامة الطرفين وحق�قهما؟

• التعامل الراقي:
وا�شحًا  النبي  لأزواج  الم�ّجه  القراآني  الخطاب  جاء 
ُتِرْدَن  ُكنُتنَّ  ِإن  َْزَواِجَك  ألِّ ُقل  النَِّبيُّ  َأيَُّها  }َيا  و�شريحًا: 
{ وذلك باأن تاأخذ كل  ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ اْلَحَياَة الدُّ
واحدٍة منكن حق�قها ال�اجبة بالعقد، مع زيادة على ذلك من 
َمَتاٌع  }َوِلْلُمَطلََّقاِت  »تعالى«:  اأو عطّيٍة مقب�لٍة، كما قال  نفقٍة 
يعبث  ل  تق�ى  َمن عنده  اْلُمتَِّقيَن{)))  َعَلى  َحّقًا  ِباْلَمْعُروِف 
لتاأخذن  َجِمياًل{  َسَراًحا  ْحُكنَّ  }َوُأَسرِّ الإلهي  الحكم  بهذا 
والمعروف  والإح�شان  والر�شا  الم�دة  اأج�اء  في  حريتكن 
وعلى  الِخَرَة{  اَر  َوالدَّ َوَرُسوَلُه  اهلَل  ُتِرْدَن  ُكنُتنَّ  }َوِإن 

))) سورة البقرة: )4).
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ا�شتعداد لإكمال الم�ش�ار مع ال�شبر وُح�شن التبعُّل والت�شحية 
}َفِإنَّ  ال�شخ�شية  الم�شلحة  على  العامة  الم�شالح  وتقديم 
هكذا  َعِظيًما{))).  َأْجًرا  ِمنُكنَّ  ِلْلُمْحِسَناِت  َأَعدَّ  اهلَل 
بين  الأم�ر  ت�شل  عندما  والإن�شاني  الراقي  التعامل  يك�ن 
ْحُكنَّ  َوُأَسرِّ ُأَمتِّْعُكنَّ  }َفَتَعاَلْيَن  اإلى طريق م�شدودة:  الزوجين 
َعَلى  َحّقًا  ِباْلَمْعُروِف  َمَتاٌع  }َوِلْلُمَطلََّقاِت  َسَراًحا َجِمياًل{... 
َتْسِريٌح  َأْو  ِبَمْعُروٍف  َفِإْمَساٌك  َتاِن  َمرَّ الُق  }الطَّ اْلُمتَِّقيَن{... 
َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن  النَِّساء  َطلَّْقُتُم  َوِإَذا  ِبِإْحَساٍن.... 
ِضَراًرا  ُتْمِسُكوُهنَّ  َوَل  ِبَمْعُروٍف  ُحوُهنَّ  َسرِّ َأْو  ِبَمْعُروٍف 
اأج�اء  في  بينهما  الأو�شاع  تتحّ�ل  ل  حيث  لَِّتْعَتُدوْا{)))، 
الطالق اأو النف�شال اأو الخ�ش�مة اإلى ما ي�شبه �شاحة حرٍب 
ا�شتخدام  اإلى  بكلٍّ منهما  تدفع  بحيث  لدودين،  بين عدّوين 
اأو  منه،  النتقام  اأو  بالآخر،  الهزيمة  لإنزال  ال��شائل  اأب�شع 

ابتزازه، اأو الت�شهير به، اأو تح�يل حياته اإلى جحيم م�شتمر.
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن  ال�شيرة  كتب  تذكر 
تزّوج من اأميمة -اأو اأ�شماء- بنت النعمان الج�نية الكندية، 

))) سورة األحزاب: 8)-9).

))) سورة البقرة: 9))-)3).
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كانت  وكندة  ون�شب،  ح�شب  ذات  وكانت  بالجمال،  و�شفت 
الملكة  تهب  )وهل  قالت:  النبي  عليها  دخل  فلما  مملكة، 
لت�شكن،  عليها  يده  ي�شع  بيده  فاأه�ى  قال:  �قة؟  لل�شُّ نف�شها 
خرج  ثم  بمعاذ.  ُعذِت  قد  فقال:  منك.  باهلل  اأع�ذ  فقالت: 
الثياب  ن�ع من  رازقيتين(  اك�ُشها  اأ�شيد،  اأبا  يا  فقال:  علينا 

الط�يلة الم�شن�عة من الكتان )واألحقها باأهلها())).
ولالأ�شف، فاإن ق�شايا الطالق والنف�شال والخ�ش�مة بين 
الأعم  اأبعد ما تك�ن - في  الي�م هي  الأزواج في مجتمعاتنا 
الأغلب - عن مثل هذه الحالة الراقية والإن�شانية والح�شارية 

من التعامل الذي يحفظ كرامة طرفي الق�شية وحق�قهما.

• سوء استغالل:
الزوج  فيها  يمتنع  التي  تلك  الحالت  واأ�ش�اأ  اأعقد  ومن 
في  ال�شتمرار  طريق  ان�شداد  من  الرغم  على  الطالق  عن 
الإ�شالح، حيث  وبعد كل محاولت  بينهما،  الزوجية  الحياة 
ي�شتغل انح�شار �شلطة الطالق به، وي�ّظف ذلك في النتقام 
اأخذنا  واإذا  مطلقة.  ول  زوجة  ل  معلقة،  ويذرها  زوجته  من 

))) العسقالني: اإلصابة في تمييز الصحابة، ج 4، ص 43).
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الزمان،  هذا  في  المحاكم  اأو�شاع  تعقيدات  العتبار  بعين 
وتراكم الق�شايا، وامتداد التخا�شم فيها ل�شن�ات، وتكاليفها 
 - العدول  الفقهاء  الق�شاة - من  وافتقاد  المرهقة،  المالية 
في محاكمنا ممن يملك�ن حق طالق الحاكم، ف�شتك�ن �ش�رة 

ال��شع المعقد وال�شيء اأكثر و�ش�حًا.

• وكالة الطالق:
ت�عية  م�شاألة  في  بجّدية  التفكير  م�شبقًا  اقترحت  وقد 
الفتاة عند اإقدامها على الزواج على اأن باإمكانها اأن ت�شترط 
في عقد الزواج اأن تك�ن وكيلة عن زوجها في اأمِر طالقها، اإما 
ُمطَلقًا، اأو في ظرف معّين، واأنه ل� اأرجعها في عّدة الطالق 
ال�كالة  تك�ن  اأن  اأو  الطالق،  في  وكالتها  ا�شتمّرت  الرجعي 
لأبيها، اأو يك�ن ذلك محدودًا في حالة الطالق الُخلعي... اإلخ. 
ولأن الم�شاألة ذات تعقيدات متعددة الج�انب، ولأنها ق�شية 
غير ماأل�فة، ولأننا ل نملك دلياًل عمليًا على اأن هذا الإجراء 
يمّثل حاًل يعالج م�شكلة اجتماعية دون �شلبيات، بل لربما قد 
النقا�شية  الحلقات  بع�ص  عقد  اقترحت  فقد  لذا  يفاقمها، 
التي ي�شترك فيها اأولياء الأم�ر وال�شباب من الجن�شين وبع�ص 
علماء الدين ورجال القان�ن والمخت�شين في علم الجتماع 
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وعلم النف�ص للخروج بت�شّ�ر عملي ح�لها.. �ش�اء مع اأو �شد.
�شماحة  العزيز  اأخي  من  تقريبًا،  �شهر  قبل  عرفت  وقد 
ال�شيخ ح�شن ال�شفار، وه� من اأعالم القطيف كما ل يخفى، 
اأن هذه الم�شاألة - ومنذ عدة �شن�ات - �شارت دارجة ومعم�ل 
ال�شتيحا�ص  حالة  تخّطى  القطيف  مجتمع  واأن  هناك،  بها 
هذا  في  تجربتهم  على  النفتاح  يك�ن  ولربما  تطبيقها.  من 

المجال مما ُيعين على جالء ال�ش�رة عندنا.
وفي  خطاباتنا  وفي  ذاكرتنا  في  ن�شتح�شر  اإذ  اإننا 
عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  لر�ش�ل  المباركة  ال�شيرة  منتدياتنا 
واآله«، ومعالَم �شخ�شيِته العظيمة، فاإننا بحاجة اإلى اأن نحّ�ل 
تزخر  التي  الإيجابية  ال�ش�ر  لتفعيل  اإلى محّطات  كلَّه  ذلك 
بها على م�شت�ى التكامل الذاتي والجتماعي، واأن ل نجعلها 
التعظيم  حّد  يتجاوز  ل  بما  والنف��ص  الن�ش��ص  حبي�شَة 
والتباهي. و�شيرُته الحكيمة في تعامله مع اأزواجه، وفي اأج�اء 
الخالفات الأ�شرية، وما جاء ح�ل ذلك من و�شايا ومعالجات 
قراآنية، جديٌر باأن يتحّ�ل اإلى منهج عملي في اإطار التعامل 
مع الأو�شاع الم�شابهة التي قد نعي�شها اأو قد تع�شف بنا من 

حيث ل نت�قع ول نريد.
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اأجل  الجاد من  ال�شعي  ي�ؤكدان على لزوم  وال�شرع  العقل 
الخالفات  اأن  اإل  المتخا�شمين،  الزوجين  بين  الإ�شالح 
فيك�ن  م�شدود،  طريق  اإلى  ت�شل  قد  بينهما  الم�شكالت  اأو 
فيه على  الم�شلحة  وَتغلب  نتائجه،  بع�ص  الطالق رحمة في 

ال�شلبيات المترتبة عليه.
اإلى  بالن�شبة  الخط  نهاية  الطالق  يك�ن  اأن  من  وبدًل 
هذين الزوجين، لتبداأ م�شيرة الراحة واإعادة ترتيب الأوراق 
الطالق  تح�يل  يتم  ما  عادًة  فاإنه  للم�شتقبل،  والتخطيط 
والنزاعات  الخالفات  من  ط�يلة  لم�شيرة  بداية  نقطة  اإلى 
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والتقا�شي والنتقام وغير ذلك مما ُتتَخم به ملّفات الق�شايا 
في محاكمنا، ح�ل النفقة وح�شانة الأطفال، اإلخ.

كما  تمامًا  ـ  فا�شل  م�شروع  اإلى  ُيحّ�ل طالقهما  ما  وهذا 
لربما  جديدة  دوامة  في  الطرفين  ولُيدِخل  ـ  زواجهما  كان 
تط�ل اإلى �شن�ات و�شن�ات.. وما قيمة هكذا حياة؟ ولذا من 

المهم اأن نعي كيف يمكن تحقيق الطالق الناجح!

• ل تستعجل يف احُلكم:
ندفن  هل  ولكن  التعبير،  هذا  البع�ص  ي�شتهجن  وقد 
روؤو�شنا في التراب اأمام حقيقة قائمة تتمثل في وج�د ن�شبة 
كبيرة من حالت الطالق الفا�شل، بل هي الن�شبة الأكبر من 
حالت الطالق في مجتمعنا، اأم ن�اجه ذلك ب��ش�ح وجراأة 
المالي  الم�شت�ى  على  العميقة  واآثارها  تبعاتها  من  ف  لنخفِّ

والنف�شي والترب�ي والجتماعي.
في القراآن الكريم حديث متعدد عن الطالق، في اأبعاده 
مقدماته  في  والأخالقية،  والنف�شية  والجتماعية  ال�شرعية 
واآثاره، وتتركز اأكثر هذه الآيات في �ش�رة البقرة ابتداًء من 
الآية 227 من هذه ال�ش�رة المباركة، والقراءة ال�اعية لهذه 
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م اأُ�ش�ص الطالق الناجح، معتمدًا  الآيات تك�شف اأن القراآن ُيقدِّ
في ذلك تارًة على الت�شريع، وتارة على الأخالق، واأخرى على 

ال�جدان، ورابعة على التق�ى.
َأن  َقْبِل  ِمن  َطلَّْقُتُموُهنَّ  {َوِإن  التالية:  الآية  ولنالحظ 
َفَرْضُتْم  َما  َفِنْصُف  َفِريَضًة  َلُهنَّ  َفَرْضُتْم  َوَقْد  وُهنَّ  َتَمسُّ
ِإلَّ َأن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأن َتْعُفوا 
َأْقَرُب ِللتَّْقَوٰى َوَل َتنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ اهلَل ِبَما َتْعَمُلوَن 
َبِصيٌر})))... اأربعة اأ�ش�ص مهمة لتحقيق طالق ناجح: اإعطاء 

الحق - العف� - تذّكر الف�شل - العلم الإلهي.
المراأة  ن�شيب  على  الحفاظ  الآية  وم�رد  الحق:  اإعطاء 
من المهر عند الطالق قبل الدخ�ل، وعدم ا�شتغالل عن�شر 

الق�ة لحرمانها من حقها.
العف�: كاأ�شا�ص اأخالقي ي�شدم ال�اقع، حين يتجاوز اأحد 
من  هائاًل  كّمًا  فيزيح  جزئيًا،  اأو  كاماًل  حقه  عن  الطرفين 
ح اأن ُي�لِّد المزيد من �ش�ر  ال�شغط النف�شي والحتقان المر�شَّ
اْدَفْع  يَِّئُة  السَّ َوَل  اْلَحَسَنُة  َتْسَتِوي  {َوَل  والثاأر:  ال�شراع 

))) سورة البقرة: 37).
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ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ 
َحِميٌم}))).

ال�شج�ن،  يثير  عاطفي  وجداني  كاأ�شا�ص  الف�شل:  ر  تذكُّ
اأيام  الطرفين..  جمعت  التي  الجميلة  الأيام  تلك  وذكريات 
الت�شحية  وم�اقف  م�ل�د،  واأول  الع�شل،  و�شهر  الخط�بة، 
�شئ  اإلى  وتع�د  النف�ص،  معها  فتهداأ  الآخر..  راحة  اأجل  من 
واإغالق  والتنازل  للعف�  و�شيلًة  يك�ن  لربما  الذي  اتزانها  من 

ملفات الخ�ش�مة والت�شالح على الم�شتقبل.
ال�شميع  العليم   » »�شبحانه  اهلل  باأن  الإيماني:  الأ�شا�ص 
�شلبيات  ع  يتتبَّ واأن من  عليه خافية،  تخفى  ل  الذي  الب�شير 
اأو ليحقق مكا�شب �شخ�شية، فاإن  الآخر لُي�شقط �شخ�شيته، 
اأخرويًا ينتظره،  اهلل �شيك�شف حقيقته و�شلبياته، واأن عقابًا 
وفي المقابل فاإن من يعف� ويفّرج كربة م�ؤمن يفّرج اهلل عنه 

�شبعين كربة، واأن اهلل ل تخفى عليه خافية.
الأمر  يتم  اأن  طالق  حالة  اأي  لإنجاح  ال�شروري  فمن 
واأن  الق�شاء،  عند  التخا�شم  اإلى  اللج�ء  عن  بعيدًا  بهدوء 

))) سورة فصلت : 34.
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الأطفال،  بح�شانة  المتعلقة  الترتيبات  على  الطرفان  يتفق 
علمًا باأن ال�شرع عندما جعل ح�شانة ال�شن�ات الأولى لالأم، 
التفاق  يتم  اأن  والأف�شل  النزاع،  ف�شل  جهة  من  هذا  فاإن 
بال نزاع على اأن يتربى الأطفال مع الأب�ين، واأن يتم تقا�شم 
الأوقات والأيام ب�ش�رة ودية وبما يع�د بال�شالح على الجميع 
وعدم تح�يل الأمر اإلى و�شيلة لالنتقام... وهكذا بالن�شبة اإلى 
الم�شائل المالية والتي قد تحتاج اإلى بع�ص التنازل من هذا 

الطرف وذاك، وغيرهما.
للطالق  واإن�شانية  دقيقة  الكريم �ش�رة  القراآن  قّدم  لقد 
الناجح حيث قال »�شبحانه«: {َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح 
ِبِإْحَساٍن})))، لكل ما لالإح�شان من معنى و�ش�ر وانعكا�شات، 
الم�شاعر،  وفي  الكلمة  وفي  الم�قف  في  الإ�شاءة  عن  بعيدًا 
ُموا  ُتَقدِّ {َوَما  »�شبحانه«:  الباري  ق�ل  اأعيننا  ن�شب  وليكن 
ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اهلِل ُهَو َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا  أِلَنُفِسُكم مِّ

َواْسَتْغِفُروا اهلَل ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم}))).

))) سورة البقرة: 9)).

))) سورة المزّمل: 0).
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في الأ�شب�ع الما�شي))) انعقد في الك�يت الم�ؤتمر الأول 
لي�م المراأة العالمي المقام من قبل تجّمع ت�ا�شي الإ�شالمي 
حق�ق  ح�ل  الثاني  الي�م  في  الم�ؤتمر  مح�ر  وكان  ال�طني، 

المطلَّقة بين العرف وال�شرع والقان�ن.
مت والنقا�شات الجانبية يتاأكد  من خالل الأوراق التي ُقدِّ
وج�د فج�ة ما بين الراأي القان�ني في بع�ص الق�شايا مع الراأي 
ال�شرعي، وفج�ة اأخرى ما بين الفرد وبين الراأي ال�شرعي. 
والم�شكلة ل تت�ّقف عند حد ال�ق�ع في الإثم بمخالفة الحكم 

))) كان ذلك في جمادى اآلخرة 433) هـ ، مايو ))0)م.
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ال�شرعي، كي يفكر الإن�شان بالت�بة وال�شتغفار للتخل�ص من 
عليها  تترتب  قد  اأي�شًا،  و�شعية  اآثار  ذات  هي  بل  التبعات، 
اأحيانًا بع�ص الآثار الجتماعية الكارثية على م�شت�ى الأفراد. 

ولناأخذ بع�ص الأمثلة على ذلك :

• طالق احلاكم:
هناك ن�ع من الطالق ُيعرف بعن�ان طالق الحاكم، وه� 
لل�شرائط بتطليق  الجامع  المجتهد  اأن يق�م  في فقهنا يعني 
المراأة من زوجها ل�شبٍب ما يثبت عنده، على اأثر رفع المراأة 
الأ�شل  لأن  جدًا،  محدودة  والأ�شباب  ال�شاأن.  بهذا  ق�شية 
نف�شه،  الزوج  بيد  الطالق  واأن  ت�شتمر،  الزوجية  العالقة  اأن 
وهذا ه� ال��شع الطبيعي، اأما عندما يق�م �شخ�ص اآخر كاأب 
يعتبر  فهذا  بالتطليق  ال�شرعي  الحاكم  اأو  )ال�لي(  الزوج 
ال�شرورية  الم�ادر  بع�ص  في  اإليها  وُيلجاأ  ا�شتثنائية  حالة 

وال�شتثنائية.
على  الإنفاق  الزوج  رف�ص  ال�شتثنائية  الحالت  من هذه 
زوجته وه� قادر على ذلك، حتى مع اإجبار الحاكم ال�شرعي، 
يتدخل  رف�ص،  فاإْن  زوجته،  بتطليق  الحاكم  ياأمره  وحينها 
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ي�شتطيع  ل  بائنًا  طالقًا  فيطلقها  بنف�شه  ال�شرعي  الحاكم 
الزوج خالل عدة هذا الطالق اأن يرجع اإلى زوجته. واإذا اأراد 

اإرجاعها فالبد له من عقد جديد برغبتها ومهر جديد.
وتظهر الم�شكلة فيما ل� لم يكن القا�شي مجتهدًا جامعًا 
لل�شرائط، اإماميًا كان اأو غير ذلك، وحينها يقع طالق الحاكم 
الزوجية،  المراأة - �شرعًا - على و�شع  وتبقى  ولغ�ًا،  باطاًل 
واإن كانت من الناحية الر�شمية مطلقة. فاإذا ذهبت وتزوجت 
على  وحرمت  الثاني،  زواجها  بطل  بالم�شاألة  منها  جهاًل 
زوجها الثاني حرمة م�ؤبَّدة! ولك اأن تتخيل ردة فعل الزوجة 
عند اكت�شافها لهذه الحقيقة الكارثية بعد عّدة �شن�ات، واأثر 

ذلك على الأبناء المت�ّلدين من هذا زواج غير �شحيح.
ق�شايا  في  ال�شّنية  المحكمة  اإلى  اللج�ء  الآخر  المثال 
الأح�ال ال�شخ�شية، من قبيل الطالق والخلع وح�شانة الطفل 
اإلى  الزوجة  والنفقة وغير ذلك، فبع�ص المحامين ي�ّجه�ن 
مثل هذا الأمر على اأن ُتق�شم بالت�رية باأنها �شنية المذهب، 
باعتبار اأن حكم القا�شي هناك �شيك�ن اأ�شرع اأو اأي�شر واأمثال 

ذلك من المبررات. 
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فل� حدث ذلك فالحكم �شيك�ن بالن�شبة اإلينا فقهيًا غير 
يك�ن  قد  ال��شيلة  بهذه  المراأة  تاأخذه  الذي  والمال  نافذ، 

مًا اإلخ. �شحتًا، والح�شانة قد تك�ن ت�شّرفًا محرَّ
المثال الثالث الف�شخ، والذي يعني اإنهاء الحياة الزوجية 
دون طالق، ويتحقق ذلك فيما ل� كان هناك عيب في الزوجة 
اأو الزوج، فيعتبر الزواج حينها لغيًا اإن اأراد اأحد الزوجين 
الفقهي  الراأي  وفق  محدودة  والعي�ب  فيه..  الم�شي  عدم 
القان�ن  وفق   - المحامين  بع�ص  يق�م  قد  ولكن  الم�شه�ر. 
لعيب  الف�شخ  طلب  على  الطرفين  اأحد  بت�شجيع   - ال�شاري 
وتذهب  الف�شخ  ويقع  �شرعيًا،  مرف��ص  قان�نيًا  مقب�ل  معيَّن 
المراأة لتتزوج بعد ذلك، ثم تكت�شف بعد �شن�ات اأنها مازالت 

على ذّمة الأول من الناحية ال�شرعية. والأمثلة كثيرة.

• الثقافة الشرعية:
بدّقة  الفقهي  الراأي  على  الّطالع  ه�  البين  في  المهم 
ه  �شديدة وبمراعاة الحتياط في عر�ص ال�ش�ؤال بحيث ل ت�َجّ
هي  كما  الق�شية  ُتعَر�ص  بل  م�شلحتي،  في  لت�شب  الإجابة 

لياأتي الج�اب الفقهي مطابقًا ل�اقع الق�شية.
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وهكذا ل� �شدر حكم ق�شائي غير مطابق للفت�ى، فالبد 
التهاون في  من ت�شحيحه بمراجعة الحاكم ال�شرعي وعدم 

ذلك.

• التحّلي بالتقوى:
حدوث  عند  التق�ى  عن  التخلي  هي  الأخرى  الم�شاألة 
اأو  الم�اريث  اأو  الطالق  على  �ش�اء  الخالفات  هذه  اأمثال 
اإخ�انه  اإلى ذلك، فالزوج يكذب ويح�شر  حق الح�شانة وما 
اإلى  وما  بالمعروف  يعاملها  واأنه  ينفق  باأنه  زورًا  لي�شهدوا 
زوجها  وبين  بينه  الم�شاكل  وت�شخم  تكذب  والزوجة  ذلك.. 

لتنتقم منه اأو لتر�شخه ل�شيطرتها.
ليهم  وتجد اأحيانًا كثيرة اأن بع�ص المحامين ي�جه�ن م�ِكّ
اإلى ذلك بغر�ص مادي بحت، كما تجد اأن اأ�شحاب الق�شية 
من الم�شلين ال�شائمين الحاجين لبيت اهلل، بل قد يك�ن�ن 
ولكن  والح�شينيات  الم�شاجد  في  الدائم  الح�ش�ر  اأهل  من 
يتخّل�ن  المحك  على  ي�شبح�ن  حينما  المطاف  نهاية  في 
اأو انتقام وت�شّفي، اأو  عن ذلك كله في مقابل مك�شب مادي، 

انت�شار لقريب اأو �شديق ول� بالباطل.
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• مراعاة الُبعد الجتماعي:
ال�شرعي  البعد  على  القت�شار  الثالثة هي عدم  الم�شاألة 
اجتماعية  ق�شايا  فهي  الق�شايا،  هذه  مثل  عن  ال�ش�ؤال  عند 
عند  وهنا  ي�جبه،  ل  ولكنه  الم�قف  ذلك  ال�شرع  يجيز  قد 
الجتماعي  البعد  اأخذ  من  لبد  التفكير  عند  اأو  ال�شتفتاء 
بعين العتبار.. اأحد الأئمة عليهم ال�شالم ي�شاأل عن حرمة 
�شئ فيق�ل: )حالل اإل اأنا اأهل البيت نعافه())).. فلي�ص كل 
ذلك  اأثر  في  التفكير  اأي�شًا  ال�شروري  من  ولذا  ُيفعل.  مباح 
كيف  الأ�شرة،  �شمعة  على  ذلك  اأثر  الأطفال،  على  القرار 
اأف�شل  القادم  ال��شع  الإن�شان م�شتقبل حياته، وهل  �شيرتب 
الأخالق  مع  الم�قف  هذا  يتنا�شب  هل  القائم،  ال��شع  من 
اهلل..  اإلى  اأحب  الم�اقف  اأي  اأتبناها،  التي  والقيم  الرفيعة 

وغير ذلك.
الج�اب  معرفة  حّد  عند  الت�ّقف  عدم  المطل�ب  ولذا 
من  لبد  بل  ذلك..  بج�از  فت�ى  عندي  تقل  ول  ال�شرعي.. 
وه�  الم��ش�ع،  من  الآخر  الجانب  العتبار  بعين  الأخذ 

))) الكليني : الكافي، ج )، ص 349.
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الداخل تحت عن�ان )الحكمة(.
اإن كل ما �شبق نلحظه جليًا في ق�ل اهلل »�شبحانه وتعالى«: 
{َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو 
ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لَِّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل  َسرِّ
َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوَل َتتَِّخُذوْا آَياِت اهلِل ُهُزًوا َواْذُكُروْا 
َواْلِحْكَمِة  اْلِكَتاِب  َن  مِّ َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَت 
ُقوْا اهلَل َواْعَلُموْا َأنَّ اهلَل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم})))  َيِعُظُكم ِبِه َواتَّ
تف�شيره  ديباجة  في  اهلل  ف�شل  ال�شيد  العالمة  يق�ل  والتي 
الحّق في  ي�شتغّل�ن  الذين  نداء لالأزواج  الآية  لها: )في هذه 
بالزوجة...  الإ�شرار  و�شائل  ك��شيلة من  العّدة،  في  الرج�ع 
اإليها لي�شاكنها ويعا�شرها بالمعروف،  اأن يرجع  فه� ل يريد 
كما يعي�ص الزوج مع زوجته بالطريقة الإن�شانية ال�شمحة، بل 
يحاول اأن ي�شاّرها ليجعلها في ما ي�شبه ال�شجن من الحياة 
الزوجية الم�شغ�طة ب�شغ�ط العدوان والحقد، وليمنعها من 
اأخرى  اأن تجد لنف�شها ال�شبيل في حياة جديدة، في تجربة 
مع زوج اآخر... وهكذا يت�شّرف لينّف�ص عّما يحمله في داخله 
من ع�امل الحقد. اإنَّ اهلّل يخاطب من يفعل ذلك، باأنه مّمن 

))) سورة البقرة: )3).
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عن  وانحرافًا  اإثمًا  ذلك  في  لأنَّ  ربه؛  بمع�شيته  نف�شه  ظلم 
خّط اهلّل، وا�شتهزاًء باآيات اهلّل من ناحية عملية، واإن لم يكن 
كذلك من ناحية �شكلية. فاإنه ل فرق بين من ل يحترم اآيات 

اهلّل بالكلمة، وبين من ل يحترمها بالعمل.
من  اإياه  اأولهم  ما  في  عليهم  بنعمته  اهلّل  يذكرهم  ُثمَّ 
�شروب النعم، ويثير اأمامهم التفكير ال�اعي في ما اأنزله اهلّل 
عليهم - ب�ا�شطة اأنبيائه - من الكتاب الذي يهدي الإن�شان 
ال�شبيل اإلى الن�ر ويبعده عن الظلمة، ومن الحكمة التي تخلق 
عند  وال�ق�ف  الم�شتقيم  والفهم  ال�ا�شحة  الروؤية  لالإن�شان 
كّل  الم�عظة،  كّله  ذلك  ففي  لالأ�شياء...  الثابتة  العالمات 
الم�عظة، التي تدع� اإلى التق�ى، وتدفع اإلى النجاة، وتبعث 
اهلّل  قبل  من  ال�اعية  ال�شاملة  بالرقابة  العميق  ال�شع�ر  على 
الذي ل ُبدَّ للعباد من اأن يعلم�ا باأنه عليم بكّل �شيء؛ فه� الذي 
ماء())). ل يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأر�ص ول في ال�شَّ

))) فضل الله: من وحي القرآن، تفسير اآلية )3) من سورة البقرة.
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لَُّه  َمْوُلوٌد  َوَل  ِبَوَلِدَها  َواِلَدٌة  ُتَضارَّ  {َل  »تعالى«:  قال 
ِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصاًل َعن َتَراٍض  ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل ذَٰ
َتْسَتْرِضُعوا  َأن  ْم  َأَردتُّ َوِإْن  َعَلْيِهَما  ُجَناَح  َفاَل  َوَتَشاُوٍر  ْنُهَما  مِّ
ِباْلَمْعُروِف  آَتْيُتم  ا  مَّ َسلَّْمُتم  ِإَذا  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َفاَل  َأْوَلَدُكْم 

ُقوا اهلَل َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر}))). َواتَّ

ت�شير الآية ال�شابقة اإلى �ش�ء ت�شرف بع�ص الأزواج حين 
الخ�ش�مة بينهما بجعل الأبناء و�شيلة من و�شائل النتقام من 
مراعاة  دون  زالت،  وما  العادة  جرت  كما  البع�ص،  بع�شهما 

))) سورة البقرة: 33).
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الأمر ل يقف عند هـذا  الأبناء وم�شاعرهم. ولكن  لم�شالح 
الحّد، فحّتى مع عدم اللج�ء اإلى ا�شتخدام الأبناء في عملية 
والخ�ش�مة  للطالق  ال�شلبية  التاأثيرات  تبقى  هـذه،  النتقام 

حا�شرة بالن�شبة اإلى الأبناء.
تك�ن  وقد  الظه�ر،  قريبة  تك�ن  قد  التاأثيرات  هذه 
عك�شته  ما  الم�شتقبلية  الآثار  بين  ومن  م�شتقبلية،  بعيدة 
)اأطفال  اأن:  اإلى  ت  خُل�شَ التي  الميدانية  الدرا�شات  بع�ص 
اأكثر عر�شة لخ��ص تجربة الطالق عندما  الآباء المطلقين 
ال�شعف  اإلى  الحتمال  يزيد  اإذ  الم�شتقبل()))  يتزوج�ن في 

مقارنة باأمثالهم ممن لم يعان�ا من طالق الأب�ين.
بمن  ُيفتر�ص  اإذ  الأولى،  لل�هلة  غريبًا  الأمر  يبدو  وقد 
على  خ��شها  اأو  م�شبباتها  يتجنب  اأن  مريرة  تجربة  يعي�ص 
اأبناء  يدفع  الذي  فما  الم�شتقبل..  في  ال�شخ�شي  الم�شت�ى 

الطالق لتكرار التجربة ال�شلبية لآبائهم؟
ُيرِجع ذوو الخت�شا�ص هذه المفارقة اإلى عدة ع�امل:

بين  العالقة  في  المفاجئ  ال�شلبي  التغير  فمع  القلق:  1ـ 

(() www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/2019/7/14
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الم�شتقبل  من  القلق  فاإن  لذلك،  الأبناء  ومعاينة  الزوجين، 
الإح�شا�ص  الأبناء  و�شيفقد  م�شيطرًا،  �شيك�ن  الغام�ص 
ن�شبي،  ب�شكل  ول�  قبل،  من  فيه  ينعم�ن  كان�ا  الذي  بالأمن 
الأطفال في  التجربة عند  قلة  اأو  انعدام  اإذا لحظنا  خا�شة 
الق�شايا الجتماعية من هذا القبيل، ول�شيما بلحاظ بع�ص 
الإح�شاءات التي ت�شير اإلى اأن 60% من حالت الطالق تقع 

رًا. عندما يك�ن الأطفال ق�شّ
النف�شي  التك�ين  في  مح�رية  ق�شية  بالأمن  والإح�شا�ص 
والجتماعي للطفل، ولذا كثيرًا ما يتم الت�شديد على اأن يت�ّلى 
ونظافته  المبكرة  طف�لته  في  الطفل  باإطعام  القيام  الأب�ان 
مفه�م  لأن  الخادمة..  اإلى  ذلك  اإيكال  وعدم  وك�ش�ته، 
اإيكالها  ومع  الأم�ر،  هذه  في  يتلّخ�ص  اإليه  بالن�شبة  الأمن 
الأمان،  م�شدر  هي  اأنها  �شيعتبر  الطفل  فاإن  الخادمة،  اإلى 
اأثره  �شيترك  فقدانها  اأن  كما  كثيرًا،  بها  متعلقًا  و�شيك�ن 

النف�شي ال�ا�شح عليه.
الأطفال  ريا�ص  مرحلة  في  طفاًل   48 على  درا�شة  في 
انف�شل والداهم بالطالق، و48 طفاًل يعي�ش�ن مع والديهم، 
تبين ارتفاع معدلت �ش�ء الت�افق النف�شي والجتماعي لدى 
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الفئة الأولى بدليل: )الت�شرفات العدوانية - عدم ال�شتقرار 
في الف�شل - م�ّص الأ�شابع - �شع�بات في النطق - �شعف 

الح�شيلة اللغ�ية(.
مت�شائم  �شع�ر  بل�رة  الطالق  ي�شبب  فقد  الت�شاوؤم:  2ـ 
تجاه العالقات كالزواج اأو حتى ال�شداقة. ولكن لربما يمكن 
في  الأب�ان  نجح  ل�  ما  في  كبير  ب�شكل  ذلك  من  التخفيف 

تحقيق ما تحدثنا عنه ذات مرة بعن�ان الطالق الناجح
والرعاية  الح�شانة  بتبادل  ال�شماح  ذلك:  اأمثلة  ومن 
حالة  عن  بعيدًا  الأب�ين  بين  ومرن  �شل�ص  ب�شكل  والروؤية 
لأبنائه  طرف  كل  اإثارة  وعدم  الآخر،  للطرف  المحا�ش�شة 

�شد الطرف الآخر بذكر ال�شلبيات والكلمات المهينة.
وهذا من �شاأنه اأن ي�شاعد الأبناء على تعلم اأنه لي�ص من 
ال�شرورة اأن ت�ؤدي الخالفات اإلى انهيار كامل في العالقات 

الجتماعية، كالزواج وال�شداقة.
ومن نتائج الت�شاوؤم فقدان الثقة بال�شريك، فعندما يك�ن 
الطالق نتيجة وج�د عالقة بين الأب مثاًل وبين امراأة اأخرى 
الت�شرف  فاإن هذا  اأم محرمة-  العالقة  تلك  -محلَّلة كانت 
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الثقة  اإمكانية  الأبناء مفادها عدم  اإلى  �شلبية  ر�شالة  ي��شل 
الأطفال  اأن  اإذ  الجتماعية،  عالقة  اأية  �شمن  بال�شريك 
واقتداء،  واإجالل  اإكبار  نظرة  ـ  عادة  ـ  اآبائهم  اإلى  ينظرون 
�شائر  من  اأف�شل  واأنهم  اإليهم،  بالن�شبة  النا�ص  اأهم  واأنهم 
تلك  تدمير  يمكنها  ال�شابقة  الحالة  اأن  في  �شك  ول  النا�ص. 
ال�ش�رة ذات الهالة الكبيرة.. لذا فمن المهم جدًا الحفاظ 
على المناق�شات الدائرة ح�ل تلك الم�شكلة بعيدًا عن الأبناء.
يك�ن  الذي  ال�قت  ففي  المفرط:  والخجل  النط�ائية  3ـ 
الآخر  البع�ص  فاإن  عدوانيين،  الطالق  اأطفال  بع�ص  فيه 
هروبًا  المفرط  الخجل  ويتملكهم  النط�اء،  اإلى  يلجاأ  منهم 
ال�شادرة  الم�شيئة  الكلمات  ومن  اإليهم،  الأقران  نظرة  من 
من المجتمع المحيط بهم، دون امتالك القدرة على الرد اأو 

الدفاع عن النف�ص.
اإلى  ُتعّر�شهم  المفرط،  الخجل  وحالة  النط�ائية  هذه 
�شغط  تحت  ل�شيما  الم�شتقبل،  في  الزوجية  التجربة  ف�شل 
متطلبات الحياة الزوجية وم�ش�ؤولياتها وتحدياتها المختلفة.

4ـ �شعف الأداء: فقد ك�شفت بع�ص الدرا�شات اأن الأطفال 
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اأقرانهم  من  مياًل  اأكثر  هم  الطالق،  حالت  عاي�ش�ا  الذين 
لإظهار اأداء متعطل و�شعيف في اأن�شطتهم الي�مية )بما في 

ذلك درا�شتهم(.
وهذا الأداء ال�شعيف قد ي�شتمّر معهم اإلى حين الرتباط 
الظروف  و�شط  جليًا  العيب  ذلك  ليظهر  الحياة،  ب�شريك 

المتغيرة والمتقّلبة.



الشريعة أم احلكمة؟

الجتماعي  الُبعد  ذات  الق�شايا  مع  التعامل  ي�شح  ل 
الأخذ  من  لبد  بل  فح�شب،  ال�شرعية  الم�شائل  خالل  من 
بعين العتبار  الظروف الم��ش�عية وخ�ش��شيات الم�شكلة 
بع�ص  واأ�ش�ق هنا  بها،  التي تحيط  الثان�ية  العناوين  وبع�ص 

المالحظات:

• بني اإلباحة واإللزام:
ق�شايا  وخ�ش��شًا  الجتماعي،  الُبعد  ذات  الق�شايا  في 
الح�شانة  م�شائل  من  بهما  يتعّلق  وما  والطالق،  الزواج 
ولكن  ما،  اأمرًا  ال�شرع  ويبيح  يجيز  قد  وغيرهما،  والإنفاق 
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الإباحة ل تعني الإلزام، ولي�ص كل ُمباح ُيفَعل.. بل لبد من 
اأحد  ُي�شاأل  المتَخذ.  القرار  في  والم�شلحة  الحكمة  تغليب 
الأئمة »عليهم ال�شالم« عن حرمة �شيء فيق�ل: )حالل، اإل 

اأّنا اأهَل البيت نعاُفه())). 
الج�اب  وجاء  الخ�ش�مة،  طرفي  اأحد  ا�شتفَتى  ل�  ولذا 
بالج�از، فلن يك�ن هذا كافيًا لتخاذ القرار، اأو للتم�شك به 
كذريعة للم�قف الذي يتخذه ال�شائل، بل لبد من الأخذ بعين 
العتبار مثاًل الُبعد الجتماعي والآثار ال�شلبية التي قد تترّتب 

على هذا الختيار. 

• أبعاد حساسة:
مثاًل، من ال�شروري التفكير في:

اأ . اأثر القرار المتخذ على الأطفال.. على الجانب النف�شي 
والترب�ي والتعليمي. مثاًل، يج�ز للزوج اأن يرفع ق�شية متعلقة 
اأطفاله  اأن  ال�قت يجد  بالح�شانة ويك�شبها، ولكنه في نف�ص 
قادرة على  واأنها  والدتهم،  كبير مع  ب�شكل  نف�شيًا  م�شتقّرين 
رعايتهم بن�شبة مقب�لة، وفي المقابل لن ي�شتطيع ه� اأن ي�ّفر 

))) الكليني: الكافي، ج)، ص 349.
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عن  غيابه  وكثرة  عمله  ظروف  ب�شبب  المنا�شب  الج�  لهم 
غًا له لكي  البيت وما اإلى ذلك.. فهل تك�ن تلك الإباحة م�ش�ِّ

يطاِلب بالح�شانة؟
ب. اأثر القرار على �شمعة الأ�شرة، اأو ال�شمعة ال�شخ�شية 
ل�شاحب الم�شكلة، لك�نه �شخ�شية عامة مثاًل.. فالمجتمع ل 
يمنعهم  ول  المثيرة،  الق�شايا  تداول  يحب�ن  والنا�ص  يرحم، 
وخير  الخبر.  بها  يرتبط  التي  ال�شخ�شية  مكانة  ذلك  عن 
والتي بح�شب  الإفك  اآيات ق�شة  �شاهد على ذلك ما ذكَرته 
عليه  اهلل  »�شلى  النبي  �شخ�ص  تخ�ص  المف�شرين  من  كثير 
ا  ْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكم مَّ واآله« و�شمعته: }ِإْذ َتَلقَّ
َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعنَد اهلِل َعِظيٌم{))).

تنفيذ  يقلب  فقد  الفرد،  م�شتقبل  على  القرار  اأثر  ج. 
هذا القرار حياة �شاحب الق�شية راأ�شًا على عقب، فيق�شي 
�شن�ات و�شن�ات من عمره في المحاكم، واإنفاق اأم�ال طائلة 
بما ُيرهقه اقت�شاديًا، فلربما يك�ن الت�شالح ال�ّدي والتنازل 

في البين عن بع�ص الحق�ق اأف�شل من ذلك.

))) سورة النور: 5).
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اإخ�ة  القائم؟  ال��شع  من  اأف�شل  القادم  ال��شع  هل  د. 
اعتبار  بذي  لي�ص  والمبلغ  الإرث،  من  مبلغ  على  يختلف�ن 
كبير، وي�شتطيع الإن�شان اأن يتجاوز عنه في مقابل اأن ل يخلق 
�شراعًا ممتدًا وخ�ش�مة ط�يلة الأمد مع اإخ�انه.. فهل ج�از 

ا�شترداد حّقه اأولى اأم تجاوز الخ�ش�مة؟
اإلى اهلل؟ فمن المفتر�ص  اأحب  اأيِّ الم�اقف  هـ. مراعاة 
دائمًا،  عني  را�شيًا  اهلل  يك�ن  اأن  واأحّب  م�ؤمن،  اإن�شان  اأّني 
اأنال مغفرته وعف�ه في الآخرة، وهذا قد يتطلب  اأن  واأ�شعى 

مّني اأن اأغفر لخ�شمي، واأعف� عنه في الدنيا.
التي  والِقَيم  الأخالق  مع  الم�قف  هذا  يتنا�شب  هل  و. 

اأتبّناها؟ النتقام، ال�شراع.... اإلخ.

• احلكمة مث احلكمة:
ولذا ل تت�قف عند حّد معرفة الج�اب ال�شرعي، ول تقل 
عندي فت�ى بج�از ذلك، بل طالب العلماء واأهَل الخت�شا�ص 
عن�ان  تحت  الداخل  وه�  الم��ش�ع،  من  الآخر  بالجانب 

)الحكمة(، ثم انظر في اأمرك، وماذا تختار.
ولنالحظ كيف اأن الآية الكريمة التالية وهي تعالج ق�شية 
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وتاأكد  بل  الم�شاألة،  من  ال�شرعي  بالُبعد  تكتفي  ل  اجتماعية 
النَِّساء  َطلَّْقُتُم  }َوِإَذا  اأي�شًا:  بالحكمة  التحّلي  �شرورة  على 
ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوَل  َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرِّ
ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لَِّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه{ 
اإذ يج�ز للزوج حال العدة الرجعية اأن يعيد مطلقته اإلى حالة 
الزوجية بكلمة واحدة، ولكن هل الحكمة تقت�شي ذلك في ما 
ل� لم يرغب ه� حقيقًة في اإرجاعها وكان الأمر بالن�شبة اإليه 
ل�ا  باأن تح�ِّ ُهُزًوا{  اهلِل  آَياِت  َتتَِّخُذوْا  }َوَل  انتقام؟  مجرد 
اهلل  ُير�شي  ل  بما  ت�ّظف�نها  اأدوات  اإلى  ال�شرعية  الأحكام 
وتتعامل�ن معها وكاأنها األع�بة باأيديكم }َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اهلِل 
َن اْلِكَتاِب{ الت�شريعات }َواْلِحْكَمِة{  َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم مِّ
فهذه الت�شريعات لي�شت م�شائل تجريدية بل واقع عملي يم�ص 
حياة الإن�شان والآخرين المرتبطين به وب�شكل كبير  }َيِعُظُكم 

ُقوْا اهلَل َواْعَلُموْا َأنَّ اهلَل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم{))). ِبِه َواتَّ

• اإللزام واحلّد األدىن:
اأحيانًا يدفع الحكم ال�شرعي باتجاه الإلزام.. فعندما يبلغ 

))) سورة البقرة:)3).
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الطفل 7 �شن�ات - مثاًل - فاإن ح�شانته تك�ن لالأب.. هذا حكم 
�شرعي اإلزامي، ولكن يجب اأن نلتفت اإلى اأن الأحكام ال�شرعية 
الإلزامية في الق�شايا ذات الُبعد الجتماعي تك�ن - اأحيانًا - 
لبيان الحد الأدنى للحالة المطل�ب تحقيقها عند التخا�شم، 
الإ�شالمي  ال�شرع  اأن  اأي  ابتداًء.  الإلزام  باب  من  ولي�شت 
يدفع باتجاه تحقيق ت�افق ت�شالحي على الترتيبات المتعلقة 
بح�شانة الأطفال وفق م�شلحة كل الأطراف، وهذا الت�افق 
يق�ّشمها -  وقد  لالأم،  الأطفال  ُيبقي ح�شانة  الت�شالحي قد 
بطريقٍة ما - بين الأب�ين، وقد تنتقل ب�شكل كامل اإلى الأب.. 
ال�شخ�شية،  واأه�ائنا  رغباتنا  على  الحكمة  م  نقدِّ اأن  المهم 
اأداة لالنتقام. ومثل م�شاألة  اإلى  ول نحّ�ل الم�شاألة ال�شرعية 
وع��ص  والإرجاع،  والم�شكن،  المالية،  الم�شائل  الح�شانة، 

الُخلع وغير ذلك.
َأْو  ُنُشوًزا  َبْعِلَها  ِمن  َخاَفْت  اْمَرَأٌة  }َوِإِن  »تعالى«:  قال 
ْلُح  ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ
حَّ َوِإن ُتْحِسُنوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ اهلَل  َخْيٌر َوُأْحِضَرِت اأَلنُفُس الشُّ

َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{))).

))) سورة النساء: 8)).
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• توظيف األحكام الشرعية:
في  التخا�شم  حالت  في   - ن�شهد  اأن  الم�ؤ�شف  من  اإّن 
الأحكام  ل�شتغالل  ال�شعي  من  ن�عًا   - الجتماعية  الق�شايا 
ال�شرعية لتحقيق م�شالَح �شّيقة، اأو ل�شفاء غيظ، اأو انتقامًا 
للنف�ص، اأو لت�جيه �شربٍة م�ِجعٍة اإلى الطرف الآخر المتخا�شم 
ع هذه الأحكام لتحقيق الم�شلحة الفردية،  معه، بينما لم ُت�شرَّ
كي  الآخرين  م�شالح  ومراعاة  الحكمة  بجانب  َعت  ُو�شِ بل 
يحّدَد الفرُد ِمن خاللها ما ه� القرار الأن�شب في مثل هذا 
الُعقد  تبعات  الآخرين  وعلى  نف�شه  على  تخفيفًا  الم�قف، 
المحتَمل ت�شّكلها نتيجة الخ�ش�مات والنزاعات، و�شّدًا للباب 
الذي قد تقتحم عليه من خالله الكثير من ال�شلبيات الكفيلة 
باإرباك حياته، ولنجعل من ق�له »تعالى«: }َوَل َتتَِّخُذوْا آَياِت 
َن  مِّ َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَت  َواْذُكُروْا  ُهُزًوا  اهلِل 
اهلَل  َأنَّ  َواْعَلُموْا  اهلَل  ُقوْا  َواتَّ ِبِه  َيِعُظُكم  َواْلِحْكَمِة  اْلِكَتاِب 
الأ�شا�َص في م�اقِفنا وقراراِتنا وردوِد  َعِليٌم{)))  َشْيٍء  ِبُكلِّ 

اأفعاِلنا.

))) سورة البقرة: )3).





البهتان العملي

نحن نعرف اأن البهتان ه� ن�شبة اأمر �شلبي اإلى �شخ�ص ما 
زورًا وبالباطل، بحيث يك�ن بريئًا منه، وقد جاء في القراآن 
ويبّين  البهتان  عن  ينهى  ما  ال�شريف  الحديث  وفي  الكريم 
خط�رته واآثاره القبيحة، ومن ذلك ما في الحديث النب�ي: 
اأقامه  فيه،  لي�ص  ما  فيه  قال  اأو  م�ؤمنة،  اأو  م�ؤمنًا  بهت  )َمن 
اهلل »تعالى« ي�م القيامة على تلٍّ من ناٍر حّتى يخرج مما قاله 

فيه())). 
م�رد  في  الكلمة  هذه  ا�شتعملت  التالية  الآية  اأن  اإل 
بذلك؟  البهتان  فما عالقة  بالكالم...  ل  بالت�شرف  يرتبط 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج)7 ، ص 94).
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َوآَتْيُتْم  َزْوٍج  َكاَن  مَّ َزْوٍج  اْسِتْبَداَل  ُم  َأَردتُّ قال »تعالى«: {َوِإْن 
ُبْهَتاًنا  َأَتْأُخُذوَنُه  َشْيًئا  ِمْنُه  َتْأُخُذوا  َفاَل  ِقنَطاًرا  ِإْحَداُهنَّ 
ِبيًنا، َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضٰى َبْعُضُكْم ِإَلٰى َبْعٍض  َوِإْثًما مُّ

يَثاًقا َغِليًظا}))). َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ

• ابتزاز:
الآية تتحّدث عن حالة ما ل� اأراد اأحدهم الزواج بالثانية، 
فاإّنه ومن اأجل اأن ي�ؤّمن لنف�شه مبلغًا من المال يقّدمه مهرًا 
للزوجة الجديدة اأو لحتياجات البيت الجديد، فاإّنه ي�شغط 
على الزوجة الأولى اإلى درجة التع�ّشف، حّتى تطلب الطالق 
منه،  اأخذته  الذي  المهر  له  فتبذل  اإيذائه،  من  وتتخّل�ص 
خيالية  �ش�رة  لي�شت  وهي  �شداق..  ر  كم�ؤخَّ به  تطالبه  اأو 
اإلى هذا الي�م،  افترا�شية، بل واقع حقيقي يمار�شه البع�ص 

وقد مّرت بي فعاًل حالة من هذا القبيل.
ت�ازنه  الإن�شان  فيها  يفقد  كثيرة  �ش�ر  من  �ش�رة  وهي 
وتتحّ�ل  الزوجية،  الخالفات  ن�ش�ب  عند  وتق�اه  الأخالقي 
فيها الخ�ش�مة اإلى فج�ر فيها، وما اأي�شر اأن تتحّ�ل الخالفات 

))) سورة النساء: 0)-)).
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الزوجية - لالأ�شف - اإلى فج�ر في الخ�ش�مة!
من هنا، تاأتي الآية لَتنهى عن هذه الممار�شة التع�شفّية، 
اأن  اعتبار  على  )البهتان(،  عن�ان  العملية  على هذه  ُمطِلقًة 
ا�شتحقاقها  ُينكر  وكاأنه  باطل،  فعل  التع�ّشفي ه�  الأخذ  هذا 

للمهر... فاأ�شبه البهتان الق�لي من هذه الناحية.
ومن هنا نق�ل اأّن في هذا الت�شرف ُبعدين، الُبعد الأول: 
البهتان، والُبعد الثاني: اأكل المال الحرام... وكل ما جاء من 

عق�بة تخ�ص هذين العن�انين يترّتب هنا.

• إثارة وجدانّية وقانونّية:
{َوَكْيَف  الإن�شانّي:  جانبها  في  الم�شاألة  الآية  تطرح  ثم 
اأيها  َبْعٍض} كيف تن�شى  ِإَلٰى  َبْعُضُكْم  َأْفَضٰى  َوَقْد  َتْأُخُذوَنُه 
الزوج الأيام الجميلة والع�اطف المتبادلة بينكما؟ األي�ص في 

هذا ما يردعك عن مثل هذه الت�شرفات الجائرة؟
يَثاًقا  كما تطرحها في جانبها القان�ني: {َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ
َغِليًظا}، فالزواج باأركانه، ومنه المهر يمثل ميثاقًا والتزامًا 
لم  اأي  الميثاق،  هذا  غّلظ  قد  »تعالى«  واهلل  طرفين،  بين 
يجعله �شهل الإبطال، بحيث يمكن التخّل�ص منه ب�شه�لة ومن 
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اأن تتعدى على  اأّيها الزوج-  دون تبعات.. فكيف يحّق لك - 
الميثاق وتنق�ص العهد؟

�شعر  -اإذا  الحالة  هذه  مثل  في  الإن�شان  من  المطل�ب 
بالق�ة تجاه اإن�شان اآخر �شعيف- ف�شجَعه ذلك على التجاوز 
على حق�قه، اأن يتذّكر في تلك اللحظة اأنَّه -في ذات ال�قت-
اإنما يتعامل مع اهلل »تعالى« القاهر ف�ق عباده، المهيمن على 
اأن  فعليه  ويحاربه،  اهلل  على  د  يتمرَّ عندما  واأنه  كّله،  الأمر 
اأراد  واإذا  الآخرة،  قبل  الدنيا  في  »تعالى«  اهلل  لبالء  ي�شتعّد 
يبتليه فمن  اأن  اأراد  واإذا  يك�شف عنه �شّره؟!  به �شّرًا، فمن 
)الّلهم  الدعاء:  في  جاء  ما  معنى  وهذا  بالئه!؟  من  ينقذه 

فكما كّرهت لي اأن اأُظلم، فِقني من اأن اأَظِلم())).

))) الصحيفة السجادية: الدعاء 4)، بعنوان: وكان من دعائه عليه السالم 
إذا اعتُدي عليه أو رأى من الظالمين ما ال يُحب.
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• أحّبك))):
الفيل�ش�ف  ك�نف��شي��ص  اأتباع  اأّن  الكتب  اأحد  في  قراأت 
حيث  والكالب،  القطط  النا�ص  يكره  لماذا  روا  ف�شَّ ال�شيني 
اأرجع�ا ذلك اإلى اأنه قد دخلت في ج�شمك روح ِقط، ولذلك 
لماذا تحب  اأو   .. ، وعك�ص ذلك �شحيح  الكالب  تكره  فاأنت 
اأنك اأحببته قبل ذلك عندما  اأول نظرة؟ ال�شبب  اإن�شانًا من 
اأول  من  اإن�شانًا  تكره  ولماذا  اآخر...  في ج�شم  روحك  كانت 
ت�شفيتها  يتم  لم  قديمة  بينكما ح�شابات  اأن  ال�شبب  نظرة؟ 

بعد، هذه الح�شابات عندما كانت لكما حياة �شابقة.

(زوجتي  عنوان  يحمل  سابقاً  صدر  كتيّب  عن  عبارة  الفصل  هذا   (((
العزيزة)، ولذا تتنّوع موضوعاته.
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البع�ص،  عند  م�شحكًا  التف�شير  هذا  مثل  كان  ومهما 
اأنِت،  اأنِت  اأحببتِك  اأنني  لِك  اأوؤكد  اأنني  اإل  لآخرين،  ومقنعًا 

زوجتي وحبيبتي ون�شفي الآخر.
اأحببتك لأنك قبلِت باأن ترتبطي بي ، وتربطي م�شيرك 
جُتك  بم�شيري، وت�شّلمي نف�شك اإياي... فما اأحلى كلماتك »َزوَّ

نف�شي«.

• املرأة احلديدية:
اعتادت بع�ص الأمم في الما�شي على اأن يلجاأ الزوج اإلى 
ُيغلق  لبا�ص داخلي حديدي بحيث  ارتداء  اإجبار زوجته على 
بقفل ومفتاح، وذلك عندما ي�شافر بعيدًا عن زوجته، وبالطبع 
فه� يحتفظ بذلك المفتاح معه ط�ال �شفرته المجيدة، ولن 
تتخل�ص الزوجة الم�شكينة من ذلك اللبا�ص الحديدي اإل بعد 
الع�دة الميم�نة للزوج، وبال تردد فاإن اأول ما يق�م به ذلك 
ـ  الزوج تفح�ص قفل ذلك اللبا�ص ل�شاحبة الح�شن والدلل 
ولي�ص من ال�شروري اأن تك�ن كذلك ـ للتاأكد من اأن كل �شيء 
على ما يرام، وعندها يمّن عليها �شاحب ال�شعادة بتخلي�شها 

من ذلك الحرز الغريب...
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الغيرة عند الرجل اأمر طبيعي تمامًا كما ه� �شع�ر طبيعي 
تح�يل  اإلى  اللج�ء  اإلى حد  لي�ص  بالطبع  اأي�شًا،  المراأة  عند 
المحاربين  طريقة  على  بالحديد  مقنعة  امراأة  اإلى  الزوجة 

الرومانيين، ولكن بالحد المعتاد والمقب�ل �شرعًا وعقاًل.
ل  زوجها  باأن  ت�شعر  التي  المراأة  اأن  اأت�ش�ر  اإنني  بل 
يغير عليها، �شت�شك في حبه لها وتّعلقه بها، لأن من اأ�شباب 
تجاه  يحملها  التي  الق�ية  العاطفة  ه�  الإن�شان  عند  الغيرة 
يخ�شى  اأنه  حتى  �شخ�ص،  اأي  من  عليه  يخ�شى  بحيث  الآخر 
اأن ينجذب ب�شكل طبيعي اإلى �شخ�ص ثالث، فيبرز ذلك من 
اأو الت�شرف تمامًا كما  اأو الق�ل  خالل ردود فعل في الهيئة 

يحدث لالإن�شان الذي يحب �شيئًا ويخاف اأن يفقده.
وبالتالي، اإذا اأح�ّشت الزوجة اأن زوجها ل يغار عليها، فه� 
اأن يفقدها.. وما اأعظم  اأو ل يمانع في  بالتالي قد ل يحبها 

الم�شيبة حينئذ...
نعم لربما تتدخل طريقة المراأة في حركتها في المجتمع 
تك�ين  في  فت�شهم  الآخر،  بالجن�ص  عالقاتها  طبيعة  وفي 
م�شت�ى  في  كانت  اإذا  خا�شة  زوجها،  عند  بالغيرة  ال�شع�ر 
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من الجمال بحيث تجذب اإليها الأنظار، اأو ذات عقل ولباقة 
واأكثر  بل   - احترامها  على  الآخرين  ُتجبر  حديث  وح�شن 
بالق�ل  يخ�شعن  الالئي  من  اأنها  اأو   - حّبـتين  الإحترام  من 

ويتمايلن في الم�شي ويتزّين في المظهر.
الرجل  فيها  ي�اجه  طبيعية  حالة  الغيرة  تك�ن  عندما     
الم�شاألة على اأ�شا�ص تح�شين زوجته ب�شكل معق�ل ومدرو�ص 
فاإن هذه الغيرة تك�ن اإيمانًا، وكما في الحديث النب�ي: )اإن 
اهلل يغار والم�ؤمن يغار()))، ولكن عندما تتح�ل الغيرة اإلى 
لهما  م�شكلة  تك�ن  فاإنها  نف�شية  عقدة  واإلى  مر�شية  حالة 

وتدميرًا لحياتهما الجميلة.
»عليه  طالب  اأبي  بن  علي  الم�ؤمنين  اأمير  قال  ولذا     
ال�شالم« لبنه الح�شن »عليه ال�شالم« كما روي عنه: )اإياك 
ال�شحيح منهن  يدع�  فاإنه  والتغاير في غير م��ش�ع غيرة، 
اإلى ال�شقم، ولكْن اأحِكم اأمرهن فاإن راأيت عيبًا فعّجل النكير 

على الكبير وال�شغير())).

))) الترمذي، السنن، ح 68)).
))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 537.
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• أم العقارب:
لها،  الحب  �شديد  وكان  لأحدهم جارية،  كان  اأنه  يحكى 
ولكنه كان يخاف و�شالها هيبة من زوجته وخ�فًا من افت�شاح 
اأمره، وذات ليلة وبينما كانت زوجته غارقة في لذيذ المنام، 
على  من  فنزل  الجميلة  جاريته  ذكر  ال�لهان  للزوج  عر�ص 
اأن  اإل  الجاريه،  حجرة  يريد  تام،  بهدوء  الزوجية  فرا�ص 
�شاحبنا تعي�ص الحظ، ما اأن وطاأت قدمه الأر�ص حتى �شارع 
الع�دة  على  اأجبرته  م�جعه  لدغة  فلدغه  �شام،  عقرب  اإليه 
اإلى فرا�شه متاأوهًا متالمًا، ولما اكت�شفت امراأته ما رام اإليه 

�شحكت بتهكم وقالت:
وداري اإذا نام �شاكنــــها     تقيم الحــــدود بها العقرب
اإذا رام ذو حاجـٍة غفلًة      فــــاإن عقــــاربـهـــــا ترقــــــــــــــب

من الطبيعي اأن تغار الزوجة على زوجها لأن الدافع لذلك 
الإمام  �شئل  ولما  فقده،  من  وخ�فها  له  ه� حبها   - عادة   -
الرجل  على  تغار  )المراأة  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  جعفر 

فت�ؤذيه؟( قال: )اإنَّ ذلك من الحب())).

))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 506.
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وقد يك�ن الدافع لغيرتها حبها للتملك، وهذا اأمر طبيعي 
�شئ�ن  وجميع  وعقله  عاطفته  تتملك  اأن  تحب  فهي  اأي�شًا، 
تملكه، تحركت غيرتها  ما  �شتفقد  اأنها  اأح�شت  فاإذا  حياته، 

لمنع حدوث ذلك. 
ولربما يدفعها اإلى الغيرة اأي�شًا طبيعة ت�شرفات زوجها، 
خ�ش��شًا اإذا امتاز بما يجذب الن�شاء اإليه من ذكاء اأو و�شامة 
يعي�ص  الذي  الن�ع  من  كان  اأو  ذلك،  اإلى  وما  جميل  خلق  اأو 

نزوات معينة تجاه الن�شاء »يعني بتاع ن�ش�ان«.
دامت  ما  مفه�م  اأمر  فهذا  الزوجة  تغار  عندما  ولذا 
الم�شاألة لم تتجاوز الحد المعق�ل والمقب�ل، كما اأن الإ�شالم 
ل يتدخل في الحالت النف�شية للمراأة، فالمراأة بطبيعتها ل 
هذه  اأدت  اإذا  ولكن  اأخرى،  بامراأة  زوجها  تزوج  اإذا  ترتاح 
المراأة  تترك  بحيث  الحاد  الإتجاه  في  تطرف  اإلى  الغيرة 
لت�اجه الم�شاألة على اأ�شا�ص تحريم ما اأحله اهلل، اأو اأن تلحق 
به الأذى، اأو تتمرد عليه بالن�ش�ز، اأو تجرح كرامته بتهديده 
»اإن اأنت فعلت كذا، فت�قع مني مثل ذلك« فاإن ذلك لن يك�ن 

مقب�ًل �شرعًا وعقاًل وعرفًا.
بق�له  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمام  اأ�شار  هذا  اإلى  ولربما 



265 زوجتي العزيزة

اأج�اء  اإلى  ت�ؤدي  اأنها  اأ�شا�ص  على  كفر()))  المراأة  )غيرة 
في  تت�شرف  قد  لأنها  اهلل،  اأحله  ما  تحريم  بمثل  الكفر 
بامراأة  يتزوج  قد  زوجها  باأن  �شكها  اإزاء  ال�شلبية  م�شاعرها 
فعل  قد  زوجها  اأن  اأو  حرام،  الأمر  وكان  فتت�شرف  اأخرى، 
فاح�شة والعياذ باهلل، مما يجعل الأمر يبدو بمثابة الأعترا�ص 

على الت�شريع الإلهي من باب اأنه ظلم بها وما اإلى ذلك.
حبيبتي .. غيرتك علي ت�شعرني بن�ش�ة الحب، ولكن لبد 
و�شاو�ص  عن  وبعيدة  مت�ازنة،  عاقلة  هادئة  غيرة  تك�ن  اأن 
ال�شاغطة  بالأ�شاليب  ل  قلبي،  تربحي  ان  لك  اإن  ال�شيطان. 
اهلل  لأن  الطيبة،  وبالمعا�شرة  الطيبة  بالكلمة  بل  الحادة، 
ِعَباِدي َيُق�ُل�ا اَلِّتي ِهَي اأَْح�َشُن} »�ش�رة  »تعالى« يق�ل {َوُقل ِلّ

الإ�شراء:53«.
با�شم  الم�شه�رة  الم�شرية  الحل�ى  اأن  يقال  وبالمنا�شبة 
»اإيبك  ال�شطان  زوجة  علي«  »اأم  اإلى  من�ش�بة  علي«  »اأم 

َجْته »�شجرة الدر« ثم قتلته لحقًا.  التركماني« الذي تزوَّ
ولكن الزوجة الأولى »اأم علي« قد تاآمرت على �شجرة الدر 

))) الشريف الرضي: نهج البالغة: الحكمة ))).
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بعد ذلك غيرة منها وقتلتها بالقباقيب في حمامها. 
الّفته  لهم  وقدمت  النا�ص  دعت  الن�ص  بهذا  وابتهاجًا 
باللبن وال�شكر، و�ُشّمي هذا الطعام »اأم علي« وقد و�شعت اأم 
�شبابها  على  الماأ�ش�ف  �شعر  الفتة خ�شلة من  في هذه  علي 
ُة البيت  »�شجرة الدر«، لذلك كان من الماأل�ف اإذا وَجدت ربَّ

�َشعرًا في »اأم علي« قالت: اإنه �شعر �شجرة الدر!
• أبيض .. أسود:

 جاء رجل اإلى ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فقال:  )اإّن 
لي زوجة اإذا دخلت تلقتني، واإذا خرجت �شّيعتني، واإذا راأتني 
مهم�مًا قالت: مايهّمك، اإن كنت تهتم لرزقك فقد تكّفل به 
غيرك، واإن كنت تهتّم باأمر اآخرتك فزادك اهلل هّمًا، فقال 
« عّماًل،  اإّن هلل »عزَّ وجلَّ ر�ش�ل اهلل  »�شلى اهلل عليه واآله«: 

وهذه من عّماله، لها ن�شف اأجر ال�شهيد())).
»عليه  طالب  اأبي  بن  علي  الم�ؤمنين  اأمير  الإمام  عن   
ال�شالم«: )ما اأُعطي اأحٌد �شيئًا خيرًا من امراأة �شالحة، اإذا 

راآها �شّرته، واإذا غاب عنها حفظته())).

))) الطبرسي: مكارم األخالق، ص 00).
))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 5)، ص )6).
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)خير  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام  عن   
ن�شائكم التي اإذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء())). 

)جهاد  ال�شالم«:  »عليه  الكاظم  م��شى  الإمام  عن   
المراأة ُح�ْشن التبعُّل())).

 عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )اأيما امراأة 
�شالة  منها  يتقبل  لم  حقٍّ  من  �شاخط  عليها  وزوجها  باتت 

حتى ير�شى عنها()3). 
ما  لزوجها:  قالت  امراأة  )اأيما  ال�شالم«:  »عليه  وعنه   

راأيت من وجهك خيرًا، فقد حبط عملها()4).
امراأة  )اأيما  واآله«:  الأكرم »�شلى اهلل عليه  النبي   عن 
رائحة  عليها  فحرام  باأ�ص  غير  من  الطالق  زوجها  �شاألت 

الجنة()5).
لي  )اإن  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  امراأة  �شاألت   

))) الكليني: الكافي، ج 5، ص4)3.
))) ابن أبي الحديد: شرح نهج البالغة، ج 8)، ص )33.

)3) الطبرسي: مكارم األخالق، ص5)).
)4) الحر العاملي: وسائل الشيعة،ج 0)، ص )6).

)5) سنن أبي داود، ح6))).
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)لأعطفه  �شحر  �شيئًا(  �شنعت  واإني  غلظة،  علّي  وبه  زوجًا 
علّي. فقال ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« : اأفٍّ لك، كّدرِت 
ومالئكة  الأخيار  المالئكة  ولعنتك  الطين،  وكّدرِت  البحار 

ال�شماوات والأر�ص())).

• لنب احلمارة:
البنت في عزلة �شديدة  اإبقاء  القدماء  ال�شيني�ن  اعتاد 
ف اإليه، فلم يكن الزوج المرتقب قادرًا  عن خطيبها حتى ُتَزِ
حفلة  وكانت  احتياًل.  ذلك  على  احتال  اإذا  اإل  روؤيتها  على 
الزفاف ذات طق��ص غريبة ومعقدة اأهم ما فيها اأن يحت�شي 
العري�ص من الخمر ما يكفي لأن يزيل ما لديه من عقل مخافة 
اأن يكت�شف قبح زوجة الم�شتقبل حين يرفع النقاب عن وجهها 

اأمام النا�ص، فتك�ن الكارثة...
ويقال اأن ملكة اإحدى البالد لما زفت اإلى عري�شها ملك 
الجافة  لب�شرتها  الأطباء بعالج  اأ�شار عليها  الأخرى،  البلدة 
باأن  ن�شح�ها  لّينة،  ناعمة  الب�شرة  هذه  ولتك�ن  الخ�شنة... 
ت�شتحم ي�ميًا في لبن »حمارة«، ثم في لبن ماعز، واأن ت�شيف 

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج)، ص68)).
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اإلى هذا المزيج اللبني �شيئًا من العطر، ولما و�شلت العرو�ص 
اإلى بلد العري�ص اأقفلت ق�شرها عليها اأيامًا.

ولم يفهم الملك �شرَّ ذلك، ول اأحد.. ثم عرف فيما بعد 
اأطباءها وع�اجيزها ي�شهرون لياًل ونهارًا على  اأنها ح�شدت 
يدلك�ن  راح�ا  واحدًا،  �شيئًا  اإل  يفعل�ا  ولم  وزينتها،  جمالها 
ب�شرتها بكل اأن�اع اللبن والده�ن والعنبر... حتى اإذا انتهت 
تلك المعالجات، خرجت العرو�ص من ق�شرها لمعة �شابة مع 

اأن �شفرتها لم تكن �ش�ى ب�شبب اإ�شابتها بمر�ص الكبد! 
وهكذا هم الرجال يحب�ن روؤية المراأة جميلة اأنيقة زاهية 
وبكامل حلتها وزينتها، وكما و�شفها ذلك »الغطفاني« اإذ قال: 
»مل�شاء القدمين، ردماء الكعبين، ناعمة ال�شاقين، �شخماء 
رخ�شة  الذراعين،  �شخمة  الفخذين،  لّفـاء  الركبتين، 
الكفين، حمراء الخدين، كحالء العينين، زّجاء الحاجبين، 
لمياء ال�شفتين، بلجاء الجبين، �شماء العرنين، �شنباء الثغر، 
محل�كة ال�شعر، غيداء العنق مك�شرة البطن.....«. وب�شراحة 

لم اأفهم كثيرًا مما قال.
العالم كله  باأنه ل ي�جد رجل في  اإن قلت  واأك�ن �شادقًا 
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الجمالية  ال�شفات  كل  فيها  تت�افر  زوجة  على  ح�شل  قد 
الج�شدية التي كان يحلم بها.

في  ب��ش�ح  برز  والذي  والتجمل،  الزينة  دور  ياأتي  وهنا 
بع�ص الن�ش��ص الدينية من خالل حّث الزوجة على التزين 
والتطيب لزوجها، فعن الإمام محمد الباقر »عليه ال�شالم«: 
عنقها  في  تعّلق  اأن  ول�  نف�شها،  تّعطل  اأن  للمراأة  ينبغي  )ل 
قالدة، ول ينبغي اأن تدع يدها من الخ�شاب ول� اأن تم�شحها 

ة())). م�شحًا بالحناء، واإن كانت َم�شَّ
من  ُيـ�شتـثَن  لم  الأعمى  الزوج  اأن  الأمر  في  والطريف 
ذلك في مجم�عة الأحاديث ال�شريفة، فقد �شئل ر�ش�ل اهلل 
»�شلى اهلل عليه واآله«: )ما زينة المراأة لالأعمى؟ قال: الطيب 
والخ�شاب، فاإنه من طيب الن�شمة()))، مما ي�ؤكد على اأهمية 
في  المختلفة  للح�ا�ص  الجذب  عن�شر  وا�شتخدام  التجمل 

ك�شب قلب الحبيب واإن كان اأعمى.   
تـتزّينين  حين   - وحبيبتي  زوجتي   - اأنِت  اأروعِك  وما 
اأنك  بالطبع  اأعني  ل  الثياب،  جميل  وترتدين  وتتطّيـبـين 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 67).
))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 564.
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قبيحة - ل �شمح اهلل - من دون ذلك، بل اإن التزين والتطيب 
وذوقك،  اأناقتك  ويعك�شان  جمالك،  اإلى  جماًل  ي�شفيان 
وي�حيان اإلى زوجك اهتمامك به وبنف�شك، و�شعيك لإر�شائه 

وك�شب وده.
دخ�له  عند  خ�ش��شًا  ذلك،  من  بقليل  عليه  تبخلي  فال 
المعه�دة  بابت�شامتك  ت�شتقبلينه  يجدك  حيث  المنزل 

وح�شنك الحن�ن.

• مديرة أم خادمة؟
قراأت هذا المقطع من كتاب »ماذا تفعل امراأة ذكية مثلك 
ت�شاركيني  اأن  واأحب  ديتمر«،  »جانيت  للكاتبة  المنزل؟«  في 
القراءة، تق�ل الكاتبة: خالل فترة الطف�لة كنت و�شديقاتي 
ر مطلقًا في  نحلم باأن تك�ن لكل واحدة مّنا خادمة، ولم نفِكّ
في  نرغب  نكن  لم  لأَنّنا  وا�شح؛  وال�شبب  دورها،  ن�ؤدي  اأن 
عمل كئيب ومتكرر ومحتقر، عالوة على اأَنّ عائده قليل رغم 

�شع�بته.
بعد اأن رزقُت بالأطفال وجدت نف�شي اأق�م بدور الخادمة، 
اإذ اأق�م بالتقاط مالب�شهم ولعبهم وكتبهم واأحذيتهم وغيرها 
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الي�م، كما  ة مرات في  عَدّ العملية  وتتكرر هذه  الأر�ص،  من 
اأتقّبل الأوامر من اأطفالي، اأحدهم ياأمرني باإح�شار كاأ�ص من 
الحليب، والآخر ياأمرني باإح�شار لعبة،وغير ذلك من طلبات 
بينما  الخادمة  باأّنني  �شعرُت  وفعاًل  تنتهي،  ل  التي  الأطفال 

جميع اأفراد الأ�شرة يتمتع�ن بحياتهم.
بدور  واأق�م  الخادمة  بدور  القيام  اأترك  اأن  قررُت  والآن 
اأعمالهم  طبيعة  لأّن  محترم�ن؛ وذلك  المديرون  المديرة. 
تتطّلب ت�ّفير الم�ش�ؤولية والقدرات والمهارات، عالوة على اأَنّ 
لديهم المقدرة على جعل الأعمال الي�مية بالم�ؤ�ش�شة تحقق 
اأَنّ  كما  لإنجازمهامهم.  بالتخطيط  يق�م�ن  كما  اأهدافها، 
المديرين يجعل�ن كل فرد في العمل ي�شعر باأهميته وقيمته، 
وي�شّجع�نه على العمل مع زمالئه لتحقيق اأهداف المجم�عة. 
اإلى مديرة �شهاًل؛ وذلك لأَنّ  لم يكن تحّ�لي من خادمة 
كان  لأَنّه  وذلك  ل؛  التحُ�ّ بهذا  اأوًل  نف�شي  اإقناع  تطّلب  الأمر 
يراودني التفكير في ال�شتمرار في القيام بدور الخادمة بدًل 
من الدخ�ل في مهمة جديدة تتطَلّب تعليم الأطفال وتدريبهم 
على القيام بالأعمال المنزلية؛ لأَنّ قيامي بها يعني اإنجازها 
ر من اأفراد الأ�شرة،  ب�شرعة وب�ش�رة اأف�شل، وبدون اأِيّ تذُمّ
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ولكن كمديرة فاإّن الأمر يتطّلب م�شاركة الآخرين، وهذا يعني 
تعاون اأفراد الأ�شرة وتحّملهم للم�ش�ؤولية...

وكنت  الأول،  اهتمامي  ت�شغل  اأ�شرتي  كانت  وكمديرة 
اأو  اأطبخ  عندما  باأّنني  اأ�شرتي  يعرف اأفراد  اأن  في  اأرغب 
اأرمي اإلى  فاإّنني  نظيفًا،  المنزل  اأجعل  اأو  المالب�ص  اأغ�شل 
وعليهم  الكريمة،  للحياة  �شالحة  طّيبة  بيئة  المنزل  جعل 
والدتهم  اإر�شاء  بهدف  لي�ص  المنزلية،  بالأعمال  الم�شاعدة 
البيت  جعل  المتمثلة في  للفائدة  واإّنما  فح�شب..  وطاعتها 

اأكثر راحة للجميع.
ياأمرونني  اأطفالي  كان  الخادمة  بدور  قمت  عندما 
كان�ا  المديرة  بدور  قمت  وحينما  الخادمة،  به  ياأمرون  بما 
اأطفالي  كان  عملي.  في  لإبداعي  باحترام؛  يعامل�نني 
اأ�شبح�ا  اأّنهم  اإل  الخادمة،  مكان  في  ب�ن ب�ج�دي  يرِحّ
بدور  قمت  عندما  وتعليماتي  لإر�شاداتي  ال�شعادة  غاية  في 
بدًل  المديرة  دور  لختياري  مغتبطة  كذلك  المديرة،واأنا 
الأداء  يتطلب  عمل  اإنجاز  الأف�شل  فمن  الخادمة.  دور  عن 

الجماعي والتعاون والحترام الم�شترك بين اأفراد الأ�شرة.
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وعندما كنت اأق�م بدور الخادمة في المنزل كان النا�ص 
م�شدر م�شكلتي، بيد اأّنه عندما قمت بدور المديرة - الذي 
العمل  على  وت�شجيعهم  اأ�شرتي  اأفراد  ت�جيه  يت�شمن  كان 

ا�ص هدفي. بتجان�ص - اأ�شبح الَنّ
اأنك  واأعتقد  التجربة،  �شاحبة  الكاتبة  كالم  انتهى 
اأنها تجربة جديرة بالأخذ  ت�افقينني الراأي - يا حبيبتي - 
بعين العتبار، واإن كنت ل اأتفق معها باأن الزوجة اإن عملت 
داخل اإطار المنزل في المطبخ والغ�شيل فاإنها �شتتح�ل اإلى 
خادمة، تحت اأي ظرف، اإل اأن هذه النظرة قد تتبناها بع�ص 
الزوجات مما يدفعهن ل�شتنكاف العمل بالمنزل، في ال�قت 
ن�ع  ه�  المنزل  في  عملهن  اأن  يدركن  اأن  لهن  ينبغي  الذي 
متميز  ن�ع  من  واإدارة   - الكاتبة  اأ�شمتها  كما   - وفن  اإدارة 

وذات تاأثير عظيم عليها وعلى اأ�شرتها وعلى المجتمع.

• وصفة سحرية:
الخالفات  م�اجهة  في  الزوجة  تتبعها  التي  الطريقة 
والم�شاكل تعتبر عامال هاما في الق�شاء عليها اأو تجاوزها.. 

اأو على العك�ص في ت�شخيمها وت��شيع نطاقها. 
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اإذ اأن للكلمات الحادة، والعبارات العنيفة، �شدى يتردد 
ال�شدمات  انتهاء الخالف، عالوة على  بعد  با�شتمرار حتى 

والجروح العاطفية التي تتركها تتراكم في النف��ص . 
قد  الخالفات  هذه  اأمام  ال�شك�ت  التزام  فاإن  وبالمقابل 
ي�ؤدي الى تخفيف حدة النزاع اأو تجنبه اأحيانا، ولكن ل يدوم 
الحال هكذا ط�ياًل، حيث يتم تاأجيل الخالفات لبع�ص ال�قت 

و�شرعان ما ي�شتعل البركان من جديد عند اأدنى ت�شادم.
والرف�ص  النكار  اأو  وال�شخرية،  التهكم  لأ�شل�ب  اأن  كما 
اأو الالمبالة والتعالي اأثرًا �شلبيًا على الم�شكلة ك�ا�شع الملح 
الزوجة  عند  القلق  يثير  كله  ذلك  اأن  ول�شك  الجرح.  على 
ويبعث على ال�شع�ر بالكاآبة والنزعاج. ولكن باإمكان الزوجة 
اأن تتجاوز ذلك كله، وبقليل من الحنكة و�شعة ال�شدر والرغبة 

ال�شادقة، وذلك من خالل اتباع الخط�ات التالية:
النزاعات  هذه  لمثل  ال�شلبي  المردود  اأن  تذّكري 
والم�شكالت �شتع�د عليك اأنِت كما تع�د علي اأنا. فاإن تخل�شت 
منها عاجال عجلِت في تحقيق الراحة لك اأنت اأوًل. وتذكري 
النقاط الإيجابية في حياتك الزوجية - وما اأكثرها - ليك�ن 
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ذلك دافعا لك للمبادرة في تجاوز الم�شكلة واإ�شالح الخلل، 
بعيدًا عن الأنانية المدمرة والكبر الزائف والتعالي الممق�ت، 

حتى ل� كنِت على يقين باأنني اأنا من خلق الم�شكلة.

اأبدي لي ا�شتعدادك لإ�شالح الخلل اإن كنت اأرى اأنك اأنت 
المق�شرة، ول تحاولي اأن ت�اجهيني باأخطائي بكلمات حادة، 
بل اتركي ذلك ل�قت اآخر حين تهداأ النف��ص، وبّيني لي حينها 

اأخطائي بكلمات منا�شبة واأ�شل�ب مقنع.

ا�شعي لإ�شالح م�اطن الخلل عندك اأو تلك ال�شفات التي 
ل اأحب اأن اأراها فيك. واأظهري لي ذلك ما ا�شتطعِت.

اأ�شفي اأج�اء اإيجابية على البيت بعد حدوث اأية م�شكلة، 
اأذني:  في  واهم�شي  وتطّيبي  وتزّيني  لذيذة  وجبة  اأعّدي 

»حبيبي �شامحني«. 

عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )َخيُر ن�شائكم 
اأغ�شبت قالت لزوجها: يدي في يدك ل  اأو  اإن غ�شبت  التي 

اأكتحل بغم�ص( لن اأذوق المنام )حتى تر�شى عني())). 

))) الطبرسي: مكارم األخالق، ص00).
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وعنه »عليه ال�شالم«: )َمن كظم غيظًا ول� �شاء اأن يم�شيه 
اأم�شاه، مالأ اهلل قلبه ي�م القيامة ر�شاه())).

على  اأدّلكم  )األ  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  وعن 
َمن  وت�شل  ظلمك  عمن  تعف�  والآخرة؟  الدنيا  اأخالق  خير 

قطعك())).

• كلمات من نور:
 عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )اإّن امراأة 
فقال  الحاجة  لبع�ص  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأتت 
ر�ش�ل  يا  الم�شّ�فات  وما  قالت:  فات.  الم�ش�ِّ من  لعلك  لها: 
فال  الحاجة  لبع�ص  زوجها  يدع�ها  التي  المراأة  قال:  اهلل؟ 
تزال  ل  التي  فتلك  فينام.  زوجها  ينع�ص  حتى  ت�شّ�فه  تزال 

المالئكة يلعّنها حتى ي�شتيقظ زوجها()3).
 عن الإمام محمد بن علي الباقر »عليه ال�شالم« قال: 
تطّ�لّن  ل  للن�شاء:  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  )قال 

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج3، ص67)).
))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج)، ص847.

مقدمات  من  باب83  النكاح  كتاب  الشيعة،  وسائل  العاملي:  الحر   (3(
النكاح، ح).
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�شالتكن لتمنعن اأزواجكن())).
اأن  لمراأة  يحل  )ل  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  عن   
وتدخل  ثيابها  تخلع  زوجها،  على  نف�شها  تعر�ص  حتى  تنام 
فقد  ذلك  فعلت  فاإذا  بجلده،  جلدها  فتلزق  لحافه  في  معه 

عر�شت())).

• أعوذ باهلل:
اأخبركم  )األ  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  الأكرم  النبي  عن 
ب�شرار ن�شائكم؟ الذليلة في اأهلها العزيز مع بعلها، الحق�د 
بعلها،  عنها  غاب  اإذا  المتبرجة  قبيح،  من  تت�رع  ل  التي 
ان معه اإذا ح�شر، ل ت�شمع ق�له، ول تطيع اأمره، واإذا  الح�شّ
المتمنعة  الفر�ص  ـ  ال�شعبة  تمّنع  كما  تمنعت  بعلها  بها  خال 
له  تغفر  ول  عذرا  منه  تقبل  ول  رك�بها،  عن  ـ  والمعاندة 

ذنبًا()3).
الزوجية  وحياتها  بيتها  على  والحري�شة  الذكية  الزوجة 

))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج0)، ص 6)).
))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج0)، ص )).

)3) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج0)، ص).
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ينزعج منها  التي  ال�شلبية  ال�شفات  ترقب  واأنِت كذلك -   -
ثم  والم�دة،  المحبة  اأوا�شر  وتحطم  الأج�اء،  وت�ر  الزوج، 
ت�شعى لتجنيب نف�شها وبيتها من ويالت الم�شكالت الناجمة 

عن تكرار ما يترتب على تلك ال�شفات.
والمحب  اأ�شرته  تما�شك  على  الحري�ص  الفطن  والزوج 
ال�ش�رة وو�ش�حها، وي�شع  ي�شاهم في جالء  ل�شريكة حياته 
النقاط على الحروف م�شاهمة منه في تحقيق اأج�اء هادئة 

قدر الإمكان وتقليل حالت الخالف والنزاع بين الزوجين.
ال�شفات  من  ـبقائمة  حبيبتي  ـ  اإليك  اأتقدم  فاإنني  ولذا 

ال�شلبية التي ل يحبها الرجل في المراأة:
وتنازعه  زوجها  وج�د  تلغي  التي  الم�شيطرة:  الزوجة   
�شئ�ن اإدارة المنزل دون تفاهم بينهما وبال مراعاة لق�امية 
َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  {الرِّ ال�شليمة  الأ�شرة  تركيبة  في  الرجل 
النَِّساِء}))) فبدًل من اأن نجد في البيت »�شي ال�شّيد« �شنجد 

»�شي ال�ّشت«.
ل�شانها  الكذب ول ينفك  التي تع�شق  الكذوبة:  الزوجة   

))) سورة النساء: 34.
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عن اختالق الأحداث والفتراء على هذا وذاك ولربما يك�ن 
وهذه  عليها،  لغ�شبه  تجنبا  اأو  لزوجها،  فقدانها  من  خ�فا 
ال�شمة ت�ؤدي غالبا على تدمير الثقة بينهما، مما يعني فقدان 
ركيزة اأ�شا�شية في ا�شتمرار الحياة الزوجية، اأو ا�شتمرارها 

ب�ش�رة طبيعية على اأقل تقدير.
 الزوجة ال�شر�شة: ذات الطبيعة العدوانية التي ما ينفك 
الزوج  اأبدى  كلما  التعالي  عن  و�ش�تها  الهج�م،  عن  ل�شانها 

مالحظة هنا اأو هناك. 
وقد ير�شخ الزوج بمرور ال�قت وي�شت�شلم لأ�شل�بها »لأنه 
لم يذبح القطة اأمامها ليلة الزفاف«. كما قد تتح�ل الحياة 

الزوجية اإلى م�شرح »لأم المعارك«.
لكل  ال�ش�داوية  النظرة  تعي�ص  التي  النكدية:  الزوجة   
�شئ ح�لها ، وتبحث دائمًا عن ال�شلبيات في حياتها، وتحّ�ل 
تئن  من  اأمر عظيم وخطب ج�شيم، ثم  التافهةاإلى  ال�شلبية 
زوجها  يجد  فال  الحظ،  وتعا�شة  الزواج  وهم�م  الحياة  نكد 

الم�شكين اإل اأن ينفد بجلده بعيدًا عن البيت.
 الزوجة النعزالية: التي تبتعد عن كل الأم�ر الخا�شة 
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في  اللذة  وتجد كل  ورغباتها،  ب�ش�ؤونها  اإل  تهتم  ول  بزوجها 
ت�شاركه  اأن  دون  بنف�شها،  والختالء  زوجها  عن  البتعاد 

هم�مه واأفكاره واآماله واآلمه.
لزوجها،  الت�شرفات  كل  تترك  التي  ال�شلبية:  الزوجة   
فال راأي لها ول محاولة للتفكير ول �شعي لالإ�شارة، ويقت�شر 
قد  باأنه  زوجها  اإلى  ي�حي  الذي  الأمر  التنفيذ،  على  دورها 
قرن حياته بامراأة ل تمتلك عقال تفكر به، ول قلبا تتفاعل 

من خالله، فهي ل تتعدى اأن تك�ن كـ »الروب�ت«.
 الزوجة العنيدة: »اأم را�ص ياب�ص« ل ل�شيء �ش�ى العناد، 
بل وتجد المتعة في الإ�شرار على راأيها ومخالفة زوجها في 
لها:  قال�ا  لأنهم  لماذا؟  راأيها.  خطاأ  لها  بدا  مهما  �شئ  كل 
»اأثبتي ذاتك اأمام زوجك واإياِك اأن ت�شت�شلمي له«.. فت�ش�رت 

الم�شكينة اأن اأق�شر الطرفق لتحقيق ذلك ه� العناد.
 الزوجة الروتينية: فالي�م بالن�شبة لها كالأم�ص، وغدا 
ك�شابقه، كل �شئ ي�شير برتابة، لأن غاية ما كانت ترج�ه في 
م�شيرتها في الحياة ه� اأن تجد زوجا ي�شتر عليها »ظل راجل 

ول ظل حيط« وقد تحقق ذلك.. فماذا بعد؟
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الدلل  على  اعتادت  التي  »الدّل�عة«:  المدللة  الزوجة   
منفذة،  رغباتها  وكل  مطاعة،  اأوامرها  فكل  اأهلها  بيت  في 
الزوجية  بيت  اإلى  انتقلت  اإذا  حتى  اإ�شارتها.  رهن  والجميع 
حالمة باأن كل اأيامها �شهر ع�شل، و�شفر في �شفر، ومن مطعم 
اإلى مطعم، ومتجر اإلى متجر.. اكت�شفت حقيقة المر وحجم 
الم�شئ�لية التي تنتظرها فا�شطدمت بال�اقع الذي ل تتحمله.

وما األطف و�شف الأعرابي - الخبير بالن�شاء كما جاء في 
الن�شاء فقال: »�شّرهن النحيفة  الخبر - حين �شئل عن �شر 
الع�شرة  الممرا�ص،  المحيا�ص  اللحم،  القليلة  الج�شم، 
كاأن  ال�ثبة،  ال�شريعة  النفرة  البطرة،  ال�شلطة  المي�ش�مة، 
ل�شانها حربة، ت�شحك من غير عجب، وتبكي من غير �شبب، 
وتدع� على زوجها بالحرب، اأنف في ال�شماء و ......... في 
الماء، عرق�بها حديد، منتفخة ال�ريد، كالمها وعيد، و�ش�تها 
�شديد. تدفن الح�شنات وتف�شي ال�شيئات، تعين الزمان على 
زوجها ول تعين بعلها على الزمان، لي�ص في قلبها عليه راأفة، 
ول عليها منه مخافة، اإن دخل خرجت، واإن خرج دخلت، واإن 
�شحك بكت، واإن بكى �شحكت، كثيرة الدعاء قليل الإرعاء، 
القناع، �شبيُّها  الباع، مهت�كة  وت��شع ذمًا، �شيقة  لّمًا،  تاأكل 
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مهزول، وبيتها مزب�ل، اإذا حدثت ت�شير بالأ�شابع، وتبكي في 
وهي  تبكي  بابها،  عند  نّباحة  حجابها،  من  بادية  المجامع، 
و�شال  بالزور  ل�شانها  دلى  وقد  غائبة،  وهي  وت�شهد  ظالمة، 
دمعها بالفج�ر، ابتالها اهلل بال�يل والثب�ر وعظائم الأم�ر« 
يا �شتار!! واأغلب الظن اأن الأعرابي الم�شكين كان من �شحايا 
الأبيات  تلك  �شمعت  لما  عرو�شه  اأن  ُيقال  بل  ف..  و�شَ َمن 
ال�شعرية راحت ت�شرخ وتلطم خديها حتى تجمعت جاراتها 

ورحن ي�شربنه حتى مات ! مع اأنه لم يقل اإل الحقيقة...

• الزوجة املفتَّحة:
الزوجة  م�شير  تلحق  اأن  الهندو�ص  من  طائفة  اعتادت 
الخ�شب  من  ل�ح  على  معه  ت��شع  حيث  المت�فى،  بزوجها 
اأن يم�تا  اإلى  النيران بهما،  وتحيط بهما الأع�اد، ثم ت�شعل 
معًا اأما ه� فالأنه مات �شلفًا، واأما هي فُتحرق حية لتلحق به. 
ت�شكن  كانت  التي  »كاثي«  قبيلة  اأن  الأمر  في  والغريب 
زوجة  تد�ّص  ل  حتى  تلك  ال�شنيعة  فعلتها  ر  ُتبرِّ البنجاب 
لزوجها ال�شم فتقتله، فه� اإن مات - تحت اأي ظرف - �شيك�ن 

م�شيرها الحرق حية! 
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الأ�شرة  ت�اجه  التي  الم�شكالت  اأ�شد  من  اأّن  والحقيقة 
الزوجين،  بين  الثقة  انعدام  هي  كثيرة  متاعب  لها  وت�شبب 
امراأة  مع  للزوج  عالقة  وج�د  في  ال�شك  م�شت�ى  على  �ش�اء 
الزوجية  حياتها  من  التخل�ص  في  الزوجة  رغبة  اأو  اأخرى 
حب  في  ال�شك  اأو  معين،  اآخر  ب�شخ�ص  الرتباط  بهدف 
الزوج لزوجته، اأو اأن ت�شرفات الزوج الأخيرة تنم عن �ش�ء 
ق�شد منه للثاأر منها اأو لإهانتها وما اإلى ذلك، وكلها ت�شب 
بين  المتبادل  اأو  التجاه  اأحادي  الظن  �ش�ء  في  النهاية  في 
انهدام  وبالتالي  بينهما،  الثقة  انعدام  يعني  مما  الطرفين، 

ركن من اأركان الحياة الزوجية.
وتنعك�ص حالة انعدام الثقة في ت�شرف الزوج اأو الزوجة 
والمراقبة  لآخر  حين  من  التج�ش�ص  خالل  من  كليهما  اأو 
وربما  الآخر،  الطرف  خ�ش��شيات  في  والتفتي�ص  الدائمة 
المعتاد  غير  على  ت�اجده  مكان  في  الآخر  اأحدهما  يفاجئ 

بحثا عما ي�ؤكد له ظن�نه.
الكذب  الزوجين  بين  الثقة  انعدام  في  ي�شاهم  ومما 
المجال  اإف�شاح   - الت�شاور  وعدم  الأم�ر  كتمان   - والمداراة 
ـ  الطرفين  بين  لالإف�شاد  وال��شاة  ال�شعيفة  النف��ص  لذوي 
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غير  الت�شرفات  ـ  الزوجين  بين  تربط  التي  العالقة  �شعف 
المبررة ال�شادرة من اأحدهما تجاه الخر وما اإلى ذلك.

�شحيح اأن الزوجة »المفّتحة« خير من تلك »النايمة على 
ودانها« باعتبار اأن الثقة ل تعني الغفلة بل الطمئنان ال�اعي، 
اإل اأن هناك فرقًا يا حبيبتي بين »التفّتح« و�ش�ء الظن، لأن 
الأول نا�شيء عن ال�عي وح�شن التدبير، واأما الآخر فحماقة 

وقلة عقل!

• فالشــات:
 احر�شي على ال�شتماع اإلّي اإذا تحدثت، ول ت�شخري من 
كالمي مهما كان راأيك مخالفًا لراأيي، ول تكثري مقاطعتي 

في اأثناء حديثي.
ب�ش�رة  وت�شرفاتي  وماأكلي  لمالب�شي  نقدك  لت�ّجهي   
بالتدريج. ولمحي  اقترحي  بل  �شافرة،  اأو  اأو عنيفة  مبا�شرة 
بروّية  وفكري  والت�تر  القلق  عن  وت�قفي  روعك،  من  هدئي 

كيف ت�شلحين �شئ�ن بيتك. 
يك�ن  اأن  ب�شرط  تريدين،  ما  كل  لي  وق�لي  �شارحيني   
بهدوء  اأخبريني  منا�شب.  وقت  وفي  منا�شبة  بطريقة  ذلك 
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اأنك ت�دين ق�شاء الإجازة خارج البلد، اأو اأنك بحاجة لبع�ص 
قطع الأثاث للمنزل وهكذا.

المت�قع،  دون  اأو  ب�شيطة  كانت  مهما  هداياي  اقبلي   
وحتى ل� كانت ج�شدية بالمعاونة في انجاز عمل في المطبخ 
اأو تنظيف ال�شالة، وعّبري عن تقديرك لذلك بكلمات جميلة 
م�شح�بة  المتنان،  عن  معّبرة  �شادقة  بقبلة  اأو  قّلت  واإن 

بابت�شامة عذبة اأقراأ فيها كتبًا من ال�شكر والتقدير.
حاولي  بل  المنزل،  خارج  تاأخري  على  تحا�شبيني  ل   
باب  ومن  هادئ  باأ�شل�ب  ذلك  �شبب  تكت�شفي  اأن  لحقًا 

الحر�ص والقلق، ل بداعي المحا�شبة والت�بيخ.
 تجّنبي ذكر م�شاوئ بدرت من اأهلي ما ا�شتطعت، لأن 
من  عدنا  كلما  والحزن  النزعاج  تظهري  ول  ي�ؤذيني،  ذلك 
على خالف،  واإياهم  باأنك  اإلّي  ي�حي  ذلك  فاإن  لهم،  زيارة 

واأنك تخيرينني اإما اأنت اأو هم.
التعابير  من  واختاري  وال�له،  الحب  بكلمات  بادريني   

اأقربها اإلأى قلبي واأ�شدها تاأثيرًا علّي.
والأحا�شي�ص  والذكريات  الحب  اأحاديث  تخلطي  ل   
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المرهفة بطلبات المنزل وهم�م المطبخ وم�شكالت ال�شغالة، 
فلكل مقام مقال.

• الوصايا العشر:
يقال اأنه لما خطب »عمرو بن حجر الكندي« اإلى »ع�ف 
بن محلم ال�شيباني« ابنته »اأم اإيا�ص« واأجابه اإلى ذلك، اأقَبَلت 
ها ليلة دخ�له بها ت��شيها، فكان مما اأو�شتها به اأن  عليها اأمُّ
قالت: اأي بنّية اإنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت، وعي�شك 
تاألفيه،  لم  وقرين  تعرفيه،  لم  رجل  اإلي  درجت  منه  الذي 
ع�شرًا  خ�شاًل  له  واحفظي  عبدًا،  لك  ليك�ن  اأمة  له  فك�ني 

يكن لك ذخرًا: 
فاأما الأولي والثانية: فالر�شا بالقناعة وح�شن ال�شمع له 

والطاعة.
واأنفه، فال  لم�اقع عينيه  فالتفقد  والرابعة:  الثالثة  واأما 
تقع عينه منك على قبيح، ول ي�شم اأنفه منك اإل اأطيب الريح.
واأما الخام�شة وال�شاد�شة: فالتفقد ل�قت طعامه ومنامه، 

فاإن �شدة الج�ع ملهبة وتنغي�ص الن�م مغ�شبة.
على  والإرعاء  لماله،  فالإحراز  والثامنة:  ال�شابعة  واأما 



زوجتي العزيزة288

ح�شمه وعياله، فالأولى من ح�شن التقدير والثانية من ح�شن 
التدبير.

واأما التا�شعة والعا�شرة: فال تع�شي له اأمرًا ول تف�شي له 
اأف�شيت �شره لم  اأو غرت �شدره، واإن  اأمره  �شر، فاإن خالفت 
تاأمني غدره. واإياك ثم اإياك والفرح بين يديه اإذا كان مهتمًا، 

والكاآبة لديه اإذا كان فرحًا.
�شح ل�شانك يا اأم »اأم اإيا�ص«.

• حبق حيب لِك:
ل يترتب على الزواج تحّمل الزوج اأو الزوجة اأية م�ش�ؤوليات 

قان�نية اأو �شرعية تجاه اأهل الطرف الآخر.
ولكن بما اأن ارتباط الزوج باأهله وارتباط الزوجة باأهلها 
اأهله،  اأي طرف لف�شل �شريكه عن  فاإن تدخل  امر طبيعي، 
اأنه  اإذ  والزوجة،  الزوج  بين  تعقيدالعالقة  في  �شببًا  ي�شكل 
عادة  الأهل  وهم   - النف�شال  من  المت�شرر  الطرف  يحمل 
- اإلى الثاأر لنف�شه باأ�شاليب قد ت�ؤذي عالقة الزوجين في ما 
اأن يعتبر كل طرف  ال�شليمة هي  فاإّن الحالة  بينهما. لذلك، 
منهما جزء من مجتمع �شريكه، بحيث ي�شبح الزوج جزء من 
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عائلة اأهل الزوجة، وت�شبح الزوجة جزء من عائلة الزوج.
حبيبتي... اإن احترامك لأهلي احترام لي، وتقديرك لهم 

تقدير لي، وحبك اإياهم حب لي.
فاأحبيهم لحبي، وتجاوزي عن اأية كلمة اأو ت�شرف بدرت 
منهم قد تك�ن جرحتك اأو اآذتك، فاأنِت �شريكة حياتي، وهم 

اأهل وع�شيرتي، واأمركم جميعًا يهمني.
العاقل(.  لنا  ف  )�شِ ال�شالم«:  »عليه  علي  لالإمام  قيل 

فقال: )ه� الذي ي�شع ال�شيء م�ا�شعه())).

• مسائل فقهية:
ال�شتمتاعات  بجميع  بزوجته  ي�شتمتع  اأن  للزوج  يج�ز   
التي يرغبانها. وكما يج�ز ال�شتمتاع بها عن قرب بالمبا�شرة، 
ب�شه�ة  اإليها  النظر  بمثل  بعد  عن  بها  ال�شتمتاع  يج�ز  فاإنه 
يحرم  نعم  �ش�تها.  ب�شماع  والتلذذ  بالهاتف  بمحادثتها  اأو 

ال�شتمتاع في الحالت التالية: 
- في حال اإحرامها اأو اإحرام اأحدهما للحج اأو للعمرة. 

))) الشريف الرضي: نهج البالغة: الحكمة 35).
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- في حالتي الحي�ص اأو النفا�ص »خا�ص بالجماع«. 
- اأثناء ال�شيام »الجماع وال�شتمناء«. 

- اأثناء العتكاف. 
 يجب على الزوجة اأن تفي لزوجها بحقه في ال�شتمتاع 
بالنح� المذك�ر �شابقا، حتى ل� كانت غير راغبة في ال�شتمتاع 
حين رغبته فيه، نعم ل� �شرطت عليه عدم تمكينه من نف�شها، 
ينفق عليها مع  ل  اأن زوجها  اأو  المر�ص،  اأو منعها من ذلك 
ال�شتمتاع  يريده منها من  ما  يك�ن  اأن  اأو  قدرته على ذلك، 
غير ماأل�ف، فاإن لها حينئذ اأن تمتنع عن ذلك وفق ال�شروط 

المف�شلة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم.
 ل� تمّردت الزوجة على زوجها ومنعته حقه في ال�شتمتاع 
عامدة عالمة، اأثمت وكان للزوج اأن يعالج ن�ش�زها بعدة طرق:

الأول: اأن ي�شلك طريق الأخالق الفا�شلة فيتحلى بال�شبر 
وي�ّثق  والمداراة  الح�شنة  بالم�عظة  تمردها  ويعالج  والأناة 

فيما بينه وبينها ما َوَهن من اأ�شباب الم�دة.
العقاب  ويحذرها  المع�شية  فيخ�فها  يعظها  اأن  الثاني: 
وياأمرها بتق�ى اهلل »تعالى«، وينبغي له اأن يكرر ذلك وين�ع 
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ممن  والعلم  المعرفة  اأهل  من  بغيره  وي�شتعين  بل  اأ�شاليبه، 
يياأ�ص من  فيها، في�شبر عليها في ذلك حتى  التاأثير  يمكنه 

تاأثرها.
الثالث: اأن يهجرها فيَدع م�شاجعتها، باأن ينام في غرفة 
غير غرفتها، اأو ينام في غرفتها لكنه يدير لها ظهره فال يعباأ 
بها، ويجب في بع�ص الحالت اأن يك�ن ذلك بعد الياأ�ص من 

ارتداعها بالم�عظة.
اأراد  اإن  رَبها، وه� خيار غير لزم، ولكن  َي�شْ اأن  الرابع: 
اللج�ء اإليه فالبد من مراعاة مجم�عة من ال�شروط ذكرها 
ال�شرب  ي�جب  ل  اأن  ك�شرط  كتبهم،  في  مف�شال  الفقهاء 

احمرار الجلد واأن يك�ن الدافع الإ�شالح ل النتقام .. اإلخ.
 لبد للزوجة من مراعاة اأمرين، وذلك من باب المقدمة 

لتحقيق التمكين من قبلها ل�شتمتاع زوجها بها:
لها  يريدها، فال يج�ز  اإلى ج�اره حيث  اأن يجدها  اأوًل: 
الخروج من بيته في الأوقات والحالت التي يرغب ب�ج�دها 
راحته  كاأوقات  جن�شيًا،  يريدها  يكن  لم  ول�  جانبه،  اإلى 
اأن ياأذن لها بمفارقته، وه� ما ي�شطلح  اإل  وعطلته ومبيته، 
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عليه فقهيا »الخروج المنافي لحق ال�شتمتاع« واأما ل� لم يكن 
خروجها منافيا لذلك كما ل� كان خارج المنزل اأو من�شرفا 
اأن  حينذاك  لها  وج�بًا  فالأح�ط  الخا�شة،  �شئ�نه  في  عنها 

ت�شتاأذنه اأي�شًا.
ثانيًا: اأن ل يظهر منها من الأعمال اأو الأق�ال بل ول يظهر 
على مالمحها وهيئتها ما ي�جب نف�ر الزوج منها وان�شرافه 
غير  المتناع  من  ن�عًا  المنّفرات  تلك  تك�ن  بحيث  عنها، 

المبا�شر ِمن ِقَبل الزوجة من تمكين نف�شها.
 مالحظة: يختلف بع�ص الفقهاء في تفا�شيل الم�شائل 

الفقهية ال�شابقة، لذا يرجى مراعاة ذلك.
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• تذّكر أنين مجيلة))):
كيف كنت تتخيل زوجة الم�شتقبل قبل اأن ترتبط بي؟ اإن 
لم يخب ظني فقد �شطرت لل�شيدة والدتك بع�ص الكلمات من 
ق�ش�ص »األف ليلة وليلة« وكتبتها على ورقة، ثم قدمتها تاركًا 
لها حرية الختيار، فكانت قبل اأن تطرق باب اأي بيت تخرج 
ال�رقة لتقراأها من جديد، ثم تحاول اأن تطابق ما فيها مع بنت 
النا�ص لعل وع�شى... ولكنها في كل مرة كانت تع�د حزينة... 
لماذا؟ لأن ال�شفات التي جاءت في ال�رقة من ال�شعب العث�ر 
(زوجي  عنوان  يحمل  سابقاً  صدر  كتيّب  عن  عبارة  الفصل  هذا   (((

العزيز)، ولذا تتنّوع موضوعاته.
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على �شاحبها في اأي مكان.. اأما ال�رقة فتق�ل: »ر�شيقة القد، 
لها عي�ن الغزلن، وح�اجب كهالل �شهر رم�شان، وخدود مثل 
مدور،  كالقمر  ووجه  �شليمان،  كخاتم  وفم  النعمان،  �شقائق 

و�شيقان �شبحان من �شّ�ر...  اإلخ«.
باأحجار  ال�الدة  ال�شيدة  م�شاعي  ا�شطدمت  وهكذا 
راأ�شك،  الدم في  وارتفع  الياأ�ص في قلبك،  ال�اقع، حتى دّب 
و�شعدت على طاولة الطعام واأنت ت�شرخ: »يا نا�ص زّوج�ني.. 

وال�شالم«... 
المليئة  لي  نظراتك  اأن�شى  ول�شت  الن�شيب،  كان  ثم 
خرجنا  كلما  تن�شرها  كنت  التي  الغزل  وكلمات  بالإعجاب، 
قد  كلهن  العالم  ن�شاء  وكاأن جمال  الأولى  الأيام  ل�حدنا في 
ملكات  »حتى  فتاة  اأية  تكن  ولم  اأنا..  نعم  اأنا..  في  تلخ�ص 
جمال  ملكة  كنت  فقد  عني..  نظرك  ليحّ�لن  العالم«  جمال 

قلبك...
فماذا عن الي�م؟ هل غيرت راأيك في؟ هل تغير من ذلك 
الجمال �شيء؟ اأم اأنك اكت�شفت فجاأة اأن في العالم من هن 

اأجمل مني واأح�شن قّدًا؟



295 زوجي العزيز

اأعتقد اأن الم�شاألة ن�شبية، فما نراه جمياًل في مجتمعنا، 
كما  �شحيح..  والعك�ص  قبيحًا،  اأمرًا  اأخرى  مجتمعات  تراه 
بعد  قبيحًا  ليغدو  ما  اآن  في  جمياًل  القبيح  يك�ن  اأن  يمكن 
حين، بل اإن حتى الجمال الباهر الذي يعتاده الإن�شان لمدة 
هذا   - ن�شبي  اأمر  الجمال  لأن  له،  بالن�شبة  اعتياديًا  ي�شبح 
اأوًل - ولأن الإن�شان عادة يمّل ما اعتاد عليه - وهذا ثانيًا -.

ح�ل  عجيبة  مالحظات  الزمان  عبر  الرحالة  نقل  وقد 
معيار الجمال في الأمم المختلفة فعند بع�ص القبائل الآ�شي�ية 
الحياة،  مدى  الأمام  اإلى  ال�شفتين  �شد  من  لبد  والأفريقية 
حتى ت�شبح ال�شفتان مثل منقار البط، وي�شبح من ال�شعب 
على الرجل اأن ياأكل اأو ي�شرب واقفًا اأو جال�شًا، واإنما نائم.. 
وقبل اأن يزف العري�ص اإلى عرو�شه، لبد من �شّد ال�شفتين - 
اأكثر - والأذنين والأنف وو�شع الفلفل الحار في فمه لتت�رم 
ل  وهي  �شعيدة...  لليلة  �شروريًا  ذلك  ويرون  ول�شانه  �شفتاه 

تنتهي عادة كذلك.
اأف�اه رجال بع�ص القبائل  اأندوني�شيا والفلبين تخل�  وفي 
بين  ت�شكن  ال�شياطين  اأن  يعتقدون  فهم  الأ�شنان،  من 
الأ�شنان، ولذلك و�شع�ا الم�شافة بين الأ�شنان حتى تت�شاقط 
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ال�شياطين، وعندها اأزيلت طبقة المينا التي تحمي الأ�شنان 
مقدمة  في  التي  الأ�شنان  اأزال�ا  ذلك  وقبل  الت�ش��ص،  من 
الحمار  كفم  عندهم  يبدو  الأ�شنان  الكامل  الفم  لأن  الفك، 
ولذا   ! الكالب  اأ�شنان  ت�شبه  فيرونها  البي�شاء  الأ�شنان  اأما 

ي�شبع�نها �شبغًا بالأحمر اأو الأ�ش�د !!
قدميها،  �شغر  في  الفتاة  جمال  فاإن  ال�شين  في  واأما 
فالعري�ص اإذا ذهب يخطب فتاة، اأجل�ش�ها وراء �شتار واأخرج�ا 
قدميها من القالب الحديدي ويم�شك العري�ص قدمها في كفه، 
وهي عبارة عن كتلة م�ش�هة من اللحم والعظام المتداخلة، 
فاإذا اأعجبته دغدغها قلياًل فت�شحك العرو�ص واأمها والأ�شرة 
وتعيد الفتاة قدميها اإلى القالب الحديدي... ثم يتم الزواج!! 

األف مبروك..
الجميلة  الفتاة  تلك  زلت  ما  اأنني  تذكر  العزيز..  زوجي 
ول�شت  ُح�شنها،  على  والثناء  اإليها  النظر  تمل  تكن  لم  التي 

اأدعي اأنني ملكة جمال العالم ولكنني ملكة جمال قلبك.

• أقصر الطرق إىل قلبك:
هل تعتقد فعاًل اأن اأق�شر الطرق اإلى قلب الرجل معدته؟ 
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وهل ت�افق القائلين باأن اأكثر ما يريده الزوج من زوجته ه� 
الجن�ص؟ اأنا اأعتقد اأن عالقتنا اأ�شمى من اأن تقرر م�شيرها 

لقمة �شائغة اأو لذة عابرة.
ه�  »الإن�شان  فيه:  يق�ل  الأدباء  لأحد  كتاب  في  قراأت 
لأنه  وي�شرب  جائعًا،  لي�ص  لأنه  ياأكل  الذي  ال�حيد  الحي�ان 
لي�ص عط�شان، والذي لي�شت عنده م�اعيد لرغباته الجن�شية 
ونحن عادة نق�ل عن الإن�شان الم�شرف في ال�شراب والطعام 
الحي�ان  لأن  للحي�ان  اإهانة  وهذه   ! حي�ان  باأنه:  والجن�ص 
معق�ل في الطعام وال�شراب.. اأما الجن�ص عنده فله م�ا�شم، 
ولكن الإن�شان اأي�شًا قادر على اأن يعف عن الطعام وال�شراب 
والجن�ص، اأي يت�قف عن كل ذلك مع اأنه راغب فيه اأو يمتنع 

تمامًا«.
وهكذا ه� تاأديب الإ�شالم لالإن�شان، رجاًل كان اأم اإمراأة... 
الآنية، فكيف  الملذات  تلك  الإن�شانية ل تحكمها  فالعالقات 
التاريخ...  مر  على  الإن�شانية  العالقات  اأقد�ص  من  ب�احدة 

عالقة الزوجية؟ ! 
ولذا عندما تحدث اهلل »�شبحانه وتعالى« في كتابه الكريم 
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عن العالقة الزوجية قال »عز ا�شمه«: {َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق 
ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  ِإَلْيَها  لَِّتْسُكُنوا  َأْزَواًجا  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم 
ُروَن})))... فاأق�شر  َيَتَفكَّ لَِّقْوٍم  َلَياٍت  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  َوَرْحَمًة 

الطرق اإلى قلبك يا حبيبي ه� قلبك...
عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم« اأنه قال: )العبد 

كلما ازداد للن�شاء حبًا ازداد في الإيمان ف�شاًل())).

• يا رومانسي:
العمل،  من  م�شن  ي�م  بعد  منزله  الأزواج  اأحد  دخل 
�شمعتان  الطعام  طاولة  وعلى  خافتة،  الردهة  اإ�شاءة  ف�جد 
عطرًا  المكان  ملئت  زكية  رائحة  منهما  وتنبعث  م�شاءتان 
وزينة  جذابة  وباأناقة  رقيقة  بثياب  زوجته  وا�شتقبلته  �شذيًا، 

خالبة، فقابلها زوجها بابت�شامة �شفراء وقال:
الزوج: ما هذه الم�شخرة؟!

الزوجة: لماذا يا حبيبي؟ األ يعجبك ما اأعددت لك؟!
الخ�شارة  من  لمزيد  فقط  الأم�ر؟  ولهذه  لِك  ما  الزوج: 

))) سورة الروم: )).
))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج 4، ص875).
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في  الأن�ار  واأ�شيئي  ناأكلها...  لقمة  لنا  اأعّدي  المالية.. 
طريقك...

م�شكينة هذه الزوجة... األ ت�افقني على ذلك يا حبيبي؟ 
�شائر  دون  الإن�شان  بها  يخت�ص  �شع�رية  حالة  فالرومان�شية 
بال�شدق ورفاهة الح�ص  تتميز  اأبعاد  المخل�قات، وهي ذات 
والم�شاركة ال�جدانية، والرقة والدفء والعاطفة، �شحيح اأن 
الرومان�شية  حالة  عن  للتعبير  مياًل  اأكثر  تك�ن  عادة  المراأة 
التي تعي�شها، واأكثر تقباًل للتعبيرات الرومان�شية التي ت�شدر 
بما  النظرة، وهذا  اأو  الإيماءة  اأو  بالكلمة  �ش�اء  الرجل،  عن 
تمتاز به من هذه الناحية ف�شيل�جيًا، اإل اأن ذلك كله ل يمنع 
يبادر  اأن  اأو  الروحية  الحالة  �شيئًا من هذه  الزوج  يعي�ص  اأن 

اإليها اأو يتقبلها على اأقل تقدير اإن بادرت زوجته اإلى ذلك.
الزوجية من حالة الرتابة والروتينية اإن مرت بها، وتحقق 
الت�ازن ال�شليم والدائم بين العاطفة من جهة وبين ج�انب 
الجفاف  من  فتتخل�ص  اأخرى،  جهة  من  المادية  الحياة 
النف�شي والعاطفي الذي قد ي�شيب اأي زوجين تجاه بع�شهما 

البع�ص.
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ومهما مر بنا العمر، وتقادم بنا الزمن، فلن يك�ن ال�قت 
قد م�شى وولى على قليل من الرومان�شية.. يا رومان�شي !

• انتبه !
الأ�شماء،  باأح�شن  فاطلبني  ت�شتدعيني  اأن  اأحببت  اإذا   
واأنت بذكائك ت�شتطيع اأن ت�شتك�شف ال�شم الذي قد يروق لي 

اأو ال�شفة التي يمكن اأن ت�شته�يني.
وفي الحديث ال�شريف : )ثالث ي�شّفين ود المرء لأخيه 
المجل�ص،  في  له  وي��ّشع  لقيه،  اإذا  بالب�شر  يلقاه  الم�شلم: 

ويدع�ه باأحب الأ�شماء اإليه())).
 ما اأجمل تحيتك لي بال�شالم حين اأ�شتيقظ من ن�مي، 

وما اأحلى ت�ديعك لي حين تغادر المنزل .
وتقربني  �شدري  ت�شرح  ولكنها  وب�شيطة  ق�شيرة  كلمات 
منك اأكثر واأكثر فال تبخل علّي بها مهما طال الزمن، وهل 

لي بقبلة وح�شن لتحية اأو وداع؟
اأبي جعفر الباقر »عليه ال�شالم«: )اإذا دخل الرجل  عن 
اأحد  فيه  يكن  لم  واإن  ي�شّلم،  اأحد  فيه  كان  فاإن  بيته  منكم 

))) الكليني: الكافي، ج )، ص643.
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فليقل: ال�شالم علينا من عند ربنا، يق�ل اهلل: تحية من عند 
اهلل مباركة طيبة())).

اأ�شل�بك الراقي وكلماتك المفعمة بالمحبة والحترام   
تمالأ قلبي حبًا واإخال�شًا لك، وتحكيمًا لعالقتنا، وتقلل من 

احتمالت الخ�شام والجدال ال�شلبي.
»من عي�ني« »حا�شر وممن�ن«.. اإلخ، لها مفع�ل ال�شحر 
علّي، وكما قال الإمام علي عليه ال�شالم: )اأجمل�ا في الخطاب 
ت�شمع�ا جميل الج�اب()))، واأما الكلمات العنيفة والأ�شل�ب 

الخ�شن فلن يحققا �ش�ى الكراهية والخ�شام وجرح القلب.
وعن الإمام علي »عليه ال�شالم«: )اإّياك وم�شتهجن الكالم 

فاإنه ي�غر القلب()3).
مزينة  الهاتف  عبر  ر�شالة  عطر..  زجاجة  وردة..   
كفيلة  لآخر،  من حين  ب�شيطة  هدية  اأية  اأو  الحب..  بكلمات 
وتزيل  الم�دة،  ج�ش�ر  وتبني  بيننا،  الحب  اأوا�شر  تق�ي  باأن 

من القلب اأية �شخيمة قد تك�ن عالقة ل�شبب ما.
))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج ))، ص)8.

))) الريشهري: ميزان الحكمة، ج 3،   ص743).
)3) الريشهري: ميزان الحكمة، ج 3، ص 735).
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• كلمات من نور:
 عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )ق�ل الرجل للمراأة 

»اإني اأحبك« ل يذهب من قلبها اأبدًا())).
المراأة  ال�شالم«: )ما حق  »عليه  ال�شادق  الإمام  �شئل   
على زوجها؟ قال: ي�شد ج�عتها، وي�شتر ع�رتها، ول ُيقّبح لها 

وجهًا())).
اأبا الح�شن »عليه   عن الح�شن بن الجهم قال: )راأيت 
فقال:   ! اخت�شبت  فداك  جعلت  فقلت:  اخت�شب،  ال�شالم« 
نعم، اإّن التهّية مما يزيد في عفة الن�شاء، ولقد ترك الن�شاء 
العفة بترك اأزواجهن التهّية، ثم قال: اأي�شّرك اأن تراها على 
فه�  قال:  ل،  قلت:  تهّية؟  غير  على  كنت  اإذا  عليه  تراك  ما 
ال�شعر  وحلق  التنظيف  الأنبياء  اأخالق  من  قال:  ثم  ذاك. 

وكثرة الطروقة()3).
ر�شالة  في  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  الإمام  عن   
اأن  عليك  لها  فاإن  واجب  عليها  حقك  كان  )واإن  الحق�ق: 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 3).
))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج ))، ص 3)5.
)3) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج4)، ص 83).
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ترحمها لأنها اأ�شيرك وتطعمها وتك�ش�ها فاإذا جهلت عف�ت 
عنها())).

• ششششش:
بل  الزوجين،  بين  الخالف  يحدث  اأن  الطبيعي  من 
الت�تر العنيف اأحيانًا، لكن الأ�شرة ال�ش�ية �شرعان ما تلملم 
جراحاتها وتتغلب على هذه الحالة الطارئة وتع�د الأم�ر اإلى 

�شابق عهدها.
اإل اأن بع�ص الأزواج يختارون ال�شمت المطبق كن�ع من 
  .. مما حدث  النزعاج  اأو  الغ�شب  اأو  الحتجاج  التعبير عن 
�شمٌت مت�لد من العناد، ونا�شئ من فكرة خاطئة ملخ�شها 
الأق�ى  وه�  الحق،  على  فه�  وعاند  ال�شمت  اأطال  »من  اأن: 
و�شيرغم الطرف الآخر على التنازل والعتذار وتقبيل الراأ�ص 

وذرف الدم�ع ندمًا«.
�شيزيد  القطيعة  في  الزمن  ط�ل  اأن  فهي  الحقيقة  اأما 
الت�تر ويعمق تنافر القل�ب و�شيعطي نتيجة عك�شية ويقلب ج� 

البيت اإلى خرابة مهج�رة.

))) الطبرسي: مكارم األخالق، ص ))4.
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للم�شالحة  ويبادر  نف�شه  يتغلب على  الأق�ى فه� من  اأما 
ويبداأ بمفاتحة الآخر في العتذار ويقدم م�شلحة البيت على 
م�شلحته ه�، بغ�ص النظر عمن يك�ن المخطئ في الق�شية.

واأق�ى منه من يبادر ويعترف من الزوجين باأنه كان ه� 
الطرف  قبل  فاإذا  منه،  بدر  عما  يعتذر  واأنه  فعاًل  الخاطئ 

الآخر العتذار كان �شريكًا في اتخاذ الم�قف ال�شحيح.
عن النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله«: )... ومن �شبر 
على خلق اإمراأة �شيئة الخلق، واحت�شب في ذلك الأجر، اأعطاه 

اهلل ث�اب ال�شاكرين())).
»عليه  عبداهلل  لأبي  )قلت  قال:  عمار  بن  اإ�شحاق  عن 
كان  فعله  اإذا  الذي  زوجها  على  المراأة  حق  ما  ال�شالم«: 
مح�شنًا؟ قال: ي�شبعها ويك�ش�ها، واإن جهلت غفر لها. قال اأب� 
ال�شالم  اأبي عليه  اإمراأة عند  ال�شالم«: كانت  عبداهلل »عليه 

ت�ؤذيه فيغفر لها())).
وعن الإمام محمد الباقر »عليه ال�شالم«: )الندامة على 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 74).

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 69).
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العف� اأف�شل واأي�شر من الندامة على العق�بة())).
وعن النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله«: )عليكم بالعف� 

فاإن العف� ل يزيد العبد اإل عزًا، فتعاف�ا يعزكم اهلل())).  

• أنِت طالق:
وهي  باكية  به  ات�شلت  زوجة  اأن  الم�شايخ  اأحد  حكى 
تق�ل: هددني زوجي بالطالق اإن لم اأعّد له ك�بًا من ال�شاي 

ال�شاخن!! فهل قيمتي تتلخ�ص بك�ب من ال�شاي؟ 
وات�شلت اأخرى �شاكية من زوجها الذي هددها بالطالق 

اإن لم ت�شتحم بالماء البارد !! 
ف�شاألها ال�شيخ: وماذا فعلت؟ 

البارد حفاظا على  قالت: ا�شطررت لال�شتحمام بالماء 
زواجنا !! 

»عليهم  البيت  اأهل  فقه  في  عندنا  الطالق  اأن  �شحيح 
يتم  اأن  مثل  و�شعبة  �شروط محددة  وفق  اإل  يتم  ل  ال�شالم« 
اأمام �شاهدين عادلين، واأن يك�ن في طهر لم ي�اقعها الزوج 

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 68، ص )40.

))) المجلسي: بحار األنوار، ج 68، ص )40.
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ذلك،  اإلى  وما  واختيار  ق�شد  عن  الطالق  يك�ن  واأن  فيه، 
بحيث ل� انتفى �شرط منها لم يقع الطالق واعتبر لغ�ًا، اإل 
اأن العبث بهذه الكلمة وتكرارها والتهديد بها وتعليقها على 
اأم�ر تافهة ُت�شعر الزوجة باأنها لي�شت ذات قيمة عند زوجها، 
واأنها ل تعدو اأن تك�ن متاعًا قد يتخل�ص منه �شاحبه متى ما 

مّله، اأو اأحب ا�شتبدال اآخر به.
والأنكى من ذلك ما ل� �شدر التهديد بالطالق اأو العبث 
به اأمام الأبناء، مما �شينعك�ص �شلبًا على ارتباطهم الأ�شري 
بال�الدين، وباإح�شا�شهم بعدم الأمن في المنزل، عالوة على 
اأن يتكرر م�شتقباًل مع  اإعطاء نم�ذج �شّيء لهم من الممكن 

زوجاتهم. 
»عليه  ال�شادق  الإمام  رواه  كما  النب�ي  الحديث  وفي 
من  وجل«  »عز  اهلل  اإلى  اأحب  �شيء  من  وما   ...( ال�شالم«: 
بيت يعمر بالنكاح، وما من �شيء اأبغ�ص اإلى اهلل »عز وجل« 
من بيت يخرب في الإ�شالم بالفرقة( يعني الطالق )ثم قال 
وّكد في  اإنما  »عز وجل«  اإن اهلل  ال�شالم«:  »عليه  اأب�عبداهلل 

الطالق وكرر الق�ل فيه من ُبغ�شه الفرقة())).
))) الكليني: الكافي، ج 5، ص 8)3.
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• كلمات من نور:
 عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )اأخبرني اأخي جبرئيل 
- ولم يزل ي��شيني بالن�شاء حتى ظننت اأن ل يحّل لزوجها اأن 
يق�ل لها »اأُف« - يا محمد، اّتق�ا اهلل »عز وجل« في الن�شاء، 
فاإنهن ع�ان( اأ�شيرات )بين اأيديكم، اأخذتم�هن على اأمانات 

اهلل »عز وجل«())).
عند  الن�شاء  )اإن  ال�شالم«:  »عليه  الم�ؤمنين  اأمير  عن   
اأمانة اهلل  واإنهن  نفعًا،  ول  لأنف�شهن �شرًا  يملكن  ل  الرجال 

عندكم، فال ت�شاروهن ول تع�شل�هن())).
 وعنه  »عليه ال�شالم«: ).... واأح�شن�ا لهن المقال لعلهن 

يح�شّن الفعال()3).
 عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )رحم اهلل 
عبدًا اأح�شن فيما بينه وبين زوجته، فاإن اهلل »تعالى« قد مّلكه 

نا�شيتها وجعله القّيم عليها()4).

))) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 0)، ص 49).

))) الميرزا النوري: مستدرك الوسائل، ج 4)، ص )5).
)3) الصدوق: األمالي، ص 75).

)4) الطبرسي: مكارم األخالق، ص 7)).
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 عن اأمير الم�ؤمنين »عليه ال�شالم«: ).... فدارها على 
كل حال واأح�شن الم�شاحبة لها لي�شفَ� عي�شك())).

 عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )..... ومن 
َح�ُشن بّره باأهله زاد اهلل في عمره())).

 عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله و�شلم«: )َخيُركم َخيُركم 
لأهله، واأنا خيُركم لأهلي()3).

)هلك  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام  عن   
فيه  الذي  بالِم�شر  منزله  الرجل عن  يبيت  اأن  المرّوة  بذي 

اأهله()4).
اأ�شّر  ومن   ......( واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  عن   
بامراأة حتى تفتدي منه نف�شها، لم ير�َص اهلل له بعق�بة دون 

النار، لأن اهلل يغ�شب للمراأة كما يغ�شب لليتيم()5).
رجالكم  �َشّر  ِمن  )اإّن  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  وعنه   

))) هادي النجفي: موسوعة أحاديث أهل البيت، ج 6، ص)3.
))) األمين: أعيان الشيعة، ج)، ص)7.

)3) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص )7).
)4) الصدوق: من ال يحضره الفقيه، ج3، ص)36.

)5) الصدوق: عقاب األعمال، ص336.
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البّهات البخيل الفاح�ص، الآكل وحده، المانع رفده، ال�شارب 
اأهله وعبده، الملجيء عياله اإلى غيره، العاق ب�الديه())).

 عن اأمير الم�ؤمنين »عليه ال�شالم«: )..... اإْن ُكّنا لن�ؤمر 
ليتناول  الرجل  كان  واإْن  لم�شركات.  واإنهن  عنهن  بالكف 
)اأو  الكف  بمقدار  الحجر  بالفهر(  الجاهلية  في  المراأة 

الهراوة فُيعّير بها - وعِقبه - ِمن بعده())).
بالن�شاء  )ا�شت��ش�ا  واآله«:  عليه  »�شلى اهلل  النبي   عن 

خيرًا، فاإنهن عندكم ع�ان()3) اأي بمثابة الأ�شيرة.
راع  كل  �شائل  )اهلل  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  وعنه   
اأهل  عن  الرجل  ي�شاأل  حتى  �شّيع،  اأم  حفظ  ا�شترعاه،  عما 

بيته()4).
 عن الإمام علي »عليه ال�شالم«: )اإذا راأى اأحدكم امراأة 
يجعلن  فال  راأى،  ما  مثل  اأهله  عند  فاإن  اأهله  فلياأت  تعجبه 
لم  فاإذا  عنها،  ب�شره  لي�شرف  �شبياًل،  قلبه  على  لل�شيطان 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 34.
))) الشريف الرضي: نهج البالغة - الكتاب 4).

)3) البروجردي: جامع أحاديث الشيعة، ج 0)، ص 46).
)4) الهيثمي: موارد الظمآن، ج 5، ص 30).
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ولي�شَل  كثيرًا  اهلل  ويحمد  ركعتين  فلي�شل  زوجة  له  يكن 
ما  راأفته  من  له  يتيح  فاإنه  ف�شله  اهلل  ي�شاأل  ثم  النبي  على 

يغنيه())).
 عن الإمام علي »عليه ال�شالم« في ر�شالة لبنه الح�شن 
»عليه ال�شالم«: )ل ُتملِّك المراأة من الأمر ما يجاوز نف�شها( 
اأي ل تحملها م�شئ�ليات اإ�شافية على م�شئ�لية نف�شها )فاإّن 
ذلك اأنعَم( اأف�شل )لحالها، واأرخى لبالها، واأدوم لجمالها، 

فاإّن المراأة ريحانة ولي�شت بقهرمانة())).

• أنا مل أخدعك:
تفح�شتني  فلقد   ! اأخدعك  لم  اأنا  العبارة:  ب�شريح 
بدقة حين خطبتني، وتعرفت علّي اأنا كما هي اأنا، فلم اأ�شع 
اأ�شنان الم�شط  اأو �شعرًا تتك�شر  �شعرًا م�شتعارًا لأخفي �شلعًا 
واأحمر  والما�شكرا  الكريمات  اأطنان  اأفرغ  ولم  ثناياه...  بين 
ال�شفاه على وجهي لأغدو »كعرو�شة الم�لد« ل تدري هل هي 
ت�شحك اأم تبكي... ولم اأح�ُص م�اطن ال�شعف والنق�ص في 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 05).
))) الكليني: الكافي، ج5، ص 0)5.
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ج�شدي بح�ش�ات ا�شطناعية لأبدو »�شت الح�شن والدلل«... 
فقد كان كل �شيء »رّباني« وعلى طبيعته..

وم�شكين ذلك ال�شاعر العربي الذي و�شف عرو�شه وكيف 
اأنها خدعته حيث قال:

وما غّرني اإل خ�شاٌب بكفها
       وكحل بعينيها واأث�ابها ال�شفر

وجاءوا بها قبل المحاق بليلة
       فكان محاقًا كله ذلك ال�شهــــر

الأبيات  تلك  �شمعت  لما  عرو�شه  اأن  ُيقال  وبالمنا�شبة.. 
ال�شعرية راحت ت�شرخ وتلطم خديها حتى تجمعت جاراتها 

ورحن ي�شربنه حتى مات ! مع اأنه لم يقل اإل الحقيقة...
ي��شف..  دم  من  الذئب  براءة  ذلك  من  فبريئة  اأنا  اأما 
اأ�شباغ  من  عليهن  ما  اأزلن  ل�  بن�ش�ة  تنبهر  اأراك  فلماذا 
ورت��ص لأدرت وجهك عنهن.. فلقد تتبعت نظراتك »المليئة 
التلفزي�ن وفي بع�ص ج�لتنا خارج  �شا�شة  اأمام  بالإعجاب« 
المنزل وفي الأ�ش�اق، وعين الرجال تزوغ على كل حال »اإل 
من ع�شم اهلل« ولكن طلبي ال�حيد منك اأن تت�ش�رهن قبل 
اأنف  اإعالنات عمليات التجميل،  »التعديالت« تمامًا كما في 
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تغدو  وعي�ن مح�ّلة، وخدود غائرة،  مع�ّجة،  و�شفاه  �شخم، 
تحت مب�شع فناني الجراحة كاأبدع ما يك�ن... فانظر اإليهن 
كما تنظر اإلى ال�ش�رة في الإعالن والتي ُكتب تحتها »قبل«.. 

فقط اإلى هذه ال�ش�رة لتكت�شف بعدها اأنني لم اأخدعك !

• ضوء أمحر:
جامع  )اإذا  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  الأكرم  النبي  عن   
اأحدكم اأهله فال ياأتيهن كما ياأتي الطير، ليمكث وليتلّبث())).
لت  )ُف�شّ ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام  عن   
المراأة على الرجل بت�شعة وت�شعين من اللذة، ولكن اهلل »عز 

وجل« األقى عليها الحياء())).
اأن  اأحدكم  اأراد  ال�شالم«: )اإذا  الإمام علي »عليه   عن 

ياأتي زوجته فال يعّجلها، فاإن الن�شاء ح�ائج()3).
 عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«: )اإن اأحدكم 
لياأتي اأهله فتخرج من تحته، فل� اأ�شابت زنجّيًا لت�شبثت به، 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 7)).

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 09).

)3) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 8)).
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اأطيب  فاإنه  مالعبة،  بينهما  فليكن  اأهله  اأحدكم  اأتى  فاإذا 
لالأمر())).

بيت  دخل  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن  روي   
اأم �شلمة »ر�شي اهلل عنها« ف�شّم ريحًا طيبة، فقال: )اأتتكم 
الح�لء)))؟ فقالت: ه� ذا هي ت�شك� زوجها، فخرجت عليه 
الح�لء فقالت: باأبي اأنت واأمي، اإن زوجي عني معر�ص فقال 
»�شلى اهلل عليه واآله و�شلم«: زيديه يا ح�لء، فقالت: ل اأترك 
�شيئًا طيبًا مما اأتطيب له به  وه� معر�ص، فقال: اأما ل� يدري 
ما له باإقباله عليك، قالت: وما له باإقباله علّي؟ فقال: اأما اإنه 
�شبيل اهلل  في  �شيفه  كال�شاهر  وكان  ملكان  اكتنفه  اأقبل  اإذا 
ال�شجر،  الذن�ب كما يتحات ورق  فاإذا ه� جامع تحاّت عنه 

فاإذا ه� اغت�شل ان�شلخ من الذن�ب()3).

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 8)).
على  اللقب  هذا  مثل  إطالق  من  ينزعج  االجتماعي  العرف  يكن  لم   (((
الصادق،  اإلمام  ابن  عبدالله  على  يطلق  األفطح  لقب  نجد  ولذا  األفراد، 
ويطلق على أصحابه الفطحية، وهكذا نجد األشتر لقباً لمالك النخعي، ومثل 
العربية  األسر  بعض  نجد  اننا  ذلك، حتى  واألعرج وغير  األعمش  ذلك 
تحمل مثل هذه األلقاب إلى هذا اليوم ألن األمر كان مقبواًل إلى عهد قريب. 

)3) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 08).
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اهلل  ر�ش�ل  )قال  ال�شالم«:  »عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن   
»�شلى اهلل عليه واآله« لرجل: اأ�شبحت �شائمًا؟ فقال: ل، قال: 
فاأطعمت م�شكينا؟ قال: ل، قال: فارجع اإلى اأهلك فاإنه منك 

عليهم �شدقة())).
من  )ثالثة  واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  الأكرم  النبي  عن   

الجفاء:..... وم�اقعة الرجل اأهله قبل المالعبة())).

• فالشــات:
 ل تذلني ول تهّني، فاإن من اأعظم ما يثير غ�شب المراأة، 
باإذلل  ا�شت�شعارها  عقالئية  ل  ب�ش�رة  تت�شرف  ويجعلها 
واأنني  عندك،  مكرمة  معززة  اأنني  اأ�شعرني  بل  لها،  زوجها 
محب�بتك وقرة عينك، واأني�شتك ورفيقة دربك، ول تن�َص اأن 
اأهلي واأهلك واأمام  اأمام  تثني علّي بين حين لآخر، وخا�شة 
بقيمتي  ي�شعرني  ذلك  فاإن  وغيبتي،  ح�ش�ري  في  الآخرين، 

عندك. 
 ا�شاألني:»ماذا تتمنين؟« بابت�شامة �شادقة ونبرة محبة، 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 08).

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص 9)).
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وانتظر مني الإجابة، وكرر �ش�ؤالك هذا من وقت لآخر، ول� 
لأنفذه  اأمرًا  مني  تطلبين  ل�  »ب�ّدي  مثاًل:  اأخرى،  بعبارات 
لك«.. »�شبيك لبيك.. زوجك بين يديك«، وهكذا.. قد ل تجد 
في اأمنياتي اأمرًا ممكنًا، اأو قد تجده �شعب التنفيذ، ولكن ثق 

باأن كلماتك تلك تحببك اإلى قلبي.
تلك  خا�شة  منها،  واأكثر  الجميلة،  بكلماتك  ا�شحرني   
الكلمات بحرارة  تلك  اإخراج  في  وتفنن  نف�شي  اإلى  المحببة 

و�شدق.
تت�شاغل  ول  عني،  تتغافل  ول  تحّدثت،  اإن  اإلّي  ا�شِغ   
راأيتني متحم�شة في كالمي حين  اإن  عن كلماتي، خ�ش��شًا 
اأو  م�ش�رتك  اإلى  بحاجة  اأك�ن  فقد  يهمني  الأمر  باأن  اأ�شعر 
اأو �شحح لي فكرتي، ول تهملني،  ن�شحك... بّين لي راأيك، 

فاإن ا�شتماعك لي يريحني.
 تزّين لي وتجّمل، كما اأفعل اأنا لك، فاإن لي حقًا عليك، 
وكما تحب اأنت اأن تراني في كامل زينتي واأناقتي اأحب اأنا اأن 

اأراك اأنيقًا بهندام جميل وعطر جذاب، ومنظر �شاحر.
 تقّبل طبيعتي في ج�انبها التي ل تت�افق مع طبيعتك، 
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فقد تنجح في تغيير بع�شها، ولكن قد ي�شعب بل ي�شتحيل اأن 
تغّيرني ب�ش�رة كاملة، وقد ل يك�ن من ال�ش�اب اأن تفر�ص 
علّي ذوقي في الطعام، اأو الل�ن الذي اأحبه اأو راأيي في اأمر 
ما، مما ل يت�افق مع مي�لك وراأيك، فاإن ت�فيرك لهام�ص من 
الحرية في ذلك، �شي�فر عليك الكثير من وجع الراأ�ص الذي 
اأنت في غنى عنه وبال طائل �ش�ى اأنك تريدني ن�شخة طبق 

الأ�شل منك، ما لن يتحقق اأبدًا.

• عندما تتفجر دموعي:
يق�ل�ن - يا زوجي العزيز - اأن من انحدار دم�ع المراأة 
تت�لد اأق�ى طاقة في التاريخ ! ول يخفى عليك اأن الطاقة قد 

تك�ن مدمرة في بع�ص الأحيان...
اأنا امراأة، فاإذًا اأنا اأبكي.. هكذا تعلمنا في ال�شغر، فمن 

العيب اأن يبكي الرجل، واأما المراأة.. فهذا �شيء طبيعي.
ولكن لماذا اأبكي؟ اأنا ل اأنكر اأنني ح�شا�شة ك�ني اإمراأة، 
اأن تك�ن  اأن دمعتي ل تنزل من دون �شبب، فهل يريحك  اإل 
اأنت ال�شبب؟ وا�شمح لي هنا ان اأخبرك ببع�ص ما يدفعني اإلى 

البكاء في بع�ص الم�اقف:
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وتنتفخ  عيناك  وتحمّر  بال�شراخ  وتبداأ  تغ�شب  عندما   
اأق�ل  ماذا  اأدري  ل  حائرة  �شعيفة  اأمامك  فاأقف  اوداجك، 

وكيف اأت�شرف، عندما تنفجر دم�عي..
باأنك قد زهدتني ولم تعد تهتم ب�شاأني  اأ�شعر   وعندما 
اأن  دون  منه  وتخرج  البيت  فتدخل  الما�شي،  في  كنت  كما 
تعيرني الهتمام الذي ات�خاه منك، ول اأدري ما الذي غيرك 
تجاهي، واأجد نف�شي وحيدة دون اأني�ص اأب�ح له بما يجي�ص في 

�شدري، عندها تتفجر دم�عي...
 وعندما يجتمع �شمل الأ�شرة بح�ش�ر والديك واإخ�تك، 
اأو  الأم�ر،  ببع�ص  جهلي  اأو  �شل�كي،  من  جانبًا  علّي  فتعيب 
اإلى ذلك، فيجبرني  الثياب وما  اأو  الأل�ان  ذوقي في اختيار 
اأو  نف�شي،  الدفاع عن  اأمتنع عن  اأن  ولأ�شرتك  لك  احترامي 
عندها  ال�شتهزاء،  اأو  بالعطف  المليئة  نظراتهم  تعجزني 

تتفجر دم�عي...
 وعندما تمر �شاعات الليل الط�يلة وانت بعيد عني، تله� 
مع اأ�شدقائك في »الدي�انية« وتت�شامر معهم، حتى اإذا عدت 
اإلى المنزل عدت في �شاعة متاأخرة متعبًا مجهدًا، تبحث عن 
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الفرا�ص لتلقي بج�شدك عليه وتخلد اإلى ن�ٍم عميق، وكانك قد 
تخليت عني- اأنا - ن�شفك الآخر، عندها تتفجر دم�عي.. 

زوجي العزيز.. دمعتي قد تك�ن �شرخًة وقد تك�ن قهرًا، 
وقد تك�ن احتجاجًا، وقد تك�ن نقمة.. فال تطلقها...

• إن حكى الشرع:
لك  يجيز  ل  فال�شرع  المنزل...  من  تخرجي  لن  ه�:   

ذلك اإل باإذني... ولن تخرجي ما حييت. 
وتهتم  وتنظف  وتكن�ص  تطبخ  خادمة  لك  اح�شر  هي:   
من  ولي�ص  عندك،  خادمة  يجعلني  لم  فال�شرع  بالأطفال، 

واجباتي ال�شرعية كزوجة اأن اأفعل �شيئًا من ذلك. 
 ه�: لن اأوفر لك �ش�ى ث�ب واحد لل�شتاء واآخر لل�شيف... 
هكذا و�شف ال�شرع الحد الأدنى من حقك في الثياب كزوجة.
دعهم  واإل  اأطفالنا،  ر�شاع  على  اأجرتي  اأريد  هي:   

للحليب المجفف، فاأنا غير م�شئ�لة عن ذلك اأمام اهلل.
ولن تنتهي الق�شة... فاأين الخطاأ؟ 

الأحكام  فهم  و�ش�ء  الأم�ر  خلط  في  الخطاأ  يكمن 
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تحكم  التي  الرئي�شية  وال�شفة  الأ�شلي  فالحكم  ال�شرعية، 
ًة  َ�دَّ مَّ َبْيَنُكم  {َوَجَعَل  »تعالى«:  ق�له  في  ما  الزوجية  العالقة 
والبحث  التفاهم  يعني  والذي  الروم:21«،  »�ش�رة  َوَرْحَمًة} 
ال�شعادة وبذل كل طرف ما في  اأ�شباب  وتاأمين  الأ�شلح  عن 

و�شعه من اأجل تاأ�شي�ص اأ�شرة مترابطة متحابة. 
من  الزوجة  بخروج  المرتبطة  ال�شرعية  الأحكام  واأما 
المنزل وقيامها بمهام رعاية �شئ�ن البيت من طبخ وتنظيف 
اإلى  وما  نفقة  من  الزوج  ب�اجبات  المرتبطة  وتلك  ور�شاع، 
ذلك، فكلها جاءت لت�شع الحد الأدنى من الحق�ق وال�اجبات 
اإليها عادة عند حدوث  المتبادلة بين الطرفين، والتي يلجاأ 
النزول  من  الزوجان  يمنع  كما  بينهما،  والنزاع  الختالف 
دونهما، لأنها تمثل الم�شت�ى الأقل من �ش�ر العالقة الزوجية 
اأو  الثان�ية  بالحالة  نعبر عنها  اأن  ويمكن  الأ�شرية،  وال�شئ�ن 
فالأ�شل ه�  واإل  الزوجين،  بين  القائمة  للعالقة  ال�شتثنائية 
لتتكامل  المهام  من  لمجم�عة  طرف  كل  وتحمل  التفاهم 

ال�ش�رة بعد ذلك في اإطار المحبة والم�دة. 
اأنه  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام  عن  روى  وقد 
قال: )تقا�شى علي وفاطمة اإلى ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
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واآله« في الخدمة، فق�شى على فاطمة »عليها ال�شالم« ما دون 
الباب وق�شى على علي »عليه ال�شالم« بما خلفه، قال: فقالت 
فاطمة: فال يعلم ما دخلني من ال�شرور اإل اهلل باإكفائي ر�ش�ل 

اهلل »�شلى اهلل عليه واآله و�شلم« رقاب الرجال())).

• مسائل فقهية:
ال�شتمتاع  اإلى  زوجته  حاجة  اإغفال  للرجل  يج�ز  ل   
اأم�ره  من  عادي  ول�  مانع  يمنعه  لم  ما  قبلها  من  المطل�ب 
التي يعتاد من مثله الن�شراف اإليها، اإل اأن ي�شبب ان�شرافه 
لمثلها حرجًا �شديدًا عليها اأو خ�فًا من وق�عها من الحرام، 

فتقدم رغبتها. 
ال�شتمتاعات  بزوجها بجميع  ت�شتمتع  اأن  للمراأة   يج�ز 
قرب  عن  به  ال�شتمتاع  لها  يج�ز  وكما  يرغبانها،  التي 
بالمبا�شرة، فاإنه يج�ز ال�شتمتاع به عن بعد بمثل النظر اإليه 

ب�شه�ة اأو بمحادثته بالهاتف والتلذذ ب�شماع �ش�ته. 
في  ذكرناها  التي  الحالت  في  ال�شتمتاع  يحرم  نعم 

الم�شائل الفقهية تحت عناون )زوجتي العزيزة(. 

))) الحر العاملي: وسائل الشيعة، ج 0)، ص )7).
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ال�شتمتاع  في  بحقها  للمراأة  ال�فاء  الرجل  على  يجب   
مع  حقها  فمنعها  عليها  د  تمرَّ فاإن  �شابقًا،  المذك�ر  بالنح� 
قدرته على ال�فاء، تهاونًا بحقها اأو نكاية فيها، اأثم وع�شى، 

وجاز للزوجة اأن ت�شلك في عالج ن�ش�زه عدة طرق: 
الأول: اأن ت�شلك �شبيل الأخالق الفا�شلة المنا�شبة لحالها 
في  وذلك  نح�ها،  والت�دد  والمداراة  والحلم  ال�شبر  من 
وروح  بالحكمة  واإزالتها  الأ�شباب  معرفة  على  حر�شها  اإطار 

المحافظة على ا�شتمرار الحياة الزوجية. 
على  يجب  فاإنه  مع�شية،  الزوج  ن�ش�ز  اأن  حيث  الثاني: 
من  بالمعروف  وتاأمره  المنكر  عن  زوجها  تنهى  اأن  الزوجة 
تقديرها  خالل  ومن  لحالها،  المنا�شبة  اأحكامهما  خالل 

لمدى تاأثره بالأ�شل�ب الناجع الذي يخدم هدفها. 
الثالث: اأن ترفع اأمرها اإلى الحاكم ال�شرعي وت�شك�ه له، 
لم  فاإن  حقها،  واأداء  باإن�شافها  وياأمره  ي�شتدعيه  اأن  وعليه 
الطالق،  وبين طلب  ال�شبر عليه  بين  الزوجة  تتخير  يرتدع 
فيطلب  ذلك،  ال�شرعي  الحاكم  من  طلبت  واإل  طّلقها  فاإن 
الحاكم منه اأن يطلقها فاإن لم يفعل طلقها الحاكم ال�شرعي. 
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مختلف  في  المراأة  تحتاجه  ما  بذل  الزوج  على  يجب   
مجالت حياتها ال�شامل للطعام وال�شراب والملب�ص والم�شكن 
من  زوارها  �شيافة  ومتطلبات  والنظافة  التجمل  ول�ازم 
واآلت،  خدم  من  خدمتها  ل�ازم  وكذا  ونح�هم،  اأرحامها 
اإ�شافة اإلى الأثاث التي تحتاجه في منامها وجل��شها و�شائر 
ال�شئ حاجة لها وكذا  اأعمالها وحاجاتها. والمعيار في ك�ن 
مجتمعها  في  النا�ص  عليه  تعارف  ما  ه�  ومقداره  ن�عه  في 
ه�:  )بال�شاأن(  والمراد  �شاأنها،  مثل  في  ه�  لمن  وبلدها 
الأم�ر  وهي  والجاه،  والثقافة  العمر  حيث  من  الزوجة  حال 
التي تقت�شي اختالف ن�ع ومقدار ما ي�شد حاجتها من تلك 
الريف  في  تعي�ص  لفتاة  يكتفي  فقد  ذكرناها،  التي  الأم�ر 
بالن�ع المت�ا�شع من الم�شكن والأثاث، في حين ل يكتفي به 
المجالت  �شائر  في  نح�ه  وهكذا  المدينة،  في  ن�شاأت  لفتاة 
التي تختلف باختالف النا�ص والبلدان اختالفًا كبيرًا. هذا، 
ومما يعتبر من النفقة ال�اجبة م�شاريف ال�لدة وم�شاريف 

العالج من الأمرا�ص. 
 ل يجب على الزوج اأن يتحمل الدي�ن التي على زوجته 
ول نفقات تعلمها لعلم اأو مهنة، ول تحمل ما قد يجب عليها 
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يثبت  ما  ول  اآخر،  زوج  من  اأبنائها  اأو  اأب�يها  تجاه  نفقة  من 
عليها من فدية اأو كفارة اأو اأر�ص جناية اأو حج واجب عليها، 
كزيارة  الم�شتحبة  والقربات  الأعمال  نفقات  عن  ف�شاًل 

العتبات المقد�شة ونح�ها.
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