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 تندرج الن�سو�ص التي ي�سمها هذا الكتاب يف �سياق العناية التي يوليها �سماحة 
الق�سايا االجتماعية  اأهم  لواحدة من  ال�سيد عمار احلكيم  وامل�سلمني  االإ�سالم  حجة 

واالإن�سانية التي يعي�سها العراق اليوم.
     وما من ريب فاإن عناية �سماحته بق�سية كق�سية الزفاف اجلماعي، هو اأمر بديهي 
يرتجم منهجية التكامل لديه بني روح ال�سريعة ومقا�سدها االلهية واالأخالقية يف عامل 

االإن�سان.

 اإن من �ساأن منهجية التكامل هذه اأن ت�سهم يف تر�سيخ االأعراف والتقاليد الرحمانية 
�سبكات  وتفعيل  الرعاية  ملبداأ  االعتبار  اإعادة  خالل  من  وذلك  امل�سلم،  املجتمع  يف 
�سرورة  من  ي�ساعف  ما  اأن  على  العام،  الوطني  ال�سعيد  على  االجتماعي  الت�سامن 
املخ�سو�ص  الو�سع  هو  اجلماعي،  الزفاف  ظاهرة  تعك�سه  الذي  الت�سامني  املناخ  هذا 
واال�ستثنائي الذي يعي�سه الوطن العراقي بعد زمن مديد من الت�سدع والتدمري بفعل 

اال�ستبداد واالحتالل. 

 لكن الوجه االيجابي االأعمق لهذه الظاهرة هو ما يتجلى ببعدها الديني يف ارتباطه 
الوثيق ببعديه االأخالقي واملجتمعي، وذلك ما ميكن تبّينه من حاجة املجتمع  اإىل علل 
وعوامل توفر له �سفاء ال�سمري بني اأفراده، ولعل يف ت�سكيل االأ�سرة كوحدة اجتماعية 

تقدمي 

امل�سادر
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اأ�سا�سية، ما يلبي هذه احلاجة، عرب قيام روح التعاون وعالقات املحبة و�سفاء ال�سمري 
بني اأفراد املجتمع وجماعاته.

تبنى  التي  النواة  �سي�سكل  الزواج  العائلة عرب  تاأ�سي�ص  اأن  يدنو منه �سك   ومما ال 
تبارك وتعاىل يف كتابه  والوفاء والرحمة واملودة، كما �سّرعها احلق  الراأفة  عليها قواعد 

العزيز.
 و�سنقراأ يف اآيات اخللق الواردة يف القراآن الكرمي ما ي�سري اإىل اأ�سالة االأ�سرة وجوهرها 
يف مقا�سد ال�سّنة االإلهية، كما يف قوله تعاىل: }اأيها النا�ص اتقوا ربكم الذي خلقكم 
ون�ساًء واتقوا اهلل الذي  من نف�ص واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثرياً 

ت�ساءلون به واالأرحام، اإن اهلل كان عليكم رقيبا{ )الن�ساء: االآية1(. 
     ومفاد االآية الكرمية هو اأن جميع النا�ص �سواء كانوا رجااًل اأو ن�ساًء، ُخلقوا من 
ذات واحدة، اأي اأّن املبداأ القابلي خللق جميع االأفراد هو �سيء واحد، وبالتايل فاإن اأول 
امراأة هي زوجة اأول رجل، وقد ُخلقت هي اأي�ساً من نف�ص الذات واجلوهر ولي�ست من 

جوهر اأخر، اأي اأّنها لي�ست فرعاً على الرجل اأو زائدة عليه.

    كذلك ما تدل عليه االآية )189( من �سورة االأعراف: }هو الذي خلقكم من 
نف�ص واحدة وجعل منها زوجها..{، واالآية )6( من �سورة الزمر: }خلقكم من نف�ص 
واحدة ثم جعل منها زوجها{، حيث يت�سح من موؤدى االآيتني الكرميتني اأن خلق املراأة 
والرجل هو من جوهر واحد يف حني اأن جميع الن�ساء والرجال يحملون املبداأ القابلي 
نف�سه، واأن املبداأ الفاعلي لهم جميعاً هو اهلل الواحد االأحد، وهذا يعني بال اأدنى جدل 

اأن لي�ص ثمة كتاب اهلل العزيز امتياز للرجل على املراأة يف اأ�سل اخللق. 
 ولئن كانا الرجل واملراأة مت�ساويني يف اأ�سل اخللق، فاإن االختالف الوظيفي بينهما 
واملراأة وظيفة  الرجل  �سبحانه لكل من  اهلل  اأذ جعل  االإلهي،  بالقانون  مت�سل  اأمٌر  هو 
اأن خلق لكم من  اآياته  }ومن  اآياته، كما يف قوله تعاىل:  اآية من  الزوجية، وهي مبثابة 

امل�سادر
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لقوم  اإن يف ذلك الآيات  بينكم مودة ورحمة،  اإليها وجعل  لت�سكنوا  اأزواجاً  اأنف�سكم 
يتفكرون{ ) االأعراف:172(.

ال�سيد لرت�سيخ هذا  �سماحة  منه  اأنطلق  الذي  واالأخالقي  االإمياين  الهّم  اإن        
امل�سهد االإن�ساين الراقي، �سيكون له تفاعل واآثار يف غاية االأهمية على �سعيد املجتمع 
عربية  ليكون حالة  امل�سهد  تعميم هذا  فاإن  اأكرث من ذلك،  بل  اجلديد،  العراق  وبناء 
واإ�سالمية �ساملة هو اأحد اأبرز االأهداف التي ي�سعى �سماحته اإىل حتقيقها وتر�سيخها يف 

امل�ستقبل املنظور.

املحافظات  من  عدد  يف  احلكيم  عمار  ال�سيد  �سماحة  األقاها  التي  الكلمات  اإن   
واملدن العراقية ت�سكل تدويناً ملنا�سبات اجتماعية اإن�سانية، تر�سخ ثقافة املودة والرحمة 
التي اأمر اهلل تعاىل ور�سوله |بها، و�سواًل اإىل الغاية الفا�سلة، وهي بناء نظام اإن�ساين 

م�سّدد بالتقوى، وموؤيد بعناية املوىل، وبعمل املخل�سني من عباده...
واهلل املوّفق

امل�سادر



الزواج �سكينة 
وا�ستقرار



9

الف�سل الأول

الزواج �سكينة وا�ستقرار)))
    
    

ما اأطيب هذه الليلة، وما اأحلى هذا اجلمع، وما اأكرث الر�سائل والدالئل التي يحتويها 
هذا اللقاء االإمياين القائم على اخلري والرب والتقوى، والذي  ياأتي حتقيقاً ل�سّنة اإلهية طاملا 
ب�سر بها ر�سول اهلل |واآل بيته الكرام، فهو يوم كرمي يتزامن مع منا�سبة عظيمة هي 
زواج اأمري املوؤمنني علي × من بنت ر�سول اهلل |الزهراء البتول ×، زواج القدوة 

من القدوة، وزواج القمة من القمة.
    اليوم يقف جمعكم املوؤمن ليتبارك بهذه املنا�سبة الكرمية، ويعلن انطالق حياته 
وعلى   ،| اهلل  ر�سول  نهج  على  كونها  التفاوؤل  على  تبعث  انطالقة  وهي  الزوجية، 
اأن يبارك لكم اأحبتي واأبنائي وبناتي  نهج علي وفاطمة×، ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل 

العر�سان، متمنني لكم النجاح والتوفيق وال�سعادة.

اأيها االأعزاء:
 قال اهلل تعاىل يف ُمكم كتابه الكرمي:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

)1)- ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي العا�شر يف بغداد 2012/10/19.
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اإليها، وجعل بينكم مودة  لت�سكنوا  اأزواجاً  اأنف�سكم  اأن خلق لكم من  اآياته  }ومن 
ورحمة، اإّن يف ذلك الآيات لقوم يتفكرون{)2()�سدق اهلل العلّي العظيم(. 

احلياة،  يف  الزوجني  بني  االأمد  طويلة  �سراكة  مالمح  ر�سمت  ال�سريفة  االآية  هذه 
اآيات اهلل، وانطالقة  اآية من  الزواج  باأّن  توؤّكد  وحملت يف طّياتها م�سامني مهمة، فهي 
تتحكم مبجرى  التي  القوانني  ومع  االإلهية،  االإرادة  ومع  االإن�سانية،  الفطرة  مع  تن�سجم 
اأّن  والقول  اأزواجاً،  اأنف�سكم  من  لكم  اأن خلق  اآياته  ومن  النكاح،  اآياته  فمن  التاريخ، 
االندماج  حالة  اإىل  اإ�سارة  هو  اإمنا  الزوج،  نف�ص  من  والزوجة  الزوجة،  نف�ص  من  الزوج 

واالن�سهار والتكامل املطلوبة بني الزوجني.
اأيتها  وعليِك  نف�سك،  اأنها من  قرينتك على  اإىل  تنظر  اأن  ال�ساب  اأيها  لذا عليك   
البنت الكرمية اأن تنظري اإىل عري�سك على اأنه من نف�سك، فاإذا راأى العري�ص اأن عرو�سه 
هي من نف�سه فاإنه حينما يوؤذيها يوؤذي نف�سه، وكذلك تكون نظرة العرو�ص جتاه عري�سها، 

وهذا املعنى بعيد عن دائرة االأنانية وال نتمنى الأحد منا اأن يكون اأنانياً.  
 اأنظروا اأيها االأحباء كم هي عميقة هذه االآية ال�سريفة، وكم هي عميقة هذه الروؤية، 
اأي نظرتكم اإىل القرين االآخر على اأنه من اأنف�سكم، وقد وردت عبارة: لت�سكنوا اإليها، 
الأن  ملاذا؟  م�سكناً  ي�سّمى  والبيت  والهدوء،  والطماأنينة  باال�ستقرار  ال�سعور  وال�سكنى 
االإن�سان يرتاح فيه، والأنه مكان اال�ستقرار بعد العمل والعناء طوال النهار، وكم هو عميق 

هذا التعبري، اأزواجاً لت�سكنوا، الالم الم التعليل، اأي اأّن هذا الزواج يعّلل باال�ستقرار.
ومن  االإن�سان،  عند  التوازن  حالة   يوجد  النف�سي  اال�ستقرار  الأن  مهم  اأمر  وهذا    
اأما من يكون  يت�سّرع يف اتخاذ القرارات ثم يندم عليها،  يكون غري متوازن تراه مربكاً 
م�ستقّراً فتبدو �سخ�سيته متوازنة، والتوازن يوّفر له ح�سانة من التجاوز وارتكاب احلرام 
الذي يفعله االإن�سان غري املتوازن والعياذ باهلل، وهذا االأمر اأتى احلديث عنه يف الروايات: 

)من تزوج فقد اأحرز ن�سف دينه، فليتِق اهلل يف الن�سف الباقي())(.

)2) �شورة الروم: الآية 20.
مة املجل�شي، اجلزء100، �ص 219. )))   بحار الأنوار: العلاّ
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  فاإذا تزوجت وح�سلت على اال�ستقرار �سار لديك ح�سانة، واحل�سانة تدفع االإن�سان 
نحو التكامل، فمن اأراد االآخرة عليه اأن يبداأ بالزواج، الأن طريق االآخرة هو بناء احلياة 
تعاىل يف كتابه  يقول  ال�سياق  ب�سكل �سحيح، ويف هذا  ملذاتها  واال�ستفادة من  الدنيا 
ِذيَن  ْزِق ُقْل ِهَي ِللَّ َباِت ِمْن الرِّ يِّ ِتي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ الَّ َم ِزيَنَة اهللَّ الكرمي: }ُقْل َمْن َحرَّ

ُل االآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن{))(. ًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�سِّ نَْيا َخاِل�سَ َياِة الدُّ اآَمُنوا يِف احْلَ
االلتزام  وطريق  الديانة  طريق  الأنه  الزواج،  هو  للملذات  ال�سحيح  فالطريق  اإذن   
تلك  من  وتقرتب  تتكامل  ويجعلك  وال�سعود،  التاألق  من  وميّكنك  نك  يح�سّ الذي 
بينكم  )وجعل  الكرمية:  االآية  يف  ورد  وقد  االإ�سالم،  يف  رهبانية  فال  العالية،  املقامات 
مودة())(، وكم هي مهمة هذه العبارة، اإذ اإنها مبة و�سفقة وتوا�سل وحر�ص واإ�سعار 

باالهتمام واإ�سعار بالرعاية.
فالزوجة )ريحانة ولي�ست قهرمانة()6( كما يقول اأمري املوؤمنني ×، وهذه البنت اأمانة 
بيديك يا بنّي، ومنذ اليوم عليك اأن تفكر مبوجود كرمي يف بيتك، عرو�سك التي وثق 

اأهلها بك و�سلموك اإياها اأمانة، فكيف ميكن اأن تتعامل معها؟
 عاملها برعاية واحرتام وتقدير، وتفنن يف ا�ستخدام العبارات اللطيفة، واجعلها ت�سعر 
باحلنان وتتعلق بك، فاإذا اأردنا معاجلة ق�سية الزوجة التي تنظر اإىل غري زوجها، فاإّن اأول 
ر بحقها ومل يعطِيها  ما يجب اأن ننظر اإليه هو كيف يتعامل زوجها معها، فقد يكون ق�سّ

احلنان الكايف، مما يدفعها اإىل املع�سية واجلرمية.
لذا عليك اأن تدرك اأيها الزوج اأّن دورك لي�ص دور املت�سلط الديكتاتور اجلبار مت�سك 
الع�سى بيدك وتقف على راأ�سها، واأنت اأيتها البنت الكرمية عليِك اأن تدركي اأّن الزوجة 
ال تاأخذ دورها باخلديعة واملكر: }اإن كيدكن عظيم{)7(، فاملراأة قد تختار الطرق امللتوية 

)))    �شورة الأعراف: الآية1.

)))    �شورة الأعراف: الآية1.
))) - ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، اجلزء)، �ص 1179.

)7(  �سورة يو�سف: االآية 28.
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وهنا  ق�سري،  الكذب  حبل  الأّن  تنك�سف  ولكنها  ال�سحيح،  الكالم  تتكلم  وال  اأحياناً 
تهتّز العالقة وتهتّز الثقة، لذا يجب الت�سرف بال خديعة وال مكر، واإمنا بحنان وب�سفافية 

وب�سراحة وو�سوح، فالعالقة الوا�سحة هي العالقة الناجحة. 
اأّيها االأحّبة: تفننوا يف املحبة هو املفتاح ال�سحري حلل امل�ساكل، ولبناء عالقة زوجية 
ناجحة ال ميكن اأن تنفك اإاّل بانتهاء احلياة بعد عمر طويل، لكّن جميعاً بناتي الكرميات 
هذه البدلة البي�ساء، بدلة العر�ص، تدخلن بها اإىل ع�ص الزوجية ولي�ص ال�سجن حتى ولو 
كان ذهبياً، فهو م�سكن تدخلن اإليه ببدلة بي�ساء، وتتخذين القرار يف هذه الليلة باأن ال 
تخرجي منه اإاّل  بالكفن االأبي�ص، بعد عمر طويل اإن �ساء اهلل، وهذا قرار ال رجعة فيه، 
اأن تدقق يف من  ال�ساب عليك  اأيها  فاأنت  الزواج،  التو�سيات كثرية قبل  نرى  ولذلك 
تريد اأن تقرتن بها، واأنت اأّيتها البنت قبل القبول عليِك اأن تتاأكدي مما اإذا كان العري�ص 
جديراً بِك، واإذا تاأكد كل منكما من خياره، وم�سيتما يف هذا الطريق واأعلنتما الزواج 

فال رجعة، فيجب اأن تقتنعا مبا اأقدمتما عليه.
ولعلك اأيها الزوج ترى عرو�سك غري كاملة، فاعلم اأن كاًل منا لديه م�سكلة، ولو كنا 
االأكرث،  وهي  االإيجابيات  اإىل  ننظر  اأن  علينا  لذا  مع�سومني،  اأو  اأنبياء  الأ�سبحنا  كاملني 
واأنِت يا ابنتي الكرمية ال تنظري اإىل غري زوجك،  واعلمي اأنه اإذا فقد �سيئاً ففيه اأ�سياء 
غري موجودة يف �سواه، وما دام وثق اأحدكما باالآخر، وتزوج اأحدكم باالآخر، وجل�ستما اإىل 
طاولة الزواج على حب اهلل، فقدرك اأيها الزوج اأن تعامل زوجتك باملحبة واملودة، وحتاول 

اأن ت�سرح لها كيف تنظر اإىل احلياة وتدّلها على طبائعك، وكيف تتوقع لها اأن تكون. 
واأنت يا ابنتي الكرمية ا�سرحي لزوجك طبائعك و�سلوكك وتوقعاتك منه، ف�سراكة 
االأ�سرة حتتاج اإىل تنازالت، واإذا جنحنا يف حتقيق هذه التنازالت املتبادلة �سوف ن�ستطيع 
االجتماعية  ال�سراكات  يف  التنازالت  حققنا  واإذا  االجتماعية،  ال�سراكة  يف  نحققها  اأن 

ن�ستطيع اأن نحققها يف ال�سراكات ال�سيا�سية. 
واإذا  والقّيم،  الرجل  اأنك  اإرادتك بحجة  تفر�ص  اأن  مثاًل  الزوج  اأّيها  يحّق لك  فال 
فعلت ذلك تكون غري مدرك ملعنى القيمومة، واأنت يف الواقع مدير، واملدير الناجح اأحياناً 
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الالعبني،  بقية  اأكرث من  يرك�ص  اأحياناً  الريا�سة  فريق  والكابنت يف  نف�سه،  ي�سغط على 
وكونك قّيماً يعني اأنك مدير، وكونك مديراً يجب اأن ترعى فريقك. 

وتدرك  عنقه،  يف  اأمانة  اأ�سبحت  عرو�سه  اأن  فيها  العري�ص  يدرك  التي  اللحظة  ويف 
العرو�ص اأن هذا ال�ساب اأ�سبح زوجها فاإّن عليها اأن حترتمه لت�سود املحبة واملودة وت�سري 

معه يف طريق الزوجية. 
ويف هذا االإطار، ورد عن ر�سول اهلل |: )وما زال جربائيل يو�سيني بالن�ساء حتى 
لعلهن  لهن على كل حال  )فالطفوا   :× �سيحرم طالقهن()8(، وعن علي  اأنه  ظننت 

يح�سّن الفعال()9(.
اأن متتلك قلبها، وعنه  بالق�سوة والفر�ص والهيمنة والت�سلط ال ت�ستطيع  فاإّنك  وعليه 
الدنيا  به خري  اهلل  يريد  رجل  اأو  �سهيد  اأو  �سديق  اإاّل  العيال  يخدم  قال: )ال  |اأّنه 

واالآخرة()11(، مبعنى اأنه اإذا اأراد اهلل به خرياً يوفقه خلدمة عياله واأطفاله.
اأنظر كم هي كبرية هذه املودة واملحبة، وعنه |اأّنه قال: )خريكم خريكم لن�سائه 
يتفقدهن  واحدة،  ليلة  يف  بهّن  |يطيف  اهلل  ر�سول  كان  لن�سائي()11(،  خريكم  واأنا 
اأجمعهن قبل اأن ينام يف مل ا�سرتاحته، يرعاهن وهو نبّي وم�سوؤولياته متعددة، وعنه 
م�سجدي  اعتكافه يف  من  تعاىل  اهلل  اإىل  اأحب  عياله  عند  املرء  قال: )جلو�ص  |اأّنه 
بعد  االأر�ص  بقعة يف  اأهم   النبّي  يتكلم يف م�سجده، وم�سجد  الر�سول  هذا()12(، وكان 

امل�سجد احلرام.
اأّن  اأيها االأحبة: هناك بع�ص التقاليد والعادات غري ال�سليمة يف جمتمعاتنا، ومنها   
الرجل، بعد انتهائه من عمله، يذهب مع اأ�سدقائه لق�ساء االأوقات، اأي اأنه يذكر اجلميع 

اإاّل زوجته، وهذا خطاأ، بل يجب عليه اأن يق�سي وقتاً مع عياله.
)8)  تف�شري ال�شمرقندي: اأبو الليث ال�شمرقندي، جزء1، �ص228.

)9)  كنز الفوائد: اأبو الفتح الكراجكي ، �ص177.
)10)  تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: اأبو احل�شن ورام بن اأبي فرا�ص املالكي الأ�شرتي، دار �شعب، اجلزء2، �ص122.

)11) من ل يح�شره الفقيه: ال�شيخ ال�شدوق، ج)، �ص ))).
)12) ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص )118.
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 كما اأّن هناك بع�ص التو�سيات التي تعزز املحبة يف نفو�سكن بناتي الكرميات ناأخذها 
عن ر�سول اهلل |واأهل بيته الكرام، فقد ورد عن ر�سول اهلل |قوله: )حق الرجل 
م�سكلة كبرية،  زمان  اأيام  ال�سراج  وكان  الطعام())1(،  واإ�سالح  ال�سراج  اإنارة  املراأة  على 
واليوم اأي�ساً هو م�سكلة لكنها خارجة عن اإرادتنا، ويعني باإ�سالح الطعام �سوؤون البيت، 
وهذا حق الرجل على املراأة، فالتي تريد الدخول اإىل قلب زوجها �سبيلها اإىل ذلك التفنن 

بالطعام.
املراأة  اإذ  يجب على  به())1(،  بيتها فرتحب  باب  ت�ستقبله عند  )واأن   :| وقوله 
اأن ت�ستعد ال�ستقبال زوجها بكلمات رقيقة وبابت�سامة، وجتعله ي�سعر اأنها تهتم به وترعاه 
وجتند حياتها خلدمته، وهذا �سهم طيب يدخل اإىل القلب ويجعل الرجل متعلقاً بزوجته، 
املحبة،  املودة  تعزز  التي  املهمة  املداخل  من  الزوج  و�سوؤون  البيت  ب�سوؤون  فاالهتمام 
االأمور  هذه  تختزل  واليوم  تو�سئه())1(،  واأن  واملنديل  الط�ست  له  تقدم  )وان  وقوله: 
برعاية الرجل واالهتمام به حتى يتعلق بها، )واأن ال متنعه من نف�سها()16(، وهذه ق�سية 
اأ�سا�سية واأعتذر الأنني اأحتدث بهذا املو�سوع لكن ال حياء يف الدين يا اأحبتي )واأن ال 
متنعه نف�سها اإاّل من علة()17(، اأما اإذا كان بها عّلة اأو عار�ص مر�سي فهذا بحث اآخر، وما 

�سوى ذلك غري مقبول. 
هذه  من خالل  لك  االن�سداد  وعلى  نف�سه  على  زوجك  اأعيني  الزوجة  اأّيتها  لذا 

اخلطوة، وقد ورد عن اأبي جعفر الباقر × قوله: )جهاد املراأة ح�سن التبّعل()18(، فاأن 

))1) م�شتدرك الو�شائل: املريزا النوري، جزء)1، �ص))2.

))1) م�شتدرك الو�شائل: املريزا النوري، جزء)1، �ص))2.

))1) م�شتدرك الو�شائل: املريزا النوري، جزء)1، �ص))2.

))1) م�شتدرك الو�شائل: املريزا النوري، جزء)1، �ص))2.

)17) م�شتدرك الو�شائل: املريزا النوري، جزء)1، �ص))2.
)18) الكايف: ج)، �ص9، احلديث1.
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حت�سني خدمة زوجك فاأنت جماهدة، الأن جهاد الرجل يف �ساحات املعارك، واأما جهادك 
اأنت اأّيتها الزوجة الكرمية فيتمّثل يف كيفية رعاية زوجك واالهتمام به )واأعظم النا�ص 

حقاً املراأة زوجها()19(.
فالزوج اأواًل وثانياً وثالثاً، وبعد ذلك ياأتي دور االآخرين من االأب واالأخ، وقد ورد 
عن ر�سول اهلل |قوله: )من كان له امراأة توؤذيه مل يقبل اهلل �سالتها وال ح�سنة من 

عملها حتى تعينه وتر�سيه()21(. 
لذا اأّيتها الزوجة، ما دام الزوج غا�سباً ب�سببك ف�سالتك غري مقبولة، وفعلك احل�سن 
ال اأجر له )واإن �سامت الدهر()21(، حتى هذا ال�سوم باطل اإذا كان الزوج غا�سباً وغري 

را�ص عنها. 
اأّيها الزوج اأي�ساً مثل ذلك الوزر والعذاب اإن كنت لزوجتك موؤذياً ظاملاً،  وعليك 
فاإذا اآذيتها ال يقبل اهلل لك الفعل احل�سن، وهنا نعود اإىل م�سمون االآية الكرمية والتي 
فيها )وجعل بينكم مودة(، كم هي عميقة ومهمة وموؤثرة، )ورحمة( وهي حالة التنا�سر 
والرتاحم والتعاون والتعا�سد وم�ساعدة الفرد لالآخر، وتعّرف الزوج  على طباع و�سلوك 

الزوجة وبالعك�ص.
التوازن  اإىل هذا  اإىل االلتفات  الزوجني حتتاج  ال�سراكة احلقيقية بني  فاإّن  ومن هنا 
وال  بحقوقهما  التفكري  والزوجة  الزوج  بداأ  فاإذا  احلقوق،  وبني  الواجبات  بني  الدقيق 
الزوجية  احلياة  ت�سيع  االآخر  على  نقاطاً  ي�سجل  منهما  و�سار كل  بواجباتهما،  يفكران 
التي من املفرت�ص اأن تقوم اأ�ساًل على تعاون كل منهما مع االآخر، واملطالبة امل�ستمرة 

باحلقوق وجتاهل الواجبات يعّر�ص احلياة الزوجية اإىل خماطر كبرية جداً.
اإاّل يف يوم الزفاف، وكان حينما  ف�سابقاً مل يكن ي�سمح للزوج حتى بروؤية زوجته 
يدخل عليها ي�ساألها �سوؤااًل واحداً هو: هل اأنت معي على الزمن اأم مع الزمن علّي ؟ 

)19)  الكايف: ج)، �ص)70.
)20) ميزان احلكمة: الري�شهري، ج2، �ص )118.
)21) ميزان احلكمة: الري�شهري، ج2، �ص )118.
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الأن  كبرية  معاين  يحمل  الب�سيط  ال�سوؤال  وهذا  الزمن،  على  معك  اأنا  بل  ال  وجتيبه: 
الزمن فيه رخاء وفيه ع�سر، وبالرغم من ب�ساطته ميّثل منهجاً يف احلياة، وين�سجم متاماً مع 

فهمنا االإ�سالمي.

اأيها االأعزاء:
اإ�سمحوا يل باأن اأحتدث بح�سور االآباء واالأمهات الكرام عن م�ساألة مهمة اأخرى 
يف جمتمعنا اليوم، وهي اأن جزءاً مهماً من امل�ساكل الزوجية تعود اإىل دور االأهل 
اإذا  اأخذ دور امل�ساعدة، ولكّنه يكون هّداماً وخطرياً  اإذا  اإيجابياً جداً  الذي  يكون 
اأخذ دور التدخل يف �سوؤون الزوجني، فلي�ص الأم الزوجة واأبيها اأن ي�سدرا البنتهما 

تعليمات بعد زواجها مما يوؤدي اإىل خراب حياتها وعودتها اإىل بيتهما ال �سمح اهلل.
واأنتم يا اأهل الزوج، �سحيح اأّن البنكم القيمومة على زوجته لكنكم ال متلكون 
اأنتم القيمومة عليها، وال يحق لكم التدخل يف يوميات احلياة الزوجية البنكم، نعم 
امل�ساعدة االإيجابية مطلوبة ولي�ص التدخل، عليكم اأن تعتربوا هذه الزوجة بنتكم، 
فاإذا خطت خطوة غري �سحيحة ال حتر�سوا ابنكم عليها، بل قّللوا من حجم اخلطاأ، 

ودافعوا عن مواقفها، بحيث ي�سعر اأنكم تدافعون عنها، لذا ين�سّد اإليها اأكرث. 
واأنتم اأي�ساً يا اأهل البنت اعتربوا زوج ابنتكم هذا ابناً لكم، والبنت بعد الزواج 
يجب اأن تعترب بنتاً الأهل الزوج، والزوج يجب اأن يعترب ابناً الأهل الزوجة، وبهذه 

الطريقة ميكن اأن حتفظ العالقة الزوجية وتكون عميقة بني الزوجني. 
ويف هذا املجال اأذكر لكم مثاًل �سعبياً يقول: )العمة لو ر�ست بالكنة كان اإبلي�ص 
دخل اجلنة(، اإذن، ال�سورة املر�سومة مقدماً اأنه ال ميكن اأن تر�سى العمة بزوجة ابنها، 
وهذا خطاأ، لذا اأّيتها العمات الكرميات اأ�سعرن بنات النا�ص منذ اأول ليلة يدخلن 
البنت  ففراق  الزوجية الأبنائكّن،  ت�ستقيم احلياة  بناتكن، حتى  اأنهن  بيوتكن  فيها 

�سعب جداً ولكن افرتاقها وطالقها اأ�سعب.
واأنا اأعتذر عن التحدث يف هذا االأمر يوم الزواج، ولكن ال ينجح الزواج اإاّل اإذا 
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تداركنا االأخطار والعوار�ص الناجتة منها، فاحر�سوا اأّيها االأعزاء على اأن ال تفرتقوا، 
وينطلق  وي�سعد  املجتمع  يرتاح  وبذلك  النهاية،  حتى  الطريق  بهذا  ت�سريوا  واأن 

انطالقته ال�سحيحة. 
الزوجية، فعن  لنجاح احلياة  االأدوار  توزيع  اأهمية  اإىل  االإطار  اأ�سري يف هذا  كما 
ال�سادق × -ونحن نتربك يف ذكره، بهذا العر�ص اجلماعي امليمون- اأنه قال: )كان 
اأمري املوؤمنني × يحتطب وي�ستقي وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز()22(، اأي 
اأن العمل داخل البيت كانت تهتم به فاطمة الزهراء×، واالأعمال خارج البيت 

كان يقوم بها علّي ×. 
اأغلق اهلل عنها  اأيام  امراأة خدمت زوجها �سبعة  )اأمّيا  اأنه قال:   × الباقر  وعن 
اأّيها ت�ساء())2(، فخدمة  اأبواب النار، وفتح لها �سبعة اأبواب اجلنة تدخل من  �سبعة 

الزوج �سمان اجلنة.
وقال اأي�ساً ×: )ما من زوجة ت�سقي زوجها �سربة من ماء اإاّل كان خرياً لها من 
عبادة �سنة �سيام نهارها وقيام ليلها())2(، وهذا طريق �سعادة الدنيا و�سعادة االآخرة.

والنقطة االأخرية التي اأود التطرق اإليها هي: م�ساألة ت�سهيل الزواج، وهي ق�سية 
مهمة واأجرها عظيم جداً، فعن علي × اأّنه قال: )اأف�سل ال�سفاعات اأن ي�سفع بني 
زّوج  قال: )من  اأّنه   × ال�سادق  نكاح حّتى يجمع �سملهما())2(، وعن  اثنني يف 

اأعزب كان ممن ينظر اهلل اإليه يوم القيامة()26(.
فال�سعادة االأخروية هي يف هذا الطريق، لذلك فاإّننا يف هذا اليوم الكرمي نتقدم 
اأن ن�سنع هذه  اأولئك املح�سنني االأطياب الذين �ساهموا يف  بال�سكر اجلزيل لكل 
ال�سعادة والبهجة، وندخلها اإىل هذا العدد الكبري من اأبنائنا وبناتنا يف بغداد العزيزة 

)22) اأ�شول الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)8.
))2)  ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص)118.

))2)   ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص)118.
))2)  ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص1181.
))2) ميزان احلكمة، حممد الري�شهري، ج2، �ص1180.
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على قلوبنا، و)عمار( لي�ص تاجراً، واإمنا خادماً يتحرك على هوؤالء املح�سنني، وينقل 
هذا االإح�سان، ن�ساهد مثل هذه الفرحة وهذه ال�سعادة.

واإىل  املدين  املجتمع  املوؤ�س�سة احلكومية ومنظمات  اإىل  نتوجه  فر�سة الأن  وهي 
مي�سوري احلال، واأهل اخلري يف بلدنا اأن يهتموا برعاية هذا اجليل ال�ساب، وامل�ساعدة 
على اإ�ساعة ثقافة الزواج، يوماً بعد اآخر، لكي ال نرى �ساباً يريد اأن يحفظ دينه ويبني 

اأ�سرة لكنه يواجه م�ساكل يف حتقيق هذا االأمر.
املحراب  و�سهيد  احلكيم  االإمام  ومراجعنا  �سهدائنا  اأرواح  اليوم  هذا  يف 
وال�سهيدين ال�سدرين والعلماء املراجع وال�سهداء ال�ساحني، هذه االأرواح حا�سرة 
اأن  تعاىل  اهلل  ن�ساأل  والكرمي،  الطيب  التجمع  بهذا  وفرحة  �سعيدة  وناظرة  اأحبتي، 
ملجتمعنا،  واخلدمة  والعزة  والكرامة  ال�سعادة  مليئة  حلياة  منطلقاً  الليلة  هذه  تكون 

وفيها االنطالق بعبادتنا اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل.
�سكراً لكم اأحبتي، واأمتنى لكم اأن حتيوا حياة �سعيدة، واأن تاأخذوا املالحظات 
التي حتدثنا عنها بعني االعتبار، لبناء اأ�سرة ناجحة، فيها اخلري لكم ولهذا املجتمع 

الكرمي وهذا الوطن احلبيب، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



اأهمية الزواج 
يف الإ�سالم



20

الف�سل الثاين

اأهمية الزواج يف الإ�سالم )1(

  

اأبي  واملر�سلني  االأنبياء  و�سيد  العاملني  رب  وحبيب  نبّينا  على  وال�سالم  وال�سالة   
القا�سم امل�سطفى ممد، وعلى اآل بيته الطيبني الطاهرين و�سحبه املنتجبني.

ال�سادة االأفا�سل االأبناء العر�سان  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
ما اأجمل اأن نق�سي هذه االأوقات يف عبادة اجتماعية ودينية واإن�سانية، فالزواج هو 
املدخل والبداية حلياة جديدة لالإن�سان، وما اأجمل اأن يتّم هذا اللقاء وهذه ال�سلة بني 
الزوجني يف اأيام كرمية واأعياد عظيمة هي من اأيام اهلل، ونحن نتفاءل خرياً حينما يكون 
الزواج يف رحاب عيد اهلل االأكرب، يف رحاب عيد الغدير االأغر، جعلنا اهلل واإياكم من 

املتم�سكني بوالية اأمري املوؤمنني واالأئمة االأطهار من بعده. 
االإ�سالم  مدر�سة  من  درو�ساً  فيها  نتلقى  واأيام  عربة،  واأيام  و�سرور،  فرحة  اأيام  هي 
وال�سراكة  والتفاهم  التعاون  يف  ودرو�ساً  والعطاء،  واحلياة  االإن�سانية  يف  درو�ساً  الكربى، 
بني الزوجني، فهذه العالقة اأحبتي واأبنائي اإذا ما جت�سدت فيها �سراكة حقيقية، واإذا ما 
اأعطى كل من الزوجني قلبه لالآخر؛ اأعطى املحبة، واأعطى الرقة، واأعطى اللطف والعهد 

)1)    ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي احلادي ع�شر يف الديوانية 2012/11/1 .
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على اأن يعي�ص مع �سريكه يف ال�سّراء وال�سّراء، حينذاك �ستنجح هذه العالقة وتتحول 
اإىل مطة مهمة من مطات ال�سعادة يف احلياة االإن�سانية. 

العالقة  هذه  جناح  هو  الدنيا  يف  االإن�سان  �سعادة  ومداخل  مفاتيح  اأهم  اأحد  ولعل 
الزوجية، فقد ميلك مليارات من االأموال، وقد يكون لديه جتارة ووجاهات كبرية، لكنه 
داخل  اإذا كان مرتاحاً  املقابل  يقال، يف  البيت غري �سعيد ويحيا حياة �سقيمة كما  يف 
متوفرة  غري  املالية  واالإمكانات  احلال،  فقري  كان  لو  �سعيدة، حتى  حياته  تكون  البيت 
لديه، فهو يف هذه احلال يعود اإىل بيته فيجد فيه قلباً حنوناً يحت�سنه وي�ستقبله ويخفف 

معاناته في�سعر اأّنه اأ�سعد النا�ص.
وباملواقع االجتماعية، بل هي يف  بالوجاهات  ولي�ست  باملال،  لي�ست  اإذن  ال�سعادة 
جوهرها �سعور بالراحة وال�سكنى وال�سكينة، وهذه ال�سكينة ال يجدها الزوج اإاّل يف بيته 

ويف ح�سن زوجته، وال جتدها الزوجة اإاّل يف ح�سن زوجها، هذه �سّنة اهلل و�سّنة احلياة.
غري  تعني  واالأيامى  منكم})2(،  االأيامى  {وانكحوا  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم 
} احلياة،  زوجها  فارق  التي  اأو  زوجته،  توّفيت  ثم  متزوجاً  يكون  من  اأو  املتزوجني، 

ُ ِمْن  نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َواإَِماِئُكْم اإِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهْم اهللَّ احِلِ َواأَنِكُحوا االأََياَمى ِمْنُكْم َوال�سَّ
ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم}. ِلِه َواهللَّ َف�سْ

اإذا كنت تخ�سى الفقر: )اإِْن  وهذه من الق�سايا النادرة التي اأعطاك اهلل بها �سماناً 
َعِليٌم(، فاهلل يدبر االأمر لك، ويوفر لك،  َوا�ِسٌع   ُ ِلِه َواهللَّ ُ ِمْن َف�سْ ُيْغِنِهْم اهللَّ ُفَقَراَء  َيُكوُنوا 
وي�سهل لك، وما عليك اإاّل اأن تقرر وتتخذ اخلطوة ال�سحيحة والباقي على رب العاملني، 

هل راأيتم �سخ�ساً تزوج وقال ال اأعرف كيف اأدبر اأمري؟

اأيها االأعزاء:  
ال�ساب وال�سابة مل يتزوجا فهما  الزواج، ومادام  مبو�سوع  لقد اهتم االإ�سالم كثرياً 
م�ستقرة،  غري  �سخ�سية  ذو  االإن�سان  الأن  والتحديات،  االبتالءات  من  للكثري  عر�سة 

)2) �شورة النور: الآية2).
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ويعي�ص حالة من اختالل التوازن، وله احتياجات اإن�سانية ال يعرف كيف يلّبيها، واهلل 
�سبحانه وتعاىل بلطفه اأوجدها فيه، لذا فاإن الزواج طماأنينة وا�ستقرار و�سكينة، وتوازن يف 

�سخ�سية االإن�سان؛ ومن هنا جند الرتكيز والتاأكيد الكبري على هذا املو�سوع.  
 ويف هذا املجال نذكر عن االإمام الر�سا ×، رواية  جميلة ولطيفة، حيث يقول: 
)ولو مل يكن يف املناكحة وامل�ساهرة اآية منزلة وال �سّنة متبعة، لكان ما جعل اهلل فيه من 
بّر القريب وتاآلف البعيد، ما رغب فيه العاقل اللبيب، و�سارع اإليه املوفق امل�سيب، فاأوىل 

النا�ص باهلل من اتبع اأمره، واأنفذ حكمه، واأم�سى ق�ساءه، ورجا جزاءه())(. 
 وهذا يعني اأنه حتى لو مل تكن هناك ن�سو�ص فالزواج تقارب وتاآلف بني الزوجني 
وبني عوائلهما، وهو حالة من الرتابط والتعا�سد والت�سامن، ي�سيع املحبة والوئام، وين�سر 
امل�ساعر الطيبة واالأخالق الكرمية بني النا�ص،اأي اأنه خطوة �سحيحة يجب اأن تتم، فما 
بالك بهذا الكم الهائل من االآيات والروايات الواردة يف ف�سل التزويج، ويف هذا يقول 
مهّياأ  اأّنه  يعني  اأعزباً  ال�ساب  فمادام  العّزاب())(،  النار  اأهل  )اأكرث   :| اهلل  ر�سول 
للوقوع يف احلرام، ولي�ص لديه ح�سانة اأو مناعة، وفريو�ص املع�سية ميكن اأن يفتك به يف 
اأّية حلظة، اأما الزواج فهو كمثل التلقيح الطبي الذي يقي من املر�ص، ومن يكون ملقحاً 

�سد املر�ص فهو اآمن منه. 
ال  نا�ص  يا  تقول  والروايات  االآيات  من  واأمثالها  ال�سريفة  االآية  هذه  جند  ولذلك   
تخافوا من الفقر والعوز، وال جتعلوهما يوؤخرانكم عن الزواج، الأن اهلل �سيوّفره لكم، وعن 
باهلل  اأ�ساء الظن  الفقر فقد  التزويج خمافة  × قوله: )من ترك  ال�سادق  اأبي عبد اهلل 

�سبحانه وتعاىل())(. 
اإذا كان هناك  اأن ال ت�سيء الظن باهلل،   فيا من توؤخر زواجك خمافة الفقر، يجب 
تاجر يقول لك تزوج على ح�سابي، فاإنك تقبل، اأفال تقبل باهلل وبق�سائه؟ اهلل يقول: 

)))  م�شتدرك الو�شائل: املريزا النوري، ج)1، �ص212.
)))  جامع اأحاديث ال�شيعة: ال�شيد الربوجردي، ج20، �ص17.

)))  من ل يح�شره الفقيه: ال�شيخ ال�شدوق، ج، �ص)8).
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ِلِه{)6(، لذا ال ترتدد، و�سّدق اهلل وال ت�سّدق النا�ص،  ُ ِمْن َف�سْ }اإِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهْم اهللَّ
 وعنه �سّلى اهلل عليه واآله قوله: )اأكرث اخلري يف الن�ساء()7(، فال تت�سور اأن زواجك 
الكثري  وي�سّهل  اأمرك  �سيي�ّسر  فهو  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  من  هي  بل  امل�ساريف،  يعني 
عليك، وتاأتيك اأبواب وموارد مل تكن تت�سورها، وكل ذلك بربكة هذه اخلطوة املحببة 

هلل عّز وجّل .

اأّيها االعزاء:   
اأتكلم، ولكن هذا الكالم  اأن  يف ما م�سى كنت مرتدداً يف الكالم، واليوم قررت 
لي�ص لكم، بل ملن مل يخرت، واأقول: اإن على ال�ساب الذي يريد اأن يختار زوجة له اأن 
يدقق فيها ويتاأكد منها، هل هذه �سريكة العمر؟ والزوجة كذلك عليها اأن تدقق وتتاأكد، 
هل هناك تنا�سب يف العمر؟ فاإذا كان عمرك خم�سني �سنة وعمرها )18( اأو )19( �سنة، 
يكون الفارق كبرياً بينكما، و�ستظلمها وتظلم نف�سك معها، فبنت الـ 18 لديها متطلبات 
ال ت�ستطيع اأن تلبيها، اأما اإذا كان الفارق خم�ص اأو �ست اأو حتى ع�سر �سنوات فال باأ�ص، 
وكلما ازداد الفارق يف العمر بني الزوج والزوجة تعر�ست حياتهما الزوجية اإىل م�ساكل.
وهناك ق�سية اأخرى مهمة اأال وهي االأمانة، هل هو اأمني؟ هل هي اأمينة؟ فدينك 
وحياتك ومالك واأ�سرارك وكل �سيء �سيك�سف اأمامها؟ واأنت يا بنت النا�ص كل �سيء 
يتعلق بك �سينك�سف اأمام زوجك، هل هو كفوؤ لك؟ هل اأنت كفوؤ لها؟ اإذن،  يجب اأن 

تتوفر حالة من التكافوؤ بني الزوجني لتنجح حياتهما الزوجية.
�ساحبتي  )اإّن   :× ال�سادق  اهلل  عبد  الأبي  قلت  قال:  اأنه  الكرخي  داوود  عن 

هلكت وكانت يل موافقة وقد هممت اأن اأتزوج()8(.
توّفيت وهو ميتدحها ب�سكل كبري، كانت مريحة يل، وال اأ�ستطيع بال امراأة، قد تقول 

)))  �شورة النور: الآية)).
)7)  و�شائل ال�شيعة: احلر العاملي، ج)1، �ص11.

)8)  مكارم الأخلق: ال�شيخ الطرب�شي، �ص199.
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الن�ساء: انتبه، حتى عندما اأموت ال تتزوج، وباجلنة اإن �ساء اهلل نتالقى، بحياتك اأنت 
على راأ�سي ولكن اإذا كانت هناك اأقدار ماذا اأ�سنع؟ ثم يقول لل�سادق: اإّنها كانت جيدة 

لكني م�سطر للزواج.
وتطلعه على  مالك،  ت�سركه يف  نف�سك، ومن  ت�سع  اأين  )اأنظر  ال�سالم:  فقال عليه 
ح�سن  واإىل  اخلري  اإىل  تن�سب  فبكراً  فاعاًل  البد  كنت  فاإذا  واأمانتك،  و�سرك  دينك 

اخللق()9(.
اإذن، يف ع�ص الزوجية الذي �ستدخله عليك اأن تعرف اأين ت�سع نف�سك، وتعرف 
اأن اأموالك �ستكون �سراكة بينك وبني زوجتك التي �ستطلعها على اأ�سرارك واأماناتك 
اأن تكون طيبة واأخالقها ح�سنة، وهاتان اخلا�سيتان قبل جمالها  ودينك، وهي  يجب 

و�سكلها، فاخرت من هي من اأهل اخلري، واخرت من اأخالقها ح�سنة.
االأخالق،  هو  الزوج  قلب  اإىل  والدخول  النجاح  مفتاح  اأن  اإعلمن  بناتي  يا  واأننّت 
باعتماد  وبناتاً  �سباباً  جميعاً  اأو�سيكم  لذا  املنغ�سات،  بع�ص  وحتّمل  الطيبة  والكلمة 
هذه االأمور اإذا اأردمت النجاح، واإن �ساء اهلل �ستنجحون بحياتكم الزوجية، وهناك اأزواج 
اأو خم�سني �سنة على زواجهم،  كثريون ما زالوا متعلقني بزوجاتهم رغم م�سي ثالثني 

وكلما ازدادت املدة يزدادون تعلقاً بهّن، وكذلك االأمر مع الزوجات .
ونرى االإمام ي�ست�سهد بهذه االأبيات للداللة على هذا املو�سوع:

اأال اإن الن�ساء خلقَن �سّتى    فمنهن الغنيمة والغراُم 
ومنهن الهالل اإذا جتّلى      ل�ساحبه ومنهن الظالُم 

و)اأعوذ باهلل من النوع الثاين(، فمن يظفر ب�ساحلهّن ي�سعد، ومن يغنب )ال يح�سل 
عليها، هل تظلمها اأو ترفع يدك عليها اأو توؤذيها؟ كال، )ومن يغنب فلي�ص له انتقاُم()11(، 
هذا قدرك ويجب اأن تتحمل واأجرك على اهلل، انتبه اأن تظلمها، وانتبه اأن ت�سيء اإليها، 
حتى لو اأ�ساءت قابلها باملعروف، وحاول اأن ت�سلحها وتقنعها اأن ت�سري بالطريق ال�سحيح.

)9) مكارم الأخلق: ال�شيخ الطرب�شي، �ص199.
)10)  الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)2).
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والن�ساء اأنواع اأيها االعزاء:
فهناك اأواًل: امراأة ولود ودود )وهي تنجب اأوالداً وهي ودود، وحالة املودة واملحبة 
للزوج ولالأوالد وا�سحة فيها(، وهي تعني زوجها على دهره لدنياه واآخرته)11(اأي ت�ساعده 
على بالء الزمان، وت�ساعده على دنياه، وت�ساعده على اآخرته، وال تعيقه عن عمل اخلري 
والعبادات، وتاأدية الزيارات و�سالة اجلمعة وغريها، وال تقرتح عليه اأن يذهب بها اإىل 
م�ساوير والتنزه وغري ذلك، وعندما ترى فيه فعل خري وعبادة ت�سّجعه وتعينه على دنياه، 
واإذا كان مهموماً تخّفف همومه وم�ساكله، وهكذا ال تكون مع الزمن عليه،  بل معه على 

الزمن.
فاإذا  تعينه على خري()12(،  )امراأة عقيم ال ذات جمال وال خلق وال  ثانياً:  وهناك 
اأدبرت اأدبرت ال جمال وال اأخالق، نوع من البالء، هذه اأي�ساً منط اآخر من الزوجات، 

يقول عنها االإمام عليه ال�سالم: )عقيم(.
وهناك ثالثاً : )امراأة �سّخابة واّلجة())1(،) �سوتها مرتفع بالبيت بغري �سبب، ت�سبب 
توتر االأع�ساب وبكل ق�سية مهما كانت، واّلجة تذهب وتاأتي(. اإنتبهي على زوجك، 
ا�ستقبليه  تعباً  الزوج  ياأتي  وعندما  االأوالد،  وحّممي  الطعام،  واطبخي  البيت،  ونّظفي 

بوجه با�ّص مريح.
واملوؤ�سف اأن املراأة قد تذهب يف عمل، اأو تكرث من اخلروج والتنزه مع ال�سديقات، 
وترتك امل�سكني ياأتي وال يجد من ينّظف البيت، وال يجد طعاماً لياأكله، ويبداأ بالتفكري 
يف اأ�سياء غري �سحيحة، لذا يا بناتي الكرميات البيت اأواًل، الزوج اأواًل، اأنهني عملكن، 
عند  تخرجي  ال  ولكن  واخرجن،  منه  ا�ستاأذّن  قانعاً،  الزوج  فيه  يكون  الذي  والوقت 

رجوعه، فيجب اأن يجدك يف البيت، وبهذا حتافظني عليه يف ع�ص الزوجية.

)11)    الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)2).

)12)    الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)2).
))1)  الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)2).
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االإر�ساء،  و�سعبة  العيب  هّمازة())1(، )كثرية  واّلجة  �سّخابة  )امراأة  رابعاً:  وهناك 
ودائماً تعتب على اأتفه االأ�سياء وتعطي االأمثلة عن الن�ساء االأخريات وعن اأو�ساعهن 
وعينها على النا�ص، وقد ال تنتبه اأن هناك مئات االأ�سياء التي يعملها لها زوجها(، لذا، 

خذيه بحلوه ومّره وكل �سلوكه، و�سرتين اأنه لي�ص هناك اأف�سل منه .
اخلروج  من  االإقالل  وعليكن  االأوىل،  اخلطوة  زلنت يف  ما  اأننت  الكرميات،  بناتي  يا 
غري ال�سروري ال �سّيما اإذا كان االأزواج يف البيت، كما عليكن االإقالل من املتطلبات 
وال�سكوى والعتاب الأزواجكن �سواء كانوا ال ميلكون عماًل جيداً اأم مل يكونوا قد كّونوا 
اأنف�سهم بعد، الأن ال�سغوط ال�سديدة قد تدفعهم اإىل اخلروج من حياتكم اإىل االأبد، وال 
ترفعن اأ�سواتكن، فكالم املراأة بهدوء هو عزة ووقار لها، لذلك يقول |: )من �سعادة 
املرء الزوجة ال�ساحلة())1(، فهي مبعث ال�سعادة لديه مهما كانت ملمات الدنيا، وعنه 
|: )املراأة ال�ساحلة خري من األف رجل غري �سالح()16(،اأي اأن واحدة �ساحلة ت�ساوي 
األف رجل غري �سالح، ويف املقابل نقل عنه |قوله: )�سر االأ�سياء املراأة ال�سوء()17(، 
وهذا اأ�سواأ �سيء يواجهه االإن�سان، لذلك فاإن الدقة يف االختيار م�ساألة مهمة حتى تكون 

البداية �سحيحة.
وكذلك على الزوجة اأن تدقق يف اختيار زوجها، وال يكون على اأ�سا�ص الع�سرية اأو 
ابن العم اأو ابن فالن اأو )ال ن�ستطيع اأن نقول له ال(. واأوجه كالمي اإىل االآباء الأقول: 
اأن يرى م�سلحة ابنته، ولي�ص لك  اأّيها االأب اأنت ويل على البنت، لكن الويل يجب 
احلق يف الفر�ص عليها اأو توريطها، فاأنت تدمر حياتها حتى ال تخجل من االآخرين، هذا 

اأمر يجعلها تعي�ص غري مرتاحة، وهذا ال يجوز.
يف هذا االإطار قال االإمام  الع�سكري× لرجل ا�ست�ساره يف زواج ابنته: )زّوجها 

))1)  الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)2).
))1)  ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص1187.
))1) ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص1187.

)17)   ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص1188.
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من رجل تقّي فاإنه اإن اأحبها اأكرمها واإن اأبغ�سها مل يظلمها()18(،  اأول ما تراه يف الرجل 
دينه، ومن يخاف اهلل ال يظلمها حتى لو كان ال يرتاح اإليها، وخمافة اهلل والتقوى اأول 
�سفة يجب اأن تبحث عنها يف العري�ص الذي توؤمنه على ابنتك(، و)من زوج كرميته من 
بلياليه احلمراء وهي �ستتلف  �سارب اخلمر فقد قطع رحمه()19(، فهو �سيكون م�سغواًل 
وت�سيع، اأنظر اأواًل اإىل �سلوك الزوج ودينه، و�سواء كان ميلك اأم ال ميلك فاهلل يي�سره، واملال 

لي�ص كل �سيء، بل اإن اأهم �سيء الدين واالأخالق وال�سلوك.
اأقاربه  الأحد  ابنته  زواج  يف  ا�ست�ساره  لرجل  ال�سادق×  قال  نف�سه،  ال�سياق   يف 
وكان �سّيء اخللق: )ال تزّوجه اإن كان �سّيء اخللق()21(، يعني حتى لو كان ابن عمها، 
قل له: اإذهب ورّتب نف�سك واأخالقك وكّون مرتبة لك، وتعال خذها، فنحن ال نعطيك 
فاأنا  مراجعة،  اإىل  حتتاج  اأعرافنا  بع�ص  اأن  اأوؤكد  وهنا  هكذا.  اأخالقك  كانت  اإذا  اإياها 

باملنا�سبة متزوج من ابنة عمي لكن لي�ص بالقوة.

اأيها االأعزاء:
هناك اأي�ساً ق�سية مرجة وح�سا�سة جداً، وهي االإ�سباع العاطفي لكل من الزوجني، 
ولكن ال حياء يف الدين، ويجب اأن نتكلم بهذه الكلمات لتنجح احلياة الزوجية، وال 
بد من القول اإن ثقافتنا االجتماعية وثقافتنا الزوجية ناق�سة، مع االأ�سف ال�سديد، الأننا 

ن�ستحي من الكالم بهذه االأ�سياء يف حني اأن هذه االأمور يجب اأن ُتعرف وُتقال. 
ويا  اإليها،  تلتفت  اأن  يجب  احتياجات  لديها  اإن�سانة  زوجتك  اإن  الزوج  اأيها  فيا 
اإليها، فاإ�سباع االحتياجات  اأّيتها الزوجة اإن زوجك لديه احتياجات يجب اأن تلتفتي 
العالقة،  لنجاح هذه  الزوجني، ومدخل مهم  ل�سعادة  والزوجية مدخل مهم  االإن�سانية 
فاإذا ح�سل و�سعر اأي من الطرفني بعدم باالإ�سباع الكامل فاإنه �سيفكر من حيث يق�سد 

)18)   ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص1182.
مة احللي، ج2، �ص)0). )19) تذكرة الفقهاء: العلاّ

)20)  من ل يح�شره الفقيه: ال�شيخ ال�شدوق، ج)، �ص09).
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اأو ال يق�سد باأ�سياء غري �سحيحة، وتبداأ االنهيارات وتبداأ امل�ساكل الدنيوية واالأخروية. 
فعن اأبي عبد اهلل ال�سادق)21( ×اأنه قال: جاءت امراأة عثمان بن م�سعون )وهو من 
العباد كما هو معروف( ت�ستكي، فقالت: )يا ر�سول اهلل اإن عثمان ي�سوم الدهر(، يعني 
كل اأيامه، وطبعاً النهار)ويقوم الليل(، بالنهار �سائم وبالليل قائم، اأين اأنا من هذه احلياة؟ 
م�سرعاً،  مغ�سباً،  تق�سد، فخرج  ما  فهم  اهلل  ور�سول  املراأة،  موؤدبة هذه  اأنظر كم هي 
ورك�ص،  حذاءه  ينتعل  مل  اأنه  اهلل|لدرجة  ر�سول  غ�سب  �سدة  اأنظر  نعليه،  يحمل 
اأّن هناك خطراً حقيقياً و�سلوكاً غري مقبول، حتى جاء اإىل عثمان فوجده  اإ�سارة اإىل  يف 
ي�سّلي، وتاأكد من الرواية، وهذا لي�ص معناه اأن ال ن�سّلي وال نتعّبد اإمنا العبادة يف وقتها 
يجوز  ال  ولكن  مطلوب،  معينة  اأيام  يف  وال�سوم  مطلوبة،  وامل�ستحبة  مطلوبة،  وال�سالة 
اأن تاأخذ العبادة من االإن�سان كل �سيء، وال يلتفت اإىل عائلته ب�سببها، وقد اأكمل عثمان 
�سالته وان�سرف حني راأى ر�سول اهلل |ودنا منه م�ستف�سراً عن �سبب جميئه، فقال 
بعثني  ولكن  االإ�سالم(،  رهبانية يف  بالرهبانية )ال  اهلل  ير�سلني  عثمان مل  يا   :| له 
باحلنفية ال�سهلة ال�سمحة، ور�سالتي ر�سالة ت�سامح ور�سالة ي�سر و�سهولة، )اأ�سوم واأ�سلي 
واأمل�ص اأهلي(، اأتريد اأن تزايد علي اأنا ر�سول اهلل، واأنا اأخ�س�ص وقتاً الإ�سباع االحتياجات 
االإن�سانية لزوجتي، واأنا ر�سول اهلل واأنت ما اأنت يا عثمان، ملاذا ترتك بنت النا�ص؟ )فمن 

اأحب فطرتي فلي�سنّت �سّنتي ومن �سّنتي النكاح(. 
لذلك اأيها الزوج عليك اأن تهتم بزوجتك، فمجتمعاتنا دائماً تو�سي الزوجة بالزوج، 
وهذا جزء من احلقيقة لكن ال�سحيح واملهم اأن نو�سي الزوج بالزوجة، فكما اأنه اإن�سان 
وله احتياجات، هي اأي�ساً اإن�سانة ولديها احتياجات، ويجب اأن ت�سبع هذه االحتياجات 

ب�سكل �سحيح. 
واإذا كانت االأبواب يف جمتمعاتنا مفتوحة اأمام الزوج وال يوجد عليه رقيب، فهل 
هذا يعني اأن املراأة يجب اأن تتحمل دائماً؟ كال، هذه ق�سية عادلة، واحلاجة م�سرتكة، 

ويجب اأن تلّبى من كال الطرفني جتاه االآخر.  
مة املجل�شي، ج22، �ص))2. )21)  بحار الأنوار: العلاّ
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يف املقابل، نقل عن الباقر عليه ال�سالم قوله: :ال ينبغي للمراأة اأن تعّطل نف�سها وال 
اأن تعلق يف عنقها قالدة()22(، الرجل يقول تف�سلي، تقولني له دعني اأرتدي القالدة، 
وبهذا املقدار االإمام الباقر يقول ال يجوز لها اأن تتاأخر ولو بقدر اأن تلب�ص القالدة، فمادام 
له حاجة اإن�سانية عليها اأن تلبيها له لكي حتفظه، ولكي يبقى عندها وال يفكر ب�سيء اآخر. 
الزوجة اأمانة يف عنق الزوج وعليه اأن يعرف كيف يحافظ على االأمانة؟ اأي�ساً الزوج 
اأمانة يف اأح�سانك اأيتها الزوجة الكرمية، كل من ال�سريكني اأمانة بيد ال�سريك االآخر، 
وهذا هو مفهوم االئتمان واالأمانة، وهو الذي �سيعطي فر�سة حقيقية لبناء عالقة �سحيحة 

فيها احرتام وتقدير وتكرمي، لي�ص فيها اإ�ساءة واإيذاء وال ت�سجيل نقاط. 
اأن ن�سجل بورقة وقلم نقاطاً على �سريكنا، وعند ال�سجار نخرج  فال�سراكة ال تعني 
ما يف �سجلنا، نحن ل�سنا يف �ساحة معركة، وال يف �ساحة مناف�سة ، بل يف حياة زوجية 
و�سراكة، وعليك اأن تغفر لها وهي تغفر لك وت�سفح عنك لت�سري احلياة، ويف هذا االإطار، 
حباً  ازداد  اإاّل  االإميان خرياً  يزداد يف  رجاًل  اأظن  )ما  ال�سالم:  عليه  ال�سادق  عن  نقل 
م�ستوى  معيار  هو  لزوجتك  حبك  فمعيار  لل�سخ�ص،   االإميان  مقدار  اإنها  للن�ساء())2(، 

اإميانك، وكم هي مهمة هذه الق�سية.
وعن النبي |: )اأّي رجل لطم امراأته لطمة اأمر اهلل عز وجل مالك خازن النريان 
بنّي  يا  ال�ساب،  اأّيها  )واأنت  نار جهنم())2(،  يف  لطمة  �سبعني  وجهه  حر  على  فليلطمه 
العزيز، ال تقل اإين �ساب وع�سبي، وال تقبل لنف�سك هذا ال�سيء، فاأنت رجل، وعليك 
اأن تنتبه من اأن تخد�ص رجولتك بهذا العمل، وعندما ت�سيء اإىل بنت النا�ص، اأنظر اإىل 

العذاب، فاهلل وراءها، وي�سعك مع مالك خازن النريان فيعمل ما يعمل معك.
وعن زين العابدين االإمام ال�سجاد �سالم اهلل عليه اأنه قال: )واأما حق الزوجة فاأن 
تعلم اأن اهلل عز وجل جعلها لك �سكناً واإن�ساً، فتعلم اأن ذلك نعمة من اهلل عليك فتكرمها 

)22)  الكايف: ال�شيخ الكليني، ج)، �ص09).
))2) الكايف: ج)، �ص20).

))2)  م�شتدرك الو�شائل: ج)1، �ص0)2.
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وترفق بها، واإن كان حقك عليها اأوجب فاإن لها عليك اأن ترحمها())2(، )�سكينة واأن�ص 
بوقتك معها وهي نعمة اإلهية رزقك اهلل بها كزوجة �ساحلة، وواجبك اأن ترحمها وترعاها 

وتنتبه اإليها(.
وعن االإمام الباقر يف االجتاه االآخر قوله: )ال �سفيع للمراأة اأجنح عند ربها من ر�سا 
القيامة،  يوم  العاملني  رب  عند  مرفوعاً  راأ�سكن  يكون  اأن  يجب  بناتي  فيا  زوجها()26(. 

ويجب اإر�ساء هذا الزوج الأنه مفتاح اجلنة.
)وملا ماتت فاطمة �سالم اهلل عليها، قام عليها اأمري املوؤمنني علّي عليه ال�سالم وقال: 
اأّللهّم اإين را�ٍص عن ابنة نبيك، األلهّم اإنها قد اأوح�ست فاآن�سها()27(، فقد كان علي × 

را�سياً عن فاطمة، وهذه الق�سية اأ�سا�سية يف التوفيق للزوجة.
زوجها()28(،  توؤذي  امراأة  ملعونة  )ملعونة  قال:  اأنه  ال�سالم  عليه  ال�سادق  وعن 
وهناك  يبان،  ب�سرب  وتعذيب  اإم�ساك  بال  توؤذي  وهي  كبري،  كيدها  اأن  املراأة  فم�سكلة 
تعذيب مرتف يعذبه بال دليل، يقطر ماء وما اإىل ذلك، وترى يف االأفالم، واإن �ساء اهلل 

ال يوجد مثلها يف العراق، وهي اأ�سعب واأخطر ولي�ص لها دليل. 
)ملعونة  اإذاً،  الكالم.  ميكنه  وال  يتقلى  جتعله  زوجها  تعذب  اأن  تريد  حينما  فاملراأة 
ملعونة امراأة توؤذي زوجها وتغمه()29(، اأي التي تدخل النكد اإىل قلبه، ويرى الغم عندما 
اأحواله()1)(،  جميع  يف  وتطيعه  توؤذيه  وال  زوجها  تكرم  امراأة  �سعيدة  )و�سعيدة  يراها، 

وت�سمع كالمه.
يا بناتي الكرميات، اإن هذا مدخل مهم لنجاح حياتكن الزوجية، والتي تعتقد اأن 
احلياة الزوجية مفرو�سة بالورود تكون خمطئة، فالزواج لي�ص لطيفاً كله، بل اإن فيه اأ�سياء 

))2) مكارم الأخلق: �ص20).
))2)  ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص)118.

)27)  حياة اأمري املوؤمنني × عن ل�شانه: حممد حممديان، ج)، �ص1).
)28) ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص)118.

)29)  ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص)118.
)0)) ميزان احلكمة: حممد الري�شهري، ج2، �ص)118.
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اأن  اأيتها الزوجة كما على زوجك، منذ اليوم ،  اأي�ساً، لذا عليِك  لطيفة، وفيه م�ساكل 
تنظما حياتكما معاً ، وقد تكون هناك اختالفات يف نوع االأكل واأوقات الراحة، وهذه 
اأمور حتتاج اإىل التفاهم، فالزوج عندما ياأتي اإىل ع�ص الزوجية ياأتي بعادات و�سلوك معني، 

ولي�ص من املنطق اأن يقول اأنا رجل واأنا القيم، فهو لي�ص اإمرباطوراً اأو ديكتاتوراً.  
وما ال نر�ساه للدولة ال ينبغي اأن نر�ساه لالأ�سرة، والقول اإن على الزوجة اأن تن�سيق 
اإن�سانة،  وعليك اأن تتنازل  حياتها على مزاجك كالم غري �سحيح، فاأنت اإن�سان وهي 

قلياًل، وعليها هي اأي�ساً اأن تتنازل قلياًل، وهكذا تلتقيان يف النقطة الو�سط.  
اإّن ال�سراكة حتتاج اإىل تفاهم وحتتاج اإىل ت�سحية من الطرفني لتنجح،  متاماً ك�سراكتنا 
ال�سيا�سية، واأي�ساً كال�سراكة يف التجارة اإذ لي�ص من ال�سحيح اأن يقول اأحدهم اإن الربح 
يل واخل�سارة لك، فنحن �سريكان بالربح واخل�سارة، ومن يقول اأنا الرجل وعلى �سريكتي 

اأن تفعل ما اأقوله، وال تفعل ما ال يعجبني، فهذه لي�ست �سراكة. 

اأيها االأعزاء:
اإن املرحلة االأوىل من الزواج حتتاج اإىل حالة تفح�ص، فاأنت اأيها الزوج تتعرف اإىل 
وكيف  ت�سرب،  وماذا  تاأكل،  وماذا  تتعامل،  وكيف  عاداتها،  وما  حتب،  ماذا  زوجتك، 
اأين امل�سرتكات بينكما، واأين االأمور التي حتتاج  اإليك، وتريان  تت�سرف، وهي تتعرف 

اإىل تعديل لي�سبح هناك ان�سجاما يف عالقتكما.
كثرياً،  وفرحت  الزهور  عمر  يف  اأكرثكم  راأيت  عليكم  اأ�سلم  كنت  عندما  واليوم 
فالزواج املبكر اإذا كان على اأ�سوله، اإن �ساء اهلل، يعترب بداية جناح حقيقية، وال اأقول هذا 
الأن زواجي مت يف عمر ال�ساد�سة ع�سرة، بل الأن االإن�سان عندما يتزوج يف العمر املبكر 
ي�ستطيع اأن يكيف نف�سه، واأن يتطبع على ال�سخ�سية اخلا�سة بزوجته، وهي تتطبع عليه 

وهذا �سيء مهم. 
اأن ينح�سر مبجرد  اإن تفكريهم ال يجب  واأقول لهم  اأخاطب االآباء واالأمهات  وهنا 
حياتهما  وتنجح  �سي�سعدان  اأنهما  من  يتاأكدوا  اأن  عليهم  بل  للبنت،  اأو  لالإبن  الزواج 



32

الزوجية، ويعي�سان �سريكني  متعاونني ولي�سا متعاندين، فهو كان اإىل االآن يف بيت اأبيه 
ويعي�ص حياته مع اأهله، وين�سجم مع ما يريدون وما ي�سربون ويتعاملون، وكيف ينامون، 

ومتى ينه�سون، وهي بدورها تن�سق حياتها مع اأهلها.
اأقاما  اإذا  اإاّل  األلهّم  امل�سرتكة،  اخلا�سة  حياتهما  ولهما  زوجني،  �سارا  فقد  اليوم  اأما 
اأ�سرار  هناك  لكن  االأهل،  مع  يتكيفا  اأن  يجب  فهنا  الكبري  البيت  يف  الزوج  اأهل  مع 
واأهل  الزوج  اأهل  فاإقحام  الزوجني،  كال  قبل  من  عليها  احلفاظ  يجب  وخ�سو�سيات 

الزوجة يف حياتكما لي�ص �سحيحاً.
لذا عليك يا ابنتي اأن حتفظي اأ�سرارك مع زوجك، واأنت يا بني اإعلم اأن م�ستودع 
اأ�سرارك يف حياتك ال�سخ�سية هي زوجتك، واأن هذه حياتكما، واأنتما حّران بها، ويجب 
اأن تبنياها مبا ين�سجم مع ذوقكما، ومما ال �سك فيه اأن اإ�سراك واإدخال اأهل الزوجة والزوج 
يف امل�ساكل الزوجية اخلا�سة بهما يعقد هذه امل�ساكل وال ي�سّهلها اإال يف احلاالت النادرة 
التي يكون فيها العرو�سان �سابني يتقبالن الن�سح وامل�سورة مع التذكري باأن القرار يبقى 

لهما.
اأيها االأحبة، ثمة ق�سية اأخرية اأود التطرق اإليها وهي متابعة امل�سل�سالت، فقد قراأت 
امل�سل�سالت  يتابعون  ممن  العراق  �سباب  بني  ن�سبة  اأكرب  اأن  الديوانية  اإح�سائيات  يف 
املدبلجة هم �سباب الديوانية، لذلك اأحببت اأن اأقول لكل �سباب العراق من الديوانية 
ي�ساهدها  مفيدة وجيدة  م�سل�سالت  وهناك  املعرفية،  الو�سائل  و�سيلة من  التلفزيون  اإن 
النا�ص، وهناك م�سل�سالت �سارة  توؤ�س�ص لثقافة اأخرى، فعندما ي�ساهدها االإن�سان الأول 
نف�سه مما حتتويه من م�ساهد اخليانات واللعب، فزوجة لديها �سديق، وزوج  مرة ت�سمئز 
لديه �سديقة، وعالقات من نوع معني، وبطل الفيلم هو اخلائن وهو من ينت�سر، وطبعاً 
ل�سخ�سيته وقع يف امل�سل�سل، مما يجعل امل�ساهد متعاطفاً مع اخلائن ال مع ال�سحية، وهذه 

اأ�سياء تخالف قيمنا واأخالقنا. 
لذا يجب اأن نختار جيداً ما ن�ساهد على التلفاز، فاأنت اأيها الزوج كنت وحدك، لكن 
من اليوم ف�ساعداً �سرت مع زوجتك �سريكني، فاأنت حتب كرة القدم اأو االأخبار، وهي 
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حتب امل�سل�سل، وال يجب اأن تتجاهل اإرادتها وت�سرّي االأمور باإرادتك، بل يجب اأن تتفقا 
وتتفاهما على متابعة اأ�سياء مفيدة، وغري م�سرة، الأن امل�سر يوؤثر بالنف�ص. 

يبقى القول يا اأبنائي، اإن موؤ�س�سة �سهيد املحراب زّوجت )12( األف �ساب و�سابة، 
وهو رقم مبارك يف هذه االأيام املباركة، وهي اأيام عيد الغدير االأغر، فكلمة �سكر وتقدير 
اأخرى نوجهها اإىل اأولئك املح�سنني الذين �ساهموا يف زرع هذه الفرحة وهذه الب�سمة 

على �سفاهنا جميعاً، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



الزواج املبكر 
ح�سانة من 
احلرام
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الف�سل الثالث

الزواج املبكر ح�سانة من احلرام )1(

االأنبياء  �سيد  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 
واملر�سلني حبيب اإله العاملني اأبي القا�سم امل�سطفى ممد، وعلى اأهل بيته الطيبني 

الطاهرين، و�سحبه املنتجبني امليامني. 
}َوانِكُحوا  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم  العزيز،  كتابه  تعاىل يف ُمكم  اهلل  قال 
ِلِه  ُ ِمْن َف�سْ نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َواإَِماِئُكْم اإِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم اهللَّ احِلِ االأََياَمى ِمْنُكْم َوال�سَّ

ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم{ �سدق اهلل العلّي العظيم.  َواهللَّ
اأعزائي اإخوتي واأخواتي العر�سان)2(، ذويهم واحلا�سرين يف هذا احلفل البهيج، 

ال�سيوف االأكارم، ال�سالم عليكم جميعاً ورحمه اهلل وبركاته. 
يف مي�سان اخلري، مي�سان العطاء، مي�سان اجلهاد والت�سحية والفداء، مي�سان الوفاء، 
نقف اليوم لنعي�ص فرحة وبهجة و�سعادة بتزويج هذا العدد الكبري من اأبنائنا وبناتنا، 
اإخواننا واأخواتنا، وكم لهذا احلدث الكبري من معنى مداليل يف رحاب والدة �سّيدنا 

وموالنا �سيد الكائنات، نبّينا ور�سولنا الكرمي |، وحفيده االإمام ال�سادق ×.
نعي�ص هذه الفرحة يف حفل هو التا�سع من نوعه تنّظمه »موؤ�س�سة �سهيد املحراب« 

)1) �شورة النور: الآية2).
)2)ن�ص كلمة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي التا�شع لأكرث من )00)) �شاب و�شابة يف مي�شان.
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للحكومة  اأي�ساً  و�سكري  امل�ساركني،  وجلميع  احلفل،  هذا  على  للقائمني  ف�سكري 
املحلية وجمل�ص مافظة مي�سان على ح�سورهم ودعمهم الإقامته، وال�سكر متوا�سل 

الأولئك املح�سنني الذين �ساهموا يف �سناعة احلدث البهيج.

�سّنة  ر�سول اهلل|ولنج�سد  �ُسنَن  من  �سّنة  لنعي�ص  اليوم  نقف  االأحبة،  اأيها 
اأوىل  الفرد يف  يعي�سها  التي  التكامل  فالتزاوج هو عملية  الكون واحلياة،  �ُسنَن  من 
يف  االأوىل  اللبنة  االأ�سرة،  ليبني  االآخر  اجلن�ص  مع  يتكامل  اإذ  االجتماعية،  نواته 
البناء االجتماعي، ومن هذه اللبنة تتو�سع الدوائر و�سواًل اإىل املجتمع الذي نبنيه، 

ونتقا�سم فيه احلقوق والواجبات، ونتبادل فيه االأدوار واملواقف. 
النباتات  الثنائية يف  على هذه  معتمداً  ف�سنجده  اإليه،  ننظر  اأن  اأردنا  اإذا  وكاأننا 
ال�سالب  وهناك  واالأنثى،  الذكر  هناك  دائماً  والكون،  االإن�سان  ويف  واحليوانات 
واملوجب كما يف الكهرباء، فنحن نحتاج االآخر، واالإن�سان مهما بلغ، وحتى لو كان 
اإطار  |، فهو يحتاج اإىل اجلن�ص االآخر، واإىل التكامل يف  مبنزلة �سيد الكائنات 

االأ�سرة. 
هذه هي ال�سّنة االإلهية التي ت�سري اإليها اآيات القراآن الكرمي، ومنها قوله تعاىل: 
}ومن كل �سيء{))(، وال تنح�سر باالإن�سان واحليوان بل ت�سمل كل �سيء }َوِمن 

ُروَن{))(. ُكْم َتَذكَّ ُكلِّ �َسْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَّ
الكائنات واملوجودات، ومتثل معلماً  التكامل يف ما بني  اإذاً هي حالة  الزوجية 
اأ�سيا�سياً من معامل جناح احلياة، و�سّنة من �ُسننها، ومن مظاهرها اأن زكريا النبي × 
ا اإِْذ نَاَدى َربَُّه َربِّ اَل َتَذْريِن  يدعو ربه ويطلب منه اأن يخرج عن الوحدانية }َوَزَكِريَّ

َفْرًدا َواأَنَْت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{))(.       

))) �شورة الذاريات: الآية9).

)))�شورة الذاريات: الآية 9).
))) �شورة الأنبياء: الآية89.
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اأنتم اأّيها االأعزاء العر�سان والعرائ�ص، تبداأون منذ اليوم حياة جديدة جتّربون فيها 
تكامل االأدوار؛ فالزوج كان حتى االأم�ص �ساباً طليقاً يذهب وياأتي، ويتاأخر ويتقدم، 
وميار�ص حياته ويق�سي اأوقاته بال م�ساكل، الأنه ميثل نف�سه بال ارتباط، والعرو�ص اأي�ساً 

لها التزامات يف اإطار االأ�سرة ولي�ص لها التزام اآخر.
بّد  التزام جديد جتاه �سريكه، وال  العري�ص والعرو�ص  اليوم فبات لكل من  اأما 
من اأن ياأخذ ذلك بعني االعتبار الإجناح هذه العالقة وتعميقها، وجاء التاأكيد على 
اإحياء ال�سّنة املحمدية يف الزواج  ليعرّب عن هذه احلقيقة التكاملية يف حياة االإن�سان. 
الحظوا ما ورد عن �سفوان بن مهران عن اأبي عبد اهلل ال�سادق × اأنه قال: 
قيمة  اإنفاق  م�سلم  امرئ  حظ  فمن  اأال  وزّوجوا،  )تزّوجوا   :| اهلل  ر�سول  قال 
بالنكاح،  االإ�سالم  يف  يعمر  بيت  من  وجّل  عّز  اهلل  اإىل  اأحب  �سيء  من  وما  اأمية، 
وما من �سيء اأبغ�ص اإىل اهلل عّز وجّل من بيت يخرب يف االإ�سالم بالفرقة، يعني 

الطالق()6(، واالأمية تعني غري املرتبطة بزوج، وقد تكون بكراً اأو ثيباً . 
يف هذه الرواية يبني الر�سول |اأّن من حظ املرء امل�سلم اأن يقدم على تزويج 
البنت حينما ت�سل اإىل مرحلة الر�سد والن�سج اجل�سدي، الذي ميكنها من اأن تكون 
يف موقع الزوجة، وما من �سيء اأحب اإىل اهلل عّز وجّل من بيت يعمر يف االإ�سالم 

بالنكاح.
يف  يخرب  بيت  من  اهلل  اإىل  اأبغ�ص  �سيء  من  وما  بالنكاح،  يعمر  البيت  اإذاً 
اأو منزال كبرية  �ستكون  االإ�سالم بالفرقة، اأي الطالق، فحتى لو كان عندك ق�سر 
بيتاً خراباً بدون زوجة، اأما اإذا كان عندك بيت من طني وفيه زوجة �ساحلة فهذا هو 

العمران.
معناها يف ع�ص  تكت�سب  احلياة  اأن  يرى  الذي  االإ�سالمي  املنطق  هو  هذا  اإذاً، 

الزوجية، اأي عندما حتا�سب نف�سك وت�سونها بالزواج واالرتباط ال�سرعي.  

))) الكايف: ج)، �ص28).
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�سّنتنا النكاح: �سراركم عّزابكم

يا  يل:  |فقال  اهلل  ر�سول  اأتيت  قال:  اأنه  الهاليل  وداعة  بن  عكاف  وعن 
واأنت �سحيح  قال:  األك جارية؟ قلت: ال،  قال:  األك زوجة؟ قلت: ال،  عكاف، 

مو�سر؟ قلت: نعم واحلمد هلل. 
قال: فاإنك اإذاً من اإخوان ال�سياطني، اإما اأن تكون من رهبان الن�سارى واإما اأن 
ت�سنع كما ي�سنع امل�سلمون، واإن من �سّنتنا النكاح، �سراركم عزابكم، واأراذل موتاكم 

عّزابكم )اإىل اأن قال( ويحك يا عكاف تزوج، تزوج، فاإنك من اخلاطئني. 
قلت: يا ر�سول اهلل، زّوجني قبل اأن اأقوم، فقال �سّلى اهلل عليه واآله: زّوجتك 

كرمية بنت كلثوم احلمريي.)7(
ثم  اجلامعة،  من  واأتخرج  نف�سي،  اأكّون  اأن  )اأريد  تقول:  ال�ساب  اأيها  واأنت 
اأخو  بعدها ياأتي الزواج(، اأنت رجل عندك مال و�سحة وت�سكن وحدك، اأنت اإذاً 
ال�سيطان، ر�سول اهلل يقول: اإما اأن تكون من رهبان الن�سارى، واإما اأن ت�سنع كما 
ي�سنع امل�سلمون. وعليه، ال تدِع االإ�سالم واأنت �سحيح البدن متمكن وقادر على 

الزواج وال تتزوج، الأّن �سنتنا النكاح، �سراركم عزابكم، واأراذل موتاكم عزابكم.
حتى عندما متوت ال مفر لك من الق�سية، اأي تاأكيد، اأي تركيز، اأي ثقافة هي 
حالة  من  الكبري  التحذير  ذلك  مقابل  ويف  الزواج،  اأهمية  هذه  االإ�سالم؛  ثقافة 
الرهبانية، فلم ال تتزوج اأيها ال�ساب؟ قد يكون جوابك: واهلل اإّن الزوجة ت�سغلني، 
واأريد اأن اأنقطع للعبادة واأكر�ص حياتي خلدمة االأمة، وكالمك هذا يعني اأنك تزايد 
كلهم  البيت؟  اأهل  من  اأهم  اأاأنت  ن�ساء،  ت�سع  عنده  وهو   ،| اهلل  ر�سول  على 

تزوجوا. 
اأرادها  التي  االإن�سانية  الطبيعية  العالقة  هذه  متنعك من  التي  لالأمة  هموم  اأي 
اهلل �سبحانه وتعاىل؟ لقد ورد النهي كثرياً وكبرياً عن التبتل، مبعنى االنقطاع عن 
اأنه قال: اإّن جماعة  للعبادة، خلدمة النا�ص وما �سابه، فعن علي ×  الزواج تفرغاً 

)7)جامع اأحاديث ال�شيعة، ال�شيد الربوجردي، جزء 20، �ص18.
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من ال�سحابة كانوا حرموا على اأنف�سهم الن�ساء، واالإفطار يف النهار، والنوم يف الليل، 
اأ�سحابه،  اإىل  |باأن جماعة لهم هذا االأمر، فخرج  اأم �سلمى الر�سول  فاأخربت 
فقال |: اأترغبون عن الن�ساء؟ اإين اآتي الن�ساء، واآكل بالنهار، واأنام يف الليل، 

فمن رغب عن �سّنتي فلي�ص مني)8(.  
ل�ست  فاأنت  وبيتك،  زوجتك  يف  زاهداً  عابداً،  ت�سري  اأن  تريد  كنت  اإن  اإذن، 
َها  اأَيُّ }َيا  الكرمية:  االآية  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأنزل  ولذلك  �سيء.  يف  االإ�سالم  من 
َ اَل ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن  ُ َلُكْم َواَل َتْعَتُدوْا اإِنَّ اهللَّ َباِت َما اأََحلَّ اهللَّ ُموْا َطيِّ رِّ ِذيَن اآَمُنوْا اَل حُتَ الَّ
ِذَي اأَنُتم ِبِه ُموؤِْمُنوَن{)9(،  اأي اأّن النهي  َ الَّ ُقوْا اهللَّ ًبا َواتَّ ُ َحالاًل َطيِّ َوُكُلوْا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَّ
جاء من ال�سماء، وقد قيل للر�سول |: يا ر�سول اهلل، اإنا قد حلفنا على ذلك، 
ْغِو يِف اأَمْيَاِنُكْم َوَلِكن ُيوؤَاِخُذُكم  ُ ِباللَّ فكيف نرتاجع؟ فانزل اهلل قوله: }اَل ُيوؤَاِخُذُكُم اهللَّ
اأَْو  اأَْهِليُكْم  ُتْطِعُموَن  َما  اأَْو�َسِط  ِمْن  َم�َساِكنَي  َع�َسَرِة  اإِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ االأَمْيَاَن   ُ دمتُّ َعقَّ مِبَا 
اَرُة اأَمْيَاِنُكْم اإَِذا َحَلْفُتْم  اٍم َذِلَك َكفَّ َياُم َثالَثِة اأَيَّ ْ َيِجْد َف�سِ ِريُر َرَقَبٍة َفَمن ملَّ ِك�ْسَوُتُهْم اأَْو حَتْ
ُكْم َت�ْسُكُروَن{)11(، ال يوؤاخذكم اهلل  ُ َلُكْم اآَياِتِه َلَعلَّ ُ اهللَّ َواْحَفُظوْا اأَمْيَانَُكْم َكَذِلَك ُيَبنيِّ
باللغو يف اأميانكم، اأي من اللغو اإىل قوله: )ذلك كفارة اأميانكم اإذا حلفتم واحفظوا 

اأميانكم(، فاحللف باالأمور ال�سحيحة غري مقبول وال قيمة له.
وهكذا جند التاأكيد على االإ�سراع يف الزواج، واالإبكار فيه مبعنى اأن يتم يف �سن 
تاأخر  كلما  اأنه  قليلة، حيث  التوقعات  تكون  العمر،  من  املرحلة  هذه  ففي  الفتوة، 

الزواج ارتفعت اأ�سقف املطالب واأ�سبح من ال�سعب توفر القناعة.
�سخ�سيته  تكون  عمره  بداية  يف  فاالإن�سان  االن�سجام،  وهي  م�ساألة  اأي�ساً  هناك 
كالعجني، وحينما يح�سل الزواج يف �سن مبكرة، ميكن اأن يتكيف الزوج والزوجة 
�سعيدة  االآخر، وتكون حياتهما  بع�سهما مع  ويتكامل  بينهما،  التفاهم  فيحل  معاً، 

)8) جامع اأحاديث ال�شيعة، ال�شيد الربوجردي، جزء 20، �ص19.
)9)�شورة املائدة ، الآيتان 88-87.

)10)�شورة املائدة: الآية89.
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وبال م�ساكل، ولكن يف حال كان العمر متقدماً، تت�سلب �سخ�سية الرجل، وكذلك 
�سخ�سية املراأة، فله عاداته التي ال يتخلى عنها، ولها عاداتها التي ال تتخلى عنها، 

وهكذا تبداأ امل�ساكل وتنتهي بالطالق. 
الوقوع يف احلرام، ففي مقتبل  اأي�ساً، هو احل�سانة من  الزواج املبكر   واملهم يف 
العمر، يف �سن املراهقة تتهيج االحتياجات االإن�سانية الطبيعية، ولي�ص هناك و�سيلة 
اإال  ذلك  من  ن  يتح�سّ وال  احلرام،  يف  االإن�سان  يقع  فقد  لتلبيتها،  طبيعية  �سرعية 
بالزواج، ويف هذا ال�سياق نقل عن االإمام علي× اأنه قال: قال ر�سول اهلل |: 
ما من �ساب تزوج يف حداثة �سنه اإاّل عج �سيطانه: يا ويله، يا ويله! ع�سم مني ثلثي 

دينه، فليتقِّ اهلل العبد يف الثلث الباقي(.)11(

ف�سل الزواج املبكر
ن ن�سف دينه، لكن   الزواج املبكر اإذاً يحفظ من ال�سيطان، ومن تزوج فقد ح�سّ
بالن�سبة اإىل ال�ساب يف مقتبل عمره يقول عنه ثلثي دينه؛ اأي اأن اخلطر يكون اأكرب 
واأعظم على املراهق. ومن اأجل جناح هذه العالقة نرى التاأكيد يف الروؤية االإ�سالمية 
على اأهمية وتعميق لذة العالقة من خالل ال�سق ال ينفك، اإ�سمه احلب، اأ�سمى 
امل�ساعر الطيبة واحرتام االآخر والتفنن من كل من الزوج والزوجة يف التعبري عن 

احرتامه للعالقة.
 فيا اأّيها الزوج ال عيب اإن قلت لزوجتك باأنك حتبها، وباأنك حترتمها، وباأن لها 
مكانة يف قلبك، ويا اأّيتها الزوجة اأ�سمعي زوجك احلديث الذي يجعله ين�سّد اإليك، 

وال يذهب مييناً وي�ساراً. 
 ويف هذا يقول |: )كلما ازداد العبد اإمياناً ازداد حباً للن�ساء()12(، وهو يربط 
املحبة بن�سبة ما باحرتام الزوجة، ومبتكم معيار لالإميان، وعن اأبي عبد اهلل ×، 

)11) ميزان احلكمة، حممد الري�شهري، جزء2، �ص1179.
)12)ميزان احلكمة، حممد الري�شهري، جزء)، �ص)287.
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اأنه قال: قال ر�سول اهلل |: )قول الرجل لزوجته اإين اأحبك ال يذهب من قلبها 
اأبداً())1(.

 وال بد من القول اأن احلب بدون جمامالت ينع�ص قلب الزوجة، لذلك على 
ال�سادقة  املحبة  هذه  ي�ست�سعر  اأن  عليه  بل  بال جماملة،  ذلك  لها  يقول  اأن  الزوج 
الر�سول|برواية  ر�سينة هي من  لعالقة  توؤ�س�ص  التي  الروايات  واأغلب  جتاهها. 

االأئمة الأنه اللبنة التاأ�سي�سية يف بناء االإ�سالم.
 ويف ذلك نقل عنه |اأنه قال: )اإذا اأقبل الرجل املوؤمن على امراأته املوؤمنة 
اكتنفه امللكان وكان كال�ساهر �سيفه يف �سبيل اهلل())1(، )فاإذا فرغ منها حتاتت عنه 
اخلريف  ال�سجر يف  كاأوراق  اإذاً،  �سقوطه(.  اأوان  ال�سجر  ورق  يتحات  الذنوب كما 
يت�ساقط الذنب من الزوج بعد عالقته بزوجته، )فاإذا هو اغت�سل ان�سلخ من الذنوب 
فما  للرجال  هذا  اهلل  ر�سول  يا  واأمي  اأنت  باأبي   : امراأة  فقالت  فقط.  تطّهر  ولي�ص 
القائم ويف حلظة  ال�سائم  اأجر  لها  اإذا حملت كتب اهلل  |: هي  فقال  للن�ساء؟ 

الوالدة مل يدر لها من االأجر اإاّل اهلل �سبحانه وتعاىل())1(. 

ف�سل الر�ساعة
 قد تاأتي مرحلة كتب اهلل فيها للمراأة  يف كل م�سة مي�سها طفلها حينما ير�سع من 
لبنها ح�سنة ومى عنها �سيئة، فاإذا ابتالها اهلل بطفل كثري ال�سرب من حليبها ولبنها 
فهنيئاً لها االأجر والثواب الذي ال يح�سى، ويف هذا االإطار قال |: )النف�ساء اإذا 
ماتت من نفا�سها قامت يوم القيامة بغري ح�ساب الأنها متوت بغمها()16(، اإذن هذا هو 

االأجر العظيم والكبري لهذه العالقة، وما ينتج منها يف كل مراحلها. 

))1) ميزان احلكمة، حممد الري�شهري، جزء2، �ص)118.
مة النوري، جزء)1، �ص1)1. ))1) م�شتدرك الو�شائل، العلاّ

))1) جامع اأحاديث ال�شيعة: ال�شيد الربوجردي، جزء21، �ص)29.
))1) جامع اأحاديث ال�شيعة: ال�شيد الربوجردي، جزء20، �ص11.
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اأيها االأعزاء:
املعيار،  هو  فما  الزوجة،  اختيار  يف  املعايري  على  الروايات  يف  كبري  تاأكيد  ثمة 
جمالها؟ مالها؟ وظيفتها، وبعدها االأمور االأخرى؟ كال، املعيار الذي تطرحه الروؤية 
مهم  واجلمال  ويذهب،  ياأتي  واملال  االلتزام،  هو  والدين،  الف�سل  هو  االإ�سالمية 

ولكن ميثل جانباً من هذه العالقة، فاالأهم هو اأن يكون لها دين.
املراأة  الرجل  تزوج  اإذا  قال:  اأنه   × ال�سادق  ممد  بن  جعفر  االإمام  فعن   
حل�سنها فقط عينه على جمالها، راآها يف اجلامعة اأو ال�سارع ولي�ص له عالقة باالأ�سياء 
االأخرى، قرر اأن يتزوج)17(، اأو ملالها اأي لها مرياث جيد اأو راتب معني، وكل ما اإىل 

ذلك. اإذهب وخذها، قد تربح اأو تخ�سر، ويجوز اأن تذهب اأموالها وت�سيع.

الدين اأهم مميزات املراأة
 قد يكون لها راتب معني، ولكن قد تربح اأو تخ�سر اأو ت�سيع اأموالها، وقد ترتفع 
اأ�سعار العقارات اأو تهبط، اأو قد تذهب اأموالها، لكن اإذا تزوجها لدينها، واإذا كان 

يف باله اأن يبحث عن متدينة وعندها التزام ودين رزقه اهلل املال واجلمال.
 اإذاً اأيها االأعزاء ركزوا على الدين، فاهلل ياأتيكم مبن لديها الدين ولديها املال 
اأو ال حت�سل عليه، وقد قال  اأن حت�سل عليه  فاإما  واجلمال، وقد تركز على املال، 
اإن يكونوا  واإمائكم  اهلل تعاىل: )وانكحوا االأيامى منكم وال�ساحلني من عبادكم 
فقراء يغنهم اهلل من ف�سله واهلل وا�سع عليم()18(، واالإمام ال�سادق ي�ست�سهد بهذه 

املعاين.
      وعن ر�سول اهلل |اأنه قال: )اأال اأخربكم بخري ما يكنز()19(، البع�ص 
يكنز االأ�سياء الثمينة، ولكن ماهي االأ�سياء الثمينة التي يبعثها اهلل لك؟ املراأة 

)17) م�شتدرك الو�شائل: جزء)1، �ص7)1.
)18) �شورة النور: الآية2).

)19) جامع اأحاديث ال�شيعة: جزء20، �ص2).
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ال�ساحلة. ف�سالح املراأة كنز عظيم يرزقه اهلل ملن ي�ساء، وخ�سو�سيات ال�ساحلة )اإذا 
نظر اإليها ت�سره(، مظهرها وتعاملها وهدووؤها وتعاملها مع الزوج.

 الإدارة ل تعني الت�سلط
 قد يجوز اأن تتناق�ص الزوجة مع زوجها، لكن النتيجة الطاعة وااللتزام حتى 
مت�سي االأمور؛ الأن الزوج يف موقع االإدارة والقيادة بيده، ومثال ذلك عندما تكون 
�سائراً يف الطريق فاإما اأن تنعطف جلهة اليمني اأو جلهة الي�سار، لكن القرار االأخري 

يكون لل�سائق، وال ت�ستطيع اأن تقرر نيابة عنه، الأن العمل ي�سوء. 
 لذلك فاإن اهلل جعل اإدارة االأ�سرة بيد الزوج، لكن االإدارة ال تعني الت�سلط، 
وال الهيمنة، وهذا يعجبني اأو ال يعجبني بح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة، والطاعة 
املفرو�سة ال تعني الت�سفي واالإيذاء واالنتقا�ص، كال ، القيومية ال تعني الت�سلط 
والهيمنة، بل تعني االإدارة، واملدير اأو ال�سيد املحافظ مثاًل قد يكون لديه اجتماع 
مع ال�سادة املدراء، في�سمع منهم ويناق�سهم، ثم يتخذ القرار يف جمل�ص املحافظة، 

ثم يتم الت�سويت، اإىل غري ذلك من ال�سياقات. 
 اأي اأن القرار االأخري يكون بعد اال�ستماع والت�ساور، هذا هو معنى القيومية، 
ويف جمال اآخر )واإذا غاب عنها حفظته(، اأي اأّنه اإذا كان الزوج يف �سفر ال يجوز 
اأن تاأخذ الزوجة كل االأموال وتذهب اإىل ال�سوق وتنفقها، بل يجب اأن حتفظه يف 

نف�سها، حتفظه يف بيتها، حتفظه يف اأوالدها، حتفظه يف اأمواله، اإىل غري ذلك.

الزوجة ال�ساحلة �سيء مهم
ترك  له عذر يف  اأعطي خم�ساً مل يكن  قال: )من  |اأنه  النبي  اأي�ساً عن 
عمل االآخرة()21(، خم�ٌص اإذا ح�سل عليها االإن�سان ماذا يريد من الدنيا بعدها؟ 

- )زوجة �ساحلة تعينه على اأمر الدنيا واآخرته(، فالزوجة ال�ساحلة مهمة جداً 
)20) بحار الأنوار: جزء100، �ص222.
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والعبادة،  اخلري  فعل  على  وت�سجعه  واآخرته،  دنياه  اأمر  على  تعينه  الأنها  لزوجها 
بحيث ي�سلي �سالة الليل، ويوؤدي يف النهار واجباته العبادية. 

من  الكثري  وي�سهل  اأباه  ويعني  جارية،  �سدقة  البار  فالولد  اأبرار(،  )وبنون   -
االأمور. 

هذه  معنى  يعرف  والهجرة  الغربة  يعي�ص  فالذي  بلده(،  يف  )ومعي�سة   –
اأن يعي�ص االإن�سان  اأجمل من  |اأنه قال: ال �سيء  الكلمة، وعن ر�سول اهلل 
ماء  ولديهم  اأوروبا  عراقيون يف  اإخوة  لدينا  بع�سنا:  يقول  وقد  اأهله،  مع  بلده  يف 
وكهرباء، واأقول لهم: قد يكون لديهم كل االإمكانات املادية املتوفرة، لكن قلوبهم 
عندكم وهم يحنون اإليكم واإىل الوطن، لي�ص هناك �سعور اأمر من ال�سعور بالغربة.

حب اأهل البيت نعمة اإلهية
)وح�سن خلق يدارى به النا�ص(، فاهلل يعطيه، وهناك من يكون طبعه عبو�ساً 
قمطريرا، وهناك من نربة �سوته عالية، قد يت�سور البع�ص اأنه يتعمد ال�سياح ب�سوت 
عال، وهناك من يكون اهلل قد رزقه الب�سا�سة يف الوجه والرقة يف احلديث، وعندما 
يقبل النا�ص عليه ي�سعرون بالراحة، وهذا لطف من اهلل، فح�سن اخللق يغري الكثري 
وهو  البيت(  اأهل  )وحب  االآخرين،  قلوب  يف  االإن�سان  ويحبب  امل�سارات،  من 
الق�سية اخلام�سة املهمة، الأنه ي�سعر االإن�سان باال�ستقرار والطماأنينة وال�سعادة يف 

الدنيا واالآخرة. 
بناتي، واأنتم يف يوم انطالق العالقة،  اأبنائي ويا  يا  ، ن�سيحتي لكم   من هنا 
من  �سيئاً  تطلبي  اأن  قبل  الزوجة  اأّيتها  فاأنِت  التوقعات،  الواقعية يف  تعتمدوا  اأن 
زوجك، قّلبي االأمور، وا�ساأيل نف�سِك هل ي�ستطيع القيام به اأم ال؟ فّكري مبا اإذا 
كانت ظروفه واإمكاناته  ت�سمح له باأن يلبي هذا الطلب، واإذا وجدت اأنه غري قادر، 
ال تبقي م�سّرة على طلبك الأن حياتك �ستتحول اإىل جحيم، وقد يهجر البيت، 

فحتى الكبار مل يخرجوا ببيوت م�ستقلة منذ اليوم االأول. 
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 �سحيح اأن االإن�سان يرغب يف مالب�ص واأدوات منزلية، وي�ستهي ال�سفر، ولديه 
طموحات واآمال كثرية، ومن حقه اأن يطمح، واأن يحلم مبا هو حالل، لكن لي�ص 
املنا�سبة،  اللحظة  اإىل  طلبك  اإحفظي  الكرمية  الزوجة  اأّيتها  لذا  االأول،  اليوم  يف 
فعندها اجعلي طلباتك من�سجمة مع قدراته، واإذا قلت له: اأريد راحتك فقط، واأنا 
على ا�ستعداد الأن األب�ص هذه املالب�ص لع�سر �سنوات اإذا كنت مرتاحاً، ال اأريد 
اإال ال�سعادة، ف�ستجدين مدى تاأثري هذه الكلمات فيه واإىل اأي حد تريحه؟ ومن 
النف�سي وظروفها وعائلتها،  الزوجة  تقّدروا و�سع  اأن  االأزواج يجب  اأيها  جهتكم 

كونها جاءت غريبة ودخلت اإىل بيت الزوجية. 
 يف اخلتام اأيها االأعزاء، العر�سان والعرائ�ص، اأبارك لكم زواجكم متمنياً لكم 

حياة �سعيدة مبنية على طاعة اهلل وااللتزام مبنهج النبي واأهل بيته االأطهار.

 وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



ل طبقية بني 
الزوجني



47

الف�سل الرابع

ل طبقية بني الزوجني)1(

       

العر�سان والعرائ�ص االأفا�سل، ال�سالم عليكم جميعاً ورحمة اهلل وبركاته.
 قال اهلل يف مكم كتابه العزيز، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم:

َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ َت�ْسُكُنوا  لِّ اأَْزَواًجا  اأَنُف�ِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  اأَْن  اآَياِتِه  }َوِمْن   
ُروَن{)2( �سدق اهلل العلّي  َقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك اَلآَياٍت لِّ َودَّ َبْيَنُكم مَّ

العظيم.
املوؤمنني  ال�سباب  من  جمموعة  زواج  مبنا�سبة  لنحتفل  اليوم  جنتمع   
والفتيات املوؤمنات، وهذه ال�سّنة املحمدية ال�سريفة |، متّثل ركيزة اأ�سا�سية 
يف اللحمة االجتماعية ويف البناء االجتماعي يف االإ�سالم، ومتثل اأي�ساً  خطوة 
مهمة يف حتقيق التوازن يف حركة االإن�سان ويف �سلوكه، وعملية االإ�سالح يف 

الواقع االجتماعي انطالقاً من �سالحه. 
اإذاً  وللمجتمع،  وللزوجني  نف�سه  لالإن�سان  تكامل  العالقة  هذه  ففي   
“التكامل واالإ�سالح” مفردتان اأ�سا�سيتان يف اإحياء هذه ال�سّنة، فال ميكن 

)1)  ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي الثالث يف النجف 2008/1/1.
)2) �شورة الروم: الية21.
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ملجتمع اأن يعي�ص حالة التكامل واالنطالق، والتطلعات الكبرية، وااللتزام بالقيم، 
والتقيد بالقيود التي و�سعها اهلل، ال ميكن اأن يحقق ذلك اإال عرب هذه العالقة التي 
تعطيه اال�ستقرار وال�سكينة، وجتعله متوازناً يف �سلوكه العام، ويف توقعاته، وهذا يجرنا 
القراآنية، وفحواها ال تهرب وال تغ�ص  والروؤيا  الفهم االإ�سالمي  نقطة مهمة يف  اإىل 

الطرف عن امل�سكالت التي تواجهها. 

اأيها االأحبة:
االأبعاد االجتماعية  لي�ص فقط يف  التوا�سل  اإىل مثل هذا  االإن�سان يحتاج  اإن   
لينظر  العالقة  تلك  اإىل  يحتاج  فهو  ال�سخ�سية،  االحتياجات  يف  واإمنا  والعقائدية، 

وميهد، بل وي�سجع على اإحياء تلك ال�ّسنة وتلبية االحتياجات باأ�سلوب �سحيح.
الواقعية،  احللول  وي�سع  االحتياجات  لكل  الدقيق  الت�سور  ي�سع  واالإ�سالم   
نلحظها  واإذا مل  احلا�سر،  زماننا  ما�سة يف  االإن�سان، وهذه االحتياجات  واإطار حترك 
على ال�سعيد االجتماعي، ومل نلحظ طبيعة امل�سكالت، ف�سنكون قد مهدنا خلروق 

يف االلتزامات والقوانني العامة املو�سوعة لتنظيم �سوؤوننا. 
نا املجتمع،        اأما اإذا و�سعنا املحددات وحددنا املنافذ، فحينها نكون قد ح�سّ
بجعل الزواج منطلقاً واإطاراً يعرب عن االحتياج، وبذلك يتحول من اأمر مقبول اإىل 

اأمر راجح. 
 وقد جاءت روايات واآيات كثرية ت�سجع على الزواج وتعتربه عماًل عبادياً يوؤجر 
عليه، وكل من ي�ساهم يف هذه العملية بدعم واإ�سناد، والتقريب بني رجل وامراأة، 
وتوثيق العروة وتقريب ال�سلة، هو اأي�ساً عمل عبادي، وكل من خطا خطوة يف هذا 

امل�سروع، يكون قد حقق اإجنازاً م�ستحباً. 
 ومن جهة اأخرى، اعترب التلكوؤ والرتاجع اأمراً يف غاية اخلطورة واحلرج، فاالإ�سالم 
ُيعترب  ما  اإىل  وتوؤدي  م�سدود،  طريق  اإىل  الزوجية  العالقة  ت�سل  وقد  واقعي،  دين 
ب�سيطة، الأن  اأجل ظروف  االإن�سان من  اأن يرتاجع  ينبغي  اأبغ�ص احلالل، لكن ال 
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الزواج هو امليثاق الغليظ كما ذكر القراآن الكرمي، وهذا امليثاق له قدا�سة يجب اأن 
ت�سان، وانطالقاً من هذه الروؤية اعترب احل�سانة واملناعة ال�سرعية لالإن�سان من الوقوع 

يف االنحرافات. 
 واإذا اأردنا اأن ن�سل اإىل جمتمع �سادق، فالطريق اإليه هو  طريق النقاء واال�ستقامة، 
التوازن  اإىل حالة من  االإن�سان  ت�سوق  التي  العالقة  وهذا يح�سل من خالل هذه 
الزواج  بعد  اأنه  القول  ويجدر  الديني،  اجلانب  عن  مبعزل  يتم  ال  وهذا  والتكامل، 
اإىل  اأن املجتمع ينظر  النف�سي، كما  الن�سج واال�ستقرار  نوعاً من  يكت�سب االإن�سان 
هذا  يعطي  اأن  يفرت�ص  وبالتايل  املتزوج،  غري  اإىل  نظرته  عن  تختلف  نظرة  املتزوج 
واال�ستقرار  اال�ستحقاقات  تلك  من  انطالقاً  اإ�سافية  م�سوؤوليات  االإن�سان  الزواج 

النف�سي الذي يح�سل.

اأيها االأعزاء:
اأَْن  اآَياِتِه   اإن امل�ساألة االأخرى املهمة هي العالقة التكاملية بني الزوجني }َوِمْن 
ًة َوَرْحَمًة{))(،   اإذاً،  َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ْزَواًجا ِلَت�ْسُكُنوا اإِ َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَنُْف�ِسُكْم اأَ
االأزواج من اأنف�سكم، فهناك تبادل وتكامل لالأدوار، يف هذه العالقة لي�ست الزوجة 
جن�ساً اآخر، وال هي من منزلة وقيمة اأخرى خمتلفة عن قيمة الرجل كما يف بع�ص 

الثقافات االأخرى.
والزوجة  الزوج  من  كل  اإىل  ينظر  وهو  الطبقية،  حالة  يرت�سي  ال  فاالإ�سالم   
كنّدين، وهذه احلالة من النّدية والكفاءة هي التي متهد لتكامل يف االأدوار، الزوجة 
من نف�ص الرجل، من نف�ص املوقف واملوقع، واالأدوار بينهما تكاملية، واالإن�سان هو 
االإن�سان رجاًل كان اأو امراأة، وكم من امراأة تتقدم على الرجل يف اأمور �ستى؛ على 

امل�ستوى الفردي واجلماعي، وهذه خ�سو�سية مهمة توؤ�س�ص لعالقة ثابتة.
      ولعل من االإ�سكاليات التي تع�سف بالعالقة الزوجية اإ�سكالية عدم التكافوؤ 

))) �شورة الروم: الآية21.
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يف الفر�ص، اإذاً، املطلوب هو حالة من االحرتام املتبادل، فاالإ�سالم يقول {خلق 
اأقل من م�ستوى  اأنف�سكم}، فال تت�سورا اأن هذا ي�سع املراأة يف م�ستوى  لكم من 
اإنهما يف م�ستوى واحد من االإن�سانية وامل�ساعر والعواطف والتطلعات  الرجل، بل 

والطموحات. 
 وعبارة “من اأنف�سكم” ال تعني التحقري اأو اال�ستهانة بدور املراأة واال�ستخفاف 
وهي  االأخرى  النقطة  القراآنية،  الروؤية  هذه  مع  ويتقاطع  ومبطالبها،  وبكرامتها  بها 
اأنف�سكم  من  لكم  {خلق  الزوجية  العالقة  من  املتوخاة  النف�سي  اال�ستقرار  حالة 
اأزواجاً لت�سكنوا اإليها}، يقال: اإن البيت �سّمي م�سكناً الأنه مل ال�سكون، يرجع 
الزوج من العمل اإليه حتى ي�سكن، وحتى ي�سعر باال�ستقرار، ويقال ملنطقة ال�سكن 

)ال�سكنى( اأي املكان الذي يحط فيه الرحال لال�سرتخاء.
اأن  مبعنى  اإليها}،  لت�سكنوا  {اأزواجاً  التعبري  هذا  ي�ستخدم  الكرمي  والقراآن   
واال�ستقرار،  ال�سكنى  على  خالله  من  الرجل  يح�سل  الذي  املكان  هي  الزوجة 
وغالباً ما تتوتر هذه العالقة نتيجة حل�سول خلل يف بع�ص ال�سكون، فقد ال ت�سعر 
املراأة ب�سكنى عند جميء زوجها، والعك�ص �سحيح، وهناك من الزوجات من تتمنى 
يعطيها  ال  يرجع  عندما  الأنه  خارجاً  وقته  يق�سي  واأن  البيت،  اإىل  زوجها  يعود  اأال 
فر�سة  له  ويوفر  واملحبة،  بالعاطفة  ي�سعرها   الذي  الدافئ  احل�سن  وال  االبت�سامة 

ال�سكنى واال�ستقرار يف البيت. 
 من هنا فاإن الق�سية ترتبط بطرفني، “لت�سكنوا اإليها”،والرجل يتحمل م�سوؤولية 
كبرية يف حتويل البيت اإىل مطة لل�سكنى واال�ستقرار، واملراأة تتحمل اأي�ساً جزءا 
من هذه امل�سوؤولية، ولعل م�سوؤوليات املراأة تكون اأكرب ب�سبب طبيعة االأدوار وتوّزعها 

بني الزوج والزوجة. 
بني  تكون  اأن  يجب  التي  املتبادلة  الثقة  حالة  وهو  مهم  اآخر  جانب  وهناك   
مودة  بينكم  “وجعلنا  العالقة،  هذه  تفرت�سها  التي  اجليا�سة  وامل�ساعر  الزوجني؛ 
يف  املحقق  يفعل  كما  مالحظات،  ت�سجيل  جمرد  لي�ست  اإذن،العالقة  ورحمة”، 
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املحكمة حني يبداأ با�ستدراج املتهم اأحياناً باأ�سئلة غري مبا�سرة، ويكون الغر�ص من 
ال�سوؤال زلة ل�سان يكت�سف من خاللها جرمية هذا الرجل. 

نقاط   ت�سجيل  اإىل  اأحياناً  يتحول  العك�ص،  اأو  الزوجة  مع  الزوج  اإن حتقيق       
كاأنهما فريقان متخا�سمان، ويف بع�ص احلاالت تتحول الدار اإىل مع�سكر فيه �سوابط 
�سارمة، هذا يجب اأن يكون، وذاك ال يجب اأن يكون، لكن احلياة ال تدار باالأوامر، 
وال تدار من خالل العنف وجتاوز االأبعاد االإن�سانية يف هذه العالقة، بل املطلوب اأن 

تبقى  الرحمة وال�سفقة والعواطف والعالقات االإن�سانية باأعلى م�ستوياتها. 
 ولالأ�سف، يعاب على الرجل يف جمتمعاتنا اإذا ما ا�ستجاب اإىل بع�ص متطلبات 
وهذا  احلديث،  زوجته  من  ويقبل  وي�سغي  ي�ستمع  الأنه  برجولته  وُي�سكك  زوجته، 
منطق خاطئ، والبع�ص االآخر قد يرى اأن الزوجة اإذا اأرادت اأن تتحرر، فال بد من اأن 
تتحرر من عبودية الزوج اأواًل، وعليها اأن تكون ذات �سخ�سية قوية، تخالف الزوج، 
وت�ساك�سه، وتقف بوجهه، وتعانده، لكن اإذا انك�سر القلب فلن يكون جمعه �سهاًل، 

وحتى لو جمع فلن يعود اإىل حالته االأوىل، و�سيكون عر�سة الأن يته�ّسم ب�سهولة. 
     ومن الظواهر اخلطرية اأن يبداأ كل من الزوجني بالتنابز باالألقاب، وباأن يجرح 
يف  واحتياجاته،  مب�ستلزماته  يفي  وال  مبتطلباته،  وي�ستهني  االآخر،  م�ساعر  منهما  كل 
حني اأن املطلوب هو الرحمة وال�سفقة والعواطف وامل�ساعر حتى نحظى بعالقة موفقة. 
 هذا ما ن�ستلهمه من هذه االآية ال�سريفة، وهذا ما نقوله يف مدر�سة النكاح والزواج، 
اأو رواية وجدنا درو�ساً  اآية  اإّن يف االإ�سالم مدر�سة عظيمة، فكلما و�سعنا اليد على 

وعرباً كثرية، ولكننا ال ن�ستطيع اأن نتحدث باأكرث مما يتحمله املقام. 
 يف اخلتام، اأيها االأخوة واالأخوات، ال بد لنا من اأن نتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل 
هذا املركز وال�سرح، وبدعائنا بدوام اخلري الكبري الذي وفر فر�سة لعدد من �سبابنا 
وفتياتنا الأن يلتئموا وي�سكلوا ع�ص الزوجية، واأن ينطلقوا يف رحاب اأم البنني ×، 
اأن يوؤثر كل االأثر، واأن  وما متثله من قيم يف الت�سحية والفداء، فهذا جيل ا�ستطاع 
يقف مع احلق، وهذه م�سوؤولية على االأزواج والزوجات الكرميات ومن ي�سمع هذا 
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احلديث. 
     نبارك لكم جمدداً، ون�سكر هذا املركز الكرمي، ونتمنى له االنطالقة الكبرية 
يف خدمة النا�ص واملحرومني، كما هي حال املراكز الكبرية واملنظمات االإن�سانية التي 

تقوم مبثل هذه اخلدمات، وتوؤدي دوراً كبرياً يف جمتمعاتنا التعددية املنفتحة. 
اأن ينطلقوا   ونتمنى الأزواج وزوجات هذا االحتفال الكبري، الإخواننا واأخواتنا 
انطالقة موفقة و�سحيحة مكللة بالنجاح والتوفيق وال�سعادة، وال ي�سعني يف اخلتام  
اإال الرتحم على ال�سهداء من العلماء وال�ساحلني وعلى �سهيد املحراب )قّد�ص �سّره( 
الذي جند اأنفا�سه حا�سرة يف هذا اجلمع الكرمي، وعلى اأمل اأن نلتقيكم واأنتم يف ظرف 
عليكم  وال�سالم   ، ولكم  يل  اهلل  وا�ستغفر  ال�ساحلة،  الذرية  اهلل  يرزقكم  واأن  جيد، 

ورحمة اهلل وبركاته.



كيف يكون 
مًا  الرجل قيِّ

على املراأة؟
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الف�سل اخلام�س

مًا على املراأة؟)1(  كيف يكون الرجل قيِّ

اإله  واملر�سلني، حبيب  االأنبياء  �سيد  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة       
العاملني اأبي القا�سم امل�سطفى ممد، وعلى اأهل بيته الطيبني الطاهرين، و�سحبه 

املنتجبني امليامني.
ال�سعادة  من  اأجواء  يف  كبرية،  ومنا�سبة  عظيم  حدث  يف  اليوم  جنتمع   
لنعي�ص  ون�ستعد  املبارك،  االأ�سحى  عيد  فرحة  نعي�ص  فنحن  والبهجةوال�سرور، 
فرحة عيد الغدير االأغّر، وبني العيدين االإ�سالميني الكبريين نعي�ص يف هذه الليلة 
بالتحديد فرحة عراقية غامره بفوز منتخبنا الوطني يف مباراته �سمن ت�سفيات اآ�سيا 

بكرة القدم. 

اأيها االأحبة:
 نقف يف رحاب عيد االأ�سحى لنتعلم درو�ساً يف الت�سحية والعطاء والفداء، فهل 
ميكن اأن تنجح عالقة زوجية من دون اأن ي�سحي كل من الزوجني يف �سبيل االآخر؟ 

ومن دون اأن يقدم كل منهما  تنازاًل لالآخر؟ 
)1)  ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي ال�شابع  يف بغداد 2011/11/11.
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      ونحن نعي�ص عيد الغدير االأغّر؛ هذا العيد االإ�سالمي الكبري الذي نعتربه 
مطة مهمة يف بناء الت�سور االإ�سالمي الإدارة املجتمع، فهل ميكن اأن تنجح اأ�سرة 
من دون اأن ت�سع مالمح االإدارة ال�سحيحة، وتنّظم العالقة بني الزوج والزوجة، ويف 

ما بعد مع االأوالد اأي�ساً؟ اأدعو اهلل اأن يرزقكم البنني واالأوالد ال�ساحلني. 
يف  درو�ساً  لنتعلم  العيدين  اأو هذين  املنا�سبتني  هاتني  من  عند كل  نقف       
الكرميات،  وعرائ�سنا  الكرام  لعر�ساننا  الليلة  هذه   تنطلق  التي  التجربة،  هذه  جناح 
واأمنوذجاً  لن�ستذكر قدوة   × الغدير الذي يتمثل ب�سخ�ص علّي  ونقف عند عيد 
يف النجاح، ويف التفوق، ويف التميز، ويف العالقة الزوجية املتميزة بني علّي وفاطمة 

 .×
التي  باملنا�سبة  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  عظيمة  ومنا�سبات  �سريفة،  ليال  هي  اإذن،   
نعي�سها اليوم، حيث تزويج هذا العدد الكبري من ال�سباب وال�سابات، نقف يف هذه 
االإ�سالم  �سماحة حجة  وهو  اأال  للعراق،  الكثري  قّدم  كبرياً  رجاًل  لن�ستذكر  الليلة 
هذه  �سن  الذي  الرجل  هذا   ،) اهلل  )رحمه  احلكيم  العزيز  عبد  ال�سيد  وامل�سلمني 
ال�سّنة احل�سنة، وكان اأول من خطا هذه اخلطوة، وحلق به بعد ذلك اآخرون واآخرون. 
هذا  �سباب  خدمة  يف  وامتيازاته  خم�س�ساته  كل  يوظف  اهلل  رحمه  كان  لقد   
ال�سعب الكرمي، ويف جمع هذه الروؤو�ص الكرمية بع�سها اإىل جانب بع�ص على اأ�سا�ص 

التقوى واخلري والربكة والبناء ال�سحيح لواقعنا االجتماعي. 
اأيها االأعزاء:

     ن�سهد اليوم تاريخاً فريداً ال يتكرر اإاّل يف فرتات طويلة، هو يوم )2111/11/11(، 
فهذه الواحدات املتكررة مّرت قبل )911( �سنة من  التاريخ، وبعد )111( �سنة  
و)11( اأ�سهر �سيتكرر هذا التاريخ، ثم �سنفتقده اأكرث من )9111( �سنة؛ حتى العام 

)11111(، حيث �سنحتفل من جديد بيوم الواحدات. 
 اإذن، يوم تزويجكم اأيها االأعزاء هو يوم خالد، فمن الذي �سيكون حا�سراً بعد 
)111( �سنة و)11( اأ�سهر من هذا التاريخ حتى يعي�ص يوم الواحدات؟ ال اأعرف، 
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ن�ساأل اهلل اأن يطيل اأعماركم جميعاً، لكن �سنن احلياة تقول اأحياناً �سيئاً اآخر.
 اأيها االأحبة:

 يف هذا اليوم، ويف هذه الفرحة الغامرة، ال بد من اأن نقف عند احلدث الكبري 
املتمثل يف العالقة املقد�سة التي تبداأ بني هذا العدد الكبري من العر�سان والعرائ�ص، 
اإىل جانب  اإن�سان ليكون  فالزواج هو احلاجة ال�سرورية الفطرية التي يحتاجها كل 
اأم اأنثى، بحاجة اإىل قرين، وياأتي  قرينه، واالإن�سان �سواء اأكان رجاًل اأم امراأة، ذكراً 
البناء االجتماعي  اأدوار يف  اإذ ميثل عملية تكامل  العالقة،  ليعرب عن هذه  الزواج 

الذي يبداأ من االأ�سرة.
 وهذه االأ�سرة تتوزع فيها املهام واالأدوار، فللزوج دوره، وللزوجة دورها، وهكذا 
بع�ساً، الأنه  بع�سهم  وي�ساعد  يتعاونوا  اأن  النا�ص  فعلى  بينهما،  التكامل  تتم عملية 
وال�سرورية  الفطرية  احتياجاته  يلبي  اأن  ميكنه  مبفرده، وال  يعي�ص  اأن  ميكنه  اأحد  ال 

والواقعية اإال باال�ستعانة باالآخر. 
 والزواج ميثل املحطة املهمة لال�ستقرار، وال�سعور بال�سكينة واالطمئنان، فحينما 
يتزوج الذكر واالأنثى ي�سعر كالهما باال�ستقرار وال�سكنى، وهذا ما يوجد  لديهما 
حالة من التوازن يف ال�سخ�سية، وال ميكن اأن نح�سل على جمتمع متوازن من دون 

اأن ي�ست�سعر اأفراده هذا التوازن يف حركتهم الذاتية وال�سخ�سية.
العطاء  وي�ستمر  احلياة  ت�ستمر  حتى  والتكاثر  للتنا�سل  املدخل  هو  والزواج   
وت�ستمر عملية التكامل يف م�ساعدة بع�سنا بع�سَا، ومواجهة التحديات التي تقف 

بوجهنا. 
 الزواج اإذاً، اأيها االأعزاء، هو ال�سّنة االإلهية الفطرية احلقيقية التي تبداأ من بناء 
البداية  وهذه  اللبنة  هذه  كانت  فاإذا  االأمة،  وبناء  املجتمع  لبناء  كمقدمة  االإن�سان 
�سحيحة ميكننا اأن نرتقب نهايات �سحيحة اأي�ساً، وكلما كان املجتمع قوياً ومتما�سكاً، 

كانت االأمة متجذرة وقوية وقادرة.
 اأيها االإن�سان، اإن عملية مواجهة التحديات تبداأ من نف�سك، من زوجك، �سواء 
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اأكنت ذكراً اأم اأنثى، واأنتم تعرفون اأن تعبري الزوجة يف اللغة العربية هو من االأخطاء 
على  واالأنثى  للذكر  ت�ستعمل  “زوج” التي  كلمة  هو  ال�سحيح  فالتعبري  ال�سائعة، 
فيه  قوية وجمتمع متما�سك  اأمة  لبناء  املهم  املدخل  والقرين ميثل  والزوج  ال�سواء، 

اآفاق التكامل والتطور.
وجه  على  اإن�سان خلق  اأول  مع  الزواج  وعملية  االقرتان  عملية  بداأت  لذلك   
الرواية  هذه  الحظوا  ال�سالم(،  واآله  نبّينا  وعلى  )عليه  اآدم  وهو  اأال  املعمورة  هذه 
الطريفة التي تتحدث عن الزواج بني اآدم و حواء ÷، وهي رواية يرويها االإمام 
اأن ي�ستعر�ص كيف خلق اهلل حواء)2(، ثم ينتقل ليتحدث عن  ال�سادق × بعد 
هذا االقرتان ويقول: “فانتبه لتحركها” اآدم انتبه، راأى حواء تتحرك،  كائن يتحرك، 
اإىل  النداء االإلهي  اإليها وراآها، جاء  انتبه  اأن تنحي عنه! عندما  انتبه، نوديت  فلما 
حواء: تنحي، ابتعدي، هذه اإ�سارة اإىل احلالة الطبيعية؛ الرجل ينظر، لذلك االأمر 
االإلهي ياأتي اإىل الرجل بغ�ص الب�سر، ال تنظر يا رجل اإىل احلرام، اإىل ما ال يحل لك 

النظر اإليه. ولكن املراأة يقال لها تنحي ال تعر�سي نف�سك، ال تتربجي. 
االأمر  ياأتي  فلذلك  نف�سها،  تظهر  اأن  والزينة،  والتربج  الظهور  املراأة  طبع  اإذاً،   
االإلهي بالنهي عن التربج، ولكن الرجل ينظر، وهذه النظرة بداية خلطواٍت الحقة، 

)2)- الرواية كما وردت يف بحار الأنوار، ج11، �ص221. اإن اهلل تبارك وتعاىل ملا خلق اآدم من طني اأمر امللئكة ف�شجدوا له 
، واألق�ى علي�ه ال�شبات ثم ابتدع له خلقا “، ثم جعلها يف مو�شع النق�رة التي بني ركبتيه،  وذلك لكي تكون املراأة تبعا 
للرجل، فاأقبلت تتحرك فانتبه لتحركها فلما انتبه نوديت اأن تنحي عنه، فلما نظر اإليها نظر اإىل خلق ح�شن ي�شبه 
�شورت�ه غ�ري اأنها اأنثى، فكلمها فكلمته بلغته فقال لها: من اأنت؟ فقال�ت: خلق خلقني اهلل كما ترى، فقال اآدم عند 
ذل�ك: يا رب من هذا اخللق احل�شن الذي قد اآن�شني قربه والنظ�ر اإليه؟ فقال اهلل: هذه اأمتي حواء، اأفتحب اأن تكون معك 

فتوؤن�شك وحتدثك وتاأمتر لأمرك؟ قال:
نع�م ي�ا رب ول�ك بذلك ال�شكر واحلم�د ما بقيت، فق�ال تبارك وتع�اىل: فاخطبها اإيل فاإنه�ا اأمتي وقد ت�شل�ح اأي�شا “ 

لل�شهوة، واألقى اهلل عليه ال�شهوة، وقد علم قبل ذلك املعرفة،
فق�ال: يا رب ف�اإين اأخطبها اإليك فما ر�شاك لذلك؟ ق�ال: ر�شاي اأن تعلمها معامل ديني، فقال: ذل�ك لك يا رب اإن �شئت 
ذلك، فقال عز وجل: قد �شئت ذلك وقد زوجتكها ف�شمها اإليك، فقال: اأقبلي، فقالت: بل اأنت فاقبل اإيل، فاأمر اهلل عز 

وجل لآدم اأن يقوم اإليها فقام، ولول ذلك لكن الن�شاء هن يذهنب اإىل الرجال حني خطنب على اأنف�شهن .
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فياأتي االأمر االإلهي بغ�ص الب�سر للرجل، فلما انتبه نوديت اأن تنحي عنه. طبعاً هذا 
االنتباه لي�ص انتباهاً مرماً، ومل تكن هناك �سوابط �سرعية متنع اآدم وهو مع�سوم، 
وهو نبّي من االأنبياء مل يكن يعرف ما هو هذا الكائن اجلديد، فلما نظر اإليها نظر اإىل 
خلٍق ح�سن ي�سبه �سورته، راأى كم هو لطيف ومريح ي�سبهه يف املظهر غري اأنها اأنثى، 

ولكن فيها �سمات تختلف عنه يف بع�ص التفا�سيل.
 فكلمها بعد النظر، وهي اخلطوة الثانية يف بناء العالقة اإن�سانياً وطبعياً هي الكالم، 
كلمها فكلمته بلغته، واأنتم تعرفون اأن الكائنات احلية كاًل يتحدث بطريقته، ولكن 
اآدم التفت اإىل اأن حواء تكلمه بلغة كاللغة التي يتحدث بها، فقال لها: من اأنت؟ 
قالت: خلٌق خلقني اهلل كما ترى، فقال اآدم عليه ال�سالم عند ذلك: يا رب من 
هذا اخللق احل�سن؟ رجع اإىل ربه اأراد اأن يعرف منه الق�سة، قال يا رب ما هذا اخللق 
اأي�ساً  اإليه؟ اجنذاب الذكر اإىل االأنثى، وهذه  اآن�سني قربه والنظر  احل�سن الذي قد 

اإ�سارة اإىل حالة فطرية، الذكر ينجذب ويندفع نحو االأنثى يف ظاهرة فطرية.
     فقال اهلل تبارك وتعاىل: يا اآدم هذه اأمتي حواء، اأفتحب اأن تكون معك؟ 
تريدها اأن توؤن�سك وحتدثك؟ ملاذا ت�سري معك منذ بداية اخللقة توؤن�سك وحتدثك؟ 
اإذاً قوام هذه العالقة باملوؤان�سة، لذلك قيل ر�سا البنت �سرورة، ال الإرغامها وغ�سبها، 
لن ي�ستطيع اأحد اال�ستيالء على قلبها اأو على م�ساعرها، لن تتحقق حالة االأن�ص 
املوؤان�سة،  بهذه الطريقة، فاحلياة �ستكون فا�سلة، وكذلك الزواج؛ الأن قوام الزواج 

ياأن�ص كل من الزوجني باالآخر.
 والزواج ال يتم غ�سباً، فهو يحتاج اإىل حالة طوعية، واإذا مل حت�سل يكون م�سري 
جل�ساتهما  و�ستكون  التحدث،  على  يقدرا  لن  اأنهما  حتى  الف�سل،  العالقة  هذه 
مكومة بال�سمت، ي�ساهدان التلفاز، اأو �سين�سغل كل منهما مبا ي�سليه،  و�سيجل�ص 
الزوج  يف البيت �ساعة اأو �ساعتني  متكدراً، لذا اأقول له: اإ�ستمع اإىل زوجتك، واأنت 
اأّيتها الزوجة عندما جتال�سني �سديقاتك تق�سني �ساعات يف احلديث، لكن عندما 
جتل�سني يف البيت مع زوجك يعم ال�سمت ويغيب الكالم، والكالم اإذا غاب غابت 
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واحدة من روافد العالقة الناجحة بني الزوجني .
 ونعود اإىل متابعة الرواية: “هذه اأمتي حواء، اأفتحب اأن تكون معك فتوؤن�سك 

وحتدثك وتاأمتر الأمرك؟ قال: نعم يا رب، ولك بذلك ال�سكر واحلمد ما بقيت”.
 يا اآدم هذه حواء لك توؤان�سك حتدثك وتكون طوعاً الأمرك، الأنكما اثنان ينبغي 

اأن يقود اأحدكما، ويقوم بالعمل االإداري.
 قد تختلفان وهناك �سياقات و�سوابط حلل االختالف، لكن اإذا ما انحلت ينبغي 
اأن يكون هناك من يح�سم االأمور كي ت�ستمر احلياة، ثم تكون تبعاً لك يف احل�سم، 
اأنظروا اأهمية االإدارة يف البنية االجتماعية، وهي يف االأ�سرة اأوىل، ومن بعدها متتد 

اإىل امل�ساحات االأو�سع. 
 )فقال: نعم يا ربي ولك علي بذلك احلمد وال�سكر ما بقيت(، مبعنى: يا ربي 
وهذه  واحلمد.  والثناء  ال�سكر  ولك  حواء،  اللطيف  احل�سن  املوجود  هذا  يل  هب 
من  املعروف  على  ال�سكر  ثقافة  العطاء،وهي  على  ال�سكر  وهي  اإلهية،  �سّنة  اأي�ساً 
املخلوق اإىل اخلالق }َلِئن �َسَكْرمُتْ الأَِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرمُتْ اإِنَّ َعَذاِبي َل�َسِديٌد{))(، فيا 
اأيها االإن�سان تعّلم من اآدم كيف ت�سكر اهلل �سبحانه وتعاىل، وكيف ت�سكر عباد اهلل 

عندما يقدمون لك معروفاً. 
اأهلهن  �سّلمكم  ولقد  العرائ�ص،  بهوؤالء  مظوظون  اأنتم  العر�سان  اأيها  واليوم   
التي  العرو�ص  اأمانة، فكيف ت�سكرون اهلل �سبحانه وتعاىل؟ وكيف ت�سكرون  اإياهن 
قبلت بكم على ما اأنتم عليه؟ وكيف ت�سكرون اأهل العرو�ص الذين اأعطوكم اإياها؟ 
هوؤالء  رزقكن  الذي  هلل  فاحلمد  اهلل؟  ت�سكرن  كيف  العرائ�ص،  اأّيتها  واأننت   
ال�سباب ال�ساحلني الطيبني. هذه هي اإذاً ثقافة ال�سكر على املعروف، “فقال: يا رب 
فاإين اأخطبها اإليك فما ر�ساك لذلك؟ قال: ر�ساي اأن تعلمها معامل ديني، فقال: 
ذلك لك يا رب اإن �سئت ذلك، فقال عّز وجّل: قد �سئت ذلك وقد زوجتكها”. 

 واأنت اأيها ال�ساب اأخطبها، اخلطبة هي الوثيقة الر�سمية، ال تقل اأنا اأريدها بال�سر، 
))) �شورة اإبراهيم: الآية7.
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وال تقل اأريدها لكن بطريقة اللف والدوران، اأخطب، اأطلب، اأخُط خطوة وا�سحة 
اإىل االأمام حتى تكون وثيقة، وحتى ال ترتاجع يف الغد وترتك امل�سكينة حائرة. 

ت�سلح الأن  فطرية، وهذه  احتياجات  لل�سهوة عندك  يقول الآدم  عّز وجّل  اهلل   
تلبي هذه االحتياجات، هذا حق املو�سوعية والواقعية يف منطق ال�سماء، قد جند من 
يرى يف هذا الكالم عيباً، ولكن كيف يكون عيباً واهلل يتحدث به؟ ويقوله بو�سوح 

لنبي من اأنبيائه ال الإن�سان ب�سيط. 
اهلل  لالإن�سان،  الطبيعية  الفطرية  االحتياجات  كل  كما  اإن�سانية،  حاجة  اإنها   
�سحيح،  ب�سكٍل  الإ�سباعها  طرقاً  جعل  اأوجدها  وكما  فينا  اأوجدها  وتعاىل  �سبحانه 
واألقى اهلل عّز وجّل على اآدم ال�سهوة واألهمه قبل ذلك معرفة بكل �سيء، وعلمه 
كيف يعالج هذه احلاجة ويلبيها، اإنها ثقافة التعامل مع احتياجات االإن�سان، والثقافة 

لي�ست �سيئاً معيباً، ويجب اأن يح�سل الطرفان عليها.
 وثمة اأمر يجب االلتفات اإليه، ففي الرواية “قال: يا ربي فاإين اأخطبها اإليك 
فما ر�ساك؟ ماذا تريد يا ربي كي تهبني اإياها؟ فقال عّز وجّل: ر�ساي اأن تعّلمها 

معامل ديني. 
 لكن اإذا نظرنا اإىل املهر اليوم فماذا جند؟ مال، ذهب، ماليني، لكن مع ذلك 
هناك كرث يفكرون بطريقة خمتلفة، يقولون عّلمها قراءة القراآن، عّلمها كيف تتعبد 
وت�سّلي، كيف حت�سن العبادة، اأر�سلها اإىل احلج، وغريها من االأمور التي  قّلما تدخل 
اليوم يف مهورنا، فاملهر يعني املال، يعني اجلانب املادي، يف املقابل نذكر اأن بع�ص 
معرفة يف  يزددن  املهمة حتى  الكتب  بع�ص  تعليمهن  لبناتهم  مهراً  طلبوا  علمائنا  
الفقه، يف العقيدة، يف الدين، يف الدنيا، يف املعارف والثقافات العامة التي ت�سلح 

لرقي االإن�سان وتكامله.
 “فقال ذلك لك يا ربي علي اإن �سئت ذلك يل”، من ناحيتي �ساأبذل جهداً 
لكن م�سيئتك يا ربي، االأمر بيدك، “فقال عّز و جّل وقد �سئت ذلك فلك ذلك، 
الآدم حواء،  اإليك”، خذها معك هنيئاً  عّلمها معامل دينها وقد زوجتكها ف�سمها 
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فقال اآدم ×: اإيل فاأقبلي، يا اأمة اهلل تف�سلي، فقالت بل اأنت فاأقبل اإيل. 
 اأن ترك�ص حواء وراءك اليوم اأمر م�ستغرب، الق�سية بيدك، اأنت الذي ترك�ص 
اأن  املفرو�ص  الرجل،   املبادرة من  الذكر،  املبادرة من  الزوج،  فاملبادرة من  وراءها، 

تذهب اأنت وتتقدم باجتاهها. 
 لقد اختلفا )اآدم وحواء(، فهي تقول له تقدم اأنت، وهو يقول لها اأنت تقدمي، 
تلك  ولوال   :× ال�سادق  االإمام  يقول  ال�سياق  هذا  ويف  ال�سماء،  تدخلت  وهنا 
ر اأن تكون حواء هي املبادرة، ولكانت الن�ساء هن  اخلطوة، وهي اخلطوة االأوىل، لقدِّ
الالتي يخطنب الرجال، ول�سار عندنا رجال عوان�ص بدل الن�ساء، لكن رحمة اهلل 
تنتهي  وهنا   ،× حواء  ق�سة  هذه  االآن،  عليه  هو  ما  على  االأمر  يكون  اأن  ق�ست 

الرواية عن االإمام ال�سادق ×. 
     ومن خاللها تالحظون اأن هذه احلاجة االإن�سانية بكل تفا�سيلها، بكل قيودها 
وحدودها، بكل اآفاقها من اأول خطوة كانت كما نعي�سها اليوم، اإذاً هي حاجة فطرية 
اإن�سانية، وال بد من اأن نلحظ فيها هذه ال�سياقات، وهذه ال�سنن، وعلى هذه اخللفية 
اإىل  املبادرة  ال�سّنة، وعلى  اإحياء هذه  والت�سجيع على  والتحفيز  الكبري،  جند احلث 

الزواج. 
     الروايات حول هذا املو�سوع كثرية، وهنا رواية ثانية اأي�ساً عن االإمام ال�سادق 
× حيث يقول: “جاء رجل اإىل اأبي يعني اإىل االإمام الباقر ×فقال له: هل لك 
زوجة؟ فقال الرجل: ال، فقال عليه ال�سالم: ال اأحب اأن يل الدنيا وما فيها واأين 
اأبيت ليلة لي�ص يل زوجة. فلو اأعطيت يل الدنيا وما فيها على اأن اأبيت ليلة واحدة 

بال زوجة ما فعلت.  
 ثم قال عليه ال�سالم: اإن ركعتني ي�سليهما رجل متزوج اأف�سل من رجل يقوم 
ليله وي�سوم نهاره اأعزب))(. ركعتان من متزوج خري من قيام الليل و�سيام النهار من 
غري متزوج، ثم اأعطاه اأبي �سبعة دنانري، وقال: تزوج بهذه. اذهب وابحث عن زوجة، 

)))  اأ�شول الكايف: جزء)، �ص28).
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ال تبق بال زوجة، ثم قال اأبي: قال ر�سول اهلل |: اتخذوا االأهل، تزوجوا، اأتخذ 
زوجة فاإنه اأرزق لكم، على خالف ما هو متعارف، حيث ي�ساأل االأعزب: ملاذا مل 
تتزوج بعد، لقد اأ�سبح عمرك ثالثني �سنة، فيقول: واهلل لي�ص لدي مال، }اإن يكونوا 

فقراء يغنهم اهلل من ف�سله واهلل وا�سع عليم{))(.
 االآية تقول اإن هذا وعد اإلهي، وال اأحد يقدم على زواج ويبقى متحرياً، ويقول 
اإرادته. ويقول ر�سول اهلل |: االأمر ال  اأقدر. ال، اهلل يدبر االأمر، وهذه  واهلل مل 

يتعلق فقط بحل م�سكلة الزواج، اإذا كنت تريد الرزق فتزوج واهلل يرزقك. 
 وعن الر�سا × قال: اإن امراأة �ساألت اأبا جعفر الباقر ×، فقالت اأ�سلحك 
اهلل اإين متبتلة، فقال لها وما التبتل عندك؟ )املق�سود بالتبتل حالة الزهد(، قالت 
ال اأريد التزويج اأبد عمري كله، قال: ومل ال تريدين الزواج؟ قالت األتم�ص يف ذلك 
الف�سل، )اأريد اأن اأكون امراأة متكاملة فا�سلة(، فقال ×: ان�سريف!  لو كان يف عدم 
الزواج ف�ساًل، لكانت فاطمة )عليها ال�سالم( اأحّق به منك. ال اأحد ميكن اأن ي�سبق 

فاطمة اإىل الف�سل . فالف�سل يف الزواج للرجل واملراأة. 
وعن مو�سى ابن جعفر االإمام الكاظم× عن اآبائه )هذه من روايات ال�سل�سلة 
اإال عج  “ما من �ساٍب تزوج يف حداثة)6( �سّنه،  | قال:  الذهبية (، عن النبي 
�سيطانه يا ويله يا ويله! ع�سم مني ثلثي دينه. ال�سيطان يقول: الويل لهذا ال�ساب 
�سمن ثلثي دينه من خالل هذا الزواج، ثم هنا يقول ر�سول اهلل |: فليتق اهلل 

العبد يف الثلث الباقي. 
     بالزواج �سار ثلثا الدين بيدك، لكن ال مِتل مييناً اأو ي�ساراً وال يزغ ب�سرك اإلخ... 
اإقنع مبا قّدره اهلل �سبحانه وتعاىل، واعمل �سمن االإطار وال�سياق ال�سحيحني. يبقى 

هذا الثلث، جاهد نف�سك واإن �ساء اهلل يكون الثلث الباقي م�سموناً.

))) �شورة النور: الآية 2).
))) يزان احلكمة: ج2، �ص1179. )ما من �شاب تزوج يف حداثة �شنه اإل عج �شيطانه: يا ويله، يا ويله! ع�شم مني ثلثي 

دينه، فليتق اهلل العبد يف الثلث الباقي).
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 اأّيها الزوج واأّيتها الزوجة، عندما نتحدث عن الزواج يفتح الباب وا�سعاً  اأمام 
احلديث عن طبيعة العالقه املطلوبة بني الزوجني وكيف نحافظ عليها، يف املا�سي كانوا 
يقولون اإنه ال خروج للعرو�ص اأو للعري�ص من البدلة البي�ساء اإاّل بالكفن، اإنها عالقة وثيقة، 

يقول القراآن الكرمي امليثاق الغليظ، اأي اأنه عهد ووثيقة تتبانون عليها يف هذه الليلة.
مل  :”اختلفنا،  مثاًل  فرتة  بعد  وتقوالن  اللهو  اأو  اللعب  من  نوعاً  لي�ست  فامل�ساألة   
نن�سجم..” عليك اأيها ال�ساب اأن تفكر اأواًل، وال تتالعب ببنات النا�ص، وتاأكد قبل اأن 
تخطو خطوتك، وقبل كتب الكتاب واالرتباط، فاملراأة زوجة لك ، وعليك اأن تدافع عن 

هذه العالقة ب�سكل كامل.
االحرتام  عالقة  املحبة،  املداراة،  باملعروف،  الع�سرة  عن  الكرمي  القراآن  ويتحدث   
والتقدير، التكرمي. و�سي�سعر كل من الزوجني بالعزة بالفخر حينما يتعامل معه الطرف 
االآخر باحرتام واإجالل ال يحتقره اأو يقلل من �ساأنه، يقدره حق قدره، وال يوجد اأزواج 

مع�سومون.
 من جانب اآخر، اأخاف عليكم، اأيها الزوجات واالأزواج، من االأفالم التي ت�ساهدونها، 

فال يوجد بطل قومي كما يظهر يف االأفالم، ولكل م�ساكله.
اأزواج االآخرين لديهم  فاإن  اإذا كان عند زوجك م�سكلة  اأنه  اأيتها الزوجة   واعلمي 
م�ساكل اأي�ساً، وقد تعانني من م�سكلة ال ي�سكو منها االآخرون، لكن غريك قد يعاين من 

ع�سرات امل�ساكل االأخرى. 
 واأنت اأّيها الزوج اأخ�سى عندما تختار زوجتك اأن يكون همك مرّكزاً على املوا�سفات 
اجل�سدية؛ هذه طويلة وتلك ق�سرية... اقنع مبا رزقك اهلل، وعليك اأن ت�سون امليثاق الغليظ 
من خالل الع�سرة باملعروف، الحظوا ما تقوله االآية ال�سريفة وعا�سروهن باملعروف، فاإن 
كرهتموهن -ال �سمح اهلل- فع�سى اأن تكرهوا �سيئَا ويجعل اهلل فيه خرياً، لعل اهلل يجعل 
كثرياً من اخلري يف تلك التي تكرهها، لذا، ال تتخذ موقفاً �سلبياً منها، اأو ترف�سها ملجرد اأن 
راأيت فيها بع�ص ال�سلبيات، فاإنك لن جتد الكمال الذي تبحث عنه، وقد جند كمااًل يف 

اإن�سان ال جنده يف اآخر، كما اأن ال�سلبيات تتفاوت من �سخ�ص اإىل �سخ�ص. 
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     ثم اإن هناك ميثاقاً غليظاً بينك وبني زوجتك عليك مراعاته، وهناك ممتلكات 
ُكْم اإِىَل  ى َبْع�سُ لها ال يجب اأن ت�ستويل عليها، فاهلل �سبحانه وتعاىل يقول: }َوَقْد اأَْف�سَ
َخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاقاً َغِليظاً{)7(، وهذه االآية ت�سري اإىل عدة درو�ص وعرب مهمة،  َبْع�ٍص َواأَ
اللطيفة؛  العبارات  ا�ستخدام  يف  والتفنن  باملعروف،  والع�سرة  اخللق،  ح�سن  منها 
فعليك اأيها  الزوج التفنن، حاول اأن تبحث، اأن تفكر يف عبارات يكون وقعها لطيفاً 

على قلب زوجتك.
طرق  عن  وابحثي  زوجك،  معاملة  يف  تتفنني  اأن  حاويل  الزوجة  اأيتها  واأنت   
وكيف  التجميل،  و�سائل  وت�ستخدمني  تتطيبني  كيف  واعريف  قلبه،  اإىل  حتببك 
تعر�سني نف�سك على زوجك بالطريقة املنا�سبة، لي�ص يف هذا خجل وال حياء، اإنها 
ثقافة االإ�سالم، الزوجة يجب اأن تكون باأكمل زينتها عندما تختلي بزوجها بحيث 

متالأ عينه، ولكن عندما تخرج عليها اأن تتعّفف كي ال يطمع فيها اأحد. 
هذه احلالة وهذا التوازن ياأتي يف �سياق احرتام ال�سخ�سية االإن�سانية للمراأة، اإنها 
امراأة، لكنها اإن�سانة يجب اأن حترتم وتقدر، وال يجوز اتخاذ قرارات �سريعة وارجتالية 

بحقها ملجرد اأن ارتكبت خطاأ. 
العالقة،  هذه  على  حري�ساً  تكون  اأن  يجب  تعجبك  مل  اأم  اأعجبتك  و�سواء 
وعليك تقدير عواطفها واأحا�سي�سها وم�ساعرها، فهي اإن�سانة تفرح وحتزن وتتاأذى، فما 
مير عليك من ظروف مير عليها، اأيحق لك ما ال يحق لها؟ عليك اأي�ساً اأن تتحمل 

احرتام حقوقها املالية. 
    قد تقول لها: تزوجتك الأنك موظفة كي اأح�سل على راتبك اآخر ال�سهر، ولكن 
من اأعلمك اأنه يحق لك اال�ستيالء على راتبها؟ ملاذا تت�سور اأن ما متلكه من ذهب هو 
لك؟ املراأة اإن�سان م�ستقل مبمتلكاته، وال يحق لك كزوج اأن ت�سع يدك على ما متلك، 

اإنه مالها ومن حقها اأن تت�سرف به كما ت�ساء.
تكون  ال  باملعروف  الع�سرة  اأن  وهو  الكرمية  االآية  من  ن�ستفيده  اآخر  در�ص  وهناك 

)7)  �شورة الن�شاء: الآية21.
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من طرف واحد، بل هي ع�سرة متبادلة من طرفني، فكما على الزوج اأن يحر�ص على 
التعامل باملعروف مع الزوجة، عليها هي كذلك اأن تكون حري�سة عليه. اإنكم تقراأون 
للرجال  تو�سيات  البيت×  اأهل  وعن   | اهلل  ر�سول  عن  الواردة  الروايات  يف 

وتو�سيات للن�ساء حتى تتحقق هذه احلالة املتوازنة. 
     ماذا يقول ر�سول اهلل للن�ساء؟ “لو اأمرت اأحدَا اأن ي�سجد الأحٍد الأمرت املراأة 
اأمام الرجل، ولكن هذا ال يجب اأن  اإذاً عليِك اأن تتوا�سعي  اأن ت�سجد لزوجها”)8(. 
زال جربائيل  ما  |لكم:  اهلل  ر�سول  قول  فا�سمعوا  الرجال  اأيها  تفرحون  يجعلكم 
يو�سيني باملراأة، كل ما ينزل عزيزي جربائيل يو�سيني باملراأة حتى ظننت اأنه ال ينبغي 
طالقها اإاّل من فاح�سة مبينة، الفاح�سة جرم عظيم والعياذ باهلل، مهما كانت االأخطاء 

يجب اأن تتحمل. 
     ولقد اأراد ر�سول اهلل |من هذه التو�سيات الكثرية اأن يعّلم املراأة كيف تعا�سر 
الزوج وحت�سن التعامل معه، وذات يوم جاء رجل اإىل ر�سول اهلل | فقال: “اإن يل 
زوجة اإذا دخلت تلقتني )تتلقاين عندما اأدخل البيت، ترتك كل �سيء، ترك�ص اإيل 
وترحب بي وت�ستقبلني(، واإذا خرجت �سّيعتني )هنا تركت كل �سيء واجتهت �سوب 
الباب تودعني، ت�ستقبلني بابت�سامة، وتودعني بابت�سامة(، واإذا راأتني مهموماً )حاولت 
اأن تخّفف عني( وتقول يل: اإن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غريك )ال تقلق اإذا 
كان رزقك اليوم قلياًل، فاإنك ال تدري ماذا يفعل اهلل غداً هو الكفيل، ال ت�سغط عليه 

اأو تزيد من همه بكرثة طلباتها(، واإن كنت تهتم باأمر اآخرتك فزادك اهلل هماً”.
      فقال ر�سول اهلل )�سّلى عليه واآله(: اإن هلل عمااًل، وهذه من عماله. هذه من 
عمال اهلل، جندي من جنود اهلل، ولهذه املراأة ن�سف اأجر ال�سهيد. هذا هو االأجر العظيم 

للزوجة التي تهتم وترعى زوجها.  

)8)  ع�ن ال�ش�ادق × قال: اإن قوما اأتوا ر�شول اهلل | فقالوا: يا ر�شول اهلل اإن�ا راأينا اأنا�شًا ي�شجد بع�شهم لبع�ص، 
فق�ال ر�شول اهلل |: ل�و كنت اآمر اأح�دًا اأن ي�شجد لأحد لأمرت امل�راأة اأن ت�شجد لزوجها.)م�كارم الأخلق، ال�شيخ 

الطرب�شي، �ص)1).)
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 اأيها العر�سان واالأزواج: ماذا عّلمنا ر�سول اهلل؟ عّلمنا كيف نتبادل امل�ساعر مع 
زوجاتنا، اإن قول الرجل للمراأة اإين اأحبك ال يذهب من قلبها اأبداً. 

 قد يخاف الزوج اإذا اأراد اإ�سماع زوجته كلمة اأحبك، اأن تكابر، لكن العك�ص 
�سحيح، فاإذا قال لها اإنه يحبها �ستقع الكلمة يف قلبها ولن تن�ساها اأبداً، لذلك قولوا 

هذا الكالم ب�سدق، وعرّبوا عن م�ساعركم لزوجاتكم. 
اهلل  ر�سول  لن�سائي()9(،  خريكم  واأنا  لن�سائه  خريكم  )خريكم   :| وعنه   
|يقول ال اأحد يح�سن معاملة زوجته كما اأعامل زوجاتي، اأنا خريكم لن�سائي، 

املطلوب منكم اأي�ساً اأن تعاملوا زوجاتكم بهذه الطريقة. 
املراأة  ل�سرب  العظيم  االأجر  عن  تتحدث  كثرية  ون�سو�ساً  روايات  اأي�ساً  وجند   
وحتملها الأعباء امل�سوؤولية يف البيت، فعن ال�سادق × عن اأبيه االإمام الباقر ×، 
اأنه قال: )اإن اهلل تبارك وتعاىل جعل للمراأة �سرب ع�سرة رجال()11( فاأنت تظن نف�سك 
يا عري�ص ويا رجل باأنك قوي، ال، فلقد اأودع اهلل يف املراأة �سرب ع�سرة رجال، فاإذا 

حملت زادها اهلل قوة ع�سرة رجال اأخر حتى ي�سري لها  قوة و�سرب ع�سرين رجاًل. 
ف�سل  عن   | اهلل  ر�سول  �سلمة  اأم  �ساألت  قال:  اأي�ساً  ال�سادق×  وعن   
ما  اأزواجنا  نخدم  زوجات  الن�ساء  نحن  اهلل  ر�سول  يا  اأزواجهن:  الن�ساء يف خدمة 
�سيئاً  بيت زوجها  امراأة رفعت من  اأمّيا  واآله(:  فقال )�سلى اهلل عليه  ف�سل ذلك؟ 
من مو�سع اإىل مو�سع )حملت اآنية، نقلتها من مكان اإىل مكان بغاية االإ�سالح ال 
اخلبث، تريد اأن تنّظف وترّتب البيت، تريد اأن تخدم زوجها( اإال نظر اهلل اإليها، ومن 

نظر اهلل اإليه مل يعذبه.
 العذاب ال يحّل مبن ينظر اهلل اإليه، واملراأة التي تقوم بخدمة من هذا النوع ينظر 
�سلمة ر�سي اهلل عنها:  اأم  فقالت  التوفيق(،  بهذا  يا عرائ�ص  لكم  اإليها )هنيئاً  اهلل 
البيت  ب�سغل  عليها  ي�سغط  عندما  املراأة  الثواب:  من  امل�ساكني  الن�ساء  يف  زدين 

)9)  من ل يح�شره الفقيه: ج)، �ص))).
)10)  اخل�شال: �ص9)).
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تتحمل اأعباء ومتاعب فما ثواب ذلك يا ر�سول اهلل باأبي اأنت واأمي؟ فقال |: يا 
اأم �سلمة اإن املراأة اإذا حملت كان لها من االأجر كمن جاهد بنف�سه وماله يف �سبيل 

اهلل عّز وجّل)11(. 
اأنه عندما حتمل املراأة يكون اأجرها هذا، فاإذا و�سعت حملها، قيل   هذا يعني 
لها قد غفر لك ذنبك فا�ستاأنفي العمل، جميع ذنوبك امّنحت بعد الوالدة، وها اأنت 
طاهرة مطّهرة وكاأنك خلقِت اليوم، فاإذا اأر�سعت طفلها، يكون لها بكل ر�سعة حترير 
تلد، وحينما حتمل،  للمراأة حينما  العظيم  اإ�سماعيل، هذا هو االأجر  رقبة من ولد 

وحينما تر�سع ابنها، فهنيئاأ لكّن هذا التوفيق.  
 امل�ساألة االأخرية التي اأود التطّرق اإليها، اأيها االأعزاء، هي اجلدل الكبري حول 
اأن االإ�سالم ظلم املراأة، واأ�ساء اإليها، واعتدى عليها، عندما جعل القيومية للرجل 

ل اهلل بع�سهم على بع�ص{)12(.  }الرجال قّوامون على الن�ساء مبا ف�سّ
 فلقد قالت املراأة اإن هذا ظلم وقهر، اأعطيت القيومية للرجل حتى يظلمني، حتى 
ي�سيء اإيّل، حتى يعتدي علي، حتى يكبلني وي�سجنني، ويقول يل ال تتنف�سي، ال 
اأنه عندما يقال هذا النوع من الكالم،  تتحركي، ال تخرجي ال ال...الخ، والواقع 
ي�ست�سهد قائله بال�سلوك املوجود يف بع�ص املجتمعات امل�سلمة، ويقول: اأنظر كيف 
يتعامل الرجال مع املراأة، كيف يظلمونها ويحرمونها، كيف ي�سيئون اإليها ويعتدون 

عليها، وكيف وكيف، فما هو اجلواب على هذا ال�سوؤال؟ 
 وعلى هذا االإ�سكال اأو اجلدل الذي كثرياً ما يتم تداوله؟ اأواًل، البد من اأن منيز 
بني القوامة باملعنى ال�سرعي، وبني ال�سلوكيات التي ميار�سها النا�ص، وقد ال يكونون 
�سادقني حينما ين�سبونها اإىل االإ�سالم، فاالإ�سالم لي�ص م�سوؤواًل عن كل �سلوك يقوم 

به رجل م�سلم، االإ�سالم م�سوؤول عن ت�سريعاته. 
 واإذا الحظنا جوهر القوامة ومعناها �سنجد اأن الكثري من هذه ال�سلوكيات ال 

)11)  املهذب البارع: ابن فهد احللاّي، ج)، �ص8)1.
)12)  �شورة الن�شاء: الآية )).
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نرى  اأن  ال�سرع، فلذلك يجب  ال�سرعي، وهي خاطئة ويخّطئها  باملوقف  لها  عالقة 
القوامة  اأن  جند  نراجع  فحينما  االإ�سالم،  موقف  هو  ما  لنعرف  القراآن،  يقول  ماذا 
هي عبارة عن �سالحية متنح للزوج بحكم موقعه، ليكون يف االإدارة، كحال مدير 
لكن  بدور،  واأقوم  م�سوؤولية،  عندي  يعني  موظف  فاأنا  املوظف،  حال  اأو  الدائرة، 

الكلمة االأخرية ملن؟ 
وقلنا ال  باالإدارة،  اأحداً  فاإذا كلفنا  املدير؟  يوقعه؟ هل هو  االأخري من  التوقيع   
�سالحية لك بل حالك كحال غريك، فلن يقدر على اأداء الدور الذي كّلف به، 
واحلال نف�سه ينطبق على الزوج، فاأن يكون مديراً لهذه االأ�سرة فذلك يتطلب اأخذه 
بينه  الروؤية  تختلف  حينما  واحل�سا�سة،  امل�سريية  االأمور  ال�سالحيات حل�سم  بع�ص 

وبني الزوجة واالآخرين داخل االأ�سرة. 
جتاه  �سحيحة  غري  ت�سرفات  اأو  عبثاً،  ولي�ست  ونهي،  اأمر  م�ساألة  لي�ست  اإنها   
االآخرين، ولي�ست حرماناً للزوجة من اأن تتحرك، واأن تتملك، واأن يكون لها �ساأن 
نتحمل  كم�سلمني  فنحن  خاطئة  �سلوكيات  هذه  كانت  واإن  احلياة،  هذه  ودور يف 
م�سوؤوليتها ال االإ�سالم الأنه مل يقل هذا، بل هو رف�ص وواجه مثل هذه ال�سلوكيات 

اخلاطئة. 
 اإذن القوامة ال تعني اأن الرجل اأف�سل من املراأة، وال تعني اأن املراأة اأقل من 
امل�سوؤولية  وبح�سب  موقعه  بح�سب  للرجل  ممنوحة  �سالحيات  تعترب  واإمنا  الرجل، 
املناطة به. واالإ�سالم اأعطى للمراأة القيمة احلقيقية، ودفعها لت�سارك الرجل يف بناء 

االأ�سرة، ويف تن�سئة اجليل القادم، اإىل غري ذلك، ودورها كبري ومفوظ. 
 اإذن، االإ�سالم ال مييز الرجل عن املراأة، اإمنا ميايزه عنها، وفرق كبري بني التمييز 
والتمايز، فالتمايز هو توزيع لالأدوار، اأما التمييز فهو تقدمي وتاأخري،   فقد تكون املراأة 
باأ�سعاف  منها  �ساأناً  اأقل  الرجل  يكون  وقد  باأ�سعاف م�ساعفة،  الرجل  اأف�سل من 

م�ساعفة، ولكن ميايز ويوزع االأدوار يف ما بينهما.  
     خال�سة القول اأيها االأزواج والزوجات، اأن القوامة ال تعني ا�ستبداداً، وال 
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تعني ا�ستفراداً وال فر�ساً وال هيمنة لقناعات وروؤى الزوج على الزوجة، اإمنا تعني اأن 
يكون الراأي االأخري للزوج، ولكن رمبا يكون للزوجة راأي اآخر، وتاأتي بدليل ومبنطق 
مقنع و�سائب، وهنا على الزوج اأن يرتاجع عن راأيه وياأخذ براأيها  ويعمل به، وهذا 

ال يقلل من �ساأنه، وال من كربيائه. 
 هذه م�ساألة يجب اأن نعرفها لنتبنّي اأن القوامة يف االإ�سالم اإمنا هي اأداة تنظيمية 
بني  واملحبة  املودة  وتعزز  واحل�سنة،  الطيبة  الع�سرة  تعمق  االأ�سرة،  �سوؤون  اإدارة  يف 

الزوجني.
 والبد يل يف النهاية  اأن اأتقدم ب�سكري اجلزيل للمح�سنني الذين �ساهموا يف 
تنظيم هذا االحتفال البهيج، وهذا احلدث الكبري، وهذه اخلدمة التي نت�سرف بها، 

ف�سرفنا وعزنا كرامتنا اأن نكون يف خدمة اأبناء �سعبنا.
 ونتمنى اأن تكون كل اأيامكم اأعياداً و�سعادة بطاعة اهلل �سبحانه وتعاىل، واأ�ستغفر 

اهلل يل ولكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



يف ال�سفات 
احل�سنة 
وال�سفات 
الذميمة 



71

الف�سل ال�ساد�س

يف ال�سفات احل�سنة وال�سفات الذميمة )1( 

االأنبياء  �سيد  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  احلمد هلل       
واملر�سلني حبيب األه العاملني اأبي القا�سم امل�سطفى ممد، وعلى اأهل بيته الطيبني 

الطاهرين و�سحبه املنتجبني امليامني.
     ال�سادة االأفا�سل وال�سيدات الفا�سالت، اأ�سحاب هذه املنا�سبة، ا�سمحوا يل 
يتزامن مع  ال�سخم، والذي  اأعرّب عن عميق �سعادتي بهذا االحتفال  اأن  البداية  يف 
منا�سبة عظيمة اأال وهي ذكرى والدة �سيد الو�سّيني واإمام املتقني واأمري املوؤمنني علي 

بن ابي طالب ×. 
     لقد اعتدنا يف كل عام اأن نقف هذه الوقفة يف مثل هذا اليوم الكرمي لنجدد 
والتزامنا  مت�ّسكنا  مدى  عن  لنعرّب  واأي�ساً   اخلالدة،  االإ�سالم  ر�سالة  مع  وبيعة  عهداً 
بنهجنا الوطني االأ�سيل، وعن تعاي�سنا نحن العراقيني بع�سنا مع البع�ص االآخر حيث 
البغدادية، ولنعرّب كذلك عن �سرورنا  الكرمي هذا ميّثل جميع االأطياف  اإن جمعكم 
هذه  العامرة،  بغداد  مدينة  اأبناء  من  والعرائ�ص  العر�سان  من  الكبرية  احل�سود  بهذه 

)1)ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي اخلام�ص يف بغداد )/2009/7.
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املدينة الكرمية واأق�سيتها ونواحيها، التي تعترب املحطة االأ�سا�سية واملحور املهم يف وطننا 
العراقي احلبيب. 

 قال اهلل تعاىل يف ُمكم كتابه العزيز: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }اإمنا ولّيكم اهلل 
ور�سوله والذين اآمنوا الذين يقيمون ال�سالة ويوؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتوّل 

اهلل ور�سوله والذين اآمنوا فاإن حزب اهلل هم الغالبون{)2( �سدق اهلل العظيم. 
وعظيمة يف  �سخ�سية عمالقة  اإىل  ت�سري  اأخرى  عدة  واآيات  ال�سريفة  االآية  هذه   
االإمام  هذا  طالب×،  اأبي  ابن  على  وهو  اأال  جمعاء،  واالإن�سانية  امل�سلمني  تاريخ 
الهمام وهذه ال�سخ�سية العظيمة، ويكفينا ما ذكره ر�سول اهلل | يف حقه حيث 

قال: )علّي مع احلق واحلق مع علّي يدور معه حيثما دار())(. 
مع  واحلق  احلق،  باجتاه  نتمحور  واأن  احلق،  مع  نكون  اأن  اأمرنا  كلنا  اأننا  والواقع   
علي يدور معه حيثما دار، اإذن، هذه �سهادة من ر�سول اهلل |، وهو مل يكن ميّثل 
}ومن يتوىّل اهلل  �سخ�ساً، ومل يكن ميّثل ذاتاً مهما كانت عظيمة اإمنا كان ميثل نهجاً 
ور�سوله والذين اآمنوا فاإن حزب اهلل هم الغالبون{))(، وعلّي عليه ال�سالم ميثل هذا 
النهج العظيم، وهو كان القدوة يف العالقة الزوجية بينه وبني فاطمة بنت ر�سول اهلل 

 .|
اقتدائنا  عن  لنعرب  جماعي  عر�ص  منا�سبة  يف  اليوم  هذا  مثل  يف  نقف  ولعلنا   

واحتفائنا بهذه االأ�سرة النموذجية، وهذه القدوة ال�ساحلة يف بناء االأ�سرة. 

اأيها االأعزاء:
 اإن الزواج ميثل �سرورة مهمة مع توفر االإ�سالح، فالفقر وغياب االإمكانات لي�ص 
مانعاً وال حاجزاً اأمامه، يقول تعاىل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }َواأَنِكُحوا االأََياَمى 

)2)  �شورة املائدة: الآيتان ))-)).
مة املجل�شي، اجلزء ))، �ص)7). ))) بحار الأنوار: العلاّ

))) �شورة املائدة :الآية )).
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 ُ ِلِه َواهللَّ ُ ِمْن َف�سْ نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َواإَِماِئُكْم اإِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم اهللَّ احِلِ ِمْنُكْم َوال�سَّ
َوا�ِسٌع َعِليٌم{))(.

 اإذاً، ال�سالح والتكافوؤ والتنا�سب يف العمر اأو امل�سرتكات الكثرية، هي االأ�سا�ص 
مل�سروع يجمع بني رجل وامراأة على كتاب اهلل و�سّنة نبّيه يف اإطاره ال�سرعي. والزواج 
لي�ص نزوة، وال ميثل احتياجات اإن�سانية فح�سب، اإمنا ميثل نقطة مهمة وركيزة اأ�سا�سية 

يف بناء املجتمع االإن�ساين تبنى عليها اللبنات االأخرى. 
وقد ُروي عن ر�سول اهلل | قوله: )ما ُبني بناء يف االإ�سالم اأحب اإىل اهلل 
من التزويج()6( اإذاً، الزواج هو اأحب اإىل اهلل، الأنه اخلطوة االأوىل يف بناء املجتمع، 
ويقول  الب�سر،  بني  وبالتايل  اجلن�سني  بني  تكاملية  حالة  لتحقيق  االأوىل  واخلطوة 
ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  اأَْن  اآَياِتِه  }َوِمْن  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  الكرمي:  كتابه  تعاىل يف 
َقْوٍم  نَّ يِف َذِلَك اَلآَياٍت لِّ ًة َوَرْحَمًة اإِ َودَّ َت�ْسُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْزَواًجا لِّ اأَنُف�ِسُكْم اأَ

ُروَن{)7(.   َيَتَفكَّ
حالة  ميثل  كما  واال�ستقرار،  ال�سكنى  حالة  ميثل  الزواج  اأن  ذلك  وتف�سري 
}وجعل  الزوجني، والرحمة  النبيلة بني  املتبادلة، وامل�ساعر  الثقة  ال�سالح، وحالة 
تطبيقاتها  التي جتد  املحبة  اإمنا  فقط  املحبة  لي�ست  واملودة  رحمة{،  و  مودة  بينكم 

و�سدقيتها من خالل املمار�سة واالأداء. 
وهي حالة التعبري عن احلب واإبرازه وااللتزام با�ستحقاقاته اأي�ساً، وهذه العالقة 

متثل الكمال على م�ستوى ال�سخ�ص، وعلى م�ستوى اجلماعة يف االإ�سالم اأي�ساً.
وال بد من االإ�سارة اإىل اأن الزواج هو املدخل االأ�سا�ص للح�سانة من الوقوع يف 
احلرام، واملناعة التي يكت�سبها االإن�سان اأمام التحديات التي يواجهها يف املجتمع، 

)))  �شورة النور: الآية 2).
)))  مكارم الأخلق: ال�شيخ الطرب�شي، �ص)19.

)7) �شورة الروم: الآية 21.
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فعن الر�سول |اأنه قال: )من اأراد اأن يلقى اهلل طاهراً مطّهراً فليلَقه بزوجة()8(.
اأف�سل من �سبعني ركعة  املتزوج  × قوله: )ركعتان ي�سّليهما  ال�سادق  وعن 
اأهل النار العزاب()11(، وهذا ما  |: )اأكرث  ي�سّليهما اأعزب()9(، وعن الر�سول 
ميثل  احليوي  امل�سروع  هذا  على  االإقدام  اأن  وعلى  الزواج،  اأهمية  اأن  على  يوؤكد 
الوقوع يف احلرام، وعلى هذه اخللفية جند االهتمام  ال�سمانة واالأمانة واملناعة من 

الكبري بهذه ال�سّنة احلميدة التي نعتربها من �سنن الر�سول الكرمي |.  
وعن اأمري املوؤمنني ×: )تزوجوا فاإن ر�سول اهلل | كثرياً ما كان يقول: من 
كان يحب اأن يتبع �سّنتي فليتزوج، فاإن من �سّنتي التزويج()11(، وقد روي عنه اأي�ساً 

قوله: )اأكرثوا الولد اأكاثر بكم االأمم غدا()12(.
×: هل لك  له  فقال  اأبي  اإىل  × قال: )جاء رجل  ال�سادق  االإمام  وعن 
زوجة؟ قال ال، قال ×: ال اأحب اأن اأملك الدنيا وما فيها، وال اأبيت ليلة ولي�ص 
يل زوجة())1(، ولذلك �سّدد على اأهمية التزويج، وامل�ساعدة يف اإيجاد هذه العالقة 

بني الزوج والزوجة. 
وعن االإمام ال�سادق× اأي�ساً يقول: حدثني اأبي عن اآبائه عن علي × عن 
النبي |اأنه قال: )من زّوج اأخاه امل�سلم امراأة ياأن�ص بها وت�سد ع�سده، زّوجه اهلل 
من احلور العني، واآن�سه مبن اأحبه من ال�سديقني())1(، من اأهل بيت نبّيه واإخوانه، 

وعنه ×: )من زوج اأعزب كان ممن ينظر اهلل له يوم القيامة())1(. 

)8)  بحار الأنوار: جزء100، �ص 220.
)9)  ثواب الأعمال: �ص0).

)10)  جامع اأحاديث ال�شيعة: جزء 20، �ص17.
)11)  ميزان احلكمة: جزء2، �ص1178.

)12)  الكايف: جزء)، �ص2.
))1)  بحار الأنوار: جزء100، �ص217.

))1)  ميزان احلكمة: جزء2، �ص1180.
))1)  الف�شول املهمة يف اأ�شول الأئمة: جزء2، �ص)2).
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امراأة  األف  |اأّنه قال: )من عّجل يف تزويج موؤمنني زّوجه اهلل  النبي  وعن 
من حور العني، كل امراأة يف ق�سر من در وياقوت، وكان يف كل خطوة خطاها وكل 

كلمة تكلمها يف ذلك عمل �سنة �سيام ليلها وقيام نهارها()16(.
اأي�ساً نالحظ يف التعبري عن العالقة الزوجية يف القراآن الكرمي بامليثاق الغليظ، 
�َسْيئاً  َتْكَرُهوا  اأَْن  َفَع�َسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفاإِْن  ِبامْلَْعُروِف  }َوَعا�ِسُروُهنَّ  الن�ساء:  يف �سورة 
ح�سن  على  حتث  ال�سريفة  االآية  هذه  اأن  وجند  َكِثرياً{)17(،  َخرْياً  ِفيِه   ُ اهللَّ َوَيْجَعَل 
اخللق والع�سرة الطيبة باملعروف، وعلى احرتام ال�سخ�سية االإن�سانية للمراأة وتقدير 

عواطفها وم�ساعرها، واحرتام حقوقها املالية. 
      ويعرب عن هذا امليثاق وهذه العالقة بامليثاق الغليظ، وبالعهد االأكيد الذي 
اأخذه اهلل �سبحانه على الزوجني، واالهتمام باحلقوق املتبادلة بينهما، و�سرورة اأن 
يحرتم اأحدهما االآخر، واإليكم هذه الرواية للن�ساء فقط: عن الر�سول |: )لو 
ال  طبعاً  لزوجها()18(،  ت�سجد  اأن  املراأة  الأمرت  الأحد  ي�سجد  اأن  اأحداً  اآمراً  كنت 

يوجد اأمر من هذا النوع، ولكن يف الرواية اإ�سارة اإىل اأهميته. 
      وهناك رواية للرجال فقط، عن ر�سول اهلل |: )مازال جربائيل يو�سيني 
باملراأة حتى ظننت اأال يتم طالقها اإال من فاح�سة مبينة()19(، وعن الر�سول اأي�ساً: 
)قول الرجل للمراأة اإين اأحبك ال يذهب من قلبها اأبداً()21(، هذا هو ال�سر، لكن 
يجب اأن يكون الكالم �سادقاً، وعنه |: )خريكم خريكم لن�سائه واأنا خريكم 

لن�سائي()21(، وقد كان |اآية يف عالقته مع اأزواجه. 
     هذه الرواية للن�ساء اأي�ساً: جاء رجل اإىل ر�سول اهلل |فقال: )اإن يل زوجة 

))1)  بحار الأنوار: جزء 8، �ص192.
)17) �شورة الن�شاء: الآية 19.

)18)  مكارم الخلق: �ص)21.
)19)  بحار الأنوار: اجلزء)10، �ص))2.

)20) ميزان احلكمة: ج2، �ص)118.
)21) من ل يح�شره الفقيه: ج)، �ص))).
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اإذا دخلت تلقتني، واإذا خرجت �سيعتني، واإذا راأتني مهموماً قالت: ما يهّمك؟ اإن 
كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غريك، واإن كنت تهتم باأمر اآخرتك فزادك اهلل 
هماً، فقال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله: اإن هلل عمااًل وهذه من عماله، لها ن�سف اأجر 

ال�سهيد()22(. 
     وتدل هذه الرواية على اأن ح�سن التعامل مع الزوج واإ�سعاره بالرعاية واالهتمام 
يجعالنه اأ�سرياً لهذه العالقة، من�سداً لها، مرتبطاً بها اأي�ساً، واالإ�سالم كان حري�ساً على 
اأن  موا�سفات يجب  لنا  قدم  لذلك  وتاأ�سيلها،  وتوثيقها  وتوكيدها  العالقة  دميومة هذه 
منهما،  يتجنبها كل  اأن  والزوجة، وحّذر من �سفات يجب  الزوج  بها كل من  يتحلى 
قال،  اأبي حمزة حني  اأّيتها االأخوات عن  اأنقل لكّن  للزوجة،  ال�سفات احلميدة  وعن 
�سمعت جابر بن عبد اهلل يقول: كّنا عند النبي �سّلى اهلل عليه واآله و�سلم فقال: )خري 
ن�سائكم الولود الودود، العفيفة، العزيزة يف اأهلها، الذليلة مع بعلها، املتربجة مع زوجها، 
احل�سان على غريه، التي ت�سمع قوله وتطيع اأمره، واإذا خال بها بذلت له ما يريد منها، 

ومل تبذل())2(.
      ومعنى ذلك اأن تكون ودية مع زوجها، عفيفة عزيزة يف قومها، ذليلة مع زوجها 
اأهلها  عند  الزوجة  تكون  فقد   ، الن�ساء  بع�ص  عند  العك�ص  نرى  لكننا  متوا�سعة،  اأي 

وع�سريتها ال حتظى باحرتام كبري، لكنها ت�سعى الأن تعو�ص هذه االأزمة مع زوجها.
      املتربجة مع زوجها اأي تظهر له مفاتنها، )واحل�سان على غريه( اأي تكون منيعة 
وحازمة، وال تظهر مبظهر غري الئق، )التي ت�سمع قوله وتطيع اأمره، واإذا خال بها بذلت 

له ما يريد منها(. 
      وعن االإمام ال�سادق ×: )خري ن�سائكم اإذا خلت مع زوجها خلعت له درع  

احلياء واإذا لب�ست لب�ست معه درع احلياء())2(.

)22)  جامع اأحاديث ال�شيعة: ج20، �ص0).
))2)  جامع اأحاديث ال�شيعة: ج2، �ص1). 

))2)  الكايف: ج)، �ص)2).
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      وعن االإمام الر�سا × قال: قال اأمري املوؤمنني ×: )خري ن�سائكم اخلم�ص، 
تكتحل  زوجها مل  غ�سب  اإذا  التي  املوؤاتية  اللّينة  الهّينة  قال:  اخلم�ص؟  وما  له:  قيل 
بغم�ص حتى ير�سى، واإذا غاب عنها زوجها حفظته يف غيبته، فتلك عامل من عمال 

اهلل، وعامل اهلل ال يغيب())2(.
      وعن االإمام ال�سادق ×: خري ن�سائكم الطيبة الريح)26(. العطور �سيء جيد، 
وا�ستخدام احلمام �سيء طيب، فتجاهل املراأة اأحياناً لظروف الزوج، وا�ستغراقها ب�سوؤون 
املنزل اأو باأمورها االجتماعية والبيتية، يجعلها يف و�سع غري منا�سب، وهذا قد يوؤدي اإىل 

ردود اأفعال من قبل الزوج تدفعه باجتاهات خاطئة. 
      )خري ن�سائكم الطيبة الريح الطيبة الطبيخ(: وعلى البنت اأن تتعلم كيفية الطبخ، 
لتطهو املاأكوالت ال�سهية لزوجها، وهي التي اإذا اأنفقت اأنفقت مبعروف، واإن اأم�سكت 

اأم�سكت بعروف، فتلك عامل من عمال اهلل، وعامل اهلل ال يخيب.
اأيها االأعزاء:

      اإذا كانت تلك موا�سفات الزوجات ف�ساأحتدث االآن عن موا�سفات الزوج: عن 
جابر بن عبد اهلل قال: قال: ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: اأال اأخربكم بخري 
ال�سمح  النقي،  التقي،  رجالكم  من خري  اإن  قال:  اهلل،  ر�سول  يا  بلى  قلنا:  رجالكم؟ 

الكفني، النقي الطرفني، الرب بوالديه وال يلجئ عياله اإىل غريه()27(.
      فال تكن بخياًل اأيها الرجل، بل اأ�سرف على عائلتك، وال تن�ص والديك، فالرب 
بالوالدين اأمر مهم، وال ت�سمح لعيالك باأن يلجاأوا اإىل مكان اآخر يطلبون من هذا وذاك 
ق�ساء حاجة، عن الر�سول |: )اإذا جاءكم من تر�سون دينه()28(، اإذا جاءكم االأمني 

خاطباً فزّوجوه، اإاّل تفعلوه تكن فتنة يف االأر�ص وف�ساد كبري.

))2)  الكايف: جزء)، �ص)2).
))2)  االكايف: جزء)، �ص)2).

)27)  اأ�شول الكايف: ج2، �ص7).
)28) جامع اأحاديث ال�شيعة: ج2، �ص)8.
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     اأما ال�سفات الذميمة يف الزوجة فثمة روايات عديدة حولها، منها:
     عن اأمري املوؤمنني×: )يظهر يف اآخر الزمان واقرتاب القيامة، وهو �سر االأزمنة، 
ن�سوة متربجات، كا�سفات، عاريات من الدين، داخالت يف الفنت، مائالت اإىل ال�سهوات، 
م�سرعات اإىل اللذات، م�ستحاّلت للمحرمات، يف جهنم خالدات()29(، وعن الر�سول 
|: )اإياكم وخ�سراء الدمن، قيل: يا ر�سول اهلل من هي خ�سراء الدمن؟ قال: املراأة 

احل�سناء اجلميلة يف منبت ال�سوء()1)(. 
      وكان من دعاء ر�سول اهلل |: )اأعوذ بك من امراأة ت�سّيبني قبل م�سيبي()1)(، 
وهذا يالحظ بالوجدان، بحيث جتد �سخ�ساً عمره اأربعون �سنة، �سعره اأبي�ص، واآخر عمره 
�ستون �سنة، ال جتد �سعرة بي�ساء واحدة يف راأ�سه، ولتعامل الزوجة يف البيت اأثر كبري يف 

ذلك. 
      واأما ال�سفات الذميمة للزوج فثمة روايات كثرية تنهى عنها، ومنها: اإياك اأن 

تزّوج �سارب اخلمر، فاإنك اإن زّوجته، فكاأنك توجهت اإىل الزنى. 
      وعن ب�سار قال: كتبت اإىل اأبي احل�سن ×: اإن يل قرابة قد خطب اإيل ويف خلقه 

�سوء، قال: ال تزّوجه اإن كان �سيء اخللق)2)(. 
      خال�سة الكالم اأن ح�سن التعامل واالأخالق الطيبة توثق العالقة بني الزوجني، 
واالإ�سالم اأيها ال�سادة يهتم بهذه العالقة، وبكيفية التاأ�سي�ص لها، فلو التزمنا بهذه االأطر 
وهذه ال�سوابط لوجدنا جمتمعاً متما�سكاً، والبداية تكون من االأ�سرة، وهذا ما نهدف 

اإليه من خالل لقاءاتنا هذه، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)29)  مكارم الأخلق: �ص201.
)0)) الكايف: ج)، �ص22).
)1))  الكايف: ج)، �ص)2).

)2)) بحار الأنوار: ج100، �ص))2.
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الف�سل ال�سابع

الختالفات بني الزوجني  عقالنية املعاجلة )1(

 

ــرة  ــدث الكبري، وما اأكرث اأهمية هذا املكان يف الب�س ــعد هذه الليلة، وهذا احل ما اأ�س
ــرة الفداء والعطاء والت�سحية امل�ستمرة من اأجل االإ�سالم  والعراق، حيث  الفيحاء، ب�س
ــحيات العظيمة التي اأنتجت انت�ساراً كبرياً جلميع العراقيني،  ــتذكر تاريخاً من الت�س ن�س
ــتقبلها، وبح�سارتها وفكرها ورجالها  ــرة التي نتو�سم فيها اخلري بحا�سرها وم�س اإنها الب�س

وثرواتها. 
ــهر الكرمي الذي ي�ستعد فيه  ــهر ذي احلجة احلرام، هذا ال�س  وياأتي هذا احلدث يف �س
ــبحانه وتعاىل، كما ياأتي  ــك احلج، والتوجه اإىل اهلل �س حجاج بيت اهلل احلرام الأداء منا�س
ــّيني واإمام املتقني علي بن اأبي طالب من  ــيد الو�س ــبة تزويج اأمري املوؤمنني و�س يف منا�س

ب�سعة ر�سول اهلل |الزهراء فاطمة.
 هذا االلتقاء بني النورين وما خّلفه من اآثار عظيمة على الواقع االإ�سالمي واالإن�ساين، 
ــها يف هذا  ــبة حزينة نعي�س ــبات املفرحة لنا، ثمة منا�س ولكن اإىل جانب كل هذه املنا�س

)1)ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلاعي ال�شاد�ص يف الب�شرة 1)/2011/10.
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ــنوية لواقعة كني�سة �سيدة النجاة، وا�ست�سهاد عدد كبري من  اليوم، اأال وهي الذكرى ال�س
املواطنني امل�سيحيني، �سركائنا يف هذا الوطن اإثر تعر�سهم ملجزرة اإرهابية كبرية ح�سلت 

يف مثل هذا اليوم قبل عام. 
ــف منتنا  لبناء واقع  ــص الفرح واحلزن معاً، واأن نوظ ــن تعودنا دائماً اأن نعي�  ونح
اأف�سل، واأن نكّر�ص اأفراحنا مبزيد من العزمية واالإ�سرار واحلما�سة لبناء م�ستقبل م�سرق 

يعي�ص فيه العراقيون جميعاً حياتهم العزيزة والكرمية ورفاههم املن�سود .
 نحن اليوم، اأيها االأحبة، جنل�ص اإىل مائدة علّي وفاطمة ×، وقد راجعت الروايات 
ــو�ص ال�سرعية الواردة التي �سردت لنا ذلك احلدث التاريخي الكبري، كيف مت  والن�س
ــا تكون العرو�ص بنت  ــان حينم ــّور االإن�س هذا الزواج، وكيف كانت االأمور. فهل يت�س
ــّددة؟  واقع االأمر  ــول اهلل |، اأن تكون الربوتوكوالت معقدة واالإجراءات م�س ر�س

ي�سري اإىل حالة اأخرى.
ــي حتكي لنا تلك االأجواء يف خطبة علي ×  ــرية الت  لنقراأ معاً هذه الرواية الق�س
ــول اهلل  ــي يف »بحار االأنوار«: قال علي ×: اأتيت ر�س لفاطمة يرويها العاّلمة املجل�س
ــول اهلل يقراأ يف عيون علّي ماذا يريد، وملاذا جاء هذه  ــحك، ور�س |)2( فلما راآين �س
ــد ياعلي بن اأبي  ــا هي حاجتك ماذا تري ــن؟ م ــرة، ثم قال: ما جاء بك يا اأبا احل�س امل

طالب؟ 
ــادي )التعريف  ــرتي له وجه ــالم ون�س ــال: فذكرت له قرابتي وقدمي يف االإ�س  ق
ــمات املطلوبة اأثناء اخلطبة، فحينما  ــرية الذاتية، وهذه من ال�س باملوؤهالت والتاريخ ال�س
تذهب العائلة خلطبة بنت ال بد من اأن يعّرفوا بابنهم العري�ص، من هو؟ ما هي �سهادته؟ 

ما هي قدراته؟ ما هي اإجنازاته؟ ما هي ظروفه؟ حتى يتعرفوا عليه(.
ــه، فقال الر�سول |: يا علي �سدقت، فاأنت اأف�سل   وقد عّرف علّي × بنف�س
ــع من علي اأنه مل يذكر كل �سجاياه، ولكنه  ــيء، )التوا�س مما تذكر، ومل تتكلم بكل �س

)2) بحار الأنوار: العلمة املجل�شي، ج))، �ص)9.
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ــول اهلل فاطمة تزوجنيها  ــدم ما يجب اأن يقدمه ليطلب يد فاطمة ÷، فقلت: يا ر�س ق
ــد ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلك لها،  ــل تعطيني فاطمة؟ فقال: يا علي، اإنه ق ؟ ه

فراأيت الكراهة يف وجهها.
ــلب حق البنت  ــول اهلل |ال ي�س ــاً مبنزلة ر�س  اإذاً حتى لو كان اأبو العرو�ص �سخ�س
ــار البنت حتى لو كان اأبوها ر�سول اهلل |،  ــورة واإبداء راأيها، فيجب اأن ت�ست�س يف امل�س
ــابقني ممن طلبها ووجدت الكراهة  ــول لعلّي: اأنا اأخربت فاطمة يف ال�س فلذلك قال الر�س

يف راأيها.
ــول اهلل،  ــول اهلل، فهي ال تقول ال بوجه ر�س       وهذا دليل على اأدب التعامل مع ر�س
لكن تظهر يف تقا�سيم وجهها ما ي�سري اإىل عدم االرتياح والكراهة، فيفهم ر�سول اهلل ذلك، 
وتابع رّده لعلّي × قائاًل: ولكن على ر�سلك، انتظر قلياًل ودعني اأدخل واأرى ... الخ.

     اإذاً، ال حتتاج اإىل اأ�سهر، فبع�سنا - حتى لو كان يعرف العري�ص – يقول: ت�سعب 
االإجابة املبا�سرة، اأو يجب ا�ست�سارة البنت، فيوؤجل الكالم اإىل ما بعد ربع �ساعة، ويف هذا 
ــهراً اأو �سهرين، نريد اأن نفكر،  ــل مماطلة وتاأجيل للرد �س انتقا�ص من قيمة البنت، ثم حت�س
نريد اأن ندر�ص املو�سوع، وهذا ال يجوز، بل يجب اأن يح�سل الرد اإما اأن يقبل به اأو ال. 

ــلك، دعني  ــول اهلل بهذه الطريقة، اإمنا  قال على ر�س  على كل حال، مل يتعامل ر�س
ــرج اإليك،  فدخل اإليها،  ــة الأعرف ماذا تقول يف هذا االأمر، حتى اأخ ــل على فاطم اأدخ
فقامت واأخذت رداءه )اأنظروا اإىل اآداب التعامل مع االأب من قبل فاطمة عليها ال�سالم، 
ــوء باملاء  ــول، اأخذت رداءه، ونزعت نعليه، واأتته بالو�س تتعامل هنا معه كاأب ولي�ص كر�س

اأته بيدها، لذلك نقول اأم اأبيها.  فو�سّ
ــا: يا فاطمة،  ــم قعدت، فقال له ــلت رجليه ث ــت تتعامل فاطمة(، وغ�س ــذا كان  )هك
ــال |: اإن علي بن اأبي طالب، من  ــول اهلل؟ ق ــت: لبيك لبيك، ماذا تاأمر يا ر�س فقال
ــله واإ�سالمه، )اأنظروا التمهيد، اإذن امل�سورة ال تعني احلياد املطلق، بل  عرفت قرابته وف�س
تعني تقدمي الن�سح من االأب من دون فر�ص واإكراه(، هذا علي تعرفينه ماذا تقولني؟ اإين 

قد �ساألت ربي اأن يزوجك خري خلقه واأحبهم اإليه، وقد ذكر من اأمرك �سيئاً فما ترين؟ 
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 )الن�سيحة واإعطاء الراأي والت�سديد حتى ال تبقى حائرة، ولكنه ترك القرار النهائي 
ــول  ــكتت فاطمة ومل توّل وجهها، ومل ير فيه ر�س ــا يف العري�ص(، ف�س ــا لتقول كلمته له
ــا اأنها ال تقول ال، كذلك ال تقول نعم اأريده، لكن من  ــة، وهذا من اأدبها، فكم اهلل كراه
ــة االإيجابية للحدث  ــوع، ومن املتابع ــيم الوجه وعدم اإبداء الكراهة يف هذا املو�س تقا�س
ــريح(، فقام |وهو يقول: اهلل اأكرب، �سكوتها  ــل الر�سالة، )الكناية اأبلغ من الت�س تو�س

اإطراوؤها، وعرب بذلك عن قبول فاطمة بهذا الزواج. 
  فاأتاه جربائيل ×، فقال: يا ممد، زّوجها علياً ابن اأبي طالب فاإن اهلل قد ر�سيها 
ــماء تعرب عن ر�سا اهلل  ــماء تتدخل يف تزويج علي من فاطمة، وال�س ــيه لها، ال�س له ور�س

�سبحانه وتعاىل، لكل من هذين الزوجني لالآخر.
ــع اإليه وقال اإن  ــول اهلل|، )يعني رج ــالم: فزّوجني ر�س ــال علّي عليه ال�س    وق
البنت قبلت وعقدوا العقد ومت الزواج(، ثم اأتاين فاأخذ بيدي، فقال: قم ب�سم اهلل، وقل 
على بركة اهلل وما �ساء اهلل ال قوة اإاّل باهلل توّكلت على اهلل، الزواج حلقة مقد�سة بدايتها 

الذكر، التهليل والتحميد واال�ستعانة باهلل ، والتوكل على اهلل حتى تنجح . 
  لذا، فاأنتم اأيها العر�سان، يا اأعزائي واإخواين اأخواتي، يف هذه الليلة، يف ليلة مباركة، 
ــرع وا�ستعانة باهلل �سبحانه وتعاىل اأن يجعل هذه العالقة عالقة منتجة  ليلة دعاء، ليلة ت�س
ــهلة، فكل  ــت عملية �س ــعيدة وموؤثرة، بداية الأن يتحول اثنان اإىل واحد، وهذه لي�س و�س
ــادات يف عائلته، وها هو يريد  ــة وخلفية وثقافة، ولديه روؤية معينة وع ــم ياأتي من بيئ منك
اليوم اأن يكّون اأ�سرة، فكيف يتاأقلم ويتكيف؟ وكيف يتعرف بع�سكم اإىل بع�ص، ويحب 

بع�سكم بع�ساً؟ وهنا نحتاج اإىل عناية من اهلل �سبحانه وتعاىل.  
ــول |: ثم جاءين حتى  ــع الرواية حيث يقول االإمام علّي × عن الر�س   وتتاب
اأقعدين عندها )عليها ال�سالم( ثم قال: األلهّم اإنهما اأحب خلقك اإليك فاأحبهما وبارك 
ــيطان  ــاً، واإين اأعيذهما بك وذّريتهما من ال�س ــا، واجعل عليهما منك حافظ يف ذريتهم

الرجيم.
ــوار طويل  ــول اهلل |بحقهما هو البداية، بداية االنطالق يف م�س   فكان دعاء ر�س
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فيه العزة والكرامة واملبدئية والقدوة يف كل م�سارات احلياة، لذا  ن�ساأل اهلل اأن يكون هذا 
ــالم اهلل عليها( من علّي تيمناً و�سبباً  ــكم وبني يوم عر�ص الزهراء )�س االقرتان بني عر�س

يف �سعادتكم.

الزواج �سّنة اإلهّية
اأيها االأعزاء:

     اإن الزواج جت�سيد ل�سّنة اإلهّية وقانون اإلهي، فال ي�ستطيع �سخ�ص مبفرده اأن يحقق 
ــرتن باالآخر حتى تتكامل االأدوار، ويتحقق  ــيء يف هذه الدنيا، وال بد من اأن يق كل �س

النتاج يف كل �سوؤون هذه احلياة. 
   وثمة مثال واقعي على ذلك، هو اأن املوجب يجب اأن يت�سل بال�سالب حتى تتولد 
ــل واحلياة،  والربوتون يجب اأن  ــة الكهربائية، وتنتج احلركة واحلرارة، وينتج العم الطاق

يقرتن باالإلكرتون حتى ن�سل اإىل الذّرة وتفاعالتها. 
ــات فحبوب التذكري وحبوب التاأنيث يجب اأن تتكامل حتى تنتج    ويف عامل النب
زرعاً و�سجراً وتخرج حباً وثمراً، ويف عامل احليوان الذكر واالأنثى يجب اأن يت�سال حتى 
ــتثناء يف هذه احلياة، وحالة الزواج تعرب عن حالة  ــان لي�ص ا�س ــتمر الن�سل، واالإن�س ي�س

التكامل يف �سخ�سيته على م�ستوى الفرد واملجتمع.
ــكيل هذا املجتمع، ولعل يف هذه االآية  ــرة هي النواة واللبنة االأ�سا�سية لت�س  واالأ�س
ال�سريفة من �سورة الذاريات، اإ�سارة اإىل هذا القانون االإلهي، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ُروَن{))(.  ُكْم َتَذكَّ }َوِمْن ُكلِّ �َسْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَّ
ــان واحليوان  ــي، ينطبق على االإن�س    اإذن، قانون الزوجية والتكامل هو قانون اأ�سا�س
ــد اأن االأنبياء بالرغم من مواقعهم  ــائر الكائنات يف هذا الكون، ولذلك جن والنبات و�س
املتميزة والكبرية، حني مل ينجبوا اأبناء، كانوا يرفعون اأيديهم بالدعاء كما يحدثنا القراآن 
الكرمي، ويطلبون ولداً وذّرية حتى ت�ستمر عملية التكامل، وهذا ما اأ�سارت اإليه هذه االآية 

))) �شورة الذاريات: الآية 9).
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ا اإِْذ نَاَدى َربَُّه َربِّ ال َتَذْريِن َفْرداً َواأَنَْت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{))(.   من �سورة االأنبياء: }َوَزَكِريَّ
ــاحاته  ــع يف م�س ــذرين فرداً، فحتى لو كان نبياً يبقى فرداً، وال ميكن اأن يتو�س    ال ت
َلْحَنا َلُه َزْوَجُه  ــَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى َواأَ�سْ ــّنة الطبيعية: }َفا�ْس اإال من خالل هذه ال�س
اِت َوَيْدُعونََنا َرَغباً َوَرَهباً َوَكاُنوا َلَنا َخا�ِسِعنَي{))(، فاخل�سوع  رْيَ ــاِرُعوَن يِف اخْلَ اإِنَُّهْم َكاُنوا ُي�َس
ــدة والي�سر، يف الرغبة والرهبة، اجلهاد والت�سحية، كلها  اإىل اهلل، والدعوة اإىل اهلل يف ال�س

�سمات حياة االأنبياء. 
ــفات  ــهداً قراآنياً رائعاً، عن �س ــورة، م�س ــتعر�ص هذه ال�س ــورة الفرقان ت�س      ويف �س
ــوَن  ِذيَن مَيْ�ُس ْحَمِن الَّ ــبحانه وتعاىل: }َوِعَباُد الرَّ ــني هلل �س عباد الرحمن، العباد املخل�س
ــتمر يف اأو�سافهم حتى  ــالماً{)6(، وت�س اِهُلوَن َقاُلوا �َس َذا َخاَطَبُهْم اجْلَ َعَلى االأَْر�ِص َهْوناً َواإِ
ِذيَن َيُقوُلوَن )عباد  ــم اهلل الرحمن الرحيم }َوالَّ ــل اإىل االآية ))7( حيث تقول: ب�س ت�س
ِقنَي اإَِماماً{)7(، هذا  ــنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَّ َة اأَْع اِتَنا ُقرَّ يَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَنا َوُذرِّ ــن( َربَّ الرحم

هو دعاء عباد الرحمن.
ــاين، وال ميكن  ــية يف بناء املجتمع والتكامل االإن�س      اإذاً، الزواج هو النواة االأ�سا�س
ــرة  ــع متكامل، وال ميكن اأن يكون املجتمع متكاماًل اإاّل يف اأ�س ــل اإاّل يف جمتم اأن نتكام
ــتنزل  ــرعية ت�س ــرة متكاملة اإاّل يف عالقة زوجية �س ــة، وال ميكن اأن تكون االأ�س متكامل

الرحمة االإلهية والعناية االإلهية. 
ــية  ــري امليزان()8(: �سخ�س ــياق يقول العالمة الطباطبائي يف )تف�س      ويف هذا ال�س
ــوي وتفاعالتهما  ــب املادي واملعن ــذا الرتكيب بني اجلان ــدة ومركبة، وه ــان معق االإن�س

العديدة ال ميكن الأحد اأن يح�سي كل هذه التفاعالت )خلطة(. 
ــئ، وكالدواء  ــتتغري النتائج، كالعجني اإذا زاد عليه �س      فاإذا تغريت هذه اخللطة �س

))) �شورة الأنبياء: الآية 89.
))) �شورة الأنبياء: الآية90.
))) �شورة الفرقان: الآية)).
)7)  �شورة الفرقان: الآية)7.

)8)  امليزان يف تف�شري القراآن: ج1، �ص19).



86

ــته يف العالج، بل قد  ــقط  فر�س ــذا الدواء زاد اأو نق�ص ت�س ــات له ــن املكون واإىل اأي م
ــري ومبوازين دقيقة  ــوة واأهمية الدواء يف تركيبه مبعاي ــارة، فق ــامة و�س يتحول اإىل حالة �س
ــطية، الدواء نف�سه اأحياناً يكون قليل  ــرق اأو�س جداً، واأحياناً قد تالحظون يف بلداننا ال�س
ــة، واإذا اختلت الرتكيبة يختلف  ــص االأدوية ال تكون دقيق ــري الأن الرتكيبة يف بع� التاأث

تاأثري الدواء.
ــك اإذا ذهب  ــان: كذل ــية االإن�س ــاً عن �سخ�س ــول العالمة الطباطبائي اأي�س      ويق
ــيتلف هذه  ــلوكه ومواقفه وطريقته وعالقاته فهذا احلرام �س ــاه احلرام، بفكره و�س اإىل اجت

الرتكيبة، ويعطي نتائج غري �سحيحة، و�ست�سري االأمور باجتاه اآخر.
ــهد اليوم يف الغرب،  ــداقات كما ن�س ــذه العالقة الزوجية ال تقرها قوانني �س      فه
ــمونهم باالأ�سدقاء، ونرى اأحدهم  ــون العالقات الزوجية مع من ي�س حيث النا�ص ميار�س
ــديقتي ولدينا خم�سة اأوالد وبعد خم�سة اأ�سهر �سنتزوج، اأين تعي�سون؟  يقول: هذه �س

ب�سقة، واخلم�سة اأوالد كيف اأتوا؟ ملاذا �سداقة اإىل االآن؟ 
ــكل جيد ثم نتزوج بعد ذلك، اإن    يقولون: نريد اأن نفكر ويعرف اأحدنا االآخر ب�س
ــاهل يف هذه  ــبب هذه النتائج واالنهيارات االأخالقية التي نراها يف الغرب هو الت�س �س
ــيطرة، واأنا م�سيطر على اأع�سابي، واأنا  ــية حتت ال�س اجلوانب، قد يقول اأحدهم اإن الق�س

بالفعل بعد ))1( �سنة �ساأتزوج، واأنا اأفكر بذلك، وامل�سائل ت�سري باالجتاه ال�سحيح. 
ــاهلل، نظرة مرمة،  ــع احلرام والعياذ ب ــة حينما تتعامل م ــذه اخللطة املعنوي  كال، ه
ــعره، وقد توؤثر يف طريقتك  وكلمة مرمة، وفعل مرم، لها تاأثري يف النف�ص قد ال ت�ست�س
ــلوكك ونتائج عملك وتوفيقاتك وجناحاتك، قد تبداأ بالتعرث، ملاذا ال تعرف اأن هذا  و�س
ــية االإن�سانية،  ــتكمل ال�سخ�س ــبب كما يذكر العالمة الطباطبائي، فبالزواج ت�س هو ال�س

وقبله  الكل ي�سري كما يهوى.
ــدقائكم  ــون االأوقات مع اأ�س ــباب، قد تكونون ممن تق�س ــان، ويا �س ــم يا عر�س   واأنت
ــبح، وتخرجون يف �سفرات، وما  ــهرون حتى منت�سف الليل اأو اأول ال�س وزمالئكم، ت�س
ــك  منذ اليوم  ــز عليك  اأن تنتبه اإىل اأن ــني، ولكن اأيها العزي ــني وراجع ــك ذاهب اإىل ذل
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ــبحت زوجاً، ويف الغد اأباً، فعليك اأن تفكر وحت�سب ح�ساباً ل�سلوكك، وهذه لي�ست  اأ�س
دعوة لتجميد عالقات ال�سداقة، ولكنها دعوة لتقنينها.

ــة التي تراك فيها وت�سبع من حنانك وت�سمع منك،     اأين حب زوجتك واأين الفر�س
ــة الزوجة واالأهل واالأبناء  ــون ابتالءاتكم كثرية، على كل حال رعاي ــاء اهلل لن تك اإن �س
ــب لها ح�ساب يف جممل االأعمال وكذلك اأنت  ــاألة مهمة، ويجب اأن يح�س والعائلة م�س
ــا العرو�ص، كنت البنت املعززة املدللة يف بيت اأهلك، ومنذ اليوم اأنت زوجة وبعدها  اأّيته

اإن �ساء اهلل ت�سبحني اأماً، وهناك التزامات جتاه الزوج يجب اأن تراعيها.
  اأخواتي الكرميات، اأقول لكّن ولكل عرو�ص اأو زوجة ت�سمع حديثي يف بلدنا الكرمي 
ــية  ــل اإاّل حينما توؤّدى هذه احلقوق، فال�سخ�س ــذه العالقة ال تكتم ــا كانت، اإن ه واأينم
ــاعف بهذا العقد، لذلك اعترب الزواج اإكمااًل للدين،  االإن�سانية تتكامل وامل�سوؤولية تت�س
ــبع غرائزه االإن�سانية بطريقة م�سروعة  ــان، فحينما ي�س ملاذا؟ لوجود حالة العفة لدى االإن�س
ــيته، وحينما يغ�ص ب�سره عن  ــحيحة، وحينما حت�سل عنده حالة التكامل يف �سخ�س و�س
ــبح اأقرب  ــغل مبا هو حالل له بزوجته، حينذاك ي�س احلرام وعن النظر اإىل االآخرين وين�س

اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل، واأكرب على الطاعة. 
ــر للعّزاب كي يفعلوا ما يريدون، لكنه �سوء  ــوءاً اأخ�س      ولكن كالمي هذا لي�ص �س
اأحمر للمتزوجني كي يدركوا اأن هذا الزواج ح�سانة، وهذه العالقة مناعة، وال بد من اأن 

ت�ستفيدوا منها لتكونوا اأقرب يف التزاماتكم.
      الحظوا يف )الو�سائل( اجلزء الع�سرين، عن ر�سول اهلل |: ما بني يف االإ�سالم 
اأحب اإىل اهلل عز وجل من التزويج)9(، وعنه |: )من اأحب اأن يلقى اهلل طاهراً مطهراً 
ــليهما املتزوج اأف�سل من �سبعني  ــادق )ركعتان ي�س فليلقه بزوجة ()11(، وعن االإمام ال�س
ــليها اأعزب()11(، ملاذا؟ الأن هاتني الركعتني عن قربة وتوكل والتزام وتوجه اإىل  ركعة ي�س

)9)  و�شائل ال�شيعة: ج20، �ص)1.
)10)   بحار الأنوار: ج100، �ص220.

)11)  مكارم الأخلق: �ص197.



88

اهلل لهما تاأثري اأكرب يف النف�ص، لذلك كان النهي ال�سديد عن العزوبية الأن االإن�سان يفقد 
كل هذه املناعات واحل�سانات حينما يتاأخر يف الزواج )اأكرث اأهل النار العزاب()12(، واأنتم 

خرجتم من هذا، وندعو اهلل اأن ي�سرت على بقية �سبابنا العزاب.  

اأيها االأحبة:  
ــذه العملية، ويف هذه  ــزواج، فهو يقنن وينظم ه ــية ال ــة يف ق�س ــالم روؤي       اإن لالإ�س
ــذا احلفل البهيج )ومن اآياته())1(، اأنظروا حالة  ــة التي تطرقت اإليها عدة مرات يف ه االآي
ــا( واملراد من  ــكنوا اإليه ــل من خالل عالقة الزواج )اأزواجاً لت�س ــهار التي حت�س االن�س

ال�سكنى اال�ستقرار النف�سي.
ــطرباً ولديه احتياجات طبيعية ال يعرف كيف  ــان غري املتزوج يكون م�س       فاالإن�س
ــعر  ــروعة، في�س يتعامل معها، ولكن حينما يتزوج يعرب عن هذه االحتياجات بطريقة م�س
باال�ستقرار، يح�سل على حالة من التوازن يف �سخ�سيته الداخلية، وهذا التوازن ي�ساعد 

االإن�سان على ال�سعور بالطماأنينة وال�سكنى .
ــا الفرق بني املحبة  ــراآن ال يقول مبة، تعرفون م ــم مودة}: الق ــل بينك      {وجع
ــاء، اأما املودة، فهو  ــربت عنه اأو مل تعرب، اأحبب من ت�س ــة هي احلب اإن ع ــودة؟ املحب وامل
احلب الذي يعرب عنه ب�سلوك واأعمال تظهر ذلك، فيا عرو�ص قويل للعري�ص اأحبك، تعال 
نتكلم ب�سكل �سحيح، وّفري متطلباته وهّيئي نف�سك كما اأراد اهلل ليجدك بطريقة مغرية، 

فال يغرت بغريك من بنات النا�ص. 
ــحيح، ولكن  ــغول خارج البيت ولديك عمل، هذا �س ــا العري�ص م�س ــت اأّيه      واأن
ــك وتعاملك  ــب اأن تكون رائحتك ومظهرك وملب�س ــع اإىل البيت كيف يج ــا ترج عندم
ــغاوؤك واهتمامك بزوجتك؟ يجب اأن تتوفر املودة واحلب، ويف الزواج  وابت�سامتك واإ�س

)12)  جامع اأحاديث ال�شيعة: ج20، �ص17.
ِلَقْوٍم  لآَياٍت  َذِلَك  يِف  نَّ  اإِ َوَرْحَمًة  ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ ِلَت�ْشُكُنوا  ْزَواجًا  اأَ نُف�ِشُكْم  اأَ ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  اأَْن  اآَياِتِه{  ِمْن    (1((

ُروَن}.)�شورة الروم: الآية21). َيَتَفكَّ
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احلب وحده ال يكفي، بل يجب اأن تكون هناك مودة ومواقف توؤكد هذه املحبة وتربهن 
عليها.

     {وجعل بينكم مودة ورحمة}: الرحمة: مفهوم يدفعنا اإىل حديث عن الواقعية، 
ــبح العالقة بينهما جمع نقاط  ــان خّطاء، الزوجة تخطئ والزوج يخطئ، فهل ت�س فاالإن�س
كما يف امل�سابقات الريا�سية؟ وهل من املعقول اأن نحّول البيت اإىل معركة واإىل تناف�ص؟ 

احلياة الزوجية ال ت�سري بالنقاط والتناف�ص.
ــر، يف الطبائع  ــات النظ ــات يف وجه ــاك اختالف ــون هن ــي اأن تك ــن الطبيع       م
ــها، وعلى  ــرى يف بيت واحد اأخوين اثنني تربيا يف العائلة نف�س ــادات، حتى اأننا ن والع
ــا يختلفان يف الكثري من االأمور، فكيف االأمر  ــد والعادات ذاتها، اإاّل اأننا جندهم التقالي
ــر، وكل له طبائعه، فمن الطبيعي  ــت تاأتي من مكان والرجل ياأتي من مكان اآخ والبن
ــالم ال يلغي االختالف، فلي�ص لالختالف تف�سري  اأن تكون  بينهما اختالفات، واالإ�س
ــحري، باأن ي�سبح الزوج والزوجة ن�سخة واحدة، لكنه و�سع عالجاً لتنظيم  اأو عالج �س
هذه االختالفات وتقنينها والتقليل منها حتى ت�سري االأمور ب�سكل طبيعي ويف االجتاه 

ال�سحيح.
ــا  اأن تعرف اأنها  ــني تخطئ الزوجة عليه ــب اعتماد الواقعية، فح ــك يج       ولذل
ــا عليها اأن تعرتف باخلطاأ وتعمل على  ــة، وال يجب اأن تاأخذها العزة باالإثم، كم خمطئ
ــور اأن الرجولة تعني  ــبة اإىل الزوج، عليه اأن ال يت�س عدم تكراره، وكذلك احلال بالن�س
الت�سلط وعدم االعرتاف باخلطاأ، وال يت�سور اأنه يف مع�سكر للجي�ص، واأنه قائد ع�سكري 

وزوجته جندية عليها تنفيذ االأوامر فح�سب. 
ــروع  ــاب النقاط ال ينجح، وم�س ــروع الزواج القائم على احت�س      لذلك فاإن م�س
ــلطه يف اآرائه وقناعاته على  ــت الرجل رجولته وت�س ــا�ص اأن يثب ــزواج القائم على اأ�س ال
االآخرين ال ينجح، وكذلك اإتباع طريقة اللعب واملكر واخلداع مع الزوجة من باب اأن 

كيدهن ل�سديد، فهذا اأي�ساً اأمر غري مقبول. 
     الرتاحم يعني اأن يقبل كل منهما االآخر، يف اأن يختلف معه يف بع�ص التفا�سيل، 
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ــاهل، فيتحمل هو منها وتتحمل هي منه بع�ص الطبائع التي تكون �سعبة التغيري،  ويت�س
ــج الواقعية التي  ــاول اأن تتكيف معه، هذا هو منه ــف معها، وهي حت ــاول اأن يتكي ويح

يقدمها االإ�سالم يف حل هذه امل�ساكل فتولد ال�سعادة، وال �سعادة بال نظرة واقعية.

اأيها االأحبة:
ــفات رمبا تختلف عما عهدها  ــف االآخر مبوا�س       بعد الزواج يبداأ كل منكم يكت�س
ــحيح والطبيعي، فال بد من التعامل  ــيء ال�س ــابقاً، وعليه اأن ال يفاجاأ، وهذا هو ال�س �س
ــلبية،  ــاعفات �س ــاكلنا التي توؤدي اإىل م�س ــع هذه االأمور، اإن الكثري من م�س ــة م بواقعي
ــلوكيات خاطئة نعتمدها، لذا اأيها العر�سان االأعزاء كونوا واقعيني، وتعاملوا  ناجتة من �س
ــاب ال ميكن اأن يحل الكثري من  ــم واأزواجكم بواقعية كبرية، فاللوم والعت ــع  زوجاتك م

امل�ساكل.
ــزّوج ولداً وبنتاً،  ــة التزويج، واالأجر العظيم ملن ي ــري على اأهمي ــد الكب      اإن التاأكي
ــادق  ــرعية، وارد يف الكثري من الروايات، فعن االإمام ال�س ــرب بينهما يف عالقة �س ويق
× اأنه قال: )من زّوج اأخاه املوؤمن امراأة ياأن�ص بها وت�سد ع�سده وي�سرتيح اإليها، زّوجه 
اهلل من احلور العني، واآن�سه مبن اأحب من ال�سديقني من بيت اأهل نبّيه واإخوانه واآن�سهم 

به(.))1(
ــن عمل يف تزويجه بني موؤمًنني حتى يجمع بينهما  ــن النبي |قوله: )وم      وع
ــن در وياقوت،  ــر م ــف امراأة من احلور العني، كل امراأة يف ق�س ــّز وجّل األ ــه اهلل ع زّوج
وكان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم بها يف ذلك عمل �سنة قيام ليلها و�سيام 

نهارها(.))1(
ــوف اليوناين الكبري، فقد كان عنده امراأة بذيئة  ــقراط الفيل�س      ويذكر التاريخ �س
ــان متمردة وعنيفة، وكانت تتفنن يف اإيذائه، وتطلب منه الكثري، فهو كان م�سغواًل  الل�س

))1)  م�شتدرك �شفينة البحار، ال�شيخ علي النمازي ال�شاهرودي، ج1، �ص)7.
))1)   ثواب الأعمال: �ص288.
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ــو يتعامل معها بهدوء  ــة، وتعي�ص يف اأزمة، وكان ه ــم، لذا كانت ممتع�س ــفة والعل بالفل�س
�سديد، وكانت منطلقاته فل�سفية يف معاجلة هذه الظاهرة. 

      كانت هي تتعامل معه بق�سوة، وهو يتعامل معها بهدوء، مما كان يزيد من غيظها، 
ــب املاء البارد عليه، فيجاوبها بهدوء، ويقول لها: ع�سى  ــتاء القار�ص ت�س كانت يف ال�س
ــاع اخلرب لدى  ــب املوجودة لديك، وظل يتحمل حتى �س اأن يطفئ املاء البارد نار الغ�س
الوجهاء، وتعرفون اأن االإعالم يرت�سد النا�ص املعروفني، ويرت�سد منا�سباتهم، وقد عرف 
ــذه، واأراد اأحد طالبه يف يوم  ــقراط مبتلى بزوجته ه ــوف اليوناين �س النا�ص اأن الفيل�س
ــل  ــام زمالئه وقال له: )اأيها املعلم الكبري، اأيهما اأف�س ــن االأيام اأن يحرجه، فوقف اأم م
ــقراط ب�سرعة، بكل تاأكيد الزواج اأف�سل، فتفاجاأ الطالب،  الزواج اأم العزوبية، فاأجابه �س
وت�ساءل، بعد كل هذه املعاناة ملاذا يف�سل الزواج؟ ثم �ساأله كيف ذلك؟ فقال �سقراط: 
اإذا كانت الزوجة �ساحلة، ف�ستكون اأ�سعد خملوق على وجه االأر�ص، واإذا كانت �سريرة، 

ف�سوف ت�سبح فيل�سوفاً. 
ــاحلات، واأمتنى من االإخوة  ــالت العرائ�ص اأن يكّن �س      اأمتنى من اأخواتي الفا�س
ــوع من املعاملة  ــات، ال من خالل مثل هذا الن ــفة يف اجلامع ــّزاب اأن يكونوا فال�س الع

االأ�سرية، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.   



الزواج 
عامل توازن 
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الف�سل الثامن

الزواج عامل توازن )1(
                       

وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا ونبّينا �سّيد االأنبياء واملر�سلني، حبيب اإله العاملني 
اأبي القا�سم امل�سطفى ممد، وعلى اأهل بيته الطيبني الطاهرين، واأ�سحابه املنتجبني 

امليامني.
االأكارم،  ال�سيوف  وال�سيدات،  ال�سادة  اللقاء،  هذا  يف  بهم  املحتفى  العر�سان 

ال�سالم عليكم جميعاً ورحمة اهلل وبركاته. 
قال اهلل تعاىل يف ُمكم كتابه العزيز: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: }َوِمْن اآَياِتِه اأَْن 
نَّ يِف َذِلَك  ًة َوَرْحَمًة اإِ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ْزَواجاً ِلَت�ْسُكُنوا اإِ َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَنُف�ِسُكْم اأَ

ُروَن{)2(�سدق اهلل العلي العظيم.  الآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
|، والتي تتزامن مع  املباركة املعّطرة بعطر ر�سول اهلل  يف هذه االأيام الكرمية 
اأف�سل ال�سالة وال�سالم(،  اأبي عبد اهلل ال�سادق )عليه  ذكرى والدة �سّيدنا وموالنا 
اأبنائنا وبناتنا ليدخلوا ع�ص  نقيم هذا االحتفال حيث يندفع هذا العدد الكبري من 
الزوجية، واإذا كان هذا الع�ص اأ�سبه بالقف�ص فهو تعبري عن االلتزام، وعن حالة الرتاحم 

)1) ن�ص كلمة �شماحة ال�شيد عمار احلكيم يف حفل الزفاف اجلماعي الثامن يف  ذي قار 2012/2/9.
)2) �شورة الروم: الآية21.
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الزوج والزوجة، كما  العري�ص والعرو�ص،  الوثيقة ما بني  واملحبة والتوا�سل والعالقة 
اأراده اهلل �سبحانه وتعاىل. 

     وحينما يكون الزواج يف مثل هذه املنا�سبة الكرمية ن�ساأل اهلل اأن يكون بداية 
النطالقة طيبًة كرمية حتقق ال�سعادة والرفاه لهوؤالء العر�سان الكرام، وتوّفر لهم فر�ص 

التكامل وحتقيق الطموحات الدنيوية واالأخروية. 

اأيها االأحبة: 
الزواج لي�ص جمرد نزوة، اإمنا تلبية حلاجة اإن�سانية فطرية طبيعية تتمثل يف العالقة 
مع اجلن�ص االآخر �سمن اإطارها ال�سرعي، ولكن للزواج بروؤية االإ�سالم مداليل اأعمق 
وللتكامل  االجتماعي  للبناء  االأوىل  اخلطوة  اأو  االأوىل،  اللبنة  عن  يعرّب  فهو  بكثري، 

االإن�ساين. 
فحينما يتزوج االإن�سان ي�ستقر وتطيب نف�سه، وحينما ي�ستقر نف�سياً يتخذ مواقف 
يف  توازناً  يحقق  اأن  ي�ستطيع  ب�سخ�سيته،  التوازن  يعي�ص  وعندما  وم�سوؤولة،  متوازنة 
جمتمعه، فاال�ستقرار النف�سي لالإن�سان يعني اال�ستقرار النف�سي للمجتمع، واملجتمع 
االأ�سرة  واإن �سلحت  االأ�سرة،  فاإن االنطالقة تكون من  النا�ص، لذلك  جمموعة من 

�سلح املجتمع، واإن بنيت على اأ�س�ص خاطئة تعر�ص املجتمع لهزات عنيفة.
اأيها االأعزاء: 

اإن هذه هي م�سوؤوليتنا الكبرية، وعلينا اأن نقف وقفة طويلة ال�سيما اأننا يف بداية 
االنطالق، لنتعرف على الظروف وال�سروط واملوا�سفات واالإطار الذي يحقق عالقة 
ناجحة، الأن جناحكم هو جناح املجتمع، وتلّكوؤكم يف هذه احلياة الزوجية ال قّدر اهلل 

�سيوؤدي اإىل تلّكوؤات يف بنية املجتمع.
واليوم حينما نراجع التقارير جند اأن هناك حاجة ملزيد من التثقيف حول طبيعة 
هذه العالقة و�سروطها، واإذا اأهملنا هذا االأمر، فقد نقع يف ما ال نتمناه، اإّن الزواج يوفر 
احل�سانة واملناعة لالإن�سان، فحينما تكون العالقة غري م�سروعة تقع الكثري من املحاذير 
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واالإ�سكاليات، ولكن حينما يتزوج االإن�سان ي�سون دينه ويحفظه، لذلك اعترب الزواج 
ن�سف الدين، )من تزوج فقد اأحرز ن�سف دينه فليتّق اهلل يف الن�سف الباقي())(.

التزويج  اأهمية  على  والرتكيز  التاأكيد  ياأتي  هنا  ومن  جداً،  مهمة  ق�سية  هذه 
اأن يقدم  بناء هذه العالقة، وندعو مي�سوري احلال، ومن له قدرة على  وامل�ساعدة يف 
م�سروع، ويف عالقٍة  اإطار  اإلهي، ويف  اإطار  بينهما يف  ليجمع  و�سابة  �ساباً  ي�ساعد  �سيئاً 
اأكرث املي�سورين واملتمكنني  يتاأخر يف فعل ذلك، وما  يحبها اهلل ور�سوله، ندعوه لئاّل 

القادرين على حتقيق هذا احللم لكثري من �سبابنا و�ساباتنا. 
واالجتماعات  االحتفاالت  وهذه  جميعاً،  نتحملها  اأن  وعلينا  م�سوؤوليتنا  هذه   
واللقاءات، وهذه الربامج للزواج اجلماعي التي تفخر بها “موؤ�س�سة �سهيد املحراب”، 
اأيديكم  اإاّل ح�سيلة م�ساهمات من م�سنني، ن�سعها بني  اإجنازها لي�ست  وت�ساهم يف 

ليتحقق هذا االأمر املهم.
ويف هذا االإطار، ثمة روايات كثرية منقولة عن االإمام ال�سادق، عن اآبائه، عن علّي 
عليه ال�سالم، عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(، وهذه الروايات التي ننقلها عن 
عالية  روايات  وهي  الذهبية،  ال�سل�سلة  ن�سّميها   ،| اهلل  ر�سول  اإمام عن  اإمام عن 

امل�سمون.
وت�سّد ع�سده،  بها،  ياأن�ص  امراأة  املوؤمن  اأخاه  زّوج  |: )من  اهلل  ر�سول  يقول   
اأهل  اأحبه من ال�سّديقني من  واآن�سه مبن  اإليها، زّوجه اهلل من احلور العني،  وي�سرتيح 
بيته واإخوانه واآن�سهم به())(. والر�سول |يف قوله هذا، كما نقول يف املثل ال�سعبي، 
ي�سرب ع�سفورين بحجر واحد، فهو ي�سري اإىل اأهمية التزويج، ويف الوقت نف�سه ي�سري 

اإىل املوا�سفات املطلوبة التي ت�ساعد يف اأن يتزوج �ساب من امراأة ياأن�ص بها.
اإذاً، العالقة بني الزوج والزوجة يجب اأن تقوم على اأ�سا�ص االأن�ص، واالأن�ص راحة، 
فالذي ال ي�ستاأن�ص يف البيت تكون عينه على الباب، ويختلق االأعذار حتى يخرج، 

)))  ميزان احلكمة: ج2، �ص1179.

)))  ميزان احلكمة: ج2، �ص1180.
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كاأن يقول: واهلل عندي موعد، اأ�سدقائي ينتظرونني، واحلقيقة اأن االأمر عك�ص ذلك، 
وهو فقط يريد اأن يهرب، وتبقى الزوجة لوحدها يف البيت.

من هنا اأقول للزوجات الكرميات: واأننّت يف بداية الطريق، تفنّن يف جعل اأزواجكّن 
ركناً  له  وتكون  بالقوة،  وت�سعره  الرجل،  ع�سد  ت�سد  فاملراأة  معكن،  باحل�سور  ياأن�سون 
يّتكئ عليه، وقد قيل وراء كل رجل عظيم امراأة، يف اإ�سارة اإىل دور املراأة، لذا، ال تقلن 
هذا عمل الرجال وال عالقة لنا به، فالزوجة ال�ساحلة، واملوفقة، والناجحة، هي التي 
ت�سعر زوجها بالقوة، وتقف معه يف االأزمات وامل�ساكل وال�سدائد، ومتنحه القوة والعزمية.

 واأي�ساً حينما يعود اإىل البيت يجب اأن ت�ستقبله بحّلة بهّية، في�ستّد ع�سده، وي�سعر 
اأن�ص، وقوة، وراحة، وهي ثالث �سمات يطرحها ر�سول  اإذاً  بالراحة النف�سية، الراحة 
اهلل |، فاإذا زوجنا ال�ساب امراأة بهذه املوا�سفات ماذا يحدث؟ هذا ال�ساعي الذي 
ي�ساعد، هذا الذي يعاون زّوجه اهلل من احلور العني، وباملنا�سبة، املراأة ال�ساحلة تقدم 
نف�سها مبظهر اأف�سل من احلور العني، وحتى لو جاءت احلور العني وقدمت عرو�سها، 

فلن يطمح الزوج ولن يطمع بها بوجود زوجته ال�ساحلة.
يقول الر�سول |: )واآن�سه مبن اأحب من ال�سّديقني من اأهل بيت نبيه واإخوانه 
هي  هذه  وال�سهداء،  وال�سّديقني  وال�ساحلني  باالأنبياء  ياأن�ص  �سوف  اإذاً  به(،  واآن�سهم 
لذلك  �سحيحة،  اأ�س�ص  على  طيبة  �سرعية  عالقة  راأ�سني يف  بني  يجمع  الذي  منزلة 
جتد يف الن�سو�ص ال�سرعية ت�سديداً كبرياً على ال�سفات املطلوب حتققها يف الزوج ويف 

الزوجة ال�ساحلة. 
فاإذا اأراد اأحد اأن ُيقدم اليوم على �سيء، ك�سراء بيت مثاًل، فهو ي�سع مو�سفات 
اأن  اأراد  واإذا  �سعره؟  هو  وما  حجمه،  هو  وما  �سكله،  هو  وما  منطقة،  اأي  يف  البيت، 
اإذا  اأنه  لتوؤّكد  الروايات  جاءت  وقد  ال�سالح،  ال�سديق  عن  ي�ساأل  �سخ�ساً،  ي�سادق 
اأن  ميكن  التي  الزوجة  �سفات  وهذه  ال�ساحلة،  الزوجة  �سفات  فهذه  الزواج،  اأردت 
تكون  اأن  ميكن  التي  الزوجة  �سفات  االآخر  اجلانب  يف  تقابلها  حياتك،  يف  ت�سعدك 

م�سدر ال�سقاء والعناء. 
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لذا، اأيتها الزوجات الكرميات، نتمنى اأن تتمتعن بال�سفات التي جتلب ال�سعادة، 
واإذا كانت مفقودة اأوجدنها حتى تنجحن يف عالقتكن.

     عن اأبي حمزة، عن جابر بن عبد اهلل االأن�ساري، قال: �سمعته يقول: كنا عند 
ر�سول اهلل | فقال: اإن خري ن�سائكم الولود))(، التي تنجب اأوالداً، ال تقولوا مازلنا 
�سغاراً، ما زلنا �سباباً، ما زال العمر اأمامنا، وتنطلقون من تاأجيل اإىل تاأجيل اإىل تاأجيل. 

والولود �سمة من ال�سمات التي متنّت العالقة بني الزوجني. 
اأما املراأة الودود فهي التي تكون ودودة، وحالة الود هي املحبة واحلنان، اإذ يجب 
اأن ي�سعر الزوج باحلنان من زوجته، ويلم�ص منها املحبة وامل�ساعر الطيبة، ولي�ص عيباً 
وال نق�ساً وال �سعفاً من اأي زوجة اأن ت�سمع زوجها الكلمات التي تعرب بها عن املحبة 
اأن  والعفة  العفيفة،  الودود  تكون  اأن  ويجب  معه،  تعزز عالقتها  اأن  فاملهم  وامل�ساعر، 
مت�سك نف�سها مع االآخرين، فقد زاد االختالط يف بع�ص االأو�ساط يف جمتمعاتنا بني 
الرجال والن�ساء، حتى اأن الرجل واملراأة يجل�سان كما يجل�ص رجل مع رجل وامراأة 

مع امراأة، كل احلواجز النف�سية، كل القيود واالعتبارات، تبداأ بالذوبان. 
جال�سني  وموظفات  موظفني  واحده  غرفة  يف  نرى  اأننا  كما  املدين،  واقعنا  هذا   
يف دائرة من ال�سبح حتى الليل، يتحدثون باأحاديث ال �سوابط لها، فكل احلواجز 

النف�سية واالعتبارات ت�سقط، وهذا يتنافى مع �سمة الود.
اأيها االأعزاء: 

 اإن املراأة العزيزة �سخ�سية مرتمة، اأهلها يجّلونها ويحرتمونها ويقّدرونها وي�ستمعون 
اإليها، وال يقللون من �ساأنها، كما يفعل بع�سهم، حيث يقول لها اأخوها �سيئاً، ويقول 

والدها �سيئاً اآخر، ووالدتها تقول كذا.
 اأحبائي، للمراأة �سخ�سية مرتمة، وهي عزيزة لكن مع زوجها تكون متوا�سعة، 

))) األ اأخربكم بخري ن�شائكم؟ قلنا: بلى يا ر�شول اهلل، قال: اإن من خري ن�شائكم الولود الودود ال�شترية العفيفة العزيزة 
يف اأهلها، الذليلة مع بعلها، احل�شان مع غريه، التي ت�شمع له وتطيع اأمره، اإذا خل بها بذلت ما اأراد منها)بحر الأنوار، 

ج100، �ص 9)2.)
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اأن  وتريد  �سخ�سية،  وال  احرتام  بال  اأهلها  عند  تكون  فقد  العك�ص،  نرى  قد  اأحياناً 
وكذا،  كذا  افعل  له:  فتقول  زوجها،  امل�سكني  ح�ساب  على  �سخ�سية  على  حت�سل 
العزيزة عند اأهلها تكون �سخ�سيتها قوية، ولكن اأمام زوجها يجب اأن تكون متوا�سعة، 
امل�سوؤولية من  نتيجة لتحمل  واإمنا هو  ال�سخ�سية  نتيجة ل�سعف  لي�ص  التوا�سع  وهذا 

خالل العالقة.
اأنها حينما  اأي  اأي�ساً: )املتربجة مع زوجها، احل�سان مع غريه(،   ويقول الر�سول 
تختلي بزوجها تتربج له، تظهر له مفاتنها وزينتها، وت�سبعه حتى ال ينظر اإىل غريها، 
ن  اأما مع غري الزوج فهي حت�سّ بالبيت وال يندفع باجتاهات اأخرى،  كي يبقى متعلقاً 
نظرة  فاأحياناً  بها،  يطمعون  االآخرين  بطريقة جتعل  تتعامل  وال  تتحدث،  وال  نف�سها، 
وكلمة، اأو جمرد قول )األو( يف التلفون، جتعل االإن�سان يطمع اإذا كان �سعيف االإميان، 
واأحياناً االبت�سامة اإذا كانت يف غري ملها، اأو �سلوك معني ولو برباءة �سديدة اأو غري 
مق�سودة، يوحي للرجل اإيحاًء معيناً، فهو يفهم من هذه النربة، ويعرف مغزى هذه 
االإ�سارة، ففي االبت�سامة معاٍن خمتلفة، بع�سها �سوء اأ�سفر، وبع�سها �سوء اأخ�سر، اأو 

اأي �سيء يدفعه اإىل اأن يفكر يف اأمور خالف العالقة ال�سليمة. 
     اإذن، اأيها االأحبة، املراأة تكون مافظة و�سائنة وعفيفة عن غري الزوج، لكنها 
يتكلم مع جدار،  اأنه  يعتقد  اإليه، حتى ال  ت�سغي  يتكلم،  زوجها عندما  قول  ت�سمع 
منها،  يريد  ما  له  بذلت  بها  اختلى  واإذا  عليه،  واجباتها  من  هو  ما  يف  اأمره  وتطيع 

وحققت له مطالبه امل�سروعة. 
 هذه هي �سمات الزوجة الناجحة، واإن كنِت تريدين النجاح اّت�سمي بها، و�سوف 
تكونني زوجه قادرة على اال�ستئثار بقلب الزوج واملحافظة عليه من امليل اإىل الن�ساء 

اأو التفكري ب�سيء اآخر.
 ومن الروايات اأي�ساً ما نقل عن ال�سادق × حيث قال: خري ن�سائكم الطيبة 
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واجباتها، ولكن  االأوالد، وهذا من �سلب  وتنظف  تطبخ  البيت  فاملراأة يف  الريح)6(. 
يجب اأاّل يجعلها ذلك تغفل عن نف�سها، وال تتزّين وتتعطر اإاّل عندما تريد اأن تخرج، 
حينها ت�ستحم، وتقف اأمام املراآة، وهذا خطاأ، الأن الرائحة الطيبة والزكية تو�سع الأجل 
الزوج، واملظهر احل�سن كذلك، ويجب اأن ت�ستقبله بهذا الزي عندما يعود من عمله، 

ويقول االإمام ال�سادق ×: املراأة الناجحة يكون اأكلها لذيذاً.
 بهذه املوا�سفات تتحقق العالقة الناجحة، بزوجة اإذا اأنفقت اأنفقت مبعروف، واإذا 
اأم�سكت اأم�سكت مبعروف، واإذا اأرادت اأن تفعل �سيئاً تفعله مبعروف، وب�سكل الئق، 
واإذا فعلته مبعروف فتلك عامل من عمال اهلل، وعامل اهلل ال يخيب، هذه هي �سمة 
الزوجة ال�ساحلة التي حت�سل يف الدنيا على زوج يبقى من�سداً اإليها وهي يف االآخرة 
تبداأ  فحينها  النجاح  حتقق  و�سمات  ب�سفات  الزوجة  تتمتع  مل  واإذا  اهلل،  عمال  من 

امل�سكلة. 
     وعن اأمري املوؤمنني ×: يظهر يف اآخر الزمان، واقرتاب ال�ساعة، وهو �سّر االأزمنة، 
ن�سوة كا�سفات عاريات متربجات، من الدين خارجات، ويف الفنت داخالت)7( انظر 
مائالت  باالآخرين،  تكيد  كيف  االآخرين،  ت�ستهوي  كيف  االآخرين،  تغري  كيف 
اإىل ال�سهوات، ال�سهوة املحرمة، م�سرعات اإىل اللذات، اللذات احلرام والعياذ باهلل، 

م�ستحالت املحرمات، كل حرام تتفنن كيف تقع فيه. 
وما  وغريها،  املك�سيكية  وامل�سل�سالت  الرتكية،  امل�سل�سالت  هذه  مع  واليوم   
تت�سمنه من ق�س�ص وم�ساهد، اأ�ستغرب كيف اأن امراأة متزوجة م�سنة تبني عالقة 

مع رجل اآخر، وكيف يبني الرجل عالقة مع امراأة م�سنة. 
املواقف،  ويتخذون  امل�سل�سل،  مع  يندجمون  وبناتنا  اأبنائنا  من  امل�ساهدين  وجند   
قولوا  م�ساكني،  يا  مظلومة،  الزوجة  ال  اآخر:  ويقول  مظلوم،  الزوج  اأحدهم:  فيقول 

)))  خري ن�شائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي اإذا اأنفقت اأنفقت مبعروف واإذا اأم�شكت اأم�شكت مبعروف فتلك 
عامل من عمال اهلل وعامل اهلل ل يخيب ول يندم.)الكايف، ال�شيخ الكليني، ج)، �ص)2).

)7)  من ل يح�شره الفقيه: ج)، �ص90).
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اإىل احلرام،  كالماً معتداًل، فهذا تغيري يف القيم، واأنتم تتابعون امل�ساهد ثم تنحازون 
ولي�ص فقط احلرام ال�سرعي، فهذه ق�سية غري مقبولة، وتغري الطبع االإن�ساين. 

 وتن�سر يف ال�سحف تقارير مف�سلة عن متابعة هذه امل�سل�سالت، وجترى اإح�ساءات 
وتتو�سل اإىل ن�سب، فاإىل اأين تذهبون؟ الغرب ذهب اإىل اأق�سى احلدود، وو�سل اإىل 
طريق م�سدود، وح�سلت االنهيارات، واالآن يريد الرجوع اإىل القيم واملبادئ، ويدّر�ص 
الدين يف املدار�ص، ونحن يف اليوم الذي يريد فيه الغرب اأن يعود اإىل ر�سده، ترانا 
ن�سارع للوقوع يف هذه الدوامة، ونرتك ديننا وقيمنا واأعرافنا، نحن لدينا دين ولدينا 
اأعراف عربية واإ�سالمية واحلمد هلل، ومع ذلك فاإن جمتمعاتنا تنزلق يف هذه االأمور، 

وهذا �سيء خطري. 
قبل  ت�سيبني  امراأة  من  اهلل  يا  بك  )اأعوذ   :| اهلل  ر�سول  دعاء  من  وكان   
م�سيبي()8(، اهلل اأكرب، هذه املراأة عندما تكرث من الكالم ومن الطلبات، وكل �ساعة 
لديها ق�سية، وكل �ساعة لديها عمل، فاإن الرجل امل�سكني �سي�سيب  �سيئاً ف�سيئاً قبل 

م�سيبه.
      واإذا كانت املراأة بهذه ال�سمات، فالزوج اأي�ساً يجب اأن يكون ب�سفات حميدة 
حتى ينجح بعالقته، وعن ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه و�سّلم(: )اإن من خري رجالك 
العزيزة  اأيتها  بالزواج  رغبِت  فاإذا  يعتدي،  وال  اهلل  يخاف  الذي  اأي  النقي(،  التقي 

تزوجي �سخ�ساً يخاف اهلل، هذا هو ال�سمان. 
 ومن �سفاته اأي�ساً »ال�سمح الكفني« فيا اأيها الزوج اإذا اأعطاك اهلل فانفق، واأ�سعر 
الزوجة واالأوالد اأن مالك لهم، وال ت�سرف اأموالك على نف�سك وترتكهم يف عناء، 
الرب  الطرفني،  »ال�سليم  كذلك  للرجل  احلميدة  ال�سفات  ومن  م�سوؤوليتك.  فهذه 
بوالديه«، فاإذا كنِت تريدين اأن ت�سمني اأن هذا الزوج يرعاِك ويهتم بك، انظري اإىل 

عالقته باأبويه كيف تكون، فمن ال يرحم والديه هل �سريحمِك؟ م�ستحيل. 
 اأما اإذا كان يهتم بوالديه، وباّراً بهما، واإذا كان يتمتع بهذه امل�ساعر،  والعواطف، 

)8)  ميزان احلكمة: ج2، �ص1179.
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ر بحق  فحتماً �سوف يراعيِك، ولن يوكل عياله اإىل غريه. ولالأ�سف، هناك من يق�سّ
اأهلها،  باب  طرقت  لو  حتى  معيب  وهذا  االأبواب،  تطرق  اأن  اإىل  فت�سطر  الزوجة، 
االأمر، وم�ساألة احتياجاتها مل تعد م�سوؤوليتهم، كي تذهب  وانتهى  فاالأهل زّوجوها 

وتطرق بابهم. 
 فلماذا اأيها الرجل تق�سر بحقها؟ يف اللحظة التي تخرج فيها من بيت والديها، 
ال ينبغي اأن ترجع اإليهم وتطلب منهم اأن ينفقوا عليها، هذا يعترب �سعفاً لها، فلماذا 
دينه  ر�سيت  من  اإليك  اإن خطب   | الر�سول  فعن  حتتاج؟  جتعلها  وملاذا  تذلها؟ 
وخلقه، )عنده دين وعنده اأخالق هاتان ال�سمتان للرجل( فزّوجه، وال مينعك فقره 

وفاقته .
 وقد قال تعاىل يف كتابه الكرمي: )اإن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من ف�سله(، فالفقر 
يزول، ولكن ماذا تفعلني ب�سوء اخللق؟ واإذا كان ال ميلك ديناً فماذا تفعلني له؟ هذا 
ما يفتح الباب للحديث عن الواقعية يف التوقعات، فيا اأيتها الزوجات، اأننت يف بداية 
زواجكن وعندكن رغبات وطموحات كبرية الأن الفتاة يف مقتبل العمر تريد كثرياً من 
االأ�سياء ولديها الكثري من االأحالم، لكن امل�سكني زوجك ما زال يف بداية الطريق.

 لذا يجب اأن تراعي و�سعه، وال تفكري مبا تريدين، بل فكري مبا ميكنه اأن يقدم 
مقدماً  منه  اأطلب  اأن  اأما  جيد،  فهذا  االأمر  هذا  يل  يوّفر  اأن  باإمكانه  كان  فاإذا  لك، 
الواقعية يف  يوفره يل فهذا متعب، واملطلوب، كما ذكرت،  اأن  يقدر  اأنه ال  اأعلم  واأنا 

التوقعات.      
 ومن ال�سفات الذميمة للزوج �سرب اخلمر، فاإياك اأن تزّوج ابنتك �سارب اخلمر، 
فالذي يرتكب احلرام ويرتكب املع�سية ال يتورع عن �سيء، وقد ياأخذ بنت احلالل 

غداً وال نعرف اأين ت�سبح، واحر�ص على اأن تزوج ابنتك ملن له دين.
 ومن الروايات ما نقل عن ح�سني بن ب�سار اأنه قال: كتبت اإىل اأبي احل�سن ×: 
اإن يل قرابة قد خطب اإيل«، هذا ابن عم البنت اأتى وخطبها« ويف خلقه �سوء« لكن 
اإن كان �سيء اخللق(،  تزوجه  له: )ال  قال  اأبا احل�سن؟  يا  افعل  �سيئة« ماذا  اأخالقه 
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اأنظر يا عزيزي اأهمية االأخالق، فاإذا زّوجها فمعنى ذلك اأن حياتها �سوف تكون عناًء 
ظل  التدريجي، يف  البطيء  االإعدام  باالإعدام،  عليها  كمن حكم  وتكون  عناء،  يف 
االإ�ساءة، ال�سخط، الفو�سى، احلياة املظلمة، ال تزوجها من �سيئ اخللق حتى لو كان 

ابن عمها. 
 وهذا ما يدفعنا اإىل اأن نقول: على كل من الزوج والزوجة اأن يتفنن يف اختيار 
العبارات الرقيقة واللطيفة، حتى تتعّمق العالقة بني الزوجني ومتتد اإىل اأبعد احلدود، 
فالرجولة لي�ست ت�سلطاً وال ظلماً وال عدواناً وال هيمنة وال فر�ص راأي، واالأنوثة لي�ست 
مكراً وخداعاً، على قاعدة اإن كيدهن لعظيم، فلي�ص مبقدورك اأيتها الزوجة اأن تفعلي 
ما تريدين، وحتى لو فعلته مرة ومرتني ف�سوف تنك�سفني وحتدث م�سكلة كبرية، الأنك 

�ستعي�سني مع زوجك عمراً مديداً.
جداً،  لطيفة  رواية  مرة  قراأت  العمل،  يف  وامل�ساركة  والثقة،  التعاون،  هو  احلل   
اأعجبتني كثرياً واأحببت اأن اأقراأها على م�سامعكم، وهي ت�سري اإىل اأهمية التعاون بني 
| وفاطمة جال�سة  قال: دخل علينا ر�سول اهلل   × والزوجة، فعن علي  الزوج 
عند القدر)9(، )فاطمة تطبخ(، يف امل�سهد: الر�سول وعلي وفاطمة، وهل يوجد اأف�سل 
اأنت  تطبخ  فاطمة  اأبي طالب  ابن  يا علي  الر�سول:  قال  الق�سية:  اأنظروا  بعد،  منهم 
اأنا اأنّقي العد�ص، )علي ابن اأبي طالب جال�ص بقرب فاطمة ينظف لها  ماذا تفعل؟ 

العد�ص(.
 اإذاً، التعاون بني الزوج والزوجة لي�ص بعيب، فيا اأيها الزوج م�ساعدة الزوجة لي�ص 
بعيب، وتهيئة الطعام معها لي�ص بعيب، وم�ساعدتها يف تن�سئة االأطفال لي�ص بعيب، 
وحتى لو كانت م�سغولة وطفلكما )العفو( يريد اأن يق�سي حاجته، فاإذا اأخذته اأنت 
تلب�ص عباءة وكذا  وامراأتك  ال�سارع  ولو كنتما يف  بعيب،  فلي�ص  له حاجته  لتق�سي 

حجاب، فاإذا �ساعدتها يف حمل الطفل لي�ص بعيب، بالعك�ص بل هو مطلوب. 
     قال |: يا اأبا احل�سن لبيك يا ر�سول اهلل، قال: ا�سمع، ال اأقول اإاّل ما اأمر 

مة املجل�شي، جزء 101، �ص2)1. )9)بحار الأنوار: العلاّ
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ربي، هذه كلمة اأريد اأن اأكلمك بها، هذا كالم اهلل، )وما ينطق عن الهوى اإن هو اإاّل 
وحٌي يوحى(، فاطمة الزهراء ابنتي واأريد اأن اأتكلم بكلمات، اأريدك اأن تخدمها �سّهل 

على بنتي، هذا كالم اهلل، واأمري املوؤمنني يعرف هذا ال�سيء.
 فقال علّي عليه ال�سالم: قل يا ر�سول اهلل ماذا تريد، قال: »ما من رجٍل يعني 
امراأته يف بيتها يف �سوؤون البيت اإاّل كان له بكل �سعرٍة على بدنه عبادة �سنة«. ولكن 
كيف حت�سب العبادة، عبادة مثل عباداتنا؟ ال�سالة ال�سريعة؟ ال، �سيام نهارها، وقيام 
ليلها حتى ال�سباح، عبادة تامة كعبادة االأنبياء، فعلى كل �سعرة عبادة �سنة، واح�سبوا 

حجم هذا االأجر. 
الكالم،  هذا  لكم  اأقول  اأنا  ربي،  اأمر  هذا  لي�ص جمامالت  هذا  يقول  الر�سول   
النبي ويعقوب وعي�سى )عليهم  ال�سابرين، وداود  اأعطى  ما  الثواب  واأعطاه اهلل من 
وعلى نبّينا اأف�سل ال�سالم(، »يا علي من كان يف خدمة عياله يف البيت ومل ياأنف«، 
وما زال يف جمتمعاتنا من ياأنف ويقول: كيف اأحمل حقيبة زوجتي؟ ما زال هناك 

من يقول: �سيدنا هذه احلرمة اأجّلك اهلل، ملاذا اأجّلك اهلل؟ 
 هذه امراأة اإن�سانة كرمية يجب اأن ال نقول اأجّلك اهلل حينما نذكرها، بالعك�ص هي 
عزة وكرامة وفخر لنا جميعاً. »ومل ياأنف« عجيب اأن ياأنف اأحد اأو ي�ستنكف عن اأن 

ي�ساعد الزوجة، واأن ي�ساعد يف رعاية االأوالد، واأن ي�ساعد يف تنظيف البيت. 
 فلقد »كتب اهلل ا�سمه يف ديوان ال�سهداء وكتب له يف كل يوم وليله ي�ساعد فيها 
زوجته ثواب األف �سهيد«، وكتب له يف كل قدم حني يريد اأن ينظف البيت ثواب 
حجة وعمرة، واأعطاه اهلل يف كل عرقة يف ج�سده مدينة يف اجلنة، ما اأكربها، واذكر ما 

قاله الر�سول الكرمي يف البداية، هذا ما اأمر به ربي، ولي�ص جمامالت.  
 وقال الر�سول |: »يا علي �ساعة يف خدمة البيت خري من عبادة األف �سنة، 
�سبيل  غزوة وحرب يف  األف  رقبة،  األف  عتق  واألف عمرة، وخري من  واألف حجة، 
اهلل، واألف مري�ص عادة« األف مري�ص تذهب لزيارتهم وتعودهم، »واألف جمعة« األف 
عاٍر  واألف  ي�سبعهم،  جائع  واألف  موؤمن،  جنازة  »واألف  اجلمعة،  ل�سالة  تذهب  مرة 
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زمان  اأيام  الفر�ص  فر�ٍص«  »واألف  تك�سوه  مالب�ص  لديه  لي�ص  عاٍر  واألف  يك�سوهم«، 
كانت اأداة قتالية لنقل املقاتلني، »يوجهه يف �سبيل اهلل، وخري له من األف دينار لي�ص 
ديناراً عراقياً بل من الذهب، الدينار الواحد مثقال من ذهب، واألف دينار يت�سدق 
والقراآن  والفرقان  والزبور  واالإجنيل  التوراة  يقراأ  اأن  من  له  وخري  امل�ساكني،  على  بها 
الكرمي، ومن األف اأ�سرٍي ا�سرتاها واأعتقها، وخري من األف بدنٍه جمال للم�ساكني، ال 

يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من اجلنة«. 
نذهب  ال  اأن  معناه  لي�ص  االأمور  هذه  كل  من  اأح�سن  هذا  نقول  عندما  طبعاً   
بهذه  اإال  يتكامل  ال  فاالإن�سان  النا�ص،  ن�سيع  وال  العمرة،  اإىل  نذهب  وال  احلج  اإىل 
والثواب  االأجر  يعادل  وليلة  بيوم  هذا  ثواب  لكن  بها  نلتزم  اأن  ويجب  الواجبات، 

العظيم الذي يتحدث عنه ر�سول اهلل.  
 ويتابع الر�سول |: »يا علي من مل ياأنف من خدمة العيال«، اأنظروا الر�سول 
كم يت�سجر من ق�سية االأنفة واال�ستكبار، »ومن مل ي�ستنكف اأن يخدمه اأهله دخل 
الرب،  غ�سب  وتطفىء  للكبائر،  كفارة  العيال  خدمة  علي  يا  ح�ساب«،  بغري  اجلنة 
ومهوره حور العني، ويزيد احل�سنات والدرجات، يا علي ال يخدم العيال اإاّل �سديٌق 

اأو �سهيٌد اأو رجٌل يريد به اهلل خري الدنيا واالآخرة«. 
اأهمية امل�ساعدة يف داخل البيت، وكل هذا االأجر والثواب الأن هذا   هذه هي 
التعاون هو الذي ينجح االأ�سرة، واإذا جنحت االأ�سرة جنح املجتمع، واإذا جنح املجتمع 
جنح االإن�سان، واإذا جنح االإن�سان عبد اهلل �سبحانه وتعاىل، واإذا عبد اهلل حتقق التكامل. 
 هذا هو الهدف من اخللقة، اخلطوة التي تدفع اإىل اخلطوات الالحقة، والتي لها 
هذه املنزلة عند اهلل �سبحانه وتعاىل، فكم نحن بحاجة اإىل اأن نقف طوياًل عند هذه 

املفاهيم، لنتعلم منها درو�ساً وعرباً، ون�ستفيد من درو�ص احلياة، ومن روؤية االإ�سالم.
واإمامنا   ،| اهلل  ر�سول  بربكة  �سعيداً  زواجاً  لكم  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ن�ساأل   
ال�سادق، والنوايا الطيبة واملخل�سة، كما ن�ساأل اهلل اأن يرزقكم الذّرية ال�ساحلة الطيبة . 

اأقول قويل هذا واأ�ستغفر اهلل يل ولكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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