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تقدمي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمدهلل رب العالمين و�صلى
اهلل على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين و�سيد الخلق �أجمعين
محمد و�آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين.
قال اهلل «�سبحانه وتعالى»َ } :و َم ْن أَ ْح َس ُن َق ْو ًل ِّم َّمن
َد َعا ِإلَى ا ِ
ِين{(((.
هلل َو َعم َ
ِحا َوق َ
ْم ْسلِم َ
َال ِإ َّننِي م َ
ِل َصال ً
ِن ال ُ

ال يخفى على كل ذي لب �صعوبة �إيجاد حلول ناجعة و ُمحكمة
وف ّعالة للم�شكالت ذات ال�صبغة االجتماعية ،ال�سيما فيما
يخ�ص الخالفات التي تقع بين المتزوجين �أنف�سهم لأ�سباب
((( سورة فصلت.33 :
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تقدمي

متعددة ،وفي مقدمتها االبتعاد عن الواقع وغياب الوازع
الديني.
ولأنه ال توجد هناك نظرية متكاملة با�ستطاعتها حل
مثل هذه الم�شاكل؛ ف�إنك �ستكت�شف �أن لكل معالج �إجتماعي
طريقة خا�صة في حل كل م�شكلة ُتعر�ض عليه ،فقد يجد
�صاحب الم�شكلة نف�سه في حيرة من �أمره �إذا ا�ست�شار على
�سبيل المثال ثالثة من المعالجين االجتماعيين ،لأنه �سوف
يكت�شف �أن لكل واحد من ه�ؤالء المعالجين طريقة تختلف
عن الآخر في حل م�شكلته وال�سبب كما �أ�شرنا �إليه �آنف ًا هو
�أنه ال توجد نظرية متكاملة و�شاملة.
وخالل عملنا في (مركز �آل ي�س لال�ست�شارات الأ�سرية
والتربوية) مرت علينا العديد من ق�ضايا المجتمع كالخالفات
الزوجية وق�ضايا الطالق والم�شاكل الأ�سرية بين الوالدين
والأبناء ،وبين الأبناء �أنف�سهم وغيرها من الم�شكالت
الفردية واالجتماعية؛ فوجدنا �أن في اال�سالم ح ًّال منا�سب ًا
لتلك الخالفات ب�شرط االيمان به والعمل بجد بتو�صياته.
وقد يت�ساءل القارئ الكريم ويقول :هل �أن الإ�سالم يحمل

تقدمي
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في طياته نظريات ت�ساعد على حل مثل تلك المع�ضالت؟!
فنقول :ب�أن اال�سالم لم ي�ضع نظرية خا�صة لتلك
الم�شكالت فح�سب ،بل �أنه قد و�ضع عدة نظريات لحل �أعقد
الم�شاكل االجتماعية والنف�سية كذلك ،وقد تم بيان هذه
الحقائق في كتاب (علم النف�س القر�آني) ال�صادر عن مركز
بع�ض من تلك
الدرا�سات القر�آنية  ،وتم �أي�ض ًا التطرق �إلى ٍ
النظريات في المحا�ضرات المعنونة ِبـ (الإ�شارات النف�سية
في القر�آن الكريم) والموجودة على موقع اليوتيوب.
وهذا الكتاب الذي بين يديك -عزيزي القارئ -هو
محاولة جادة في هذا الطريق حيث �سعى �سماحة ال�شيخ
الم�ؤلف -حفظه اهلل ورعاه -لبيان معالجة الإ�سالم للم�شاكل
االجتماعية والأ�سرية ب�شكل واقعي واالبتعاد عن المثاليات،
�آخذ ًا بعين االعتبار م�س�ألة الزمان والمكان في حل مثل تلك
الم�شكالت.
ون�ؤكد ختام ًا على �أن المجتمع �إذا �أراد �أن يخرج من
م�شكالته الفردية واالجتماعية ؛ فعليه �أن يعود �إلى الحق عز
و�سنة
وجل  ،و�أن يلتزم بما جاء عنه «تعالى» في كتابه العظيم ُ

10

تقدمي

ر�سوله الكريم و�آله المع�صومين عليه وعليهم ال�سالم �أجمعين.
و�آخ ُر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين....
�أمين الن�صار
مركز �آل ي�س لال�ست�شارات الأ�سرية والتربوية
دولة الكويت � -أكتوبر 2021

مقدمة املؤلف

الحمد هلل الذي � َّ
أحل النكاح ،وح َّر َم ِّ
وال�سفاح،
الزنا ِّ
محمد و�آله �سادات ال ِبطاح ..قال
وال�صالة وال�سالم على
ٍ
ِحوا ْ َ
ال َيا َم ٰى مِن ُك ْم
ج َّل ِمن قائل في كتابه الكريمَ } :وأَنك ُ

الصال ِ
ِم
ين م ْ
ِح َ
اء ُي ْغ ِنه ُ
ِن ِع َبا ِدك ْ
َو َّ
ُم َو ِإ َما ِئ ُك ْم إِن َي ُكو ُنوا ُف َق َر َ
ِه َو ُ
ُ
اهلل َو ِ
َضل ِ
ِيم{((( ،وقال «تعالى»َ } :و ُه َو
اهلل مِن ف ْ
اس ٌع َعل ٌ

ال ِ
ْم ِ
َان َر ُّب َك
َّذي َخل َ
َج َعل ُ
َه َن َس ًبا َو ِص ْه ًرا َوك َ
َق م َ
اء َب َش ًرا ف َ
ِن ال َ
قِ
يرا{(((.
َد ً
((( سورة النور.32 :
((( سورة الفرقان.54 :
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وعن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إذا جاءكم من
تر�ضون ُخ ُل َقه ودي َنه فز ِّوجوه� ،إن ال تفعلوه تكن فتنة في الأر�ض
وف�ساد كبير)((( .وعنه«�صلى اهلل عليه و�آله»( :النكاح �سنتي،
رغ َب عن ُ�س ّنتي فلي�س م ّني)(((.
ف َمن ِ
ِن
وقد قال «تعالى» في بيان جانب من فل�سفة الزواجَ } :وم ْ

آ َيات ِ
اجا ِّل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل
ِه أَ ْن َخل َ
َق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً

ِك َل َي ٍ
ون{(((.
ِن فِي َٰذل َ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّ
هذا الكتاب بمثابة �إ�ضافة �إلى المكتبة العربية في ما ُكتب
ِمن قبل في �إطار العالقة الزوجية والتحديات التي تواجهها،
وكيفية �إدارة بيت الزوجية ،و�سبل تطوير العالقة بين
الأزواج ،ومعالجة الأخطاء وال�سلبيات ،وما ي�ستتبع الطالق
من �آثار ،وال�سبيل لإدارة ملف الطالق ب�صورة �أف�ضل على
الرغم من بع�ض ال�سلبيات المتّرتّبة عليه ،وما �إلى ذلك من
مو�ضوعات وتفا�صيل بع�ضها بالغ الأهم ّية ،وبع�ضها كمالي،
وبع�ضها الآخر محاط بالفهم �أو التطبيق الخاطيء.
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ح . 25074
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،23ص .103
((( سورة الروم.21 :
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بالطبع ،ف�إنّ ما ق ّدمته المكتبة العربية في هذا الإطار
متن ّوع بين الخطاب االجتماعي والديني والنف�سي والتربوي
وحتى االقت�صادي ،وهذا الكتاب يحاول �أن يعالج جوانب
معدودة من هذا الملف ب�صبغة اجتماعية واقت�صادية ونف�سية
وتربوية ،ولكن عمدته في الخطاب هو الخطاب الديني بلحاظ
تخ�ص�ص الم�ؤلف ،وهذا ما ينبغي �أن يلحظه القارئ الكريم
ُّ
وهو يق ّيم الكتاب �أو يد ِّون عليه المالحظات بما يخدم الحق ًا
م�شروع التوعية االجتماعية ذات العالقة ،علم ًا ب�أن الكتاب
في عناوينه المختلفة جاء كح�صيلة محا�ضرات وخطب
وكتابات ّتم تقديمها خالل � 25سنة ،مع �شئ من الت�ص ُّرف
بما ينا�سب المقام ،ولذا فهو ال ي�سعى لتقديم �أطروحة
متكاملة ،وال لمعالجة كل ال�سلبيات ،وال لتقديم الحلول
الكاملة وال�شاملة والوافية لما تواجهها م�ؤ�س�سة اجتماعية
ح�سا�سة هي م�ؤ�س�سة الأ�سرة التي تم ّثل نواة بناء �أي مجتمع،
فالكتاب في عناوينه المتعدِّ دة عبارة عن مجموعة �إ�ضاءات
ت�سعى لخدمة الم�شروع ،ال �أكثر ،وحاولت �أن �أرتّب عناوينه
بحيث تكون البداية مع اختيار �شريك الحياة ،ثم فترة
الخطوبة ،فبيت الزوجية ،ثم الطالق وما بعده ،على �أنني
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�أ�ضفت عنوانين في نهاية الكتاب وهما عبارة عن �إ�صدارين
وح َمل الأول منهما عنوان
�صغيرين كانا من بواكير م�ؤلفاتيَ ،
(زوجتي العزيزة) والآخر (زوجي العزيز) ،وق ّدمتهما الحق ًا
ب�صورة �سمعية مع �إخراج مو�سيقي هادئ ،وتم ب ّثهما ِمن
قبل �إحدى القنوات الإذاعية العربية ،كما ّتم ا�ستن�ساخه
على �أ�شرطة الكا�سيت وتوزيعها ،ولذا �سيجد القارئ �أنهما
ال يتنا�سبان وترتيب العناوين في الكتاب ،ولكن ي�شتمالن
على ما يخدم الهدف من هذا الم�ؤ َّلف ...ثم اخترت للكتاب
ككل عنوان (�أبي�ض� ...أ�سود) ليم ّثل الجوانب الم�ضيئة وتلك
الأخرى القاتمة في �إطار العالقة الزوجية.
ختام ًا� ،أ�س�أل اهلل «تعالى» �أن يكون هذا الجهد ّ
محط
قبوله وعنايته ،و�أن ي�ستفيد القارئ الكريم مما جاء فيه،
وي�سعدني تل ّقي المالحظات التي من �ش�أنها �أن ُتثري هذا
العمل بما يعود بالفائدة على الم�ستهدفين منه.
علي ح�سن غلوم علي
الكويت
 8ربيع الأول  1443هـ � 14 /أكتوبر 2021

الواقع ّية يف االختيار

تع ّر�ض القر�آن الكريم في �سورة الأحزاب لجانب من ق�صة
طالق زينب بنت جح�ش ابنة عمة النبي الأكرم «�صلى اهلل
عليه و�آله»  -ووالدتها �أميمة بنت عبدالمطلب -من زيد بن
حارثة ،ربيب ر�سول اهلل ،لغر�ض بيان حكم �شرعي ،ومعالجة
خلل مفاهيميِّ ،
م�ست �شخ�ص ر�سول
وحل �إ�شكالية اجتماعية َّ
َّذي أَ ْن َع َم ُ
ول ِلل ِ
اهلل
اهلل ،وذلك في قوله «تعالى»َ } :و ِإ ْذ َت ُق ُ

َّق َ
ُخفِي
َعلَ ْي ِه َوأَ ْن َع ْم َت َعلَ ْي ِه أَ ْم ِس ْك َعلَ ْي َك َز ْو َج َك َوات ِ
اهلل َوت ْ
الناس َو ُ
فِي َن ْف ِس َك َما ُ
اهلل ُم ْب ِد ِ
اهلل أَ َح ُّق أَن
يه َوت ْ
َخ َشى َّ َ
ون
َما ق َ
تْ
َض ٰى َز ْي ٌد ِّم ْن َها َو َط ًرا َز َّو ْج َنا َك َها ِل َك ْي َل َي ُك َ
َخ َشا ُه َفل َّ
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َض ْوا ِم ْن ُه َّن
ِم ِإذَا ق َ
ْم ْؤ ِمن َ
ِين َح َر ٌج فِي أَ ْز َو ِ
اج أَ ْد ِع َيا ِئه ْ
َعلَى ال ُ
َان أَ ْم ُر ا ِ
ول{(((.
هلل َم ْف ُع ً
َو َط ًرا َوك َ

• قراءة من زاوية خمتلفة:

عاد ًة ما يتم تناول هذه الق�صة من جانبين:
� .1إباحة زواج الرجل من زوجة ربيبه بعد طالقها منه.
 .2نفي الطبقية في الزواج من المنظور الإ�سالمي.
�إال �أنَّ الجانب الآخر الذي يحتاج �إلى معالجة �أي�ض ًا
بح�سب داللة الأخبار التاريخية وروايات �أ�سباب النزول-هو بقاء ت�أثير الواقع الطبقي على طبيعة العالقة بين ال�سيدة
زينب وزوجها ،ذلك الواقع الذي لم ت�ستطع هي �أن تتجاوزه
وتتغافل عنه ،ولو كان الزواج ب�أمر ر�سول اهلل ،الأمر الذي
ر�شد �إلى �أن من م�سئولية الخطاب الديني عدم اال�ستغراق
ُي ِ
في عالم المثال عند تقديم الت� ّصور الإ�سالمي عن العالقات
االجتماعية ،وك�أنّ هذا الخطاب يفر�ض �س َلف ًا �أنّ �أفراد
المجتمع قد بلغوا من ال ّن�ضج الفكري وال�شفافية الروحية
وال�سم ّو الأخالقي مرتب ًة تذوب معها كل العناوين التي يتل ّب�س
((( سورة األحزاب.37:

الواقعية يف االختيار
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بها الأفراد ،وتغدو ك ُّل الم�ؤثرات المحيطة بهم عديمة الأثر،
�أو �أنهم يعي�شون �أ�ص ًال في المجتمع الفا�ضل الذي ال ُيك ّدر
�صفو الحياة فيه �شئ.
• منوذج زواج جويرب:

في كتاب (جامع �أحاديث ال�شيعة) عن �أبي حمزة الثمالي
في حديث -قال( :قال �أبوجعفر «عليه ال�سالم»� :إنّ رج ًالكان من �أهل اليمامة ُيقال له :جويبر� ،أتى ر�سول اهلل «�صلى
منتجع ًا للإ�سالم ،ف�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه ،وكان
اهلل عليه و�آله» ِ
رج ًال ق�صير ًا دميم ًا محتاج ًا عاري ًا ،وكان ِمن قباح ال�سودان)
�أي �سود الب�شرة� ،إلى �أن قال( :و�إن ر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�آله» نظر �إلى جويبر ذات يوم برحمة له ور ّقة عليه فقال
فرجك و�أعانت َْك
له :يا جويبر ،لو تز ّو َ
جت امر�أ ًة فعففت بها َ
على دنياك و�آخرتك ،فقال له جويبر :يا ر�سول اهلل ب�أبي �أنت
في؟ فواهلل ما من ح�سب وال ن�سب وال مال
و�أمي ،من يرغب ّ
في؟ فقال له ر�سول اهلل «�صلى
وال جمال ،ف�أية امر�أة ترغب ّ
اهلل عليه و�آله» :يا جويبر� ،إنّ اهلل قد و�ضع بالإ�سالم من كان
في الجاهلية �شريف ًا ،و�ش ّرف باال�سالم من كان في الجاهلية
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و�ضيع ًا ،و�أع ّز بالإ�سالم َمن كان في الجاهلية ذلي ًال ،و�أذهب
بالإ�سالم ما كان ِمن نخوة الجاهلية وتفاخرها بع�شايرها
وبا�سق �أن�سابها ،فالنا�س اليوم كلهم �أبي�ضهم و�أ�سودهم
وقر�ش ّيهم وعرب ّيهم وعجم ّيهم من �آدم ،و�إن �آدم خلقه اهلل
أحب النا�س �إلى اهلل �أطوعهم له و�أتقاهم ،وما
من طين ،و�إن � ّ
�أعلم يا جويبر لأحد من الم�سلمين عليك اليوم ف�ض ًال �إال لمن
كان �أتقى هلل منك و�أطوع ،ثم قال :انطلق يا جويبر �إلى زياد
بن لبيد ف�إ ّنه من �أ�شرف بني بيا�ضة((( ح�سب ًا فيهم ،فقل له:
�إني ُ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إليك ،وهو يقول
ر�سول ِ
لك :ز ِّوج جويبر ًا بنتك الدلفاء) .وحيث ا�ستهجن زيا ٌد ذلك
راجع ال ّنبي فقال له( :يا زياد ،جويبر م�ؤمن ،والم�ؤمن كفو
الم�ؤمنة ،والم�سلم كفو الم�سلمة ،فز ّوجه يا زياد وال ترغب
عنه)(((.
هذه الحادثة ُتق َّدم عاد ًة في الخطاب الإ�سالمي كنموذج
((( ذكر القلقشندي في قالئد الجمان :إن البياضية بطن من طيئ القحطانية.
وهم اليوم قبيلة كبيرة تسكن في مصر بين العريش ومنطقة بير العبد،
ومنهم قسم كبير في منطقة اإلسماعيلية ،ولهم امتداد في فلسطين في قرية
حتى وقرية خربة البياضية في منطقة يافا.
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،20ص.71-69
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العتبار الكفاءة الدينية ال�شرط الوحيد للجمع بين ال�شاب
والفتاة ..فهل ي�صلح نموذج جويبر ل ُيق َّدم -اليوم -في مجتمع
كالمجتمع الكويتي على �أنه مثال و�أ�سوة عملية؟
الظروف تغ ّيرت ،ونظرة الطرفين -ال�شاب والفتاة� -إلى
الزواج و�إلى المعايير التي ينبغي تو ّفرها في الطرف الآخر
اختلفت ،وهكذا بالن�سبة �إلى النظرة �إلى طبيعة العالقة بين
الرجل والمر�أة ،ودور المر�أة في الحياة الزوجية ،ومفهوم
تع ّدد الزوجات ،ونكاح الإماء ،كلها قد تغ ّيرت تمام ًا.
�إذا كانت المر�أة الم�سلمة في الما�ضي تتف ّهم �أن عدد ًا
كبير ًا من �أبناء علي «عليه ال�سالم» ،وكل �أبناء الإمام مو�سى
الكاظم «عليه ال�سالم» هم ثمرة نكاح الإماء ( ُملك اليمين)،
و�أن �أمهات الأئمة «عليهم ال�سالم» من بعد الإمام ال�صادق،
وهم الكاظم والر�ضا والجواد والهادي والع�سكري والمهدي
(�أمهات ولد) �أي �إماء ،و�أن والدة �إبراهيم ابن ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أي ال�سيدة مارية القبطية كانت �أم
ولد ،لأن �أ�صل الم�س�ألة كانت مقبولة اجتماعي ًا� ،إال �أن المر�أة
اليوم ت�ست�صعب ت�صديق ذلك والإقرار به ،وما ذاك �إال لتغ ّير
النظرة �إلى م�س�ألة نكاح الإماء.
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• أمثلة تارخيية:

وللداللة على تغ ّير مفهوم �آخر متع ّلق بم�س�ألة الزواج،
�سنرجع �إلى بع�ض كتب الأن�ساب لنقدِّ م من خاللها الأمثلة
التالية المتعلقة بتع ّدد زيجات الن�ساء في ذلك الزمان دون
رجال ينتمون �إلى نف�س البيت �أو بيوتات �أخرى،
حرج ،ومن ٍ
ولربما تكون بين تلك البيوتات �صراعات �سيا�سية كبيرة:
 .1لبابة ابنة عبد اهلل بن عبا�س بن عبدالمطلب :كانت
زوجة لعلي بن عبد اهلل بن جعفر الطيار ،ثم لإ�سماعيل ابن
ال�صحابي طلحة بن عبيداهلل التيمي ،ثم فارقها؛ فتز ّوجها
محمد بن عبيد اهلل بن العبا�س(((.
� .2أم �إ�سحق بنت طلحة بن عبيداهلل التيمي :كانت زوجة
للإمام الح�سن المجتبى ،وبعد ا�ست�شهاده �صارت زوجة �أخية
الإمام الح�سين ،ثم بعد ا�ست�شهاده �صارت زوجة لعبداهلل بن
محمد بن عبدالرحمن ابن الخليفة �أبي بكر(((.
 .3لبابة ابنة عبيد اهلل بن عبا�س بن عبدالمطلب:
كانت زوجة لأبي الف�ضل العبا�س ابن �أمير الم�ؤمنين علي،
((( الزبيري :نسب قريش ،ج ،1ص .11
((( البغدادي :المحبر ،ص .442
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وبعد ا�ست�شهاده بكربالء تزوجت من زيد ابن الإمام الح�سن
المجتبى ،ثم تزوجت من الوليد بن عتبة بن �أبي �سفيان بن
حرب الأموي(((.
• اعتبارات عديدة:

هذا يعني �أن ق�ضية الزواج في ع�صر النبي ،بل �إلى �أوقات
قريبة ،كانت �أهون بكثير مما هي عليه الآن ،فاالعتبارات التي
ت�أخذها الفتاة  -اليوم  -وت�ضعها لتر�سم من خاللها �صورة
زوج الم�ستقبل الذي تخطط �أن تعي�ش حياة �سعيدة معه فيها
الكثير من التفا�صيل ،وتتجاوز مج ّرد الدين ورفعة الن�سب
ووفرة المال ،وتتع ّداها �إلى الو�سامة والبنية الع�ضلية والأناقة
واللباقة في الحديث والتالقي في الأمزجة وطبيعة الوظيفة
ومكان ال�سكن وجن�سية الزوج -م�سقط ر�أ�سه -و�شهاداته
الدرا�سية والفارق العمري بينهما ،والقناعات الفكرية،
والمزاج النف�سي ،والعناية بالماركات الثمينة ،وتفا�صيل
حفل الزواج والألوان التي يف�ضالنها ور�ؤية ال�شاب بخ�صو�ص
الإنجاب وال�سفر �إلى الخارج للترفيه كل عام ،ولربما دخلت
((( الزبيري :نسب قريش ،ج ،1ص .79
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م�س�ألة التقليد والمرعية على الخط ..والقائمة تطول وتطول.
• التزام الواقعية ال الطبقية:

نعم� ،إذا كانت الفتاة تملك ن�ضج ًا عقلي ًا ونف�سي ًا وقوة
�إرادة و�صبر وقابل ّية للتغ ّير والت�أقلم مع واقعها الجديد الأقل
م�ستوى ب�شكل ملحوظ والمخالف لما اعتادت عليه ،وعدم
الت�أ ّثر بالبيئة االجتماعية التي تحيط بها ،فيمكنها حينذاك
تجاوز الفروقات ،و�إنجاح تجربة الزواج ،و�إال ف�سيبقى
الخطاب الديني المح ّفز لتجاوز الفروقات خطاب ًا � ّآني الت�أثير
ثم يخبو بريقه لتجد المر�أة نف�سها �أمام واقع �صعب ال يمكنها
تق ّبله والتعامل معه ،وليكون م�صيرها الحق ًا التعا�سة� ،سواء
نتيجة الطالق �أو بغير ذلك.
هذه لي�ست دعوة لتثبيت الطبقية واالهتمام بالفروقات
ال�شكل ّية ،بل دعوة للتعامل بواقعية ،فلو نجحنا في رفع �أفراد
المجتمع �إلى الم�ستوى المطلوب �إيماني ًا ،وعالجنا الق�ضية من
الأ�سا�س ب�أن زرعنا  -تربوي ًا  -في �أبنائنا القيمة الحقيق ّية
للإن�سان ،و�أن ال فرق بين م�سلم وم�سلم بالقوم ّية واللون
والح�سب والمال ،و�أن المائز الحقيقي هو التقوى ،فيحقّ لنا
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حينذاك �أن نتح ّدث عن رف�ض �أي عنوان ي�ؤخذ بعين االعتبار
�سوى الكفاءة في الدين.
وهكذا ،لو كان ال�شباب  -ذكور ًا و�إناث ًا  -كم�صعب بن
عمير الذي تنازل عن كل مغريات الدنيا وترف الحياة ،لهانَ
الأمر� ،إال �أنّ واقع الحال يحكي عن �أن نموذج م�صعب يم ّثل
ال�صورة اال�ستثنائية لواقع ال�شباب اليوم ...وتع ُّدد حاالت
الطالق بكثرة ولأ�سباب �سخيفة ي�ؤ ّكد ما �سبق.

معضلة سن الرشد

البلوغ م�ستوى واحد ،تغ ّيرات ف�سيولوجية تحدث عند
الفرد ،في�صبح بالغ ًا ،وبالتالي مكلف ًا� ...أما ال ّر�شد فم�ستويات
متعدِّ دة ،ويرتبط بنواحي مختلفة من حياة الفرد ،وال يتح ّقق
بال�ضرورة مع البلوغ.
يكتف الت�شريع في الآية
في م�س�ألة �أمالك اليتيم لم ِ
ال�شريفة التالية بتح ّقق البلوغ كي نقدِّ م لليتيم �أمالكه،
فيت�صرف بها كما ي�شاء ،بل ي�ستمر الحجر وت�ستمر الو�صاية
�إلى الت�أكد من تحقق الر�شد (المالي) عنده ،قال اهلل
اح
«�سبحانه وتعالى»َ } :وا ْب َتلُو ْا ا ْل َي َتا َمى َح َّت َى ِإذَا َبلَغُو ْا ِّ
الن َك َ
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َف ِإ ْن آ َن ْس ُتم ِّم ْن ُه ْم ُر ْش ًدا فَا ْد َف ُعو ْا ِإ َل ْيه ِْم أَ ْم َوا َل ُه ْم{(((.
وقد ير�شد الفرد من الناحية المالية� ،إال �أن ر�شده
االجتماعي ال يتحقق في نف�س الوقت ،وقد يملك الر�شد
فيهما ،ولكنه غير را�شد �سيا�سي ًا ...وهكذا.
بل �إن الر�شد في الإطار الواحد م�ستويات ،وهذا ما نلحظه
في قول النبي مو�سى بن عمران «عليه ال�سالم» للعبد العالم:
} َه ْل أَ َّت ِب ُع َك َعلَى أَن ُت َعل َِّم ِن م َِّما ُعل ِّْم َت ُر ْش ًدا{((( ..لماذا
طلب منه ذلك وهو من هو؟ لأن ذلك ال�شخ�ص} :آ َت ْي َنا ُه
ِن ِع ِ
ند َنا َو َعل َّْم َنا ُه مِن ل َُّد َّنا ِعل ًْما{(((� .أي �أن النبي
َر ْح َم ًة م ْ
مو�سى «عليه ال�سالم» طلب منه �أن يع ّلمه من ذلك العلم بما
يحقق له م�ستوى �أعلى من الر�شد ،لأننا ال ن�شك �أنه كان َيملك
ر�شد ًا على الم�ستويات المختلفة ،ولكنه �أراد اال�ستزادة.
• ضرورة التغيري:

 The Lancetمجلة طبية �أ�سبوعية ،وهي من بين �أقدم
((( سورة النساء.6:
((( سورة الكهف.66:
((( سورة الكهف.65:
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و�أ�شهر المجالت الطبية العامة في العالم .ت�أ�س�ست في عام
 1823من قبل جراح �إنجليزي �أطلق عليها ا�سم �أداة جراحية
(الم�شرط) .ذكرت هذه المجلة �أن فريق ًا من العلماء
يعتبرون �أنه بات من ال�ضروري �إعادة تحديد �سن المراهقة
وبالتالي �سن الر�شد ،للت�أكد من �أن القوانين الحالية ال تزال
مالئمة وفق الت�صنيف القائم.
تقول �سوزان �ساوير ،كبيرة الباحثين في الفريق ومديرة
مركز �صحة المراهقين في م�ست�شفى الأطفال الملكي
بملبورن( :على الرغم من �أن كثير ًا من االمتيازات القانونية
للبالغين تبد�أ في �سن  18عام ًا� ،إال �أن �إدراك وفهم البالغين
لأدوارهم وم�سئولياتهم يبد�أ عادة في �سن مت�أخر)!
الملفت في الأمر �أن ت�أخر �سن الر�شد بح�سب هذه
الدرا�سة يقابله تق ّدم �سن بداية البلوغ ،تقول الدرا�سة:
(عادة ما تبد�أ هذه المرحلة عند حوالي �سن  14عام ًا ،لكنها
تح�سن الحالة ال�صحية والغذائية بدرجة كبيرة
تراجعت مع ّ
ال �سيما في الدول المتقدمة لتبد�أ من �سن � 10أعوام تقريب ًا).
هذا يعني �أن الفارق ما بين بداية البلوغ وتح ّقق الر�شد
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االجتماعي واالقت�صادي ازداد ات�ساع ًا( :ت� ُّأخر الزواج
والإنجاب واال�ستقالل االقت�صادي يعني �أن «�شبه التبعية»
في مرحلة المراهقة قد اتّ�سع ..وبالتالي ف�إن هذا التغير
االجتماعي في حاجة �إلى تغيير ال�سيا�سة االجتماعية ..و�أن
الفترة من � 10إلى  24عام ًا تتنا�سب بدرجة �أف�ضل مع نمو
المراهقين في الوقت الحالي).
في الغرب كان �سن  18هو �سن الر�شد ،ومن يبل ْغه ي�ستق ّل
في حياته ويخرج من منزل �أبويه� ،أما الآن فتقول هذه
الدرا�سة( :في بريطانيا يبلغ متو�سط عمر مغادرة ال�شباب
والفتيات المنزل  25عام ًا تقريب ًا)((( ...لماذا؟ لأن �سن
الر�شد ت�أخر� ،أي القدرة على اال�ستقاللية ت�أخرت.
نحن في مجتمعاتنا الإ�سالمية ال نواجه م�س�ألة الخروج
وا�ستقاللية الأبناء بهذه ال�صورة ،ولكن ما جاء في هذه
الدرا�سة من ات�ساع الهوة بين البلوغ و�سن الر�شد ينطبق على
مجتمعاتنا ب�شكل كبير.
و�إذا ت�أخر �سن اال�ستقاللية في المجتمعات الغربية،
(1) www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42757073
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ف�إنّ �سن الر�شد االجتماعي الذي يه ّيئ ال�شاب وال�شابة في
مجتمعاتنا للزواج ومن َث ّم النجاح في هذا الم�شروع �صار
مت�أخر ًا �أي�ض ًا ،وهو ما ي�ؤ ِّثر على م�ستقبل الزيجات المبكرة،
وتزايد حاالت الطالق ،و�آثار ذلك على الجيل الذي يليه.
�أي لو �أننا -وفق المعطيات الحالية على الم�ستوى
التربوي واالجتماعي� -صرنا نطالب الأُ�سر بتزويج الفتاة
بمجرد بلوغها ،بل حتى قبل ذلك ،كما في المروي عن الإمام
(من �سعادة المرء �أن ال تطمث
ال�صادق «عليه ال�سالم»ِ :
�صح �صدورها عنه «عليه ال�سالم»
ابنتُه في بيته)((( ،فلو ّ
فهي منا�سبة لزمانه ال لهذا الزمان� ،إال �إذا تغ َّيرت المعطيات
التربوية واالجتماعية وعادت لما كانت عليه حينذاك ،وهو
ما �سي�ؤ ّدي �إلى تغ ّير �سنّ الر�شد لدى الفتى والفتاة ليعود �إلى
ما كان عليه م�سبق ًا.
ال ُّر�شد االجتماعي من الم�سائل المتح ّركة التي تت�أ ّثر
بعوامل عديدة ،وعدم االلتفات �إلى هذا الأمر والتعامل معه
وفق محدِّ دات ن�ص ِّية جاءت في ظروفها الخا�صة� ،أو وفق
قوانين ُ�س َّنت قبل عقود� ،سي�ؤ ّدي �إلى نتائج �سلبية ،وهو ما
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .61
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أخالقي المطلوب توافره
والت�شريعي وال
الفقهي
الر�شد
يخالف
َ
َّ
َّ
َّ
عند �أ�صحاب الخطاب الديني ،وعند �أهل الفتوى والت�شريع،
وعند التربويين و�أوليا ِء الأمور ،الأم َر الذي ي�ستدعي درا�سة
الم�س�ألة من خالل الواقع� ،أو تغيير الواقع ليعود الو�ضع �إلى
ما كان عليه في الما�ضي.
ويبقى ال�س�ؤال :لماذا اتَّ�سعت الهوة في مجتمعاتنا بين
�سن التكليف المتح ِّقق بالبلوغ وبين �سن الر�شد؟ وهل لهذا
الأمر �سلبيات �أخرى �سوى المرتبطة بالزواج والطالق؟ وما
ال�سبيل لمعالجة الخلل؟
• عوامل مؤثرة:

�أما بالن�سبة �إلى العوامل الم�ؤثرة في ت� ّأخر �سنّ الر�شد
في مجتمعنا -وت�شترك معنا في بع�ضها كثير من المجتمعات
الأخرى -فيمكن و�صفها كالتالي:
 .1رفاهية العي�ش ،بحيث �صار االتكال على الآخرين
العاملين على تقديم الخدمة كبير ًا ،بد ًء من العامالت في
المنزل ،مرور ًا بال�سائق ،وانتهاء بموظفي تو�صيل الطلبات
(الديليفري) لم�شتروات الأطعمة والألب�سة والإك�س�سوارات
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والأجهزة المنزلية والألعاب والذهب وعموم الحاجيات
اال�ستهالكية وخدمة �إ�صالح ال�سيارات وتبديل الإطارات
والت�أمين ،بل حتى الهدايا المق َّدمة في المنا�سبات وغير
ذلك.
 .2انخفا�ض ن�سبة االحتكاك بالمجتمع الحقيقي المتن ّوع
في تركيبته ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الخبرات الحياتية
والتجارب االجتماعية واالقت�صادية .فالت� ّسوق عبر الإنترنت
على �سبيل المثال -عامل من عوامل خف�ض ن�سبة االحتكاكالمبا�شر بالعن�صر الب�شري على اختالف ثقافاته و�أمزجته
و�أ�ساليبه وطريقة تفكيره و�أ�سلوب التعامل معه ،وهذا بدوره
ُي�ضعف القدرة على التفاهم بالطريقة ال�سليمة وامتالك
المهارة المطلوبة لتقييم النا�س والتعامل معهم وفق ذلك،
كما و�أنه ي�ؤدي �إلى �ضعف المهارة والخبرة (التجارية)
ولو في حدود التعامل الب�سيط المتم ّثل في �شراء المواد
اال�ستهالكية اليومية.
 .3ارتفاع من�سوب الأنا والتمحور حول الذات ،مما يجعل
هموم الآخرين والأحداث الدائرة من حولهم في الوطن وفي
العالم� ،سواء ما له عالقة بعالم ال�سيا�سة �أو االقت�صاد �أو
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ين�صب
الدين �أو الأمن� ،آخر اهتمامات كثير من ال�شباب� ،إذ
ّ
ج ّل اهتمامهم على ما ُي�شبع حاجات (الأنا) الأ�سا�سية
والكمالية .وال يخفى ما لهذا العامل من ت�أثير على التفاعل
مع ما هو خارج دائرة (الأنا) ،ومن َث ّم الت�أثير ال�سلبي
على الخبرات والمعلومات والمهارات الخا�صة بالمجاالت
المختلفة للحياة� ،أي الت�أثير ال�سلبي على (الر�شد) المطلوب
تحققه لدى ال�شباب اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا � ..إلخ.
بل �إن الأمر قد ي�صل بالبع�ض �إلى م�ستوى البالدة في ال�شعور
تم�سه
تجاه الأزمات المحلية والإقليمية والعالمية ما لم ّ
ك�شخ�ص على وجه التحديد.
 .4االنغما�س في العالم االفترا�ضي المتمثل في الإنترنت
بكل تفريعاته ،كالتعارف والمحادثة والتوا�صل االجتماعي
وتكوين العالقات وال�صداقات ،ومن قبيل اللعب والترفيه
وم�شاهدة الأفالم والم�سل�سالت ،والتع ّلم والتدريب ،وغير
ذلك ،مما ُيف ِقد ال�شاب -وبن�سبة كبيرة -عن�صر االحتكاك
واالختالط الحقيقي والمبا�شر مع النا�س ،ويدفعه نحو
االنعزال الذي �س ُي�سهم في ت� ّأخر الر�شد لدى الفرد.
وكمثال ،ف�إن الألعاب ال�شعبية الجماعية -في الما�ضي-
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و�إن كانت ذات طبيعة ترفيهية لهوية ،ولكنها في ذات الوقت
كانت خبرة من خبرات الحياة ،وعن�صر فاعل وم�ؤ ّثر في
تحقيق الر�شد في �سن مبكرة.
وما لم يتم تدارك هذا الخلل وال�سيطرة على العوامل
ال�سلبية الم�ؤ ِّثرة في ت� ّأخر �سنّ الر�شد ،ف�إن النتيجة المتوقعة
ب�شكل منطقي �أكثر �سلبية حين ي�أتي الجيل الالحق الذي
�سيكون معتمد ًا على الجيل ال�شاب الحالي في تحقق الر�شد
لديه� ،إذ �أنّ فاقد ال�شئ ال ُيعطيه.
• البحث عن حلول:

بعد هذه الجولة الق�صيرة والمخت�صرة بين �أ�سباب ت�أخر
�سنّ الر�شد ،نتوقف عند الحلول:
� .1ضرورة االعتراف بوجود الم�شكلة ودرا�سة �أ�سبابها
و�آثارها درا�س ًة قائمة على �أ�س�س علمية وواقعية� ،سواء من
قبل الجهات والم�ؤ�س�سات الر�سمية �أو الأهلية ،كجمعيات
النفع العام وال�شخ�صيات الأكاديمية.
 .2تقديم الحلول والر�ؤى المنا�سبة لمعالجة مواطن
الخلل ،وتنفيذ برامج عملية ومنهجية ،تت�ض ّمن عملية �إعادة
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ت�شكيل للبرنامج العام للفرد ،ت�ستهدف التقليل من عوامل
العزلة ،وزيادة من�سوب عوامل ك�سب الخبرات الحياتية
المت�ضمنة للأن�شطة والفعاليات الدينية كااللتزام بح�ضور
�صالة الجمعة على الأقل ،وممار�سة الريا�ضات الجماعية،
والرحالت الترفيهية ،والعمل التطوعي -ال �سيما الجماعي
منه -و�أمثال ذلك.
 .3حملة �إعالمية وتوعوية مكثفة وم�ؤ ِّثرة تقوم بها
الجهات الر�سمية والأهلية بغر�ض الحث على التعامل مع هذه
المع�ضلة ب�شكل م�سئول وجاد.
 .4تحميل الأبناء بع�ض الم�سئوليات في �إطار متطلبات
الأ�سرة ،والحر�ص على �إك�سابهم المهارات المختلفة في ما
له عالقة بذلك.
� .5إحياء الدورات التدريبية المهارية ودعمها ،كمهارات
الإ�سعافات الأولية ،والتعامل مع الكوارث ،و�أ�سا�سيات الحياة
الزوجية ،وتربية الأطفال ،ورعاية كبار ال�سن ،و�أمثال ذلك.
� .6إعادة الحياة لح�ص�ص االقت�صاد المنزلي والزراعة
والنجارة وغيرها في �إطار التعليم الإلزامي المدر�سي.
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كل حالة زواج مع ّر�ضة لالهتزاز ،والف�شل ،ومواجهة حالة
من المد والجزر في العالقة� ..أو اال�ستمرار والنجاح.
وهناك �آراء و�أفكار عديدة ترتبط بعوامل ف�شل حاالت
�صحتها ،بينما يفتقر بع�ضها �إلى
الزواج ،منها ما تَب ّين ّ
الدليل ،كما �أثبتت التجربة المتكررة خط�أ البع�ض الآخر.
من بين هذه الآراء والأفكار المطروحة على طاولة
النقا�ش بقوة :الطريقة التقليدية في الزواج والتي تتم من
خالل اختيار الوالدين ..هل هي فع ًال من �أ�سباب ،بل من
�أهم �أ�سباب ف�شل الزواج؟ وهل الزواج النا�شيء عن عالقة
حب عا�صفة تربط بين الطرفين ،ولربما على الطريقة
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ال�سينمائية ،وكما في الروايات العاطفية هو البديل الناجح؟
بالطبع ،للم�س�ألة ُبعد �شرعي ،ولكنني �س�أتح ّدث حول
المو�ضوع بغ�ض النظر عن هذا ال ُبعد.
قوي بين الزوجين
من دون �شك ف�إنّ وجود ارتباط عاطفي ّ
�أمر مهم لبناء بيت زوجية �سعيد وقوي وقادر على مواجهة
الظروف والتحديات التي تع�صف به ..ولكن هل الم�شاعر
القوية التي ت�سبق الزواج كفيلة بتحقيق هذه العالقة القوية في
مرحلة ما بعد الزواج؟ ال �أتح ّدث هنا عن ال�شعور بالإعجاب
واالنجذاب من طرف واحد �أو من طرفين ..ك�أن تكون هناك
رغبة باالرتباط بالزواج ..و�إنما �أتحدث عن وجود عالقة،
وحب ،وغراميات.
وفي ا�ستبيان قام به �أ�ستاذ علم االجتماع د� .أ�سامة
عبدالباري في م�صر على � 1500أ�سرة وجد فيه �أن �أكثر
من  %75من حاالت الزواج عن عالقة حب م�سبقة ـ ــوالتي
تت ّبعها ـ ـ انتهت بالطالق ،بينما كانت تلك الن�سبة �أقل من %5
في الزيجات التقليدية .بالطبع ،ال �أدري مدى اقتراب هذه
النتائج من واقعنا في الكويت ،ولكن يبدو الأمر منطقي ًا،
لأ�سباب:
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 .1االندفاع العاطفي ُيعمي عن ر�ؤية عيوب وم�ساويء
عيب كليلة) ..حتى
الطرف الآخر( ..وعينُ ال ِّر�ضا عن ك َّل ٍ
ال�سكرة وجاءت الفكرة ،تج ّلت العيوب والفروقات،
�إذا ذهبت َّ
ف�صارت قراء ُة ِّ
كل طرف للآخر مختلفة ،والم�شاعر مختلفة..
ثم تبد�أ االنتقادات ،لتبرز بعد ذلك الم�شاكل الكبيرة ،لأن
التو ّقعات كانت مختلفة تمام ًا ..ولذا تكون ر ّدة الفعل قوية.
ولن�أخذ بعين االعتبار �أي�ض ًا �أن كل طرف في مرحلة ما
قبل الزواج يحاول �إبراز �أجمل ما عنده� ،أو يت�ص ّنع الكثير
من الأمور ك�سب ًا لر�ضا الآخر� .أي �أن ال�صورة التي ُيظهرها
كل طرف للآخر تكاد ترقى �إلى المثالية ،ثم تَظهر ال�صورة
الحقيقية بعد الزواج وتَظهر معها الم�شكالت.
 .2الم�شاعر الج ّيا�شة والحب العا�صف قبل الزواج
ال يمكن �أن ي�ستمر على نف�س الوتيرة ..هذه هي النف�س
الب�شرية ..وعند اال�صطدام بم�شكالت الحياة وم�س�ؤولياتها
الكثيرة ،تتحول الحياة من حلم �إلى حقيقة ..وتخبو تلك
الم�شاعر وتبرد تدريجي ًا ..ولربما تختفي تمام ًا ..وحيث
كانت هي الرابط بين الطرفين� ،أ�صبحت العالقة ُمع َّر�ضة
للتدمير مع �أية هزة قد ت�صيبها.
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 .3كل ما هو جميل ورائع في البداية �-إنْ ُبني على العاطفة
القوية فقط -ف�إنه �سي�صبح بمرور الوقت �أمر ًا عادي ًا ،ويبد�أ
بفقدان جمالياته ،هذا �إن لم يتح ّول �إلى �شيء قبيح .بخالف
ما لو كانت قراءتنا وتقييمنا للأمور قد ت ّمت ب�شيء من العقل
والقناعة الفكرية ،وحينها �إذا تراكمت التجارب الجميلة
ف�سيكون ذلك -غالب ًا� -سبب ًا لن�شوء عالقة قوية وعاطفية.
 .4تقديم كل طرف م�صلحة الآخر ورغباته في المرحلة
ال�سابقة على الزواج ال ت�ستمر عادة في المرحلة الالحقة..
ومن هنا عندما ت�أتي المقارنة بين ال�سابق والالحق ،ت�شتعل
الخالفات -على �إثر ذلك -بقوة.
 .5الخلط بين الرغبة الغريزية وبين الحب ..وهذه
الحالة متكررة ب�شكل كبير ..ولذا بمجرد وقوع الزواج وقيام
هذا الطرف �أو ذاك ب�إ�شباع هذه الغريزة ،تبرد العالقة ،لأن
من طبيعة الغريزة �أنها متى ما �أ�ش ِبعت خ َمدت .هل هذا يعني
�سلب حق الطرفين في اختيار زوج الم�ستقبل؟
يتم -ولو الحق ًا-
�أبد ًا ،بل �إن الزواج نف�سه ُيع ُّد باط ًال �إن لم ّ
بر�ضا الفتاة لبطالن العقد ..فالإيجاب في عقد الزواج يكون
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ولي الأمر -بح�سب فتوى َمن يرى
منها ،ال من ولي الأمرُّ ..
واليته على الفتاة البالغة والرا�شدة� -إنما ُيم�ضي ر�ضاها.
• البديل الناجح:

هل الزواج التقليدي هو البديل الناجح؟ لربما يكون كذلك
ولكن ب�شروط ،وهو �أمر يحتاج �إلى معالجة في خطبة منفردة
ب�إذن اهلل .الذي يجب �أن َينتبه �إليه ال�شباب �أنَّ عاطفتهم قوية
جد ًا ،ومن هنا ف�إ ّنها ُت ّ
غطي على كثير من البديهيات والحقائق
التي يراها الآخرون ،مما يجعل ال�صورة التي يرونها مختلفة
عن تلك التي يراها الآخرون ..وهذا ي�ستدعي منهم:
 .1عدم التف ّرد بالر�أي.
ف�سحوا المجال لر�أي الآخرين ،ال�سيما لأ�صحاب
�.2أن ُي ِ
التجربة والر�أي القائم على الدليل.
� .3أن يتف ّهموا خلفيات الر�أي المخالف ،وال يعتبروه موقف ًا
�شخ�صي ًا �أو حالة من التح ّدي.
أوجهها �إلى �أولياء الأمور حول كيفية
و�أما الر�سائل التي � ّ
تغيير هذا الواقع:
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 .1عليهم �إدراك �أن التعامل مع هذا الأمر �صعب جد ًا،
وي�ستدعي الدقة والحذر.
 .2محاولة الإقناع و�إثبات الر�أي بالدليل.
 .3لربما مفتاح الحل يتم ّثل في التربية الم�سبقة التي
تجعل للوالدين قيمة كبرى لدى الأبناء ،في احترام �آرائهما
وتوجيهاتهما ،وفي تحديد معالم العالقة التي تدفع الأبناء
�إلى المكا�شفة الدائمة والتوا�صل الدائم ولو مع �أحد الوالدين
على الأقل ،مما يجعل معالجة الأمور �أ ّو ًال ب�أ ّول �أي�سر من
معالجتها بعد ا�ستفحالها.
و�أكثر التح ّديات التي يواجهها �أولياء الأمور عندما يكبر
الأبناء يكون نا�شئ ًا من �إهمال �أو تراخي �أو غفلة �أو �ضعف
العالقة في المراحل الأولى من حياتهم.
الزواج بنا ٌء ُيراد له �أن يكون قوي ًا را�سخ ًا م�ستمر ًا ،يقوم
على �أ�سا�س العقل كما يقوم على �أ�سا�س العاطفة ..العاطفة
القوية التي ت�سبق الزواج ف ُتقدِّ م ك َّل �شيء ب�أزهى �صورة،
وتنقل الطرفين من عالم الواقع �إلى عالم الأحالم ال يمكنها
لوحدها �أن تبني عالقة زواج �سليمة� ،إنْ لم نقل �أنها ِمن �أ�سباب
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الف�شل في كثير من الأحيان ..والتجارب في هذا الم�ضمار
كثيرة ..ومن المفتر�ض بالإن�سان العاقل �أال يك ّرر �أخطاء من
�سبقه .من الجميل �أن يختار ال�شاب زوجة الم�ستقبل عن
�إعجاب ب�شخ�صية فتاة ودينها و�أخالقها وعقلها ومظهرها،
فيطلب من والديه �أن تكون هذه الفتاة �شريكة حياته ..ومن
الطبيعي �أن ترغب الفتاة في �أن ترتبط ب�شريك حياتها عن
معرفة و�إعجاب ب�شخ�صية �شاب لربما زاملها في الدرا�سة �أو
في مجال من مجاالت الحياة �أو القرابة ..ولكن هذا �شيء..
عاطفي بحت ،ال دور للعقل
و�إقامة عالقة زوجية على �أ�سا�س
ٍّ
غريزي متل ّب�س
أ�سا�س
ٍّ
فيه ،وال واقعية في التقييم� ..أو على � ٍ
بلبا�س العاطفة� ،شيء �آخر.

ما بني العقد والزفاف

الم�شهود في ال�سنوات الأخيرة في مجتمعنا �أن الفترة
ما بين �إجراء عقد الزواج ودخول الزوج بزوجته (الزفاف)
فترة ق�صيرة جد ًا قد ال تتجاوز ال�ساعات ،فهل هذا يعد
و�ضع ًا �سليم ًا؟ وهل لهذا الأمر عالقة بارتفاع ن�سبة الطالق؟
بالطبع ال �أتحدث هنا عن الزيجات التي يكون فيها
الطرفان قد تعارفا لمدة طويلة من خالل عالقة القربى
والرحم� ،أو التعارف من خالل �أجواء الدرا�سة �أو العمل ،بل
�أتحدث عن الزيجات التي تتم بحيث ال يكون هناك تعارف
م�سبق ،وهي الحالة الأكثر انت�شار ًا.
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• أمهية املوضوع:

�أهمية المو�ضوع تنطلق من ع ّدة عوامل ت�ؤ ّثر ب�شكل مبا�شر
على ا�ستمرار العالقة الزوجية ،وهي كالتالي:
 .1وفق طبيعة التربية والنظرة �إلى العالقة الزوجية في
هذا الع�صر ،ف�إنّ للزوجة ر�أي ًا ودور ًا محوري ًا في الأ�سرة �أكثر
مما كان عليه في الما�ضي ،مما يعني �أن ا�ستمرار الحياة
الزوجية لي�س مرهون ًا بقرار الزوج فقط ،بل �أ�صبحت الزوجة
�أي�ض ًا تملك قرارها (القوي) في ذلك.
 .2غدا االهتمام بالأطباع والفروقات ال�شخ�صية بين
الزوجين �أمر ًا حا�ضر ًا بق ّوة في تحديد مدى نجاح العالقة
الزوجية وا�ستمرارها� ،إذ لم تعد الم�س�ألة عالقة رجل
بامر�أة ،بل �إن�سان ب�إن�سانةٍّ ،
لكل م�شاعره ورغباته ومزاجه
وذوقه و�أحا�سي�سه ،وعلى كل طرف مراعاة ذلك ،و�إال كان
الف�شل في الحياة الزوجية هو الم�صير المرتقب.
� .3سهولة التخلي عن العالقة الزوجية وبالتالي ّ
تف�شي
االنف�صال �أو الطالق .وهناك ق�ضايا كثيرة ت�ؤ ّدي هذه
الأيام �إلى طلب الطالق ،منها �أن تكت�شف الزوجة �أن زوجها
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مدمن على المخدرات �أو الم�سكرات� ،أو لديه عالقات مع
ن�ساء �أخريات� ،أو �أنه كان مجبر ًا على الزواج �أو على هذه
الزيجة على وجه التحديد� ،أو �أن الزوج من النوع الذي ال
يولي الحياة الزوجية �أية �أهمية� ،أو الهتمامه ب�ش ّلة الأ�صدقاء
الذين ّ
يف�ضلهم عليها بمراتب ،وهجرانه �شبه الم�ستمر لبيت
الزوجية من خالل ال�سفر الكثير للتنزّه ومرافقة الأ�صدقاء،
وق�ضاء الليل والنهار في ال�شاليهات والديوانيات ...وما �إلى
ذلك من �أمور.
وهكذا الأمر بالن�سبة �إلى الزوج الذي قد يكت�شف �أن
زوجته م�سرفة وو�ضعه االقت�صادي ال يتحمل نفقاتها� ،أو �أنها
باردة عاطفي ًا� ،أو �أن لديها عالقة م�سبقة مع �أحد ال�شباب،
�أو تكون بذيئة الل�سان ،وقد يجدها غير مكترثة لم�سئوليات
الحياة الزوجية� ،أو �أنها تابعة تمام ًا لأمها بحيث ال ت�ستطيع
الخروج من و�ضعها ال�سابق لت�صبح زوجة في بيت جديد� ،أو
�أنها واقعة تحت ت�أثير �صديقاتها وتوجيهاتهن المد ّمرة في
كيفية التعامل مع الزوج� ،أو يجدها م�ص ّرة على عدم الحمل
والإنجاب في ال�سنوات الأولى من زواجها لرغبتها في �إتمام
درا�ستها ...وما �إلى ذلك.
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• مرحلة انتقالية:

وهذا ما يجعل ِق َ�صر الفترة ما بين العقد والزفاف من
الأ�سباب الرئي�سة الم�ؤدِّية �إلى كثرة الطالق ،لذا بات من
ال�ضروري �أن تكون هناك مرحلة انتقالية تبد�أ من حين
العقد �إلى الزفاف قد تمتد ل�ستة �أ�شهر مث ًال بحيث تعطي
وقت ًا للطرفين للتع ّرف على بع�ضهما البع�ض �أكثر ،واالقتناع
باال�ستمرار في الحياة الزوجية� ،أو �إنهاء االرتباط لعدم
االن�سجام� ،أو لعدم �إمكانية تكوين عالقة طبيعية بين
الطرفين ل�سبب �أو لآخر .وال �شك �أن طالق البكر �أهون من
الث ّيب �أو طالق �صاحبة الولد .ويمكن هنا ترتيب بع�ض الأمور
بحيث تكون التكاليف المادية �أقل ،ك�أن يكون الحفل للزفاف
ال للعقد� ،إلخ.
بالطبع هذا ال يعني �أن كل الأمور �ستت�ضح للطرفين،
و�ستنك�شف كل الخبايا والأطباع بحيث يتم تجاوز �سلبية ِق َ�صر
الم ّدة تمام ًا ،ولكن هذه الفترة �ستُظهر -حتم ًا� -أمور ًا كثيرة
لن تت�ضح �إن كانت الفترة ما بين العقد والزفاف مج ّرد �أيام
معدودات ...و�أي�ض ًا هذا ال يعني �أن ال �سلبيات في �إطالة فترة
العقد� ،إال �أنها �أهون بكثير من �سلبيات ِق�صر المدة.
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• وقود احلياة الزوجية:

ومن لطيف ما قر�أت في هذا المجال -في �إحدى منتديات
�شبكة االنترنت -ما ع ّبرت عنه �إحدى الفتيات وقد ُ�سئلت عن
ر�أيها في �إطالة هذه الفترة فقالت�( :إن فترة الخطبة عبارة
عن لحظات رومان�سية ي�ستمتع بها الخاطبان ب�أجمل �أيام
وهي وقود للحياة الزوجية).
• تقرير وزارة العدل:

في الدرا�سة المع ّدة من قبل �إدارة اال�ست�شارات الأ�سرية
بوزارة العدل بدولة الكويت عن (�أ�سباب الطالق بين
الكويتيين حديثي عهد بالزواج) كان على ر�أ�س قائمة �أ�سباب
الطالق هذا البند( :اكت�شفت �أمور ًا لم تتب ّين لي قبل عقد
ال ِقران)� ...أكثر من  64%من الإناث قالوا ذلك ،و 50%من
الذكور .تقول الم�شرفة على الدرا�سة( :تدل هذه النتائج على
غياب بع�ض الحقائق عن �أحد الطرفين �أو كليهما قبل عقد
ال ِقران وهو �أمر ال ي�ستهان به ،فلي�س من ال�سهل على المرء �أن
يكت�شف �أمور ًا بعد فوات الأوان خا�صة �إذا كانت على جانب
كبير من الأهمية ،وربما لو عرف بها ال�شخ�ص قبل عقد
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ال ِقران لكان له موقف �آخر .وقد يدل هذا الأمر �أي�ض ًا على
اال�ستعجال في اتخاذ قرار الزواج وعدم التحري الكافي عن
الطرف الآخر).
• خمرج تربوي وشرعي:

قد يقول البع�ض �أنه بمج ّرد �إتمام عقد النكاح بين
الطرفين ت�صبح هذه الفتاة زوجة له ،وال يحرم عليه �شئ
من اال�ستمتاعات بينهما ،ولذا قد يتحقق الدخول خالل
فترة التعارف بعد العقد ،الأمر الذي قد تترتب عليه بع�ض
التعقيدات فيما لو وقع الطالق قبل الزفاف� ،أو فيما لو تو ّفي
الزوج في هذه الفترة ،وعندها �ستكون الفتاة عند النا�س
بكر ًا ،بينما هي في الواقع خالف ذلك ،ولر ّبما يحدث حمل
وال يتب ّين �إال بعد الطالق ،وهي م�شكلة �أخرى.
نعم ،هذه ال�سلبية محتملة ،ولذا يجب �أن تكون هناك:
�أو ًال :حالة �ضبط �سلوكي عند الطرفين لتحديد مدى
محدد للعالقة ،مع �ضمان متابعة الأهل .وكما يقال :الأ�صل
اعرف الآخر وال تعرف ج�سده.
في هذه الفترة �أن ِ
ثاني ًا :توعية الطرفين �إلى هذه ال�سلبيات ..للفتاة لكي ال
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ت�سمح للطرف الآخر بتجاوز ما هو متفق عليه ،ولل�شاب كي
يميز بين ما ُيود فعله ،وبين ما يجب فعله.
ثالث ًا :يحقّ للفتاة � -ضمن عقد النكاح �-أن ت�شترط عدم
الدخول -بل مطلق اال�ستمتاعات على ر�أي فقهي �آخر -ويجب
على الزوج الوفاء به ،ففي كتاب (فقه ال�شريعة)( :يجب
على الزوجة �أن تفي لزوجها بحقه في اال�ستمتاع بها بالنحو
المذكور في الم�س�ألة ال�سابقة ،حتى لو كانت غير راغبة في
اال�ستمتاع حين رغبته فيه ،ما عدا الموارد التالية:
الأول :ما لو ا�شترطت عليه عدم تمكينه من نف�سها في
جميع اال�ستمتاعات �أو في بع�ضها� ،إما �صريح ًا �أو �ضمن ًا ،ومن
ذلك ترك تمكينه خالل فترة ما بعد العقد وقبل زفافها،
وهي المع َّبر عنها في بع�ض البالد بفترة الخطوبة ،ف�إنه يكفي
في عدم تمكين الزوجة من نف�سها فيها ما لو ا�ستقر تباني
العرف على عدم التمكين ،بحيث �صار ذلك حا�ضر ًا في ذهن
المتعاقدين حين التعاقد ،وي�صير ذلك �شرط ًا �ضمني ًا ملزم ًا
له في �سقوط حقه عنها والإقت�صار في الإ�ستمتاع بها على
الحدود الموافقة لل�شرط.((()...
((( فضل الله :فقه الشريعة ،ج ،3مسألة .750
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وفي كتاب (الم�سائل المنتخبة)( :يجوز للمر�أة في النكاح
المنقطع وكذا الدائم �أن ت�شترط على زوجها عدم الدخول
بها ،فلو ا�شترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما
�سوى ذلك من اال�ستمتاعات ،نعم لو ر�ضيت الزوجة بعد ذلك
بمقاربتها جازت له)(((.
ومن خالل الإجراءات ال�سابقة يمكن الح ّد من تلك
ال�سلبية لتكون �إطالة الفترة هي الخيار الأن�سب في الزيجات
التي تتم بين طرفين ال يعرف �أحدهما عن الآخر �إال القليل.

((( السيستاني :المسائل المنتخبة ،المسألة .1012
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القدرة الب�شرية على التوا�صل من خالل الكلمات �أو
الجمل المع ِّبرة واحدة من �أهم ركائز الحياة االجتماعية
ُ
الناجحة والقابلة للتطوير والت�ش ّكل في المظهر الثقافي �أو
العلمي �أو ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو غير ذلك ،بحيث يح ّول
كل طرف ما يجول في ذهنه وما ينوي بيانه �إلى كلمات �أو
ُجمل ّ
تدل على المطلوب بالدقة والتحديد ،ومن خالل يدرك
حاجة الآخر �أو م�شاعره �أو طلبه �أو ر�أيه �أو غير ذلك .ونجاح
العالقة الزوجية في جانب مهم منه يعتمد على مثل هذا
التوا�صل وفق �أ�س�سه ال�سليمة.

54

التوا�صل بني الزوجني

ال
هذه القدرة الب�شرية تمظهرت في قوله «تعالى»َ } :و ِإ ْذ َق َ
اع ٌل فِي ا َ
َر ُّب َك ِلل َْمال ِئ َك ِة إ ِِّني َج ِ
َج َع ُل
أل ْر ِ
ض َخلِي َف ًة َقالُو ْا أَت ْ

الد َماء َو َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك
فِي َها َمن ُي ْف ِس ُد فِي َها َو َي ْسف ُ
ِك ِّ
َّم آ َد َم ا َ
أل ْس َماء
َم َما َ
سلَ
َك َق َ
َم َ
ونَ ،و َعل َ
ال إ ِِّني أَ ْعل ُ
ال َت ْعل ُ
َو ُن َق ِّد ُ

ال أَن ِبئُونِي ِب َأ ْس َماء َهؤُالء
ْمال ِئ َك ِة َف َق َ
ُكلَّ َها ث َّ
ُم َع َر َض ُه ْم َعلَى ال َ
ِال َما َعل َّْم َت َنا
ْم َل َنا إ َّ
ِين ،قَالُو ْا ُس ْب َحا َن َك َ
إِن كُن ُت ْم َصادِق َ
ال ِعل َ

َما
ِيم ،ق َ
إ َِّن َك أَ َ
ِيم ال َ
َال َيا آ َد ُم أَن ِب ْئ ُهم ِب َأ ْس َما ِئه ْ
ْحك ُ
نت ا ْل َعل ُ
ِم َفل َّ
الس َما َو ِ
ات
ِم َق َ
َم أَقُل َّل ُك ْم إ ِِّني أَ ْعل ُ
ال أَل ْ
أَن َب َأ ُه ْم ِب َأ ْس َما ِئه ْ
َم َغ ْي َب َّ
َوا َ
ون{(((.
أل ْر ِ
ون َو َما كُن ُت ْم َت ْك ُت ُم َ
َم َما ُت ْب ُد َ
ض َوأَ ْعل ُ

وقد اختلفت الآراء في ت�أويل هذه الآيات ال�شريفة ،ال �سيما
في ما له عالقة بالأ�سماء التي ع ّلمها اهلل �آدم ،وبع�ض هذه
الآراء يعتمد على روايات و�أقاويل وردت في كتب الم�سلمين،
و�أق�صد بالروايات ما هو مروي عن ر�سول اهلل �أو عن �إمام،
�أما الأقاويل فما هو منقول مث ًال عن مجاهد ومقاتل وحتى
ابن عبا�س ،فهذه الأقاويل ال تذكر �أنها تروي عن النبي �أو
عن �إمام ،فهي لي�ست روايات بح�سب الم�صطلح المعروف،
وبالتالي فهي �آراء �أ�صحابها.
((( سورة البقرة.33-30:
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القول الأول :هذه الأ�سماء �أ�سماء مخلوقات اهلل .كما في
تف�سير الطبري عن ال�ضحاك ،عن ابن عبـا�س ،قال( :ع ّلم
اهلل �آدم الأ�سماء كلها ،وهي هذه الأ�سماء التـي يتعارف بها
النا�س� :إن�سان ،ودابة ،و�أر�ض ،و�سهل ،وبحر ،وجبل ،وحمار،
و�أ�شباه ذلك من الأمم وغيرها)(((.
القول الثاني� :أنها �أ�سماء المالئكة ،كما في تف�سير
َّم
الطبري �أي�ض ًا عن الربيع بن �أن�س البكري( :قولهَ } :و َعل َ
َءا َد َم ا َأل ْس َم َآء ُكلَّ َها{ قال� :أ�سماء الـمالئكة)(((.
القول الثالث� :أنها �أ�سماء ذرية �آدم كلهم .ففي تف�سير
الطبري( :قال ابن زيد) عبد الرحمن بن زيد بن �أ�سلم
(فـي قولهَ } :و َعل ََّم َءا َد َم ا َأل ْس َم َآء ُكلَّ َها{ .قال� :أ�سماء ذ ّريته
�أجمعين)(((.
القول الرابع� :أ�سماء حجج اهلل ،ففي كتاب (بحار الأنوار)
للمجل�سي ،عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»�( :إن
ججه ك َّلها ،ثم عر�ضهم
اهلل «عز وجل» ع ّلم �آدم �أ�سماء ُح ِ
((( ابن كثير :تفسير القرآن ،ج  ،١ص .٧٦
((( الطبري :جامع البيان ،ج ،1ص .253
((( الطبري :جامع البيان ،ج ،1ص .253

56

التوا�صل بني الزوجني

وهم �أرواح على المالئكة .فقال� :أَن ِب ُئو ِني ِب َ�أ ْ�س َماء َه�ؤُالء ِ�إن
ُكنت ُْم َ�صا ِد ِقينَ ب�أنكم �أحقّ بالخالفة في الأر�ض لت�سبيحكم
وتقدي�سكم من �آدم .فقالوا�ُ :س ْب َحا َن َك َال ِع ْل َم َل َنا ِ�إ َّال َما َع َّل ْم َت َنا
يم ،قال اهلل «تبارك وتعالى»َ } :يا آ َد ُم
ِ�إ َّن َك �أَ َ
نت ا ْل َع ِل ُيم ا ْل َح ِك ُ
أَن ِب ْئ ُهم ِب َأ ْس َما ِئه ِْم َفل ََّما أَن َب َأ ُه ْم ِب َأ ْس َما ِئه ِْم{ وقفوا على عظيم
منزلتهم عند اهلل «عز ِذكره» ،فع ِلموا �أنهم �أحقّ ب�أن يكونوا
وحججه على بر ّيته ،ثم غ ّيبهم عن
خلفاء اهلل في �أر�ضه
ِ
َم
�أب�صارهم وا�ستعبدهم بواليتهم ومحبتهم ،وقال لهم} :أَل ْ

ات َوا َ
الس َما َو ِ
ون
أل ْر ِ
َم َما ُت ْب ُد َ
ض َوأَ ْعل ُ
أَقُل َّل ُك ْم إ ِِّني أَ ْعل ُ
َم َغ ْي َب َّ

ون{)(((.
َو َما كُن ُت ْم َت ْك ُت ُم َ

القول الخام�س :ت�ؤكد هذه الآيات ال�شريفة على تم ّيز
الإن�سان بميز ٍة تجعل االختيار الإلهي له ليكون خليفته على
الأر�ض ،والأمر الإلهي بال�سجود له �أمر ًا قائم ًا على �أ�سا�س
أمر تع ّبدي .هذا التم ُّيز ّ
يتلخ�ص في
معلوم ،ولي�س مجرد � ٍ
الإبداع الإلهي بخلق العقل الب�شري القادر على الإبداع
والخالقية ،وهو ما يميز العقل الب�شري عن عقل المالئكة،
�إذ �أن عقل المالئكة غير قادر على ذلك ،وهو ما يم ّيزه �أي�ض ًا
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،26ص .283
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عن عقل الحيوان ،فالحيوان يفكر -ولو ب�شكل محدود -ولكن
هل يمكن لتفكيره �أن يقوده ل�صنع ح�ضارة؟
الدماغ الب�شري كتلة من الدهون والبروتينات تزن 1.4
كجم ،ولكنه يحتوي على حدود  85مليار خلية ع�صبية
تت�صل فيما بينها بـ  100تريليون ارتباط! ويبلغ الطول الكلي
للم�سارات الع�صبية في الفرد البالغ :نحو  5ماليين وثمانمائة
�ألف كم� ،أي �أنها ت�ستطيع �أن تلف محيط الكرة الأر�ضية نحو
 145مرة ! هذا المخلوق �شديد التعقيد في خلقه وفي �أدائه
الحجة بين النا�س ّ
والل ،وهو الذي ُيعرف
اعتبره القر�آن �أنه ّ
به ّ
الل وحقائق الإيمان ،و ُتعرف به الحياة.
في �أمالي ال�صدوق عن الإمام محمد الباقر «عليه
ال�سالم» �أنه قال( :لما خ َلق اهلل العقل ا�ستنطقه ،ثم قال
له �أق ِبل ،ف�أق َبل ،ثم قال له �أدبر ف�أد َبر ،ثم قال له :وعزتي
وجاللي ،ما خلقت خلق ًا هو �أحب �إلي منك ،وال �أُكم ُلك �إال
فيمن �أحب� .أما �إني �إياك �آمر ،و�إياك �أنهى ،و�إياك �أثيب)(((.
وبح�سب هذا القول ،ف�إنّ المراد ِمن تعليم �آدم الأ�سماء
((( الصدوق :األمالي ،ص .504
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كلها� ،أنّ اهلل «عز وجل» و�ضع في الإن�سان عق ًال خالق ًا ،قاد
�آدم �إلى التم ّكن من �أن يبتكر �أ�سماء للأ�شياء المختلفة،
العاقلة وغير العاقلة ،و�أن يع ِّبر بالكلمات ع ّما يجول في
ذهنه ،ب�صياغة الجمل ،وتركيبها مع بع�ضها البع�ض ..وهذه
القدرة هي واحدة من نتاجات ذلك العقل الجبار الذي تم ّيز
به ،وخير م�صداق لذلك .ولذا ،لي�س عبث ًا �أن يظهر هذا
االمتنان الإلهي في قوله «عز وجل»ْ } :
اس ِم َر ِّب َك ال ِ
َّذي
اق َر ْأ ِب ْ

اق َر ْأ َو َر ُّب َك ا َ
َقْ ،
أل ْك َر ُم ،ال ِ
َّم
ِن َعل ٍ
َقَ ،خل َ
َخل َ
نس َ
ان م ْ
َق ا ِ
َّذي َعل َ
إل َ
نس َان َما ل َْم َي ْعل َْم {(((.
ِبا ْل َقل ِ
َّم ا ِ
َمَ ،عل َ
إل َ

ولي�س عبث ًا �أن يكرر اهلل «عز وجل» ِذكر القلم ويق�سم
به وبالقدرة على الكتابة التي هي ترجمة مرئية للكلمات
ون{(((.
َم َو َما َي ْس ُط ُر َ
والمفاهيم والم�شاعر} :ن َوا ْل َقل ِ
كما نجد �أن الفال�سفة والمناطقة للتعريف عن جن�س
الإن�سان وتمييزه عن �سائر الموجودات قالوا( :الإن�سان
حيوان ناطق) �أي عاقل ،وعقله بم�ستوى يجعله ناطق ًا يع ّبر
بالنثر وبال�شعر ،بالحقيقة وبالمجاز ،بالت�صريح والتلميح،
((( سورة العلق.5-1 :
((( سورة القلم .1 :
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بالإطالة والإيجاز عن �آماله ورغباته وم�شاعره و�أفكاره
وم�شاريعه ،وعن الحقيقة والخيال ،وغير ذلك .ولي�س في
الوجود المادي الذي نعرفه ونتعامل معه ما يمتلك مثل هذه
القدرة الخالقة.
• األمه ّية االجتماعية:

و�أي ًا كان الت�أويل الحقيقي للآيات ال�شريفة ،يبقى من
الم�سلمات �أنّ اهلل «عز وجل» قد ك ّرم الإن�سان بالقدرة على
التوا�صل الكالمي مع �أبناء جن�سه ب�أعلى م�ستوى من القدرة
على التعبير ،وهذه النعمة الإلهية العظيمة واحدة من �أهم
و�سائل تحقيق وتر�سيخ العالقات االجتماعية بين النا�س،
ومن بينها المودة بين الزوجين.
هناك َجعل تكويني �سماوي للمودة �صنعه الخالق «عز
وجل» عند ارتباط الذكر والأنثى من خالل ُعلقة الزوجية،
ِن آ َيات ِ
اجا
ِه ان َخل َ
قال «عز وجل»َ } :وم ْ
َق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
ِك آليات
إن فِي َذل َ
ِّل َت ْس ُك ُنوا ا َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة َّ

ِّل َق ْو ٍم

ون{((( ،وهناك جهد يبذله الزوجان لتعزيز
َي َت َف َّك ُر َ

((( سورة الروم.21:
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هذه المودة وتر�سيخها وتنميتها لتت�أ�صل في الوجود الأ�سري،
وتر�سم لوحة رائعة للم�شاعر الإن�سانية الراقية..
وللكلمة �أثر الفر�شاة في يد فنان مبدع ...وفي النبوي:
(قول الرجل للمر�أة� :إني �أحبك ،ال يذهب من قلبها �أبد ًا)(((.
وال يقت�صر الأثر الإيجابي لكلمة الحب وتعبيراتها
المختلفة في �إطار الحياة الزوجية ،بل هي حالة طبيعية في
الوجدان الب�شري والعالقات الب�شرية ب�شكل عام ،وهذا ما
نالحظه في الخبر التالي( :م َّر رجل في الم�سجد والإمامان
محمد الباقر وابنه جعفر ال�صادق «عليهما ال�سالم» جال�سان،
فقال له بع�ض جل�سائه :واهلل �إني لأحب هذا الرجل .قال له
�أبو جعفر� :أال ف�أع ِلمه ،ف�إنه �أبقى للمودة وخير في الألفة)(((.
وفي المقابل ،ف�إنّ �ضعف �أو فقدان هذا العامل المهم في
تكوين م�شاعر المودة والحب� ،سي�ؤ ّدي �إلى نتيجة كارثية!
• أرقام ذات داللة:

في درا�سة لوزارة العدل �-إدارة اال�ست�شارات الأ�سرية-
((( الكليني :الكافي ،ج ،5ص .569
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،١٦ص.٢٣٠
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بعنوان �أ�سباب الطالق بين الكويتيين حديثي عهد بالزواج،
جاء من بين الأ�سباب المطروحة( :عدم ابداء الطرف الآخر
كلمات الحب واالعجاب) ،ووفق هذه الدرا�سة ،فقد بلغت
الن�سبة المئوية للموافقة لدى الذكور ب�أنه من �أ�سباب الطالق
( )%24.4بينما ارتفعت لدى الإناث لت�صل �إلى (.)%43
وهذا يعني �أن رغبة الزوجة في �سماع مثل هذه الكلمات
�أقوى بال�ضعف تقريب ًا من رغبة الزوج في ذلك ،وهو ما
يجب �أن يلتفت �إليه الأزواج� ،إذ قد يغيب عنهم ذلك ،لأنهم
الملحة �إليه ،بينما ت�شعر
ال ي�شعرون في داخلهم بالحاجة ّ
الزوجة بذلك ب�شكل قوي.
وت�شير تجارب العامالت في مجال الإر�شاد الأ�سري -كما
تقول الدرا�سة� -إلى �أن ارتفاع الن�سبة لدى الإناث يتفق مع
الواقع الكويتي ،فالكثير من الزوجات ي�شتكين من عدم �إبداء
الزوج لكلمات الإطراء والإعجاب ،مما يجعل الحياة الزوجية
بالن�سبة �إليهن كئيبة وي�شعرن بعدم حب الزوج لهن .بينما قد
ال تكون الم�س�ألة بهذه ال�صورة ،والزوج يكنّ لها كل المودة
والحب ،ولكن غاب عنه �ضرورة �إخراج ما في القلب ب�صورة
كلمات مع ّبرة.
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• فارق فسيولوجي:

تقول (�آن موير) في كتابها (جن�س الدماغ)( :الرجال
مك َّيفون على عدم التعبير عن م�شاعرهم ،ذلك لأن قدرتهم
على الإح�سا�س بالم�شاعر مف�صولة في �أدمغتهم بتكوينها
المادي عن قدرتهم على الإف�صاح اللفظي بدرجات �أكبر
من الن�ساء) .وهذا يعني �أن الرجل بحاجة �إلى �أن يجاهد
وي�صارع هذا الفارق َ
الخ ْلقي ،كي ينجح في دوام التعبير
عن الحب وعن م�شاعره لزوجته ،ولربما يحتاج �إلى �أن ين ّبه
نف�سه ويد ّربها ويراقبها كي تتحول الم�س�ألة عنده �إلى م�س�ألة
تلقائية .وفي المقابل على المر�أة �أن تتفهم وجود هذا الفارق
بينها وبين الرجل ،كي يزول اللب�س الحا�صل عند بع�ضهن
بت�صور �أن الزوج لم يعد يحبها ،ففي �أحيان كثيرة ال تكون
الم�س�ألة من باب �أنه لم يعد يحبها ،بل هي من باب �أن هذه
هي فطرته التي ُخلق عليها .ولربما لهذا وجدنا النبي «�صلى
اهلل عليه و�آله» يحث ب�صورة غير مبا�شرة على �أن يقول الرجل
للمر�أة (�أحبك) ..فلو كانت الم�س�ألة تلقائية النتفى الداعي.
وفي الحكمة الم�أثورة �أن( :الرجال �صناديق مغلقة،
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مفاتيحها الكالم) ،وقال �سقراط( :تكلم حتى �أراك)((( .قد
تكون المو ّدة موجودة ،وهي ق ّوية ،ولكنها في �صندوق مغلق،
ولذا ال تدرك الزوجة وجودها ...تكلم �أيها الزوج ،فكالمك
مفتاح هذا ال�صندوق الأ�سود .وكذلك يفتر�ض بالمر�أة حينما
ت�شعر بوجود مثل هذا البرود في التعبير عن الحب من قبل
الزوج (فيما ُيع َّبر عنه بالحب المكنون) �أن تدفعه للتغلب
عليها ،فالم�شكلة في دماغه ال في قلبه!
ومن الم�ؤ�سف لجوء بع�ض الزوجات �إلى الم�شعوذين
والدجالين وال�سحرة لكتابة �أو عمل �شيء يجلب المحبة
بح�سب ادعائهم ..وقد يبدو للبع�ض �أال مانع مما يق ّدمه
ه�ؤالء من دجل باعتبار ذكر الب�سملة وبع�ض الآيات القر�آنية
وا�سم النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في �ضمن �أعمال ال�سحر
المقدمة للزوجة� ،إال �أن الواقع �أن ه�ؤالء يد ّل�سون ويخدعون
طالبات (�سحر المحبة) بمثل هذه الأ�سماء المقد�سة والآيات
القر�آنية بهدف �إ�ضفاء ال�شرعية على �أعمالهم �أو لمزيد من
خداع (عمالئهم)! ولن يكون ذلك طريق ًا حقيقي ًا ل�شرعنة
�أعمالهم ال�شيطانية والباطلة.
((( شلبي :االرتقاء بالذات ،ص .207
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وعلى كل حال� ،سواء �أكان لهذه الأعمال ت�أثير حقيقي
�أم ال ،ف�إن كل المبررات التي تقدمها الزوجة للجوء �إليها ال
ت�صمد ب�أجمعها �أمام حقيقة �أن هذه ممار�سة كفرية ،وعن
علي «عليه ال�سالم» �أنه قال ( :من جاء عرافا ف�س�أله و�ص ّدقه
بما قال ،فقد كفر بما انزل اهلل على محمد «�صلى اهلل عليه
و�آله»)(((.
وروي �أن امر�أة �س�ألت النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إن
لي زوج ًا وبه علي غلظة ،و�إني �صنعت �شيئ ًا �سحر لأعطفه
رت
علي .فقال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»ٍّ � :أف لك ،ك ّد ِ
ّ
رت الطين ،ولعنتك المالئكة الأخيار ومالئكة
البحار وك ّد ِ
ال�سماوات والأر�ض)(((.
• الصراع مع الذكاء االصطناعي:

و�إذا كانت الم�شكلة في كثير من الأزواج وا�ضحة في �ضعف
التوا�صل مع زوجاتهم� ،إال �أنّ الظاهرة الجديدة التي باتت
تعاني منها كثير من الأ�سر الحديثة هي ت�شاغل الطرفين عن
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،17ص .249
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،17ص .246

التوا�صل بني الزوجني

65

بع�ضهما البع�ض حال وجودهما في مكان واحد ،في داخل
البيت ،ومن دون وجود عمل حقيقي ي�ستدعي ذلك ...وال�سبب
الذكي !
هو الهاتف ّ
الذكي وي�ستغرق فيه بكل
ك ٌّل منهما ُيم�سك بهاتفه
ّ
حوا�سه ل�ساعات و�ساعات وب�صمت مطبق ،حتى يغلبهما �-أو
�أحدهما -النعا�س لينتهي اللقاء ال�صامت دون �أي نوع من
التوا�صل الكالمي والعاطفي ولو بنظرة ود ومحبة.
هذا الو�ضع ال ي�ؤدي ل�شيء �سوى �إلى جمود عاطفي
تدريجي نهايته زعزعة �أركان هذه الأ�سرة ،ولربما تفككها،
ومن ثم الطالق �أو االنف�صال� ،أو الدخول في متاهات �أخرى
خطيرة ،ال تقت�صر انعكا�ساتها على الزوجين ،بل تمتد لت�شمل
الأبناء �أي�ض ًا .وهذا ال�صمت قد ُي َظن به ظن ال�سوء ،ويثير
ف�سر بطريقة خاطئة ،حين تعتقد الزوجة ب�أن
ال�شكوك� ،إذ ُي َّ
زوجها من�شغل ب�أخرى ،ولربما �شك الزوج في زوجته ب�سبب
ذلك ،وال يخفى ما قد يخ ّلفه كل ذلك من تدمير للعالقة بين
الطرفين ب�شكل قد ي�صعب ترميمه.
و�سواء �أ كان ال�صمت من الزوج �أم من الزوجة ف�إن
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مواجهته وتحطيم جداره بالكالم �أمر ف ّعال ومهم ،لأن
الكالم عن�صر من �أهم عنا�صر التفاهم بين �أفراد الأ�سرة.
ولذا ،ف�إن الزوجين �إذا كانا حري�صين على الأ�سرة التي
ك ّوناها ،وعلى ا�ستمرارية �أجواء المو ّدة والحب بين �أفرادها،
كان من ال�ضروري �أن ي�سعيا لتقنين ا�ستعمال الهاتف الذكي،
و�أن ال ي�سمحا (لذكاء) هذا الهاتف �أن يتغ ّلب على (ذكائهما)،
و�أن ال ُيعطيا المجال لهذا الجهاز الأ�صم �أن يتغ ّلب عليهما وقد
ومبدع ْين ...التقنين
خلقهما اهلل ناطقين عاقلين مف ّك َر ْين
َ
يعني �أن ن�صيغ لأنف�سنا قواعد وقوانين ..مث ًال ،بع�ض الأ�سر
و�ضعت قانون ًا يتم ّثل في �أن الأ�سرة �إذا جل�ست على مائدة
الطعام ،فعلى الجميع �أن ُيغلق �أو ُيب ِعد هاتفه الذكي.
بع�ض الأ�سر اختارت �أن تكون لها جل�سة يومية تمتد لوقت
ما بحيث تكون خالية من ا�ستعمال التكنولوجيا ،ومفعمة
بالأحاديث المتبادلة ...وهكذا ت�ضع كل �أ�سرة قوانين ّ
تنظم
عملية ا�ستعمال الهاتف الذكي بحيث ال ي�ؤ ّثر على العالقات
االجتماعية البينية ،ولت�ضمن ا�ستمرارية التوا�صل بين
الزوجين ،وبينهما وبين الأبناء ،وبين الأبناء بع�ضهم البع�ض.
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المهم �أن ال نخرج مهزومين في ال�صراع الب�شري مع الآلة
ووجهت الم�شاعر والتفكير في
التي �أخذت بالألباب والقلوبّ ،
اتجاهات �أ ّثرت �سلب ًا على الطبيعة االجتماعية للإن�سان،
و�أن ال نتح ّول �إلى عبيد الآلة من حيث ال ن�شعر ،ف�إنّ �إن�سانية
الإن�سان ال تتحقق ب�شكل كامل �إال حين يخلع الإن�سان نف�سه
من كل عبودية �سوى عبوديته هلل «�سبحانه وتعالى» ،ومن
خالل ذلك نحافظ على الكرامة التي م ّيز بها ُ
اهلل الإن�سان
وهو القائلَ } :و َل َق ْد ك ََّر ْم َنا َبنِي آ َد َم{(((.

((( سورة اإلسراء.70:
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يريد اهلل «�سبحانه وتعالى» �أن يجعل الحياة الزوجية
مبتنية على المودة والرحمة والمعا�شرة بالمعروف ،وقد
وردت التو�صيات والأوامر في كتاب اهلل العزيز بالمعا�شرة
بالمعروف با�ستعمال كلمة (المعروف) با�شتقاقاتها 14
ْم ْع ُر ِ
مرة ،من بينها قوله «تعالى»َ } :و َع ِ
وف{(((،
اش ُر ُ
وه َّن ِبال َ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وف
وف أَ ْو َس ِّر ُح ُ
وقوله «تعالى»َ } :ف َأ ْم ِس ُك ُ

َم
َو َ
وه َّن ِض َرا ًرا ِل َت ْع َت ُدوا َو َم ْن َي ْف َع ْل َذل َ
ُم ِس ُك ُ
ِك َف َق ْد َظل َ
ال ت ْ
َن ْف َس ُه{(((.

والمعا�شرة بالمعروف تعني �أن تتم المعا�شرة بينهما
((( سورة النساء.19 :
((( سورة البقرة.231 :
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ب�أ�سلوب الئق ،من�سجم مع تعاليم ال�شرع ،و�أعراف المجتمع،
وذلك من خالل:
� )1أن ي�ؤدي كل منهما للآخر حقوقه ،ال �ضمن الحد الأدنى
من الحقوق ،والذي ُيذكر عادة في الكتب الفقهية ،ك�أن
يعطيها مث ًال ثوب ًا لل�شتاء وثوب ًا لل�صيف ،وبالمقابل هي
تطالبه بثمن الر�ضاع ..هذه لي�ست معا�شرة بالمعروف..
هذا قمة ال ّنكد الزوجي ..بل المراد �أن يكون ذلك �ضمن
الم�ستوى المتعارف و�ضمن الإمكانات المادية المتاحة.
� )2أن يكون هناك احترام متبادل ،ف�إذا كان الزوج مث ًال
يجرح م�شاعر زوجته بالحديث ال�سلبي عن �أهلها� ،أو
عن �صفاتها الج�سدية� ،أو كان يهينها ويذ ّلها� ،أو كانت
الزوجة �سليطة الل�سان ُتعيب على زوجها حالته المادية
مث ًال� ،أو م�ستواه التعليمي ،فهذا كله لي�س من المعا�شرة
بالمعروف.
• ما وراء القِوامة:

و�أما تحديد ال ِقوامة للرجل في �إطار العالقة الزوجية من
الن َس ِ
َض َل
الر َج ُ
اء ِب َما ف َّ
ون َعلَى ِّ
َوا ُم َ
ال ق َّ
خالل قوله «تعالى»ِّ } :
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ُ
اهلل َب ْع َض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍض َو ِب َما أَن َف ُقوا م ِْن أَ ْم َوا ِله ِْم{((( فال
يعني ال�سماح للزوج بظلم زوجته وقهرها و�إيذائها والتع ّدي
على حقوقها و�شخ�ص ّيتها وملك ّيتها.
كما �أنّ ِقوامة الزوج على زوجته لي�ست رفع ًا لقيمة َّ
الذكر
على الأنثى ،وال الزوج على الزوجة ،بل هو �إجراء تنظيمي،
لأنّ بيت الزوجية يم ّثل م�ؤ�س�سة �إن�سانية ،فيها الم�س�ؤوليات
المادية والعاطفية والحياتية ،فال ب ّد �أن يكون هناك نوع من
تنظيم هذه الحياة .وبالتالي فالقوامة تكليف ،ال ت�شريف.

يتم تكليف الزوج ببع�ض الواجبات
فمن خالل ال ِقوامة ّ
تجاه النواة االجتماعية التي ت�أ�س�ست م�شارك ًة مع زوجته،
و�أعطيت له في المقابل بع�ض ال�صالحيات كحق الطالق.
علم ًا ب�أن للزوجة �أن ت�شاركه في ذلك لو ا�شترطت عليه في
العقد �أن تكون وكيل ًة عنه في الطالق.
وبالتالي ف�إنّ ال ِقوامة ال تتنافى مع المعا�شرة بالمعروف،
لأنها ال تعني �أبد ًا الت�س ّلط والقهر والإيذاء واال�ست�ضعاف
والإ�ساءة ،ولو �أ�ص ّر على مخالفة ذلك ،ف�إن لها ردعه -لو
((( سورة النساء.34 :
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�أرادت -وبحكم ال�شرع ،فاهلل «تعالى» ال ير�ضى بالظلم،
فكيف لو كان من�ش�أ الظلم هو �سوء اال�ستغالل لل�صالحيات
المعطاة من قبله «�سبحانه»؟
ولذا قال «تعالى» بعد بيان بع�ض �أحكام العالقة الزوجية:
وها َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدو َد ا ِ
ْك ُح ُدو ُد ا ِ
هلل
هلل َف َ
} ِتل َ
ال َت ْع َت ُد َ
وه َّن ِض َرا ًرا
ون{((( ،وقالَ } :و َ
ِك ُه ُم َّ
َف ُأو َلئ َ
ِم َ
ُم ِس ُك ُ
ال ت ْ
الظال ُ

َت ِخ ُذو ْا آ َي ِ
ات
َم َن ْف َس ُه َو َ
ِّل َت ْع َت ُدو ْا َو َمن َي ْف َع ْل َذل َ
ال ت َّ
ِك َف َق ْد َظل َ
ُرو ْا ِن ْع َم َت ا ِ
ا ِ
هلل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن
هلل ُه ُز ًوا َوا ْذك ُ
اعلَمو ْا أَ َّن َ
َ
اب َوال ِ
اهلل
ْح ْك َم ِة َيع ُ
ِظ ُكم ِب ِه َو َّ
ا ْل ِك َت ِ
ات ُقو ْا اهلل َو ْ ُ
(((
اعلَمو ْا أَ َّن َ
اهلل
ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ٌ
ِيم{  ،وقال «ع ّز ا�سمه»َ } :و ْ ُ

َاح َذ ُرو ُه{(((.
َي ْعل ُ
َم َما فِي أَن ُف ِس ُك ْم ف ْ

ِومن �صور ال َّردع هنا لجوء الزوجة �إلى الحاكم ال�شرعي
التخاذ الإجراءات الالزمة ،ومن بينها ما ُيعرف بعنوان
(طالق ال�ضرر) �أو (الطالق لل�ضرر) ،ومن موارده ما لو كان
ي�ؤذيها بال�ضرب مث ًال ،وذلك �ضمن �إجراءات ترتيبية مع ّينة
((( سورة البقرة.229 :
((( سورة البقرة.231 :
((( سورة البقرة.235 :
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�س�أذكرها في مو�ضع �آخر من هذا الكتاب.
• استضعاف الزوجة:

الآية التالية تقدِّ م �صورة من �صور المعا�شرة بين الزوجين
ولكنها تتّ�صف ب�أنها معا�شرة بغير المعروف� ،أي ب�صورة
ُتخالف الإرادة الإلهية وتو�صيات ال�سماء في ترتيب العالقة
بين الرجل والمر�أة ،وهي مج ّرد نموذج في هذا الإطار،
مع وجود �صور �أخرى متع ّددة ،قال «تعالى»َ } :ي َأ ُّي َها ا َل ِ
ين
ّذ َ

ُوه َّن
َره ًا َو َ
َءا َم ُنو ْا َ
ال َت ْع ُضل ُ
آء ك ْ
ال َي ِح ُّل َل ُك ْم أَن َت ِرثُو ْا ال ِّن َس َ
ِين ِب َف ِ
اح َش ٍة ُّم َب ِّي َن ٍة
وه َّن ِإ َّ
ِل َت ْذ َه ُبو ْا ِب َب ْع ِ
ال أَن َي ْأت َ
ض َمآ َءا َت ْي ُت ُم ُ

ْم ْع ُر ِ
َو َع ِ
وه َّن َف َع َسى أَن َت ْك َر ُهو ْا
ِه ُت ُم ُ
وف َف ِإن َكر ْ
اش ُر ُ
وه َّن ِبال َ
َش ْيئ ًا َو َي ْج َع َل ُ
اهلل ف ِ
ِيه َخ ْير ًا َكثِير ًا{(((.

فهذه الآية تطرح م�شكلة اجتماعية عهدتها المجتمعات
الجاهلية ،وعاي�شها المجتمع الإ�سالمي المعا�صر للنبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» وتبرز حالة ا�ست�ضعاف الرجل للمر�أة
بما في ذلك الزوجة -انطالق ًا من قوته الج�سدية �أو تف ّوقهالعنواني كزوج �أو �أب �أو �أخ ،وذلك بال�ضغط عليها لال�ستيالء
((( سورة النساء.19 :
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على ن�صيبها من الإرث� ،أو لدفعها للتنازل عن م�ستحقات
مهرها من الم�ؤخر �أو �سواه .والآية ُتق ِّرر �أن هذا الت�صرف
يعتبر �أك ًال للمال الحرام ،وممار�سة للظلم.
وعليه ،ف�إنَّ الت�شريع -والقيم الأخالقية �أي�ض ًا -يح ّددان
للرجل الم�ؤمن �أطر العالقة الإن�سانية الإ�سالمية التي تربطه
بالمر�أة كزوجة �أو ابنة �أو �أخت �أو غير ذلك ،على �أن ال يكون
َ�ض ُ
عف المر�أة �أ�سا�س ًا لحرمانها ،ومب ِّرر ًا ال�ضطهادها.
ومقدم في الر�ؤية
هذا الرادع الداخلي عن�صر �أ�سا�سي ََّ
الإ�سالمية لتحقيق الأمن االجتماعي ،لأنه هو القوة الحقيقية
�ضمن و�سائل الردع المتنوعة كت�شريع القوانين والعقوبات
وما �إلى ذلك.
نعم ،ت�ستثني الآية حال ًة واحد ًة وهي فيما لو ارتكبت
الزوجة الزنى ،ففي مثل هذه الحالة ،يمكن للرجل ممار�سة
بع�ض �ألوان ال�ضغط لتفتدي ذلك بمالها من المهر ك ًال �أو
كتعوي�ض
بع�ض ًا ،كعقوب ٍة لها على هذا االنحراف من جهة� ،أو
ٍ
للرجل عما �أنفق عليها فيما �سبق� ،أو كتعوي�ض نف�سي واعتباري
نتيجة �إ�ساءتها �إلى م�شاعر الكرامة وال�شرف عنده.
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وعلى العموم ،فقد ر�سمت الآية معالم المنهج العام
لطبيعة العالقة بين الطرفين ،وهي المعا�شرة بالمعروف التي
تتم ّثل في احترام المر�أة في م�شاعرها وعواطفها و�شخ�صيتها
الم�ستق ّلة ك�إن�سانة محترمة في �إرادتها وتفكيرها.
ثم تلتفت الآية �إلى م�س�ألة �أخرى في نف�س الإطار } َف ِإن
وه َّن َف َعسى أَن َت ْكر ُهو ْا َش ْيئ ًا َو َي ْج َع َل ُ
اهلل ف ِ
ِيه َخ ْير ًا
ِه ُت ُم ُ
َكر ْ
َ
َ
َكثِير ًا{ فقد تكون تلك الم�شاعر ال�سلبية �أمر ًا طارئ ًا نتيجة

موقف �أو حالة انفعالية تحجب عن الر�ؤية كل الإيجابيات
الأخرى التي يعرفها الإن�سان �أو �ستك�شفها الأيام ،والمتمثلة
في �شخ�ص الطرف الآخر� ،أو فيما يتعلق بتربية الأبناء الذين
هم بحاجة �إلى رعاية الأبوين مع ًا لتكون التربية متكاملة..
ف�إذا غ ّلب الإنفعال ف�س ُيخ ّيل له �أن الخير �ش ٌر وال�ش ّر خي ٌر،
وتغيب الحكمة ويقترب من الت�صرف الخاطئ.
ولهذا يقول اهلل للرجل :كن مو�ضوعي ًا و�أنت تحكم على
الأمور والأ�شخا�ص ،وليكن العدل منهجك في ذلك كله.
ومن المفيد �أن ننتبه �إلى �أنّ الم�سلمين عندما التزموا
بهذه الت�شريعات ،وتر ّبوا عليها ،ا�ستطاعت �أن تتغ ّلب على كثير
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من مظاهر ُّ
الظلم الجاهلي الذي عا�شته المر�أة في حقوقها
المادية والمعنوية ،وبد�أ الإن�سان الم�سلم ينظر �إليها ك�إن�سان
كامل ،له حقوق وعليه واجبات ال�سيما بلحاظ قوله «تعالى»:
ٍ
ِل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنثَى َب ْع ُض ُكم
ال أُ ِضي ُع َع َم َل َعام ٍ
}أَ ِّني َ
ِّمن َب ْع ٍض{((( ،وقد امتدح اهلل الم�ؤمنين ال�صالحين معتبر ًا
اج َنا
ِن أَ ْز َو ِ
�أن من �صفاتهم �أنهم يقولونَ } :ر َّب َنا َه ْب َل َنا م ْ

ِك ُي ْج َز ْو َن
ِين ِإ َما ًما ،أُ ْو َلئ َ
اج َع ْل َنا ِلل ُْم َّتق َ
ُر َة أَ ْع ُي ٍن َو ْ
َو ُذ ِّر َّيا ِت َنا ق َّ
َح َّي ًة َو َسال ًماَ ،خال ِ
َة ِب َما َص َب ُروا َو ُيلَ َّق ْو َن فِي َها ت ِ
ين فِي َها
ُرف َ
ِد َ
ا ْلغ ْ

َح ُس َن ْت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُم َقا ًما{(((.
• الزوجة احلكيمة:

في كتاب (الأمالي) لل�شيخ الطو�سي حول هجرة النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» �إلى المدينة حديث يتناول تفا�صيل ما
جرى بعد �أن هجم الم�شركون المترب�صون بالدار على علي
«عليه ال�سالم» وهم يظنون �أنه النبي ،قال( :و�أمهل علي
أعتم من الليلة القابلة انطلق هو
«�صلوات اهلل عليه» حتى �إذا � ّ
وهند بن �أبي هالة حتى دخال على ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
((( سورة آل عمران.195 :
((( سورة الفرقان.76-74 :
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و�آله» في الغار ،ف�أمر ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» هند ًا
كنت �أعددتُ
�أن يبتاع له ول�صاحبه بعيرين ،فقال �أبو بكر :قد ُ
لي ولك يا نبي اهلل راحلتين نرتحلهما �إلى يثرب .فقال� :إني
أحدهما �إال بالثمن .قال :فهي لك بذلك ،ف�أمر
ال �آخذهما وال � َ
«�صلى اهلل عليه و�آله» علي ًا «عليه ال�سالم» ف�أقب�ضه الثمن،
ثم �أو�صاه بحفظ ذمته و�أداء �أمانته ..وقال النبي «�صلى
أمر
اهلل عليه و�آله»� :إنهم لن ي�صلوا من الآن �إليك يا علي ب� ٍ
علي ،ف�أ ِّد �أمانتي على �أعين النا�س ظاهر ًا،
تكرهه حتى ِ
تقد َم َّ
ٌ
وم�ستخلف ربي عليكما
ثم �إني م�ستخلفك على فاطمة ابنتي
ُ
َ
رواحل له وللفواطم َومن
وم�ستحفظه فيكما ،و�أم َره �أن يبتاع
�أزمع للهجرة معه من بني ها�شم .قال �أبو عبيدة :فقلت لعبيد
اهلل  -يعني ابن �أبي رافع � -أ َو كان ر�سول اهلل«�صلى اهلل عليه
و�آله» يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال� :إني �س�ألت �أبي عما �س�ألتَني،
يحدث بهذا الحديث ،فقال :ف�أين يذهب بك عن مال
وكان ِّ
خديجة «عليها ال�سالم»؟ وقال� :إن ر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�آله» قال :ما نفعني ما ٌل قط مثل ما نفعني ُ
مال خديجة
«عليها ال�سالم» ،وكان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» يفك
الغارم والعاني) الأ�سير (ويحمل ال َكل) ال�ضعيف
من ما ِلها
َ
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(ويعطي في النائبة ،ويرفد فقراء �أ�صحابه �إذ كان بمكة،
ويحمل من �أراد منهم الهجرة ،وكانت قري�ش �إذا رحلت
عي ُرها في الرحلتين -يعني رحلة ال�شتاء وال�صيف -كانت
طائفة من العير لخديجة ،وكانت �أكثر قري�ش ما ًال ،وكان
«�صلى اهلل عليه و�آله» ينفق منه ما �شاء في حياتها ثم ورثها
هو و ُولدُها بعد مماتها)(((.
هذا الم�شهد مع ما فيه من تكريم لواحدة من �سيدات
ن�ساء �أهل الجنة� ،إال �أنه ي�ستوقفنا عند ق�ضية م�شاركة المر�أة
زوجها في تح ّمل �أعباء الحياة كنوع من �أنواع ا�صطباغ الحياة
َ
الزوجية بعنوان المعروف.
من الناحية ال�شرعية ال يجب على الزوجة الإنفاق على
الأ�سرة بل وال على نف�سها من مالها و�إن كانت م�ستغنية من
إرث �أو غيرهما .الحظ الم�س�ألة( :يحرم
خالل راتبها �أو من � ٍ
على الزوج �أن ي�أخذ مال زوجته الخا�ص بها الذي تح�صل
عليه من عملها وما ي�أتيها من هدايا وغير ذلك �إال بر�ضاها
وطيب نف�سها و�إال كان غا�صب ًا ظالم ًا ،وال يجوز له �إ�ضطهادها
نتيجة عدم قبولها لإعطاء مالها له ،ويجب عليه �أن ينفق
((( الطوسي :األمالي ،ص .468
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عليها من ماله ولو كانت م�ستغنية بما لها من مال)(((.
هذا من حيث المبد�أ ال�شرعي ،ولكن متى ما كانت الحياة
الزوجية مبتنية على التفاهم والحب والتراحم بين الطرفين
فكل هذه العناوين تزول ،و�سيتفاهمان على كيفية بناء
حياتهما في الجوانب المختلفة ومن بينها الجانب المادي،
و�ستقدم الزوجة كل الت�ضحيات من �أجل بناء الأ�سرة ،ولن
خ�صام بينهما.
يكون لهذه الم�س�ألة موقع ًا في
ٍ

(1) arabic.bayynat.org/ListingFAQ2.aspx?cid=255&Language=1
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يمكن تعريف الت�ضحية على �أنها ت ٍّ
ـخل �إرادي وا�ستغنا ٌء
اختياري وتناز ٌل بعزيمة وعقالنية عن ميزة �أو منفعة �أو ل ّذة
�أو ُملك �شخ�صي لغاية �سامية نبيلة.
ولو رجعنا �إلى المعاجم اللغوية القديمة ،فلن نجد
معنى كالذي ن�ستعمله فيه اليوم ،المعنى الذي
للت�ضحية ً
يختزن مفهوم الإيثار ،والبذل للآخرين دون مقابل ،وتقديم
الآخرين على النف�س.
وهكذا لو �إذا رجعنا �إلى القر�آن الكريم والأحاديث
ال�شريفة فلن نجد ا�ستعما ًال لهذه الكلمة بهذا المعنى ،بل
ت�ستعمل في ذبح �أو نحر الأنعام ،فالمعنى الأ�صلي لكلمة
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(�ضحى) كما في ل�سان العربُ :
ُ
(�ض َحىَ :
و�ض ْح َوة؛ وقت
(((
الض َحىَ ،واللَّ ْي ِل ِإذَا
ارتفاع النهار)  ..قال «تعالى»َ } :و ُّ
َس َجى{((( .وحيث ت�شتد الحرارة بارتفاع النهار ا�ستُعملت
كلمة (ي�ضحى) للداللة على �أن ال�شخ�ص يت�أ ّذى من حرارة
َظ َم ُأ فِي َها َو َل
ال�شم�س .قال اهلل «تعالى»َ } :وأَ َّن َك َل ت ْ
َض َحى{(((� ،أي :ال ي�ؤذيك حر ال�شم�س .و�إذا ذبحت الأنعام
تْ
�أو ُن ِحرت وقت ال�ضحى كما في منا�سك الحج من يوم العا�شر
من ذي الحجة�ُ ،س ِّم َيت�( :أُ�ضحية) .ولذا اال�ستعمال القديم
لكلمة (ت�ضحية) يعني ذبح �أو نحر الأنعام.
تو�سع العرب في ا�ستعمال كلمة
وفي زمن مت�أخر جد ًا ّ
(ت�ضحية) لت�شمل المعنى الذي ن�ستعمله بكثرة للداللة على
ت�ضحي
الإيثار ،والبذل للآخرين دون مقابل ،كقولنا( :الأم ّ
من �أجل �أبنائها).
�أما قبل ذلك فنجد كلمات الإيثار ،والفداء ،والتقديم،
بدائل عن كلمة (ت�ضحية) ،وقد ع ّبر القر�آن الكريم عن هذا
((( ابن منظور :لسان العرب ،ج ،14ص .475
((( سورة الضحى.2-1 :
((( سورة طه.113 :
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المفهوم في قوله «�سبحانه وتعالى»َ } :وال ِ
الدا َر
ين َت َب َّو ُءوا َّ
َّذ َ
ون
ِم َو َل َي ِج ُد َ
ِم ُي ِح ُّب َ
يم َ
َو ْ ِ
اج َر ِإ َل ْيه ْ
ان مِن َق ْبلِه ْ
ون َم ْن َه َ
ال َ
فِي ُص ُدور ِ
ِم
ِر َ
ون َعل َٰى أَن ُف ِسه ْ
ِه ْم َح َ
اج ًة ِّم َّما أُوتُوا َو ُي ْؤث ُ

ِك ُه ُم
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأولَٰـئ َ
اص ٌة َو َمن ُي َ
َو َل ْو ك َ
َان ِبه ْ
ِم َخ َص َ
ون{(((.
ِح َ
ْم ْفل ُ
ال ُ

�أو نجد ا�ستعما ًال لعبارات لها هذه الداللة ،وذلك من
قبيل ما قاله المتنبي بحق �سيف الدولة((( حين و�صف روح
الت�ضحية الحربية فيه كالتالي:
الجي�ش جي�شك غير �أ َّنك ُ
ُ
جي�شه
و�شما ِلــه
				
فــي َقل ِبــه و ُيم ِنــه ِ
كـ ـ ٌّل ُيري ـ ـ ُد رجـ ــا َله لحيــا ِت ـ ـ ـ ــه
يا َمن ُيريد حياتَه لرجا ِله
			
((( سورة الحشر.9 :
الحمْداني ِمن األمراء األبطال الذين دافعوا عن حدود
((( سيف الدولة َ
الدولة اإلسالمية ضد غزوات الروم في القرن الخامس الهجري ،وكان
حاكم الدولة الحمْدانية ،ولفروسيته واهتمامه بذلك َج َمع مما كان يعلق بثيابه
من غبار الحروب التي خاضها بنفسه مقدار ِلب َنة وأوصى أن تُ َ
وضع تحت
رأسه في قبره.
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• دوافع التضحية:

1ـ الحر�ص على التح ّلي بمكارم الأخالق( ..دافع روحي)
2ـ الحب الفطري كحب الوالدين للأبناء� ،أو الغرائزي
كالحب تجاه الجن�س الآخر( .دافع عاطفي)
3ـ معرفة قيمة الت�ضحية ونتائجه العامة وال�شخ�صية..
(دافع عقلي)
 4ـ الرغبة في الح�صول على العطاء الأخروي( ..دافع
�إيماني)
5ـ قوة ال�شعور باالنتماء ،كالت�ضحية التي يق ّدمها
قدمون على عمل ا�ست�شهادي �ضد
الفدائيون حين ُي ِ
الجي�ش المعتدي والمحتل( ..دافع اجتماعي)
والإخال�ص عند الت�ضحية مهم� ،سواء كان الدافع حب ًا �أو
تم�سك ًا بمكارم الأخالق� ...أي ًا كان
رغبة في عطاء �أخروي �أو ّ
الدافع ،التتوقع المقابل ،و�إال:
كنت ممن يبالغون في
نف�سك -خا�صة �إن َ
 1ـ �ستُت ِعب َ
الت�ضحية -لأنك قد ال تجد تقدير ًا �أو ت�ضحية موازية �أو
بنف�س الحجم.
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2ـ �أو �ستكون لك ر ّدة فعل تمتنع من خاللها عن الت�ضحية
في موارد �أخرى ،تحت �شعار :خير ًا تعمل �شر ًا تلقى.
 3ـ �أو تف�سد عالقتك مع الآخر بالنزاع �أو المنّ .
4ـ �أو �ستدفع النا�س لالبتعاد عنك خوف ًا مما �سبق ،لأنهم
يدركون �سلف ًا �أنك �ستطالبهم بالمثل ،وهم غير قادرين
على ذلك.
• قيمة التضحية:

وهي تبرز من خالل كونها �ضد (الأنانية) المبغو�ضة..
فالإن�سان ال يعي�ش بمفرده في هذه الحياة ،لذا ف�إن هناك
تناف�س ًا بين الأفراد فيما يحتاجون �إليه �أو يرغبون فيه..
على الطعام ..على الطريق الذي ي�سلكونه ..على حق مع ّين
(طابور انتظار ..الح�صول على موقع قيادي� ..إلخ.
وهنا يكون الإن�سان بين خيارين� ،أنا� ..أم الآخر؟ الأنا
قوية ،الم�صلحة ال�شخ�صية قوية ..ولذا َمن يعار�ضها و ُيقدِّ م
نف�سه وتَغ َّلب عليها..
الآخر على نف�سه ،فهذا يعني �أنه قاوم َ
لذا تكون له قيمة عليا .وكلما كان تقديم الآخر في �أمر �أكثر
�أهمية �أو في ظروف �أ�شد ،كلما ازدادت قيمة الت�ضحية.
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عن الإمام الح�سن «عليه ال�سالم» �أنه قال( :ر�أيت �أ ّمي
فاطمة «عليها ال�سالم» قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم
ال�صبح و�سمعتها تدعو
تزل راكعة �ساجدة حتّى اتّ�ضح عمود ّ
للم�ؤمنين والم�ؤمنات وت�س ّميهم وتكثر ال ّدعاء لهم وال تدعو
لنف�سها ب�شيء فقلت لها :يا �أ ّماه ِل َم ال تدعين لنف�سك كما
بني الجار ّثم ال ّدار)(((.
تدعين لغيرك؟ فقالت :يا ّ
• جماالت التضحية:

للت�ضحية مجال في كل تفا�صيل حياتنا ،ولكن ما يه ّمنا
هنا هو الحديث عن الت�ضحية في �إطار العالقة الزوجية،
حيث تعتبر الت�ضحية من قبل الزوجين من �أهم عوامل نجاح
ِن آ َيات ِ
اجا
ِه أَ ْن َخل َ
العالقة بينهماَ } :وم ْ
َق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً

ِك َل َي ٍ
ات
ِن فِي َذل َ
ِّل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّ

ون{((( ...مودة ورحمة� ،إذ ًا البد من ت�ضحية
ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
و�إيثار ،لأن من لوازم المودة والرحمة تحقق الت�ضحية ،على
فرب
�أن ال نخلط بين الت�ضحية و�أداء �أو تح ّمل الم�س�ؤوليةُّ ..
الأ�سرة م�سئول عن ت�أمين رزق �أبنائه ..هذا تح ّمل للم�س�ؤولية
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،43ص .82
((( سورة الروم.21:
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ولي�س ت�ضحية ..وهكذا ربة الأ�سرةهي م�سئولة مث ًال عن
�صحة �أبنائها ..فعالجها لأبنائها �أداء لوظيفة ولي�س ت�ضحية.
وهكذا الزوج م�سئول عن النفقة على زوجته ..هذا �أداء
واجب ولي�س ت�ضحية ..والخلط بينهما قد ي�ؤ ّدي �أحيان ًا �إلى
أ�ضحي)..
وقوع نزاع .ولذا ن�سمع منه عبارات من قبيل�( :أنا � ّ
ون�سمع منها عبارات من قبيل( :ال غ�صب ًا عليك).
ي�ضحي براحته واحتياجاته ال�شخ�صية من
الزوج الذي ّ
�أجل �إ�سعاد زوجته و�أبنائه ،لأنهم �أولى عنده من نف�سه،
َيكبر في عيونهم و ُيق ّدرون له ذلك ،ويدفعهم �إلى مقابلة
بالح�سنى ،فالزوجة تندفع الحترام وتقدير
هذه الت�ضحيات ُ
زوجها وتقديم الت�ضحية المقابلة ..والأبناء يندفعون نحو
البر والإح�سان �إلى �أبيهم� ..إال اللهم �إذا كنا نتحدث عن
زوجة خبيثة النف�س عديمة ال�شعور ..فهذا �أمر �آخر.
وهكذا الزوجة التي ُتقدِّ م الت�ضحيات وتتّخذ قرارات قد
تكون على ح�ساب طموحاتها ال�شخ�صية وتجد �أن �سعادتها
في �إ�سعاد �أ�سرتها ،وهي �أولويتها ،ف�إنها تحت ُّل مكانة عظيمة
في قلوب �أفراد �أ�سرتها.
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هذه النتيجة قد ال تَظهر في نف�س الوقت ،ولكن فلتثق �أنها
تحفر عظمتها في قلوبهم ب�أجمل �صورة!
ولكن -وللأ�سف -نجد اليوم �أن بع�ض البرامج ودورات
تنمية الذات ،تر ّكز على (الأنا) بقوة� ،إلى درجة باتت
الت�ضحية -ب�سبب ذلك -عبارة عن (�سذاجة وخ�سارة
وغباء) في مفهوم الزوج والزوجة.
ّ
المت�ضخمة يمكنها �أن تدفع قوي ًا نحو تفكيك الأُ َ�سر
الأنا
بالطالق والنزاعات البينية الم�ستمرة ،فالزوج ال يف ّكر �إال
ب�إ�شباع رغباته ،ويتن ّقل كل يوم من امر�أة �إلى �أخرى تحت
عنوان الزواج الم�ؤقت وما �شابه ،و�أ�سرته �آخر اهتماماته.
والزوجة ال تريد من زواجها �إال ما يحقق لها �أحالمها
الوردية في ال�سفر ،وعمليات التجميل غير المبررة ،والإنفاق
ببذخ ،و�أمثال ذلك ،والنتيجة مد ّمرة من دون �شك وال ريب.

اجلمود العاطفي

بيت الزوجية قدا�س ٌة كبرى عند اهلل «تعالى» ،حتى
ِل ِ
ُع ِّبر عن الطالق ـ ـ في بع�ض الأحاديث النبوية ـ ـ ب�أ ّنه �أم ٌر
َيهت ّز له ُ
عر�ش الرحمن .والقر�آن الكريم يب ّين لنا �أنَّ العالقة
الزوجية تت�ضمن ميثاق ًا غليظ ًا ،لي�س باله ّين ك�س ُره و َن ُ
ق�ضه،
قال «تعالى»َ } :وأَ َخ ْذ َن مِن ُكم ِّميث ً
ِيظا{(((.
َاقا َغل ً
وللحفاظ على هذا الميثاق الغليظ هناك �أخالقيات
و�آداب وم�شاعر و�أحا�سي�س تحيط بهذه العالقة ،ف�ض ًال عن
الحقوق والواجبات ،والبد من الحر�ص على ذلك الجانب،
كما الحر�ص على جانب الحقوق والواجبات� .أ ّما َمن يريد �أن
((( سورة النساء.21:
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نظام الحقوق والواجبات فقط،
ُيدير َ
بيت الزوجية على و ْقع ِ
مادي َ�سهل التفكيك ،ويحكم عليه
ف�إ ّنما يح ّوله �إلى وجود ّ
تدريجي ًا بالدمار ....الروح والعاطفة والمودة وانعكا�ساتها
ِن
هي التي تفي�ض الحياة والحيوية على بيت الزوجيةَ } :وم ْ

آ َيات ِ
اجا ِّل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل
ِه أَ ْن َخل َ
َق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً

ِك َل َي ٍ
ون{(((.
ِن فِي َذل َ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّ

ومن هنا نجد -في �سيرة موالتنا فاطمة الزهراء «عليها
ال�سالم»� -أنها تَقن ُع بالحياة الب�سيطة ،وت�ص ِب ُر على التعب ،وال
الحقوق والواجبات مع زوجها كي ت�صل
م�ساومات
تَدخل في
ِ
ِ
�إلى ما تريد ،كما ن�شهد في بع�ض الخالفات الزوجية اليوم.
وفي المقابل ،نجد علي ًا «عليه ال�سالم» مع كل ان�شغاالته وتعبه
خارج المنزلُ ،يبادر لإعانة الزهراء «عليها ال�سالم» في
�أعمال المنزل ،بل وي�ؤ ِثر �أن يت َعب هو لت�ستريح هي من العناء.
وعديد ٌة هي الأخبار التي تنقل لنا �صورة التناغم
والتفاهم والتواد والتراحم التي كانت تغمر بيت علي وفاطمة
«عليه ال�سالم» ،لي�س في الظروف الطبيعية ،بل حتى في
�أ�صعب الظروف ،ففي �أكثر الأحايين يخرج الإن�سان في
((( سورة الروم.21:
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الظروف الع�صيبة عن الحالة النف�سية الطبيعية كما قال
الش ُّر
ُوعاِ ،إذَا َم َّس ُه َّ
ان ُخل َ
نس َ
«�سبحانه وتعالى»} :إ َّ
ِن ْ ِ
ِق َهل ً
ال َ
وعا{(((� ،إال �أن حال الزهراء وعلي لم يكن كذلك.
َج ُز ً
من بين هذه ال�صور ما رواه �أمير الم�ؤمنين «عليه
ال�سالم» لرجل من بني �سعد ،وك�أ ّنه حين ي�سترجع تلك
اللحظات ال�سعيدة والجميلة التي كان يعي�شها مع الزهراء،
�إنما يفتقدها ويحنّ وي�شتاق �إليها.
قال�( :أال �أحدِّ ُثك ع ّني وعن فاطمة الزهراء؟ �إنها كانت
عندي ،فا�ست َقت بال ِقربة حتى �أ ّثر في �صدرها ،وطحنت
بال َّرحى حتى َم ِجلت يداها) �أي ظهر فيها انتفاخات تحتوي
(وك�س َحت
ال�ص ْلبة ِ
على الماء من العمل بالأَ�شياء ُّ
الخ�شنة َ
البيت حتى اغب َّرت ثيا ُبها ،و�أوقدت تحت ال ِقدر حتى د ُك َنت
َ
أتيت �أباك
ثيا ُبها ،ف�أ�صابها من ذلك ُ�ض ٌّر �شديدُ ،
فقلت لها :لو � ِ
يكفيك َح ّر) �شدة (ما �أنت فيه من هذا العمل.
ف�س�أل ِته خادم ًا
ِ
فوجد ْت عنده ُح َّداث ًا)
ف�أتت النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
َ
جماعة يتحدثون (فا�ستح َيت فان�صرفت ،فعلم «�صلى اهلل
عليه و�آله» �أنها قد جاءت لحاجة .قال «عليه ال�سالم» :فغدا
((( سورة المعارج.20-19:
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علينا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ونحن في ِلفاعنا،
فقال «�صلى اهلل عليه و�آله» :ال�سالم عليكم ،فقلت :وعليك
ال�سالم يا ر�سول اهللُ ،ادخل .فلم َيع ُد �أن يجل�س عندنا ،فقال
«�صلى اهلل عليه و�آله» :يا فاطمة ،ما كانت حاجتك �أم�س عند
فخ�شيت �إن لم ُتجبه �أن يقوم،
مح ّمد؟ قال «عليه ال�سالم»:
ُ
ف�أخرجت ر�أ�سي فقلت� :أنا واهلل �أُخبرك يا ر�سول اهلل).
وي�ستمر الإمام «عليه ال�سالم» في �سرد ما جرى ،حيث
�أخبر النبي ب�سبب وفود الزهراء عليه ،فعر�ض النبي عليهما
بدي ًال عن الخادم ،وهي ت�سبيحة الزهراء الخالدة.
ويتّ�ضح لنا من الرواية التالية ال�سبب الذي جعل النبي
َيعر�ض هذا البديل حيث قال( :يا فاطمة ،والذي بعثني
بالحقّ � ،إنّ في الم�سجد �أربعمائة رجل ما لهم طعام وثياب،
ألت)((( .وال يخفي حال �أهل
ولوال خ�شيتي ل
أعطيتك ما �س� ِ
ِ
المعدمين الذين �آواهم النبي هناك.
ال�ص ّفة من المهاجرين َ
ُّ
(م َ�ض ْي ِت
وفي رواية �أن �أمير الم�ؤمنين قال بعد ذلكَ :
تريدين من ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» الدنيا) �أي ما
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،43ص .85
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يعينك في �أمر هذه الحياة (ف�أعطانا اهلل ثواب الآخرة)(((.
مما �سبق يتب ّين �أن الظرف في المجتمع الإ�سالمي في
تلك اللحظة لم يكن ي�سمح بذلك ،و�أنّ َر ّدة فعل النبي «�صلى
اهلل عليه و�آله» كانت من وحي الم�س�ؤولية تجاه المجتمع
كحاكم ،و�إال ف�إننا نجد الحق ًا في بيت الزهراء َمن يقوم بهذا
الدور الم�ساعد ،ولم يكن ذلك مح َّرم ًا على �أهل بيت النبي.
وهكذا نالت الزهراء الأم َرين ب�صبرها ور�ضاها ،نالت ـ ـ ـ
في الدنيا ـ ـ ما كان يعينها ،والخلود في ت�سبيحتها المباركة
التي تلهج بها �أل�سنة الماليين ليل نهار؛ كما نالت ـ ـ ـ في
الآخرة ـ ـ ـ المقام الرفيع.
ونجد في الرواية التالية عن الإمام جعفر ال�صادق
«عليه ال�سالم» �صورة �أخرى من التفاهم والتعاون الذي كان
ي�سود بين هذين الزوجين العظيمين حيث قال( :كان �أمير
الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» يحت َِطب وي�ستقي و َيك ِن�س ،وكانت
َعجنُ وتَخ ِبز)(((.
َطحنُ وت ِ
فاطمة «عليه ال�سالم» ت َ
((( ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي طالب ،ج ،3ص .120
((( الكليني :الكافي ،ج ،5ص .86
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وحتى النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ما كان ي�ستنكف �أن
علي فوجده
ُيعين هذين الزوجين ،فقد دخل ذات مرة على ّ
النبي
وفاطمة يطحنان في الجارو�ش� ،أي رحى اليد ،فقال ّ
«�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أ ّيكما �أع َيى؟) من منكما ي�شعر
علي «عليه ال�سالم» :فاطمة يا
بالتعب والإجهاد؟ (فقال ّ
ر�سول اهلل .فقال «�صلى اهلل عليه و�آله» :قومي يا بن ّية .فقامت
وجل�س النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» مو�ضعها مع علي «عليه
الحب)(((.
ال�سالم» فوا�ساه في طحن ّ
وح ٌّق بالزوجة �إن كانت بهذه ال�صورة من ال�صبر
كنت �أنظ ُر
والتفاهم والقناعة �أن يقول فيها زوجها( :ولقد ُ
�إليها فتنجلي ع ّني
الغموم والأحزانُ ب َن ْظرتي �إليها)(((.
ُ
هل نظر علي «عليه ال�سالم» ـ ـ وهو ي�ساعد في الأعمال
المنزلية ـ ـ �إلى منظومة الحقوق والواجبات فوجد نف�سه
ملزم ًا بذلك؟ �أم هل دخل في عملية م�ساومة معتبر ًا �أنه ب َق َدر
ما ت ُعطيني �أُعطيك؟ من البديهي �أن الم�س�ألة لم تكن كذلك..
بل كان الأمر متع ّلق ًا ب�أحا�سي�سه و�أخالقه و�أدبه.
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،43ص .51
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،43ص .134
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• حياة ميكانيك ّية:

�أمام هذه ال�صورة الم�شرقة لبيت علي والزهراء «عليهما
ال�سالم» كنموذج راق لبيت الزوجية ُتطالعنا الإح�صاءات
الر�سمية ال�صادرة عن هيئة المعلومات المدنية في الكويت
�أن �سنة � 2017شهدت  5641حالة طالق ،وهو ما يعادل 22
حالة يومي ًا!
ومن �أهم عوامل تدمير بيت الزوجية في الحاالت
الما�ضية الجمود العاطفي الذي يخ ّيم على العالقة بين
الزوجين ..حين يف�شالن في الحفاظ على العاطفة الكبيرة
التي كانت تجمعهما بقوة في بداية العالقة ،ولتتحول الحياة
الزوجية �إلى حركة ميكانيكية خالية من الروح والم�شاعر.
هذا الجمود العاطفي ي�س ّهل من عملية االنف�صال �أ ّو ًال ،ثم
الطالق ثاني ًا ،وذلك عند وقوع �أب�سط اختالف بينهما �أو عند
بروز �أب�سط م�شكلة ..وهذا ما ي�ستدعي من الزوجين على
طول الخط �أن يمتلكا ترمومتر ًا ح�سا�س ًا ُيطلق تنبيهاته حينما
تبلغ الم�شاعر الحميمة بينهما درجات متد ّنية وخطرة.
وعلى �إثر هذه التنبيهات يتح ّرك كل طرف بطريقته
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ل ُي�ضفي �شيئ ًا من الدفء على العالقة التي ب ُر َدت ،وباتت
مع ّر�ضة للجمود نتيجة االن�شغاالت ،و�ضغوطات العمل،
وروتينية الحياة الزوجية.
• جهود غري كافية:

الملفت للنظر �أن  %50من المواطنين والمواطنات
الذين وقع بينهم الطالق قالوا :كنا نتمنى لو كان هناك من
�أ�صلح بيننا قبل �أن يتم الطالق ،مع ّبرين عن ندمهم ب�سبب
القرار المت�سرع! من المعلوم �أن وزارة العدل تقوم بتقديم
اال�ست�شارات والدورات النف�سية واالجتماعية للمقبلين على
الزواج ،والحديثي العهد به ،وكذلك للحاالت التي تعاني من
م�شاكل ته ّدد ا�ستقرار الأ�سرة ،كما تق ّدم اال�ست�شارات بقانون
الأحوال ال�شخ�صية� ،إال �أنّ المعطيات على �أر�ض الواقع تب ّين
�أ ّنها غير كافية.
في ا�ستبان ٍة �شملت  100مواطن ومواطنة اتّ�ضح �أن %89
منهم اعتبروا �أنّ الجهود الحكومية لتقلي�ص مع ّدالت الطالق
غير كافية� .إذن الأمر يحتاج �إلى �آليات جديدة ،وقد �شهدنا
َقبل َعقد من الزمان ن�شاط ًا �أهلي ًا ملحوظ ًا في �إقامة الدورات
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الأُ َ�سر ّية التوعو ّية� ،سواء للمقبلين على الزواج� ،أو للمتزوجين
فع ًال ،بما ي�شمل ق�ضايا �شرعية وقانونية ونف�سية واجتماعية
و�صح ّية متعد ّدة .وللأ�سف ف�إنّ د ّوامة العنف والال ا�ستقرار
التي �شهدتها المنطقة خالل ال�سنوات الما�ضية �أ ّثرت ب�شكل
�سلبي ووا�ضح على مثل هذه الأن�شطة والفعاليات.
بالطبع �أنا ال �أتح ّدث عن الدورات التي ي�ستهدف القائمون
عليها المنفعة المادية ،فالبع�ض يح ّول كل �شيء �إلى بزن�س..
بل �أتح ّدث عن الدورات وور�ش العمل التط ّوع ّية المنط ِلقة من
الإح�سا�س بالم�س�ؤولية الر�سالية والوطنية والإن�سانية والتي
بد�أنا نلحظ عودتها الخجولة ،ونتم ّنى �أن ت�ستمر وتنمو.
�إنّ ا�ستقرا َر الأو�ضا ِع الأ�سري ِة والحيا ِة الزوجي ِة ُيح ِّققُ
الوطن و�أم ِنه وتنمي ِته ،بينما ُتع ّد
جانب ًا مه ّم ًا من ا�ستقرا ِر
ِ
�صحي ي�ستدعي
حاالت
ِ
كثر ُة ِ
الطالق في المجتمع م� ِّؤ�شر ًا غير ّ
ُ
بع�ض اال�ستبانات
العناية والدرا�سة الجا ّدة .و�إذ ُتب ّينُ
والدرا�سات الميدانية �أن عدد ًا ملحوظ ًا من حاالت الطالق
�صلح
كان بالإمكان تفاديها لو َوجد الزوجان َمن ير�شدُهما و ُي ُ
بينهما ،ف�إنّ هذا يتط ّلب من الجهات الحكومية والأهلية َ
بذل
المزيد من الجهد واالبتكار في �أ�ساليب الإ�صالح الأ�سري،

اجلمود العاطفي

98

وذلك من قبيل:
1ـ تكثيف الدورات والبرامج و ِو َر ِ�ش العمل التوعوية من
جهة ،وال�ساعية لإ�صالح ذات البين من جهة �أخرى،
على �أن ال تقت�صر على الزوجين فقط ،بل ولت�شمل �أولياء
�أمورهم �أي�ض ًا ،وذلك بغر�ض التوعية ب�ش�أن تخفيف
حاالت ّ
التدخل ال�سلبي ال�صادرة عنهم ،وكل ذلك يحتاج
�إلى التفكير في المح ِّفزات المتن ِّوعة التي ُيمكن لها �أن
ت�شج َعهم على الم�شاركة الفاعلة فيها.
ّ
2ـ تعيين الأخ�صائيين النف�سيين واالجتماعيين
والقانونيين من �أهل الخبرة ،والمر�شدين الدينيين من
�أهل التقوى وال�صالح في مراكز ال�شرطة ،وفي المراكز
َ
الخ َدمية داخل المناطق ال�سكنية.
3ـ تفعيل وتطوير الخط ال�ساخن للتوا�صل مع �أ�صحاب
االخت�صا�ص �أعاله بما ُي َي ّ�سر من عملية ّ
التدخل ال�سريع
لحل الأزمات الزوجية.

التفرعن والتنمر

مدمرتان
ت ُ
َفرعن الزوج ،وتَن ُّمر الزوجة ..حالتان ِّ
للأ�سرة ،وت�أثيراتهما ال تتوقف عند ح ّد �إثارة القلق وعدم
اال�ستقرار فيها ،بل تتجاوز ذلك لتترك ب�صماتها على الأبناء
على الم�ستوى النف�سي وال�سلوكي.
• خلف ّية عنوان التفرعن:

من خالل الحديث القر�آني عن فرعون مو�سى «عليه
ال�سالم»� ،أخذت ال�شخ�صية الفرعونية طابع ًا خا�ص ًا في
الثقافة العربية ،وفي الذهنية العامة ..فهو:
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1ـ الطاغوت الذي َّ
ت�ضخ َمت �شخ�صيته بحيث ال َيرى �إال
ذاتَه المتعالية{ :اذ َْه ْب ِإلَى ف ِْر َع ْو َن إ َِّن ُه َطغَى}(((.
2ـ وطغيا ُنه هذا يدفعه �إلى احتقار كل من �سواه ،وتبرير
كل ما يفعله ،لأن كل ما يفعله هو ال�صواب ،بل هو في ذاته
ووجوده عين ال�صوابَ :
ِال َما أَ َرى َو َما
ِر َع ْو ُن َما أُرِي ُك ْم إ َّ
{ق َ
ال ف ْ
الر َشادِ}(((.
أَ ْه ِدي ُك ْم إ َّ
ِال َس ِب َ
يل َّ
ِر َع ْو ُن َيا
3ـ وهذا التعالي قد يبلغ المرتبة التاليةَ { :وق َ
َال ف ْ

أَ ُّي َها ال َْم َُل َما َعل ِْم ُت َل ُكم ِّم ْن ِإل ٍَه َغ ْيرِي}((( .ولي�س بال�ضرورة
�أن يقول هذا الكالم ..ولكنّ لربما �أفعاله هي التي تن ُّم عن
نف�سه كالإله ،يفعل ما ي�شاء.
ذلك ،بحيث يجعل َ
4ـ ومن �أجل �أن ي�سيطر ويح ّقق لنف�سه ما يريد ،ولأ ّنه ال
يرى قيم ًة للآخرين الذين يقعون تحت نفوذه ،فهو يمار�س
ِر َع ْو َن َعال فِي ا َ
ض
أل ْر ِ
معهم ما �شاء من �صور الطغيان{ :إ َّ
ِن ف ْ

اء ُه ْم
َو َج َع َل أَ ْهلَ َها ِش َي ًعا َي ْس َت ْضع ُ
ِف َطا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذ ِّب ُح أَ ْب َن َ
((( سورة طه.24 :
((( سورة غافر.29 :
((( سورة القصص.38 :
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ين}((( .ولي�س
اءه ْم إ َِّن ُه ك َ
ْم ْف ِس ِد َ
َان م َ
ِس ُ
ِن ال ُ
َو َي ْس َت ْح ِيي ن َ
بال�ضرورة �أن تبلغ � ُ
أفعال ال�شخ�صية الفرعونية هذا الم�ستوى
من الإجرام ،ولك ّنها ِمن هذا النمط المف ّرق والم�ؤذي
والمد ّمر للنف�س ولل�شخ�صية.
5ـ وهو متمادي في �أفعاله وت�ص ّرفاته وطغيانه �إلى درجة
ال فِي ا َ
ِن
ِر َع ْو َن َل َع ٍ
أل ْر ِ
الإ�سراف فيهاَ { :وإ َّ
ض َوإ َِّن ُه َلم َ
ِن ف ْ
ِين}(((.
ْم ْس ِرف َ
ال ُ
 .6وقد تبلغ الأمور م�ستوى من الطغيان الذي يتم ّنى فيه
َمن وقع تحت �سلطانه الخال�ص منهَ { :و َضر َب ُ
اهلل َمثَال
َ
ِّلل ِ
ند َك َب ْي ًتا
ِر َع ْو َن ِإ ْذ َقال ْ
َت َر ِّب ا ْب ِن لِي ِع َ
َّذ َ
ين آ َم ُنوا ا ْم َرأَ َة ف ْ

ِر َع ْو َن َو َع َمل ِ
ِن ا ْل َق ْو ِم
ِه َو َن ِّجنِي م َ
فِي ال َ
ْج َّن ِة َو َن ِّجنِي مِن ف ْ
ِين}(((.
َّ
الظا ِلم َ

وهكذا ظهر عنوان (فرعون) وا�شتقاقات هذه الكلمة من
قبيل( :تفرعن) و (متفرعن) لتدل في الذهنية العامة على
رمزية الطغيان والتعالي والتج ّبر.
((( سورة القصص.4 :
((( سورة يونس.83 :
((( سورة التحريم.11 :

102

التفرعن والتن ّمر

بالطبع ،لي�س بال�ضرورة �أن يكون الإن�سان في موقع الحكم
كي يكون فرعون ًا ..ففي كل موقع فيه نوع من القيادة وال�سلطة
يمكن �أن يظهر لنا فرعون بحجم مختلف وبهيئة مغايرة.
• مناذج من التفرعن:

في دائرة العمل والوظيفة يمكن �أن يظهر فرعون ..وفي
العمل الحزبي يمكن �أن يظهر فرعون ..وفي ال�شارع يمكن
�أن يظهر فرعون ..وفي الدوائر التعليمية يمكن �أن يظهر
فرعون ..وفي البيت يمكن �أن يظهر فرعون ..وهو ما �أود �أن
�أتح ّدث عنه اليوم.
بع�ض الأ�سر تعاني من رب الأ�سرة المتفرعن ..الزوجة
تعاني ..والأبناء يعانون ..ولربما عانت منه �أي�ض ًا زوجات
�أبنائه في الم�ستقبل ،وعانى منه �أحفاده ...كل ال�صور التي
ثت عنها حول فرعون حا�ضرة في �شخ�صيته وت�ص ّرفاته
تح ّد ُ
وطريقة �إدارته .وهذا قد ي�ؤ ّدي �إلى تدمير �شخ�صية �أبنائه،
�إذ يلغي كل ر�أي لهم ،حتى �إذا دخل هذا الولد عالم الزواج
َف َقد القدرة على �إدارة بيت الزوجية ،وكان �أبوه هو الذي
يوجهه كد َّفة ال�سفينة .وال يعرف هذا الولد من �إدارة بيت
ّ

التفرعن والتن ّمر

103

الزوجية �إال ال�صورة التي ر�سخت في ذهنه من ممار�سات
�أبيه� ..ضرب و�شتائم و�إهانات وتحقير.
وقد تتخذ ال�شخ�صية المتفرعنة �إجراءات وقرارات تد ّمر
الأ�سرة اجتماعي ًا �أو اقت�صادي ًا ،وذلك بقرار �أحمق ومزاجي،
بال تفكير �سليم ،وال ا�ست�شارة ،وال م�شاركة زوجته و�أبنائه في
ذلك ..ي�صدر الفرمان وعلى الجميع �أن يطيعوا.
يدخل رب الأ�سرة في نزاع �شخ�صي مع �إخوانه مث ًال،
�أو مع بع�ض �أهل زوجته ،وي�صدر الأمر الفرعوني ..من ٌع تام
لأي نوع من التوا�صل االجتماعي معهم! قطع �أرحام قد يمتد
لعقود من الزمان ،ويتوارثه الأبناء ..والتبرير حا�ضرَ { :ما
الر َشادِ}.
ِال َما أَ َرى َو َما أَ ْه ِدي ُك ْم إ َّ
أُرِي ُك ْم إ َّ
ِال َس ِب َ
يل َّ
بمعاملة (تجارية) مزاجية يفقد من خاللها ممتلكاته
بما في ذلك المنزل الذي ي�ؤوي الأ�سرة ،ويح ّول حياتهم
الكريمة �إلى جحيم الديون وال�سجون ...يجل�س في الديوانية،
ويت�أثر بالكالم الذي يدور فيها ،و ُيغرى بالأرباح ال�سريعة ،وال
يف ّكر باحتماالت الخ�سارة التي قد ت�ض ّيع كل �شيء ،وهذه هي
النتيجة.
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• بني القِوامة والتفرعن:
ال
{الر َج ُ
المطلوب من رب الأ�سرة �أن يمار�س قوامتهِّ :
َض َل ُ
ض َو ِب َما
اهلل َب ْع َض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
الن َساء ِب َما ف َّ
ون َعلَى ِّ
َوا ُم َ
ق َّ
أَن َف ُقو ْا م ِْن أَ ْم َوا ِله ِْم}(((� ،إال �أن القوامة �شيء ،والتفرعن

�شيء �آخر ،فالقوامة ال تعني �إلغاء الآخر ،الزوجة ..والأبناء..
فال ر�أي لهم ،وال قيمة ،وال هوية ،وال اختيار ،وال �شخ�صية
م�ستقلة ..خا�صة في القرارات المهمة والكبيرة والم�صيرية..
بل تعني القيادة والإدارة ..وهذا في حد ذاته فن ،ويحتاج
�إلى مهارات .وعندما ّ
تطلع اليوم على فن الإدارة ُتدرك �أنّ
المدير الناجح هو الذي ي�ستطيع االرتقاء بالمهمة الموكلة
�إليه بم�ساعدة مر�ؤو�سيه ،ولعل �أبلغ ما ي� ّصور ذلك قوله تعالى
«عز وجل»َ { :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن ا ِ
َظا
ُنت ف ًّ
ِنت َل ُه ْم َو َل ْو ك َ
هلل ل َ

ِر َل ُه ْم
َغل َ
ِن َح ْول َ
ِيظ ا ْل َقل ِ
ْب الَن َف ُّضو ْا م ْ
ِك ف ْ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
اس َت ْغف ْ
ِن َ
َو َشا ِو ْر ُه ْم فِي ا َ
َّل َعلَى ا ِ
اهلل
أل ْم ِر َف ِإذَا َع َز ْم َت َف َت َوك ْ
هلل إ َّ

ِين}(((.
ْم َت َو ِّكل َ
ُي ِح ُّب ال ُ

على م�ستوى �أ�سلوب القيادة ،هناك حزم وهناك لين..
((( سورة النساء.34 :
((( سورة آل عمران.159 :
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فالإن�سان الفظ غليظ القلب �شخ�صية طاردة ،ولو كان زوج ًا
�أو �أب ًا ..قد ي�صل �إلى مبتغاه ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن ي�صل �إلى
القلوب.
و�إذا كانت هناك �أمور ال ي�ستطيع التنازل عنها ،لأنها
ت�صب في م�صلحتهم� ،أو لأنها مح ّرمة ،المطلوب هنا �أن
ال ّ
يكون حازم ًا ..والحزم ال يعني العنف الكالمي ،وال العنف
الج�سدي ..ولذا عليه �أن يمزج هذا الحزم باللين� ..أن يب ّين
لهم لماذا ..و�أن ُيظهر لهم المح ّبة ..و�أن يدعو لهم بالخير.
وكما قال علي «عليه ال�سالم»َ ( :و�أَ ْ�ش ِع ْر َق ْل َب َك ال َّر ْح َم َة
ِلل َّر ِع َّي ِة) ولي�س بال�ضرورة �أن يكون حاكم دولة ،فالرعية هم
من يرعاهم ( َوا ْل َم َح َّب َة َل ُه ْم َوال ُّل ْط َف ِب ِه ْمَ ،و َل َت ُكو َن َّن َع َل ْي ِه ْم
َ�س ُبع ًا َ�ضا ِري ًا َت ْغ َت ِن ُم َ�أ ْك َل ُه ْم)(((.
ثم على م�ستوى القرارات الهامة والكبيرة يجب �أن ينتبه
رب الأ�سرة �إلى �أنه قد تغيب عنه بع�ض التفا�صيل ..وقد ال
ينتبه �إلى بع�ض النتائج ال�سلبية المحتملة ..كما �أن �أ�صل
�إ�شراك �أ�سرته في قراراته يح�س�سهم بقيمتهم و�أهميتهم
عنده.
((( الرضي :نهج البالغة ،الكتب والرسائل.53 ،
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املتنمرة:
• الزوجة
ِّ

وفي مقابل الزوج المتفرعن ،هناك الزوجة المتن ّمرة،
والم�صطلح م�شتق من (النمر) ،فكما ذكرتُ �أنّ ال�شخ�صية
الفرعونية المعرو�ضة في القر�آن ت َركت �أ َثرها على اللغة
والثقافة العربية ،فظهر م�صطلح التفرعن ،كذلك نجد
م�صطلح (التن ُّمر) الم�شتق من ال ِّنمر ،وهو المفتر�س
المعروف .جاء في المعاجم( :تن َّم َر َّ
غ�ضب
خ�صَ :ن ِمر؛ ِ
ال�ش ُ
و�ساء خل ُقه ،و�صار كال َّن ِمر الغا�ضب) .ولذا �صار ُيط َلق على
(المتنمرة)،
المر�أة العنيفة ،وذات الل�سان ال�سليط م�صطلح
ِّ
وفي التعبير ال�شعبي الدارج عندنا (ال ِّن�سرة) ا�شتقاق ًا من
طائر ال ِّن�سر الجارح.
ومن لطيف ما قر�أت قول الحكيم (بزرجمهر) �أحد
َ
(�صارعت
وزراء بالد فار�س:
الوحو�ش ف�صرعتُهم ،وجا َلدتُ
ُ
ال�شجعانَ فغلبتُهم ،فلم ُترهبني �إال المر�أ ُة ال�سليط ُة الل�سان).
وللعالمة الغزّالي في كتابه (�إحياء علوم الدين) مقولة
�أخرى طريفة ،قال( :ال�صبر على ل�سان الن�ساء مما ُيمتَحن
به الأولياء).
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وكل زوج مع َّر�ض لأن يكون في موقع تمار�س من خالله
زوجته �ضغط ًا نف�سي ًا كبير ًا بحيث تدفعه �إلى اتخاذ موقف
مخالف لرغبته ،حتى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ا�ضطر لأن يتنازل عن مباح و ُيق�سم على تركه تحت �ضغط
ُحر ُم َما أَ َح َّل ُ
َك
اهلل ل َ
بع�ض �أزواجهَ { :يا أَ ُّي َها َّ
الن ِب ُّي ل َ
ِم ت َ ِّ
ض ُ
اج َك َو ُ
اهلل
َت ْب َتغِي َم ْر َض َ
ات أَ ْز َو ِ
َر َ
يم ،ق ْ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
َد ف َ
َّة أَ ْيما ِن ُك ْم َو ُ
َل ُك ْم ت ِ
ِيم}(((.
ِيم ال َ
ْحك ُ
ُم َو ُه َو ا ْل َعل ُ
اهلل َم ْوالك ْ
َحل َ َ

• معاناة النيب:

تحكي �سورة التحريم واحدة من �صور المعاناة ذات
الطابع االجتماعي التي واجهها ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آله» ،وهي ذات طابع خا�ص ،ولدائرة خا�صة ،لأنها ترتبط
وع ْر ُ�ضها في القر�آن الكريم
بالخ�صو�صية الأُ َ�سرية للنبيَ .
وبهذه ال�صورة الممزوجة بالوعيد{ :إِن َت ُتو َبا ِإلَى ا ِ
هلل

اهرا َعلَ ْي ِه َف ِإ َّن َ
اهلل ُه َو َم ْوال ُه
َت ُقلُو ُب ُك َما َوإِن ت َ
َف َق ْد َصغ ْ
َظ َ َ
ِيرَ ،ع َسى
ْمال ِئ َك ُة َب ْع َد َذل َ
َو ِج ْبر ُ
ْم ْؤ ِمن َ
ِيل َو َصال ُ
ِين َوال َ
ِح ال ُ
ِك َظه ٌ
ات ُّم ْؤ ِم َن ٍ
ِم ٍ
ات
َر ُّب ُه إِن َطلَّ َق ُك َّن أَن ُي ْب ِدل ُ
َه أَ ْز َو ً
اجا َخ ْي ًرا ِّمن ُك َّن ُم ْسل َ

((( سورة التحريم.2-1 :
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َي َب ٍ
ِح ٍ
ات َعا ِب َد ٍ
ات تَا ِئ َب ٍ
قَا ِن َت ٍ
ات َوأَ ْب َكا ًرا}((( ُيعطي
ات َسائ َ
ات ث ِّ
انطباع ًا ب�أن الق�ضية ت َركت �أثر ًا نف�سي ًا عميق ًا في م�شاعر
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،الأمر الذي ا�ستدعى ّ
التدخل
ال�سماوي انت�صار ًا له ،وح�سم ًا للموقف.
والذي ي�ؤ ّكد هذه ال�صورة ما قام به النبي للتخ ّل�ص من
أمر لم تذكر
أق�سم على ترك � ٍ
ال�ضغط المما َر�س عليه� ،إذ � َ
الآيات ماه ّيتَه ،ولكننا نعرف من ال�سياق �أنه كان في الأ�صل
�أمر ًا مباح ًا له ،ف�آثر االمتناع عنه ،والغاية بح�سب تعبير
اج َك}.
الآيةَ { :ت ْب َتغِي َم ْر َض َ
ات أَ ْز َو ِ

في موروثنا الإ�سالمي هناك �أحاديث عديدة تحاول من
ال�ضرب على ال َوتَر الأخروي �أنْ ُت ِّ
خالل َّ
هذب �سلوك هذه
النوعية من الن�ساء خوف ًا من �سوء العاقبة ،وذلك من قبيل ما
وزوجها عليها
ُروي عن ال�صادق �أنه قال�( :أ ُّيما امر�أ ٍة باتت ُ
ٌ
�ساخط في َحق ،لم ُتق َبل منها �صالة حتّى َير�ضى عنها)(((.
والقيد المذكور في هذا الن�ص (في حق) مهم في فهم
((( سورة التحريم.4-3 :
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ح .25305
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�سائر الن�صو�ص ،فلي�ست الم�س�ألة مجرد غ�ضب الزوج على
زوجته مطلق ًا ،كي نقول �أنَّ هذه الن�صو�ص ذكورية ،بل في
الحاالت التي يكون فيها الحقّ معه ..فاهلل هو الح َكم ال َعدل،
لطرف ما بلحاظ جن�سه.
وهو ال ينت�صر
ٍ
• الزوجان يف مواجهة النتائج:

ومن جهة �أخرى ف�إنّ هذه الن�صو�ص التي تتح ّدث عن
العواقب الأخرو ّية الوخيمة لي�ست مق�صورة على المر�أة كي
ُيقال م ّرة �أخرى ب�أنها ُو ِ�ض َعت انت�صار ًا َّ
للذ َكر على الأنثى� ،إذ
نجد على �سبيل المثال الحديث النبوي التالي�( :أ ُّيما امر�أة
زوجها بل�سانها لم َيقبل اهلل منها ِ�صرف ًا وال عد ًال ،وال
�آذت َ
ح�سن ًة ِمن عملها ،حتّى تر�ض َيه ..........وكذلك ال ّرجل �إذا
كان لها ظالم ًا)(((.
والمتتبع للأحاديث يجد �أنّ هناك ت�أكيد ًا على ِّ
حق الزوج
في نيل االحترام على الم�ستوى ال�شخ�صي ،والتقدير لمقام
ال ِقوامة الذي اختاره اهلل له ،وربط ذلك بالر�ضا الإلهي عنها
في الآخرة.
((( الصدوق :األمالي ،ص .429
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ومن بين هذه الأحاديث ما روي عن النبي �أنه قال( :ال
ت�ؤ ّدي المر�أ ُة حقَّ اهلل «عزّوجل» ،حتّى ت�ؤ ّدي حقّ زوجها)(((.
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أ ُّيما امر�أة لم تَر َفق
بزوجها ،وح َملته على ما ال يقدر عليه ،وما ال ُيطيق ،لم ُيقبل
منها ح�سنة ،وتلقى اهلل وهو عليها غ�ضبان)((( .وعن الإمام
ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :أ ُّيما امر�أة قالت لزوجها:
وجهك خير ًا ،فقد َح ِبط عم ُلها)(((.
ما ر� ُ
أيت قط ِمن ِ
هذه ال�صور المذكورة في القر�آن وفي الأحاديث �صو ٌر
نمط ّية متك ِّررة تَظهر في �سلوك المر�أة المتن ِّمرة ب�أ�شكال
و�ألفاظ متغايرة ،وم�ؤ ّداها واحد ،وهي قد تكون ناتجة عن:
1ـ �سوء تربية في البيت الذي ن�ش�أَت فيه.
ب�سلوك � ِّأمها ،فال تعرف �أ�سلوب ًا �آخر
2ـ �أو ت�أ ُّثر ًا وتط ُّبع ًا
ِ
للتعامل مع الزوج �سوى ذلك.
وتحري�ضات �صديقا ِتها �أو و�سائل
ت�سويالت
3ـ �أو نتيجة
ِ
ِ
الإعالم والتوا�صل.
((( الكليني :الكافي ،ج ،5ص .9
((( الصدوق :األمالي ،ص .430
((( الصدوق :من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص .440
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نف�سه في نفخ روح ّية التن ّمر فيها،
4ـ ولربما ي�ساهم الزوج ُ
زوجها:
وذلك عندما تجد الزوجة �أن َ
َ
�ضعيف ال�شخ�صية ،ال يملك ثق ًة في نف�سه ،كثي َر التر ّدد،
�أـ
َ
قليل اله ّمة ،غي َر ُمبادر.
ب ـ �أو قد تخ ّلى عن م�س�ؤوليا ِته وواجباته الأ�سرية
نجز
الطبيعية ،فهي التي ُتن ِفق ،وهي التي تت� َّسوق ،وهي التي ُت ِ
المعامالت ،وهي التي تتابع ال�ش�ؤون التعليمية وال�صحية
لأبنائها� ..إلخ.
وبهذا تجد الزوجة �أنَّ َمن ُيف َت َر�ض به �أن تكون له ال ِقوامة،
و�إدارة �ش�ؤون الأ�سرة بالأ�صالة ،قد تخ ّلى عنها ،لتقوم هي
بتق ّم�ص �شخ�صية (�سي ال�س ّيد).
و�أ ّي ًا كانت الأ�سباب ،ف�إنّ عاقب َة مخالف ِة ال ِفطرة ال�سليمة،
والتم ّرد على نظام ال ِقوامة في الأ�سرة والذي ر�سم معال َمه
تمار�سه الزوج ُة
القر�آنُ الكريم ،وذلك من خالل الدور الذي ُ
المتنمرة ،لن َ
تقف �آثا ُره ال�سلبية عند حدِّ تهديد ا�ستمرا ِر
ِّ
العالق ِة الزوجية ،بما يتناغم مع قول اهلل «عزّوجل» لنب ِّيه
اجا َخ ْي ًرا ِّمن ُك َّن
{ع َسى َر ُّب ُه إِن َطلَّ َق ُك َّن أَن ُي ْب ِدل ُ
الكريمَ :
َه أَ ْز َو ً
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َي َب ٍ
ِح ٍ
ات َعا ِب َد ٍ
ات تَا ِئ َب ٍ
ات قَا ِن َت ٍ
ات ُّم ْؤ ِم َن ٍ
ِم ٍ
ات
ات َسائ َ
ات ث ِّ
ُم ْسل َ
بظال ِلها على تربية الأبناء،
َوأَ ْب َكا ًرا} ،بل وتتجاوز ذلك لتُلقي ِ

وبنا ِء �شخ�ص ّيا ِتهم ،وعلى الم�ستقبل الأخروي ال ُمظلم الذي
ينتظ ُرها حين تقف بين يدي اهلل «عزّوجل».
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روى ال�شيخ ال�صدوق في (من ال يح�ضره الفقيه) عن
جميل بن دراج عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» �أنه قال:
أيت ُّ
قط من وجهك خير ًا
(�أ ُّيما امر�أة قالت لزوجها :ما ر� ُ
فقد ح َبط عم ُلها)(((.
عند الحديث عن النكد في الحياة الزوجية ،ف�إن الكالم
يدور عادة حول الزوجة النكدية ..والرواية ال�سابقة تتناول
واحدة من ال�صفات وال�سلوكيات النمطية لهذا النموذج
من الن�ساء .ولكن الإن�صاف يقت�ضي �أن ُنع ِّمم الأمر على
الطرفين ..فالزوج قد يكون نكدي ًا تمام ًا كما �أن الزوجة قد
تكون كذلك ..والرواية التالية تح ّذر الرجل من �أن يتح ّول �إلى
((( الصدوق :من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص .440
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زوج نكدي .فقد روي عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه
قال�( :أخبرني �أخي جبرئيل ،ولم يزل يو�صيني بالن�ساء حتى
ظننت �أن ال يحل لزوجها �أن يقول لها �أف ،يا محمد ،اتقوا
اهلل عز وجل في الن�ساء ،ف�إنهن عوان بين �أيديكم) في � ْأ�سركم
وتحت �سلطتكم (�أخذتموهن على �أمانات اهلل عز وجل لما
ا�ستحللتم من فروجهن بكلمة اهلل وكتابه من فري�ض ِة و�سن ِة
و�شريع ِة محمد بن عبد اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ف�إنّ لهنّ
عليكم حق ًا واجب ًا ِلما ا�ستحللتم من �أج�سامهن ،وبما وا�صلتم
من �أبدانهن ،ويحملن �أوالدكم في �أح�شائهن حتى � َ
أخذهن
الطلق من ذلك ،ف�أ�ش ِفقوا عليهن ،وط ِّيبوا قلو َبهن حتى يقفن
معكم ،وال ُتكرهوا الن�ساء ،وال تَ�سخطوا بهن ،وال ت�أخذوا مما
�أتيتموهن �شيئ ًا �إال بر�ضاهن و�إذنهن)(((.
الن َكد:
• صناعة َّ

ثم �إنّ �صناعة النكد ال تقت�صر على عمر معين ،وال
على �شريحة محددة ،و�إن برزت في كثير من الأحيان عند
الأزواج الذين يتغ ّير نمط حيا ِتهم فج�أة .ففي حالة التقاعد
((( النوري :مستدرك وسائل الشيعة ،ج ،14ص .252

زوجي نكدي

115

من وظيفته مث ًال ،يعاني الرجل من حالة من الفراغ ،وتغ ّير
نمط الحياة ،والرتابة ،وقد ت�صحب ذلك حالة من فقدان
الإح�سا�س بالأمان االجتماعي ومجهولية الم�ستقبل بالن�سبة
�إليه مع كبر ال�سن ،والخوف من مفاج�آته التي قد ال ي�ستطيع
مواجهتها .وقد يكون المزاج النكدي نا�شئ ًا عن �سوء تربية
في الطفولة ،من خالل الكبت واالحتقار� ..أو ت�أ ّثر ًا بالبيئة
التي عا�ش فيها مع والديه ِمن َقبل ،ف�أخذ عنهما تجربتهما
في الحياة الزوجية� .أي �أنها في كثير من الأحايين لي�ست
متع ّمدة ،ولذا يجب التعامل معها بعيد ًا عن �سوء الظن
بالتق�صد.
واالتهام
ّ
التفنن يف الن َكد:
ُّ
•

والغريب في الأمر �أن الإن�سان النكدي يتف ّنن في �أ�ساليب
التنكيد و ُي ِبدع فيها ،مما يفتح له مجا ًال وا�سع ًا لكي ُي�شبع نهمه
في هذا الإطار .يقال �أن �أحد الأزواح وبعد معاناته مع زوجته
النكدية ،هداه اهلل �إلى فكرة عبقرية ظن �أنها �سوف تريحه
قلي ًال من النكد اليومى ،فاقترح على زوجته �أن يقت�سم معها
�أيام الأ�سبوع ،يوم نكد ويوم دون نكد ،وبعد موافقة الزوجة
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على م�ض�ض طار الزوج فرح ًا لنجاحه فى �إتمام االتفاق الذى
بمقت�ضاه �سيفوز بن�صف عمره بال نكد .ومن خالل القرعة
�صار �أول يوم من ن�صيبها ،فتفننت الزوجة فى كل �أ�ساليب
و�صنوف النكد على الزوج ،وهو �صابر ،ولكن ما �إن جاء اليوم
التالي حتى وجد الزوجة تترنم مع نف�سها «بكرة بكرة النكد
بكرة» ،وبذلك ن ّكدت عليه يوم �إجازته من النكد �أي�ض ًا.
النكدي:
• أهم صفات َّ

ومع الت�أكيد على �أنني ل�ست في وارد االنت�صار لهذا
الطرف �أو ذاك� ،إال �أن ندرة الكالم عن الزوج النكدي
ت�ستدعي مني �أن �أر ّكز على هذا النموذج من الأزواج ..و�أهم
�صفاته والتي ي�شترك في كثير منها مع الزوجة النكدية،
ومعرفة ال�صفات تعين على الت�شخي�ص ثم العالج:
 .1عاب�س كثير ال�صمت عند مجال�سته لزوجته و�أ�سرته،
ال يتداول �ش�ؤون الحياة الزوجية وال غير ذلك من الق�ضايا،
و�إذا تح ّدث افتعل الم�شكالت والخالفات.
� .2ض ّيق ال�صدر ،وقابل لال�شتعال غ�ضب ًا لأتفه الأ�سباب،
فهو ّ
ي�ضخم الأمور الب�سيطة ،ويح ّولها �إلى محور للنزاع.
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 .3كثير الت�ش ّكي من الو�ضع المحيط به ،ال�سيما الو�ضع
المحيط به في المنزل.
 .4ال يعرف من الحياة الزوجية �إال الفرا�ش ،وب�شكل يخلو
من �أية م�شاعر ،فهو بالن�سبة �إليه غر�ض ج�سدي بحت.
 .5ال يمانع �أن يح ّول لحظات ال�سعادة التي تغمر البيت
�إلى �أجواء من الغ�ضب وال�صراخ والحزن والتعا�سة ..فهو من
جهة عاجز عن ُ�صنع الو�ضع الذي ُير�ضيه ،وي�صعب عليه من
جهة �أخرى �أن يرى َمن حوله �سعداء ،ولذا فهو �سرعان ما
يقلب الطاولة على الجميع.
 .6ي�سترجع �أحداث الما�ضي ال�سلبية كو�سيلة تنكيد
م�ضمونة ،فيذ ّكر زوجته �أو �أبناءه ب�إخفاقاتهم �أو ببع�ض
مواقفهم ال�سابقة ،بكالم مبا�شر� ،أو غير مبا�شر ،وبالهمز
واللمز.
� .7سيء الظن ..ف�إذا ت�ص ّرف �أحد الأطراف بما ال يروق
ق�صده ل�شخ�صه.
له ،اتّهمه بالتع ّمد و�أنه َ
• دراسة علمية:

�أ�ستاذ علم النف�س في جامعة دينفر الأميركية وخبير
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العالقات الزوجية وال�صراعات الناجمة عنها (هوارد
ماركمان) �أجرى درا�سة حول ت�أثير النكد على ا�ستمرار
الحياة الزوجية ،و�شملت مئات من الم�شاركين من الن�ساء
والرجال ،وتو�صل من خاللها �إلى �أنّ الأزواج الذين يفقدون
�سعادتهم بعد خم�سة �أعوام على زواجهم يزداد لديهم
التوا�صل ال�سلبي (النكد) بن�سبة � % 20أكثر من غيرهم.
وقال ماركمان�( :إنّ طرفي العالقة غالب ًا ما ي�ستخدمان
النكد في وقت مع ّين ،مع ذلك ،ف�إنّ ال�شركاء الذين يتن ّبهون
لذلك ويحاولون كبح جماح نكدهم المتبادل ،يمكنهم �أن
الحب الذي
يحافظوا على م�سار عالقتهم ،وحتى على
ّ
ُبنيت عليه العالقة� .أما من ي�سيطر النكد على عالقتهم،
فم�صيرهم االنف�صال غالب ًا) .ومن هنا ف�إن الطرف الذي
يعاني من نكد الآخر (زوج ًا كان �أو زوجة) ويحر�ص على
العالقة القائمة بين الطرفين عليه �أن يتعامل مع الطرف
النكدي من خالل مجموعة من الإجراءات:
 .1مدح الطرف النكدي ،لأنه غالب ًا ما يعاني من ال�شعور
بعدم الأمان ،وعدم اهتمام الآخرين به� ،أو كثرة االنتقادات
الموجهة �إليه.
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 .2تجاهل الأزمات التي يفتعلها الطرف النكدي ،والتي
غالب ًا ما تكون دون �سبب حقيقي ،واالهتمام بالأبناء وب�أمور
�أخرى تبعده عن االنجرار �إلى ملعب الخ�صومة والنزاع.
 .3ا�ستخدام �أ�سلوب الحوار والتقارب مع الطرف النكدي
في الأوقات المنا�سبة في �إطار من المودة والحب لإذابة
الخالفات والم�شكالت المفتعلة والحفاظ على ا�ستقرار
الأ�سرة وا�ستمراريتها.
 .4محاولة تحديد ال�سبب الرئي�س وراء الحالة النكدية..
ف�إنْ كان هو الفراغ مث ًال� ،سعى الطرف �إلى توجيه النكدي
�إلى ما ي�شغل به وقته ب�شكل مفيد.
 .5قلة العاطفة والرومان�سية قد تكون من �أ�سباب النكد
الزوجي ،وعلى الطرف الآخر البحث عن الو�سائل التي من
خاللها يمكن �إنعا�ش هذا الجانب من الحياة الزوجية وابتكار
الأ�ساليب الكفيلة بتغيير المزاج الرومان�سي لديه.
• أجواء انسجام:

�إن الحياة الزوجية بحاجة �إلى �أجواء االن�سجام والراحة
النف�سية والطم�أنينة ،ومن هنا نجد �أن اهلل «عز وجل» يب ّين
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ِن
�أنّ ِقوام الحياة الزوجية هو ال�سكن والمودة والرحمةَ { :وم ْ
آ َيات ِ
اجا ِّل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل
ِه أَ ْن َخل َ
َق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً

ِك َل َي ٍ
ون}(((،
ِن فِي َذل َ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّ
والنكد الذي قد ي�صدر عن الزوج �أو الزوجة يع ّد حالة
مر�ضية بحاجة �إلى ت�شخي�ص ومبادرة �إلى العالج قبل �أن
ي�ستفحل المر�ض وي�صعب الحل.

((( سورة الروم.21 :

ضيق الصدر

يم�ض على َعقد
(ن) فتاة في الع�شرين من عمرها ،لم ِ
ِقرانها �أكثر من �شهر ،تقف مع والدها �أمام �إحدى غرف
المحكمة بانتظار الدخول على قا�ضي الأحوال ال�شخ�صية،
�أم ًال في الح�صول على الطالق من زوجها (ج) الذي ال
يكبرها �أكثر من ثالث �سنوات .على وجهها مزيج من م�شاعر
الغ�ضب والحزن ،وعيناها المحم ّرتان تقوالن الكثير...
�أما الأب ف�إنه ال يفت�أ يتمتم بكلمات تفوح منها رائحة اللوم
والعتاب ،وهو ي�سعى لإخفاء حالة الإحراج التي ي�شعر بها
ج ّراء كونه في مثل هذا الو�ضع الذي ال يح�سده عليه �أحد...
لك ال فائدة ُترجى منه ..فحاله ال تن�صلح.
الأب :قلت ِ
وتر ّد البنت المنكوبة� :أنتم �أجبرتموني على الزواج..
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�أردتُ �أن �أكمل درا�ستي ف�أجبرتموني على الزواج.
الأب :لن تتنازلي عن فل�س واحد ..البد �أن ُنحرق قلبه
كما �أحرق قلبك ال�صغير� ..أنا يعاملني بهذه الطريقة؟ تم ّهلي
حتى ندخل على القا�ضي لتعلمي ما �س�أفعل.
وتدخل (نون) مع �أبيها ،لتبقى في دهاليز المحكمة
و�أروقتها �أ�شهر ًا طويلة -ولربما ل�سنوات -حتى ي�صدر الحكم
النهائي ،فهي لي�ست �أ ّول من تقدم بطلب الطالق ،ولن تكون
�آخر زوجة ...فمثلها بالمئات ،كما �أن مثل هذه الق�ضايا ال
تقف -عادة -عند ح ّد مع ّين ،بل هي قابلة لأن تتط ّور بحيث
يرفع ك ّل طرف ق�ضايا �أخرى ذات �صلة� ،إما انتقام ًا� ،أو
با ّدعاء �ضياع الحقوق� ،أو لإنقاذ الأبناء من براثن الطرقف
الآخر الذي (ال يخاف اهلل)!
• تعددت األسباب والطالق واحد:

كثيرة هي الدرا�سات واال�ستبانات المن�شورة بخ�صو�ص
�أ�سباب الطالق� ،إال �أن (�ضيق ال�صدر) من العوامل الرئي�سة،
وفي المقابل ف�إن (�شرح ال�صدر) من العوامل المه ّمة ل�ضمان
ا�ستمرار العالقة الزوجية ،ف�ضيق ال�صدر قد يبلغ ح َّد ما في

�ضيق ال�صدر
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ِم ا َ
ض ِب َما
أل ْر ُ
قول اهلل «عز وجل»َ } :ح َّتى ِإذَا َضاق ْ
َت َعلَ ْيه ُ
َت َعلَ ْيه ِْم أَن ُف ُس ُه ْم{(((.
َر ُح َب ْت َو َضاق ْ

و�شرح ال�صدر من الأهمية بمكان حتى منَّ اهلل «عز وجل»
توجه �إلى
به على نبينا الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» حين ّ
ربه بالخطاب  -على ما هو المروي -قائ ًال�( :أي رب� ،أنه
قد كان �أنبياء قبلي ،منهم من َّ
�سخرت له الريح ،و منهم
من كان ُيحيي الموتى) فك�أنه يطلب من اهلل �أن يعطيه ما
يق ّوي به �ش�أنه ،و ُي ِّ
عزز به دوره في �إبالغ الر�سالة ،فجاءه
نك
َك َص ْد َر َكَ ،و َو َض ْع َنا َع َ
َم َن ْش َر ْح ل َ
الخطاب القر�آني} :أَل ْ
ِو ْز َر َك ،ال ِ
َك ذ ِْك َر َك{((( ،لأن
ض َظ ْه َر َكَ ،و َر َف ْع َنا ل َ
َّذي أَن َق َ
�شرح ال�صدر يعني �أن يكون قلب الإن�سان وا�سع ًا كالبحر ،ال
تظهر فيه الم�ؤثرات ال�سلبية ،و�إذا ظهرت �سرعان ما تختفي
وتزول ،ويبقى البحر.
• النيب موسى وشرح الصدر:

�شرح ال�صدر كان هو المطلب الأول للنبي الكريم مو�سى
((( سورة التوبة.118 :
((( سورة الشرح.4-1 :
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«عليه ال�سالم» حين �أمره اهلل «عز وجل» �أن يب ّلغ كلمته
ِر َع ْو َن إ َِّن ُه َطغَى{((( ،فقالَ } :ر ِّب
لفرعون} :اذ َ
ْه ْب ِإلَى ف ْ
اش َر ْح لِي َص ْدرِي{((( ،فما الذي كان يقلقه ويخافه؟ } َر َّب َنا
ْ
ط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَن َي ْطغَى{((( ،و } َر ِّب إ ِِّني
اف أَن َي ْف ُر َ
إ َِّن َنا َن َخ ُ
اف أَن َي ْق ُتل ِ
اف أَن ُي َك ِّذ ُب ِ
ُون{(((.
َنب َف َأ َخ ُ
أَ َخ ُ
َي ذ ٌ
ونَ ...و َل ُه ْم َعل َّ
وهذا يعني �أنه عند طغيان الطرف الآخر الذي نتعامل
معه ،وتجاوزه الح ّد في �أدب التعامل ومراعاة طبيعة العالقة،
وقيمة الإن�سان ،وعندما يفرط الطرف الآخر في�شتم وي�سئ،
فنحن بحاجة حينئذ �أن يكون قلبنا كالبحر الذي ي�ستقبل
الماء الآ�سن ،ويواجه الريح العنيفة ،فال يت�أ ّثر ،و�إذا ت�أ ّثر
�سرعان ما يعود �إلى حالته ال�سابقة ،ويبقى قوي ًا قادر ًا على
النهو�ض من جديد واال�ستمرار في طريقه.
• طالق ضيق الصدر:

وعلى ما تق ّدم ،ف�إن عام ًال مهم ًا في بروز الم�شكالت
((( سورة طه.24 :
((( سورة طه.25 :
((( سورة طه.45 :
((( سورة الشعراء.14-12 :
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ّ
وت�ضخمها -ال�سيما عند حديثي
التي تواجه الزوجين
العهد بالزواج -يتم ّثل في �ضيق ال�صدر عند الطرفين،
ومتى ما تحلى الطرفان ب�سعة ال�صدر ،ف�إنّ بمقدورهما �أن
ُيكمال م�شوار الحياة ...و�إن كبا �أحدُهما �أخذ الآخ ُر بيده،
تحد وال (ك�سر عظم)،
لأن الم�س�ألة عندهما لي�ست م�س�ألة ٍّ
و�إنما هو كيان توافقا على �إن�شائه ،وتعاهدا على بذل الجهد
لتر�سيخ �أركانه ،ولأ ّنهما ُيدركان �أن العفو عن زلل الآخر لن
يزيد َمن عفا �إال عز ًا.
• وصفة مساوية:

هناك ثالثة �أبعاد ل�صحة الإن�سان:
الكلى والجروح
� .1صحة الج�سد :ويقابلها مث ًال �أمرا�ض ِ
وارتفاع �ضغط العين� ...إلخ.
 .2ال�صحة العقلية :ويقابلها مث ًال الف�صامَ ،
الخ َرف،
اال�ضطراب ثنائي القطب� ...إلخ.
 .3ال�صحة النف�سية :ويقابلها ا�ضطرابات من قبيل:
القلق ،االكتئاب النف�سي ،ال ُّرهاب� ...إلخ.
وتعتبر ال�ضغوط النف�سية واحدة من �أكثر العوامل النف�سية
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�شيوع ًا والم�ؤ ّثرة �سلب ًا على ال�صحة الج�سدية �أو النف�سية
�أو العقلية ،وتترتّب عليها ا�ضطرابات كالأرق ،واالكتئاب،
و�ضعف التركيز ،و�سرعة الغ�ضب ،و�سوء اله�ضم ،والإجهاد
ال�سريع ،وارتفاع �ضغط الدم� ....إلخ.
ال�ضغط النف�سي قد ينتج عن المواقف ال�صعبة التي
نم ّر بها في حياتنا ،في فترة زمنية محدودة جد ًا ،كفترة
االختبارات المدر�سية التي يم ّر بها الطالب مث ًال� ،أو ممتدة
ن�سبي ًا كحالة الفقر مث ًال ،والم�شاكل الزوجية التي ال تجد
�أفق ًا لح ّلها.
ولي�س بال�ضرورة �أن تكون هذه المواقف ال�صعبة �أمور ًا
محزنة ،كالإعاقة والخالفات الزوجية وفقدان عزيز ،بل قد
تكون �أمور ًا �سعيدة من قبيل الإقبال على الزواج �أو االنتقال
�إلى بيت جديد ...كل هذا قد ي�سبب ال�ضغط النف�سي والذي قد
ي�ؤ ّثر على حياة الإن�سان ب�شكل �سلبي ،على الم�ستوى الج�سدي
والعقلي والنف�سي ،وبالتالي على عطاء الإن�سان ،وفاعليته في
الحياة ،وكيفية تعامله مع الم�س ِّببات والخلفيات العملية لهذا
ال�ضغط النف�سي ،وعلى م�ستوى العالقة مع الطرف الآخر
الذي قد يكون �شريك ًا في الو�ضع القائم.
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القر�آن �أ�شار �إلى �إمكانية �أن يعي�ش الإن�سان تحت وط�أة
ال�ضغط النف�سي نتيجة المواقف ال�صعبة التي قد تتراكم
فتكون �ضخمة من حيث الكم� ،أو ب�سبب نوعية تلك المواقف،
�أي من حيث الكيف.
يق َص ْد ُر َك ِب َما
َم أَ َّن َك َي ِض ُ
قال اهلل «تعالى»َ } :و َل َق ْد َن ْعل ُ
ُون{((( وهو و�صف لحال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
َي ُقول َ

وهو يعي�ش التحدِّ يات المتزايدة ،ويواجه المواقف ال�صعبة،
خالل محاوالته المتعاقبة على مدى �سنوات لإقناع قري�ش
بر�سالته� ...ضيق ال�صدر هنا تعبير عن حجم ال�ضغط النف�سي
الذي كان يعاني منه النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في تلك
الظروف المقترنة بالتكذيب واال�ستهزاء والتحقير والإهانة،
وتعذيب وقتل بع�ض الم�ؤمنين ،وعدم ا�ستجابة ال�سماء
لمطالبات الم�شركين بنزول الآيات المادية (المعاجز)،
ومحدودية عدد الم�ؤمنين بالر�سالة ،واقت�صارهم في الأعم
الأغلب على الم�ست�ضعفين من النا�س ،وعدم وجود �أفق وا�ضح
لتغ ّير الأو�ضاع �إلى الأح�سن ،و�أمثال ذلك.
ونجد �أي�ض ًا نداء النبي مو�سى «عليه ال�سالم» حين جاءه
((( سورة الحجر.97 :
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وسى أَ ِن
الأمر الإلهي بالقيام بالر�سالةَ } :و ِإ ْذ َنا َدى َر ُّب َك ُم َ
َال َر ِّب إ ِِّني
ا ْئ ِت ا ْل َق ْو َم َّ
ون ،ق َ
ِر َع ْو َن أَ َل َي َّت ُق َ
الظا ِلم َ
ِينَ ،ق ْو َم ف ْ
ِسانِي َف َأ ْر ِس ْل
اف أَن ُي َك ِّذ ُب ِ
يق َص ْدرِي َو َل َي َ
أَ َخ ُ
نطل ُ
ونَ ،و َي ِض ُ
ِق ل َ

ون{((( ...من الوا�ضح هنا ت�أثير ال�ضغط النف�سي
ِإلَى َها ُر َ
على �إمكانية النجاح في �أداء المهمة ،وعلى �أداء بع�ض
نطل ُِق ل َِسانِي{..
الأع�ضاء لوظائفها بال�شكل المطلوب } َو َل َي َ
�أي �أن ال�ضغط النف�سي يعيق فاعلية الإن�سان.

ولكي ُيحا َفظ على ال�سالمة النف�سية للنبي «�صلى اهلل
عليه و�آله» ،ولكي ي�ستطيع �أن ي�ؤ ّدي الر�سالة بالم�ستوى
المطلوب منه ،وكي ال ُتحبطه تلك المواقف� ،أو ُتق ِّلل من
الحجر َو�صفة �سماوية
ن�شاطه وفاعليتهَ ،ق ّدمت �آيات �سورة ِ
مر َّكبة تتم ّثل بالآتي:
� -1أن يعي�ش الإن�سان الإح�سا�س بالثقة باهلل «تعالى»..
بقدرته ورحمته وعدالته و�إحاطته بالأمور ليعي�ش الأمل
ِيم ....إ َِّنا
ِن َر َّب َك ُه َو ال َ
ْخال ُ
والتفا�ؤل بالم�ستقبل} :إ َّ
َّق ا ْل َعل ُ
ِين{(((.
َك َف ْي َن َ
ْم ْس َت ْه ِزئ َ
اك ال ُ
((( سورة الشعراء.12-10 :
((( سورة الحجر.95-86 :
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 -2عدم تقييم الأمور بح�سب ظاهرها ،بل ال�سعي المتالك
الوعي ب�سنن اهلل في الوجود وبفل�سفة التن ّوع وتق ّلبات الحياة:
َح َز ْن
اجا ِّم ْن ُه ْم َو َ
}َ
ال ت ْ
َم َّد َّن َع ْي َن ْي َك ِإلَى َما َم َّت ْع َنا ِب ِه أَ ْز َو ً
ال ت ُ
َعلَ ْيه ِْم{(((.
 -3اعتماد ال�صفح منهج ًا في التعامل مع الإ�ساءات،
و�إرجاء محا�سبة الم�سيئين �إلى يوم الح�ساب الدقيق والعادل
والنا�شيء عن الإيمان العميق والإح�سا�س الدائم بالحقيقة
ات َوا َ
الس َما َو ِ
ِال
ض َو َما َب ْي َن ُه َما إ َّ
أل ْر َ
الأخرويةَ } :و َما َخلَ ْق َنا َّ
ِيل{(((.
ْجم َ
ْح ِّق َوإ َّ
الس َ
ِبال َ
الص ْف َح ال َ
َاص َف ِح َّ
اع َة آل ِت َي ٌة ف ْ
ِن َّ
 -4اتخاذ خطوة اجتماعية بالتق ّرب �إلى الأجواء التي
ين�سجم معها الإن�سان وي�شعر باالرتياح �إليها الن�سجامها معه
ِض
اخف ْ
فكري ًا �أو نف�سي ًا �أو من حيث الميول و�أمثال ذلكَ } :و ْ
ِين{((( ،فالتوا�ضع مفتاح تقوية العالقة
اح َك ِلل ُْم ْؤ ِمن َ
َج َن َ
بهم ،وتحقيق المزيد من االن�سجام والت�آلف والتالحم.
-5االنفتاح على القر�آن بمفاهيمه التي ُتق ّدم لنا فل�سفة
((( سورة الحجر.88 :
((( سورة الحجر.85 :
((( سورة الحجر.88 :
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الحياة ،وبتوجيهاته التي ُتخ ِّفف من �أوجاعنا النف�سية،
ْمثَانِي
وبق�ص�صه التي ُتقدِّ م ال ِع َبرَ } :و َل َق ْد آ َت ْي َن َ
اك َس ْب ًعا ِّم َن ال َ
يم{(((.
َوا ْل ُق ْر َ
آن ا ْل َع ِظ َ
 -6الإقبال على ِذكر الت�سبيح والتحميد وال�سجود
يق
َم أَ َّن َك َي ِض ُ
والعبادة ،وعلى ر�أ�سها ال�صالةَ } :و َل َق ْد َن ْعل ُ

ين،
الس ِ
َص ْد ُر َك ِب َما َي ُقول َ
اج ِد َ
َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َوكُن ِّم َن َّ
ُون ،ف َ

ِين{.
اع ُب ْد َر َّب َك َح َّتى َي ْأ ِت َي َك ا ْل َيق ُ
َو ْ

تح�صلت
في علم النف�س الإيجابي المعا�صر -في نتائج ّ
قبل �أربعة عقود فقط� -أنّ التدين وفعالية الذات وال�صالبة
النف�سية والدعم االجتماعي والعالقات الطيبة والتفا�ؤل تم ّثل
مجموعة من �أهم عوامل وقاية ومقاومة ال�ضغوط النف�سية،
وهو ما يتوافق مع ما جاء في هذه ال�سورة المباركة.

((( سورة الحجر.99-97 :
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جاء في جانب من و�صية �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طالب «عليه ال�سالم» البنه الح�سن المجتبى «عليه ال�سالم»
ني ،اجعل
التي كتبها له بعد من�صرفه من �صفين( :يا ُب ّ
لغيرك ما
غيرك ،ف�أح ِبب ِ
نف�سك ميزان ًا فيما بينك وبين ِ
َ
حب لنف�سك ،واكره له ما تكره لها)(((.
ُت ّ
هذه هي القاعدة المعروفة بالقاعدة الذهبية ّ
وتتلخ�ص
حب
في العبارة التي ذكرها الإمام�( :أح ِبب ِ
لغيرك ما ُت ّ
لنف�سك ،واكره له ما تكره لها) ،و�صيغت بعبارات مختلفة
ولكن م�ؤ ّداها واحد.
((( الشريف الرضي :نهج البالغة ،الكتاب .31
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وهي واحدة من قواعد العالقات مع الآخرين في الفل�سفة
الأخالقية وفي الأديان ،ومن القواعد الأو�سع انت�شار ًا في
التعاليم الأخالقية في العالم والأكثر ِق َدم ًا� ،إذ كان لها موقع
قدم في ح�ضارات ما بين النهرين وال�صين وفي البوذية
والكونفو�شيو�سية والزراد�شتية وغيرها ،كما تح ّدث عنها
فال�سفة اليونان ،وقد تم �إعالنها ر�سمي ًا في برلمان �أديان
العالم �ضمن �إعالن (نحو �أخالق عالمية) عام .1993
• قاعدة واضحة:

ومما يم ّيزها ويجعلها مفهومة ووا�ضحة لكل �أحد وال
تحتاج �إلى االعتماد على الآخرين لتقديم الإجابة حول
طبيعة الموقف الذي ينبغي �أن يتّخذه الإن�سان في ظرف
ما� ،أنها ال تحمل في داخلها � َّأي توجيه لفعل مح ّدد �أو ترك
محدد ،فهي ال تقول( :كن �صادق ًا مع الغير كما تحب �أن يكون
الآخرون �صادقين معك)� ...أو (ال تكن كاذب ًا مع الغير كما
ال تحب �أن يكون الآخرون كاذبين معك)� ...أو (كن عاد ًال
في قرارك كما تحب للآخرين �أن يحكموا بالعدل معك في
هذا الموقف)� ...أو (ا�شهد بالحقّ �أمام القا�ضي كما تحب
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�أن َي�شهد الآخرون لك بالحق) ...وال تقول لك( :هذا الفعل
مقبول وذاك مبغو�ض).
بل هي تقدِّ م معادلة وا�ضحة جد ًا ،معادلة وجدانية �سهلة
التطبيق� ،ضع نف�سك مكان الآخر في هذا الموقف ،ثم انظر
تحب �أن يكون ت�ص ّرف الآخر معك فيه ،وبناء على ذلك
ماذا ّ
ت�ص َّر ْف تجاهه بالمثلّ ،
وبغ�ض النظر عن �أي تمايز بينك
وبينه.
بالطبع ،ف�إن نجاح هذه القاعدة يقوم على �أ�سا�س افترا�ض
حب الخير لنف�سك وترف�ض ال�ش ّر لها ،و�إال ف�إنّ
م�سبق ب�أ ّنك ُت ّ
تطبيقها يكون خاطئ ًا فيما لو كان الإن�سان مع ّقد ًا �أو مري�ض ًا
حب �أن ُي َّ
عذب بيد الآخرين مث ًال.
عقلي ًا �أو نف�سي ًا و ُي ّ
�أما ت�سميتها بالقاعدة الذهبية فتعود �إلى القرن 17
الميالدي من قبل بع�ض رجال الدين الم�سيحيين ،وذلك
للداللة على تف ّوق هذه القاعدة على �سائر القواعد الأخالقية.
• يف التعاليم اإلسالمية:

ولهذه القاعدة ح�ضور وا�ضح وقوي في التعاليم
الإ�سالمية ،و�أ ّكدت عليها ن�صو�ص عديدة.ويمكن تق�سيم
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الن�صو�ص الإ�سالمية في هذا الإطار �إلى ق�سمين ،الن�صو�ص
الم�ص ِّرحة بالقاعدة ،وهي ن�صو�ص حديثية فقط ،مثل و�صية
الإمام علي البنه ،والن�صو�ص التي تقدِّ م �أمثلة عملية على
القاعدة ،وهي قر�آنية وحديثية ،وذلك مثل قوله «�سبحانه
ِين ،ال ِ
اس
ين ِإذَا ْ
الن ِ
اك َتالُو ْا َعلَى َّ
َّذ َ
وتعالى»َ } :و ْي ٌل ِّلل ُْم َط ِّفف َ
تحب
وه ْم ُي ْخ ِس ُر َ
َي ْس َت ْوف َ
ون{((( فكما ّ
ُوه ْم أَو َّو َز ُن ُ
ُونَ ،و ِإذَا كَال ُ
أوف للنا�س حقهم عندما
�أن ت�ستوفي حقك عند ال�شراءِ � ،
تبيع لهم ،مع مالحظة ا�ستعمال كلمة (النا�س) بما يدل على
عمومية تطبيق القاعدة بغ�ض النظر عن التمايز الديني فيما
بينهم.
وهكذا نجد في �سورة ال�ضحى خطاب ًا موجه ًا لر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» في �إطار تطبيقي للقاعدة الذهبية،
حيث تبد�أ الآيات بتذكيره ب�أو�ضاعه الخا�صة ال�سابقة
ومعاناته و�أمنياته �آنذاك في هذا الإطار ،ثم مطالبته ب�أن
يتعامل مع الآخرين وفق التجربة التي عا�شها وما كان يتمناه
ال َف َه َدى،
ِيما فَآ َوىَ ،و َو َج َد َك َض ًّ
لنف�سه} :أَل ْ
َم َي ِج ْد َك َيت ً
ِل
السائ َ
َو َو َج َد َك َعائِال َف َأ ْغ َنىَ ،ف َأ َّما ا ْل َيت َ
ِيم فَال َت ْق َه ْرَ ،وأَ َّما َّ

((( سورة المطففين.3-1 :
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َح ِّد ْث{((( ،فلم تخ�ص�ص الآية
فَال َت ْن َه ْرَ ،وأَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك ف َ
في حديثها التوجيهي هذا عنوان اليتيم �أو ال�سائل والمحتاج،
بل هو حديث مطلق ال�سيما بلحاظ �أن ال�ضحى من �أوائل
ال�سور المكية ،وغالبية المجتمع �آنذاك من الم�شركين.
حب من �صديقك �أن ُيخل�ص لك في �صداقته،
�إذن ،كما ُت ّ
ويقف �إلى جوارك في المل ّمات ،فعليك �أن تبادله ذلك.
وكما تحب من جارك �أن يراعي الجيرة فال يزعجك..
راقب �سلوكك وراجع ت�صرفاتك تجاهه ،هل �أنت له كما تحب
�أن يكون هو لك؟
وكما تريد من الآخرين �أن يعاملوك باحترام و�أنت
تقود �سيارتك� ،أو حين ُتنجز معاملة� ،أو عندما ّ
تتب�ضع في
الأ�سواق� ،أو عندما تقف في الطابور ..كن �أنت لهم كما تحب
لهم يكونوا لك.
راعى �إن�سانيتُك و�شخ�صيتُك حين ت�سافر �إلى
وكما تود �أن ُت َ
بلد �آخر ،وتنزعج لو �أن �أحد ًا احتقرك لأنك عربي� ،أو �أهانك
لأنك م�سلم ..كذلك را ِع �أنت �إن�سانية الوافدين �إلى وطنك.
((( سورة الضحى.11-6 :
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وكما تحب من عد ِّوك �أو خ�صمك �أن يعاملك بالعدل
والإن�صاف ،فال يتج ّنى عليك ،وال يبهتك ،وال يلج�أ �إلى
الكذب �أو �شهود الزور ،فعليك �أن تعامله بمثل ذلك ..وعلى
هذا فق�س ،فالمعيار واحد.
• تطبيق علَوي:

في كتاب الم�صنف لعبدالرزاق ال�صنعاني عن الح�سن
الحرورية قالواَ :من
علي «ر�ضي اهلل عنه» َ
قال( :لما َقتَل ٌّ
ه�ؤالء يا �أمي َر الم�ؤمنين؟ �أكفا ٌر هم؟ قالِ :من الكفر َف ّروا.
قيل :فمنافقون؟ قال� :إن المنافقين ال يذكرون اهلل �إال قلي ًال،
وه�ؤالء يذكرون اهلل كثير ًا .قيل :فما هم؟ قال :قو ٌم �أ�صابتهم
و�ص ُّموا)(((.
فتن ٌة ف َع ُموا فيها َ
كان الإمام علي «عليه ال�سالم» في حالة حرب مع
الخوارج ،وكان ب�إمكانه توظيف ال�س�ؤال ال�سابق لم�صلحته
ال�سيا�سية في هذا ال�صراع ،فيحكم عليهم بالكفر� ،إال �أنه
العدل
�أن�صفهم في الو�صف كل الإن�صاف ..لماذا؟ لأنه رج ُل ِ
والإن�صاف ..كان �أبعد ما يكون عن الظلم.
((( الصنعاني :المصنف ،ج ،10ص .150

القاعدة الذهبية

137

• ال تظلِم:

ولذا ُيكمل «عليه ال�سالم» و�صيته البنه الح�سن فيقول:
(وال تَظ ِلم كما ال ُتحب �أن ُتظ َلم) ...فالإن�سان قد ينزعج
من الظلم حين يكون �ضعيف ًا ،ولكنه عندما ي�صبح قوي ًا يبرر
لنف�سه ،وي�ستح�سن بع�ض �صور الظلم بمبررات مختلفة ،وهنا
عليه �أن يتذكر �أن دوام الحال من المحال ،و�أن الدوائر �ستدور
عليه في يوم ما ...قد يفقد الموقع القوي ،قد يفقد �صحته،
�سيكبر وي�ضعف ...ثم �إن عقوبة الظالم في الآخرة �شديدة،
ويوم المظلوم على الظالم �أ�ش ّد من يوم الظالم على المظلوم.
عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إنه لي�أتي العبد
يوم القيامة وقد �س َّر ْت ُه ح�سنا ُته ،فيجئ الرجل فيقول :يا رب
ظلمني هذا ،في�ؤخذ من ح�سناته فيجعل في ح�سنات الذي
�س�أله ،فما يزال كذلك حتى ما يبقى له ح�سنة ،ف�إذا جاء من
ي�س�أله نظر �إلى �سيئاته فجعلت مع �سيئات الرجل ،فال يزال
ي�ستوفى منه حتى يدخل النار)(((.
�إذن �ضع نف�سك مكان المظلوم لتعرف فداحة الأمر.
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج  ،2ص .1771
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ح�سنَ
ثم �أ�ضاف «عليه ال�سالم»( :و�أَ ِ
ح�سنْ كما ُت ِح ُّب �أنْ ُي َ
ف�س َك ما ت�ستَق ِب ُح ِمن َغ ِيركَ ،وا ْر َ�ض من
�إليك ،وا�ستَق ِبح ِمن َن ِ
نف�سك ،وال َت ُقل ما ال تَع َلم و ِ�إن َق َّل
ال َّنا�س بما تَر�ضا ُه لهم ِمن ِ
ما تع َلم ،وال َت ُقل ما ال ُت ِح ُّب �أن ُي َ
قال َلك).
• أ ّم الزوج:

وهنا �أود �أن �أخ�ص�ص كالمي للعالقة بين �أ ّم الزوج
والك ّنة ،لأن ال�ضحية في كثير من الأحيان يكون هو االبن،
�أي الزوج ...فالمفتر�ض �أن تكون العالقة بينهما قائمة على
�أ�سا�س من:
 .1الود
 .2االحترام
 .3الت�سامح
 .4مراعاة طبيعة العالقة االجتماعية الجديدة
 .5تف ّهم كل طرف لنف�سية الآخر وخ�صو�صياته ،ال�سيما
بلحاظ قدومه من بيئة �أ�سرية مختلفة و�أ�سلوب متمايز
في الحياة.
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ويزداد الأمر �ضرورة و�أهمية �إذا كانت الك ّنة �ستعي�ش مع
�أم زوجها في نف�س البيت� ،إال �أن عديد ًا من الأ�سر  -ال�سيما
حديثة التكوين  -تعاني من م�شكلة ّ
تدخل �أم الزوج وانفعاالتها
الع�صبية التي قد ت�صل �إلى حد مطالبة االبن بتطليق زوجته
�أو تنكيد العي�ش عليها ،مما قد ي�ؤدي �إلى تفككها ،وذلك
ب�سبب:
 .1غيرة �أم الزوج
� .2أو جهلها في طريقة التعامل مع الك ّنة
� .3أو النعكا�سات نف�سية تعود لتجارب �سابقة عا�شتها هذه
ال�سيدة مع �أم زوجها
� .4أو لجهل الك ّنة في �أ�سلوب التعامل مع �أم زوجها
� .5أو للجفاء الذي يتلب�س طبيعة العالقة بين الولد و�أمه
بعد زواجه و�إقباله على زوجته
� .6أو �إيثاره ال�صمت وعدم التدخل ،على �أمل �صالح
الأمور من تلقائها
� .7أو لتهربه من الم�شكلة �إلى �أن تتفاقم الأمور وتتعقد
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وغير ذلك من الأ�سباب ...ولذا البد من تقديم ر�سائل
لمثلث الم�شكلة� :أم الزوج  -الزوجة  -الزوج.
• رسالة إىل أ ّم الزوج:

� .1ضعي نف�سك مكان الزوجة ،وت�ص ّرفي على هذا
الأ�سا�س� .أتح ّبين �أن تكوني في موقع الك ّنة المظلومة ،التي
تعاني ما تعانيه من �ضغوط ،و�شعور بتهديد م�ستقبل حياتها
الزوجية ،و�ضياع �أبنائها في خ�ضم احتمالية الطالق؟
� .2ضعي حدود ًا للغيرة والح�سد و�إثارة الم�شاكل التي قد
يعود �ض ُّرها عليك في المقام الأول.
 .3تذ ّكري �أن �سعادة ولدك هي من �سعادتك.
 .4تجاوزي و�ساو�س ال�شيطان ،وذكريات الما�ضي البئي�س
التي ر�سمت طبيعة العالقة مع حماتك ،وتذ ّكري �أن
عليك،
بمقدورك �أن تجعلي من هذه الك ّنة ابن ًة تحنو ِ
و ُتعينك في قادم الأيام ،و�أن تكون و�سيلة ليزداد ابنك
ِبر ًا ،بد ًال من �أن تدفعيه للعقوق �أو لتدمير حياة ح َل َم �أن
تكون جميلة هادئة هانئة مع زوجة اختارها� ،أو اخترتها
له ف�أح ّبها.

القاعدة الذهبية

141

 .5ا�سعي �أن تكوني �أم ًا لها� ..أ ٌّم ر�ؤوم تحيطينها بحنانك،
وتغفرين لها زالتها ،وتعطينها من خبرات الحياة ما
يعينها في م�س�ؤولياتها تجاه زوجها و�أبنائها.
• رسالة إىل الزوجة:

عليك بال�صبر ،وال�صفح ،والتغا�ضي عن الزالت،
ِ .1
اص ِب ْر َو َما َص ْب ُر َك
واحت�ساب الأجر ما �أمكن .قال «تعالى»َ } :و ْ
إال ِباهللِ ،((({...ف�إ ّنه بال�صبر والرفق واحت�ساب الأجر عند
اهلل تت�آلف القلوب وتتقارب النفو�س ،واهلل «تعالى» �إذا �أراد
ب�أهل بيت خير ًا �أدخل عليهم الرفق.
ْح َس َن ُة
َس َتوِي ال َ
 .2تذ ّكري قول اهلل «تعالى»َ } :وال ت ْ

َع ِب َّالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َف ِإذَا ال ِ
َّذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه
الس ِّيئ ُ
َة ا ْدف ْ
َوال َّ
ِال ال ِ
ين َص َب ُروا َو َما
اها إ َّ
َّذ َ
ِيمَ ،و َما ُيل ََّق َ
ِي َحم ٌ
َع َدا َو ٌة َك َأ َّن ُه َول ٌّ

ان َن ْز ٌغ
الش ْي َط ِ
ِن َّ
اها إ َّ
ِال ذُو َح ٍّظ َع ِظ ٍ
ِما َين َز َغ َّن َك م َ
ُيل ََّق َ
يمَ ،وإ َّ
ِذ ِبا ِ
ِيم{(((.
َاس َتع ْ
السمِي ُع ا ْل َعل ُ
ف ْ
هلل إ َِّن ُه ُه َو َّ

 .3اجعلي من اللجوء �إلى اهلل الذي بيده مفاتيح القلوب،
((( سورة النحل.127:
((( سورة فصلت.36-34:
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ومن ح�سن الظن والتفا�ؤل والر�ضا والحلم مبادئ
تعتمدين عليها في التعامل مع ت�صرفات حماتك.
 .4تذ ّكري �أن �سعادة زوجك �أحد �أركان الحياة ال�سعيدة،
و�سعادة الزوج من �سعادة والدته.
• رسالة إىل الزوج:

لع ّل َك � -أيها الزوج  -بحاجة �إلى العنا�صر الأربعة المذكورة
َّذي َب َع َث فِي ا ُ
في قوله «تعالى»ُ } :ه َو ال ِ
ين َر ُسوال ِّم ْن ُه ْم
أل ِّم ِّي َ
ِم آ َيات ِ
اب َوال ِْح ْك َم َة{(((،
ِّم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ِه َو ُي َزكِّيه ْ
َي ْتلُو َعلَ ْيه ْ
ِم َو ُي َعل ُ
ف�أنت بحاجة �إلى الجانب المعرفي والأخالقي وال�شرعي و�إلى
الحكمة ،وذلك ب�أن:
 .1تعرف طبيعة العالقة التي تربطك بوالدتك التي
عنوانها التعامل بالمعروف ،و�أنها نحو من العبادة التي
يتقرب بها �إلى اهلل «تعالى».
 .2و�أن تو�صل هذه الر�سالة وا�ضحة �إلى زوجتك وتف ّهمها
ذلك ،وت�ؤ ّكد لها �أن ال�سعادة المن�شودة في البيت الجديد
لن تت�أتى �إال بنيل ر�ضا الأُم ودعائها ،وما من زوجة
((( سورة الجمعة.2 :
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�صالحة تر�ضى ب�أن تكون �سبب ًا في عقوق االبن لوالدته،
و�أن عليها �أن تعينك في تجاوز الم�شكلة.
ْ � .3أع ِمل عقلك وحكمتك لتتالفى ظلم � ٍّأي من الطرفين،
�أو تجاوز الحد ال�شرعي� ،أو تداعي البناء الأ�سري وتفككه.
� .4أنت غير ملزم من الناحية ال�شرعية بطاعة والدتك
في م�س�ألة تطليق زوجتك.
 .5وعليك �أن تعرف �أن طبيعة العالقة بينك وبين زوجتك
هي التعامل بالمعروف والحب والمودة والرحمة.
 .6وال يجوز لك �أن ت�سئ �إلى الزوجة التي لم ي�صدر منها
ما ت�ستحق من خالله تلك الإ�ساءة ،فتظلمها ،فمن يخف
اهلل ال يظلم الغريب ،فكيف بظلم �أقرب النا�س �إليه؟

ال ِع ّزة الكاذبة

الو�ضع الطبيعي والعقالئي للإن�سان �أن ي�شعر بالعزة
من جهة ،و�أن ي�سعى للحفاظ على كرامته من جهة �أخرى.
وقد ذكر علماء النف�س �أن �إح�سا�س المرء بعزّة نف�سه� ،أي �أن
ي�شعر ب�أ ّنه عزيز محترم في ذاته -وعند غيره -من موجبات
�سعادته ...وفي المقابل ،ف�إنّ �شعوره بالذ ّلة والهوان وحقارة
نف�سه ،يجلب له ال�شعور بالتعا�سة وال�شقاء.
العزة والكرامة هبة اهلل الخالق «عز وجل» ،وهو القائل:
اهم
اه ْم فِي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُ
َر ْم َنا َبنِي آ َد َم َو َح َم ْل َن ُ
{ َو َل َق ْد ك َّ

الط ِّي َب ِ
َض ْل َن ُاه ْم َعلَى َكثِي ٍر ِّم َّم ْن َخلَ ْق َنا َت ْف ِضيالً}(((،
ِّم َن َّ
ات َوف َّ
((( سورة اإلسراء.70:
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ولي�س من حق الفرد �أن يتنازل عن هذه الهبة الإلهية .ومن
هنا نجد �أن المجتمعات الب�شرية تحتقر وت�ستغرب �سلوك َمن
يهين نف�سه ،ويت�ص ّرف ب�صورة تدل على ِّ
ال�ضعة واالحتقار
للذات� ،إال �إذا كان مثل هذا الت�صرف نا�شئ ًا عن �سبب وجيه.
مثال ذلك َمن يدخل ال�سلك الع�سكري وهو يعلم �أنه �سيتع ّر�ض
لمواقف �أثناء التدريب تجعله يتنازل عن �شئ من كرامته
وعزة نف�سه ،ففي مثل هذه الحالة ال يكون ُمالم ًا ومحت َقر ًا
من قبل المجتمع.
وفي القر�آن الكريم توجيه �صريح �إلى �أن العزة �إنما تكون
ممدوحة �إذا كانت في مكانها المنا�سب ،فمن جهة يقول
ِر ُسول ِ
«عز وجل»َ { :و ِ َّ ِ
ِين}((( ،ومن
ل ا ْلع َّ
ِه َو ِلل ُْم ْؤ ِمن َ
ِز ُة َول َ
ِال
ال َت ْع ُب ُدو ْا إ َّ
َضى َر ُّب َك أَ َّ
جهة �أخرى يقول «عز وجل»َ { :وق َ
ند َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو
َن ِع َ
إ َِّيا ُه َو ِبا ْل َوال َ
ِما َي ْبلُغ َّ
ِح َسا ًنا إ َّ
ِد ْي ِن إ ْ
ِيما،
ال َت ْن َه ْر ُه َما َوقُل َّل ُه َما َق ْو ً
ال َت ُقل َّل ُه َما أُ ٍّف َو َ
ِاله َما َف َ
ك ُ
ال َكر ً

َما
اح ُّ
اخف ْ
َو ْ
الذ ِّل م َ
ِض َل ُه َما َج َن َ
الر ْح َم ِة َوقُل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما ك َ
ِن َّ

ِيرا}(((.
َر َّب َيانِي َصغ ً

((( سورة المنافقون.8:
((( سورة اإلسراء.24-23:
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ولنالحظ كيف ي�صف الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم»
هذه الحالة في دعائه لوالديه( :اللهم اجعلني �أهابهما هيبة
ؤوف ....اللهم خف�ض
ال�سلطان الع�سوف و�أب ّرهما ب ّر الأُ ِّم الر� ِ
لهما �صوتي ،و�أطـب لهمـا كالمي ،و�ألن لهما عريكتي و�أعطف
عليهما قلـبي ،و�ص ّيرني بهما رفيق ًا ،وعليهما �شفيق ًا.((()....
�إذا �أردنا �أن نق ّيم هذه الحالة من منظور فردي �شخ�صي،
فهي لي�ست �سوى تنازل عن ال�شعور بال ِعزّة ،ولي�ست في
�صورتها الظاهرية �إال تنازل عن الكرامة ال�شخ�صية ..ولكنها
في عمق ال�صورة ،وبنظرة �شمولية بعيدة عن النظرة الفردية
ال�ضيقة ،لي�ست �إال ِرفعة وعزة وكرامة حقيقية .وال�سبب �أن
هذا التنازل هنا:
 .1يتم عن �إرادة وقناعة ،ولي�س تحت ال�ضغط.
 .2مرتبط بقيمة �أخالقية �أعلى وهي بر الوالدين.
 .3يحقق نتائج مهمة على �صعيد الأ�سرة ،حيث يحقق لها
عزتها وقوتها وتالحمها وتراحمها وكرامتها ،ويحقق للمجتمع
ككل -من خالل قوة الأ�سر باعتبارها الوحدات االجتماعية
((( اإلمام زين العابدين :الصحيفة السجادية ،الدعاء .24
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ال�صغيرة الم�ؤ ِّلفة للمجتمع -العزة والقوة والتالحم والتراحم
والكرامة .من هنا نفهم �أي�ض ًا مغزى قول النبي «�صلى اهلل
العبد �إال ِعز ًا،
عليه و�آله»( :عليكم بالعفو ،ف�إنَّ العفو ال يزي ُد َ
فتعافوا ُي ِّ
عزكم اهلل)((( ،وفي رواية �أخرى( :من عفا عن
َمظ َلم ٍةَ � ،أبد َله اهلل بها ِعز ًا في الدنيا والآخرة)(((.
• التواضع والعِزة:

وعليه ،ف�إن التنازل عن العزة في المو�ضع ال�صحيح في
مثل �أن يبادر الإن�سان �إلى طلب العفو من �أخيه الم�ؤمن،
و�إ�صالح ذات البين ،و�إن لم يكن هو المخطيء �أمر محبوب
عند اهلل ،ومن �أ�سباب ارتفاع قيمة الإن�سان عند ربه ،و�أن
يرفعه اهلل «عز وجل» بين النا�س من حيث ال يدري.
والتوا�ضع في حدِّ ذاته تنازل عن �شيء من عزة النف�س،
فقد تملك من المكانة االجتماعية �أو العلم �أو ال�سن �أو المال
ما يم ّيزك ويرفعك على الطرف الآخر ،ولكن مع هذا تخدمه
�إذا زارك �أو طلب منك �شيئ ًا ،وتتودد �إليه ،وتتكلم معه دون �أن
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج ،3ص.2013
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج ،3ص.2013
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ُت�شعره ب�أنه �أعلى منه م�ستوىً  ،بل لربما ت�شعره بعك�س ذلك،
كلها من �صور التوا�ضع.
روى المجل�سي �أنه( :دخل �ضرار بن �ضمرة على معاوية
فقال له� :صف لي علي ًا .فقال له� :أو تعفيني من ذلك ،فقال:
ال �أعفيك ،فقال :كان واهلل بعيد المدى� ،شديد القوى ،يقول
ف�ص ًال ،ويحكم عد ًال ،يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطف
الحكمة من نواحيه ،ي�ستوح�ش من الدنيا وزهرتها ،وي�ست�أن�س
بالليل ووح�شته .كان واهلل غزير العبرة ،طويل الفكرة ،يقلب
كفه ،ويخاطب نف�سه ،ويناجي ربه ،يعجبه من اللبا�س ما
خ�شن ،ومن الطعام ما ج�شب).
�شخ�ص بمثل هذا الو�صف وهذه االمتيازات قد يتر ّفع
ويرى نف�سه �أعلى من الآخرين� ،إ ّما ِل َما يملكه من علم �أو
حكمة �أو لزهده �أو كثرة عبادته ،ولكن الحظ ما قاله �ضرار
بعد ذلك( :كان واهلل فينا ك�أحدنا ،يدنينا �إذا �أتيناه ،ويجيبنا
�إذا �س�ألناه ،وكنا مع دنوه منا وقربنا منه ال نكلمه لهيبته ،وال
نرفع �أعيننا �إليه لعظمته)(((.
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج ،84ص.156
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�أي �أنه في عين ما كان يملكه من امتيازات لم يتر ّفع
بها على �أحد ،بل كان فيهم ك�أحدهم ،وهو تعبير مخت�صر
ورائع جد ًا .من هنا امتدح اهلل «عز وجل» الم�ؤمنين كالتالي:

َد مِن ُك ْم َعن دِين ِ
{ َيا أَ ُّي َها ال ِ
َس ْو َف َي ْأتِي
ين آ َم ُنو ْا َمن َي ْرت َّ
َّذ َ
ِه ف َ
ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َن ُه أَذِل ٍ
ِين أَ ِع َّز ٍة َعلَى
ْم ْؤ ِمن َ
َّة َعلَى ال ُ
يل ا ِ
ِين ُي َج ِ
ِم
ون فِي َس ِب ِ
هلل َو َ
ال َي َخاف َ
اه ُد َ
ُون َل ْو َم َة الئ ٍ
ا ْل َكا ِفر َ
ِيه َمن َي َشاء َو ُ
اهلل َو ِ
هلل ُي ْؤت ِ
َض ُل ا ِ
ِيم}(((.
َذل َ
ِك ف ْ
اس ٌع َعل ٌ

َض ُل َّ
الل}� ..أي نعمة
عندما تعي�ش هذه الحالة ف�إنّ { َذل َ
ِك ف ْ
عظيمة ِمن اهلل ،وقد و ِّفقت لها ،وهي ال تتحقق لكل �أحد ..بل
تتحقق لمن يحبهم اهلل ويحبونه.

• التنازل القبيح:

والإن�سان ال يتنازل عن عزَّته وكرامته �أمام النا�س فقط،
فقد يتنازل عنها في مقابل �شهوة �أو ول ّذة عابرة �أو مال �أو
ذل � ّ
علي «عليه ال�سالم» يوم ًاّ �( :أي ّ
أذل؟
من�صب .وقد ُ�سئل ّ
فقال :الحر�ص على ال ّدنيا)(((.
((( سورة المائدة.54:
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج ،74ص.377
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فمن يحر�ص على ال ّدنيا ويق ِبل عليها �إقبال جائع ج�شع
نهم ط ّماع ،وك ّل ه ّمه اكتناز المال� ،أو �إ�شباع �شهوته ب�صورة �أو
ب�أخرى� ،أو الح�صول على من�صب ب�أي ثمن ،يكون ذلي ًال لها،
بمعنى �أنه يكون م�ستعد ًا -في بع�ض المواقف -لأن يفعل �أي
�شيء مهما كان قبيح ًا �أو محرم ًا �أو ال يتنا�سب مع �شخ�صيته
�أو ممنوع ًا قانون ًا �أو بالنفاق والتزلف والكذب ،كل ذلك من
�أجل �أن يح�صل على مراده .ال�صورة ب�شعة ومقززة ولكنها
م�شهودة على طول الخط ،وفي كل الم�ستويات.
ال�شباب عندما يتعاطون المخدرات ويتح ّولون �إلى
مدمنين ي�صبحون عبيد ًا �أذالء لهذه ال�سموم ،ويكونون على
ا�ستعداد لفعل �أي �شيء قد ي�صل �إلى حد قتل �أقرب المقربين
�إليهم �أو بيع �أنف�سهم لتلبية �شهوات الآخرين وب�أحط �صورة
في مقابل الح�صول على جرعة مخدر.
ال�شباب عندما يتقافزون �أمام فتاتة جميلة وك ٌّل منهم
يحاول �أن ُيظهر ع�ضالته� ،أو مهاراته الفنية �أو الريا�ضية،
�أو جمال خ�صالت �شعره الم�صبوغ� ،أو ثرائه ،هذا نوع من
العبودية لل�شهوة و�إذالل للنف�س و�إ�سقاط لها �أمام غريزة
زائلة ...نف�س هذا ال�شاب بعد �أن يناله حظوته ويطفيء

152

العزة الكاذبة

غريزته بالقدر الكافي من هذه الفتاة يغير رقم موبايله
ويتهرب منها ،ولربما يح ّولها �إلى �أحد �أ�صحابه ...هذه قمة
المهانة للنف�س الب�شرية.
بع�ض المر�شحين لالنتخابات لنيل كر�سي التمثيل في
مجل�س من المجال�س العامة ،يبيعون كراماتهم ويتنازلون عن
عزة النف�س ،ويكونون على ا�ستعداد لفعل �أي �شيء ،تقديم
ر�شى ...نيل ر�ضا المافيات ...التزلف الكاذب للناخبين...
�إطالق الوعود المخادعة ...بيع المواقف لأ�صحاب المال
وال�سلطة� ...إلخ القائمة ...المهم عندهم الفوز بهذا
الكر�سي .هذه قمة المهانة للنف�س الب�شرية.
والئحة الأذ ّالء تطول؛ و�أما م�صير من يطلب الكرامة
َّخ ُذوا مِن
والعزّة عند غير اهلل «عز وجل» فكالتاليَ { :وات َ
ون ا ِ
ِم
ُد ِ
هلل آ ِل َه ًة لِي ُكو ُنوا َل ُه ْم ِع ًّزا ،ك َّ
َال َس َي ْك ُف ُر َ
ون ِب ِع َبا َد ِته ْ
ون َعلَ ْيه ِْم ِض ًّدا}(((.
َو َي ُكو ُن َ

أنا�س طلبوا العزَّة بغيرك
وفي ال ّدعاء( :فكم يا �إلهي من � ٍ
فذ ّلوا)(((.
((( سورة مريم.٨٢-٨١ :
((( اإلمام زين العابدين :الصحيفة السجادية ،الدعاء .74
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• العِزة بني الزوجني:

وقد يعي�ش الم�ؤمنون -من الجن�سين -مثل هذه القيم
الأخالقية ال�سلوكية الإيجابية مع �أ�صدقائهم و�أقربائهم
�أحيان ًا ،ولكنهم ين�سون �أو يغفلون �أو يتغافلون عنها عندما
يتع ّلق الأمر ب�شريك الحياة ..الزوج تجاه زوجته ،والزوجة
تجاه زوجها .وهذا مالحظ ،وهو �أمر غريب ،لأن من المفتر�ض
�أن تكون العالقة الزوجية عام ًال وعنوان ًا �إ�ضافي ًا لمزيد من
الحر�ص على �إعمال مثل هذه القيم .ف�إذا كان الم�ؤمن �أخ ًا في
فعام ْلته وفق ذلك المعيار من العفو والت�سامح والمبادرة
اهللَ ،
باالعتذار ،وتعاليت على كبريائك ،وتغافلت عن عزة نف�سك
وكرامتها ،ان�سجام ًا مع التعاليم الإ�سالمية في ما له عالقة
بحقوق الأخ ّوة ،ورغب ًة في ا�ستمرار العالقة بينكما ،ف�إنّ ما
يجمع الزوج بزوجته ،والزوجة بزوجها �أكثر من ذلك ،لأن
عنوان الزوجية لم يلغ حقوق الأخوة باهلل فيما بينهما.
وما جاء -مث ًال -في �سورة الحجرات من الآية العا�شرة
�إلى الثانية ع�شرة من تعاليم ُت ّ
نظم العالقة الأخوية الإيمانية
بالإ�صالح ،وعدم ال�سخرية ،وعدم اللمز والتنابز بالألقاب،
واجتناب الكثير من الظن ،وعدم التج�س�س ،وعدم االغتياب،
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ورعاية تقوى اهلل في العالقة ،كل هذه العناوين تبقى قائمة
بين الزوجين ..بل هي �أَ ْولى فيما بينهما مما لو كانت مع
�أخيك �أو �أختك في اهلل.
العالقة الزوجية كغيرها من العالقات الإن�سانية،
مع ّر�ضة لوقوع الم�شاحنات والم�شاجرات ،وقد تت�أزم الأو�ضاع
بين الزوجين ،وقد ت�صل �إلى مرحلة حرجة ..وت�أتي م�س�ألة
الكرامة والعزة كواحدة من عوائق المبادرة للم�صالحة
وتجاوز الخالفات.
فالمر�أة ت�شعر ب�أن �إقدامها على هذه الخطوة فيه انتقا�ص
من كرامتها ،وتجاوز على �أنوثتها ،لأن من المفتر�ض �أن
تكون المبادرة باالهتمام والدالل �صادرة عن الرجل .وفي
المقابل ،ف�إن الرجل ي�شعر ب�أن ذكوريته وقوامته على الأ�سرة
و�شخ�صيته ال ت�سمح له بالتذلل للفرد الأ�ضعف في التركيبة
الأ�سرية ،خا�صة و�أن كلمته يجب �أن تكون هي الم�سموعة،
وعلى الزوجة �أن تطيعه ،ال �أن تناق�شه وتخالف �أوامره.
ولكن الم�صلحة العليا -وهي المحافظة على الأ�سرة
والحالة الزوجية والميثاق الغليظ -تفر�ض عدم االعتناء بكل
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هذا ،وتجاوز العزة الكاذبة ،والكبرياء في غير محله ..فرب
العزة الذي ّ
نظم العالقات الإن�سانية يريد من الطرفين �أن
ي�ضعا كل �شئ في مو�ضعه ..هذه هي الحكمة.
الحكمة في �أن يبادر �أحدهما بتجاوز الم�شكلة..
باالعتذار بطريق ٍة ما� ..أن يكون �شجاع ًا بما فيه الكفاية
لطرح الحلول الناجعة ،وعلى الآخر �أن يقبل ذلك االعتذار
ويق ّدر له هذه المبادرة .طبع ًا �أنا ال �أدعو �إلى �أن يتحمل طرف
واحد م�سئولية االعتذار والتنازل على طول الخط ،و�إن كان
الآخر مخطئ ًا ،بل �أن تكون المبادرة منطلقة من الإح�سا�س
بالم�سئولية والمودة والرحمة.
المكابرة في الخالفات الزوجية ،والإ�صرار على
ا�ستمرارها ،بذريعة الحفاظ على عزة النف�س ،والكرامة
ال�شخ�صية ،لن ت�صنع �إال بيت ًا تعي�س ًا ،وبيئة م�شحونة
بال�صراعات ،و�أ�سرة مفككة ،وخالفات م�ستمرة ،وقد �أخبر
َّق َ
اهلل
اهلل عز وجل عن �ش�أن بع�ض الطغاةَ { :و ِإذَا ق َ
َه ات ِ
ِيل ل ُ
ِز ُة ِب ْ ِ
الث ِْم}(((� ،أي �أن عزته الكاذبة النا�شئة عن
ْه ا ْلع َّ
أَ َخ َذت ُ
روحية الطغيان حملته على المكابرة على االعتراف بارتكاب
((( سورة البقرة.206:
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الإثم المنهي عنه ،و�أغ َرته باال�ستمرار على ارتكابه ،و�إن كان
في قرارة نف�سه يدرك الحقيقة ،و�أن الخير في االعتراف
وت�صحيح الموقف.
ومن الممكن �أن يتح ّول الزوج �إلى طاغوت في بيته،
و�أن ت�صبح الزوجة طاغوت ًا في �إطار الأ�سرة ،ومفتاح ذلك
�أن ت�أخذهما العزة الكاذبة والت�ش ّدق بالكرامة نحو تدمير
رابط الزوجية من خالل الإ�صرار على الموقف ،والمكابرة
على الخط�أ ،والتعالي على الت�سامح ،من دون مبرر حقيقي
ي�ستدعي ذلك ،ولن�ستذكر من جديد قول النبي «�صلى اهلل
العبد �إال ِعز ًا،
عليه و�آله»( :عليكم بالعفو ،ف�إن العفو ال يزي ُد َ
فتعافوا ُي ِّ
عزكم اهلل)(((.

((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج ،3ص.2013
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مما روي من و�صايا الإمام الكاظم «عليه ال�سالم» ل ُو ْل ِده:
ني� ،إ ّني �أو�صيكم بو�ص ّي ٍة َمن َح ِف َظها لم َي ِ�ضع معها؛ �إن
(يا َب َّ
�أتاكم � ٍآت ف�أ�س َم َع ُكم في ال ُأذ ِن اليمنى مكروه ًا ،ثم تح ّول �إلى
الأُ ُذ ِن ال ُي�سرى فاعت ََذر وقالَ :لم �أ ُقل �شيئ ًا ،فاق َبلوا ُع ْذ َره)(((.
ير�سخ الإمام في �أبنائه قيم ًة �أخالقي ًة عملية ،ليكونوا
ّ
الكاظمين للغيظ كما كان ،والعافين عن النا�س كما ُعرف
عنه ،حتى بات لقب ًا له .فال يكفي �أن ُنطعم �أبناءنا كلما طلبوا
الطعام ..وال يكفي �أن نك�سوهم ،و�أن ن�ؤ ّمن لهم الم�سكن
المالئم ،والترفيه في ال�سفر واللعب والت� ّسوق وما �إلى ذلك.
فهم �أي�ض ًا بحاجة �إلى التغذية الروحية ،والتوجيه الأخالقي،
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،68ص .425
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كما هم بحاجة �إلى التغذية العقلية ،ليزدادوا ُقرب ًا من اهلل،
وليزدادوا معرف ًة بدينهم ،والهدف من وجودهم في الحياة،
وليكون �سلوكهم �سلوك ًا �إن�ساني ًا راقي ًا ،وليط ّوروا من قدراتهم
بد ًال من تحطيمها في الألعاب والأجواء التي تعزلهم وتزرع
فيهم العقد ،ليعرفوا �أن الوقت يعني حياتَهم.
وكما قال الإمام الكاظم( :اجتهدوا في �أن يكون زما ُنكم
�أرب َع �ساعات� :ساعة لمناجاة اهلل ،و�ساعة لأمر المعا�ش،
و�ساعة لمعا�شرة الأخوان ال ّثقاة الذين يع ّرفونكم عيوبكم
ويخل�صون لكم في الباطن ،و�ساعة تخلون فيها لل ّذاتكم في
غير مح ّرم ،وبهذه ال�ساعة تقدرون على الثالث �ساعات)(((.
أنف�سهم و�سلوكهم� ..أو�صوهم �أن
�أو�صوهم �أن يق ّيموا � َ
يحا�سبوا �أنف�سهم كما قال الكاظم( :لي�س م ّنا من لم يحا�سب
ِ
نف�سه في ك ّل يوم ،ف�إنْ عمل ح�سن ًا ا�ستزاد اهلل ،و�إن عمل �س ّيئ ًا
ا�ستغفر اهلل منه)(((.
يحا�سب نف�سه وينظر �إلى عيوبه و�سلبياته ،ال �إلى �سلبيات
وعيوب الآخرين لينتقدها ولينتق�ص من قيمتهم.
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،75ص .321
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج  ،1ص.619
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انتقل رجل مع زوجته �إلى منزل جديد وفي �صبيحة
اليوم الأول ،وبينما هما يتناوالن وجبة الإفطار قالت الزوجة
م�شيرة ِمن خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة
الم�شتركة بينهما وبين جيرانهما :انظر يا عزيزي� ،إن غ�سيل
جارتنا لي�س نظيف ًا ..البد �أنها ت�شتري م�سحوق ًا رخي�ص ًا.
ود�أبت الزوجة على �إلقاء نف�س التعليق في كل مرة ترى
جارتها تن�شر الغ�سيل ..وبعد �شهر انده�شت الزوجة عندما
ر�أت الغ�سيل نظيف ًا ،وقالت لزوجها :انظر ..لقد تعل َم ْت �أخير ًا
نه�ضت باكر ًا هذا
كيف تغ�سل! ف�أجاب الزوج :عزيزتي ..لقد
ُ
ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها!!
ال�صباح
ُ
نعود �إلى و�صية الإمام ،هل نملك مثل هذه الروحية للعفو
والت�سامح؟
تكمن في الإن�سان مجموعة من القوى التي �أودعها اهلل
�سبحانه فيه ،فهناك القوة العقلية ،ويعبر عنها في بع�ض كتب
الأخالق عند الم�سلمين بـ (القوة الناطقة) ،ولعلهم �أخذوا
الح�سن من
هذا عن اليونان .هذه القوة من �ش�أنها �أن تدرك َ
القبيح ،و ُتميز الخير من ال�شر ..ثم ت�أمر بفعل الح�سن منها
وترك القبيح.
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وهناك القوة ال�شهوانية (�أو ال�شهوية) :وهي القوة التي
يطلب بها الإن�سان المنفعة لنف�سه ،من قبيل الم�أكل والم�شرب
والجن�س وغير ذلك.
وهناك �أي�ض ًا القوة الغ�ضبية :وهي التي يدفع بها الإن�سان
الأخطار والأذى عن نف�سه وعن الأ�شخا�ص والأ�شياء التي
تعنيه ويهتم لأمرها.
ومن الوا�ضح �أن القوة ال�شهوية لو �أُطلق لها العنان ،ف�إنها
�ستدفع ب�صاحبها لتلبية رغباته من دون مراعاة لمعايير
وح�سن الفعل وقبحه .وهكذا ف�إن
معينة كالحالل والحرامُ ،
القوة الغ�ضبية يمكن توظيفها في االتجاه الإيجابي دفاع ًا
عن النف�س والمال وال ِعر�ض والدين والوطن ،كما يمكن �أن
تكون منفلتة يعتدي من خاللها الإن�سان على �أقرب النا�س
�إليه في لحظة ا�ستجابة لها .و�إذا ُو ِّفق الإن�سان ليكون قادر ًا
على ال�سيطرة على قوته الغ�ضبية فقد ُو ِّفق لخير عظيم،
َع
الس ِّيئ ُ
َة ا ْدف ْ
َس َتوِي ال َ
ْح َس َن ُة َوال َّ
وقد قال «تعالى»َ { :وال ت ْ

ِب َّالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َف ِإذَا ال ِ
ِي
َّذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َدا َو ٌة َك َأ َّن ُه َول ٌّ
اها إ َِّل ال ِ
اها إ َِّل ذُو َح ٍّظ
َّذ َ
ين َص َب ُروا َو َما ُيل ََّق َ
ِيمَ ،و َما ُيل ََّق َ
َحم ٌ
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يم}(((� .أي �أنه يمتلك حظ ًا وافر ًا من الإيمان والوعي
َع ِظ ٍ
والإن�سانية الناب�ضة بكل معاني الخير والإح�سان.
ونجد في تعاليم الإ�سالم ال�شرعية والأخالقية عدة
تدابير ُتعين الفرد على �ضبط قوته الغ�ضبية ،ففي فترة
الإحرام مث ًال نجد �أن من بين المحرمات :حمل ال�سالح
و�إخراج الدم وال�سب والجدال وقتل هوام الج�سد ،وكلها
تد ّرب الإن�سان على �ضبط قوته الغ�ضبية.
وهكذا نجد �أن من الغايات الفرعية لل�صوم �ضبط النف�س،
حيث قال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :يا �أ ّيها النا�س من
َح َّ�سن منكم في هذا ال�شهر ُخ ُلقه كان له جواز على ال�صراط
يوم تزل فيه ا َالقدام .ومن خ َّف َف في هذا ال�شهر عما ملكت
يمي ُنه ،خ َّفف اهلل عليه ح�سابه. ومن َّ
كف فيه �ش َّره كف اهلل
عنه غ�ض َبه يوم يلقاه)(((.
ومن هنا اعتبر النبي �أن ال قيمة ل�صيام الإن�سان الذي لم
يفلح في �ضبط قوته الغ�ضبية .ففي كتاب الح�سين بن �سعيد
((( �سورة ف�صلت.35-34:
((( ال�صدوق :الأمالي� ،ص .154
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عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :سمع
ت�ساب جاري ًة لها
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» امر�أ ًة
ُّ
بطعام
وهي �صائم ٌة ،فدعا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ٍ
فقال لها :كلي .فقالت� :أنا �صائم ٌة يا ر�سول اهلل ،فقال :كيف
تكونين �صائم ًة وقد �سببت جاريتك؟ �إنّ ال�صوم لي�س من
الطعام وال�شراب ،و�إنما جعل اهلل ذلك حجاب ًا عن �سواهما
من الفواح�شِ .من الفعل والقول يفط ُر ال�صائم .ما �أق ّل
ال� ّصوام و�أكثر الج ّواع)(((.
وي�أتي هنا دور الفطرة الأخالقية والعقل والتقوى والقانون
والتربية في ردع الإن�سان عن توجيه قوته الغ�ضبية في المحل
الممنوع .وهو ما نجده ماث ًال في ق�صة الأخوين هابيل وقابيل:

ِن
{ َوات ُ
ُر َبا ًنا َف ُت ُق ِّب َل م ْ
ِم َن َب َأ ا ْب َن ْي آ َد َم ِبال َ
ْل َعلَ ْيه ْ
ْح ِّق ِإ ْذ َق َّر َبا ق ْ
ال ََ
ال إ َِّن َما َي َت َق َّب ُل
ل ْق ُتل ََّن َك َق َ
ِن ْال َخ ِر َق َ
َم ُي َت َق َّب ْل م َ
أَ َح ِد ِه َما َول ْ
ُ
َي َي َد َك ِل َت ْق ُتلَنِي َما أَ َنا ِب َب ِ
اس ٍط
ِينَ ،لئِن َب َس َ
ْم َّتق َ
اهلل م َ
ِن ال ُ
طت ِإل َّ
اف َ
َي ِد َي ِإ َل ْي َك ِ َ
ِين}(((� .أي قد
َك ِإ ِّني أَ َخ ُ
ل ْق ُتل َ
اهلل َر َّب ا ْل َعا َلم َ

تكون الم�س�ألة �أكبر من مجرد كالم وموقف كما في م�س�ألة

((( المجلسي :بحار األنوار ،ج ،93ص.293
((( سورة المائدة.28-27:
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المر�أة ال�صائمة ،وقد تعامل الإ�سالم مع ذلك في ُبعدين:
�شرعي قانوني ،و�أخالقي{ :يا أَ ُّي َها ا َل ِ
ِب َعلَ ْي ُك ُم
ّذ َ
ين َءا َم ُنو ْا ُكت َ
ْح ِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َواألنثَى
ِبال ُ
ْم ْع ُر ِ
أَ ِخ ِ
وف
يه َش ْي ٌء فَا ِّت َبا ٌع ِبال َ

ْح ُّر
اص فِي ا ْل َق ْتلَى ال ُ
ِص ُ
ا ْلق َ
ِن
ِي ل ُ
َه م ْ
ِباأل ْنثَى ف َ
َم ْن ُعف َ
َم ِن
آء ِإ َل ْي ِه ِب ِإ ْح َس ٍ
ان َذل َ
ِك ت ْ
َخف ٌ
ِيف ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة ف َ
َوأَ َد ٌ
اب أليم ،ولكم في القصاص حيا ٌة
اع َت َدى َب ْع َد َذل َ
ِك َفل ُ
ْ
َه َع َذ ٌ

يا أولي األلباب لعلّكم تتقون}(((.
• القصاص والعفو:

الإ�سالم �ش ّرع الق�صا�ص في القتل العمد ،كما �ش ّرع
�إمكانية العفو بمقابل مادي� ،أو بال مقابل ،وقد تحدثت الآيتان
عن ذلك ،ولكن البع�ض يطرح الت�سا�ؤل المت�ضمن لإ�شكالية
وهي �أن الم�سيحية �أرقى في هذا الجانب من الإ�سالم و�أكثر
�إن�سانية ..كيف؟
يقولون :الم�سيحية ال تعترف بالق�صا�ص كمبد�أ ،بل �إنها
�شرعت بد ًال منه العفو والت�سامح ،انطالق ًا من قول ال�س ِّيد
الم�سيح «عليه ال�سالم»( :من �ضربك على خدك ف�أعر�ض له
((( سورة النساء.179-178:
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الآخر)((( ،وهي بذلك تكون �أرقى في تعاليمها من الإ�سالم.
والجواب في نقاط:
 .1الت�سامح والعفو في الم�سيحية لم ينطلق ليكون قاعدة
وحيدة في التعامل االجتماعي مع الجريمة والمجرمين،
بل انطلق من �أجل �أن يخفف الج ّو القانوني المادي الذي
�سار عليه ال ّنا�س في ذلك الع�صر الذي رافق �إر�سال ال�س ِّيد
الم�سيح .المقايي�س الروحية حينئذ لم تكن واردة في ح�ساب
العالقات الخا�صة والعامة ،كما ح ّدثنا القر�آن في �أكثر من
حديث عن واقع بني �إ�سرائيل ،ومن هنا جاءت هذه الدعوة
الروحية لل�سيد الم�سيح لمواجهة هذه الروحية المادية.
 .2ثم لنالحظ البيان الذي ق ّدمه الم�سيح �إلى بني
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم يا
�إ�سرائيل في بداية ر�سالتهَ { :و ِإ ْذ ق َ
َال ِع َ
ِيل ِإ ِّني َرس ُ ّ
ّما َب ْي َن َي َد َّي
ِسرائ َ
ول الل ِإ َل ْي ُكم ُّم َص ِّدق ًا ِل َ
ُ
َبني إ ْ
َما
ِن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّشر ًا ِب َر ُس ٍ
مَ
اس ُم ُه أَ ْح َم ُد َفل َّ
ول َي ْأتِي مِن َب ْع ِدى ْ

اءهم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ين}((( ،وهو ما يتوافق
ات قَالُو ْا َه َ
ـذا ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ
َج ُ
مع ما جاء في �إنجيل (متّى)َ ( :ال ت َُظ ُّنوا �أَ ِّني ِج ْئ ُت لأَ ْن ُق َ�ض
((( الكتاب المقدس :إنجيل لوقا ،األصحاح  ،6اآلية .29
((( سورة الصف.6:
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و�س �أَ ِو الأَ ْن ِب َيا َءَ .ما ِج ْئ ُت لأَ ْن ُق َ�ض َب ْل لأُ َك ِّم َل)(((.
ال َّنا ُم َ
فالآية القر�آنية ت�ؤكد على � َّأن الن�صرانية لم ت� ِأت لتن�سخ
ّ
الخط العام الذي ارتكزت عليه �شريعة التوراة ،بل تح ّركت
في اتجاه �إقرارها ب�شكل عام مع بع�ض اال�ستثناءات في جانب
التحليل والتحريم مما اقت�ضاه التط ّور الزمني لمواجهة
الم�شاكل الم�ستجدة مما لم يعد الت�شريع فيه عملي ًا .وبالتالي
ال تختلف الم�سيحية في هذا عن الإ�سالم الذي �ش ّرع الحقوق
في جميع المجاالت الإن�سانية للعالقات العامة والخا�صة،
ولك َّنه قرن ذلك بالدعوة �إلى الت�سامح والعفو وال�صبر،
معتبر ًا ذلك خير ًا و�أقرب للتقوى.
بل �إنّ الإ�سالم تجاوز م�س�ألة ال�ضرب على الخد �إلى
م�س�ألة القتل ،فالق�صا�ص و�إن كان م�ش ّرع ًا� ،إال �أن اهلل يحب
�أن ي�أخذ النا�س بالعفو بمقابل مالي �أو من دون مقابل مالي
متى ما كانت الحكمة والم�صلحة تدعو �إلى ذلك ،والق�صا�ص
لي�س الخيار الوحيد في الأمر ،والحكم ال�شرعي القانوني لي�س
الموقف الح�صري في التعامل في مثل هذه الحالة ،بل ت�ؤكد
الآية �أنه من ُ
يعف ويتجاوز ،ال يحق له �أن يعود في عفوه و�إال
((( الكتاب المقدس :إنجيل متى ،األصحاح  ،5اآلية .17
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ْح َس َن ُة َوال
َس َتوِي ال َ
عوقب على ذلك .وقد م ّرت بنا �آية { َوال ت ْ

الس ِّيئ َُة ا ْدف َْع ِب َّالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن} والتي تت�ضمن الدعوة �إلى
َّ
مواجهة الإ�ساءة بالإح�سان ولي�س مجرد �إدارة الخد ،وهي
وال�صفح،
من دون �شك ُتم ِّثل م�ستوىً �أرقى من مجرد التجاوز َّ
ولكن الم�شكلة �أننا ف�شلنا في ت�سويق هذه المفاهيم القر�آنية
تم�س حياتنا ب�صورة مبا�شرة وحيوية ،وق ّدمنا
الراقية والتي ّ
الإ�سالم و�شريعته وك�أنهما في حالة �شوق وتط ّلع للدماء
والق�صا�ص وقطع الأيدي و�إقامة الحدود.
وكما �أن من الخط�أ ت�صوير الإ�سالم ب�أنه بعيد عن الحالة
الروحية الخالقية في التعامل مع الإ�ساءة ،كذلك من الخط�أ
القول ب�أن اليهودية قريبة �إلى المادية في الت�شريع في مقابل
اعتبار الن�صرانية قريبة �إلى الروحية في المفهوم ،لنخل�ص
من ذلك �إلى الحديث عن عظمة الإ�سالم ،لأنه ح ّقق التوازن
الت�شريعي والمفهومي والعملي بين المادة والروح.
فالقر�آن عند الحديث الر�ساالت ال�سابقة ي�ؤكد �أنها ت�سير
في ّ
خط واحد من مالحظة م�صلحة الإن�سان ،وم�صلحته
ال�شك ترتبط بالجانبين القانوني والروحي.
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• أقصى مراتب العفو:

للإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» في ال�صحيفة
ال�سجادية دعاء تحت عنوان( :في َط َل ِب ا ْل َع ْف ِو َوال َّر ْح َم ِة) ،وقد
�شككت
ا�ستوقفني هذا الدعاء حين قر�أته للمرة الأولى حيث
ُ
في فهمي لبع�ض عبارته ،ف�أعدتُ قراءته مر ًة واثنتين ،حتى
تب ّين لي �صح َة ما فهمت في البداية ،ففيه من �صور وروحية
العفو عن الآخرين ما ُيذهل.
قال «عليه ال�سالم»( :ال ّل ُه َّم َو�أَ ُّيما َع ْبد َ
نال ِم ّني ما َح َظ ْر َت
المتي َم ِّيت ًا،
َع َل ْي ِهَ ،وا ْن َت َه َك ِم ّني ما َح َج ْر َت َع َل ْي ِهَ ،فم�ضى ِب ُظ َ
�أَ ْو َح َ�ص َل ْت لي ِق َب َل ُه َح ّي ًاَ ،ف ْاغ ِف ْر َل ُه ما �أَ َل َّم ِب ِه ِم ّنيَ ،و ْاع ُف َل ُه
َع ّما �أَ ْد َب َر ِب ِه َع ّنيَ ،وال َت ِق ْف ُه َعلى َما ا ْرت َك َب ِف َّيَ ،وال َت ْك ِ�ش ْف ُه َع َّما
ا ْكت ََ�س َب بيَ .و ْاج َع ْل ما َ�س َم ْح ُت ِب ِه ِمنَ ا ْل َع ِف ْو َع ْن ُه ْمَ ،و َت َب َّر ْع ُت
قات ا ْل ُمت ََ�صدِّ قينَ َ ،و�أَعلى
ال�ص َد َق ِة َع َل ْي ِه ْم� ،أَ ْزكى َ�ص َد ِ
ِب ِه ِمنَ َّ
الت ا ْل ُم َت َق ِّربينَ َ ،و َع ِّو ْ�ضني ِمنْ َع ْفوي َع ْن ُه ْم َع ْف َو َكَ ،و ِمنْ
ِ�ص ِ
دُعائي َل ُه ْم َر ْح َمت ََكَ ،حتّى َي ْ�س َع َد ُك ُّل َو ِاحد ِم ّنا ِب َف ْ�ض ِل َكَ ،و َي ْن ُج َو
ُك ٌّل ِم ّنا ِب َم ِّن َك)� .أي ُة عظم ٍة روحي ٍة هذه؟ �أية كرام ٍة �أخالقي ٍة
هذه؟! �أي ُة �إن�ساني ٍة �سامي ٍة هذه؟!
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العفو �أمر اختياري ،فنحن ل�سنا مرغمين على العفو عن
�أي �شخ�ص �ألحق بنا ال�ضرر ،ومن جهة �أخرى فان العفو ال
ي�أتي بمح�ض ال�صدفة ،بل هو نا�شئ عن قرار يتخذه االن�سان
بارادته ..فحين يلحق بك �أحدهم الأذى فان االختيارات
�أمامك �ستكون عديدة:
 - 1ا�ستمرار الغ�ضب وافرازاته النف�سية ال�سيئة واجترارها
التي قد تظهر تبعاتها مبا�شرة على ال�صحة الج�سدية.
 - 2تح ّول الغ�ضب الى �صور مختلفة من االنتقام.
ُ - 3ك ُمون حالة الغ�ضب في النف�س ثم انفجاره في لحظة
ما ،وتح ّوله الى �سلوك عنيف �أو قلق �أو اكتئاب وما الى ذلك،
فتتقيح جراحات الما�ضي وتف�سد علينا حا�ضرنا.
 - 4التعقد من التعامل مع النا�س وانعكا�س ذلك على
ال�سلوك االجتماعي عند الفرد.
 - 5ال�شفقة على من �أخط�أ في حقنا دون ترتيب �أي �أثر
على ذلك.
ولكن عندما تختار بمح�ض ارادتك ان تعفو عن المخطئ،
حين يكون العفو هو القرار ال�سليم (العفو يف�سد من اللئيم
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بقدر �إ�صالحه من الكريم ..الإمام علي «عليه ال�سالم») فان
هذه الحالة االختيارية والنابعة عن ق�صد وارادة وتفكير ذات
دالالت وت�أثيرات في عدة م�ستويات:
 - 1التخل�ص من الما�ضي حتى تتفرغ لمعالجة الحا�ضر.
 - 2الراحة النف�سية عند الترفع عن الدخول في
المهاترات.
لتفجر الغ�ضب �أو
 - 3تجنب الآثار ال�سلبية العديدة ّ
احتقانه.
 - 4االح�سا�س باالقتراب �أكثر من ال�صفات االن�سانية
والتعاليم اال�سالمية وبالتالي من تحقيق ر�ضا اهلل «�سبحانه».
(�إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه �شكر ًا للقدرة عليه..
االمام علي «عليه ال�سالم»).
� - 5إمكانية الت�أثير في المخطئ كي ينتقل من خانة
العداء ان كان ما �صدر عنه عن عمد الى خانة الوالء( .تعافوا
ت�سقط ال�ضغائن بينكم..النبي الأكرم«�صلى اهلل عليه و�آله»).
 - 6اكت�شاف مكامن القوة في النف�س ،لأن العفو يظهر
القوة التي تتمتع بها(.عليكم بالعفو ،ف�إن العفو ال يزيد العبد
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�إال عز ًا ،فتعافوا يعزكم اهلل..النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»).
 - 7م�ساعدة الآخرين على اتخاذ ذات القرار العفو من
خالل النموذج العملي الذي تقدمه لهم ،لت�ؤكد لهم ان العفو
ممكن وفي متناول اليد..تمام ًا كما ان االنتقام ممكن..وكما
ان اجترار الآالم ممكن ..ولكن الفرق بينهما كالفرق بين
الثريا والثرى(.قلة العفو �أقبح العيوب ،والت�سرع الى االنتقام
�أعظم الذنوب..الإمام علي «عليه ال�سالم»).
 - 8تو ّقع الثواب والرحمة االلهية الدنيوية والأخروية.
(�إذا عنت لكم غ�ضبة فادر�ؤوها بالعفو ،انه ينادي مناد
يوم القيامة :من كان له على اهلل �أجر فليقم ،فال يقوم اال
َح َف َأ ْج ُر ُه
َم ْن َع َفا َوأَ ْصل َ
العافون� ،ألم ت�سمعوا قوله «تعالى»} :ف َ
َعلَى ا ِ
هلل{(((..من كثر عفوه مد في عمره..عفو الملوك بقاء
ال ُملك..تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم اهلل بذلك �سوء
الأقدار..النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»).

((( سورة الشورى.40 :
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ّق ُ
اهلل
ِص َل ًحا ُي َو ِف ِ
{إِن ُير َ
ِيدا إ ْ

قال اهلل «عز وجل»:
َب ْي َن ُه َما}((( ،هذه الآية ال�شريفة و�إن جاءت في �أجواء العالقة
الزوجية ،ولكن يمكن اعتبارها قاعدة من القواعد� ،أو معادلة
من المعادالت الإلهية المرتبطة بعالقات النا�س ببع�ضهم
البع�ض في �أجواء الخ�صومة والنزاعات ...وهي من جزئين:
الجزء الأول ،ال�شرط ،وهو يتم ّثل في تو ّفر الإرادة
الحقيقية لدى طرفي الخ�صومة والنزاع في �إنهائه ،والبحث
الجاد عن الحلول والت�سويات.
والجزء الثاني ،النتيجة ،وهي تتم ّثل في ّ
التدخل الغيبي
((( سورة النساء.35:
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من عند اهلل «�سبحانه» في �إنجاح هذا الم�سعى وتر�سيخه
ورفع المع ّوقات من �أمامه.
في كثير من الحاالت ،عندما تقع الخ�صومة والنزاع،
�سواء في الم�سائل االجتماعية �أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية
�أو غيرها ،وتبد�أ م�ساعي الإ�صالح ،نجد �أن عقلية المغالبة
تكون حا�ضرة بقوة.
أحدهما ال ي�ستبطن
عقلية المغالبة((( تعني �أن الطرفين �أو � َ
الرغبة الحقيقية في الم�صالحة بقدر ما يريد ت�سجيل نقطة
على الطرف الآخر� ،أو الظهور بمظهر المنت�صر في ال�صراع،
�أو الطرف الأقوى ...وهنا تكمن الم�شكلة الكبرى الم�ضا ّدة
للمعادلة الإلهية التي ذكرتها الآية .ولذا ال ُيتوقع �أن تترتب
النتيجة ما دام ال�شرط غير متحقق ..وهو الإرادة الحقيقية
في الإ�صالح ،وهذه الإرادة الحقيقية تتطلب توفير الأر�ضية
التو�صل �إلى
المنا�سبة لفتح باب النقا�ش والحوار ومحاولة ّ
ٍّ
حل يرتبط بالق�ضية وبعيد ًا عن بع�ض التفا�صيل والمواقف
ال�سابقة التي يمكنها �أن تع ّقد الم�س�ألة ّ
وتعطل الحل �أو ت� ّؤخره.
تأت في الخطبة ،بل أضيفت للكتاب.
((( بعض التفاصيل اآلتية لم ِ
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• الشك يف طريق اليقني:

يوجه نب ّيه �إلى فتح المجال
ولذا نجد �أن اهلل «�سبحانه» ّ
لبحث الم�سائل الخالفية مع الم�شركين على �أ�سا�س فر�ضية
احتمال الخط�أ عند �أحد الطرفين والدخول في حوار دون
حتميات م�س ّبقة ،فهو يمتلك روحية الباحث عن الحق،
ويطرح الم�س�ألة في �ساحة ال�شك ،كما لو لم يكن يمتلك
القناعة واليقين ،و�أنه يريد التمييز بين عن موقع الخط�أ من
موقع ال�صواب الذي يلتزمه� ،أو يلتزمه الآخرون ،وفق منهجية
(ال�شك في طريق اليقين) ،بحيث يتم تفريغ الموقف من �أية
�أفكار م�سبقة تفر�ض نف�سها ويمكنها �أن تتح ّول �إلى عقدة
�أو حاجز يمنع �أو يق ّيد الطرفين من ال�شعور بحرية اتخاذ
ُم َل َعلَى
القرار �أو �إ�صادر ُ
الحكم �أو تقييم الأمرَ { :وإ َِّنا أَ ْو إ َِّياك ْ
ين}((( ،وهذا في ح ّد ذاته يم ّثل الق ّمة
ُه ًدى أَ ْو فِي َض ٍ
الل ُّم ِب ٍ
في المو�ضوعية.
و�إذا كان الأمر بهذه ال�صورة في ق�ضية تم ّثل �أ�سا�س كل
الق�ضايا الإيمانية وال�شرعية ،وهي ق�ضية التوحيد ،فكيف
((( سورة سبأ.24 :
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بق�ضية خالف ذي طابع اجتماعي يرتبط بزوجين ُيحتمل �أن
يكون كالهما  -ب�صورة �أو ب�أخرى  -مخطئين؟!
و�إذا كان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» قد � ِأمر �أو
ُو ِّجه من قبل اهلل «�سبحانه» �أن ال ُيعطي لنف�سه �صفة الهدى
في �أجواء مثل هذه الحوارات ،و�أن ال يدمغ خ�ص َمه ب�صفة
ال�ضالل ،مع �إيمانه العميق ب�أنه على حق ،وما ذاك �إال ليترك
الحوار ي�أخذ مجراه دون تعقيد و� ً
صوال �إلى النتيجة الحا�سمة،
فكيف بغير ر�سول اهلل وفي ق�ضية لي�ست كق�ضية الإيمان
بوحدانية الخالق «�سبحانه»؟
�إن هذه المنهجية في الحوار تعتبر �أرقى مرتبة و�أكثر
تق ّدم ًا من منهجية (ر�أيي �صواب يحتمل الخط�أ ،ور�أي غيري
خط�أ يحتمل ال�صواب) ،لأنه يعني (ر�أيي ور�أي غيري يحتمل
الخط�أ وال�صواب في درج ٍة واحد ٍة) ،ولو اعت ُِمد ذلك ف�إنه
ح�سا�سيات �إيحائية في النظرة �إلى
�سيج ّرد الموقف من �أ ّية
ٍ
الذات و�إلى الآخرين.
• األرض ّية املشتركة:

وهكذا نجد في موقع �آخر من القر�آن الكريم بيان ًا
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لأهمية و�ضع الأر�ضية التوافقية ال�صلبة التي يمكن االتكاء
عليها واالنطالق من خاللها بحث ًا عن الحلول والو�صول �إلى
نتائج �سليمة فيما يخ�ص الخالف مع �أهل الكتاب ،حيث قال
ِم ٍة َس َواء َب ْي َن َنا
«�سبحانه»{ :ق ْ
ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َت َعا َل ْوا ِإلَى َكل َ

ِال َ
ال َي َّت ِخ َذ
ِك ِب ِه َش ْيئًا َو َ
اهلل َو َ
ال َن ْع ُب َد إ َّ
َو َب ْي َن ُك ْم أَ َّ
ال ُن ْشر َ
ون ا ِ
اش َه ُدو ْا
َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا أَ ْر َبا ًبا ِّمن ُد ِ
هلل َف ِإن َت َو َّل ْوا َف ُقولُو ْا ْ
ون}(((.
ِم َ
ِب َأ َّنا ُم ْسل ُ

واعتماد الزوجين في خالفاتهما مثل هذه الأر�ضية عند
االنطالق في بحث الم�شاكل ومواطن الخ�صومة والنزاع فيما
بينهما كفيل ب�أنْ ي�ساعد كثير ًا في الو�صول �إلى حلول عملية
واقعية ت�ساعد على الخروج من الم�أزق القائم� ،أو التوافق
على ٍّ
حل عملي ي�صب في �صالح الطرفين ،بل وحتى ل�صالح
الأبناء  -في حال وجودهم  -و�أ�سرتي الزوجين �أي�ض ًا.
�أما منطق �أ�صحاب عقلية المغالبة فيخالف المنطق
ْح َخ ْي ٌر َوأُ ْح ِض َر ِت ْ َ
س
الصل ُ
الإلهي �إذ يقول «�سبحانه»َ { :و ُّ
الن ُف ُ
الش َّح}((( ...فال�صلح  -ما �أمكن � -أف�ضل على طول الخط،
ُّ
((( سورة آل عمران.64:
((( سورة النساء.128:
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�إال �أن �سعي الإن�سان لأن يحفظ م�صالحه ومنافعه جزء
من الغريزة الب�شرية القوية عنده ،وهذا معنى { َوأُ ْح ِض َر ِت
َْ
الش َّح} ،وهذا �أمر حيوي و�ضروري لبقاء الإن�سان،
س ُّ
الن ُف ُ
ولكن توظيفه في المكان الخط�أ �سي�ؤدي �إلى ما يخالف
م�صلحته .فهذه العبارة بمثابة تنبيه �إلهي ليتذ ّكر طرفا
وم�ستحكمة
الخ�صومة والنزاع وجود غريزة داخلية قوية
ِ
تدفع ك ًال منهما لال�ستجابة لعقلية المغالبة كي يحفظ ك ٌّل
منهما م�صالحه ،ولكن الحياة والتفاعل مع الآخرين ت�ستدعي
�ضبط هذه القوة الغرائزية وال�سيطرة عليها وتحييدها متى
ما تطلب الأمر ذلك.
ولذا المطلوب قبل عقد مثل هذه الجل�سة �أن يراجع ك ٌّل
منهما نف�سه ليت�أ ّكد من �أنه يمتلك الإرادة الحقيقية لإنهاء
الخ�صومة ،ال �أنه َيدخلها بعقلية من يريد التغلب بالنقاط �أو
بال�ضربة القا�ضية.
وخال�صة الكالم �أنه متى ما اجتمع الزوج وزوجته في
مجل�س لل�صلح ،وكانت عقلية المغالبة هي ال�سائدة �أو حا�ضرة
عند �أحدهما ،فمن ال�صعب الو�صول �إلى �إ�صالح وحل للنزاع
القائم بينهما.
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�أفا�ض اهلل «�سبحانه» على العالقة الزوجية المودة
والرحمة وال�سكينة ،وز ّينها ب�آداب المعا�شرة و�أخالقيات
الحياة الم�شتركة كالتعامل بالمعروف ،كما �ش ّرع لها من
الأحكام ما يحفظ لكل زوج وزوجة حقوقهما.
ووجود الت�شريعات الخا�صة بحقوق الزوجين ال يعني �أن
يح ِّول الزوجان العالقة الزوجية �إلى حالة �شبيهة بالحركة
الميكانيكية ،هذه حقوقك ،وهذه حقوقي ،ال �أكثر وال �أقل.
ولذا على الطرفين �أن يلتفتا �إلى �أن:
 .1الحقوق والواجبات المذكورة في الكتب الفقهية تم ّثل
الح ّد الأدنى في العالقة بين الطرفين.
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 .2اهلل ال يريد لهذه العالقة المقد�سة �أن تكون في
حدودها الدنيا ،بل �أراد لها �أن تكون عالقة تمازج روحي،
الزوج �أن زوجتَه جز ٌء من كينون ِته وكرام ِته،
ي�شعر من خاللها ُ
زوجها جز ٌء من كينون ِتها وكرام ِتها،
وت�شعر معها الزوج ُة �أن َ
ومن خالل ذلك يعمالن على بناء حياة م�شتركة مل�ؤها
المود َة والرحم َة وال�سكينة ،كما قالُ } :ه َو ال ِ
َّذي َخلَ َق ُكم ِّمن
س َو ِ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْس ُك َن ِإ َل ْي َها{(((.
َّن ْف ٍ
 .3هناك الآداب والأخالقيات الخا�صة بالحياة الم�شتركة
بينهما ،وال يمكن بناء حياة زوجية �سليمة من دونها...
الحياة الزوجية ت�صبح ج�سد ًا بال روح �إذا اكتفينا
بمجموعة الحقوق والواجبات فقط.
ومع �أن من المفتر�ض �أن تتحقق حالة االرتياح والطم�أنينة
واالن�شداد النف�سي المتبادل بين الطرفين كما ع ّبرت الآية:
} ِل َي ْس ُك َن ِإ َل ْي َها{� ،إال �أن �صور ًا من الخالفات والنزاعات
والم�شا ّدات والتخا�صم قد تقع بين الطرفين.
من نماذج ذلك ما جاء في �سورة المجادلة .قال «تعالى»:
((( سورة األعراف.189 :
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َد س ِم َع ُ
َش َتكِي ِإلَى
ُك فِي َز ْو ِج َها َوت ْ
ُجا ِدل َ
اهلل َق ْو َل َّالتِي ت َ
}ق ْ َ
َحا ُو َركُما إ َّ َ
هلل َو ُ
ا ِ
ير{(((.
اهلل َي ْس َم ُع ت َ
َ
ِن اهلل َسمِي ٌع َب ِص ٌ

هذه الزوجة الم�سكينة و�صل بها الحال �أن ال تجد طريقة
لح ّل م�شكلتها �إال ب�أن ت�شتكي �إلى اهلل ،وا�ضطرت للجوء للنبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» لعله ين�صفها من زوجها الذي ظلمها
بقراره وت�صرفاته.
هذه واحدة من �صور الم�شكالت الزوجية التي ت ّمت
معالجتها في القر�آن من خالل:
 .1الت�شريع.
 .2التو�صيات الأخالقية
 .3الدعوة �إلى التحلي بالحكمة والتقوى
 .4تحريك الم�شاعر الإيجابية بين الزوجين.
• النشوز كسبب للخالف:

ومن الخالفات ما قد يكون �سببها وقوع الن�شوز� ...أو
تتطور لتتحول �إلى ن�شوز ...بالطبع ف�إنّ المتبادر �إلى الأذهان
((( سورة المجادلة.1:
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عند ذكر هذه الكلمة �أن الن�شوز ت�ص ّرف �سلبي �صادر من
الزوجة تجاه زوجها فيما له عالقة بحقوقه الزوجية ،والحال
�أن القر�آن الكريم ذكر في �سورة الن�ساء حالتي ن�شوز الزوجة
اللتِي
وكذلك الزوج ...ففي الآية  34من ال�سورة قالَ } :و َّ
َت
ُون ُن ُشو َز ُه َّن{ وفي الآية  128قالَ } :وإ ِ
تَ
ِن ا ْم َرأَ ٌة َخاف ْ
َخاف َ
مِن َب ْعلِ َها ُن ُشو ًز ْا{� .أي �أن الن�شوز قد يحدث من �أي طرف
منهما.
في اللغة كلمة ن�شز تعني( :خ َرج عن المعتاد) ولذا يقال:
(� ٌ
أر�ض َن َ�شز) �أي بها نتوء وارتفاع ،لخروجها عن طبيعة
الأر�ض من حولها .ونقول (�صوت ن�شاز) لل�صوت الخارج عن
الم�ألوف ...ف�إذ ًا عندما نتحدث عن الن�شوز في �إطار العالقة
الزوجية فهذا يعني �أن هناك خروج ًا عن المعتاد والو�ضع
الطبيعي في العالقة بين الزوجين.
لي�س بال�ضرورة �أن يمتنع الزوج عن كل حقوق الزوجة
حتى يعتبر نا�شز ًا ،وكذلك الزوجة .فالزوج الذي ال يفي
مث ًال -بحق زوجته في الفرا�ش ،بال عذر كالمر�ض وال�سفر،يعد نا�شز ًا ،و�إن �أنفق عليها ..كما �أن الزوجة تعتبر نا�شز ًا
عندما تمنعه ذلك بال عذر ...وفي الحالتين البد من معالجة
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وفق خطوات ،و�أهم خطوة هنا �أن نعرف ال�سبب وراء هذا
الن�شوز ونعالج هذا الخلل.
الم�س�ألة لي�ست م�س�ألة قوانين و�أوامر ..بل �أن نحاول
�إعادة العالقة �إلى الو�ضع الطبيعي كما ينبغي �أن تكون عليه.
�أما في حالة الف�شل �أو عدم وجود من ي�ستطيع القيام بهذا
الدور ،فننتقل �إلى �آليات التعامل الفقهي.
• نشوز الزوج:

ولنبد�أ مع ن�شوز الزوج ...ما هي التوجيهات القر�آنية
لمعالجة هذا الن�شوز؟
اح
} َوإ ِ
اضا َف َ
ِع َر ً
ِن ا ْم َرأَ ٌة َخاف ْ
َت مِن َب ْعلِ َها ُن ُشو ًزا أَ ْو إ ْ
ال ُج َن َ
ْح َخ ْي ٌر َوأُ ْح ِض َر ِت
ِحا َب ْي َن ُه َما ُصل ً
ِما أَن ُي ْصل َ
الصل ُ
ْحا َو ُّ
َعلَ ْيه َ
َت ُقو ْا َف ِإ َّن َ
اَ
ُون
س ُّ
ُح ِس ُنو ْا َوت َّ
َان ِب َما َت ْع َمل َ
اهلل ك َ
الش َّح َوإِن ت ْ
ألن ُف ُ
يرا{((( ...ومن هنا قالوا �أنه في حالة ن�شوز الزوج:
َخ ِب ً

 )1ت�سلك الزوجة �سبيل الأخالق الفا�ضلة �صبر ًا ومداراة
وتودد ًا ،لعلها ت�ستطيع �أن تك�سب قلبه.
((( سورة النساء.128:
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عن �إ�سحاق الجعفي قال�( :سمعت �أبا عبد اهلل «عليه
ال�سالم» يقول� :إن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» دخل بيت
�أم �سلمة ف�شم ريح ًا طيبة فقال� :أتتكم الحوالء(((؟ فقالت:
هو ذا هي ت�شكو زوجها ،فخ َر َجت عليه الحوالء ،فقالت :ب�أبي
�أنت و�أمي� ،إنّ زوجي عني معر�ض ،فقال :زِيديه يا حوالء،
قالت :ما �أترك �شيئ ًا ط ّيب ًا مما �أتطيب له به ،وهو ع ّني
معر�ض .فقال� :أما لو يدري ما له ب�إقباله عليك؟.((()...
تعجب �إ�سحاق بن عمار من ترتب الثواب على ذلك،
وقد ّ
فكان في �ضمن ت�سا�ؤله للإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» �أن
قال( :قلت :ف�إنه يروى عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أن
�أبا ذر «رحمه اهلل» �س�أله عن هذا فقال :ائت �أهلك توجر،
فقال :يا ر�سول اهلل �آتيهم و�أوجر؟ فقال ر�سول اهلل «�صلى
((( يبدو من خالل عدة نصوص أن إطالق األلقاب على األفراد وفقاً
لمظاهرهم الخارجية أو بعض صفاتهم الجسدية كان أمراً طبيعياً وال يراد
به اإلهانة ،وذلك من قبيل إطالق لقب األفطح على عبدالله ابن اإلمام
الصادق ،واألشتر على مالك النخعي صاحب اإلمام علي ،واألعرج على
مسلم بن كثير األزدي الشهيد بكربالء ،واألعمش على المح ِّدث سليمان بن
مهران ،وغير ذلك .وقد استمر هذا األمر إلى زمن قريب في مجتمعنا ،إذ
نجد أن ألقاب بعض األسر الكريمة تقوم على هذا األساس.
((( سورة النساء.128:
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اهلل عليه و�آله» :كما �أنك �إذا �أتيت الحرام �أُزرت ،فكذلك
�إذا �أتيت الحالل �أوجرت ،فقال �أبو عبد اهلل «عليه ال�سالم»:
أوجر؟)(((.
�أال ترى �أنه �إذا خاف على نف�سه ف�أتى الحالل � ِ
فالم�س�ألة -بح�سب الرواية� -أنّ الثواب مترتب بلحاظ حفظ
نف�سه وزوجته عن الوقوع في الحرام.
وعلى كل حال ،ف�إنّ العفو والت�سامح من �أنجع �أ�ساليب
�إ�صالح ذات البين ،حتى لو لم يكن المت�سامح مخطئ ًا من
الأ�سا�س .قال «تعالى» وهو خالق النفو�س الب�شرية والأعلم
َع ِب َّالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َف ِإذَا ال ِ
َّذي َب ْي َن َك
بما ي�صلحها} :ا ْدف ْ
ِيم{(((.
ِي َحم ٌ
َو َب ْي َن ُه َع َدا َو ٌة َك َأ َّن ُه َول ٌّ
 )2ن�شوز الزوج مع�صية ،ولذا فعليها �أن تنهاه عن المنكر
وت�أمره بالمعروف بالأ�سلوب الأن�سب.
 )3ترفع �أمرها للحاكم ال�شرعي وت�شكوه له ،وعلى الحاكم
�أن يتخذ الإجراءات وفق الترتيب التالي:
�أ .ا�ستدعاء الزوج وي�أمره ب�أن ي�ؤدي للزوجة حقها.
((( الكليني :الكافي ،ج  ،٥ص .٤٩٦
((( سورة فصلت.34 :
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ب� .إن لم يمتثل ،فالزوجة بين �أمرين� ،إما ال�صبر ب�أن
تت�صالح معه على ذلك ،و�إما طلب الطالق.
3ـ �إن طلبت الطالق ،وطلقها ،كان خير ًا ،و�إال �أجبره
الحاكم ،ف�إن �أبى ،طلقها الحاكم.
ولو افتر�ضنا �أن الزوج كان ي�ؤذي زوجتَه �ضرب ًا و�شتم ًا،
وتحاول �أن ترا�ضيه ب�إعطائه من مالها كي يكف عن ذلك،
َح ـ ُرم عليه �أخذه ،ويجوز لها �أن ت�شكوه للحاكم ال�شرعي
لي�أمره بح�سن المعا�شرة ،ف�إن لم يرتدع يو ِقع عليه عقوبات
تحت عنوان (التعزير) كالحب�س مث ًال.
عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ومن �أ�ض َّر بامر�أة حتى
ير�ض ُ
نف�سها ،لم َ
اهلل له بعقوب ٍة دون النار ،لأن
تفتدي منه َ
َ
اهلل
يغ�ضب للمر�أة كما يغ�ضب لليتيم)(((.
ُ
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أخبرني �أخي جبرئيل ولم
يزل يو�صيني بالن�ساء حتى ظننت �أن ال يحل لزوجها �أن يقول
لها �أف!� ...أخذتموهن على �أمانات اهلل)(((.
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٢ص .٢٨٣
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٢٤٨
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قد يقال :المحاكم مليئة بالق�ضايا ،وت�أخذ �سنوات في
الأروقة ،ومن غير المعلوم كيف �سيحكم القا�ضي ،ثم �إذا
حكم ل�صالح الزوجة واقتنع ،قيل لها حكمه باطل لأنه حاكم
غير �شرعي ...هذا الكالم �سليم ،ولذا يمكن للزوجة �أن
ت�شترط في عقد زواجها �أن يعطي الزوج وكالة لأبيها مث ًال
�أو لأخيها �أو حتى لنف�سها ب�أن يطلقها في الحاالت التي ي�صح
فيها طالق الحاكم ال�شرعي� ،أو بعبارة �أخرى طالق ال�ضرر.
• نشوز الزوجة:

�أما في حالة ن�شوز الزوجة فتتمثل لنا الآية التالية حيث قال
وه َّن
ُون ُن ُشو َز ُه َّن َفع ُ
«تعالى»َ } :والَّالتِي ت َ
َخاف َ
اه ُج ُر ُ
وه َّن َو ْ
ِظ ُ
ِن
وه َّن َف ِإ ْن أَ َط ْع َن ُك ْم َف َ
ْم َض ِ
اج ِع َو ْ
ال َت ْبغُو ْا َعلَ ْيه َّ
اض ِر ُب ُ
فِي ال َ
ِن َ
يرا{((( .وبيان ذلك كالتالي:
َس ِبي ً
اهلل ك َ
ال إ َّ
َان َعل ًِّيا َك ِب ً

 )1ي�سلك �سبيل الأخالق الفا�ضلة �صبر ًا ومداراة وتودد ًا
لعله ي�ستطيع �أن يك�سب قلبها ويعالج تمردها.
وما ذكرناه بخ�صو�ص العفو والت�سامح عند ن�شوز الزوج
يجري هنا �أي�ض ًا ،وليعلم الرجل �أن ت�سامحه وعفوه لن ُينق�ص
((( سورة النساء.34 :
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من هيبته ورجولته �شيئ ًا ،بل هو رفعة له ،وقد روي عن النبي
الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» قوله�( :إن العفو ال يزيد العبد
�إال عز ًا ،فاعفوا يعزكم اهلل)(((.
ال �أنكر �أن التمادي في الت�سامح يكون في بع�ض الحاالت
ت�شجيع ًا على التمرد ،ولكن البد من تقييم الأمر بح�سب
المعطيات ،والعمل وفقها ب�صدق و�إن�صاف.
 )2ن�شوز الزوجة مع�صية ،ولذا فعليه �أن ينهاها عن
المنكر وي�أمرها بالمعروف بالأ�سلوب الأن�سب ،ولو
باال�ستعانة بالغير ممن يملك المعرفة ال�شرعية والأ�سلوب
الأن�سب.
 )3في حالة الي�أ�س مما �سبق فيمكنه �أن يهجرها ،ب�أن
ينام في غرفة مختلفة� ،أو يدير لها ظهره فال يعب�أ بها،
كنوع من ال�ضغط النف�سي لردع تمردها.
 )4اللجوء �إلى ال�ضرب كما جاء في الآية القر�آنية ،وهو
خيار غير الزم ،بل �إن �شاء لج�أ �إليه ،و�إن �شاء عزف عنه.
وقد ا�شترط بع�ض الفقهاء �أنه �إذا �أراد اللجوء �إليه فيجب
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،٦٨ص .٤٠١
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عليه �أن يراعي �أمور:
�أ� .أن يكون ذلك بعد الخطوات ال�سابقة وظهور �إ�صرارها
على التمرد.
ب� .أن ي�أمل ت�أثرها بهذا ال�ضرب ،و�إال لم يجز �ضربها.
ج� .أن يكون �ضربها بق�صد �إ�صالحها ال بق�صد الت�شفي
واالنتقام.
د .االقت�صار على �أقل مقدار من ال�ضرب يحتمل معه
الت�أثير ،وح ُّده الأعلى �أن يكون غير موجب الحمرار الجلد
وا�سوداده .ولو زاد فاحمر الجلد �أو ا�سود �أثم و�ضمن الدية.
وعن الباقر «عليه ال�سالم»�( :أنه ال�ضرب بال�سواك)(((� .أي
بحيث يكون ت�أثيره ت�أثير ال�ضرب بال�سواك حيث ال يترك �أثر ًا
ج�سدي ًا ،وال يكون موجع ًا ،بل الغر�ض منه التعنيف للردع.
و�أما من يح ّول الحكم في الآية �إلى مبرر لل�ضرب بما
يتجاوز الحد� ،أو بغير ن�شوز وفق الخطوات التي ذكرناها،
فلي�ستمع �إلى هذه الن�صو�ص:
روي عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قالّ �( :أي
((( الطبرسي :مجمع البيان ،ج  ،٢ص .٤٤
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رجل لطم امر�أته لطمة �أمر اهلل «عز وجل» مالك ًا خازن النيران
فيلطمه على حر وجهه �سبعين لطمة في نار جهنم)(((.
أتعجب ممن ي�ضرب
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إ ّني � ّ
امر�أته وهو بال�ضرب �أولى منها ،ال ت�ضربوا ن�ساءكم بالخ�شب
ف�إن فيه الق�صا�ص)(((.
 )5منعها من النفقة ب�سبب الن�شوز.
وعموم ًا ،تع ّدي الإن�سان على الآخر عند الخ�صومة
بال�ضرب وما �شابه لي�س �أمر ًا م�شروع ًا ،وتترتب الدية �أو
العقوبة حتى على الجرح �أو الأثر الب�سيط الذي يتركه ذلك
التع ّدي الج�سدي ،وكله مق ّدر في ال�شريعة ويجب دفعه
للمعتدى عليه.
عن الحلبي ،عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال :قال
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إن �أعتى النا�س على اهلل
«عز وجل» َمن قتل غير قاتلهَ ،ومن �ضرب َمن لم ي�ضربه)(((.
((( النوري :مستدرك الوسائل ،ج  ،١٤ص.٢٥٠
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٢٤٨
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٢٤٨
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عندما تطفو على ال�سطح مجموعة من الم�شكالت بين
الزوجين ،وقد تكون تافهة وممكنة الحل ب�سهولة من خالل
التع�سف
التو�صل �إلى بع�ض التفاهمات ،تظهر حينها �صور من ّ
والتم ّنع والمكابرة والت�ضخيم من قبل الطرفين �أو �أحدهما،
بما يتطابق مع المثل الدارج (�صنع ّ � -سوى  -من الح ّبة ق ّبة)!
وقد تنج ّر الأمور �إلى �أن تطلب الزوجة �أن يعيدها زوجها
�إلى بيت �أبيها ،ولربما قامت بنف�سها ب�أخذ بع�ض حاجياتها
وغادرت راجع ًة �إلى قواعدها (�سالمة).
بالطبع ،هذا ال ينطبق على الجميع ،فهناك ن�سبة ملحوظة
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من الزوجات ي�صبرن ويتح ّملن وي� ّسوفن وال يك�شفن لأهلهن
طبيعة الم�شكالت الالتي يعانين منها ،ولربما يتجاوز بذلك
الحد المعقول �إلى �أن تتفاقم الم�شكلة وتتح ّول �إلى مع�ضلة
غير قابلة للحل� ،أو يتع ّر�ضن �إلى ا�ضطهاد ب�شع� ،ضرب ًا و�شتم ًا
و�إهانة و�إرعاب ًا وه�ضم ًا للحقوق ...ومع هذا ّ
يف�ضلن ال�سكوت
وال�صبر ،فهذا �أف�ضل بالن�سبة �إليهن من الطالق.
�إال �أن في المقابل هناك ن�سبة �أخرى ملحوظة من
الزوجات ال�شابات ي�سارعن �إلى ت�ضخيم الأمور وتحويل �أية
م�شكلة �إلى �سبب لترك بيت الزوجية والمطالبة بالطالق.
والنموذج القر�آني الآتي يق ّدم �صورة الزوجة الحكيمة
التي حر�صت على المحافظة على بيت الزوجية -ما �أمكن-
على الرغم من تع ّر�ضها للظلم ،حتى نزلت فيها �آيات خ ّلدت
ق�صتها و�صاحبتها �أحكام ت�شريعية تعالج و�ضعها والأو�ضاع
ّ
الم�شابهة لها في الم�ستقبل.
َد س ِم َع ُ
ُك فِي
ُجا ِدل َ
اهلل َق ْو َل َّالتِي ت َ
قال «تعالى»} :ق ْ َ
ِن َ
هلل َو ُ
َش َتكِي ِإلَى ا ِ
اهلل
َز ْو ِج َها َوت ْ
َحا ُو َركُمآ إ َّ
اهلل َي ْس َم ُع ت َ
ير{(((.
َسمِي ٌع َب ِص ٌ

((( سورة المجادلة .1 :
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في الطبقات الكبرى البن �سعد عن عمران بن �أبي �أن�س
�أنه قال( :كان َمن ظاهر في الجاهلية) �أي قال لزوجته:
(ح ُر َمت عليه امر�أ ُته �آخ َر الدهر) وفي
� ِ
علي كظهر �أمي َ
أنت َّ
بع�ض الكلمات �أنها تبقى زوجته وال يحق لها الزواج من غيره
وبالتالي تكون معلقة (فكان � َ
أو�س
أول َمن َ
ظاهر في الإ�سالم � ُ
بن �صامت ،وكان به َل َمم) نوع من الجنون ويبدو �أنه كان
�إدواري ًا غير م�ستمر (وكان يفيق فيع ِقل َ
بع�ض العقل .فالخى)
كثر كالمه في الباطل (امر�أتَه خولة بنت ثعلبة �أخت �أبي عبد
علي
الرحمن يزيد بن ثعلبة في بع�ض �صحواته فقالِ � :
أنت َّ
أراك
كظهر �أمي .ثم ِند َم على ما قال .فقال المر�أته :ما � ِ
ذكرت طالق ًا ،و�إنما كان هذا
علي .قالت :ما
َ
�إال قد ح ُر ِ
مت َّ
التحريم فينا قبل �أن َيبعث ُ
اهلل ر�سو َله .ف� ِأت َ
ف�س ْله
ر�سول اهلل َ
عما �ص َن ْعت .فقال� :إني لأ�ستحيي منه �أن �أ�س�أله عن هذا ف�أتي
أنت َ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ع�سى �أن ُتك�سبينا منه
� ِ
خير ًا ُتفرجين به عنا ما نحن فيه مما هو �أعلم به .فل ِب َ�ست
خرجت حتى َ
دخلت عليه في بيت عائ�شة فقالت:
ثياب ًا ثم َ
يا َ
عرفت� ،أبو ُو ْلدي وابنُ عمي
ر�سول اهلل� ،إن �أو�س ًا َمن قد ِ
وع ْج ِز
عر َ
فت ما ُي�صيبه من اللمم َ
أحب ِ
النا�س � َّإلي ،وقد ِ
و� ُّ
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مقدر ِته َ
وع ِّي ل�سا ِنه� )...إلى �أن قالت( :وقد قال
و�ض ْع ِف قو ِته َ
كلم ًة ،والذي �أَنزَ ل َ
أنت
عليك
الكتاب ما ذك َر طالق ًا ،قالِ � :
َ
كظهر �أمي)(((.
علي ِ
َّ
لن�سجل مالحظة
قبل �أن ُنكمل الرواية ،نتوقف قلي ًال
ّ
مه ّمة وح�سا�سة ...لقد قامت هذه الزوجة الحكيمة بترتيب
وتن�سيق الكالم من �أجل �أن تجد لنف�سها مخرج ًا وتعيد
الحياة الزوجية �إلى و�ضعها الطبيعي ..ومع من؟ مع رجل قد
فقد عقله ن�سبي ًا ..مع رجل �أهانها بقوله هذا ..وفي رواية
�أخرى �أنه قد كبر ِ�س ُّنه و�ساء خ ُل ُقه ،بل ولم تكن هذه هي
المرة الأولى التي ي�سيء فيها �إليها.
ولو جرى ما جرى في مجتمعاتنا في هذا الزمن لربما
قالت( :فرقاك عيدَ ...د ْفعة مردي والهوا َ�ش ْرجي)!
وال ُم ْر ِد ّي لغة :خ�شب ٌة طويلة ُي َن ِّحي بها َّ
المل ُح ال�سفين َة عن
الأَر�ض �أَو يدفعها بها .والجمعَ :م َرا ِد ّي .والمعنى �أن المردي
�إذا ما ا�ستخدمه المالح حين يكون اتجاه الهواء �شرقي ًا
�ساعده ذلك في �سرعة تح ّرك ال�سفينة .وي�ضرب في الفرح
((( ابن سعد :الطبقات الكبرى ،ج ،8ص .379
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ب�سرعة التخ ّل�ص من ال�شخ�ص غير المرغوب فيه.
ولكن هذه ال�سيدة كانت حري�صة على بيت الزوجية
وا�ستمرار هذه العالقة على ما فيها من ِع ّالت و�صعوبات..
هذه العالقة التي ع ّبر عنها القر�آن بالميثاق الغليظ!
�أما اليوم -وللأ�سف -يتم تفكيك هذه العالقة ،وبكل
�سهولة ولأتفه الأ�سباب �إذ ما عاد مفهوم الميثاق الغليظ
حا�ضر ًا في �أذهان الطرفين ..الميثاق الغليظ يعني التزام
الرجل بم�س�ؤوليات الحياة الزوجية.
• تبعات امليثاق الغليظ:

يومه ووق ِته..
عندما يتزوج ال�شاب عليه �أن ُيعيد برمجة ِ
اهتماما ِته ..عالقاته� ..أ�سلوبه في الإنفاق ..ما عاد هذا
ال�شاب يتح ّمل م�س�ؤوليته ال�شخ�صية فقط ..هناك زوجة..
وغد ًا هناك �أبناء ..عليه �أن يتعلم االقت�صاد الأ�سري:
الموازنة بين الدخل ..والإنفاق ..واالدخار.
ِك
َج َع ْل َي َد َك َم ْغلُول ً
َة ِإل َٰى ُع ُنق َ
يقول اهلل «تعالى»َ } :و َل ت ْ

ُل ا ْل َب ْس ِط َف َت ْق ُع َد َملُو ًما َّم ْح ُسو ًرا{((( ،فالجانب
َو َل َت ْب ُس ْط َها ك َّ
((( سورة اإلسراء.29 :
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االقت�صادي في �إدارة الأ�سرة �أمر مهم جد ًا ،وت�صل �أهميته
�إلى درجة �أنه يهدِّ د ا�ستمرارية هذه الوحدة االجتماعية
في ما لو افتقد الطرفان الرئي�سان -الزوج والزوجة-
�أو �أحدهما القدرة على �إدارة هذا الأمر ،والحكمة في
التخطيط والتنفيذ المتعلق بالإيرادات والإنفاقات واال ّدخار
للظروف المفاجئة.
الجيل ال�شاب اليوم هو �ضحية مفاهيم خاطئة وم�ؤثرات
فر�سخت فيه الأنا بقوة ،وانتزعت منه
مختلفة �أحاطت بهّ ،
�صفات عديدة كالإيثار وروحية العطاء والت�ضحية من �أجل
الآخر ،وهو ما انعك�س على �أمور عديدة من بينها تع ّر�ض
الكثير من حاالت الزواج �إلى الف�شل.
ومن بين �أهم �أ�سباب هذا الف�شل هو تقديم الزوج �أو الزوجة
لرغابتهم الذاتية ذات الطابع المادي على الأولويات ،لتعاني
الأ�سرة خالل ال�شهر من الناحية االقت�صادية� ،أو لتتفاعل
م�س�ألة الإنفاق وكيفية �إدارة هذا الملف من وقت لآخر �إلى
الم�ستوى الذي قد ي�ؤدي �إلى الطالق ...ولذا نجد ال�شاب ال
ي�ستطيع بعد الزواج �أن ّ
يفك نف�سه عن �أ�سلوب الحياة الفردية
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ال�شخ�صية التي كان يعي�شها قبل ذلك في طريقة الإنفاق على
نف�سه و�أ�سفاره و�صداقاته ،ليجد في نهاية المطاف �أنه غير
قادر على تلبية احتياجات �أ�سرته ال�ضرورية.
وفي المقابل قد تت�أ ّمل الفتاة من الزواج �أن يكون فر�صة
لتحقيق �أحالمها بالح�صول على �أغلى المقتنيات والكماليات
ومناف�سة معارفها ،والتباهي ب�أ�سفارها وملب�سها وم�سكنها
و�سيارتها ،بل وحتى ملب�س طفلها الر�ضيع وغيرها من �أمور
هي في الأ�سا�س متطلبات للعي�ش الكريم ،ولكنها تتحول �إلى
مادة للتباهي والتناف�س ...والنتيجة في نهاية المطاف هي
النزاع ،ومن َثم تهديد الحياة الزوجية بالف�شل والطالق وما
يترتب على كل ذلك من �سلبيات وم�شكالت و�صور متع ّددة
للخ�صومة واالنتقام والت�ش ّفي وما �إلى ذلك.
والواقع �أن ُح�سن التقدير في المعي�شة من �صفات الإن�سان
العاقل الحكيم ،وفي الخبر عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه
ال�سالم» �أنه قال�( :إنه ال ُي�ص ِلح المرء الم�سلم �إال ثالثة:
وح�سن التقدير في
التفقه في الدين ،وال�صبر على النائبةُ ،
المعي�شة)(((.
((( الكليني :الكافي ،ج  ،5ص .87
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وعنه «عليه ال�سالم»( :اذا �أراد اهلل «عز وجل» ب�أهل بيت
خير ًا رزقهم الرفق في المعي�شة)(((.
وعنه «عليه ال�سالم»( :عليك ب�إ�صالح المال ف�إن فيه
منبه ًة للكريم) �أي رفعة ل�ش�أنه (وا�ستغنا ًء عن اللئيم)(((.
(رحم
و�أخير ًا عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»:
َ
ُ
أح�سنَ فيما بي َنه وبينَ زوجته ،ف�إنَّ اهلل «ع ّز وجل»
اهلل عبد ًا � َ
قد م َّل َكه نا�ص َيتَها ،وجع َله الق ِّي َم عليها)(((.
وعندما تتزوج ال�شابة عليها �أن ُتدرك �أنها دخلت عا َلم ًا
جديد ًا ..ولن تجد هذا الإن�سان الذي ارتبطت به بهذا
أطباعها ..فلكل
الميثاق الغليظ متطابق ًا مع �شخ�صي ِتها و� ِ
�إن�سان خ�صو�صيا ُته .قد ال يكون هذا الزوج في �أكثر الأحيان
فار�س الأحالم الذي ر�سمته في مخيلتها ..تلك �أحالم ..وهذا
َ
واقع ..ذاك عالم ديزني وهوليوود ..وهذا عالم الحقيقة..
ح�سن التعامل معه.
وعليها �أن تقبل بهذا الواقع و ُت ِ
((( الكليني :الكافي ،ج  ،5ص .88
((( الكليني :الكافي ،ج  ،5ص .88
((( الصدوق :من ال يحضره الفقيه ،ج ،3ص.443
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عليها �أن تعي �أنه عندما تقع الم�شكلة� ...أو عندما ُيخطيء
هذا الزوج بح ّقها ،ف�إن هذا لي�س هذا نهاية المطاف ..لي�س
هذا الم�سمار الأخير في نع�ش حياتها الزوجية ..بل عليهما
�أن يتعاونا -وبكل و�سيلة ممكنة  -للبحث عن مخرج من
وزوجها.
�أزمتهما ..تمام ًا كما فعلت خولة ُ
بالطبع ،ف�إنّ بع�ض الآباء والأمهات قد ال ي�شعرون
باالرتياح تجاه هذا الطرح .الأب والأم في مثل هذه المواقف
يريدان االنت�صار البنتهما ..تر ّبت في ع ّز ودالل ،والآن جاء
هذا (النكرة) لي�ؤذيها؟ (الطالق �أب َرك((( �ألف مرة من
هكذا زواج)! ولكن قبل اال�ستعجال ب�إطالق هكذا ت�صريحات
عليهما �أن يتذ ّكرا �أن هذا اختيارهم جميع ًا� ،أو ما وافقوا عليه
على الأقل ..وعليهم �أن يتح ّملوا م�سئولية ذلك ،من خالل
م�ساعدة الطرفين على تجاوز الأزمات ،و�إ�صالح ذات البين،
وبالتوجيه والن�صيحة.
• نزول احلكم:

أراك �إال
نعود مجدد ًا �إلى الرواية( :فقال ر�سول اهلل :ما � ِ
((( أي أفضل وأكثر بركة.
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َ
ر�سول اهلل
قد َحـ ُرمت عليه) ومع هذا لم تي�أ�س (فجا َدلت
مرار ًا ثم قالت :اللهم �إني �أ�شكو �إليك �شد َة َو ْجدي ،وما َ�شقَّ
ل�سان نب ِّيك ما يكون لنا فيه
علي ِمن ِفرا ِقه ،اللهم � ِأنزل على ِ
َّ
أهل
فرج .قالت عائ�شة :فلقد ُ
بكيت وبكى َمن كان معنا ِمن � ِ
البيت ،رحم ًة لها ،و ِر َّق ًة عليها .)....وتكمل الرواية كيف نزل
ِ
الوحي على النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في تلك اللحظات،
رحم ًة بهذه ال�سيدة التي احترق قل ُبها �ألم ًا ،وال�صادقة
في البحث عن ٍّ
حل ُيخرجها من الورطة التي �أوقعها فيها
زوجها ،ومن �أجل تقديم حكم �شرعي لمثل هذه الحاالت،
ين ُي َظ ِ
فقال «تعالى»} :ال ِ
ِم َّما ُه َّن
اه ُر َ
َّذ َ
ون مِن ُك ْم ِّمن ِّن َسآ ِئه ْ
ُون ُمن َكر ًا
ِن أُ َّم َها ُت ُه ْم إ َّ
َد َن ُه ْم َوإ َِّن ُه ْم َل َي ُقول َ
ِم إ ْ
ِال الالَّئي َول ْ
أُ َّم َها ِته ْ
ِن َ
اهلل َل َع ُف ٌّو َغ ُفو ٌر{((( ..ثم نزلت الآيات
ِّم َن ا ْل َق ْو ِل َو ُزور ًا َوإ َّ

لتب ّين المعالجة ال�شرعية لما جرى من خالل التكفير بعتق
رقبة ،ف�إن لم يمكن ف�صيام �شهرين متتابعين ،ف�إن لم يمكن
ف�إطعام �ستين م�سكين ًا.
َ
الميثاق
وخال�صة الكالم �أن العالقة الزوجية تم ّثل
الغليظ الذي يربط بين �شخ�صين ..ومن هنا ف�إنّ الم�سئولية

((( سورة المجادلة .2 :

فراقك عيد
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ُتحتّم عليهما �أن يبذال ق�صارى جهدهما للخروج من الأزمات
التي قد تع�صف بهذه الحياة الم�شتركة وليتج ّنبا العزّة
ورف�ض الحلول،
الكاذبة التي تدفع �صاح َبها �إلى المكابرة،
ِ
�سقف المطالبات ،فقد يفلت زمام الأمور من الطرفين،
ورف ِع ِ
واقع م ٍّر ،ومعاناة نف�سية
ويفرط العقد ،ليجدا نف�سيهما �أمام ٍ
بقليل من الحكمة
وج�سدية ومالية ،كان ب�إمكانهما تج ّن ُبها ٍ
والت�ص ّبر والتعالي على الجراح.

طلّقتك نفسي

عن الإمام الباقر «عليه ال�سالم»�( :إن اهلل «ع ّز وجل»
طالق َذ ّواق)((( �أي كثير التطليق وبال مب ِّرر،
ُيب ِغ ُ�ض ك َّل ِم ٍ
بل على �أ�سا�س المزاج ال�شخ�صي والرغبة في التغيير ،وك�أنه
يتعامل مع �سيارة من مقتنياته ،بمج ّرد �أن يم ّل منها بعد
يتوجه �إلى الوكيل القتناء �سيارة
ا�ستعمال �سنة �أو �سنتين ّ
�أخرى جديدة �أو م�ستعملة.
عقد الزواج مبني في ال�شريعة الإ�سالمية على �إيجاب
قدم و َي�صدر
من المر�أة وقبول من الرجل ،فهي التي ُت ِ
عنها التزويج حيث تقول( :ز ّوجت َُك نف�سي� )....أو ُتعطي
((( الكليني :الكافي ،ج  ،6ص .55
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ل�شخ�ص ما قد يكون الأب �أو غيره ليقوم بهذا الدور
وكالة
ٍ
فيقول( :زوجتك مو ّكلتي  ،).....بينما يقوم الرجل بالقبول
تعبير ًا عن ر�ضاه وقبوله بما ُعر�ض عليه فيقول( :قبلت
التزويج� ،).....أو ُيعطي وكالة لمن يقوم بذلك.
• صالح ّية الطالق:

قدم على هذا الأمر �أنها
الب ّد �أن تلتفت المر�أة قبل �أن ُت ِ
ُت�ض ِّمن َ
عر�ض التزويج هذا �صالحي ًة لذلك الرجل المتو َّقع
�أن ُيعلن قبوله التزويج ،ف�إذا قبل امتلك تلك ال�صالحية
ال ُمعطاة من قبلها وباختيارها .هذه ال�صالحية هي �صالحية
(الطالق) متى �شاء ،ولو ِمن دون �سبب ..وكذلك �صالحية
عدم الطالق وا�ستمرار حالة الزوجية ،ولو �شاءت هي �إنهاء
الحالة الزوجية و�أ�ص ّرت عليه ..بل وحتى لو �صدر عن الزوج
ما قد ي�ستدعي �إنهاء العالقة بينهما ف�إنه يبقى  -مبدئي ًا -
�صاحب القرار في ذلك .فلو لم ُينفق عليها� ،أو كان ُيلحق
يتع�سف في معاملتها ،ف�سيبقى  -مبدئي ًا  -حق
بها الأذى� ،أو ّ
الطالق بيده ،وذلك بم�ؤ ّدى م�ضمون عقد الزواج الذي تم
بينهما وب�إرادتها الكاملة.

ط ّلقتك نف�سي
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• توجيهات أخالقية:

طبع ًا هناك توجيهات �أخالقية ،وتحذيرات ،بل وتهديدات
�ضمنية في القر�آن الكريم وفي الأحاديث ال�شريفة بعدم
�إ�ساءة الرجل ا�ستغالل هذه ال�صالحية ،لأن اهلل بالمر�صاد
وهو بكل �شيء عليم ،وال ير�ضى بالظلم ،ويعاقب عليه� ،إن
عاج ًال و�إن �آج ًال .مثال ذلك ما جاء في قوله «ع ّز وجل»:
اك ِب َم ْع ُر ٍ
ِيح ِب ِإ ْح َس ٍان}(((،
َق َم َّرت ِ
َان َف ِإ ْم َس ٌ
َّ
{الطال ُ
َسر ٌ
وف أَ ْو ت ْ
ْن أَ َجلَ ُه َّن
وقوله «ع ّز وجل»َ { :و ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم َّ
الن َساء َف َبلَغ َ

وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن
وف َو َ
ُم ِس ُك ُ
وف أَ ْو َس ِّر ُح ُ
َف َأ ْم ِس ُك ُ
ال ت ْ
َت ِخ ُذ َو ْا
َم َن ْف َس ُه َو َ
ِض َرا ًرا َّل َت ْع َت ُدو ْا َو َمن َي ْف َع ْل َذل َ
ال ت َّ
ِك َف َق ْد َظل َ
ُرو ْا ِن ْع َم َت ّ ِ
ات ّ ِ
آ َي ِ
الل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم
الل ُه ُز ًوا َوا ْذك ُ
ات ُقو ْا ّ َ
اب َوال ِ
َمو ْا أَ َّن
ْح ْك َم ِة َيع ُ
ِظ ُكم ِب ِه َو َّ
ِّم َن ا ْل ِك َت ِ
الل َو ْ
اعل ُ
َّ
ِيم}((( .وفي �آية �أخرى يقول «ع ّز وجل»:
الل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ٌ
اعلَمو ْا أَ َّن ّ َ
َاح َذ ُرو ُه}((( .ويقول
الل َي ْعل ُ
َم َما فِي أَن ُف ِس ُك ْم ف ْ
{ َو ْ ُ

«ع ّز وجل»:

َنس ُو ْا ا ْل َف ْض َل
ِلت ْق َوى َو َ
{ َوأَن َت ْع ُفو ْا أَ ْق َر ُب ل َّ
ال ت َ

((( سورة البقرة.229 :
((( سورة البقرة.231 :
((( سورة البقرة.235 :

204

ط ّلقتك نف�سي

ِن ّ َ
ير}((( .وبعد �أن يب ّين بع�ض
الل ِب َما َت ْع َمل َ
َب ْي َن ُك ْم إ َّ
ُون َب ِص ٌ
ْك ُح ُدو ُد
الأحكام في �سورة الطالق يقول «ع ّز وجل»َ { :و ِتل َ
هلل َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدو َد ا ِ
ا ِ
هلل َف َق ْد َظل ََم َن ْف َس ُه}(((.
وفي الحديث النبوي( :ا�ستو�صوا بالن�ساء خير ًا؛ ف�إنهن
عوا ٌن عندكم) �أي المر�أة �أ�سيرة ورهينة هذه ال�صالحية التي
�أعطتها للرجل �ضمن عقد الزواج (�أخذتموهن ب�أمانة اهلل،
وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل)((( وفي هذا تنبيه �ضمني
�إلى �أنّ َمن يعبث بهذه ال�صالحية �إنما يجعل اهلل له خ�صيم ًا.

• طالق احلاكم:

�ضمن هذا الو�ضع ،ومن الناحية ال�شرعية ،ال يمكن تجاوز
هذه ال�صالحية المعطاة للزوج من قبل المر�أة واختراقها �إال
ِمن ِقبل الحاكم ال�شرعي (المجتهد العادل)� ..أي �أنه �إذا
لج�أت الزوجة �إليه طلب ًا للطالق لأ�سباب مع ّينة ،ف�إنه يقوم
حينئذ بالت�أكد من الأمر ،فلو ثبت له ذلك طالب الزوج
((( سورة البقرة.237 :
((( سورة الطالق.1 :
((( النوري :مستدرك وسائل الشيعة ،ج ،14ص .252
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بالطالق ،ف�إن لم يط ّلق الزوج� ،أجبره ،ف�إن لم يط ّلق �أو لم
يمكنه �إجباره ،قام الحاكم ال�شرعي بتطليقها ،وهذا ما ُيعرف
بعنوان (طالق الحاكم) .وبح�سب مجموعة من الفقهاء ف�إن
الأ�سباب التي ِمن خاللها ّ
يتدخل الحاكم ال�شرعي للطالق:
 -١ما �إذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها ،ومن الطالق.
و ُيلحق بها ما �إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ،وامتنع
مع ذلك من طالقها.
 -٢ما �إذا كان ُي� ِؤذيها و َيظل ُمها وال ُيعا�ش ُرها بالمعروف،
كما �أمر اهلل «ع ّز وجل» به.
هجرها تمام ًا ف�صارت كال ُمع ّلقة ،ال هي ذات
 -٣ما �إذا َ
زوج وال هي خل ّية.
• معضلة املحاكم:

بالطبع � -ضمن ظروفنا الحالية  -ف�إنّ اللجوء �إلى
الحاكم ال�شرعي وح�صول الزوجة على طالق الحاكم يواجه
عدة عقبات ،ومن بينها:
� .1ضرورة مراعاة الم�سار القانوني �أي�ض ًا ،لأننا لو
افتر�ضنا ح�صول الزوجة على الطالق من خالل حاكم

206

ط ّلقتك نف�سي

�شرعي ،دون المحاكم الر�سمية ،ف�إنها �ستبقى زوجة بنظر
القانون ،ويتع ّقد و�ضعها �أكثر.
 .2حالي ًا لي�س عندنا في المحاكم في الكويت �أي مجتهد
يقوم بهذا الدور ،ومن الناحية الفقهية ،لي�س من �صالحيات
�أي �شخ�ص �سوى المجتهد �أو َمن يعطيه المجتهد هذه
ح�صلت
ال�صالحية �أن يقوم بذلك .وهذا يعني �أن الزوجة لو َ
في هذه الظروف على الطالق من خالل المحكمة  -دون
ر�ضا الزوج  -فهو غير معتبر ،وبنظر ال�شرع هي زوجة ،و�إن
كانت من الناحية القانونية مطلقة.
 .3قد يكون من ال�صعوبة في بع�ض الحاالت �أن ُتثبت
المر�أة ما ي�ستوجب طالقها ب�أمر الحاكم ال�شرعي ،بل
وحتى في المحاكم الر�سمية ،مما يجعل هذا الم�سار الوحيد
كالعدم.
• توكيل الزوجة:

لعل �إحدى الحلول المطروحة لتفادي هذا الو�ضع منذ
البداية هو �أن ت�شترط المر�أة في عقد الزواج �أن تكون هي
أمر طالقها� ،أو تكون الوكالة لأبيها �أو
وكيلة عن زوجها في � ِ
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لأخيها الكبير� ،إما ُمط َلق ًا� ،أو في ظرف مع ّين ،و�أنه لو �أرجعها
في ع ّدة الطالق الرجعي ا�ستم ّرت وكالتها في الطالق� ..أو
�أن تكون الوكالة لأبيها مث ًال� .أو �أن تكون وكيلة عن الزوج في
خ�صو�ص الطالق ُ
الخلعي ،مع وكالة في قبول بذل الخلع.
وحيث �أنها َجعلت الوكالة �ضمن عقد الزواج ،فلن ي�ستطيع
الزوج عزلها منه ..دون �أن ت�سلبه الوكالة الحق في �أن يط ّلقها
لو �شاء ذلك .في هذه الحالة ال تحتاج الزوجة للجوء �إلى حاكم
�شرعي ،ويمكنها بهذه الوكالة �أن تط ّلق نف�سها في المحاكم
الر�سمية لو �شاءت �ضمن ال�شروط المعتبرة للطالق ،من
ح�ضور �شاهدين عدلين وغير ذلك ،ويكون طالقها نافذ ًا
�شرع ًا وقانون ًا ،وبم�سار زمني ق�صير دون تعقيدات .ولكن �أو ّد
هنا �أن �أن ّبه �إلى �أمرين:
 .1هذا الأمر غير م�ألوف ،وقد يكون بنظر الرجل المقبل
على الزواج � -أو والديه � -أمر ًا غير مقبول ومحرج ،وقد نالقي
عند طرح هذا الأمر رف�ض ًا من قبلهم واحتجاج ًا عنيف ًا..
بينما هو من وجهة نظر البنت  -ووالديها � -أمر �إيجابي
ومحمود ،و ُن�ش َكر على طرحه ،ولكن ينبغي �أن يكون الح َكم في
ذلك ما جاء في و�صية �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» البنه
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ني ،اجعل نف�سك ميزان ًا فيما
الح�سن «عليه ال�سالم»( :يا ُب ّ
تحب لنف�سك ،واكره
بينك وبين غيرك ،ف�أح ِبب لغيرك ما ّ
له ما تكره لها)((( ..تخ ّيل �أن هذه الفتاة ابنتك ،وال�صورة
معكو�سةَ � ،أما كنت تحب �أن َتتّخذ من الإجراءات ما ي�ضمن
�سعادتها في الم�ستقبل �أو يقلل من ال�ضرر الالحق بها؟
 .2هذه الق�ضية ذات ُبعد اجتماعي ومرتبطة بنفو�س
النا�س و�أمزجتهم و�أهوائهم �أي�ض ًا ،وبكل و�ضوح �أقول �أننا
ال نملك دلي ًال عملي ًا على �أن هذا الإجراء يم ّثل ح ًال يعالج
م�شكلة اجتماعية دون �سلبيات ،فالم�س�ألة �ستكون في بع�ض
الحاالت ُعر�ضة لقرار م�ستعجل وانفعالي وغير مدرو�س من
قبل الزوجة ،وقد يكون اتباع ًا لهوى ،وغير ذلك ،تمام ًا كما
هو الحال لو كان الطالق بيد الزوج وحده.
معمقة:
• دراسة ّ

�إن م�س�ألة ا�شتراط الزوجة �أن تكون وكيل ًة عن الزوج في
طالق نف�سها� ،أو �أن تجعل ذلك لأبيها � -أو لأخيها الكبير
مث ًال  -مطلق ًا� ،أو في حالة توافر �شروط طالق الحاكم
((( الرضي :نهج البالغة ،الكتاب .31
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م�س�ألة ت�ستحق التفكير فيها بج ّدية ودرا�ستها من النواحي
المختلفة ،ال�شرعية والقانونية واالجتماعية ،ولربما نكون
بحاجة �إلى عقد بع�ض الحلقات النقا�شية الجادة التي ي�شترك
فيها �أولياء الأمور وال�شباب من الجن�سين وبع�ض من علماء
الدين ورجال القانون والمخت�صين في علم االجتماع وعلم
خال�ص
النف�س للخروج بت� ّصور عملي حوله ،فقد يكون فيه
ٌ
من معانا ٍة متكررة تزدحم بها �أروقة محاكمنا.

ُمتعة الطالق

للأحكام ال�شرعية ج�سد وروح ...الج�سد هو نف�س
الحكم ...بينما الروح ما ُيفتَر�ض �أن يترتب على االلتزام
بالحكم من �آثار على الم�ستوى ال�شخ�صي� ،أو العام� ،أو
بحقّ فرد �أو �أفراد مع ّينين� ،أو مجموعة التو�صيات والآداب
المحيطة بها .فعندما نقر�أ قوله «�سبحانه و تعالى»َ { :و ُكلُو ْا

ْخ ْي ُط ا َ
ْخ ْي ِط
َو ْ
ِن ال َ
أل ْب َي ُ
اش َر ُبو ْا َح َّتى َي َت َب َّي َن َل ُك ُم ال َ
ض مَ
اَ
الص َيا َم ِإلَى الَّل ْي ِل}((( ،ف�إنّ هذا
أل ْس َو ِد م َ
ِن ا ْل َف ْج ِر ث َّ
ِمو ْا ِّ
ُم أَت ُّ

من ج�سد ال�صيام ..لأنه من �أحكامه.
�أما عندما نقر�أ:

((( سورة البقرة.187 :

{ َيا أَ ُّي َها ال ِ
ِب َعلَ ْي ُك ُم
َّذ َ
ين آ َم ُنو ْا ُكت َ

212

متعة الطالق
(((

ِب َعلَى ال ِ
ون}
ين مِن َق ْبلِ ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم ت َّ
َت ُق َ
َّذ َ
َما ُكت َ
الص َيا ُم ك َ
ِّ

ف�إن ما جاء في نهاية الآية بمثابة �شئ من روح ال�صيام لأنه
يب ّين �شيئ ًا من غاياته و�أهداف ت�شريعه.
• أغراض البعد الروحي:

ال ُبعد الروحي في الحكم ال�شرعي قد يكون للتعديل
ال�سلوكي لدى الفرد ،كما في ال�صالة التي ُيراد لها �أن تنهى
الكبر.
عن الفح�شاء والمنكر ،و�أن تخ ّل�ص الم�صلي من داء ِ
وقد يكون اقت�صادي ًا ،كم�س�ألة تعديل �أو�ضاع الفقراء من خالل
�إخراج الزكاة .وقد يكون اجتماعي ًا ،كما في ت�شريع الجماعة
والجمعة .وقد يكون على م�ستوى التو�صيات من قبيل الو�صية
لبع�ض الفئات ليكون لهم ن�صيب من الإرث .كما وقد يكون
على م�ستوى �إن�صاف فرد �أو �أفراد معينين ،كما في �أحكام
الطالق والح�ضانة.
ومن هنا ،ف�إنّ من يتعامل مع الحكم ال�شرعي كج�سد
الحكم
فقط ،ف�إ ّنه قد يخ�سر ال ُبعد والوجه الآخر من ُ
ال�شرعي ،ولربما يخ�سر الغاية الحقيقية من ت�شريع الحكم،
((( سورة البقرة.183 :
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بل والأ�سو�أ من ذلكَ ،من ي�سيء ا�ستخدام وتوظيف الحكم
ال�شرعي ،كذاك الذي ي�سيء ا�ستخدام م�س�ألة ح�ضانة الطفل
عند الطالق لالنتقام من الطرف الآخر ،وال يالحظ م�صلحة
الطفل في ذلك.
• حضانة الطفل:

والأ�صل في م�س�ألة الح�ضانة �أن يتر ّبى الطفل و ُيحتَ�ضن
من الطرفين بعد الطالق ،و�أن يتم ذلك بالتفاهم والترا�ضي،
�أما نقل الح�ضانة �إلى �أحد الطرفين ل�سنوات ،ثم نقلها للآخر
بعد �سنوات ،ثم تخيير الطفل عند البلوغ ،فهو لي�س حكم ًا
�إلزامي ًا ابتدا ًء ،بل نلج�أ �إليه عندما ال يكون هناك مجال
للتفاهم والترا�ضي بينهما بما يحقق م�صلحة الطفل.
ومثل ذلك َمن ي�سيء ا�ستغالل حق الرجعة في عدة
المطلقة الرجعية ،ال رغبة في �إعادة العالقة الزوجية
ال�صالحة ،بل لمجرد �إيذاء المطلقة وتعليقها ،والحال �أن
هذا الت�شريع قد ُو�ضع من �أجل تي�سير عودة العالقة الزوجية
دون تك ّلف مهر وعقد جديد بما يخدم م�صلحة الطرفين.
ومن هنا نجد �أن اهلل «�سبحانه و تعالى» يجعل �إلى جانب
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ت�شريعات الطالق مجموعة من التو�صيات ،وواحدة منها ما
ْم ْع ُر ِ
جاء في الآية التاليةَ { :و ِلل ُْم َطلَّ َق ِ
وف َح ًّقا َعلَى
ات َم َتا ٌع ِبال َ
ِك ُي َب ِّي ُن ُ
اهلل َل ُك ْم آ َيات ِ
ُون}(((.
َذل َ
ِين ،ك َٰ
ِه َل َعلَّ ُك ْم َت ْع ِقل َ
ْم َّتق َ
ال ُ
• رسالة ط ّيبة:

فاهلل يو�صي الزوج الذي �أقدم على الطالق �أن ُيقدِّ م
لمطلقته هدية (متاع) بح�سب تعبير الآية ال�شريفة ،كنوع من
�أنواع تطييب الخاطر على عدم ا�ستمرارية الحالة الزوجية،
وللداللة على �أن انف�صالهما ال يم ّثل عقدة في ذاته تجاهها،
وال عداوة لها ،بل هو �أمر فر�ضته التعقيدات �أو الخ�صو�صيات
المتباينة التي �أحاطت بالعالقة الزوجية.
وقد اعتبرت الآية ال�شريفة �أنّ هذا النوع من الت�صرف
ِين} ،فالتقوى الحقيقية هي التي تحث على
ْم َّتق َ
َ
{ح ًّقا َعلَى ال ُ
فعل الخير تجاه الآخرين ،لأنّ َمن �أحب اهلل �أحب النا�س،
أحب تقديم ما ينفعهم ،ولأن اهلل يريد للحياة من حولنا �أن
ف� ّ
تكون �آمنة م�ستقرة مترابطة وقوية مت�صالحة ،ال حياة �أزمات
وم�شاكل وتعقيدات وخالفات و�صراعات.
((( سورة البقرة.242-241 :
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ِك ُي َب ِّي ُن ُ
اهلل َل ُك ْم آ َيات ِ
ُون} �أي انتبهوا
َذل َ
{ك َٰ
ِه َل َعلَّ ُك ْم َت ْع ِقل َ
�إلى روح الت�شريعات وتف ّكروا فيها وتع ّقلوها لكي تعرفوا ما
وراءها ّ
وتوظفوها في االتجاه ال�صحيح ،وت�ستفيدوا منها في
حياتكم �إذ ب ّينها اهلل لكم.
هكذا يو�صي اهلل «�سبحانه وتعالى» �أن يكون الج ّو العام
لخواتيم م�س�ألة الطالق ،بينما نجد �أن الو�ضع على النقي�ض
من ذلك على الم�ستوى العملي ،حيث يتح ّول الطالق �إلى
خ�صومة عنيفة وفجور في الخ�صومة ونزاع وبحث في
اال�ستفتاءات عن الحكم ال�شرعي لهدية ق ّدمتها الزوجة
لزوجها ،وعن ثوب ا�شتراه الزوج لزوجته ،وهل يحق له
المطالبة بثمنه ،بل قد تن�شب الخ�صومة على ما �أنفقه الرجل
في وجبات الع�شاء التي جمعت الطرفين و�أمثال ذلك.

�إنّ الت�شريعات الإلهية ج�سد وروح ،ومتى ما ا�ستغرقنا
في الج�سد ون�سينا الروح ف�إ ّننا نقوم بت�ضييع الكثير من
فوائد ذلك الت�شريع و�آثاره العملية والتقوائية والأخالقية
واالجتماعية واالقت�صادية وغيرها.

النموذج النبوي

ال ريب وال �شك في �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» كان
�صاحب الخلق العظيم ،وكان �أف�ضل النا�س تعام ًال مع زوجاته
وهو القائل مخاطب ًا الرجال( :خي ُركم خي ُركم لأهله) �أي �أن
تكامل ال�صورة الإيمانية والأخالقية واالجتماعية للرجل ال
تتحقق �إال من خالل ُح�سن تعامله مع زوجته و�أبنائه ،وكلما
ارتقى في ذلك ارتقى في �صورته الإجمالية �إيجاب ًا ،ثم قال
«�صلى اهلل عليه و�آله»( :و�أنا خي ُركم لأهلي)(((.
ومع هذا ،ف�إن القر�آن الكريم تح ّدث عن وقوع خالفات
داخل البيت النبوي ،بينه وبين بع�ض �أزواجه ،وبالم�ستوى
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ح .25337
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الذي تط ّلب �أحيان ًا ّ
تدخ ًال �إلهي ًا ل�صالح النبي ،من �أجل
�سرعة �إنهاء الم�س�ألة ،حفاظ ًا على �سمعة هذا البيت ومكانته.
واحدة من هذه الم�شاهد ما جاء في �سورة التحريم:

ُحر ُم َما أَ َح َّل ُ
ات
َك َت ْب َتغِي َم ْر َض َ
اهلل ل َ
{ َيا أَ ُّي َها َّ
الن ِب ُّي ل َ
ِم ت َ ِّ
اج َك َو ُ
يم ...إِن َت ُتو َبا ِإلَى ا ِ
َت
أَ ْز َو ِ
هلل َف َق ْد َصغ ْ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
اهرا َعلَ ْي ِه َف ِإ َّن َ
ِيل
ُقلُو ُب ُك َما َوإِن ت َ
اهلل ُه َو َم ْوال ُه َو ِج ْبر ُ
َظ َ َ
ِيرَ ،ع َسى َر ُّب ُه
ْمال ِئ َك ُة َب ْع َد َذل َ
ْم ْؤ ِمن َ
َو َصال ُ
ِين َوال َ
ِح ال ُ
ِك َظه ٌ
ات ُّم ْؤ ِم َن ٍ
ِم ٍ
ات
إِن َطلَّ َق ُك َّن أَن ُي ْب ِدل ُ
َه أَ ْز َو ً
اجا َخ ْي ًرا ِّمن ُك َّن ُم ْسل َ
َي َب ٍ
ِح ٍ
ات َعا ِب َد ٍ
ات تَا ِئ َب ٍ
قَا ِن َت ٍ
ات َوأَ ْب َكا ًرا}(((.
ات َسائ َ
ات ث ِّ

وحدوث مثل هذه الخالفات في الوقت الذي كان فيه
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» خي َر النا�س �إلى �أهله �إنما
يعود للطرف الآخر من الم�شكلة الذي قد ي�صدر عنه ما
ي�سبب بع�ض الأجواء الم�شحونة التي ت�ؤ ّدي �إلى مثل ذلك ،في
الوقت الذي كان ي�سعى فيه النبي �أن يعالج الأمور بحكمة،
متاح
ولو بالتخ ّلي والتنازل عن حقٍّ من حقوقه� ،أو عن �أمر ٍ
له ،كما هو وا�ضح في الآيات ال�سابقة.
((( سورة التحريم.5-1 :
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• وضع استثنائي:

ثم �إن للبيت النبوي و�ضع ًا ا�ستثنائي ًا محاط ًا ببع�ض
الأحكام والتدابير الم�ش َّددة رعاي ًة ل�سمعته وخ�صو�ص ّيته
ودرء �أية �شبهة ونقطة �ضعف قد ي�ستغلها بع�ض المنافقين �أو
الذين في قلوبهم مر�ض للإ�ساءة للنبي و�أ�سرته ،وذلك من
الن ِب ِّي
ِساء َّ
قبيل ما جاء في �آيات من �سورة الأحزابَ { :يا ن َ
(((
َر َن فِي ُب ُيو ِت ُك َّن َوال
َس ُت َّن َك َأ َح ٍد ِّم َن ِّ
لْ
الن َساءَ { .. }...وق ْ
(((
اهل َِّي ِة ا ُ
ْج ِ
وه َّن
ألولَى} َ { ..و ِإذَا َس َأ ْل ُت ُم ُ
َت َب َّر ْج َن َت َب ُّر َج ال َ
ُوه َّن مِن َو َراء ِح َجاب}((( .والحجاب هنا ال
َاس َأل ُ
َم َت ً
اعا ف ْ
يعني اللبا�س ،بل الحاجز كالباب وال�ستارة وما �أ�شبه ذلك.
هذا م�ضاف ًا �إلى زهد النبي ذات ًا ،بالإ�ضافة �إلى خ�صو�صية
موقعه كقائد ،بما يح ّمله م�سئولية �أن يوا�سي �أ�شد النا�س
فقر ًا وحاجة ،والتخ ّلي عن �أي مظهر من مظاهر الإقبال على
الدنيا .وقد روي عن بع�ض �أمهات الم�ؤمنين( :ما �شبع � ُآل
محمد «�صلى اهلل عليه و�سلم» منذ َق ِدم المدينة ِمن طعام
((( سورة األحزاب.32 :
((( سورة األحزاب.33 :
((( سورة األحزاب.53 :
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ال ُب ِّر َ
ليال تباع ًا حتى ُقب�ض)((( .وفي رواية �أخرى�( :إن
ثالث ٍ
ك َّنا � َآل محمد «�صلى اهلل عليه و�آله» َلنمكثُ �شهر ًا ما ن�ستوقد
بنار� ،إنْ هو �إال التم َر والما َء)(((.
وبين �أيدينا م�شهد �آخر ،فعن زرارة ،عن �أبي جعفر
الباقر «عليه ال�سالم» قال( :كان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آله» �إذا �أراد ال�سفر �س ّلم على من �أراد الت�سليم عليه من
�أهله ،ثم يكون �آخر من ي�س ّلم عليه فاطمة «عليها ال�سالم»،
فيكون توجهه �إلى �سفره من بيتها ،و�إذا رجع بد�أ بها ،ف�سافر
علي «عليه ال�سالم» �شيئ ًا من الغنيمة ،فدفعه
مرة وقد �أ�صاب ٌ
�إلى فاطمة ،ثم خرج ،ف�أخذت �سوارين من ف�ضة وع ّلقت على
بابها �ستر ًا ،فلما قدم ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» دخل
الم�سجد ،فتوجه نحو بيت فاطمة «عليها ال�سالم» كما كان
ي�صنع ،فقامت فرحة �إلى �أبيها �صباب ًة و�شوق ًا �إليه ،فنظر
«�صلى اهلل عليه و�آله» ف�إذا في يدها �سواران من ف�ضة ،و�إذا
على بابها �ستر ،فقعد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» حيث
ينظر �إليها ،فبكت فاطمة وحزنت وقالت :ما �صنع هذا
((( صحيح البخاري :ح .5416
((( صحيح مسلم :ح .2972
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�أبي قبلها ،فدعت ابنيها ونزعت ال�ستر من بابها وخلعت
ال�سوارين من يدها ،ثم دفعت ال�سوارين �إلى �أحدهما وال�ستر
�إلى الآخر ،ثم قالت لهما :انطلقا �إلى �أبي ف�أقرئاه ال�سالم
وقوال له :ما �أحدثنا بعدك غير هذا ،فما �ش�أنك به؟ فجاءاه
ف�أبلغاه ذلك عن �أمهما ،فق ّبلهما ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
فخذه ،ثم �أمر
و�آله») والتزمهما ،و�أقعد ك َّل واحد منهما على ِ
بذينك ال�سوارين ف ُك�سرا ،فجعلهما قطع ًا قطع ًا ،ثم دعا � َ
أهل
ال�ص َّفة ،قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل وال �أموال،
ُّ
فق�سمه بينهم قطع ًا ،ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي
ال ي�ستتر ب�شيء .وكان ذلك ال�ستر طوي ًال ولي�س له عر�ض،
فجعل ي�ؤزر الرجل ف�إذا التقا عليه َ
قط َعه ،حتى ق�سمه بينهم
�أُزر ًا ...ثم قال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» :رحم اهلل
فاطمة ،ليك�سونها اهلل بهذا ال�ستر من ك�سوة الجنة ،وليحلي ّنها
بهذين ال�سوارين ِمن ِحلية الجنة)(((.
ال �شك �أن هذا الو�ضع الم�شتمل على القيود الإ�ضافية،
وج�شوبة العي�ش بذلك الم�ستوى� ،أم ٌر �صعب ال يتح ّمله ك ُّل
�أحد ،وهو ما قد يدفع بالأمور �أن ت�صل  -ببع�ض �أزواج
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،43ص .85-83
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النبي � -إلى طريق م�سدودة ،عند ال�شعور بعدم القدرة على
اال�ستمرار ،والتفكير  -ولربما الت�صريح  -بذلك.
فكيف كان تعامل النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في مثل
هذا الظرف؟ وماذا ق ّدم له القر�آن الكريم ولنا من توجيهات
تهدف �إلى التعامل الإن�ساني الراقي والحكيم الذي ُتح َفظ
من خالله كرامة الطرفين وحقوقهما؟
• التعامل الراقي:

الموجه لأزواج النبي وا�ضح ًا
جاء الخطاب القر�آني
ّ
الن ِب ُّي قُل َِّ
اج َك إِن كُن ُت َّن ُت ِر ْد َن
ل ْز َو ِ
و�صريح ًاَ { :يا أَ ُّي َها َّ
الد ْن َيا َوزِي َن َت َها َف َت َعا َل ْي َن أُ َم ِّت ْع ُك َّن} وذلك ب�أن ت�أخذ كل
ْح َيا َة ُّ
ال َ
واحد ٍة منكن حقوقها الواجبة بالعقد ،مع زيادة على ذلك من
نفق ٍة �أو عط ّي ٍة مقبول ٍة ،كما قال «تعالى»َ { :و ِلل ُْم َطلَّ َق ِ
ات َم َتا ٌع
ْم ْع ُر ِ
ِين}((( َمن عنده تقوى ال يعبث
ْم َّتق َ
وف َح ّق ًا َعلَى ال ُ
ِبال َ
احا َجمِيالً} لت�أخذن
بهذا الحكم الإلهي { َوأُ َس ِّر ْح ُك َّن َس َر ً
حريتكن في �أجواء المودة والر�ضا والإح�سان والمعروف
{ َوإِن كُن ُت َّن ُت ِر ْد َن َ
ِ
اآلخ َر َة} وعلى
الدا َر
اهلل َو َر ُسول ُ
َه َو َّ
((( سورة البقرة.241 :
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وح�سن التب ُّعل والت�ضحية
ا�ستعداد لإكمال الم�شوار مع ال�صبر ُ
وتقديم الم�صالح العامة على الم�صلحة ال�شخ�صية { َف ِإ َّن
َ
اهلل أَ َع َّد ِلل ُْم ْح ِس َن ِ
ات مِن ُك َّن أَ ْج ًرا َع ِظ ًيما}((( .هكذا
يكون التعامل الراقي والإن�ساني عندما ت�صل الأمور بين
الزوجين �إلى طريق م�سدودةَ { :ف َت َعا َل ْي َن أُ َم ِّت ْع ُك َّن َوأُ َس ِّر ْح ُك َّن

ْم ْع ُر ِ
احا َجمِيالً}َ { ...و ِلل ُْم َطلَّ َق ِ
وف َح ّق ًا َعلَى
َس َر ً
ات َم َتا ٌع ِبال َ
اك ِب َم ْع ُر ٍ
ِيح
الق َم َّرت ِ
َان َف ِإ ْم َس ٌ
ِين}َّ ...
{الط ُ
ْم َّتق َ
َسر ٌ
ال ُ
وف أَ ْو ت ْ

وه َّن
ِب ِإ ْح َس ٍ
انَ ....و ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم ِّ
الن َساء َف َبلَغ َ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن ِض َرا ًرا
وف َو َ
ُم ِس ُك ُ
وف أَ ْو َس ِّر ُح ُ
ال ت ْ
ِّل َت ْع َت ُدو ْا}((( ،حيث ال تتح ّول الأو�ضاع بينهما في �أجواء

حرب
الطالق �أو االنف�صال �أو الخ�صومة �إلى ما ي�شبه �ساحة ٍ
بين عد ّوين لدودين ،بحيث تدفع ٍّ
بكل منهما �إلى ا�ستخدام
�أب�شع الو�سائل لإنزال الهزيمة بالآخر� ،أو االنتقام منه� ،أو
ابتزازه� ،أو الت�شهير به� ،أو تحويل حياته �إلى جحيم م�ستمر.

تذكر كتب ال�سيرة �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
تز ّوج من �أميمة �-أو �أ�سماء -بنت النعمان الجونية الكندية،
((( سورة األحزاب.29-28 :
((( سورة البقرة.231-229 :
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و�صفت بالجمال ،وكانت ذات ح�سب ون�سب ،وكندة كانت
مملكة ،فلما دخل عليها النبي قالت( :وهل تهب الملكة
لل�سوقة؟ قال :ف�أهوى بيده ي�ضع يده عليها لت�سكن،
نف�سها ُّ
ذت بمعاذ .ثم خرج
فقالت� :أعوذ باهلل منك .فقال :قد ُع ِ
اك�سها رازقيتين) نوع من الثياب
علينا فقال :يا �أبا �أ�سيدُ ،
الطويلة الم�صنوعة من الكتان (و�ألحقها ب�أهلها)(((.
وللأ�سف ،ف�إن ق�ضايا الطالق واالنف�صال والخ�صومة بين
الأزواج في مجتمعاتنا اليوم هي �أبعد ما تكون  -في الأعم
الأغلب  -عن مثل هذه الحالة الراقية والإن�سانية والح�ضارية
من التعامل الذي يحفظ كرامة طرفي الق�ضية وحقوقهما.
• سوء استغالل:

ومن �أعقد و�أ�سو�أ الحاالت تلك التي يمتنع فيها الزوج
عن الطالق على الرغم من ان�سداد طريق اال�ستمرار في
الحياة الزوجية بينهما ،وبعد كل محاوالت الإ�صالح ،حيث
ي�ستغل انح�صار �سلطة الطالق بهّ ،
ويوظف ذلك في االنتقام
من زوجته ويذرها معلقة ،ال زوجة وال مطلقة .و�إذا �أخذنا
((( العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج  ،4ص .243
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بعين االعتبار تعقيدات �أو�ضاع المحاكم في هذا الزمان،
وتراكم الق�ضايا ،وامتداد التخا�صم فيها ل�سنوات ،وتكاليفها
المالية المرهقة ،وافتقاد الق�ضاة  -من الفقهاء العدول -
في محاكمنا ممن يملكون حق طالق الحاكم ،ف�ستكون �صورة
الو�ضع المعقد وال�سيء �أكثر و�ضوح ًا.
• وكالة الطالق:

وقد اقترحت م�سبق ًا التفكير بج ّدية في م�س�ألة توعية
الفتاة عند �إقدامها على الزواج على �أن ب�إمكانها �أن ت�شترط
أمر طالقها� ،إما
في عقد الزواج �أن تكون وكيلة عن زوجها في � ِ
ُمط َلق ًا� ،أو في ظرف مع ّين ،و�أنه لو �أرجعها في ع ّدة الطالق
الرجعي ا�ستم ّرت وكالتها في الطالق� ،أو �أن تكون الوكالة
لأبيها� ،أو يكون ذلك محدود ًا في حالة الطالق ُ
الخلعي� ...إلخ.
ولأن الم�س�ألة ذات تعقيدات متعددة الجوانب ،ولأنها ق�ضية
غير م�ألوفة ،ولأننا ال نملك دلي ًال عملي ًا على �أن هذا الإجراء
يم ّثل ح ًال يعالج م�شكلة اجتماعية دون �سلبيات ،بل لربما قد
يفاقمها ،لذا فقد اقترحت عقد بع�ض الحلقات النقا�شية
التي ي�شترك فيها �أولياء الأمور وال�شباب من الجن�سين وبع�ض
علماء الدين ورجال القانون والمخت�صين في علم االجتماع
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وعلم النف�س للخروج بت� ّصور عملي حولها� ..سواء مع �أو �ضد.
وقد عرفت قبل �شهر تقريب ًا ،من �أخي العزيز �سماحة
ال�شيخ ح�سن ال�صفار ،وهو من �أعالم القطيف كما ال يخفى،
�أن هذه الم�س�ألة  -ومنذ عدة �سنوات � -صارت دارجة ومعمول
بها هناك ،و�أن مجتمع القطيف ّ
تخطى حالة اال�ستيحا�ش
من تطبيقها .ولربما يكون االنفتاح على تجربتهم في هذا
المجال مما ُيعين على جالء ال�صورة عندنا.
�إننا �إذ ن�ستح�ضر في ذاكرتنا وفي خطاباتنا وفي
منتدياتنا ال�سيرة المباركة لر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
ومعالم �شخ�صي ِته العظيمة ،ف�إننا بحاجة �إلى �أن نح ّول
و�آله»،
َ
ذلك ك َّله �إلى ّ
محطات لتفعيل ال�صور الإيجابية التي تزخر
بها على م�ستوى التكامل الذاتي واالجتماعي ،و�أن ال نجعلها
حبي�س َة الن�صو�ص والنفو�س بما ال يتجاوز ح ّد التعظيم
والتباهي .و�سير ُته الحكيمة في تعامله مع �أزواجه ،وفي �أجواء
الخالفات الأ�سرية ،وما جاء حول ذلك من و�صايا ومعالجات
قر�آنية ،جدي ٌر ب�أن يتح ّول �إلى منهج عملي في �إطار التعامل
مع الأو�ضاع الم�شابهة التي قد نعي�شها �أو قد تع�صف بنا من
حيث ال نتوقع وال نريد.

الطالق الناجح

العقل وال�شرع ي�ؤكدان على لزوم ال�سعي الجاد من �أجل
الإ�صالح بين الزوجين المتخا�صمين� ،إال �أن الخالفات
�أو الم�شكالت بينهما قد ت�صل �إلى طريق م�سدود ،فيكون
الطالق رحمة في بع�ض نتائجه ،وتَغلب الم�صلحة فيه على
ال�سلبيات المترتبة عليه.
وبد ًال من �أن يكون الطالق نهاية الخط بالن�سبة �إلى
هذين الزوجين ،لتبد�أ م�سيرة الراحة و�إعادة ترتيب الأوراق
والتخطيط للم�ستقبل ،ف�إنه عاد ًة ما يتم تحويل الطالق
�إلى نقطة بداية لم�سيرة طويلة من الخالفات والنزاعات
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والتقا�ضي واالنتقام وغير ذلك مما ُت َتخم به مل ّفات الق�ضايا
في محاكمنا ،حول النفقة وح�ضانة الأطفال� ،إلخ.
وهذا ما ُيح ّول طالقهما �إلى م�شروع فا�شل ـ تمام ًا كما
دخل الطرفين في دوامة جديدة لربما
كان زواجهما ـ ول ُي ِ
تطول �إلى �سنوات و�سنوات ..وما قيمة هكذا حياة؟ ولذا من
المهم �أن نعي كيف يمكن تحقيق الطالق الناجح!
• ال تستعجل يف احلُكم:

وقد ي�ستهجن البع�ض هذا التعبير ،ولكن هل ندفن
ر�ؤو�سنا في التراب �أمام حقيقة قائمة تتمثل في وجود ن�سبة
كبيرة من حاالت الطالق الفا�شل ،بل هي الن�سبة الأكبر من
حاالت الطالق في مجتمعنا� ،أم نواجه ذلك بو�ضوح وجر�أة
لنخ ِّفف من تبعاتها و�آثارها العميقة على الم�ستوى المالي
والنف�سي والتربوي واالجتماعي.
في القر�آن الكريم حديث متعدد عن الطالق ،في �أبعاده
ال�شرعية واالجتماعية والنف�سية والأخالقية ،في مقدماته
و�آثاره ،وتتركز �أكثر هذه الآيات في �سورة البقرة ابتدا ًء من
الآية  227من هذه ال�سورة المباركة ،والقراءة الواعية لهذه
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الآيات تك�شف �أن القر�آن ُيقدِّ م �أُ�س�س الطالق الناجح ،معتمد ًا
في ذلك تار ًة على الت�شريع ،وتارة على الأخالق ،و�أخرى على
الوجدان ،ورابعة على التقوى.
وه َّن مِن َق ْب ِل أَن
ولنالحظ الآية التاليةَ } :وإِن َطلَّ ْق ُت ُم ُ
َر ْض ُت ْم
َر ْض ُت ْم َل ُه َّن َفر َ
وه َّن َوق ْ
َم ُّس ُ
ِيض ًة َفن ْ
تَ
ِص ُف َما ف َ
َد ف َ
ون أَ ْو َي ْع ُف َو ال ِ
اح َوأَن َت ْع ُفوا
إ َِّل أَن َي ْع ُف َ
َّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َد ُة ال ِّن َك ِ
ِن َ
ُون
أَ ْق َر ُب ل َّ
اهلل ِب َما َت ْع َمل َ
َنس ُوا ا ْل َف ْض َل َب ْي َن ُك ْم إ َّ
ِلت ْق َو ٰى َو َل ت َ
ير{(((� ...أربعة �أ�س�س مهمة لتحقيق طالق ناجح� :إعطاء
َب ِص ٌ

الحق  -العفو  -تذ ّكر الف�ضل  -العلم الإلهي.

�إعطاء الحق :ومورد الآية الحفاظ على ن�صيب المر�أة
من المهر عند الطالق قبل الدخول ،وعدم ا�ستغالل عن�صر
القوة لحرمانها من حقها.
العفو :ك�أ�سا�س �أخالقي ي�صدم الواقع ،حين يتجاوز �أحد
الطرفين عن حقه كام ًال �أو جزئي ًا ،فيزيح ك ّم ًا هائ ًال من
َّ
المر�شح �أن ُيو ِّلد المزيد من �صور
ال�ضغط النف�سي واالحتقان
َع
الس ِّيئ ُ
َة ا ْدف ْ
َس َتوِي ال َ
ْح َس َن ُة َو َل َّ
ال�صراع والث�أرَ } :و َل ت ْ
((( سورة البقرة.237 :
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ِب َّالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َف ِإذَا ال ِ
ِي
َّذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َدا َو ٌة َك َأ َّن ُه َول ٌّ
ِيم{(((.
َحم ٌ

تذ ُّكر الف�ضل :ك�أ�سا�س وجداني عاطفي يثير ال�شجون،
وذكريات تلك الأيام الجميلة التي جمعت الطرفين� ..أيام
الخطوبة ،و�شهر الع�سل ،و�أول مولود ،ومواقف الت�ضحية
من �أجل راحة الآخر ..فتهد�أ معها النف�س ،وتعود �إلى �شئ
من اتزانها الذي لربما يكون و�سيل ًة للعفو والتنازل و�إغالق
ملفات الخ�صومة والت�صالح على الم�ستقبل.
الأ�سا�س الإيماني :ب�أن اهلل «�سبحانه » العليم ال�سميع
الب�صير الذي ال تخفى عليه خافية ،و�أن من يتت َّبع �سلبيات
الآخر ل ُي�سقط �شخ�صيته� ،أو ليحقق مكا�سب �شخ�صية ،ف�إن
اهلل �سيك�شف حقيقته و�سلبياته ،و�أن عقاب ًا �أخروي ًا ينتظره،
وفي المقابل ف�إن من يعفو ويف ّرج كربة م�ؤمن يف ّرج اهلل عنه
�سبعين كربة ،و�أن اهلل ال تخفى عليه خافية.
فمن ال�ضروري لإنجاح �أي حالة طالق �أن يتم الأمر
بهدوء بعيد ًا عن اللجوء �إلى التخا�صم عند الق�ضاء ،و�أن
((( سورة فصلت .34 :
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يتفق الطرفان على الترتيبات المتعلقة بح�ضانة الأطفال،
علم ًا ب�أن ال�شرع عندما جعل ح�ضانة ال�سنوات الأولى للأم،
ف�إن هذا من جهة ف�صل النزاع ،والأف�ضل �أن يتم االتفاق
بال نزاع على �أن يتربى الأطفال مع الأبوين ،و�أن يتم تقا�سم
الأوقات والأيام ب�صورة ودية وبما يعود بال�صالح على الجميع
وعدم تحويل الأمر �إلى و�سيلة لالنتقام ...وهكذا بالن�سبة �إلى
الم�سائل المالية والتي قد تحتاج �إلى بع�ض التنازل من هذا
الطرف وذاك ،وغيرهما.
لقد ق ّدم القر�آن الكريم �صورة دقيقة و�إن�سانية للطالق
اك ِب َم ْع ُر ٍ
ِيح
الناجح حيث قال «�سبحانه»َ } :ف ِإ ْم َس ٌ
َسر ٌ
وف أَ ْو ت ْ
ِب ِإ ْح َس ٍان{((( ،لكل ما للإح�سان من معنى و�صور وانعكا�سات،
بعيد ًا عن الإ�ساءة في الموقف وفي الكلمة وفي الم�شاعر،
وليكن ن�صب �أعيننا قول الباري «�سبحانه»َ } :و َما ُت َق ِّد ُموا

َِ
ند ا ِ
هلل ُه َو َخ ْي ًرا َوأَ ْع َظ َم أَ ْج ًرا
لن ُف ِس ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر ت ِ
َج ُدو ُه ِع َ
ِن َ
َواس َت ْغفِروا َ
يم{(((.
اهلل إ َّ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
ْ ُ

((( سورة البقرة.229 :
((( سورة المزمّل.20 :
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في الأ�سبوع الما�ضي((( انعقد في الكويت الم�ؤتمر الأول
ليوم المر�أة العالمي المقام من قبل تج ّمع توا�صي الإ�سالمي
الوطني ،وكان محور الم�ؤتمر في اليوم الثاني حول حقوق
المط َّلقة بين العرف وال�شرع والقانون.
من خالل الأوراق التي ُقدِّ مت والنقا�شات الجانبية يت�أكد
وجود فجوة ما بين الر�أي القانوني في بع�ض الق�ضايا مع الر�أي
ال�شرعي ،وفجوة �أخرى ما بين الفرد وبين الر�أي ال�شرعي.
والم�شكلة ال تتو ّقف عند حد الوقوع في الإثم بمخالفة الحكم
((( كان ذلك في جمادى اآلخرة  1433هـ  ،مايو 2012م.
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ال�شرعي ،كي يفكر الإن�سان بالتوبة واال�ستغفار للتخل�ص من
التبعات ،بل هي ذات �آثار و�ضعية �أي�ض ًا ،قد تترتب عليها
�أحيان ًا بع�ض الآثار االجتماعية الكارثية على م�ستوى الأفراد.
ولن�أخذ بع�ض الأمثلة على ذلك :
• طالق احلاكم:

هناك نوع من الطالق ُيعرف بعنوان طالق الحاكم ،وهو
في فقهنا يعني �أن يقوم المجتهد الجامع لل�شرائط بتطليق
ل�سبب ما يثبت عنده ،على �أثر رفع المر�أة
المر�أة من زوجها ٍ
ق�ضية بهذا ال�ش�أن .والأ�سباب محدودة جد ًا ،لأن الأ�صل
�أن العالقة الزوجية ت�ستمر ،و�أن الطالق بيد الزوج نف�سه،
وهذا هو الو�ضع الطبيعي� ،أما عندما يقوم �شخ�ص �آخر ك�أب
الزوج (الولي) �أو الحاكم ال�شرعي بالتطليق فهذا يعتبر
حالة ا�ستثنائية و ُيلج�أ �إليها في بع�ض الموادر ال�ضرورية
واال�ستثنائية.
من هذه الحاالت اال�ستثنائية رف�ض الزوج الإنفاق على
زوجته وهو قادر على ذلك ،حتى مع �إجبار الحاكم ال�شرعي،
وحينها ي�أمره الحاكم بتطليق زوجته ،ف�إنْ رف�ض ،يتدخل
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الحاكم ال�شرعي بنف�سه فيطلقها طالق ًا بائن ًا ال ي�ستطيع
الزوج خالل عدة هذا الطالق �أن يرجع �إلى زوجته .و�إذا �أراد
�إرجاعها فالبد له من عقد جديد برغبتها ومهر جديد.
وتظهر الم�شكلة فيما لو لم يكن القا�ضي مجتهد ًا جامع ًا
لل�شرائط� ،إمامي ًا كان �أو غير ذلك ،وحينها يقع طالق الحاكم
باط ًال ولغو ًا ،وتبقى المر�أة � -شرع ًا  -على و�ضع الزوجية،
و�إن كانت من الناحية الر�سمية مطلقة .ف�إذا ذهبت وتزوجت
جه ًال منها بالم�س�ألة بطل زواجها الثاني ،وحرمت على
زوجها الثاني حرمة م�ؤ َّبدة! ولك �أن تتخيل ردة فعل الزوجة
عند اكت�شافها لهذه الحقيقة الكارثية بعد ع ّدة �سنوات ،و�أثر
ذلك على الأبناء المتو ّلدين من هذا زواج غير �صحيح.
المثال الآخر اللجوء �إلى المحكمة ال�س ّنية في ق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية ،من قبيل الطالق والخلع وح�ضانة الطفل
يوجهون الزوجة �إلى
والنفقة وغير ذلك ،فبع�ض المحامين ّ
مثل هذا الأمر على �أن ُتق�سم بالتورية ب�أنها �سنية المذهب،
باعتبار �أن حكم القا�ضي هناك �سيكون �أ�سرع �أو �أي�سر و�أمثال
ذلك من المبررات.
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فلو حدث ذلك فالحكم �سيكون بالن�سبة �إلينا فقهي ًا غير
نافذ ،والمال الذي ت�أخذه المر�أة بهذه الو�سيلة قد يكون
�سحت ًا ،والح�ضانة قد تكون ت�ص ّرف ًا مح َّرم ًا �إلخ.
المثال الثالث الف�سخ ،والذي يعني �إنهاء الحياة الزوجية
دون طالق ،ويتحقق ذلك فيما لو كان هناك عيب في الزوجة
�أو الزوج ،فيعتبر الزواج حينها الغي ًا �إن �أراد �أحد الزوجين
عدم الم�ضي فيه ..والعيوب محدودة وفق الر�أي الفقهي
الم�شهور .ولكن قد يقوم بع�ض المحامين  -وفق القانون
ال�ساري  -بت�شجيع �أحد الطرفين على طلب الف�سخ لعيب
مع َّين مقبول قانوني ًا مرفو�ض �شرعي ًا ،ويقع الف�سخ وتذهب
المر�أة لتتزوج بعد ذلك ،ثم تكت�شف بعد �سنوات �أنها مازالت
على ذ ّمة الأول من الناحية ال�شرعية .والأمثلة كثيرة.
• الثقافة الشرعية:

المهم في البين هو ّ
االطالع على الر�أي الفقهي بد ّقة
توجه
�شديدة وبمراعاة االحتياط في عر�ض ال�س�ؤال بحيث ال َّ
الإجابة لت�صب في م�صلحتي ،بل ُتع َر�ض الق�ضية كما هي
لي�أتي الجواب الفقهي مطابق ًا لواقع الق�ضية.
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وهكذا لو �صدر حكم ق�ضائي غير مطابق للفتوى ،فالبد
من ت�صحيحه بمراجعة الحاكم ال�شرعي وعدم التهاون في
ذلك.
• التحلّي بالتقوى:

الم�س�ألة الأخرى هي التخلي عن التقوى عند حدوث
�أمثال هذه الخالفات �سواء على الطالق �أو المواريث �أو
حق الح�ضانة وما �إلى ذلك ،فالزوج يكذب ويح�ضر �إخوانه
لي�شهدوا زور ًا ب�أنه ينفق و�أنه يعاملها بالمعروف وما �إلى
ذلك ..والزوجة تكذب وت�ضخم الم�شاكل بينه وبين زوجها
لتنتقم منه �أو لتر�ضخه ل�سيطرتها.
وتجد �أحيان ًا كثيرة �أن بع�ض المحامين يوجهون ِّ
موكليهم
�إلى ذلك بغر�ض مادي بحت ،كما تجد �أن �أ�صحاب الق�ضية
من الم�صلين ال�صائمين الحاجين لبيت اهلل ،بل قد يكونون
من �أهل الح�ضور الدائم في الم�ساجد والح�سينيات ولكن
في نهاية المطاف حينما ي�صبحون على المحك يتخ ّلون
عن ذلك كله في مقابل مك�سب مادي� ،أو انتقام وت�ش ّفي� ،أو
انت�صار لقريب �أو �صديق ولو بالباطل.
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• مراعاة ال ُبعد االجتماعي:

الم�س�ألة الثالثة هي عدم االقت�صار على البعد ال�شرعي
عند ال�س�ؤال عن مثل هذه الق�ضايا ،فهي ق�ضايا اجتماعية
قد يجيز ال�شرع ذلك الموقف ولكنه ال يوجبه ،وهنا عند
اال�ستفتاء �أو عند التفكير البد من �أخذ البعد االجتماعي
بعين االعتبار� ..أحد الأئمة عليهم ال�سالم ي�س�أل عن حرمة
�شئ فيقول( :حالل �إال �أنا �أهل البيت نعافه)((( ..فلي�س كل
مباح ُيفعل .ولذا من ال�ضروري �أي�ض ًا التفكير في �أثر ذلك
القرار على الأطفال� ،أثر ذلك على �سمعة الأ�سرة ،كيف
�سيرتب الإن�سان م�ستقبل حياته ،وهل الو�ضع القادم �أف�ضل
من الو�ضع القائم ،هل يتنا�سب هذا الموقف مع الأخالق
الرفيعة والقيم التي �أتبناها� ،أي المواقف �أحب �إلى اهلل..
وغير ذلك.
ولذا المطلوب عدم التو ّقف عند ح ّد معرفة الجواب
ال�شرعي ..وال تقل عندي فتوى بجواز ذلك ..بل البد من
الأخذ بعين االعتبار الجانب الآخر من المو�ضوع ،وهو
((( الكليني  :الكافي ،ج  ،1ص .349
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الداخل تحت عنوان (الحكمة).
�إن كل ما �سبق نلحظه جلي ًا في قول اهلل «�سبحانه وتعالى»:
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وف أَ ْو
} َو ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َساء َف َبلَغ َ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن ِض َرا ًرا ِّل َت ْع َت ُدو ْا َو َمن َي ْف َع ْل
وف َو َ
ُم ِس ُك ُ
َس ِّر ُح ُ
ال ت ْ

ات ا ِ
ال َت َّت ِخ ُذو ْا آ َي ِ
ُرو ْا
َم َن ْف َس ُه َو َ
َذل َ
ِك َف َق ْد َظل َ
هلل ُه ُز ًوا َوا ْذك ُ
اب َوال ِ
ِن ْع َم َت ا ِ
ْح ْك َم ِة
هلل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن ا ْل ِك َت ِ
(((
اعلَمو ْا أَ َّن َ
َ
ِيم{
َيع ُ
اهلل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ٌ
ِظ ُكم ِب ِه َوا َّت ُقو ْا اهلل َو ْ ُ

والتي يقول العالمة ال�سيد ف�ضل اهلل في ديباجة تف�سيره
لها( :في هذه الآية نداء للأزواج الذين ي�ستغ ّلون الحقّ في
الرجوع في الع ّدة ،كو�سيلة من و�سائل الإ�ضرار بالزوجة...
فهو ال يريد �أن يرجع �إليها لي�ساكنها ويعا�شرها بالمعروف،
كما يعي�ش الزوج مع زوجته بالطريقة الإن�سانية ال�سمحة ،بل
يحاول �أن ي�ضا ّرها ليجعلها في ما ي�شبه ال�سجن من الحياة
الزوجية الم�ضغوطة ب�ضغوط العدوان والحقد ،وليمنعها من
�أن تجد لنف�سها ال�سبيل في حياة جديدة ،في تجربة �أخرى
مع زوج �آخر ...وهكذا يت�ص ّرف لين ّف�س ع ّما يحمله في داخله
من عوامل الحقد� .إنَّ ّ
الل يخاطب من يفعل ذلك ،ب�أنه م ّمن
((( سورة البقرة.231 :
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ظلم نف�سه بمع�صيته ربه؛ لأنَّ في ذلك �إثم ًا وانحراف ًا عن
الل ،وا�ستهزا ًء ب�آيات ّ
خط ّ
ّ
الل من ناحية عملية ،و�إن لم يكن
كذلك من ناحية �شكلية .ف�إنه ال فرق بين من ال يحترم �آيات
ّ
الل بالكلمة ،وبين من ال يحترمها بالعمل.
ُث َّم يذكرهم ّ
الل بنعمته عليهم في ما �أوالهم �إياه من
�ضروب النعم ،ويثير �أمامهم التفكير الواعي في ما �أنزله ّ
الل
عليهم  -بوا�سطة �أنبيائه  -من الكتاب الذي يهدي الإن�سان
ال�سبيل �إلى النور ويبعده عن الظلمة ،ومن الحكمة التي تخلق
للإن�سان الر�ؤية الوا�ضحة والفهم الم�ستقيم والوقوف عند
العالمات الثابتة للأ�شياء ...ففي ذلك ك ّله الموعظة ،ك ّل
الموعظة ،التي تدعو �إلى التقوى ،وتدفع �إلى النجاة ،وتبعث
على ال�شعور العميق بالرقابة ال�شاملة الواعية من قبل ّ
الل
الذي ال ُب َّد للعباد من �أن يعلموا ب�أنه عليم بك ّل �شيء؛ فهو الذي
ال�سماء)(((.
ال يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأر�ض وال في َّ

((( فضل الله :من وحي القرآن ،تفسير اآلية  231من سورة البقرة.
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ِد ٌة ِب َول ِ
َّه
قال «تعالى»َ } :ل ت َ
َد َها َو َل َم ْولُو ٌد ل ُ
ار َوال َ
ُض َّ
َد ِه َو َعلَى ا ْل َوار ِ
ِب َول ِ
اض
ِص ً
ْل َٰذل َ
ِث ِمث ُ
َر ٍ
ِك َف ِإ ْن أَ َرا َدا ف َ
ال َعن ت َ

َس َت ْر ِض ُعوا
ِّم ْن ُه َما َوت َ
َشا ُو ٍر ف َ
ِما َوإ ْ
ِن أَ َردت ْ
َل ُج َن َ
اح َعلَ ْيه َ
ُّم أَن ت ْ
ْم ْع ُر ِ
وف
ُم ف َ
أَ ْو َل َدك ْ
َل ُج َن َ
اح َعلَ ْي ُك ْم ِإذَا َسل َّْم ُتم َّما آ َت ْي ُتم ِبال َ
اعلَموا أَ َّن َ
َ
ير{(((.
َو َّ
اهلل ِب َما َت ْع َمل َ
ات ُقوا اهلل َو ْ ُ
ُون َب ِص ٌ

ت�شير الآية ال�سابقة �إلى �سوء ت�صرف بع�ض الأزواج حين
الخ�صومة بينهما بجعل الأبناء و�سيلة من و�سائل االنتقام من
بع�ضهما البع�ض ،كما جرت العادة وما زالت ،دون مراعاة
((( سورة البقرة.233 :
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لم�صالح الأبناء وم�شاعرهم .ولكن الأمر ال يقف عند هـذا
الح ّد ،فحتّى مع عدم اللجوء �إلى ا�ستخدام الأبناء في عملية
االنتقام هـذه ،تبقى الت�أثيرات ال�سلبية للطالق والخ�صومة
حا�ضرة بالن�سبة �إلى الأبناء.
هذه الت�أثيرات قد تكون قريبة الظهور ،وقد تكون
بعيدة م�ستقبلية ،ومن بين الآثار الم�ستقبلية ما عك�سته
بع�ض الدرا�سات الميدانية التي خ ُل َ�صت �إلى �أن�( :أطفال
الآباء المطلقين �أكثر عر�ضة لخو�ض تجربة الطالق عندما
يتزوجون في الم�ستقبل)((( �إذ يزيد االحتمال �إلى ال�ضعف
مقارنة ب�أمثالهم ممن لم يعانوا من طالق الأبوين.
وقد يبدو الأمر غريب ًا للوهلة الأولى� ،إذ ُيفتر�ض بمن
يعي�ش تجربة مريرة �أن يتجنب م�سبباتها �أو خو�ضها على
الم�ستوى ال�شخ�صي في الم�ستقبل ..فما الذي يدفع �أبناء
الطالق لتكرار التجربة ال�سلبية لآبائهم؟
رجع ذوو االخت�صا�ص هذه المفارقة �إلى عدة عوامل:
ُي ِ
1ـ القلق :فمع التغير ال�سلبي المفاجئ في العالقة بين
(1) www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/2019/7/14
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الزوجين ،ومعاينة الأبناء لذلك ،ف�إن القلق من الم�ستقبل
الغام�ض �سيكون م�سيطر ًا ،و�سيفقد الأبناء الإح�سا�س
بالأمن الذي كانوا ينعمون فيه من قبل ،ولو ب�شكل ن�سبي،
خا�صة �إذا الحظنا انعدام �أو قلة التجربة عند الأطفال في
الق�ضايا االجتماعية من هذا القبيل ،وال�سيما بلحاظ بع�ض
الإح�صاءات التي ت�شير �إلى �أن  %60من حاالت الطالق تقع
ق�صر ًا.
عندما يكون الأطفال ّ
والإح�سا�س بالأمن ق�ضية محورية في التكوين النف�سي
واالجتماعي للطفل ،ولذا كثير ًا ما يتم الت�شديد على �أن يتو ّلى
الأبوان القيام ب�إطعام الطفل في طفولته المبكرة ونظافته
وك�سوته ،وعدم �إيكال ذلك �إلى الخادمة ..لأن مفهوم
الأمن بالن�سبة �إليه ّ
يتلخ�ص في هذه الأمور ،ومع �إيكالها
�إلى الخادمة ،ف�إن الطفل �سيعتبر �أنها هي م�صدر الأمان،
و�سيكون متعلق ًا بها كثير ًا ،كما �أن فقدانها �سيترك �أثره
النف�سي الوا�ضح عليه.
في درا�سة على  48طف ًال في مرحلة ريا�ض الأطفال
انف�صل والداهم بالطالق ،و 48طف ًال يعي�شون مع والديهم،
تبين ارتفاع معدالت �سوء التوافق النف�سي واالجتماعي لدى
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الفئة الأولى بدليل( :الت�صرفات العدوانية  -عدم اال�ستقرار
م�ص الأ�صابع � -صعوبات في النطق � -ضعف
في الف�صل ّ -
الح�صيلة اللغوية).
2ـ الت�شا�ؤم :فقد ي�سبب الطالق بلورة �شعور مت�شائم
تجاه العالقات كالزواج �أو حتى ال�صداقة .ولكن لربما يمكن
التخفيف من ذلك ب�شكل كبير في ما لو نجح الأبوان في
تحقيق ما تحدثنا عنه ذات مرة بعنوان الطالق الناجح
ومن �أمثلة ذلك :ال�سماح بتبادل الح�ضانة والرعاية
والر�ؤية ب�شكل �سل�س ومرن بين الأبوين بعيد ًا عن حالة
المحا�ص�صة للطرف الآخر ،وعدم �إثارة كل طرف لأبنائه
�ضد الطرف الآخر بذكر ال�سلبيات والكلمات المهينة.
وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد الأبناء على تعلم �أنه لي�س من
ال�ضرورة �أن ت�ؤدي الخالفات �إلى انهيار كامل في العالقات
االجتماعية ،كالزواج وال�صداقة.
ومن نتائج الت�شا�ؤم فقدان الثقة بال�شريك ،فعندما يكون
الطالق نتيجة وجود عالقة بين الأب مث ًال وبين امر�أة �أخرى
-مح َّللة كانت تلك العالقة �أم محرمة -ف�إن هذا الت�صرف
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يو�صل ر�سالة �سلبية �إلى الأبناء مفادها عدم �إمكانية الثقة
بال�شريك �ضمن �أية عالقة االجتماعية� ،إذ �أن الأطفال
ينظرون �إلى �آبائهم ـ عادة ـ نظرة �إكبار و�إجالل واقتداء،
و�أنهم �أهم النا�س بالن�سبة �إليهم ،و�أنهم �أف�ضل من �سائر
النا�س .وال �شك في �أن الحالة ال�سابقة يمكنها تدمير تلك
ال�صورة ذات الهالة الكبيرة ..لذا فمن المهم جد ًا الحفاظ
على المناق�شات الدائرة حول تلك الم�شكلة بعيد ًا عن الأبناء.
3ـ االنطوائية والخجل المفرط :ففي الوقت الذي يكون
فيه بع�ض �أطفال الطالق عدوانيين ،ف�إن البع�ض الآخر
منهم يلج�أ �إلى االنطواء ،ويتملكهم الخجل المفرط هروب ًا
من نظرة الأقران �إليهم ،ومن الكلمات الم�سيئة ال�صادرة
من المجتمع المحيط بهم ،دون امتالك القدرة على الرد �أو
الدفاع عن النف�س.
هذه االنطوائية وحالة الخجل المفرطُ ،تع ّر�ضهم �إلى
ف�شل التجربة الزوجية في الم�ستقبل ،ال�سيما تحت �ضغط
متطلبات الحياة الزوجية وم�س�ؤولياتها وتحدياتها المختلفة.
4ـ �ضعف الأداء :فقد ك�شفت بع�ض الدرا�سات �أن الأطفال
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الذين عاي�شوا حاالت الطالق ،هم �أكثر مي ًال من �أقرانهم
لإظهار �أداء متعطل و�ضعيف في �أن�شطتهم اليومية (بما في
ذلك درا�ستهم).
وهذا الأداء ال�ضعيف قد ي�ستم ّر معهم �إلى حين االرتباط
ب�شريك الحياة ،ليظهر ذلك العيب جلي ًا و�سط الظروف
المتغيرة والمتق ّلبة.

الشريعة أم احلكمة؟

ال ي�صح التعامل مع الق�ضايا ذات ال ُبعد االجتماعي
من خالل الم�سائل ال�شرعية فح�سب ،بل البد من الأخذ
بعين االعتبار الظروف المو�ضوعية وخ�صو�صيات الم�شكلة
وبع�ض العناوين الثانوية التي تحيط بها ،و�أ�سوق هنا بع�ض
المالحظات:
• بني اإلباحة واإللزام:

في الق�ضايا ذات ال ُبعد االجتماعي ،وخ�صو�ص ًا ق�ضايا
الزواج والطالق ،وما يتع ّلق بهما من م�سائل الح�ضانة
والإنفاق وغيرهما ،قد يجيز ويبيح ال�شرع �أمر ًا ما ،ولكن
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الإباحة ال تعني الإلزام ،ولي�س كل ُمباح ُيف َعل ..بل البد من
َ
المتخذُ .ي�س�أل �أحد
تغليب الحكمة والم�صلحة في القرار
الأئمة «عليهم ال�سالم» عن حرمة �شيء فيقول( :حالل� ،إال
�أ ّنا � َ
أهل البيت نعا ُفه)(((.
ولذا لو ا�ستفتَى �أحد طرفي الخ�صومة ،وجاء الجواب
بالجواز ،فلن يكون هذا كافي ًا التخاذ القرار� ،أو للتم�سك به
كذريعة للموقف الذي يتخذه ال�سائل ،بل البد من الأخذ بعين
االعتبار مث ًال ال ُبعد االجتماعي والآثار ال�سلبية التي قد تترتّب
على هذا االختيار.
• أبعاد حساسة:

مث ًال ،من ال�ضروري التفكير في:
�أ� .أثر القرار المتخذ على الأطفال ..على الجانب النف�سي
والتربوي والتعليمي .مث ًال ،يجوز للزوج �أن يرفع ق�ضية متعلقة
بالح�ضانة ويك�سبها ،ولكنه في نف�س الوقت يجد �أن �أطفاله
م�ستق ّرين نف�سي ًا ب�شكل كبير مع والدتهم ،و�أنها قادرة على
رعايتهم بن�سبة مقبولة ،وفي المقابل لن ي�ستطيع هو �أن يو ّفر
((( الكليني :الكافي ،ج ،1ص .349
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لهم الجو المنا�سب ب�سبب ظروف عمله وكثرة غيابه عن
البيت وما �إلى ذلك ..فهل تكون تلك الإباحة م� ِّسوغ ًا له لكي
يطا ِلب بالح�ضانة؟
ب� .أثر القرار على �سمعة الأ�سرة� ،أو ال�سمعة ال�شخ�صية
ل�صاحب الم�شكلة ،لكونه �شخ�صية عامة مث ًال ..فالمجتمع ال
يرحم ،والنا�س يحبون تداول الق�ضايا المثيرة ،وال يمنعهم
عن ذلك مكانة ال�شخ�صية التي يرتبط بها الخبر .وخير
�شاهد على ذلك ما ذك َرته �آيات ق�صة الإفك والتي بح�سب
كثير من المف�سرين تخ�ص �شخ�ص النبي «�صلى اهلل عليه
ُون ِب َأ ْف َو ِ
و�آله» و�سمعتهِ { :إ ْذ َتل ََّق ْو َن ُه ِب َأل ِ
اه ُكم َّما
ْس َن ِت ُك ْم َو َت ُقول َ
ند ا ِ
يم}(((.
َح َس ُبو َن ُه َه ِّي ًنا َو ُه َو ِع َ
ْم َوت ْ
هلل َع ِظ ٌ
س َل ُكم ِب ِه ِعل ٌ
َل ْي َ
ج� .أثر القرار على م�ستقبل الفرد ،فقد يقلب تنفيذ
هذا القرار حياة �صاحب الق�ضية ر�أ�س ًا على عقب ،فيق�ضي
�سنوات و�سنوات من عمره في المحاكم ،و�إنفاق �أموال طائلة
بما ُيرهقه اقت�صادي ًا ،فلربما يكون الت�صالح الو ّدي والتنازل
في البين عن بع�ض الحقوق �أف�ضل من ذلك.
((( سورة النور.15 :
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د .هل الو�ضع القادم �أف�ضل من الو�ضع القائم؟ �إخوة
يختلفون على مبلغ من الإرث ،والمبلغ لي�س بذي اعتبار
كبير ،وي�ستطيع الإن�سان �أن يتجاوز عنه في مقابل �أن ال يخلق
�صراع ًا ممتد ًا وخ�صومة طويلة الأمد مع �إخوانه ..فهل جواز
ا�سترداد ح ّقه �أولى �أم تجاوز الخ�صومة؟
هـ .مراعاة � ِّأي المواقف �أحب �إلى اهلل؟ فمن المفتر�ض
أحب �أن يكون اهلل را�ضي ًا عني دائم ًا،
�أ ّني �إن�سان م�ؤمن ،و� ّ
و�أ�سعى �أن �أنال مغفرته وعفوه في الآخرة ،وهذا قد يتطلب
م ّني �أن �أغفر لخ�صمي ،و�أعفو عنه في الدنيا.
و .هل يتنا�سب هذا الموقف مع الأخالق وال ِق َيم التي
�أتب ّناها؟ االنتقام ،ال�صراع� ....إلخ.
• احلكمة مث احلكمة:

ولذا ال تتوقف عند ح ّد معرفة الجواب ال�شرعي ،وال تقل
عندي فتوى بجواز ذلك ،بل طالب العلماء و� َ
أهل االخت�صا�ص
بالجانب الآخر من المو�ضوع ،وهو الداخل تحت عنوان
(الحكمة) ،ثم انظر في �أمرك ،وماذا تختار.
ولنالحظ كيف �أن الآية الكريمة التالية وهي تعالج ق�ضية
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اجتماعية ال تكتفي بال ُبعد ال�شرعي من الم�س�ألة ،بل وت�أكد
على �ضرورة التح ّلي بالحكمة �أي�ض ًاَ { :و ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َساء

وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
ال
وف َو َ
َف َبلَغ َ
وف أَ ْو َس ِّر ُح ُ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ

َم َن ْف َس ُه}
وه َّن ِض َرا ًرا ِّل َت ْع َت ُدو ْا َو َمن َي ْف َع ْل َذل َ
ُم ِس ُك ُ
ِك َف َق ْد َظل َ
تْ

�إذ يجوز للزوج حال العدة الرجعية �أن يعيد مطلقته �إلى حالة
الزوجية بكلمة واحدة ،ولكن هل الحكمة تقت�ضي ذلك في ما
لو لم يرغب هو حقيق ًة في �إرجاعها وكان الأمر بالن�سبة �إليه
ات ا ِ
ال َت َّت ِخ ُذو ْا آ َي ِ
هلل ُه ُز ًوا} ب�أن تح ِّولوا
مجرد انتقام؟ { َو َ
الأحكام ال�شرعية �إلى �أدوات ّ
توظفونها بما ال ُير�ضي اهلل
ُرو ْا ِن ْع َم َت ا ِ
هلل
وتتعاملون معها وك�أنها �ألعوبة ب�أيديكم { َوا ْذك ُ
اب} الت�شريعات { َوال ِ
ْح ْك َم ِة}
َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن ا ْل ِك َت ِ
فهذه الت�شريعات لي�ست م�سائل تجريدية بل واقع عملي يم�س
ِظ ُكم
حياة الإن�سان والآخرين المرتبطين به وب�شكل كبير { َيع ُ
اعلَمو ْا أَ َّن َ
َ
ِيم}(((.
اهلل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ٌ
ِب ِه َوا َّت ُقو ْا اهلل َو ْ ُ
واحلد األدىن:
• اإللزام
ّ

�أحيان ًا يدفع الحكم ال�شرعي باتجاه الإلزام ..فعندما يبلغ
((( سورة البقرة.231:

252

ال�شريعة �أم احلكمة ؟

الطفل � 7سنوات  -مث ًال  -ف�إن ح�ضانته تكون للأب ..هذا حكم
�شرعي �إلزامي ،ولكن يجب �أن نلتفت �إلى �أن الأحكام ال�شرعية
الإلزامية في الق�ضايا ذات ال ُبعد االجتماعي تكون � -أحيان ًا -
لبيان الحد الأدنى للحالة المطلوب تحقيقها عند التخا�صم،
ولي�ست من باب الإلزام ابتدا ًء� .أي �أن ال�شرع الإ�سالمي
يدفع باتجاه تحقيق توافق ت�صالحي على الترتيبات المتعلقة
بح�ضانة الأطفال وفق م�صلحة كل الأطراف ،وهذا التوافق
يق�سمها -
الت�صالحي قد ُيبقي ح�ضانة الأطفال للأم ،وقد ّ
بطريق ٍة ما  -بين الأبوين ،وقد تنتقل ب�شكل كامل �إلى الأب..
المهم �أن نقدِّ م الحكمة على رغباتنا و�أهوائنا ال�شخ�صية،
وال نح ّول الم�س�ألة ال�شرعية �إلى �أداة لالنتقام .ومثل م�س�ألة
الح�ضانة ،الم�سائل المالية ،والم�سكن ،والإرجاع ،وعو�ض
ُ
الخلع وغير ذلك.
َت مِن َب ْعلِ َها ُن ُشو ًزا أَ ْو
قال «تعالى»َ { :وإ ِ
ِن ا ْم َرأَ ٌة َخاف ْ
ْح
اضا َف َ
ِع َر ً
إْ
ِحا َب ْي َن ُه َما ُصل ً
ِما أَن ُي ْصل َ
الصل ُ
ال ُج َن َ
ْحا َو ُّ
اح َعلَ ْيه َ
َت ُقو ْا َف ِإ َّن َ
َخ ْي ٌر َوأُ ْح ِض َر ِت ا َ
اهلل
س ُّ
ُح ِس ُنو ْا َوت َّ
الش َّح َوإِن ت ْ
ألن ُف ُ
يرا}(((.
َان ِب َما َت ْع َمل َ
كَ
ُون َخ ِب ً
((( سورة النساء.128 :
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• توظيف األحكام الشرعية:

�إنّ من الم�ؤ�سف �أن ن�شهد  -في حاالت التخا�صم في
الق�ضايا االجتماعية  -نوع ًا من ال�سعي ال�ستغالل الأحكام
م�صالح �ض ّيقة� ،أو ل�شفاء غيظ� ،أو انتقام ًا
ال�شرعية لتحقيق
َ
موجع ٍة �إلى الطرف الآخر المتخا�صم
للنف�س� ،أو لتوجيه �ضرب ٍة ِ
معه ،بينما لم ُت�ش َّرع هذه الأحكام لتحقيق الم�صلحة الفردية،
بل ُو ِ�ض َعت بجانب الحكمة ومراعاة م�صالح الآخرين كي
يح ّد َد الفر ُد ِمن خاللها ما هو القرار الأن�سب في مثل هذا
الموقف ،تخفيف ًا على نف�سه وعلى الآخرين تبعات ال ُعقد
المحت َمل ت�ش ّكلها نتيجة الخ�صومات والنزاعات ،و�س ّد ًا للباب
الذي قد تقتحم عليه من خالله الكثير من ال�سلبيات الكفيلة
ال َت َّت ِخ ُذو ْا آ َي ِ
ات
ب�إرباك حياته ،ولنجعل من قوله «تعالى»َ { :و َ

ُرو ْا ِن ْع َم َت ا ِ
ا ِ
هلل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن
هلل ُه ُز ًوا َوا ْذك ُ
اعلَمو ْا أَ َّن َ
َ
اب َوال ِ
اهلل
ْح ْك َم ِة َيع ُ
ا ْل ِك َت ِ
ِظ ُكم ِب ِه َوا َّت ُقو ْا اهلل َو ْ ُ
أ�سا�س في مواق ِفنا وقرارا ِتنا وردو ِد
ِيم}((( ال َ
ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ٌ

�أفعا ِلنا.

((( سورة البقرة.231 :

البهتان العملي

نحن نعرف �أن البهتان هو ن�سبة �أمر �سلبي �إلى �شخ�ص ما
زور ًا وبالباطل ،بحيث يكون بريئ ًا منه ،وقد جاء في القر�آن
الكريم وفي الحديث ال�شريف ما ينهى عن البهتان ويب ّين
خطورته و�آثاره القبيحة ،ومن ذلك ما في الحديث النبوي:
(من بهت م�ؤمن ًا �أو م�ؤمنة� ،أو قال فيه ما لي�س فيه� ،أقامه
َ
اهلل «تعالى» يوم القيامة على ٍّتل من نا ٍر حتّى يخرج مما قاله
فيه)(((.
�إال �أن الآية التالية ا�ستعملت هذه الكلمة في مورد
يرتبط بالت�صرف ال بالكالم ...فما عالقة البهتان بذلك؟
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج ، ٧٢ص .١٩٤
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ان َز ْو ٍج َوآ َت ْي ُت ْم
اس ِت ْب َد َ
ال َز ْو ٍج َّم َك َ
قال «تعالى»َ } :وإ ْ
ِن أَ َردت ُ
ُّم ْ
َل َت ْأ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َش ْيئًا أَ َت ْأ ُخ ُذو َن ُه ُب ْه َتا ًنا
ِنطا ًرا ف َ
اه َّن ق َ
ِح َد ُ
إْ
ض
ْض ٰى َب ْع ُض ُك ْم ِإل َٰى َب ْع ٍ
َد أَف َ
ْما ُّم ِبي ًناَ ،و َك ْي َف َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َوق ْ
َو ِإث ً

ِيظا{(((.
َوأَ َخ ْذ َن مِن ُكم ِّميثَاقًا َغل ً

• ابتزاز:

الآية تتح ّدث عن حالة ما لو �أراد �أحدهم الزواج بالثانية،
ف�إ ّنه ومن �أجل �أن ي�ؤ ّمن لنف�سه مبلغ ًا من المال يق ّدمه مهر ًا
للزوجة الجديدة �أو الحتياجات البيت الجديد ،ف�إ ّنه ي�ضغط
التع�سف ،حتّى تطلب الطالق
على الزوجة الأولى �إلى درجة ّ
وتتخ ّل�ص من �إيذائه ،فتبذل له المهر الذي �أخذته منه،
�أو تطالبه به كم� َّؤخر �صداق ..وهي لي�ست �صورة خيالية
افترا�ضية ،بل واقع حقيقي يمار�سه البع�ض �إلى هذا اليوم،
وقد م ّرت بي فع ًال حالة من هذا القبيل.
وهي �صورة من �صور كثيرة يفقد فيها الإن�سان توازنه
الأخالقي وتقواه عند ن�شوب الخالفات الزوجية ،وتتح ّول
فيها الخ�صومة �إلى فجور فيها ،وما �أي�سر �أن تتح ّول الخالفات
((( سورة النساء.21-20 :
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الزوجية  -للأ�سف � -إلى فجور في الخ�صومة!
من هنا ،ت�أتي الآية لتَنهى عن هذه الممار�سة التع�سف ّية،
ُمط ِلق ًة على هذه العملية عنوان (البهتان) ،على اعتبار �أن
التع�سفي هو فعل باطل ،وك�أنه ُينكر ا�ستحقاقها
هذا الأخذ ّ
للمهر ...ف�أ�شبه البهتان القولي من هذه الناحية.
ومن هنا نقول �أنّ في هذا الت�صرف ُبعدين ،ال ُبعد الأول:
البهتان ،وال ُبعد الثاني� :أكل المال الحرام ...وكل ما جاء من
عقوبة تخ�ص هذين العنوانين يترتّب هنا.
• إثارة وجدان ّية وقانون ّية:
} َو َك ْي َف

إن�ساني:
ثم تطرح الآية الم�س�ألة في جانبها ال ّ
ْض ٰى َب ْع ُض ُك ْم ِإل َٰى َب ْع ٍض{ كيف تن�سى �أيها
َد أَف َ
َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َوق ْ
الزوج الأيام الجميلة والعواطف المتبادلة بينكما؟ �ألي�س في
هذا ما يردعك عن مثل هذه الت�صرفات الجائرة؟
كما تطرحها في جانبها القانونيَ } :وأَ َخ ْذ َن مِن ُكم ِّميث ً
َاقا

ِيظا{ ،فالزواج ب�أركانه ،ومنه المهر يمثل ميثاق ًا والتزام ًا
َغل ً
بين طرفين ،واهلل «تعالى» قد غ ّلظ هذا الميثاق� ،أي لم
يجعله �سهل الإبطال ،بحيث يمكن التخ ّل�ص منه ب�سهولة ومن
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دون تبعات ..فكيف يحقّ لك � -أ ّيها الزوج� -أن تتعدى على
الميثاق وتنق�ض العهد؟
المطلوب من الإن�سان في مثل هذه الحالة �-إذا �شعر
بالقوة تجاه �إن�سان �آخر �ضعيف -ف�شج َعه ذلك على التجاوز
على حقوقه� ،أن يتذ ّكر في تلك اللحظة �أ َّنه -في ذات الوقت-
�إنما يتعامل مع اهلل «تعالى» القاهر فوق عباده ،المهيمن على
الأمر ك ّله ،و�أنه عندما يتم َّرد على اهلل ويحاربه ،فعليه �أن
ي�ستع ّد لبالء اهلل «تعالى» في الدنيا قبل الآخرة ،و�إذا �أراد
به �ض ّر ًا ،فمن يك�شف عنه �ض ّره؟! و�إذا �أراد �أن يبتليه فمن
ينقذه من بالئه!؟ وهذا معنى ما جاء في الدعاء( :ال ّلهم
فكما ك ّرهت لي �أن �أُظلم ،ف ِقني من �أن �أَظ ِلم)(((.

((( الصحيفة السجادية :الدعاء  ،14بعنوان :وكان من دعائه عليه السالم
إذا اعتُدي عليه أو رأى من الظالمين ما ال يُحب.
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• أح ّبك(((:

قر�أت في �أحد الكتب �أنّ �أتباع كونفو�شيو�س الفيل�سوف
ف�سروا لماذا يكره النا�س القطط والكالب ،حيث
ال�صيني َّ
�أرجعوا ذلك �إلى �أنه قد دخلت في ج�سمك روح ِقط ،ولذلك
ف�أنت تكره الكالب  ،وعك�س ذلك �صحيح � ..أو لماذا تحب
�إن�سان ًا من �أول نظرة؟ ال�سبب �أنك �أحببته قبل ذلك عندما
كانت روحك في ج�سم �آخر ...ولماذا تكره �إن�سان ًا من �أول
نظرة؟ ال�سبب �أن بينكما ح�سابات قديمة لم يتم ت�صفيتها
بعد ،هذه الح�سابات عندما كانت لكما حياة �سابقة.
((( هذا الفصل عبارة عن كتيّب صدر سابقاً يحمل عنوان (زوجتي
العزيزة) ،ولذا تتنوّع موضوعاته.
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ومهما كان مثل هذا التف�سير م�ضحك ًا عند البع�ض،
أنت،
أنت � ِ
أحببتك � ِ
لك �أنني � ِ
ومقنع ًا لآخرين� ،إال �أنني �أ�ؤكد ِ
زوجتي وحبيبتي ون�صفي الآخر.
قبلت ب�أن ترتبطي بي  ،وتربطي م�صيرك
�أحببتك لأنك ِ
بم�صيري ،وت�س ّلمي نف�سك �إياي ...فما �أحلى كلماتك « َز َّوجتُك
نف�سي».
• املرأة احلديدية:

اعتادت بع�ض الأمم في الما�ضي على �أن يلج�أ الزوج �إلى
�إجبار زوجته على ارتداء لبا�س داخلي حديدي بحيث ُيغلق
بقفل ومفتاح ،وذلك عندما ي�سافر بعيد ًا عن زوجته ،وبالطبع
فهو يحتفظ بذلك المفتاح معه طوال �سفرته المجيدة ،ولن
تتخل�ص الزوجة الم�سكينة من ذلك اللبا�س الحديدي �إال بعد
العودة الميمونة للزوج ،وبال تردد ف�إن �أول ما يقوم به ذلك
الزوج تفح�ص قفل ذلك اللبا�س ل�صاحبة الح�سن والدالل ـ
ولي�س من ال�ضروري �أن تكون كذلك ـ للت�أكد من �أن كل �شيء
على ما يرام ،وعندها يمنّ عليها �صاحب ال�سعادة بتخلي�صها
من ذلك الحرز الغريب...
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الغيرة عند الرجل �أمر طبيعي تمام ًا كما هو �شعور طبيعي
عند المر�أة �أي�ض ًا ،بالطبع لي�س �إلى حد اللجوء �إلى تحويل
الزوجة �إلى امر�أة مقنعة بالحديد على طريقة المحاربين
الرومانيين ،ولكن بالحد المعتاد والمقبول �شرع ًا وعق ًال.
بل �إنني �أت�صور �أن المر�أة التي ت�شعر ب�أن زوجها ال
يغير عليها� ،ست�شك في حبه لها وت ّعلقه بها ،لأن من �أ�سباب
الغيرة عند الإن�سان هو العاطفة القوية التي يحملها تجاه
الآخر بحيث يخ�شى عليه من �أي �شخ�ص ،حتى �أنه يخ�شى
�أن ينجذب ب�شكل طبيعي �إلى �شخ�ص ثالث ،فيبرز ذلك من
خالل ردود فعل في الهيئة �أو القول �أو الت�صرف تمام ًا كما
يحدث للإن�سان الذي يحب �شيئ ًا ويخاف �أن يفقده.
أح�ست الزوجة �أن زوجها ال يغار عليها ،فهو
وبالتالي� ،إذا � ّ
بالتالي قد ال يحبها �أو ال يمانع في �أن يفقدها ..وما �أعظم
الم�صيبة حينئذ...
نعم لربما تتدخل طريقة المر�أة في حركتها في المجتمع
وفي طبيعة عالقاتها بالجن�س الآخر ،فت�سهم في تكوين
ال�شعور بالغيرة عند زوجها ،خا�صة �إذا كانت في م�ستوى
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من الجمال بحيث تجذب �إليها الأنظار� ،أو ذات عقل ولباقة
وح�سن حديث ُتجبر الآخرين على احترامها  -بل و�أكثر
من الإحترام ح ّبـتين � -أو �أنها من الالئي يخ�ضعن بالقول
ويتمايلن في الم�شي ويتز ّين في المظهر.
عندما تكون الغيرة حالة طبيعية يواجه فيها الرجل
الم�س�ألة على �أ�سا�س تح�صين زوجته ب�شكل معقول ومدرو�س
ف�إن هذه الغيرة تكون �إيمان ًا ،وكما في الحديث النبوي�( :إن
اهلل يغار والم�ؤمن يغار)((( ،ولكن عندما تتحول الغيرة �إلى
حالة مر�ضية و�إلى عقدة نف�سية ف�إنها تكون م�شكلة لهما
وتدمير ًا لحياتهما الجميلة.
ولذا قال �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب «عليه
ال�سالم» البنه الح�سن «عليه ال�سالم» كما روي عنه�( :إياك
والتغاير في غير مو�ضوع غيرة ،ف�إنه يدعو ال�صحيح منهن
فعجل النكير
�إلى ال�سقم ،ولكنْ � ِ
أحكم �أمرهن ف�إن ر�أيت عيب ًا ّ
على الكبير وال�صغير)(((.
((( الترمذي ،السنن ،ح .١١٦٨
((( الكليني :الكافي ،ج  ،٥ص .٥٣٧
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• أم العقارب:

يحكى �أنه كان لأحدهم جارية ،وكان �شديد الحب لها،
ولكنه كان يخاف و�صالها هيبة من زوجته وخوف ًا من افت�ضاح
�أمره ،وذات ليلة وبينما كانت زوجته غارقة في لذيذ المنام،
عر�ض للزوج الولهان ذكر جاريته الجميلة فنزل من على
فرا�ش الزوجية بهدوء تام ،يريد حجرة الجاريه� ،إال �أن
�صاحبنا تعي�س الحظ ،ما �أن وط�أت قدمه الأر�ض حتى �سارع
�إليه عقرب �سام ،فلدغه لدغة موجعه �أجبرته على العودة
�إلى فرا�شه مت�أوه ًا متالم ًا ،ولما اكت�شفت امر�أته ما رام �إليه
�ضحكت بتهكم وقالت:
وداري �إذا نام �ساكنـ ــها تقيم الحـ ــدود بها العقرب
�إذا رام ذو حاجـ ٍة غفل ًة ف ـ ـ�إن عقـ ــاربـه ـ ــا ترقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
من الطبيعي �أن تغار الزوجة على زوجها لأن الدافع لذلك
 عادة  -هو حبها له وخوفها من فقده ،ولما �سئل الإمامجعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»( :المر�أة تغار على الرجل
فت�ؤذيه؟) قال�( :إنَّ ذلك من الحب)(((.
((( الكليني :الكافي ،ج  ،٥ص .506
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وقد يكون الدافع لغيرتها حبها للتملك ،وهذا �أمر طبيعي
�أي�ض ًا ،فهي تحب �أن تتملك عاطفته وعقله وجميع �شئون
حياته ،ف�إذا �أح�ست �أنها �ستفقد ما تملكه ،تحركت غيرتها
لمنع حدوث ذلك.
ولربما يدفعها �إلى الغيرة �أي�ض ًا طبيعة ت�صرفات زوجها،
خ�صو�ص ًا �إذا امتاز بما يجذب الن�ساء �إليه من ذكاء �أو و�سامة
�أو خلق جميل وما �إلى ذلك� ،أو كان من النوع الذي يعي�ش
نزوات معينة تجاه الن�ساء «يعني بتاع ن�سوان».
ولذا عندما تغار الزوجة فهذا �أمر مفهوم ما دامت
الم�س�ألة لم تتجاوز الحد المعقول والمقبول ،كما �أن الإ�سالم
ال يتدخل في الحاالت النف�سية للمر�أة ،فالمر�أة بطبيعتها ال
ترتاح �إذا تزوج زوجها بامر�أة �أخرى ،ولكن �إذا �أدت هذه
الغيرة �إلى تطرف في الإتجاه الحاد بحيث تترك المر�أة
لتواجه الم�س�ألة على �أ�سا�س تحريم ما �أحله اهلل� ،أو �أن تلحق
به الأذى� ،أو تتمرد عليه بالن�شوز� ،أو تجرح كرامته بتهديده
«�إن �أنت فعلت كذا ،فتوقع مني مثل ذلك» ف�إن ذلك لن يكون
مقب ً
وال �شرع ًا وعق ًال وعرف ًا.
ولربما �إلى هذا �أ�شار الإمام علي «عليه ال�سالم» بقوله
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(غيرة المر�أة كفر)((( على �أ�سا�س �أنها ت�ؤدي �إلى �أجواء
الكفر بمثل تحريم ما �أحله اهلل ،لأنها قد تت�صرف في
م�شاعرها ال�سلبية �إزاء �شكها ب�أن زوجها قد يتزوج بامر�أة
�أخرى ،فتت�صرف وكان الأمر حرام� ،أو �أن زوجها قد فعل
فاح�شة والعياذ باهلل ،مما يجعل الأمر يبدو بمثابة الأعترا�ض
على الت�شريع الإلهي من باب �أنه ظلم بها وما �إلى ذلك.
حبيبتي  ..غيرتك علي ت�شعرني بن�شوة الحب ،ولكن البد
�أن تكون غيرة هادئة عاقلة متوازنة ،وبعيدة عن و�ساو�س
ال�شيطان� .إن لك ان تربحي قلبي ،ال بالأ�ساليب ال�ضاغطة
الحادة ،بل بالكلمة الطيبة وبالمعا�شرة الطيبة ،لأن اهلل
«تعالى» يقول } َو ُقل ِّل ِع َبا ِدي َي ُقو ُلوا ا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ { «�سورة
الإ�سراء.»٥٣:
وبالمنا�سبة يقال �أن الحلوى الم�صرية الم�شهورة با�سم
«�أم علي» من�سوبة �إلى «�أم علي» زوجة ال�سطان «�إيبك
التركماني» الذي تز َّو َجتْه «�شجرة الدر» ثم قتلته الحق ًا.
ولكن الزوجة الأولى «�أم علي» قد ت�آمرت على �شجرة الدر
((( الشريف الرضي :نهج البالغة :الحكمة .١٢١
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بعد ذلك غيرة منها وقتلتها بالقباقيب في حمامها.
وابتهاج ًا بهذا الن�ص دعت النا�س وقدمت لهم ال ّفته
و�س ّمي هذا الطعام «�أم علي» وقد و�ضعت �أم
باللبن وال�سكرُ ،
علي في هذه الفتة خ�صلة من �شعر الم�أ�سوف على �شبابها
وجدت ر َّب ُة البيت
«�شجرة الدر» ،لذلك كان من الم�ألوف �إذا َ
َ�شعر ًا في «�أم علي» قالت� :إنه �شعر �شجرة الدر!
• أبيض  ..أسود:

جاء رجل �إلى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فقال�( :إنّ
لي زوجة �إذا دخلت تلقتني ،و�إذا خرجت �ش ّيعتني ،و�إذا ر�أتني
مهموم ًا قالت :مايه ّمك� ،إن كنت تهتم لرزقك فقد تك ّفل به
تهتم ب�أمر �آخرتك فزادك اهلل ه ّم ًا ،فقال
غيرك ،و�إن كنت ّ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� :إنّ هلل «ع َّز وج َّل» ع ّما ًال،
وهذه من ع ّماله ،لها ن�صف �أجر ال�شهيد)(((.
عن الإمام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب «عليه
ال�سالم»( :ما �أُعطي �أح ٌد �شيئ ًا خير ًا من امر�أة �صالحة� ،إذا
ر�آها �س ّرته ،و�إذا غاب عنها حفظته)(((.




((( الطبرسي :مكارم األخالق ،ص .٢٠٠
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،25ص .162
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عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»( :خير
ن�سائكم التي �إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء)(((.


عن الإمام مو�سى الكاظم «عليه ال�سالم»( :جهاد
المر�أة ُح ْ�سن التب ُّعل)(((.
عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»�( :أيما امر�أة
باتت وزوجها عليها �ساخط من حقٍّ لم يتقبل منها �صالة
حتى ير�ضى عنها)(((.




وعنه «عليه ال�سالم»�( :أيما امر�أة قالت لزوجها :ما
ر�أيت من وجهك خير ًا ،فقد حبط عملها)(((.


عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أيما امر�أة
�س�ألت زوجها الطالق من غير ب�أ�س فحرام عليها رائحة
الجنة)(((.




�س�ألت امر�أة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إن لي

((( الكليني :الكافي ،ج  ،٥ص.٣٢٤
((( ابن أبي الحديد :شرح نهج البالغة ،ج  ،18ص .332
((( الطبرسي :مكارم األخالق ،ص.٢١٥
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة،ج  ،٢٠ص .١٦٢
((( سنن أبي داود ،ح.٢٢٢٦
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علي غلظة ،و�إني �صنعت �شيئ ًا) �سحر (لأعطفه
زوج ًا وبه ّ
رت
علي .فقال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ٍّ � :أف لك ،ك ّد ِ
ّ
رت الطين ،ولعنتك المالئكة الأخيار ومالئكة
البحار وك ّد ِ
ال�سماوات والأر�ض)(((.
• لنب احلمارة:

اعتاد ال�صينيون القدماء �إبقاء البنت في عزلة �شديدة
عن خطيبها حتى ُت َِزف �إليه ,فلم يكن الزوج المرتقب قادر ًا
على ر�ؤيتها �إال �إذا احتال على ذلك احتيا ًال .وكانت حفلة
الزفاف ذات طقو�س غريبة ومعقدة �أهم ما فيها �أن يحت�سي
العري�س من الخمر ما يكفي لأن يزيل ما لديه من عقل مخافة
�أن يكت�شف قبح زوجة الم�ستقبل حين يرفع النقاب عن وجهها
�أمام النا�س ,فتكون الكارثة...
ويقال �أن ملكة �إحدى البالد لما زفت �إلى عري�سها ملك
البلدة الأخرى� ,أ�شار عليها الأطباء بعالج لب�شرتها الجافة
الخ�شنة ...ولتكون هذه الب�شرة ناعمة ل ّينة ,ن�صحوها ب�أن
ت�ستحم يومي ًا في لبن «حمارة» ,ثم في لبن ماعز ,و�أن ت�ضيف
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج ،٢ص.١٢٦٨
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�إلى هذا المزيج اللبني �شيئ ًا من العطر ,ولما و�صلت العرو�س
�إلى بلد العري�س �أقفلت ق�صرها عليها �أيام ًا.
ولم يفهم الملك �س َّر ذلك ,وال �أحد ..ثم عرف فيما بعد
�أنها ح�شدت �أطباءها وعواجيزها ي�سهرون لي ًال ونهار ًا على
جمالها وزينتها ،ولم يفعلوا �إال �شيئ ًا واحد ًا ,راحوا يدلكون
ب�شرتها بكل �أنواع اللبن والدهون والعنبر ...حتى �إذا انتهت
تلك المعالجات ,خرجت العرو�س من ق�صرها المعة �شابة مع
�أن �صفرتها لم تكن �سوى ب�سبب �إ�صابتها بمر�ض الكبد!
وهكذا هم الرجال يحبون ر�ؤية المر�أة جميلة �أنيقة زاهية
وبكامل حلتها وزينتها ,وكما و�صفها ذلك «الغطفاني» �إذ قال:
«مل�ساء القدمين ,ردماء الكعبين ,ناعمة ال�ساقين� ,ضخماء
الركبتين ,ل ّفـاء الفخذين� ,ضخمة الذراعين ,رخ�صة
زجاء الحاجبين,
الكفين ,حمراء الخدين ,كحالء العينينّ ,
لمياء ال�شفتين ,بلجاء الجبين� ,شماء العرنين� ,شنباء الثغر,
محلوكة ال�شعر ,غيداء العنق مك�سرة البطن .».....وب�صراحة
لم �أفهم كثير ًا مما قال.
و�أكون �صادق ًا �إن قلت ب�أنه ال يوجد رجل في العالم كله
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قد ح�صل على زوجة تتوافر فيها كل ال�صفات الجمالية
الج�سدية التي كان يحلم بها.
وهنا ي�أتي دور الزينة والتجمل ،والذي برز بو�ضوح في
بع�ض الن�صو�ص الدينية من خالل حثّ الزوجة على التزين
والتطيب لزوجها ,فعن الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم»:
(ال ينبغي للمر�أة �أن ت ّعطل نف�سها ,ولو �أن تع ّلق في عنقها
قالدة ,وال ينبغي �أن تدع يدها من الخ�ضاب ولو �أن تم�سحها
م�سح ًا بالحناء ,و�إن كانت َم َّ�سة)(((.
والطريف في الأمر �أن الزوج الأعمى لم ُيـ�ستـثنَ من
ذلك في مجموعة الأحاديث ال�شريفة ,فقد �سئل ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله»( :ما زينة المر�أة للأعمى؟ قال :الطيب
والخ�ضاب ,ف�إنه من طيب الن�سمة)((( ،مما ي�ؤكد على �أهمية
التجمل وا�ستخدام عن�صر الجذب للحوا�س المختلفة في
ك�سب قلب الحبيب و�إن كان �أعمى.
أنت  -زوجتي وحبيبتي  -حين تـتز ّينين
أروعك � ِ
وما � ِ
وتتط ّيـبـين وترتدين جميل الثياب ,ال �أعني بالطبع �أنك
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١٦٧
((( الكليني :الكافي ،ج  ،٥ص .٥٦٤
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قبيحة  -ال �سمح اهلل  -من دون ذلك ,بل �إن التزين والتطيب
ي�ضفيان جما ًال �إلى جمالك ,ويعك�سان �أناقتك وذوقك,
ويوحيان �إلى زوجك اهتمامك به وبنف�سك ,و�سعيك لإر�ضائه
وك�سب وده.
فال تبخلي عليه بقليل من ذلك ,خ�صو�ص ًا عند دخوله
المنزل حيث يجدك ت�ستقبلينه بابت�سامتك المعهودة
وح�ضنك الحنون.
• مديرة أم خادمة؟

قر�أت هذا المقطع من كتاب «ماذا تفعل امر�أة ذكية مثلك
في المنزل؟» للكاتبة «جانيت ديتمر» ،و�أحب �أن ت�شاركيني
القراءة ،تقول الكاتبة :خالل فترة الطفولة كنت و�صديقاتي
نحلم ب�أن تكون لكل واحدة م ّنا خادمة ،ولم ِّ
نفكر مطلق ًا في
�أن ن�ؤدي دورها ،وال�سبب وا�ضح؛ لأ َّننا لم نكن نرغب في
عمل كئيب ومتكرر ومحتقر ،عالوة على � َّأن عائده قليل رغم
�صعوبته.
رزقت بالأطفال وجدت نف�سي �أقوم بدور الخادمة،
بعد �أن ُ
�إذ �أقوم بالتقاط مالب�سهم ولعبهم وكتبهم و�أحذيتهم وغيرها
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عدة مرات في اليوم ،كما
من الأر�ض ،وتتكرر هذه العملية َّ
�أتق ّبل الأوامر من �أطفالي� ،أحدهم ي�أمرني ب�إح�ضار ك�أ�س من
الحليب ،والآخر ي�أمرني ب�إح�ضار لعبة،وغير ذلك من طلبات
الأطفال التي ال تنتهي ،وفع ًال �شعرتُ ب�أ ّنني الخادمة بينما
جميع �أفراد الأ�سرة يتمتعون بحياتهم.
والآن قررتُ �أن �أترك القيام بدور الخادمة و�أقوم بدور
المديرة .المديرون محترمون؛ وذلك لأنّ طبيعة �أعمالهم
تتط ّلب تو ّفير الم�س�ؤولية والقدرات والمهارات ،عالوة على � َّأن
لديهم المقدرة على جعل الأعمال اليومية بالم�ؤ�س�سة تحقق
�أهدافها ،كما يقومون بالتخطيط لإنجازمهامهم .كما � َّأن
المديرين يجعلون كل فرد في العمل ي�شعر ب�أهميته وقيمته،
وي�شجعونه على العمل مع زمالئه لتحقيق �أهداف المجموعة.
ّ
لم يكن تح ّولي من خادمة �إلى مديرة �سه ًال؛ وذلك ل َّأن
الأمر تط ّلب �إقناع نف�سي �أو ًال بهذا التح ُّول؛ وذلك لأ َّنه كان
يراودني التفكير في اال�ستمرار في القيام بدور الخادمة بد ًال
من الدخول في مهمة جديدة تتط َّلب تعليم الأطفال وتدريبهم
على القيام بالأعمال المنزلية؛ ل َّأن قيامي بها يعني �إنجازها
ب�سرعة وب�صورة �أف�ضل ،وبدون � ِّأي تذ ُّمر من �أفراد الأ�سرة،

زوجتي العزيزة

273

ولكن كمديرة ف�إنّ الأمر يتط ّلب م�شاركة الآخرين ،وهذا يعني
تعاون �أفراد الأ�سرة وتح ّملهم للم�س�ؤولية...
وكمديرة كانت �أ�سرتي ت�شغل اهتمامي الأول ،وكنت
�أرغب في �أن يعرف� أفراد �أ�سرتي ب�أ ّنني عندما �أطبخ �أو
�أغ�سل المالب�س �أو �أجعل المنزل نظيف ًا ،ف�إ ّنني �أرمي� إلى
جعل المنزل بيئة ط ّيبة �صالحة للحياة الكريمة ،وعليهم
الم�ساعدة بالأعمال المنزلية ،لي�س بهدف �إر�ضاء والدتهم
وطاعتها فح�سب ..و�إ ّنما للفائدة المتمثلة في جعل البيت
�أكثر راحة للجميع.
عندما قمت بدور الخادمة كان �أطفالي ي�أمرونني
بما ي�أمرون به الخادمة ،وحينما قمت بدور المديرة كانوا
يعاملونني باحترام؛ لإبداعي في عملي .كان �أطفالي
يرحبون بوجودي في مكان الخادمة� ،إال �أ ّنهم �أ�صبحوا
ِّ
في غاية ال�سعادة لإر�شاداتي وتعليماتي عندما قمت بدور
المديرة،و�أنا كذلك مغتبطة الختياري دور المديرة بد ًال
عن دور الخادمة .فمن الأف�ضل �إنجاز عمل يتطلب الأداء
الجماعي والتعاون واالحترام الم�شترك بين �أفراد الأ�سرة.
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وعندما كنت �أقوم بدور الخادمة في المنزل كان النا�س
م�صدر م�شكلتي ،بيد �أ ّنه عندما قمت بدور المديرة  -الذي
كان يت�ضمن توجيه �أفراد �أ�سرتي وت�شجيعهم على العمل
بتجان�س � -أ�صبح ال َّنا�س هدفي.
انتهى كالم الكاتبة �صاحبة التجربة ،و�أعتقد �أنك
توافقينني الر�أي  -يا حبيبتي � -أنها تجربة جديرة بالأخذ
بعين االعتبار ،و�إن كنت ال �أتفق معها ب�أن الزوجة �إن عملت
داخل �إطار المنزل في المطبخ والغ�سيل ف�إنها �ستتحول �إلى
خادمة ،تحت �أي ظرف� ،إال �أن هذه النظرة قد تتبناها بع�ض
الزوجات مما يدفعهن ال�ستنكاف العمل بالمنزل ،في الوقت
الذي ينبغي لهن �أن يدركن �أن عملهن في المنزل هو نوع
�إدارة وفن  -كما �أ�سمتها الكاتبة  -و�إدارة من نوع متميز
وذات ت�أثير عظيم عليها وعلى �أ�سرتها وعلى المجتمع.
• وصفة سحرية:

الطريقة التي تتبعها الزوجة في مواجهة الخالفات
والم�شاكل تعتبر عامال هاما في الق�ضاء عليها �أو تجاوزها..
�أو على العك�س في ت�ضخيمها وتو�سيع نطاقها.
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�إذ �أن للكلمات الحادة ،والعبارات العنيفة� ،صدى يتردد
با�ستمرار حتى بعد انتهاء الخالف ،عالوة على ال�صدمات
والجروح العاطفية التي تتركها تتراكم في النفو�س .
وبالمقابل ف�إن التزام ال�سكوت �أمام هذه الخالفات قد
ي�ؤدي الى تخفيف حدة النزاع �أو تجنبه �أحيانا ،ولكن ال يدوم
الحال هكذا طوي ًال ،حيث يتم ت�أجيل الخالفات لبع�ض الوقت
و�سرعان ما ي�شتعل البركان من جديد عند �أدنى ت�صادم.
كما �أن لأ�سلوب التهكم وال�سخرية� ،أو االنكار والرف�ض
�أو الالمباالة والتعالي �أثر ًا �سلبي ًا على الم�شكلة كوا�ضع الملح
على الجرح .وال�شك �أن ذلك كله يثير القلق عند الزوجة
ويبعث على ال�شعور بالك�آبة واالنزعاج .ولكن ب�إمكان الزوجة
�أن تتجاوز ذلك كله ،وبقليل من الحنكة و�سعة ال�صدر والرغبة
ال�صادقة ،وذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:
تذ ّكري �أن المردود ال�سلبي لمثل هذه النزاعات
أنت كما تعود علي �أنا .ف�إن تخل�صت
والم�شكالت �ستعود عليك � ِ
عجلت في تحقيق الراحة لك �أنت �أو ًال .وتذكري
منها عاجال ِ
النقاط الإيجابية في حياتك الزوجية  -وما �أكثرها  -ليكون

276

زوجتي العزيزة

ذلك دافعا لك للمبادرة في تجاوز الم�شكلة و�إ�صالح الخلل،
بعيد ًا عن الأنانية المدمرة والكبر الزائف والتعالي الممقوت،
كنت على يقين ب�أنني �أنا من خلق الم�شكلة.
حتى لو ِ
�أبدي لي ا�ستعدادك لإ�صالح الخلل �إن كنت �أرى �أنك �أنت
المق�صرة ،وال تحاولي �أن تواجهيني ب�أخطائي بكلمات حادة،
بل اتركي ذلك لوقت �آخر حين تهد�أ النفو�س ،وب ّيني لي حينها
�أخطائي بكلمات منا�سبة و�أ�سلوب مقنع.
ا�سعي لإ�صالح مواطن الخلل عندك �أو تلك ال�صفات التي
ا�ستطعت.
ال �أحب �أن �أراها فيك .و�أظهري لي ذلك ما
ِ
�أ�ضفي �أجواء �إيجابية على البيت بعد حدوث �أية م�شكلة،
�أع ّدي وجبة لذيذة وتز ّيني وتط ّيبي واهم�سي في �أذني:
«حبيبي �سامحني».
عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»َ :
(خي ُر ن�سائكم
التي �إن غ�ضبت �أو �أغ�ضبت قالت لزوجها :يدي في يدك ال
�أكتحل بغم�ض) لن �أذوق المنام (حتى تر�ضى عني)(((.
((( الطبرسي :مكارم األخالق ،ص.٢٠٠

زوجتي العزيزة

277

(من كظم غيظ ًا ولو �شاء �أن يم�ضيه
وعنه «عليه ال�سالم»َ :
�أم�ضاه ،ملأ اهلل قلبه يوم القيامة ر�ضاه)(((.
وعن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أال �أد ّلكم على
خير �أخالق الدنيا والآخرة؟ تعفو عمن ظلمك وت�صل َمن
قطعك)(((.
• كلمات من نور:

عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»�( :إنّ امر�أة
�أتت ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» لبع�ض الحاجة فقال
لها :لعلك من الم� ِّسوفات .قالت :وما الم� ّسوفات يا ر�سول
اهلل؟ قال :المر�أة التي يدعوها زوجها لبع�ض الحاجة فال
تزال ت� ّسوفه حتى ينع�س زوجها فينام .فتلك التي ال تزال
المالئكة يلع ّنها حتى ي�ستيقظ زوجها)(((.


عن الإمام محمد بن علي الباقر «عليه ال�سالم» قال:
(قال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» للن�ساء :ال تط ّولنّ


((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج ،٣ص.٢٢٦٧
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج ،1ص.847
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،كتاب النكاح باب 83من مقدمات
النكاح ،ح.2
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�صالتكن لتمنعن �أزواجكن)(((.
عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ال يحل المر�أة �أن
تنام حتى تعر�ض نف�سها على زوجها ،تخلع ثيابها وتدخل
معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده ،ف�إذا فعلت ذلك فقد
عر�ضت)(((.


• أعوذ باهلل:

عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أال �أخبركم
ب�شرار ن�سائكم؟ الذليلة في �أهلها العزيز مع بعلها ،الحقود
التي ال تتورع من قبيح ،المتبرجة �إذا غاب عنها بعلها،
الح�صان معه �إذا ح�ضر ،ال ت�سمع قوله ،وال تطيع �أمره ،و�إذا
ّ
خال بها بعلها تمنعت كما تم ّنع ال�صعبة ـ الفر�س المتمنعة
والمعاندة ـ عن ركوبها ،وال تقبل منه عذرا وال تغفر له
ذنب ًا)(((.
الزوجة الذكية والحري�صة على بيتها وحياتها الزوجية
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج ،٢٠ص .226
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج ،٢٠ص .٢٢
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج ،٢٠ص.٢
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أنت كذلك  -ترقب ال�صفات ال�سلبية التي ينزعج منها
 و� ِالزوج ،وتور الأجواء ،وتحطم �أوا�صر المحبة والمودة ،ثم
ت�سعى لتجنيب نف�سها وبيتها من ويالت الم�شكالت الناجمة
عن تكرار ما يترتب على تلك ال�صفات.
والزوج الفطن الحري�ص على تما�سك �أ�سرته والمحب
ل�شريكة حياته ي�ساهم في جالء ال�صورة وو�ضوحها ،وي�ضع
النقاط على الحروف م�ساهمة منه في تحقيق �أجواء هادئة
قدر الإمكان وتقليل حاالت الخالف والنزاع بين الزوجين.
ولذا ف�إنني �أتقدم �إليك ـ حبيبتي ـبقائمة من ال�صفات
ال�سلبية التي ال يحبها الرجل في المر�أة:
الزوجة الم�سيطرة :التي تلغي وجود زوجها وتنازعه
�شئون �إدارة المنزل دون تفاهم بينهما وبال مراعاة لقوامية
ون َعلَى
الرجل في تركيبة الأ�سرة ال�سليمة }ال ِّر َج ُ
ال َق َّوا ُم َ
ال ِّن َس ِاء{((( فبد ًال من �أن نجد في البيت «�سي ال�س ّيد» �سنجد
ال�ست».
«�سي ّ




الزوجة الكذوبة :التي تع�شق الكذب وال ينفك ل�سانها

((( سورة النساء.34 :
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عن اختالق الأحداث واالفتراء على هذا وذاك ولربما يكون
خوفا من فقدانها لزوجها� ،أو تجنبا لغ�ضبه عليها ،وهذه
ال�سمة ت�ؤدي غالبا على تدمير الثقة بينهما ،مما يعني فقدان
ركيزة �أ�سا�سية في ا�ستمرار الحياة الزوجية� ،أو ا�ستمرارها
ب�صورة طبيعية على �أقل تقدير.
الزوجة ال�شر�سة :ذات الطبيعة العدوانية التي ما ينفك
ل�سانها عن الهجوم ،و�صوتها عن التعالي كلما �أبدى الزوج
مالحظة هنا �أو هناك.


وقد ير�ضخ الزوج بمرور الوقت وي�ست�سلم لأ�سلوبها «لأنه
لم يذبح القطة �أمامها ليلة الزفاف» .كما قد تتحول الحياة
الزوجية �إلى م�سرح «لأم المعارك».
الزوجة النكدية :التي تعي�ش النظرة ال�سوداوية لكل
�شئ حولها  ،وتبحث دائم ًا عن ال�سلبيات في حياتها ،وتح ّول
ال�سلبية التافهة�إلى �أمر عظيم وخطب ج�سيم ،ثم تئن من
نكد الحياة وهموم الزواج وتعا�سة الحظ ،فال يجد زوجها
الم�سكين �إال �أن ينفد بجلده بعيد ًا عن البيت.




الزوجة االنعزالية :التي تبتعد عن كل الأمور الخا�صة
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بزوجها وال تهتم �إال ب�ش�ؤونها ورغباتها ،وتجد كل اللذة في
االبتعاد عن زوجها واالختالء بنف�سها ،دون �أن ت�شاركه
همومه و�أفكاره و�آماله و�آالمه.
الزوجة ال�سلبية :التي تترك كل الت�صرفات لزوجها،
فال ر�أي لها وال محاولة للتفكير وال �سعي للإ�شارة ،ويقت�صر
دورها على التنفيذ ،الأمر الذي يوحي �إلى زوجها ب�أنه قد
قرن حياته بامر�أة ال تمتلك عقال تفكر به ،وال قلبا تتفاعل
من خالله ،فهي ال تتعدى �أن تكون كـ «الروبوت».


الزوجة العنيدة�« :أم را�س ياب�س» ال ل�شيء �سوى العناد،
بل وتجد المتعة في الإ�صرار على ر�أيها ومخالفة زوجها في
كل �شئ مهما بدا لها خط�أ ر�أيها .لماذا؟ لأنهم قالوا لها:
إياك �أن ت�ست�سلمي له» ..فت�صورت
«�أثبتي ذاتك �أمام زوجك و� ِ
الم�سكينة �أن �أق�صر الطرفق لتحقيق ذلك هو العناد.


الزوجة الروتينية :فاليوم بالن�سبة لها كالأم�س ،وغدا
ك�سابقه ،كل �شئ ي�سير برتابة ،لأن غاية ما كانت ترجوه في
م�سيرتها في الحياة هو �أن تجد زوجا ي�ستر عليها «ظل راجل
وال ظل حيط» وقد تحقق ذلك ..فماذا بعد؟
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الزوجة المدللة «الد ّلوعة» :التي اعتادت على الدالل
في بيت �أهلها فكل �أوامرها مطاعة ،وكل رغباتها منفذة،
والجميع رهن �إ�شارتها .حتى �إذا انتقلت �إلى بيت الزوجية
حالمة ب�أن كل �أيامها �شهر ع�سل ،و�سفر في �سفر ،ومن مطعم
�إلى مطعم ،ومتجر �إلى متجر ..اكت�شفت حقيقة المر وحجم
الم�سئولية التي تنتظرها فا�صطدمت بالواقع الذي ال تتحمله.


وما �ألطف و�صف الأعرابي  -الخبير بالن�ساء كما جاء في
الخبر  -حين �سئل عن �شر الن�ساء فقال�« :ش ّرهن النحيفة
الج�سم ،القليلة اللحم ،المحيا�ض الممرا�ض ،الع�سرة
المي�شومة ،ال�سلطة البطرة ،النفرة ال�سريعة الوثبة ،ك�أن
ل�سانها حربة ،ت�ضحك من غير عجب ،وتبكي من غير �سبب،
وتدعو على زوجها بالحرب� ،أنف في ال�سماء و  .........في
الماء ،عرقوبها حديد ،منتفخة الوريد ،كالمها وعيد ،و�صوتها
�شديد .تدفن الح�سنات وتف�شي ال�سيئات ،تعين الزمان على
زوجها وال تعين بعلها على الزمان ،لي�س في قلبها عليه ر�أفة،
وال عليها منه مخافة� ،إن دخل خرجت ،و�إن خرج دخلت ،و�إن
�ضحك بكت ،و�إن بكى �ضحكت ،كثيرة الدعاء قليل الإرعاء،
ت�أكل ل ّم ًا ،وتو�سع ذم ًا� ،ضيقة الباع ،مهتوكة القناع� ،صب ُّيها
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مهزول ،وبيتها مزبول� ،إذا حدثت ت�شير بالأ�صابع ،وتبكي في
المجامع ،بادية من حجابها ،ن ّباحة عند بابها ،تبكي وهي
ظالمة ،وت�شهد وهي غائبة ،وقد دلى ل�سانها بالزور و�سال
دمعها بالفجور ،ابتالها اهلل بالويل والثبور وعظائم الأمور»
يا �ستار!! و�أغلب الظن �أن الأعرابي الم�سكين كان من �ضحايا
و�صف ..بل ُيقال �أن عرو�سه لما �سمعت تلك الأبيات
َمن َ
ال�شعرية راحت ت�صرخ وتلطم خديها حتى تجمعت جاراتها
ورحن ي�ضربنه حتى مات ! مع �أنه لم يقل �إال الحقيقة...
املفتحة:
• الزوجة َّ

اعتادت طائفة من الهندو�س �أن تلحق م�صير الزوجة
بزوجها المتوفى ،حيث تو�ضع معه على لوح من الخ�شب
وتحيط بهما الأعواد ،ثم ت�شعل النيران بهما� ،إلى �أن يموتا
مع ًا �أما هو فلأنه مات �سلف ًا ،و�أما هي فتُحرق حية لتلحق به.
والغريب في الأمر �أن قبيلة «كاثي» التي كانت ت�سكن
تد�س زوجة
البنجاب ُتب ِّرر فعلتها ال�شنيعة تلك حتى ال ّ
لزوجها ال�سم فتقتله ،فهو �إن مات  -تحت �أي ظرف � -سيكون
م�صيرها الحرق حية!
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والحقيقة �أنّ من �أ�شد الم�شكالت التي تواجه الأ�سرة
وت�سبب لها متاعب كثيرة هي انعدام الثقة بين الزوجين،
�سواء على م�ستوى ال�شك في وجود عالقة للزوج مع امر�أة
�أخرى �أو رغبة الزوجة في التخل�ص من حياتها الزوجية
بهدف االرتباط ب�شخ�ص �آخر معين� ،أو ال�شك في حب
الزوج لزوجته� ،أو �أن ت�صرفات الزوج الأخيرة تنم عن �سوء
ق�صد منه للث�أر منها �أو لإهانتها وما �إلى ذلك ،وكلها ت�صب
في النهاية في �سوء الظن �أحادي االتجاه �أو المتبادل بين
الطرفين ،مما يعني انعدام الثقة بينهما ،وبالتالي انهدام
ركن من �أركان الحياة الزوجية.
وتنعك�س حالة انعدام الثقة في ت�صرف الزوج �أو الزوجة
�أو كليهما من خالل التج�س�س من حين لآخر والمراقبة
الدائمة والتفتي�ش في خ�صو�صيات الطرف الآخر ،وربما
يفاجئ �أحدهما الآخر في مكان تواجده على غير المعتاد
بحثا عما ي�ؤكد له ظنونه.
ومما ي�ساهم في انعدام الثقة بين الزوجين الكذب
والمداراة  -كتمان الأمور وعدم الت�شاور � -إف�ساح المجال
لذوي النفو�س ال�ضعيفة والو�شاة للإف�ساد بين الطرفين ـ
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�ضعف العالقة التي تربط بين الزوجين ـ الت�صرفات غير
المبررة ال�صادرة من �أحدهما تجاه االخر وما �إلى ذلك.
�صحيح �أن الزوجة «المفتّحة» خير من تلك «النايمة على
ودانها» باعتبار �أن الثقة ال تعني الغفلة بل االطمئنان الواعي،
�إال �أن هناك فرق ًا يا حبيبتي بين «التفتّح» و�سوء الظن ،لأن
الأول نا�شيء عن الوعي وح�سن التدبير ،و�أما الآخر فحماقة
وقلة عقل!
• فالشــات:

احر�صي على اال�ستماع � ّإلي �إذا تحدثت ،وال ت�سخري من
كالمي مهما كان ر�أيك مخالف ًا لر�أيي ،وال تكثري مقاطعتي
في �أثناء حديثي.


التوجهي نقدك لمالب�سي وم�أكلي وت�صرفاتي ب�صورة
ّ
مبا�شرة �أو عنيفة �أو �سافرة ،بل اقترحي ولمحي بالتدريج.
هدئي من روعك ،وتوقفي عن القلق والتوتر وفكري برو ّية
كيف ت�صلحين �شئون بيتك.


�صارحيني وقولي لي كل ما تريدين ،ب�شرط �أن يكون
ذلك بطريقة منا�سبة وفي وقت منا�سب� .أخبريني بهدوء
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�أنك تودين ق�ضاء الإجازة خارج البلد� ،أو �أنك بحاجة لبع�ض
قطع الأثاث للمنزل وهكذا.
اقبلي هداياي مهما كانت ب�سيطة �أو دون المتوقع،
وحتى لو كانت ج�سدية بالمعاونة في انجاز عمل في المطبخ
�أو تنظيف ال�صالة ،وع ّبري عن تقديرك لذلك بكلمات جميلة
و�إن ق ّلت �أو بقبلة �صادقة مع ّبرة عن االمتنان ،م�صحوبة
بابت�سامة عذبة �أقر�أ فيها كتب ًا من ال�شكر والتقدير.


ال تحا�سبيني على ت�أخري خارج المنزل ،بل حاولي
الحق ًا �أن تكت�شفي �سبب ذلك ب�أ�سلوب هادئ ومن باب
الحر�ص والقلق ،ال بداعي المحا�سبة والتوبيخ.
تج ّنبي ذكر م�ساوئ بدرت من �أهلي ما ا�ستطعت ،لأن
ذلك ي�ؤذيني ،وال تظهري االنزعاج والحزن كلما عدنا من
زيارة لهم ،ف�إن ذلك يوحي � ّإلي ب�أنك و�إياهم على خالف،
و�أنك تخيرينني �إما �أنت �أو هم.




بادريني بكلمات الحب والوله ،واختاري من التعابير
علي.
�أقربها �إلأى قلبي و�أ�شدها ت�أثير ًا ّ
ال تخلطي �أحاديث الحب والذكريات والأحا�سي�س
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المرهفة بطلبات المنزل وهموم المطبخ وم�شكالت ال�شغالة،
فلكل مقام مقال.
• الوصايا العشر:

يقال �أنه لما خطب «عمرو بن حجر الكندي» �إلى «عوف
بن محلم ال�شيباني» ابنته «�أم �إيا�س» و�أجابه �إلى ذلك� ،أق َب َلت
عليها �أ ُّمها ليلة دخوله بها تو�صيها ،فكان مما �أو�صتها به �أن
قالت� :أي بن ّية �إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت ،وعي�شك
الذي منه درجت �إلي رجل لم تعرفيه ،وقرين لم ت�ألفيه،
فكوني له �أمة ليكون لك عبد ًا ،واحفظي له خ�صا ًال ع�شر ًا
يكن لك ذخر ًا:
ف�أما الأولي والثانية :فالر�ضا بالقناعة وح�سن ال�سمع له
والطاعة.
و�أما الثالثة والرابعة :فالتفقد لمواقع عينيه و�أنفه ،فال
تقع عينه منك على قبيح ،وال ي�شم �أنفه منك �إال �أطيب الريح.
و�أما الخام�سة وال�ساد�سة :فالتفقد لوقت طعامه ومنامه،
ف�إن �شدة الجوع ملهبة وتنغي�ص النوم مغ�ضبة.
و�أما ال�سابعة والثامنة :فالإحراز لماله ،والإرعاء على
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ح�شمه وعياله ،فالأولى من ح�سن التقدير والثانية من ح�سن
التدبير.
و�أما التا�سعة والعا�شرة :فال تع�صي له �أمر ًا وال تف�شي له
�سر ،ف�إن خالفت �أمره �أو غرت �صدره ،و�إن �أف�شيت �سره لم
ت�أمني غدره .و�إياك ثم �إياك والفرح بين يديه �إذا كان مهتم ًا،
والك�آبة لديه �إذا كان فرح ًا.
�صح ل�سانك يا �أم «�أم �إيا�س».
• حبق حيب ِ
لك:

ال يترتب على الزواج تح ّمل الزوج �أو الزوجة �أية م�س�ؤوليات
قانونية �أو �شرعية تجاه �أهل الطرف الآخر.
ولكن بما �أن ارتباط الزوج ب�أهله وارتباط الزوجة ب�أهلها
امر طبيعي ،ف�إن تدخل �أي طرف لف�صل �شريكه عن �أهله،
ي�شكل �سبب ًا في تعقيدالعالقة بين الزوج والزوجة� ،إذ �أنه
يحمل الطرف المت�ضرر من االنف�صال  -وهم الأهل عادة
 �إلى الث�أر لنف�سه ب�أ�ساليب قد ت�ؤذي عالقة الزوجين في مابينهما .لذلك ،ف�إنّ الحالة ال�سليمة هي �أن يعتبر كل طرف
منهما جزء من مجتمع �شريكه ،بحيث ي�صبح الزوج جزء من

زوجتي العزيزة

289

عائلة �أهل الزوجة ،وت�صبح الزوجة جزء من عائلة الزوج.
حبيبتي� ...إن احترامك لأهلي احترام لي ،وتقديرك لهم
تقدير لي ،وحبك �إياهم حب لي.
ف�أحبيهم لحبي ،وتجاوزي عن �أية كلمة �أو ت�صرف بدرت
أنت �شريكة حياتي ،وهم
منهم قد تكون جرحتك �أو �آذتك ،ف� ِ
�أهل وع�شيرتي ،و�أمركم جميع ًا يهمني.
(�صف لنا العاقل).
قيل للإمام علي «عليه ال�سالم»ِ :
فقال( :هو الذي ي�ضع ال�شيء موا�ضعه)(((.
• مسائل فقهية:

يجوز للزوج �أن ي�ستمتع بزوجته بجميع اال�ستمتاعات
التي يرغبانها .وكما يجوز اال�ستمتاع بها عن قرب بالمبا�شرة،
ف�إنه يجوز اال�ستمتاع بها عن بعد بمثل النظر �إليها ب�شهوة
�أو بمحادثتها بالهاتف والتلذذ ب�سماع �صوتها .نعم يحرم
اال�ستمتاع في الحاالت التالية:


 في حال �إحرامها �أو �إحرام �أحدهما للحج �أو للعمرة.((( الشريف الرضي :نهج البالغة :الحكمة .٢٣٥

زوجتي العزيزة

290

 في حالتي الحي�ض �أو النفا�س «خا�ص بالجماع». �أثناء ال�صيام «الجماع واال�ستمناء». �أثناء االعتكاف.يجب على الزوجة �أن تفي لزوجها بحقه في اال�ستمتاع
بالنحو المذكور �سابقا ،حتى لو كانت غير راغبة في اال�ستمتاع
حين رغبته فيه ،نعم لو �شرطت عليه عدم تمكينه من نف�سها،
�أو منعها من ذلك المر�ض� ،أو �أن زوجها ال ينفق عليها مع
قدرته على ذلك� ،أو �أن يكون ما يريده منها من اال�ستمتاع
غير م�ألوف ،ف�إن لها حينئذ �أن تمتنع عن ذلك وفق ال�شروط
المف�صلة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم.


لو تم ّردت الزوجة على زوجها ومنعته حقه في اال�ستمتاع
عامدة عالمة� ،أثمت وكان للزوج �أن يعالج ن�شوزها بعدة طرق:


الأول� :أن ي�سلك طريق الأخالق الفا�ضلة فيتحلى بال�صبر
والأناة ويعالج تمردها بالموعظة الح�سنة والمداراة ويو ّثق
فيما بينه وبينها ما َو َهن من �أ�سباب المودة.
الثاني� :أن يعظها فيخوفها المع�صية ويحذرها العقاب
وي�أمرها بتقوى اهلل «تعالى» ،وينبغي له �أن يكرر ذلك وينوع
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�أ�ساليبه ،بل وي�ستعين بغيره من �أهل المعرفة والعلم ممن
يمكنه الت�أثير فيها ،في�صبر عليها في ذلك حتى يي�أ�س من
ت�أثرها.
فيدع م�ضاجعتها ،ب�أن ينام في غرفة
الثالث� :أن يهجرها َ
غير غرفتها� ،أو ينام في غرفتها لكنه يدير لها ظهره فال يعب�أ
بها ،ويجب في بع�ض الحاالت �أن يكون ذلك بعد الي�أ�س من
ارتداعها بالموعظة.
الرابع� :أن َي ْ�ضر َبها ،وهو خيار غير الزم ،ولكن �إن �أراد
اللجوء �إليه فالبد من مراعاة مجموعة من ال�شروط ذكرها
الفقهاء مف�صال في كتبهم ،ك�شرط �أن ال يوجب ال�ضرب
احمرار الجلد و�أن يكون الدافع الإ�صالح ال االنتقام � ..إلخ.
البد للزوجة من مراعاة �أمرين ،وذلك من باب المقدمة
لتحقيق التمكين من قبلها ال�ستمتاع زوجها بها:
�أو ًال� :أن يجدها �إلى جواره حيث يريدها ،فال يجوز لها
الخروج من بيته في الأوقات والحاالت التي يرغب بوجودها
�إلى جانبه ،ولو لم يكن يريدها جن�سي ًا ،ك�أوقات راحته
وعطلته ومبيته� ،إال �أن ي�أذن لها بمفارقته ،وهو ما ي�صطلح
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عليه فقهيا «الخروج المنافي لحق اال�ستمتاع» و�أما لو لم يكن
خروجها منافيا لذلك كما لو كان خارج المنزل �أو من�صرفا
عنها في �شئونه الخا�صة ،فالأحوط وجوب ًا لها حينذاك �أن
ت�ست�أذنه �أي�ض ًا.
ثاني ًا� :أن ال يظهر منها من الأعمال �أو الأقوال بل وال يظهر
على مالمحها وهيئتها ما يوجب نفور الزوج منها وان�صرافه
عنها ،بحيث تكون تلك المن ّفرات نوع ًا من االمتناع غير
المبا�شر ِمن ِق َبل الزوجة من تمكين نف�سها.
مالحظة :يختلف بع�ض الفقهاء في تفا�صيل الم�سائل
الفقهية ال�سابقة ،لذا يرجى مراعاة ذلك.
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• تذكّر أنين مجيلة(((:

كيف كنت تتخيل زوجة الم�ستقبل قبل �أن ترتبط بي؟ �إن
لم يخب ظني فقد �سطرت لل�سيدة والدتك بع�ض الكلمات من
ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة» وكتبتها على ورقة ،ثم قدمتها تارك ًا
لها حرية االختيار ،فكانت قبل �أن تطرق باب �أي بيت تخرج
الورقة لتقر�أها من جديد ،ثم تحاول �أن تطابق ما فيها مع بنت
النا�س لعل وع�سى ...ولكنها في كل مرة كانت تعود حزينة...
لماذا؟ لأن ال�صفات التي جاءت في الورقة من ال�صعب العثور
((( هذا الفصل عبارة عن كتيّب صدر سابقاً يحمل عنوان (زوجي
العزيز) ،ولذا تتنوّع موضوعاته.
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على �صاحبها في �أي مكان� ..أما الورقة فتقول« :ر�شيقة القد،
لها عيون الغزالن ،وحواجب كهالل �شهر رم�ضان ،وخدود مثل
�شقائق النعمان ،وفم كخاتم �سليمان ،ووجه كالقمر مدور،
و�سيقان �سبحان من � ّصور� ...إلخ».
وهكذا ا�صطدمت م�ساعي ال�سيدة الوالدة ب�أحجار
دب الي�أ�س في قلبك ،وارتفع الدم في ر�أ�سك،
الواقع ،حتى ّ
و�صعدت على طاولة الطعام و�أنت ت�صرخ« :يا نا�س ز ّوجوني..
وال�سالم»...
ثم كان الن�صيب ،ول�ست �أن�سى نظراتك لي المليئة
بالإعجاب ،وكلمات الغزل التي كنت تن�شرها كلما خرجنا
لوحدنا في الأيام الأولى وك�أن جمال ن�ساء العالم كلهن قد
تلخ�ص في �أنا ..نعم �أنا ..ولم تكن �أية فتاة «حتى ملكات
جمال العالم» ليح ّولن نظرك عني ..فقد كنت ملكة جمال
قلبك...
فماذا عن اليوم؟ هل غيرت ر�أيك في؟ هل تغير من ذلك
الجمال �شيء؟ �أم �أنك اكت�شفت فج�أة �أن في العالم من هن
�أجمل مني و�أح�سن ق ّد ًا؟
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�أعتقد �أن الم�س�ألة ن�سبية ،فما نراه جمي ًال في مجتمعنا،
تراه مجتمعات �أخرى �أمر ًا قبيح ًا ،والعك�س �صحيح ..كما
يمكن �أن يكون القبيح جمي ًال في �آن ما ليغدو قبيح ًا بعد
حين ،بل �إن حتى الجمال الباهر الذي يعتاده الإن�سان لمدة
ي�صبح اعتيادي ًا بالن�سبة له ،لأن الجمال �أمر ن�سبي  -هذا
�أو ًال  -ولأن الإن�سان عادة يم ّل ما اعتاد عليه  -وهذا ثاني ًا .-
وقد نقل الرحالة عبر الزمان مالحظات عجيبة حول
معيار الجمال في الأمم المختلفة فعند بع�ض القبائل الآ�سيوية
والأفريقية البد من �شد ال�شفتين �إلى الأمام مدى الحياة،
حتى ت�صبح ال�شفتان مثل منقار البط ،وي�صبح من ال�صعب
على الرجل �أن ي�أكل �أو ي�شرب واقف ًا �أو جال�س ًا ،و�إنما نائم..
وقبل �أن يزف العري�س �إلى عرو�سه ،البد من �ش ّد ال�شفتين -
�أكثر  -والأذنين والأنف وو�ضع الفلفل الحار في فمه لتتورم
�شفتاه ول�سانه ويرون ذلك �ضروري ًا لليلة �سعيدة ...وهي ال
تنتهي عادة كذلك.
وفي �أندوني�سيا والفلبين تخلو �أفواه رجال بع�ض القبائل
من الأ�سنان ،فهم يعتقدون �أن ال�شياطين ت�سكن بين
الأ�سنان ،ولذلك و�سعوا الم�سافة بين الأ�سنان حتى تت�ساقط
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ال�شياطين ،وعندها �أزيلت طبقة المينا التي تحمي الأ�سنان
من الت�سو�س ،وقبل ذلك �أزالوا الأ�سنان التي في مقدمة
الفك ،لأن الفم الكامل الأ�سنان يبدو عندهم كفم الحمار
�أما الأ�سنان البي�ضاء فيرونها ت�شبه �أ�سنان الكالب ! ولذا
ي�شبعونها �صبغ ًا بالأحمر �أو الأ�سود !!
و�أما في ال�صين ف�إن جمال الفتاة في �صغر قدميها،
فالعري�س �إذا ذهب يخطب فتاة� ،أجل�سوها وراء �ستار و�أخرجوا
قدميها من القالب الحديدي ويم�سك العري�س قدمها في كفه،
وهي عبارة عن كتلة م�شوهة من اللحم والعظام المتداخلة،
ف�إذا �أعجبته دغدغها قلي ًال فت�ضحك العرو�س و�أمها والأ�سرة
وتعيد الفتاة قدميها �إلى القالب الحديدي ...ثم يتم الزواج!!
�ألف مبروك..
زوجي العزيز ..تذكر �أنني ما زلت تلك الفتاة الجميلة
التي لم تكن تمل النظر �إليها والثناء على ُح�سنها ،ول�ست
�أدعي �أنني ملكة جمال العالم ولكنني ملكة جمال قلبك.
• أقصر الطرق إىل قلبك:

هل تعتقد فع ًال �أن �أق�صر الطرق �إلى قلب الرجل معدته؟
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وهل توافق القائلين ب�أن �أكثر ما يريده الزوج من زوجته هو
الجن�س؟ �أنا �أعتقد �أن عالقتنا �أ�سمى من �أن تقرر م�صيرها
لقمة �سائغة �أو لذة عابرة.
قر�أت في كتاب لأحد الأدباء يقول فيه« :الإن�سان هو
الحيوان الوحيد الذي ي�أكل لأنه لي�س جائع ًا ،وي�شرب لأنه
لي�س عط�شان ،والذي لي�ست عنده مواعيد لرغباته الجن�سية
ونحن عادة نقول عن الإن�سان الم�سرف في ال�شراب والطعام
والجن�س ب�أنه :حيوان ! وهذه �إهانة للحيوان لأن الحيوان
معقول في الطعام وال�شراب� ..أما الجن�س عنده فله موا�سم،
ولكن الإن�سان �أي�ض ًا قادر على �أن يعف عن الطعام وال�شراب
والجن�س� ،أي يتوقف عن كل ذلك مع �أنه راغب فيه �أو يمتنع
تمام ًا».
وهكذا هو ت�أديب الإ�سالم للإن�سان ،رج ًال كان �أم �إمر�أة...
فالعالقات الإن�سانية ال تحكمها تلك الملذات الآنية ،فكيف
بواحدة من �أقد�س العالقات الإن�سانية على مر التاريخ...
عالقة الزوجية؟ !
ولذا عندما تحدث اهلل «�سبحانه وتعالى» في كتابه الكريم
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ِن آ َيات ِ
َق
ِه أَ ْن َخل َ
عن العالقة الزوجية قال «عز ا�سمه»َ } :وم ْ
اجا ِّل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة
َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً

ِك َل َي ٍ
ون{((( ...ف�أق�صر
ِن فِي َذل َ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َو َر ْح َم ًة إ َّ
الطرق �إلى قلبك يا حبيبي هو قلبك...

عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال( :العبد
كلما ازداد للن�ساء حب ًا ازداد في الإيمان ف�ض ًال)(((.
• يا رومانسي:

دخل �أحد الأزواج منزله بعد يوم م�ضن من العمل،
فوجد �إ�ضاءة الردهة خافتة ،وعلى طاولة الطعام �شمعتان
م�ضاءتان وتنبعث منهما رائحة زكية ملئت المكان عطر ًا
�شذي ًا ،وا�ستقبلته زوجته بثياب رقيقة وب�أناقة جذابة وزينة
خالبة ،فقابلها زوجها بابت�سامة �صفراء وقال:
الزوج :ما هذه الم�سخرة؟!
الزوجة :لماذا يا حبيبي؟ �أال يعجبك ما �أعددت لك؟!
لك ولهذه الأمور؟ فقط لمزيد من الخ�سارة
الزوج :ما ِ
((( سورة الروم.21 :
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج  ،٤ص.٢٨٧٥
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المالية� ..أع ّدي لنا لقمة ن�أكلها ...و�أ�ضيئي الأنوار في
طريقك...
م�سكينة هذه الزوجة� ...أال توافقني على ذلك يا حبيبي؟
فالرومان�سية حالة �شعورية يخت�ص بها الإن�سان دون �سائر
المخلوقات ،وهي ذات �أبعاد تتميز بال�صدق ورفاهة الح�س
والم�شاركة الوجدانية ،والرقة والدفء والعاطفة� ،صحيح �أن
المر�أة عادة تكون �أكثر مي ًال للتعبير عن حالة الرومان�سية
التي تعي�شها ،و�أكثر تقب ًال للتعبيرات الرومان�سية التي ت�صدر
عن الرجل� ،سواء بالكلمة �أو الإيماءة �أو النظرة ،وهذا بما
تمتاز به من هذه الناحية ف�سيلوجي ًا� ،إال �أن ذلك كله ال يمنع
�أن يعي�ش الزوج �شيئ ًا من هذه الحالة الروحية �أو �أن يبادر
�إليها �أو يتقبلها على �أقل تقدير �إن بادرت زوجته �إلى ذلك.
الزوجية من حالة الرتابة والروتينية �إن مرت بها ،وتحقق
التوازن ال�سليم والدائم بين العاطفة من جهة وبين جوانب
الحياة المادية من جهة �أخرى ،فتتخل�ص من الجفاف
النف�سي والعاطفي الذي قد ي�صيب �أي زوجين تجاه بع�ضهما
البع�ض.
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ومهما مر بنا العمر ،وتقادم بنا الزمن ،فلن يكون الوقت
قد م�ضى وولى على قليل من الرومان�سية ..يا رومان�سي !
• انتبه !

�إذا �أحببت �أن ت�ستدعيني فاطلبني ب�أح�سن الأ�سماء،
و�أنت بذكائك ت�ستطيع �أن ت�ستك�شف اال�سم الذي قد يروق لي
�أو ال�صفة التي يمكن �أن ت�ستهويني.


وفي الحديث ال�شريف ( :ثالث ي�ص ّفين ود المرء لأخيه
ويو�سع له في المجل�س،
الم�سلم :يلقاه بالب�شر �إذا لقيهّ ،
ويدعوه ب�أحب الأ�سماء �إليه)(((.
ما �أجمل تحيتك لي بال�سالم حين �أ�ستيقظ من نومي،
وما �أحلى توديعك لي حين تغادر المنزل .


كلمات ق�صيرة وب�سيطة ولكنها ت�شرح �صدري وتقربني
علي بها مهما طال الزمن ،وهل
منك �أكثر و�أكثر فال تبخل ّ
لي بقبلة وح�ضن لتحية �أو وداع؟
عن �أبي جعفر الباقر «عليه ال�سالم»�( :إذا دخل الرجل
منكم بيته ف�إن كان فيه �أحد ي�س ّلم ،و�إن لم يكن فيه �أحد
((( الكليني :الكافي ،ج  ،٢ص.٦٤٣
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فليقل :ال�سالم علينا من عند ربنا ،يقول اهلل :تحية من عند
اهلل مباركة طيبة)(((.
�أ�سلوبك الراقي وكلماتك المفعمة بالمحبة واالحترام
تملأ قلبي حب ًا و�إخال�ص ًا لك ،وتحكيم ًا لعالقتنا ،وتقلل من
احتماالت الخ�صام والجدال ال�سلبي.


«من عيوني» «حا�ضر وممنون»� ..إلخ ،لها مفعول ال�سحر
علي ،وكما قال الإمام علي عليه ال�سالم�( :أجملوا في الخطاب
ّ
ت�سمعوا جميل الجواب)((( ،و�أما الكلمات العنيفة والأ�سلوب
الخ�شن فلن يحققا �سوى الكراهية والخ�صام وجرح القلب.
وعن الإمام علي «عليه ال�سالم»�( :إ ّياك وم�ستهجن الكالم
ف�إنه يوغر القلب)(((.
وردة ..زجاجة عطر ..ر�سالة عبر الهاتف مزينة
بكلمات الحب� ..أو �أية هدية ب�سيطة من حين لآخر ،كفيلة
ب�أن تقوي �أوا�صر الحب بيننا ،وتبني ج�سور المودة ،وتزيل
من القلب �أية �سخيمة قد تكون عالقة ل�سبب ما.


((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،١٢ص.٨١
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج  ،3ص.٢٧٤٣
((( الريشهري :ميزان الحكمة ،ج  ،3ص .٢٧٣٥
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• كلمات من نور:

عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :قول الرجل للمر�أة
«�إني �أحبك» ال يذهب من قلبها �أبد ًا)(((.


�سئل الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»( :ما حق المر�أة
على زوجها؟ قال :ي�سد جوعتها ،وي�ستر عورتها ،وال ُيق ّبح لها
وجه ًا)(((.


عن الح�سن بن الجهم قال( :ر�أيت �أبا الح�سن «عليه
ال�سالم» اخت�ضب ،فقلت :جعلت فداك اخت�ضبت ! فقال:
نعم� ،إنّ الته ّية مما يزيد في عفة الن�ساء ،ولقد ترك الن�ساء
العفة بترك �أزواجهن الته ّية ،ثم قال� :أي�س ّرك �أن تراها على
ما تراك عليه �إذا كنت على غير ته ّية؟ قلت :ال ،قال :فهو
ذاك .ثم قال :من �أخالق الأنبياء التنظيف وحلق ال�شعر
وكثرة الطروقة)(((.


عن الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» في ر�سالة
الحقوق( :و�إن كان حقك عليها واجب ف�إن لها عليك �أن


((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٢٣
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢١ص .٥١٣
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج ،١٤ص .١٨٣
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ترحمها لأنها �أ�سيرك وتطعمها وتك�سوها ف�إذا جهلت عفوت
عنها)(((.
• ششششش:

من الطبيعي �أن يحدث الخالف بين الزوجين ،بل
التوتر العنيف �أحيان ًا ،لكن الأ�سرة ال�سوية �سرعان ما تلملم
جراحاتها وتتغلب على هذه الحالة الطارئة وتعود الأمور �إلى
�سابق عهدها.
�إال �أن بع�ض الأزواج يختارون ال�صمت المطبق كنوع من
التعبير عن االحتجاج �أو الغ�ضب �أو االنزعاج مما حدث ..
�صمت متولد من العناد ،ونا�شئ من فكرة خاطئة ملخ�صها
ٌ
�أن« :من �أطال ال�صمت وعاند فهو على الحق ،وهو الأقوى
و�سيرغم الطرف الآخر على التنازل واالعتذار وتقبيل الر�أ�س
وذرف الدموع ندم ًا».
�أما الحقيقة فهي �أن طول الزمن في القطيعة �سيزيد
التوتر ويعمق تنافر القلوب و�سيعطي نتيجة عك�سية ويقلب جو
البيت �إلى خرابة مهجورة.
((( الطبرسي :مكارم األخالق ،ص .٤٢١
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�أما الأقوى فهو من يتغلب على نف�سه ويبادر للم�صالحة
ويبد�أ بمفاتحة الآخر في االعتذار ويقدم م�صلحة البيت على
م�صلحته هو ،بغ�ض النظر عمن يكون المخطئ في الق�ضية.
و�أقوى منه من يبادر ويعترف من الزوجين ب�أنه كان هو
الخاطئ فع ًال و�أنه يعتذر عما بدر منه ،ف�إذا قبل الطرف
الآخر االعتذار كان �شريك ًا في اتخاذ الموقف ال�صحيح.
عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» ...( :ومن �صبر
على خلق �إمر�أة �سيئة الخلق ،واحت�سب في ذلك الأجر� ،أعطاه
اهلل ثواب ال�شاكرين)(((.
عن �إ�سحاق بن عمار قال( :قلت لأبي عبداهلل «عليه
ال�سالم» :ما حق المر�أة على زوجها الذي �إذا فعله كان
مح�سن ًا؟ قال :ي�شبعها ويك�سوها ،و�إن جهلت غفر لها .قال �أبو
عبداهلل «عليه ال�سالم» :كانت �إمر�أة عند �أبي عليه ال�سالم
ت�ؤذيه فيغفر لها)(((.
وعن الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم»( :الندامة على
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١٧٤
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .169
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العفو �أف�ضل و�أي�سر من الندامة على العقوبة)(((.
وعن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»( :عليكم بالعفو
ف�إن العفو ال يزيد العبد �إال عز ًا ،فتعافوا يعزكم اهلل)(((.
• ِ
أنت طالق:

حكى �أحد الم�شايخ �أن زوجة ات�صلت به باكية وهي
تقول :هددني زوجي بالطالق �إن لم �أع ّد له كوب ًا من ال�شاي
ال�ساخن!! فهل قيمتي تتلخ�ص بكوب من ال�شاي؟
وات�صلت �أخرى �شاكية من زوجها الذي هددها بالطالق
�إن لم ت�ستحم بالماء البارد !!
ف�س�ألها ال�شيخ :وماذا فعلت؟
قالت :ا�ضطررت لال�ستحمام بالماء البارد حفاظا على
زواجنا !!
�صحيح �أن الطالق عندنا في فقه �أهل البيت «عليهم
ال�سالم» ال يتم �إال وفق �شروط محددة و�صعبة مثل �أن يتم
�أمام �شاهدين عادلين ،و�أن يكون في طهر لم يواقعها الزوج
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،٦٨ص .٤٠١
((( المجلسي :بحار األنوار ،ج  ،٦٨ص .٤٠١
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فيه ،و�أن يكون الطالق عن ق�صد واختيار وما �إلى ذلك،
بحيث لو انتفى �شرط منها لم يقع الطالق واعتبر لغو ًا� ،إال
�أن العبث بهذه الكلمة وتكرارها والتهديد بها وتعليقها على
�أمور تافهة ُت�شعر الزوجة ب�أنها لي�ست ذات قيمة عند زوجها،
و�أنها ال تعدو �أن تكون متاع ًا قد يتخل�ص منه �صاحبه متى ما
م ّله� ،أو �أحب ا�ستبدال �آخر به.
والأنكى من ذلك ما لو �صدر التهديد بالطالق �أو العبث
به �أمام الأبناء ،مما �سينعك�س �سلب ًا على ارتباطهم الأ�سري
بالوالدين ،وب�إح�سا�سهم بعدم الأمن في المنزل ،عالوة على
�سيء لهم من الممكن �أن يتكرر م�ستقب ًال مع
�إعطاء نموذج ّ
زوجاتهم.
وفي الحديث النبوي كما رواه الإمام ال�صادق «عليه
ال�سالم» ...( :وما من �شيء �أحب �إلى اهلل «عز وجل» من
بيت يعمر بالنكاح ،وما من �شيء �أبغ�ض �إلى اهلل «عز وجل»
من بيت يخرب في الإ�سالم بالفرقة) يعني الطالق (ثم قال
�أبوعبداهلل «عليه ال�سالم»� :إن اهلل «عز وجل» �إنما و ّكد في
الطالق وكرر القول فيه من ُبغ�ضه الفرقة)(((.
((( الكليني :الكافي ،ج  ،٥ص .٣٢٨
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• كلمات من نور:

عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أخبرني �أخي جبرئيل
 ولم يزل يو�صيني بالن�ساء حتى ظننت �أن ال يح ّل لزوجها �أنيقول لها «�أُف»  -يا محمد ،اتّقوا اهلل «عز وجل» في الن�ساء،
ف�إنهن عوان) �أ�سيرات (بين �أيديكم� ،أخذتموهن على �أمانات
اهلل «عز وجل»)(((.


عن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم»�( :إن الن�ساء عند
الرجال ال يملكن لأنف�سهن �ضر ًا وال نفع ًا ،و�إنهن �أمانة اهلل
عندكم ،فال ت�ضاروهن وال تع�ضلوهن)(((.


وعنه «عليه ال�سالم» ....( :و�أح�سنوا لهن المقال لعلهن
يح�سنّ الفعال)(((.


عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»( :رحم اهلل
عبد ًا �أح�سن فيما بينه وبين زوجته ،ف�إن اهلل «تعالى» قد م ّلكه
نا�صيتها وجعله الق ّيم عليها)(((.


((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٢٤٩
((( الميرزا النوري :مستدرك الوسائل ،ج  ،١٤ص .٢٥١
((( الصدوق :األمالي ،ص .٢٧٥
((( الطبرسي :مكارم األخالق ،ص .٢١٧
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عن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» ....( :فدارها على
كل حال و�أح�سن الم�صاحبة لها لي�صف َو عي�شك)(((.
عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» .....( :ومن
َح ُ�سن ب ّره ب�أهله زاد اهلل في عمره)(((.
عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم»َ :
(خي ُركم َخي ُركم
لأهله ،و�أنا خي ُركم لأهلي)(((.
عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»( :هلك
بالم�صر الذي فيه
بذي المر ّوة �أن يبيت الرجل عن منزله ِ
�أهله)(((.








عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ......( :ومن �أ�ض ّر
بامر�أة حتى تفتدي منه نف�سها ،لم َ
ير�ض اهلل له بعقوبة دون
النار ،لأن اهلل يغ�ضب للمر�أة كما يغ�ضب لليتيم)(((.
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إنّ ِمن َ�ش ّر رجالكم




((( هادي النجفي :موسوعة أحاديث أهل البيت ،ج  ،٦ص.٣١
((( األمين :أعيان الشيعة ،ج ،2ص.71
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١٧١
((( الصدوق :من ال يحضره الفقيه ،ج ،٣ص.٣٦٢
((( الصدوق :عقاب األعمال ،ص.٣٣٦
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الب ّهات البخيل الفاح�ش ،الآكل وحده ،المانع رفده ،ال�ضارب
�أهله وعبده ،الملجيء عياله �إلى غيره ،العاق بوالديه)(((.
عن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم»� .....( :إنْ ُك ّنا لن�ؤمر
بالكف عنهن و�إنهن لم�شركات .و�إنْ كان الرجل ليتناول
المر�أة في الجاهلية بالفهر) الحجر بمقدار الكف (�أو
الهراوة ف ُيع ّير بها  -وع ِقبه ِ -من بعده)(((.


عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ا�ستو�صوا بالن�ساء
خير ًا ،ف�إنهن عندكم عوان)((( �أي بمثابة الأ�سيرة.


وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»( :اهلل �سائل كل راع
عما ا�سترعاه ،حفظ �أم �ض ّيع ،حتى ي�س�أل الرجل عن �أهل
بيته)(((.


عن الإمام علي «عليه ال�سالم»�( :إذا ر�أى �أحدكم امر�أة
تعجبه فلي�أت �أهله ف�إن عند �أهله مثل ما ر�أى ،فال يجعلن
لل�شيطان على قلبه �سبي ًال ،لي�صرف ب�صره عنها ،ف�إذا لم


((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٣٤
((( الشريف الرضي :نهج البالغة  -الكتاب .١٤
((( البروجردي :جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،٢٠ص .٢٤٦
((( الهيثمي :موارد الظمآن ،ج  ،٥ص .١٣٠
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َ
ولي�صل
يكن له زوجة فلي�صل ركعتين ويحمد اهلل كثير ًا
على النبي ثم ي�س�أل اهلل ف�ضله ف�إنه يتيح له من ر�أفته ما
يغنيه)(((.
عن الإمام علي «عليه ال�سالم» في ر�سالة البنه الح�سن
«عليه ال�سالم»( :ال ُتم ِّلك المر�أة من الأمر ما يجاوز نف�سها)
�أي ال تحملها م�سئوليات �إ�ضافية على م�سئولية نف�سها (ف�إنّ
أنعم) �أف�ضل (لحالها ،و�أرخى لبالها ،و�أدوم لجمالها،
ذلك � َ
ف�إنّ المر�أة ريحانة ولي�ست بقهرمانة)(((.


• أنا مل أخدعك:

ب�صريح العبارة� :أنا لم �أخدعك ! فلقد تفح�صتني
علي �أنا كما هي �أنا ،فلم �أ�ضع
بدقة حين خطبتني ،وتعرفت ّ
�شعر ًا م�ستعار ًا لأخفي �صلع ًا �أو �شعر ًا تتك�سر �أ�سنان الم�شط
بين ثناياه ...ولم �أفرغ �أطنان الكريمات والما�سكرا و�أحمر
ال�شفاه على وجهي لأغدو «كعرو�سة المولد» ال تدري هل هي
ت�ضحك �أم تبكي ...ولم � ُ
أح�ش مواطن ال�ضعف والنق�ص في
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١٠٥
((( الكليني :الكافي ،ج ،٥ص .٥١٠
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ج�سدي بح�شوات ا�صطناعية لأبدو «�ست الح�سن والدالل»...
فقد كان كل �شيء «ر ّباني» وعلى طبيعته..
وم�سكين ذلك ال�شاعر العربي الذي و�صف عرو�سه وكيف
�أنها خدعته حيث قال:
خ�ضاب بكفها
وما غ ّرني �إال
ٌ
وكحل بعينيها و�أثوابها ال�صفر
			
وجاءوا بها قبل المحاق بليلة
فكان محاق ًا كله ذلك ال�شهـ ــر
			
وبالمنا�سبةُ ..يقال �أن عرو�سه لما �سمعت تلك الأبيات
ال�شعرية راحت ت�صرخ وتلطم خديها حتى تجمعت جاراتها
ورحن ي�ضربنه حتى مات ! مع �أنه لم يقل �إال الحقيقة...
�أما �أنا فبريئة من ذلك براءة الذئب من دم يو�سف..
فلماذا �أراك تنبهر بن�سوة لو �أزلن ما عليهن من �أ�صباغ
ورتو�ش لأدرت وجهك عنهن ..فلقد تتبعت نظراتك «المليئة
بالإعجاب» �أمام �شا�شة التلفزيون وفي بع�ض جوالتنا خارج
المنزل وفي الأ�سواق ،وعين الرجال تزوغ على كل حال «�إال
من ع�صم اهلل» ولكن طلبي الوحيد منك �أن تت�صورهن قبل
«التعديالت» تمام ًا كما في �إعالنات عمليات التجميل� ،أنف
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معوجة ،وعيون محو ّلة ،وخدود غائرة ،تغدو
�ضخم ،و�شفاه ّ
تحت مب�ضع فناني الجراحة ك�أبدع ما يكون ...فانظر �إليهن
كما تنظر �إلى ال�صورة في الإعالن والتي ُكتب تحتها «قبل»..
فقط �إلى هذه ال�صورة لتكت�شف بعدها �أنني لم �أخدعك !
• ضوء أمحر:

عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إذا جامع
�أحدكم �أهله فال ي�أتيهن كما ي�أتي الطير ،ليمكث وليتل ّبث)(((.
عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»ُ ( :ف ّ�ضلت
المر�أة على الرجل بت�سعة وت�سعين من اللذة ،ولكن اهلل «عز
وجل» �ألقى عليها الحياء)(((.




عن الإمام علي «عليه ال�سالم»�( :إذا �أراد �أحدكم �أن
يعجلها ،ف�إن الن�ساء حوائج)(((.
ي�أتي زوجته فال ّ


عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»�( :إن �أحدكم
لي�أتي �أهله فتخرج من تحته ،فلو �أ�صابت زنج ّي ًا لت�شبثت به،


((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١١٧
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١٠٩
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١١٨
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ف�إذا �أتى �أحدكم �أهله فليكن بينهما مالعبة ،ف�إنه �أطيب
للأمر)(((.
روي �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» دخل بيت
ف�شم ريح ًا طيبة ،فقال�( :أتتكم
�أم �سلمة «ر�ضي اهلل عنها» ّ
الحوالء(((؟ فقالت :هو ذا هي ت�شكو زوجها ،فخرجت عليه
الحوالء فقالت :ب�أبي �أنت و�أمي� ،إن زوجي عني معر�ض فقال
«�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم» :زيديه يا حوالء ،فقالت :ال �أترك
�شيئ ًا طيب ًا مما �أتطيب له به وهو معر�ض ،فقال� :أما لو يدري
علي؟ فقال� :أما �إنه
ما له ب�إقباله عليك ،قالت :وما له ب�إقباله ّ
�إذا �أقبل اكتنفه ملكان وكان كال�شاهر �سيفه في �سبيل اهلل
تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق ال�شجر،
ف�إذا هو جامع ّ
ف�إذا هو اغت�سل ان�سلخ من الذنوب)(((.


((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١١٨
((( لم يكن العرف االجتماعي ينزعج من إطالق مثل هذا اللقب على
األفراد ،ولذا نجد لقب األفطح يطلق على عبدالله ابن اإلمام الصادق،
ويطلق على أصحابه الفطحية ،وهكذا نجد األشتر لقباً لمالك النخعي ،ومثل
ذلك األعمش واألعرج وغير ذلك ،حتى اننا نجد بعض األسر العربية
ً
مقبوال إلى عهد قريب.
تحمل مثل هذه األلقاب إلى هذا اليوم ألن األمر كان
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١0٨
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عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم»( :قال ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» لرجل� :أ�صبحت �صائم ًا؟ فقال :ال ،قال:
ف�أطعمت م�سكينا؟ قال :ال ،قال :فارجع �إلى �أهلك ف�إنه منك
عليهم �صدقة)(((.


عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ثالثة من
الجفاء .....:ومواقعة الرجل �أهله قبل المالعبة)(((.


• فالشــات:

ال تذلني وال ته ّني ،ف�إن من �أعظم ما يثير غ�ضب المر�أة،
ويجعلها تت�صرف ب�صورة ال عقالئية ا�ست�شعارها ب�إذالل
زوجها لها ،بل �أ�شعرني �أنني معززة مكرمة عندك ،و�أنني
تن�س �أن
محبوبتك وقرة عينك ،و�أني�ستك ورفيقة دربك ،وال َ
علي بين حين لآخر ،وخا�صة �أمام �أهلي و�أهلك و�أمام
تثني ّ
الآخرين ،في ح�ضوري وغيبتي ،ف�إن ذلك ي�شعرني بقيمتي
عندك.




ا�س�ألني«:ماذا تتمنين؟» بابت�سامة �صادقة ونبرة محبة،

((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١0٨
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .119

زوجي العزيز

315

وانتظر مني الإجابة ،وكرر �س�ؤالك هذا من وقت لآخر ،ولو
بعبارات �أخرى ،مث ًال« :بو ّدي لو تطلبين مني �أمر ًا لأنفذه
لك»�« ..شبيك لبيك ..زوجك بين يديك» ،وهكذا ..قد ال تجد
في �أمنياتي �أمر ًا ممكن ًا� ،أو قد تجده �صعب التنفيذ ،ولكن ثق
ب�أن كلماتك تلك تحببك �إلى قلبي.
ا�سحرني بكلماتك الجميلة ،و�أكثر منها ،خا�صة تلك
المحببة �إلى نف�سي وتفنن في �إخراج تلك الكلمات بحرارة
و�صدق.


ا�ص ِغ � ّإلي �إن تح ّدثت ،وال تتغافل عني ،وال تت�شاغل
عن كلماتي ،خ�صو�ص ًا �إن ر�أيتني متحم�سة في كالمي حين
�أ�شعر ب�أن الأمر يهمني فقد �أكون بحاجة �إلى م�شورتك �أو
ن�صحك ...ب ّين لي ر�أيك� ،أو �صحح لي فكرتي ،وال تهملني،
ف�إن ا�ستماعك لي يريحني.
تز ّين لي وتج ّمل ،كما �أفعل �أنا لك ،ف�إن لي حق ًا عليك،
وكما تحب �أنت �أن تراني في كامل زينتي و�أناقتي �أحب �أنا �أن
�أراك �أنيق ًا بهندام جميل وعطر جذاب ،ومنظر �ساحر.
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فقد تنجح في تغيير بع�ضها ،ولكن قد ي�صعب بل ي�ستحيل �أن
تغ ّيرني ب�صورة كاملة ،وقد ال يكون من ال�صواب �أن تفر�ض
علي ذوقي في الطعام� ،أو اللون الذي �أحبه �أو ر�أيي في �أمر
ّ
ما ،مما ال يتوافق مع ميولك ور�أيك ،ف�إن توفيرك لهام�ش من
الحرية في ذلك� ،سيوفر عليك الكثير من وجع الر�أ�س الذي
�أنت في غنى عنه وبال طائل �سوى �أنك تريدني ن�سخة طبق
الأ�صل منك ،ما لن يتحقق �أبد ًا.
• عندما تتفجر دموعي:

يقولون  -يا زوجي العزيز � -أن من انحدار دموع المر�أة
تتولد �أقوى طاقة في التاريخ ! وال يخفى عليك �أن الطاقة قد
تكون مدمرة في بع�ض الأحيان...
�أنا امر�أة ،ف�إذ ًا �أنا �أبكي ..هكذا تعلمنا في ال�صغر ،فمن
العيب �أن يبكي الرجل ،و�أما المر�أة ..فهذا �شيء طبيعي.
ولكن لماذا �أبكي؟ �أنا ال �أنكر �أنني ح�سا�سة كوني �إمر�أة،
�إال �أن دمعتي ال تنزل من دون �سبب ،فهل يريحك �أن تكون
�أنت ال�سبب؟ وا�سمح لي هنا ان �أخبرك ببع�ض ما يدفعني �إلى
البكاء في بع�ض المواقف:
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عندما تغ�ضب وتبد�أ بال�صراخ وتحم ّر عيناك وتنتفخ
اوداجك ،ف�أقف �أمامك �ضعيفة حائرة ال �أدري ماذا �أقول
وكيف �أت�صرف ،عندما تنفجر دموعي..


وعندما �أ�شعر ب�أنك قد زهدتني ولم تعد تهتم ب�ش�أني
كما كنت في الما�ضي ،فتدخل البيت وتخرج منه دون �أن
تعيرني االهتمام الذي اتوخاه منك ،وال �أدري ما الذي غيرك
تجاهي ،و�أجد نف�سي وحيدة دون �أني�س �أبوح له بما يجي�ش في
�صدري ،عندها تتفجر دموعي...


وعندما يجتمع �شمل الأ�سرة بح�ضور والديك و�إخوتك،
علي جانب ًا من �سلوكي� ،أو جهلي ببع�ض الأمور� ،أو
فتعيب ّ
ذوقي في اختيار الألوان �أو الثياب وما �إلى ذلك ،فيجبرني
احترامي لك ولأ�سرتك �أن �أمتنع عن الدفاع عن نف�سي� ،أو
تعجزني نظراتهم المليئة بالعطف �أو اال�ستهزاء ،عندها
تتفجر دموعي...


وعندما تمر �ساعات الليل الطويلة وانت بعيد عني ،تلهو
مع �أ�صدقائك في «الديوانية» وتت�سامر معهم ،حتى �إذا عدت
�إلى المنزل عدت في �ساعة مت�أخرة متعب ًا مجهد ًا ،تبحث عن
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نوم عميق ،وكانك قد
الفرا�ش لتلقي بج�سدك عليه وتخلد �إلى ٍ
تخليت عني� -أنا  -ن�صفك الآخر ،عندها تتفجر دموعي..
زوجي العزيز ..دمعتي قد تكون �صرخ ًة وقد تكون قهر ًا،
وقد تكون احتجاج ًا ،وقد تكون نقمة ..فال تطلقها...
• إن حكى الشرع:

هو :لن تخرجي من المنزل ...فال�شرع ال يجيز لك
ذلك �إال ب�إذني ...ولن تخرجي ما حييت.


هي :اح�ضر لك خادمة تطبخ وتكن�س وتنظف وتهتم
بالأطفال ،فال�شرع لم يجعلني خادمة عندك ،ولي�س من
واجباتي ال�شرعية كزوجة �أن �أفعل �شيئ ًا من ذلك.


هو :لن �أوفر لك �سوى ثوب واحد لل�شتاء و�آخر لل�صيف...
هكذا و�صف ال�شرع الحد الأدنى من حقك في الثياب كزوجة.


هي� :أريد �أجرتي على ر�ضاع �أطفالنا ،و�إال دعهم
للحليب المجفف ،ف�أنا غير م�سئولة عن ذلك �أمام اهلل.


ولن تنتهي الق�صة ...ف�أين الخط�أ؟
يكمن الخط�أ في خلط الأمور و�سوء فهم الأحكام
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ال�شرعية ،فالحكم الأ�صلي وال�صفة الرئي�سية التي تحكم
العالقة الزوجية ما في قوله «تعالى»َ } :و َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة
َو َر ْح َم ًة{ «�سورة الروم ،»٢١:والذي يعني التفاهم والبحث
عن الأ�صلح وت�أمين �أ�سباب ال�سعادة وبذل كل طرف ما في
و�سعه من �أجل ت�أ�سي�س �أ�سرة مترابطة متحابة.
و�أما الأحكام ال�شرعية المرتبطة بخروج الزوجة من
المنزل وقيامها بمهام رعاية �شئون البيت من طبخ وتنظيف
ور�ضاع ،وتلك المرتبطة بواجبات الزوج من نفقة وما �إلى
ذلك ،فكلها جاءت لت�ضع الحد الأدنى من الحقوق والواجبات
المتبادلة بين الطرفين ،والتي يلج�أ �إليها عادة عند حدوث
االختالف والنزاع بينهما ،كما يمنع الزوجان من النزول
دونهما ،لأنها تمثل الم�ستوى الأقل من �صور العالقة الزوجية
وال�شئون الأ�سرية ،ويمكن �أن نعبر عنها بالحالة الثانوية �أو
اال�ستثنائية للعالقة القائمة بين الزوجين ،و�إال فالأ�صل هو
التفاهم وتحمل كل طرف لمجموعة من المهام لتتكامل
ال�صورة بعد ذلك في �إطار المحبة والمودة.
وقد روى عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه
قال( :تقا�ضى علي وفاطمة �إلى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
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و�آله» في الخدمة ،فق�ضى على فاطمة «عليها ال�سالم» ما دون
الباب وق�ضى على علي «عليه ال�سالم» بما خلفه ،قال :فقالت
فاطمة :فال يعلم ما دخلني من ال�سرور �إال اهلل ب�إكفائي ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم» رقاب الرجال)(((.
• مسائل فقهية:

ال يجوز للرجل �إغفال حاجة زوجته �إلى اال�ستمتاع
المطلوب من قبلها ما لم يمنعه مانع ولو عادي من �أموره
التي يعتاد من مثله االن�صراف �إليها� ،إال �أن ي�سبب ان�صرافه
لمثلها حرج ًا �شديد ًا عليها �أو خوف ًا من وقوعها من الحرام،
فتقدم رغبتها.


يجوز للمر�أة �أن ت�ستمتع بزوجها بجميع اال�ستمتاعات
التي يرغبانها ،وكما يجوز لها اال�ستمتاع به عن قرب
بالمبا�شرة ،ف�إنه يجوز اال�ستمتاع به عن بعد بمثل النظر �إليه
ب�شهوة �أو بمحادثته بالهاتف والتلذذ ب�سماع �صوته.


نعم يحرم اال�ستمتاع في الحاالت التي ذكرناها في
الم�سائل الفقهية تحت عناون (زوجتي العزيزة).
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج  ،٢٠ص .١٧٢
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يجب على الرجل الوفاء للمر�أة بحقها في اال�ستمتاع
بالنحو المذكور �سابق ًا ،ف�إن تم َّرد عليها فمنعها حقها مع
قدرته على الوفاء ،تهاون ًا بحقها �أو نكاية فيها� ،أثم وع�صى،
وجاز للزوجة �أن ت�سلك في عالج ن�شوزه عدة طرق:


الأول� :أن ت�سلك �سبيل الأخالق الفا�ضلة المنا�سبة لحالها
من ال�صبر والحلم والمداراة والتودد نحوها ،وذلك في
�إطار حر�صها على معرفة الأ�سباب و�إزالتها بالحكمة وروح
المحافظة على ا�ستمرار الحياة الزوجية.
الثاني :حيث �أن ن�شوز الزوج مع�صية ،ف�إنه يجب على
الزوجة �أن تنهى زوجها عن المنكر وت�أمره بالمعروف من
خالل �أحكامهما المنا�سبة لحالها ،ومن خالل تقديرها
لمدى ت�أثره بالأ�سلوب الناجع الذي يخدم هدفها.
الثالث� :أن ترفع �أمرها �إلى الحاكم ال�شرعي وت�شكوه له،
وعليه �أن ي�ستدعيه وي�أمره ب�إن�صافها و�أداء حقها ،ف�إن لم
يرتدع تتخير الزوجة بين ال�صبر عليه وبين طلب الطالق،
ف�إن ط ّلقها و�إال طلبت من الحاكم ال�شرعي ذلك ،فيطلب
الحاكم منه �أن يطلقها ف�إن لم يفعل طلقها الحاكم ال�شرعي.
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يجب على الزوج بذل ما تحتاجه المر�أة في مختلف
مجاالت حياتها ال�شامل للطعام وال�شراب والملب�س والم�سكن
ولوازم التجمل والنظافة ومتطلبات �ضيافة زوارها من
�أرحامها ونحوهم ،وكذا لوازم خدمتها من خدم و�آالت،
�إ�ضافة �إلى الأثاث التي تحتاجه في منامها وجلو�سها و�سائر
�أعمالها وحاجاتها .والمعيار في كون ال�شئ حاجة لها وكذا
في نوعه ومقداره هو ما تعارف عليه النا�س في مجتمعها
وبلدها لمن هو في مثل �ش�أنها ،والمراد (بال�ش�أن) هو:
حال الزوجة من حيث العمر والثقافة والجاه ،وهي الأمور
التي تقت�ضي اختالف نوع ومقدار ما ي�سد حاجتها من تلك
الأمور التي ذكرناها ،فقد يكتفي لفتاة تعي�ش في الريف
بالنوع المتوا�ضع من الم�سكن والأثاث ،في حين ال يكتفي به
لفتاة ن�ش�أت في المدينة ،وهكذا نحوه في �سائر المجاالت
التي تختلف باختالف النا�س والبلدان اختالف ًا كبير ًا .هذا،
ومما يعتبر من النفقة الواجبة م�صاريف الوالدة وم�صاريف
العالج من الأمرا�ض.


ال يجب على الزوج �أن يتحمل الديون التي على زوجته
وال نفقات تعلمها لعلم �أو مهنة ،وال تحمل ما قد يجب عليها
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من نفقة تجاه �أبويها �أو �أبنائها من زوج �آخر ،وال ما يثبت
عليها من فدية �أو كفارة �أو �أر�ش جناية �أو حج واجب عليها،
ف�ض ًال عن نفقات الأعمال والقربات الم�ستحبة كزيارة
العتبات المقد�سة ونحوها.
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