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ح�سن بن مو�سى ال�صفار

في التنمية األسرية

رب العاملني .ال َّلهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد كام
احلمد ل ّله ّ
صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وآل حممد كام
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

مقدمة
األرسة هي حمضن تربية اإلنسان وتنشئته ،وهي النبع الذي يغذي
مشاعره وعواطفه ،وعرب األرسة يتعلم لغة النطق ولغة احلياة ،حيث يكتسب
عادات السلوك وأساليب التعامل.

وتبقى األرسة خيمة يتفيأ اإلنسان ظالهلا طوال حياته ،حني يكون
طفلاً  ،ويوم يغدو شا ًبا ،وإذا ما غزاه الشيب والكرب ،وال يستغني عن عطائها
مهام حقق من تقدم ذايت ومكانة شخصية.

ألن عطاء األرسة يرتبط بكيانه الروحي ،وبعمق وجوده العاطفي ،فهي
امللجأ واملالذ له يف وجه األعاصري واألزمات.

إن العيش يف ظل أرسة صاحلة ،يمنح اإلنسان اطمئنان الروح ،واستقرار
النفس ،وثراء العاطفة ،ومكارم األخالق.
لكن األرسة يف هذا العرص تواجه حتديات كثرية هتدد كياهنا باالضطراب
واالهتزاز ،وتسلبها بعض مقومات دورها ،وعنارص القوة يف وجودها.
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ومن أبرز تلك التحديات:

1 .1تضخم النزعة الذاتية األنانية ،فال يفكر اإلنسان األناين إال بذاته،

وال هيتم إال بمصاحله اخلاصة ،وال يعطي من نفسه لآلخرين حتى
القريبني منه.

إن حب اإلنسان لذاته أمر طبيعي ،لكن ذلك ال يلغي النزعات
اإلنسانية يف نفس اإلنسان ،كنزعة األمومة واألبوة واملودة الزوجية

وصلة الرحم والتعاطف مع الضعفاء واملحتاجني ،فهذه النزعات

تشكل يف احلالة السو ّية رافدً ا من روافد حب الذات ،حيث يشعر
اإلنسان من خالهلا بالرضا والبهجة والرسور.

2 .2طغيان الروح املادية حيث أصبح اإلنسان يلهث خلف املال والثروة،

وحتصيل املكاسب املادية ،عىل حساب سائر االهتاممات ،فال وقت

له للجلوس مع عائلته ،وال فرصة لديه ملتابعة شؤون أبنائه ،وذهنه
مشغول بإدارة أعامله ،ومضاعفة أرباحه.

3 .3تش ّعب االهتاممات يف حياة اإلنسان املعارص ،بسبب انفتاح آفاق

العلم ،وتطور وسائل التكنولوجيا ،وتقدم مستوى ثقة الفرد بذاته،

واكتشافه ملواهبه وقدراته ،مما جعله متنوع االهتاممات ،التي قد

تستغرقه وتستنزف وقته وجهده ،فيجحف بواجباته العائلية ،ويقصرّ
يف أداء احلقوق األرسية ،وحيدث ذلك غال ًبا عند فقدان التوازن بني
االهتاممات املختلفة ،واخلطأ يف ترتيب األولويات.

4 .4صعوبات احلياة ومتطلبات املعيشة التي يزداد ضغطها عىل اإلنسان

وخاصة يف البلدان التي تعاين من أزمات اقتصادية واجتامعية .حيث
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يضطر الوالدان ملضاعفة كدحهام من أجل توفري لقمة العيش ووسائل

الراحة والرفاه ،وقد ال حتصل كل املتطلبات املتناسبة مع مستوى

املعيشة السائدة ،مما ينتج إرباكات داخل احلياة العائلية .ويؤثر عىل
االنسجام بني الزوجني ،أو بينهام وبني األبناء.

5 .5العوملة واالخرتاق الثقايف ،فبعد أن كان كل جمتمع يعيش يف إطار

انفتاحا
ثقافته وأعرافه وتقاليده ،جاءت تطورات العرص لتصنع
ً
غري مسبوق بني املجتمعات البرشية ،فتداخلت الثقافات ،واهتزت
عمق رصاع األجيال
األعراف والتقاليد يف املجتمعات املحافظة ،مما ّ

وتباين التوجهات ،وأحدث تناقضات ورصاعات ثقافية اجتامعية
داخل املجتمعات ،انعكست آثارها ونتائجها السلبية عىل متاسك

العائلة ،وقدرهتا عىل استيعاب واحتواء أعضائها.

إن هذه التحديات وأمثاهلا هي خلفية ما نلحظه يف جمتمعاتنا من زيادة
املشاكل العائلية والتوترات األرسية .وال بد لنا يف مواجهة هذه التحديات من
تضافر اجلهود ،واستنفار الطاقات ،للحدّ من اآلثار السلبية هلذه التحديات
عىل كيان األرسة والعائلة يف املجتمع.

إن تعزيز كيان األرسة ،ومحايته من التصدعات ،ودعم استقرار العائلة،
وتوفري األجواء الصاحلة يف ظلها ،يمثل برنامج وقاية لألمن االجتامعي،
ودر ًءا للكثري من األخطار واملفاسد.
وال يتحقق ذلك إال بإطالق محالت من التوعية والتثقيف لتأكيد مكانة
العائلة ،والتأهيل لتأسيس بنائها وإدارهتا بالشكل الصحيح ،ولطرح احللول
واملعاجلات ملا قد يواجه األرسة من مشاكل وصعوبات.
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وحتتاج جمتمعاتنا إىل مؤسسات تعنى بالتنمية األرسية ،لتنهض بمهمة
الدراسة والتخطيط ،ووضع املناهج والربامج ،واقرتاح احللول واملعاجلات،
واستقبال حاالت املشاكل احلادثة للمساعدة يف احتوائها ومعاجلتها.

وبني يدي القارئ الكريم بضع مقاالت صدرت يف أوقات متباعدة،
تُعنى بشأن التنمية األرسية ،وتناقش بعض قضاياها ،أحببت مجعها وتقديمها
يف هذا الكتيب املتواضع .أرجو أن تكون مسامهة مفيدة عىل صعيد نرش
الوعي والثقافة األرسية اهلادفة.
ومن ال َّله تعاىل أرجو القبول والتوفيق.

حسن بن موسى الصفار
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العائلة وتحديات العصر
تواجه العائلة يف املجتمعات املعارصة حتديات كبرية من قبل احلضارة
املادية الزاحفة ،فهي آخر حصن وقلعة للمبادئ والقيم اإلنسانية ،بعدما
حطمت النزعات املادية والتوجهات األنانية املصلحية ،كل حصون املبادئ
واملثل ،من النظام السيايس ،إىل النظام االجتامعي العام ،إىل وسائل اإلعالم،
وبرامج التعليم ،ومؤسسات االقتصاد ..حيث أصبحت كل هذه امليادين
ساحة للكسب املصلحي والتنافس املادي ،وخدمة الذات واألنا عىل
حساب املبادئ والقيم ،ودون أي اعتبار هلا أو مباالة هبا .مما صيرّ احلياة غابة
وحوش ،وميدان رصاع ،ال مكان فيها للعواطف واملشاعر ،وال رعاية فيها
للقيم واملبادئ.
وبقيت العائلة كحصن أخري ألهنا بطبيعتها تنبثق من حالة فطرية
وجدانية ،وتقوم عىل أساس إنساين ،وتعتمد لغة العواطف واملشاعر،
ومعادلة البذل والعطاء والتضحية يف مقابل األنانية واملصلحية.
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لقد شاءت حكمة ال َّله تعاىل أن يودع قلوب األمهات واآلباء العطف
ويضحون بوجودهم
واحلنان عىل أبنائهم ،بحيث يؤثروهنم عىل أنفسهم،
ّ
من أجلهم ،ويسخرون كل إمكاناهتم خلدمتهم وإسعادهم.
ويف املقابل يكون األبناء ملتصقني بالوالدين وخاصة يف فرتة طفولتهم
التي متتد لسنوات ،متأثرين هبام ،تابعني هلام ،وضمن أجواء احلنان والعطف
واالنشداد واالنجذاب ،ينشأ اإلنسان ويرت ّبى وتنمو عواطفه ومشاعره،
سوي ،مش َّبع العواطف ،مرهف األحاسيس ،يعرف
فيستقبل احلياة كإنسان
ّ
قيمة التضحية والعطاء ،ويقدّ ر جهود اإلحسان والبذل.

هكذا شاءت احلكمة اإلهلية أن ينشأ اإلنسان ويرت ّبى ،ضمن أجواء
العائلة واألرسة ،التي ال حيتاج إليها لتنميته جسم ًيا وماد ًيا فقط ،بل إلعداده
نفس ًيا وروح ًيا كذلك.

ومن هنا تأيت أمهية األرسة فهي أرضية بناء إنسانية اإلنسان ،ومركز
تنمية مشاعره وعواطفه ،ومدرسة تربيته عىل القيم واملثل.

واحلضارة املادية التي تعمل عىل (تش ّيي) اإلنسان ،وحتويله إىل يشء
من األشياء ،حتكمه معادلة املصالح واملكاسب ،ويدور يف طاحونة األنانية
والذاتية ،غايته ّ
اللذة ،وهدفه إشباع الشهوة ،وحتقيق املصلحة العاجلة ،أما
القيم واملثل واملبادئ واألخالق ،فهي يف معادلة احلضارة املادية أساطري
وخرافات وأوهام.
وإلنجاز هذا اهلدف اخلطري تزحف احلضارة املادية عىل كل منابع القيم
واألخالق لتجفيف روافدها ،وحتطيم قنواهتا ،وقد وصلت حشودها الغازية
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إىل آخر احلصون ،هو حصن العائلة اإلنساينّ ،
لتدك كيانه العريق.

واضحا تتسع رقعته يو ًما بعد
وترى اآلن يف املجتمعات الغربية عزو ًفا
ً
وحتمل مسؤولية األرسة ،وملاذا
آخر عن الرغبة يف الزواج ،وتكوين العائلةّ ،
يتحمل اإلنسان املادي الغارق يف أنانيته ،الالهث خلف شهواته ،أعباء
تكوين العائلة وإدارهتا ورعايتها؟ ّ
إن ذلك يستلزم منه العطاء من ذاته،
والتنكّر ألنانيته ،والتضحية برغباته من أجل زوجته وأبنائه ،وهو ليس
مستعدً ا لذلك.
ونسمع اإلحصاءات والتقارير عن شيوع العالقات اجلنسية خارج
اإلطار العائيل ،وعن األرقام القياسية النتشار حاالت الطالق واهنيار
العالقات الزوجية.
اهتزت العالقات األرسية العائلية حتت وطأة ضغوط احلضارة
لقد ّ
املادية ،وأنامط السلوك املادي األناين.

وما عاد كل من الزوج والزوجة مستعدً ا للتنازل عن يشء من رغباته
لصالح العالقة مع اآلخر واستقرار الكيان العائيل ،فاملصلحة الذاتية ،والنزعة
األنانية ،مستحكمة غالبة ،والتحريض اخلارجي إعالم ًيا وثقاف ًيا ومعلومات ًيا
يف تصاعد مستمر ،يدفع كال من الزوجني إىل التخ ّلص من التق ّيد باآلخر،
والركض خلف املصالح واللذات والشهوات.
أما األبناء فقد أصبحوا عب ًئ َا ثقيلاً يبحث الوالدان عن فرص التخ ّلص
منه عرب مؤسسات احلضانة والرعاية ،أو بتلهيتهم باالنشداد إىل األفالم
التلفزيونية واأللعاب الكمبيوترية ،أو أي يشء آخر ،يريح الوالدين
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من أعبائهم .مع االجتاه إىل تقليل النسل وحتديده ،جتنّ ًبا ملسؤولية الرتبية
والرعاية.

خطريا أمام زحف
هكذا تعيش األرسة والكيان العائيل حتدّ ًيا مصري ًّيا
ً
احلضارة الغربية.
ويف ظل العوملة فإن جمتمعاتنا اإلسالمية تواجه اخلطر ذاته ،وتقابل
التحدي ذاته عىل صعيد البناء االجتامعي ومستقبل العائلة.

وملواجهة هذا االجتياح الزاحف نحتاج إىل إعالن حالة طوارئ
لتحصني جمتمعاتنا ،وللحفاظ عىل النظام العائيل األرسي ،الذي هو اخليار
املتوفر حلامية القيم واملبادئ ونقلها إىل أجيالنا القادمة.
وذلك يستدعي خط ًطا شاملة تتضمن حماور عديدة من أبرزها ما ييل:

1 .1تيسري مرشوع الزواج وبناء األرسة والتشجيع عىل ذلك.

2 .2مساعدة ودعم احلالة األرسية يف مواجهة الضغوط االقتصادية.

3 .3إنشاء املؤسسات ملعاجلة املشاكل التي تطرأ عىل الكيان األرسي.

4 .4بث الوعي والثقافة اإلنسانية واالجتامعية ملواجهة الثقافة املادية ونمط
السلوك الغريب.

ويف تراثنا الديني واملعريف رصيد ثقايف كبري يمكننا تفعيله واالستفادة
منه يف هذا املجال عىل مستوى األحكام والقوانني الرشعية ،وعىل مستوى
اآلداب والسنن واألخالق ،وعىل مستوى الفكر والطروحات الثقافية.
وكنموذج من املخزون الديني املعريف الذي ينبغي بعثه وإثارته
عىل هذا الصعيد ،هو سري األولياء الصاحلني يف ُبعد حياهتم العائلية،
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وتعاملهم األرسي.

وهو ما نستلهمه من القرآن الكريم يف حديثه عن األنبياء واألولياء حني
يستعرض جوانب من حياهتم العائلية األرسية.
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اختيار الزوج بين الفتاة وأهلها
تأثريا يف حياته ،كان
كلام كان القرار الذي يريد اإلنسان اختاذه أكثر ً
يف حاجة أكثر إىل الدراسة والتأين قبل اختاذه ،حتى يتجنب االنعكاسات
اخلطرية للخطأ يف ذلك ،أما إذا كان القرار يتعلق بيشء بسيط ،فقد ال يكلف
نفسـه عناء املـزيد من التفكري فيه.

ولعل من أهم القرارات التي يتخذها اإلنسان ،هو قرار اختيار رشيك
احلياة ،لتأسيس حياته العائلية االجتامعية ،ملا لذلك من التأثري الواسع املدى
عىل مستقبله ،وملا للحياة الزوجية من أمهية وخطورة ،تالمس مجيع جوانب
شخصية اإلنسان.

حلا ،عاش السعادة واهلناء،
فإذا توفق يف االختيار ،ورزقه ال َّله ً
زوجا صا ً
أما إذا ابتيل بزوج سيئ ،فسيعاين نكد العيش ومرارة احلياة ،لذا يتوجه املؤمن
ِ
ب َلنَا ِم ْن َأ ْز َو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتنَا ُق َّر َة َأ ْعينُ ٍ ﴾[سورة
{ر َّبنَا َه ْ
إىل ال َّله تعاىل بالدعاء َ
الفرقان ،اآلية.]74 :
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وعند التفكري يف اختيار الرشيك حيتاج اإلنسان إىل سالمة ووضوح
مقاييس االختيار ،فعىل أي أساس خيتار؟ وما هي املواصفات التي ينشد
توفرها يف الطرف اآلخر؟
والتعاليم اإلسالمية ترشد اإلنسان إىل املقاييس الصحيحة ،التي جيب
أن يضعها نصب عينيه عند االختيار ،وقد نحتاج إىل بحث خاص لتناوهلا
واحلديث عنها.

وما نريد الرتكيز عليه يف هذا املوضوع ،هو قرار الفتاة يف اختيار رشيك
حياهتا ،فاألمر بالنسبة هلا أشدُّ خطورة من الرجل ،ذلك ألن فرصة الرجل
يف معاجلة اخلطأ يف هذا القرار ،أكرب بكثري من فرصة املرأة ،فاملبادرة بيده من
الناحية الرشعية ،وبإمكانه فك العالقة واالرتباط إذا ما أراد ،أما املرأة فال
متلك هذا احلق رش ًعا ،إال ضمن استثناءات حمددة.

من هنا حتتاج الفتاة أكثر إىل التفكري السليم عند االختيار ،ومشكلة
الكثري من الفتيات ،أهنن يقعن حتت تأثري العامل الغريزي العاطفي بدرجة
كبرية ،حيث تتأثر الفتاة غال ًبا بام تسمعه من كلامت غزل وحب ،وتنخدع
دورا هامش ًيا
ببعض املظاهر واحلركات الشبابية ،وحيث ترى نفسها تعيش ً
يف بيت أهلها تندفع مع أقرب فرصة لبناء كياهنا االجتامعي املستقل.
بالطبع ال يمكن التعميم ،فهناك من الفتيات من يمتلكن النضج
والرشد ،ويتعالني عىل هذه املؤثرات.

ومحاية ملستقبل الفتاة ،ولرتشيد قرار اختيارها ،جعل اإلسالم لويل
دورا يف هذا القرار ،عىل رأي قسم من الفقهاء ،ويتضح ذلك يف
أمرها ً
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النقاط التالية :

املر�أة الث ِّيب
إذا كان سبق للمرأة أن تزوجت ،وعاشت حياة زوجية ،أي دخل هبا
ٍ
حينئذ ما دامت بالغة رشيدة،
زوجها ،ثم انفصلت عنه أو تويف عنها ،فإهنا
وقد مرت بتجربة زوجية ،فقرارها يف اختيار زوج جديد يكون بيدها ،وال
يملك أحد من أهلها حق االعرتاض واملنع ،هذا يف رأي فقهاء الشيعة
واألحناف.

فهي ليست جديدة عىل احلياة الزوجية ،ويفرتض أهنا تستفيد من
جتربتها السابقة ،فيكون قرارها ناب ًعا من نضج وخربة ،وليس اندفا ًعا عاطف ًيا
ً
طائشا.

بالطبع ال يشمل هذا من انفصلت عن زوجها أو تويف عنها قبل الدخول،
ألن جمرد عقد الزواج ال جيعلها ثي ًبا.

وإذا كان اإلسالم ـ وفق هذا الرأي ـ مل يعط ألحد من أهلها حق منعها
من اختاذ القرار ،فهذا ال يعني أن تزهد يف استشارهتم ،واالستفادة من رأهيم،
لذا قال الفقهاء إنه ينبغي للمرأة املالكة أمرها ،أن تستأذن أباها أو جدها،
وإن مل يكونا فأخاها وإن تعدد األخ اختارت األكرب(((.

الفتاة البكر
أما الفتاة البكر ،التي مل يسبق هلا أن دخلت جتربة حياة زوجية ،فهناك
((( الس�يد حمم�د كاظ�م الطباطبائي اليزدي ،الع�روة الوثق�ى ،أولياء العق�د ،الطبعة األوىل
1410ﻫ( ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،املسألة رقم.14
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رأيان بارزان لفقهاء اإلسالم يف قرار اختيارها الزوج.

الرأي األول :أهنا متتلك كامل قرار االختيار ،وال حتتاج إىل إذن من
أبيها أو جدها أو أي أحد ،وهبذا الرأي قال مجع من فقهاء الشيعة السابقني،
كالسيد املرتىض واإلسكايف واحليل واملفيد والديلمي واملحقق والفاضل
والشهيدين((( ومن املعارصين السيد السبزواري والشيخ حممد أمني زين
الدين والشيخ حممد جواد مغنية ،ويذهب إىل هذا الرأي من أئمة أهل السنة
أبو حنيفة وأبو يوسف.
الرأي الثاين :يشرتط إذن ويل الفتاة وهو رأي أكثر فقهاء الشيعة
وأيضا هو رأي مجهور
املعارصين ،عىل نحو الفتوى أو االحتياط الوجويبً ،
أهل السنة.
وويل الفتاة الذي يؤخذ رأيه يف الفقه اجلعفري هو األب أو اجلد
لألب فقط حيث يكفي موافقة أحدمها وال والية لغريمها عىل الفتاة البالغة
الرشيدة.
بينام تتسع دائرة الوالية يف هذا املجال عند أهل السنة لتشمل العصبات
للمرأة :األبوة ثم البنوة ثم األخوة ثم العمومة عىل خالف بينهم يف ترتيب
األولياء.

حكمة �إذن الويل
تقدمت اإلشارة إىل أن اشرتاط الشارع إذن الويل يف إمضاء زواج الفتاة
((( الس�يد حمم�د احلس�يني الشيرازي ،الفق�ه ،ج ،64الطبع�ة الثانية ( ،1987بيروت :دار
العلوم) ،ص.20
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البكر ،هو من أجل ترشيد قرارها ،حتى ال يكون اختيارها ناب ًعا من حالة
عاطفيـة ،دون التأكد من صالحيـة من تريد االقرتان به.

وخاصة يف املجتمعات املحافظة ،فإن الفتاة ليست منفتحة عىل جمتمع
الرجال ،لتعرف سلوك اخلاطب هلا ،ومستواه ودرجة صالحيته ،وأبوها أو
جدها يفرتض فيهام احلرص عىل مصلحتها ،ورغبتهام يف سعادهتا ،لذا كان
لرأهيام دخل يف إمضاء زواجها.
أما غريمها فليس له حق املنع ،حسب الفقه اجلعفري ،نعم يستحب
للفتاة أن تستشري من تثق به من أهلها ،لكن ليس ألحد منهم حق املنع.
وما يامرسه بعض األقرباء من التدخل يف شأن زواج أخته ،أو ابنة أخيه،
أو ابنة أخته ،أو ابنة عمه ،أو ما أشبه ،بالعرقلة والتعويق ،هو تدخل طفويل
ال يقره الرشع ،يقول الفقيه السيد حممد سعيد احلكيم:

«ليس ألحد من األرحام مع فقد األب واجلد لألب الوالية عىل
البالغة البكر فضلاً عن غريها ،بل تستقل فيه بنفسها ،وما قامت عليه بعض
األعراف من تدخل األرحام ومنعهم للمرأة عام تريد ،أو عام يريده هلا وليها
مع وجوده ،ظلم صارخ ،وخروج عن املوازين الرشعية وانتهاك حلدود ال َّله
تعاىل ،وجتاهل ألحكامه يف عباده ،وهو من أسباب الفساد املهمة ،التي قد
يرتتب عليها ردود فعل ال حتمد عقباها ،يتحمل املفسد عارها وشنارها يف
الدنيا ،وتبعتها ومسؤوليتها يف اآلخرةَ ﴿ ،ي ْو َم الَ ُي ْغنِي َم ْولىً َعن َّم ْولىً َش ْي ًئا
َوالَ ُه ْم ُينصرَ ُ َ
ون﴾(((».
((( الس�يد حممد س�عيد الطباطبائي احلكيم ،األح�كام الفقهية ،عقد الن�كاح وأولياء العقد،
الطبعة الثالثة 1997م( ،بريوت :دار الصفوة) ص ،356املسألة رقم.9
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إن بعض الفتيات ـ كام الحظت ـ ينزعجن من ممارسة وليه ّن هلذا
الدور ،وتسيطر عليهن االنفعاالت احلادة ،عندما يقف الويل أمام رغبتهن
يف اختيار الزوج ،ولكن املطلوب من الفتاة أن تتفهم هذا احلكم الرشعي،
وأن تتفهم دور أبيها الذي رباها وحتمل مسؤولية رعايتها ،وهو حريص عىل
سعادهتا ومستقبلها ،وهو أكثر منها جتربة وخرب ًة ومعرفة بأوضاع املجتمع
وأفراده ،وحينام يرفض خاط ًبا يتقدم هلا إنام هو من منطلق عدم كفاءة ذلك
اخلاطب وصالحيته.

وحيصل يف بعض احلاالت أن الفتاة ترص عىل رغبتها يف الزواج من
خاطب معينّ  ،مع رفض أبيها ،ويضطر األب للتنازل عن رأيه ،واالستجابة
لرغبتها ،مع حتميلها مسؤولية مستقبلها ،فامذا حيدث بعد ذلك؟
حيدث أحيانًا أن جتد البنت نفسها يف ورطة احلياة مع شخص ال حيسن
التعامل معها ،وال يتحىل بالصفات املطلوبة والسلوك املناسب ،فتدرك بعد
فوات األوان أهنا كانت خمطئة يف االختيار ،وتدفع ثمنًا باه ًظا.

�سوء ا�ستخدام احلق
لكن بعض اآلباء قد ييسء استخدام هذا احلق ،فيعرتض عىل اختيار
ابنته دون مربر ،ويمنعها من الزواج مع أن املتقدم هلا كفؤ صالح ،مما يسبب
تأخري زواجها لفرتة طويلة ،وقد تصبح يف عداد العانسات ،وقد يكون
السبب لذلك متسك األب ببعض املقاييس املادية واملصلحية ،التي يريد
توفرها يف خاطب ابنته ،كأن يكون ثر ًيا ،أو يف مستوى وظيفي معني ،أو
ألن األب يريد زواج ابنته من شخص معني ،من أقربائه أو أصدقائه ،أو
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فيصفي
ألن بني األب وأم الفتاة مشكلة ،كأن تكون مطلقة منه ،أو معلقةّ ،
خالفه معها عىل حساب ابنته ،والحظت أن أحد اآلباء كان طام ًعا يف دخل
يعوق ويؤخر زواجها ،باختالق األعذار واملربرات
ابنته املوظفة ،لذلك فهو ّ
جتاه اخلاطبني.

إن مثل هذه احلاالت قد حتدث ،لكن ما ينبغي االلتفات إليه ،هو أن
اإلسالم يسلب هذا احلق من الويل الذي ييسء استخدامه ،فإنام حيق له املنع
كفوا
واالعرتاض ،إذا كان اخلاطب غري كفؤ ،وغري صالح ،أما إذا كان ً
مناس ًبا ،ومع ذلك اعرتض األب فإن حقه يف االعرتاض ،وواليته عىل الفتاة
تسقط هنا .يقول الفقهاء« :إذا عضلها الويل أي منعها من التزويج بالكفء
مع ميلها سقط اعتبار إذنه»(((.

«اتفق العلامء عىل أنه ليس للويل أن يعضل موالته ،ويظلمها بمنعها
من الزواج ،إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها ،فإذا منعها يف هذه احلال
كان من حقها أن ترفع أمرها إىل القايض ليزوجها .وال تنتقل الوالية يف هذه
احلالة إىل ويل آخر ييل هذا الويل الظامل ،بل تنتقل إىل القايض مبارشة؛ ألن
العضل ظلم ،ووالية رفع الظلم إىل القايض»(((.

وينهى القرآن الكريم عن إعضال املرأة ،أي تعويق زواجها يقول تعاىل:
ِ
﴿وإِ َذا َط َّل ْقت ُْم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َ
اج ُه َّن إِ َذا
ال َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن َأ ْن َينك ْح َن َأ ْز َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اض ْوا َب ْين َُه ْم بِالمَْ ْع ُروف َذل َك ُيو َع ُظ بِه َم ْن ك َ
َان منْك ُْم ُي ْؤم ُن بِال َّله َوا ْل َي ْو ِم
ت ََر َ
((( العروة الوثقى ،أولياء العقد ،املسألة رقم.1
((( الس�يد س�ابق ،فقه الس�نة ،ج ،2الطبعة الثالث�ة 1977م( ،بيروت :دار الكتاب العريب)
ص.136
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ِ
اآلخ ِر َذلِك ُْم َأ ْزكَى َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر﴾[سورة البقرة ،اآلية.]232 :

إن أي مسلم يؤمن بال َّله مشرّ ًعا ورقي ًبا ،وبيوم القيامة موعدً ا للحساب
واجلزاء ،عليه أن يتعظ بأمر ال َّله تعاىل ،وال يتسبب يف تعويق زواج ابنته
دون مربر مرشوع ،ألن ذلك ظلم هلا ،وسبب لوقوع املفاسد واملشاكل يف
املجتمع ،لذلك تقول هناية اآلية{ َذلِك ُْم َأ ْزكَى َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر﴾.
وقد وردت روايات وأحاديث كثرية ّ
حتذر من تعويق زواج البنت
يفوت عليها الفرصة املناسبة ،كام حيدث األرضار
وتأخريه ،ألن ذلك قد ّ
النفسية واألخالقية يف املجتمع.

كان عيل بن أسباط من أصحاب اإلمام حممد اجلواد ،Eوكانت له
بنات يرغب يف تزوجيهن من علامء فضالء مثله ،فأصبح ذلك سب ًبا يف تأخري
زواجهن ،فكتب رسالة لإلمام اجلواد ،Eفأجابه اإلمام« :فهمت ما ذكرت
من أمر بناتك وأنك ال جتد أحدً ا مثلك ،فال تنظر يف ذلك رمحك ال َّله ،فإن
رسول ال َّله Aقال« :إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال تفعلوه
تكن فتنة يف األرض وفساد كبري»(((.
ويف حديث آخر« :من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه إال
تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري»(((.

وعن عيل Eقال :قال رسول ال َّله« :Aإذا جاءكم من ترضون خلقه
ودينه فزوجوه ،قلت :يا رسول ال َّله وإن كان دن ًّيا يف نسبه؟ قال :إذا جاءكم
((( حممد بن احلس�ن احلر العاميل .وس�ائل الش�يعة ،ج ،20الطبعة األوىل1993م( ،بريوت:
مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث) ،ص. 76
((( وسائل الشيعة .ص.77
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من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
كبري»(((.

وصعد رسول ال َّله Aاملنرب ذات يوم فحمد ال َّله وأثنى عليه ،ثم قال:
أهيا الناس ،إن جربئيل أتاين عن اللطيف اخلبري فقال :إن األبكار بمنزلة الثمر
عىل الشجر ،إذا أدرك ثامرها فلم جتتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ،فقام
نزوج؟ فقال :األكفاء .فقال :يا رسول
إليه رجل فقال :يا رسول ا هّ
لل ،فمن ّ
ال َّله ومن األكفاء؟ فقال :املؤمنون بعضهم أكفاء بعض ،املؤمنون بعضهم
أكفاء بعض(((.

فمقياس الكفاءة والصالح :التدين والسلوك احلسن ،ومتى توفرا يف
املتقدم للبنت ،مل يكن ثمة مربر عند وليها للتعويق والتأخري ،وملحوظ
تكرار التشديد واحلذر يف األحاديث ،بأن تعويق الزواج يسبب الفتنة
والفساد الكبري يف املجتمع.

((( املصدر نفسه .ص.78
((( املصدر نفسه .ص.61

23

الزواج بين التعاليم والتقاليد
إذا كان الزواج رضورة وحاجة ملحة لإلنسان يف كل عرص ،فإنه يف
إحلاحا .وذلك ملا يتعرض له إنسان اليوم من
هذا الزمن أكثر رضورة ،وأشد
ً
وسائل حتريض للشهوة ،وعوامل إثارة للغريزة ،جتعله يعيش حالة من اهلياج
واالندفاع اجلنيس العنيف .فوسائل اإلعالم وأجهزة االتصاالت تتفنن يف
إذكاء الغرائز والشهوات ،إضافة إىل انتشار أجواء اخلالعة واالبتذال .ومل
تعد هناك حدود أو مراعاة ليشء من احلياء واالحتشام ،الذي كان يم ّيز
اإلنسان يف ممارساته لغرائزه عن بقية احليوانات.

كام حتيط باإلنسان املعارص الكثري من دواعي القلق ،وأسباب
االضطراب النفيس ،للتعقيدات التي يواجهها يف توفري متطلبات احلياة،
ولألخطار والتحديات املختلفة التي تنتصب أمامه عىل الصعيد الشخيص
واالجتامعي.
وبذلك تزداد حاجة اإلنسان إىل مأوى يلجأ إليه ليمنحه الطمأنينة
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واالستقرار ،وإىل قناة سليمة ،وإطار مرشوع ،يامرس من خالله غريزته
اجلنسية الطبيعية.

والزواج هو ذلك احلصن احلصني والكهف املنيع ،الذي يوفر لإلنسان
أجواء الراحة النفسية ،واللذة الغريزية ،ففيه سكون واطمئنان نفيس ،حيث
يشعر كل من الزوجني بوجود من يشاركه مهوم احلياة ،ويعينه عىل مشاكلها،
ويمكنه االنفتاح عليه ،وبثه آالمه وآماله ،لذلك يصف ال َّله تعاىل الزوج بأنه
سكن لإلنسان ،فالرجل سكن المرأته ،وهي سكن له ،أي يتوفر بكل واحد
لآلخر سكون النفس واطمئناهنا .يقول تعاىل:
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إليها َو َج َع َل
{وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ
َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة}[سورة الروم ،اآلية ]21 :واخلطاب موجه للرجال والنساء.

وبالزواج يصبح اإلنسان أكثر حصانة ومناعة جتاه االنحرافات
السلوكية ،و املفاسد األخالقية ،بل وجتاه خمتلف اجلرائم .وهذا ما تدل
عليه اإلحصاءات واألرقام .فاملتزوج أمامه طريق سالك إلشباع رغباته
وشهواته ،وهو غال ًبا ما يفكر أكثر يف ترصفاته وممارساته ،ملا يشعر به من
مسؤولية عائلية وأرسية.

أخرج البخاري عن عبد ال َّله بن مسعود Nقال« :كنا مع النبيA
شبا ًبا ال نجد شي ًئا فقال لنا رسول ال َّله :Aيا معرش الشباب من استطاع
منكم الباءة ـ أي النفقة ـ فليتزوج فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج»(((.
((( حممد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ،كت�اب النكاح ،الطبعة األوىل1414ﻫ،
(بريوت :دار الكتب العلمية) ،حديث .5066
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وإشارة إىل دور الزواج يف التحصني عن االنحراف قال Aفيام روي
عج شيطانه :يا ويله! عصم مني
عنه« :أيام شاب تزوج يف حداثة سنه ّ
دينه»(((.

كام يشري حديث آخر إىل أن عدم الزواج يعني نسبة أكثر من احتامالت
الرش واالنحراف ،يقول Aفيام روي عنه« :رشاركم عزابكم»(((.

بني م�س�ؤولية الفرد واملجتمع
أصبح تأخري الزواج للشباب والشابات هو احلالة السائدة يف جمتمعاتنا،
حيث تستغرق الدراسة حوايل ثامنية عرش عا ًما ،إضافة إىل الست السنوات
األوىل قبل سن الدراسة ،وبعد التخرج حيتاج إىل بضع سنوات حتى جيد له
قادرا عىل توفري مستلزمات الزواج.
عملاً  ،وحتى ّ
يكون نفسه ليكون ً
وهذا يعني أن يقيض الشباب والشابات أهم الفرتات حراجة وحساسية
يف حياهتم العاطفية والنفسية ،وهم يف حالة العزوبة ،مما يعرضهم للكثري من
ويعرض أمن املجتمع األخالقي لالهتزاز
خماطر االنزالقات واالنحرافاتّ ،
واالضطراب.
إن املجتمع الذي يفكر يف حتصني أمنه واستقراره ،وهيتم بصالح
يسهل وييرس أمور الزواج ،ويساعد الشباب عىل
وإصالح أبنائه ،جيب أن ّ
اإلرساع يف بناء حياهتم العائلية.

((( علاء الدين علي املتقي اهلندي .كنز العمال،ج ،16الطبعة اخلامس�ة 1405ﻫ( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة) ،ص ،276حديث .44441
((( املصدر نفسه ،ص ،277حديث .44448
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حتمل املجتمع مسـؤولية
وإذا ما تأملنا النصوص والتعاليم الدينية نراها ّ
ني ِمن ِعب ِ
نكحوا األَيامى ِمنْكُم و لحِِ
ِ
ادك ُْم
الصا َ ْ َ
ْ َ َّ
{و َأ ُ
زواج أبنائـه ،يقول تعـاىلَ :
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}[سورة النور،
َوإِ َمائك ُْم إِ ْن َيكُونُوا ُف َق َرا َء ُي ْغن ِه ْم ال َّل ُه م ْن َف ْضله َوال َّل ُه َواس ٌع َعل ٌ
اآلية.]32 :
ِ
زوجوا ،وهو خطاب للمجتمع بأن يزوجوا العزاب،
{و َأنك ُحوا} أي ِّ
َ
يزوجوهم.
حيث مل خياطب العزاب هنا بأن يتزوجوا ،وإنام خاطب الناس أن ِّ
ذلك ألن الزواج غال ًبا ليس قضية فردية يقوم هبا الطرفان املعنيان فقط،
وبمعزل عن االرتباطات والتأثريات االجتامعية ،كسائر األمور من بيع
ورشاء وإجارة  ..بل هو مسألة هلا أبعادها وارتباطاهتا املؤثرة بأكثر من جانب
اجتامعي .كام أن من يريد تأسيس حياته العائلية وخاصة ألول مرة ،قد حيتاج
إىل دعم وعون مادي ومعنوي ،ملساعدته عىل إنجاز هذه املهمة وإنجاحها.
من هنا يتوجه اخلطاب إىل املجتمع {و َأ ِ
نك ُحوا}.
َ

و{األَ َيا َمى} مجع (أ ِّيم) عىل وزن (ق ِّيم) وتعني اإلنسان الذي ال زوج
له رجلاً كان أو امرأة ،وإن كان قد كثر استعامل هذه الكلمة يف الرجل إذا
ماتت امرأته ،ويف املرأة إذا مات زوجها ،ولكنه كام نص عليه اللغويون:
بكرا أو ثي ًبا.
تشمل كل ذكر ال أنثى معه ،وكل أنثى ال ذكر معها ً
وإذا كان بعض األشخاص ،يعانون من الضعف االقتصادي ،فإن
زواجهم قد يكون داف ًعا هلم للمزيد من العمل واإلنتاج ،كام أن ال َّله تعاىل
سيبارك هلم ويوسع عليهم ،بتحملهم ملسؤولياهتم العائلية واالجتامعية.
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الإعفاف
واصطالحا يقصد
اإلعفاف لغة :فعل ما حيقق العفاف للنفس أو للغري.
ً
به الفقهاء :تزويج املحتاج للزواج لتجنيبه الوقوع يف احلرام.

وقد ناقش الفقهاء املسلمون من خمتلف املذاهب اإلسالمية هذه
قادرا متمكنًا أن
املسألة عىل الوجه التايل :هل جيب عىل اإلنسان ،إذا كان ً
يو ّفر تكاليف الزواج ملن حيتاج إىل الزواج ممن جتب نفقته عليه كوالديه
وأوالده؟ أم أن ذلك مستحب ومندوب إليه فقط دون أن يرقى إىل مستوى
الوجوب؟
املشهور عند فقهاء الشيعة أنه ال جيب إعفاف من جتب النفقة له ولد ّا
ٍ
بتزويج أو إعطاء مهر أو متليك أمة أو نحو ذلك مما يناسب حالة
كان أو والدا
اإلعفاف ،وإنام هو أمر مندوب مستحب(((.

ونقل عن بعض فقهائهم القول بالوجوب لألب وإن عال ،ألن ذلك من
احبهماَ فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا}
{و َص ُ
أهم املصاحبة باملعروف املأمور هبا يف اآليةَ :
[سورة لقامن ،اآلية ]15 :وألنه من وجوه حاجاته املهمة فيجب عىل االبن القيام
به كالنفقة والكسوة(((.
وهو رأي فقهاء أهل السنة «يلزم الولد إعفاف األب واألجداد عىل

((( الش�يخ حمم�د حس�ن النجف�ي .جواهر ال�كالم ،نفق�ة األق�ارب ،ج ،11الطبع�ة األوىل
1412ﻫ( ،بريوت :مؤسسة املرتىض العاملية ،دار املؤرخ العريب) ،ص.242
((( الش�يخ يوس�ف البحراين .احلدائق النارضة ،ج ،25الطبعة الثالثة 1413ﻫ( ،بريوت :دار
األضواء) ،ص.121
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املشهور»((( لكن الراجح عند احلنفية أنه ال يلزمه سواء وجبت نفقته أو مل
جتب(((.

دور احلقوق ال�شرعية
واملساعدة عىل الزواج للمحتاجني من أفضل موارد رصف احلقوق
الرشعية ،ألهنا حتقق غرضني أساسيني يف وقت واحد ،مها قضاء احلاجة،
ومحاية األخالق والقيم ،لذلك أفتى الفقهاء بأنه يصح أن يرصف من أموال
الزكاة لتزويج املؤمنني املحتاجني للزواج ،مع ضعف وضعهم االقتصادي،
وحتى غري املؤمن امللتزم يصح مساعدته من الزكاة للزواج من سهم املؤلفة
قلوهبم يف سبيل ال َّله.

وال جيب إعالم الفقري املحتاج إىل الزواج أن املدفوع إليه زكاة ،بل لو
كان ممن يرتفع ويدخله احلياء منها ،وهو مستحق ،يستحب دفعها إليه عىل
ظاهرا والزكاة واق ًعا(((.
وجه الصلة
ً
وجيوز للوالد أن يدفع زكاته إىل ولده للرصف يف مؤنة التزويج وكذا
جيوز للولد أن يرصف زكاته يف تزويج والده(((.

وكذلك فإن اخلمس ينقسم يف مرصفه إىل نصفني :نصف للسادة

((( الشيخ حممد الرشبيني اخلطيب .مغني املحتاج ،ج( ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)،
ص.211
((( وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية .املوس�وعة الفقهية ج ،5الطبعة الرابعة 1414ﻫ،
(الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية) ،ص.258
((( العروة الوثقى ،الزكاة ،أصناف املستحقني ،مسألة .12
((( املصدر نفس�ه .أصناف املس�تحقني ،مس�ألة رقم  17بناء عىل عدم وجوب اإلعفاف كام
سبق.
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اهلاشميني ،والنصف اآلخر لإلمام املعصوم Eفمن مصارف النصف
األول تزويج السادة املحتاجني للزواج ،مع ضعفهم االقتصادي .كام
أنه جيوز الرصف من النصف اآلخر الراجع لإلمام Eمن أجل تزويج
املحتاجني للزواج من املؤمنني ،بعد االستئذان من املرجع الديني مبارشة
أو من وكيله.

كام أن مساعدة املحتاجني للزواج تعترب من أفضل موارد البذل
والصدقة ،ألهنا تعالج حاجة ماسة حقيقية ،وتسهم يف تعزيز أمن املجتمع
وسد ثغرات الفساد واالنحراف ،كام أهنا استجابة للحث اإلهلي والديني
عىل اإلنكاح والتزويج ،وأن ذلك من أحب األمور إىل ال َّله تعاىل ،فقد روي
عن رسول ال َّله Aأنه قال« :ما بني بناء يف اإلسالم أحب إىل ال َّله عز وجل
من التزويج»(((.

ال�صندوق اخلريي للزواج
إنشاء صندوق خريي ملساعدة املحتاجني للزواج ،هو أفضل أسلوب
لتحقيق وإنجاز هذا املطلب الديني االجتامعي اهلام ،فعرب الصندوق تنتظم
أمور هذا السعي املبارك ،وتدرس حاالت األفراد ،وتقدر هلم احتياجاهتم،
والعمل اجلمعي أنفع وأبرك من األعامل الفردية .فينبغي لإلخوة املؤمنني
أن يبادروا إىل إنشاء هذا املرشوع اهلام يف كل مدينة وقرية ،وأن يدعم الناس
الصناديق القائمة ماد ًيا ومعنو ًيا لتؤدي وظيفتها املقدسة عىل أفضل وجه.

((( وسائل الشيعة .ج ،20ص ،14حديث .2490
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�أحاديث عن التزويج
I Iعن رسول ال َّله Aأنه قال« :من أدرك له ولد ،وعنده ما يزوجه فلم
يزوجه ،فأحدث فاإلثم بينهام»(((.

I Iويف رواية عن ابن عباس عن« :Aمن بلغ ولده النكاح وعنده ما
ينكحه فلم ينكحه ثم أحدث حد ًثا فاإلثم عليه»(((.
I Iوعنه« :Aحق الولد عىل والده أن حيسن اسمه ،ويزوجه إذا أدرك،
ويعلمه الكتابة»(((.

I Iعن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :من زوج أعز ًبا كان ممن ينظر ال َّله
عز وجل إليه يوم القيامة»(((.

I Iعن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم« :Eثالثة يستظلون بظل عرش
ال َّله يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله ،رجل زوج أخاه املسلم ،أو
رسا »(((.
أخدمه ،أو كتم له ًّ

مرا�سيم الزواج
ألن الزواج حدث هام يف حياة اإلنسان ،بل لعله أهم حدث يرتك
((( الفضل بن احلس�ن الطربيس .جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،7الطبعة األوىل 1415ﻫ،
(بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.245
((( كنز العامل ،ج ،16ص ،442حديث .45337
((( املصدر نفسه ،ص ،417حديث .45191
((( حمم�د ب�ن يعقوب الكليني .ف�روع ال�كايف ،ج ،5الطبع�ة األوىل 1405ﻫ( ،بريوت :دار
األضواء) ،ص.331
((( وسائل الشيعة ،حديث .24994
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تفاعالته العميقة يف وجدان اإلنسان ومشاعره ،ويؤثر يف جمريات حياته.
كام أن له انعكاساته االجتامعية عىل املحيطني باملتزوج ،لذلك من الطبيعي
أن ترافقه مراسيم احتفاء ،وبرامج إعالم وإظهار ،تتيح الفرصة للتعبري عن
مشاعر الفرح والرسور ،عند املتزوجني واملحيطني هبام ،وتكشف عن مدى
تعاطف اآلخرين وتقديرهم باملشاركة والتفاعل.
ومراسيم الزواج هي إعالن عن والدة كيان اجتامعي جديد ،وتأسيس
وأيضا فإهنا توثيق لروابط املحبة
عالقة حمرتمة يف رشع املجتمع وأعرافهً ،
والود والتآلف بني أبناء املجتمع.
من هنا شجع اإلسالم عىل االحتفاء بالزواج ،وإقامة مراسم مناسبة له،
كصنع الوليمة واإلطعام ،وزفاف العريسني.
بالطبع يمكن ملراسيم الزواج أن تتطور أساليبها وبراجمها ،مع اختالف
العصور واملجتمعات والظروف لكن ما ينبغي التنبيه إليه أمران:

أوالًَ  :أن تبقى يف إطار مراعاة األحكام الرشعية ،فال جيوز رش ًعا أن
حيصل جتاوز ألحكام السرت واحلجاب بني النساء والرجال
األجانب عليهن ،وإذا كان بعض الفقهاء قد أجازوا الغناء للنساء
يف مناسبة الزواج دون استخدام آالت ال َّلهو كام هو رأي السيد
اخلوئي والسيد الشريازي والشيخ التربيزي((( لكن ذلك مرشوط
بأن ال يصل صوت غنائهن للرجال األجانب.

((( الس�يد حممد الشيرازي ،نرشة أجوبة املس�ائل الرشعية ،ج 2ص .101السيد أبو القاسم
اخلوئي .الش�يخ جواد التربيزي ،رصاط النجاة ،ج ،1الطبعة األوىل 1996م( ،الكويت:
مكتبة الفقيه) ،ص.374
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ومن املخالفات الرشعية تداول تصوير حفالت الزواج النسائية،
وترسهبا إىل الرجال األجانب .وقد نرشت جريدة الوطن السعودية بتاريخ
1422/4/1ﻫ حتقي ًقا من الدمام حول املوضوع حتت عنوان «ترسب أرشطة
حفالت الزواج بالسعودية يثري مشكالت أرسية بعضها ينتهي بالطالق».

ثانيا:احلد من املبالغة املتصاعدة يف هذه املراسيم التي تثقل كاهل
ً
املتزوجني وأهاليهم ،حيث تستنزف مبالغ طائلة ،وجهو ًدا مضنية،
جتعل تكاليف الزواج باهظة معقدة ،مع ما نعيشه من صعوبة يف
الظروف االقتصادية.

واملالحظ استمرار الزيادات واملوضات اجلديدة ،يف ما يرتبط بحفالت
الزواج والتنافس عىل عقدها يف أضخم الصاالت ،وتقديم الوالئم بطريقة
فيها الكثري من اإلرساف والتبذير ،ثم التفاخر بأغىل الفساتني لليلة الزفاف،
وأحدث موديالت السيارات للزفة ،وإىل قائمة من العادات والتقاليد املرهقة
الباهظة.

إن املجتمع بحاجة إىل ثقافة واعية لتغيري هذه العادات والتقاليد،
وإىل مبادرات شجاعة من قبل فتيان وفتيات يتمردون عىل هذه املوضات
واملوديالت يف مراسيم الزواج ،ويعودون هبا إىل حالة البساطة واليرس،
كام تؤكد تعاليم اإلسالم يقول تعاىلُ { :ي ِريدُ ال َّل ُه بِك ُْم ا ْل ُيسرْ َ َوالَ ُي ِريدُ بِك ُْم
ا ْل ُعسرْ َ }[سورة البقرة ،اآلية.]185 :
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لنعرف قدر زوجاتنا
من أهم أسباب سوء العالقة بني اإلنسان واآلخرين الذين يتعامل
معهم أن تتضخم يف نفسه مصاحله دون أن ُيفكر يف مصالح اآلخرين ،فيهتم
بحقوقه وال يلتفت إىل حقوق اآلخرين .واحلياة قائم ٌة عىل احلقوق املتقابلة،
ٍ
مشكلة
فكام أن لك حقو ًقا ،فإن ملن يتعامل معك حقو ًقا ،وعليك عند أي
أو قضية أن تستحرض حقوقك وحقوق الطرف اآلخر ،أما إذا استحرضت
ٍ
موقف
حقوقك فقط وغفلت عن حقوق الطرف اآلخر ،فهذا جيعلك يف
ونفيس ُيبعدك عن اإلنصاف واملوضوعية ،وبالتايل حيصل سوء
ذهني
ٍّ
ٍّ
العالقة ،وحيصل االبتعاد وقد حيصل العدوان.

ومن أجىل موارد هذه احلالة العالقات الزوجية .ويرتكز البحث عىل
ٍ
ٍ
حمددة من هذه العالقة وهي عالقة الرجل بزوجته .هذه العالقة التي
زاوية
ٍ
عالقة أخرى يف عامل احلياة اإلنسانية ،فهي عالق ٌة مميزة .لذلك
ال تشبهها أية
حينام يتحدث الفقهاء عن عقد الزواج فإهنم يعتربونه عقدً ا مقدّ ًسا ،فيه
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روح العبادة.

ٍ
وال َّله ّ
بشكل
جل شأنه يف القرآن الكريم يتحدث عن هذه العالقة
ٍ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن
ال ترقى إليه أية عالقة أخرى ،يقول تعاىلَ :
َأن ُف ِسكُم َأ ْزواجا لِتَس ُكنُوا إِ َليها وجع َل بينَكُم مود ًة ورحمْ َ ًة إِ َّن فيِ َذلِ َك آلي ٍ
ات
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ ً ْ
لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ [سورة الروم ،اآلية .]21 :فالعالقة الزوجية هي عالقة سكن،
ويعني االطمئنان والشعور باألمن.
فكام أن اإلنسان يف بيته يشعر باألمن واخلصوصية ،فكذلك يف العالقة
الزوجية ينبغي أن يكون هذا الشعور موجو ًدا .واملودة تعني مشاعر احلب
املتبادلة بني الزوجني ،والرمحة تعني العطف والشفقة خاصة حينام حيتاج
أحد الطرفني إليها من اآلخر.
ٍ
ويف ٍ
بوصف عجيب يستدعي
آية أخرى يصف ال َّله تعاىل هذه العالقة
ِ
ِ
ن﴾ [سورة
التأمل والوقوف ،يقول تعاىلُ :
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
﴿ه َّن ل َب ٌ
اس لهَ ُ َّ
البقرة ،اآلية ،]187 :فالعالقة الزوجية من حيث صلتها باإلنسان كصلة اللباس
به .واإلنسان يستفيد من اللباس يف ٍ
نواح عدة:
أولاً  :سرت العورة.

ثانيا :األناقة ومجال املظهر.
ً

ثالثًا :الوقاية من تقلبات الظروف املناخية.

وذلك حال املرأة بالنسبة للرجل ،والرجل بالنسبة للمرأة ،حيث ُيقدم
ٌّ
كل منهام لآلخر هذه األدوار الثالثة ،سرت العورة من خالل إشباع الغريزة
ٍ
ٍ
عالقة غري رشعية.
بطريقة الئقة ،إذ بدوهنا قد يندفع اإلنسان إىل
اجلنسية
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ٌ
والعالقة الزوجية ٌ
وكامل لإلنسان كاللباس متا ًما ،وهي حتمي اإلنسان
مجال
من خمتلف التقلبات والظروف واملشاكل احلياتية واالجتامعية.

والتعبري يف اآلية الكريمة باللباس ُيشري إىل اللصوق ،حيث إن اللباس
الصق بجسد اإلنسان ،فكذلك حال العالقة الزوجية ،ملتصقة باإلنسان
نفس ًّيا وشعور ًّيا وعمل ًّيا.

املعا�شرة باملعروف
يؤكد القرآن الكريم أن الشكل الوحيد املقبول للعالقة الزوجية هو
ٍ
بعالقة زوجية ال تقوم عىل
املعارشة باملعروف ،وال يمكن أن يقبل الرشع
هذا األساس.

ويف القرآن الكريم اثنا عرش مور ًدا يتحدث عن العالقة الزوجية بتأكيد
مبدأ املعروف ،يقول تعاىل﴿ :و َعاشرِ وهن بِالمَْعر ِ
وف﴾ [سورة النساء ،اآلية،]19 :
َ
ُ ُ َّ ْ ُ
ٍ
ٍ
﴿ َفإ ْم َس ٌ
{ولهَ ُ َّن ِم ْث ُل
يح بِإِ ْح َسان﴾ [سورة البقرة ،اآليةَ ،]229 :
اك بِ َم ْع ُروف َأ ْو َتسرْ ِ ٌ
ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِالمَْعر ِ
وف﴾ [سورة البقرة ،اآلية ،]228 :إىل آخر تلك املوارد.
ْ َّ ْ ُ
اك بِمعر ٍ
وف َأو َت ِ يح بِإِحس ٍ
ان} تؤكد أن
ْ سرْ ٌ ْ َ
واآلية الكريمةَ { :فإ ْم َس ٌ َ ْ ُ
العالقة الزوجية إ ّما أن تكون قائمة عىل مبدأ العالقة باملعروف ،وإال فإن
البديلَ { :ت ِ يح بِإِحس ٍ
ان} .ولذلك أفتى الفقهاء بأن الزوج إذا مل يتعامل
سرْ ٌ ْ َ
مع زوجته باملعروف فإن هلا أن تشكوه للحاكم الرشعي ،وملعاجلة املوضوع
حتصل ثالث خطوات:
األوىل:يستدعي احلاكم الرشعي الزوج ويأمره بأن يتعامل مع زوجته
باملعروف ،ويزجره عن اإلساءة لزوجته ،فإذا مل يلتزم بكالم
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احلاكم الرشعي ،تأيت اخلطوة الثانية.

ً
توبيخا،
الثانية:يقوم احلاكم الرشعي بتأديبه وتعزيره ،سجنًا أو رض ًبا أو
ٍ
إجراء آخر حتى تتحقق العالقة باملعروف بني الزوج
أو أي
وزوجته .وإذا مل يؤ ِّد هذا اإلجراء هدفه ،تأيت اخلطوة األخرية.

حق الزوجة أن تطلب الطالق ،فيأمر احلاكم الرشعي الزوج
الثالثة:من ّ
بالطالق ،فإذا مل ُيط ّلق الزوج ط ّلقها احلاكم الرشعي.

ويف توضيح هذه احلقيقة يقول الشيخ حممد مهدي شمس الدين«:إن
املستفاد من جمموع هذه اآليات هو :املقابلة بني املعارشة باملعروف والترسيح
بإحسان؛ هذا يقتيض أنه حني ال تتحقق األوىل (املعارشة باملعروف) من قبل
ألي سبب من األسباب (اختياري أو قهري ـ ألن الصيغة مطلقة
الزوج ّ
من هذه اجلهة) يتعني الترسيح بإحسان .فإن الرتديد جاء بكلمة (أو) التي
مقتضاها هو خيار املكلف بني األمرين .فال وجه للقول بأن للزوج أن
يعارش باملعروف أو بغري املعروف .وإذا أراد أن يفارق كان عليه أن يفارق
بإحسان ألن هذا يتناىف مع كلمة (أو) يف اآليات الكريمة ويف مجيع موارد
استعامهلا .فاحلاصل أن الع ْلقة الزوجية وجو ًدا مبني ٌة عىل املعارشة باملعروف
فقط ،وانقطا ًعامبني ٌة عىل املفارقة بإحسان»(((.

ما هو املعروف؟
املعروف هو ما تعارف عليه الناس ،من الذوق املكتسب من لون حياهتم
(((   حممد مهدي ش�مس الدين .فس�اد العالقة الزوجية ،والية احلاكم الرشعي عىل الطالق،
الطبعة األوىل 2005م( ،بريوت :املؤسسة الدولية للدراسات والنرش) ،ص.48
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ٍ
ومطلوب من الرجل أن
عرص وجيل له أعرافه وتقاليده.
االجتامعية .وكل
ٌ
يتعامل مع زوجته ضمن العرف الشائع للتعامل.
واملعروف ما عرفه الرشع وقبله العقل.

واملعروف ما عرفه الناس األسوياء يف فطرهتم وميوهلم.

وبالتايل ،فإن أية خمالفة هلذا املبدأ تُعترب إساءة للمرأة .قال السيد
عبداألعىل السبزواري يف تفسريه:

«بينّ يف هذه اآلية املباركة أن الطريق الصحيح هو املعارشة مع النساء
باملعروف ،بأن تكون املخالطة واملصاحبة والعيش معهن بام هو املعروف بني
أفراد املجتمع ،ومل يعينّ سبحانه وتعاىل كيفية ذلك ،ليكون العرف الذي هو
الشائع يف كل عرص وزمان هو املعتمد يف ذلك» (((.
ٍ
استفتاء ُقدّ م للمرجع الراحل السيد اخلوئي عن حكم رفع الصوت
ويف

عىل الزوجة يف مقام حدوث أمر ال يعجب الزوج هل يكون من باب
املحرمة؟ أجاب« :Dما علم أنه يؤذهيا ال يكون من املعارشة
أذية املؤمن
ّ
باملعروف»(((.

ا�ستيعاب اخلط�أ
عندما تصدر من الزوجة إساءة جتاه زوجها فإن النصوص الدينية
تتوجه للرجل وتخُ اطبه باعتباره ر ًّبا لألرسة ،وقائدً ا هلذه املؤسسة العائلية بأن
(((   عبداألعىل املوس�وي الس�بزواري .مواهب الرمحن يف تفسير القرآن ،ج ،7الطبعة الثانية
1409ﻫ( ،بريوت :مؤسسة أهل البيت ،)Bص.349
(((   رصاط النجاة ج ،2مسألة  ،1176ص.379
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حق الزوجة عىل
يستوعب هذه اإلساءة ،ولذلك تؤكد النصوص أن من ّ
زوجها أن يغفر هلا جهلها وخطأها .عن إسحاق بن عامر قال :قلت أليب
حق املرأة عىل زوجها الذي إذا فعله كان حمسنًا؟ قال :يشبعها
عبدال َّله :Eما ّ
ويكسوها وإن جهلت غفر هلا ،وقال أبو عبدال َّله :Eكانت امرأة عند أيب
 Eتؤذيه فيغفر هلا(((.
زوجني أبو عبدال َّله Eجارية البنه إسامعيل
وعن يونس بن عماّ ر قالّ :
واكس جنبها
فقال :أحسن إليها ،قلت :وما اإلحسان؟ قال :أشبع بطنها
ُ
واغفر ذنبها(((.
أيضا معرضة
واملرأة كالرجل ،فكام أن الرجل معرض للخطأ فهي ً
للخطأ ،وخاصة مع أعباء احلياة والظروف التي تعيشها.

يف بعض األحيان يكون الزوج حا ًّدا وقاس ًيا فيام يتطلبه من زوجته ،فال
أي خطأ من الزوجة مربر ملعاقبتها .وهذا خطأ،
يقبل منها خطأ ويعترب أن ّ
قر
أقرها الرشع عىل زوجته .إذ ُي ّ
عىل الرجل أن يتفهم جيدً ا حقوقه التي ّ
الرشع للزوج عىل زوجته حقني أساسني فقط:
األول :حق االستمتاع اجلنيس ،ما مل يكن مانع ديني أو صحي.
ٍ
تفصيل يف املسألة.
الثاين :أن ال خترج من بيته إال بإذنه ،عىل

فإذا قصرّ ت املرأة وجتاوزت يف هذين املجالني ،تكون خمطئة ،ولكن
فيام عداها ،كالطبخ وترتيب البيت وتربية األوالد ،فكل ذلك إحسان منها
((( وسائل الشيعة ،حديث .25330
((( املصدر نفسه .حديث .25332
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وتفضل ،جرى عليه العرف والتعامل ،فليت ِّق ال َّله بعض األزواج يف زوجاهتم،
ّ
وال يندفعون جتاه القسوة عىل املرأة نتيجة قصور فهمهم حلقوقهم.

ويتعجب اإلنسان من احلاالت التي حتصل يف املجتمع ،ونسمع عنها
ّ
بني احلني واآلخر .ويف هذا اإلطار نرشت جريدة احلياة قبل أيام أن رجلاً
من مدينة ...اختلف مع زوجته حول رشاء بعض األشياء يف السوق ،فبدأ
بالسب والشتم املتقابل ،ويف األخري رضب زوجته حتى سقطت عىل األرض
وعىل مرأى من الناس .وهذه حالة غري سوية ،وقد تكون حالة شاذة ،ولكننا
نسمع عن حاالت أخرى مشاهبة حتصل داخل املنزل ،وبعضها كشف عنها
اإلعالم ،وأخرى تظل يف اخلفاء.

حماسب أمام ال َّله ،فقد يكون هناك
وهنا جيب أن يعلم الرجل أنه
ٌ
ٌ
شأن معينّ من زوجتك ال ُيعجبك ،ولكن عليك أن تعرف أهنا كإنسان هلا
خصائصها وطبائعها ومل خيلقها ال َّله تعاىل وفق مزاجك ،وقد ورد يف احلديث:
«ال يرتك مؤم ٌن مؤمنة إن كره منها خل ًقا ريض منها آخر» (((.

وعىل الرجل أن ينظر إىل اجلوانب اإلجيابية لدى زوجته ،وال ُيركّز عىل
رصيح يف هذا اجلانب ،يقول تعاىل:
اجلوانب السلبية فقط .والقرآن الكريم
ٌ
ِ
شرِ
وه َّن َف َع َسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْي ًئا َويجَ ْ َع َل ال َّل ُه
وه َّن بِالمَْ ْع ُروف َفإِ ْن ك َِر ْهت ُُم ُ
{و َعا ُ ُ
َ
ٍ
يتحمل
وبعبارة أخرى :عىل الرجل أن
فِ ِيه َخيرْ ً ا كَثِ ًريا}[سورة النساء ،اآلية.]19 :
ّ
خريا
بعض ما يكرهه من زوجته ،ألن هناك جوانب أخرى ،جيعل ال َّله فيها ً
كثريا ،ومن أبرزها ما يرتبط باألوالد وتربيتهم ،فانفعال الرجل وعدم حتمله
ً

(((   حسن السيد عيل القبانجي .رشح رسالة احلقوق ،ج ،1الطبعة الثالثة 1991م( ،بريوت:
دار األضواء) ،ص.457
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بعض ما يكرهه من زوجته يؤثر سل ًبا عىل تربية وتنشئة األوالد .ويف املقابل
إذا حتمل الرجل وصرب ،فإن من مظاهر اخلري الكثري أن األوالد يرتبون الرتبية
الصاحلة السليمة يف أحضان أمهم ويف ظل االنسجام بني والدهيم.

من ناحية أخرى ،ليس الطالق وحده وغياب األم يوجد مشكلة
لألوالد ،وإنام سوء املعاملة بني الرجل وزوجته له أكرب األثر يف تعقيد نفسية
األوالد ،ويرتك ذلك مشاعر مضطربة جتاه األم وجتاه األب ،فعىل الرجل
أن يكظم غيظه ،وأن ال ُيظهر مشكلته مع زوجته أمام أوالده ،تفاد ًيا ألي
مضاعفات حتصل هلم.

وأخريا ،فإن اإلساءة لألم يؤثر عىل قدرة األم يف تربية أوالدها ،إذ من
ً
الرضوري أن حتظى باالحرتام والتقدير من قبل أوالدها ،وهذا ال يكون
إذا كان سلوك الزوج معها قاس ًيا .والنصوص الدينية يف هذا اإلطار كثرية
جدً ا ،فقد ورد عن رسول ال َّله Aأنه قال« :من صرب عىل سوء خلق امرأته
واحتسبه أعطاه ال َّله بكل مرة يصرب عليها من الثواب ما أعطى أيوب Eعىل
بالئه»((( ،ويف حديث آخر عنه« :Aومن صرب عىل خلق امرأة سيئة اخللق
واحتسب يف ذلك األجر أعطاه ال َّله ثواب الشاكرين»((( .وسوء اخللق الذي
يقصده احلديث هو ما ُيمثل سجي ًة للزوجة ،فضلاً عن أن يكون ذلك ً
خطأ
عارضا.
ً

((( حمم�د باقر املجلسي .بحار األن�وار ،ج ،73الطبعة الثالثة1403ﻫ( ،بيروت :دار إحياء
الرتاث اإلسالمي) ،ص.367
((( وسائل الشيعة .حديث .25348
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العنف األسري
العائلة هي الدائرة األقرب لإلنسان واألكثر التصا ًقا به ،وحينام تكون
عالقة اإلنسان داخل عائلته عالق ًة طيبة ،ويكون هناك انسجا ٌم بينه وبني
عائلته ،فإن ذلك جيعل اإلنسان أكثر سعادة ،وأكثر قدرة عىل اإلنتاج
والفاعلية ،وأقرب إىل حسن املعاملة مع اآلخرين .أما إذا كان عىل العكس
من ذلك ،فهذا يوجد له الكثري من االنزعاج والقلق النفيس ،ويؤثر عىل
أيضا ليكون سي ًئا يف وضعه االجتامعي العام .وهلذا جاءت
إنتاجه ،و ُيرشحه ً
النصوص واألحاديث تؤكد أن يكون اإلنسان حسنًا وحمسنًا يف عالقاته
العائلية .فقد جاء عن رسول ال َّله Aأنه قال« :خريكم خريكم ألهله،
مقياسا
وأنا خريكم ألهيل»((( فالرسول Aجيعل حسن العالقة العائلية
ً
للخريية بني الناس .وقال اإلمام الصادق :Eمن صدق لسانه زكا عمله،
ومن حسنت نيته زاد ال َّله عز وجل يف رزقه ،ومن حسن بره بأهله ،زاد ال َّله
(((   جالل الدين السيوطي.اجلامع الصغري ،ج  ،1حديث .4100
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(((
أثرا طبيع ًيا؛
أثرا غيب ًيا ،وقد تكون ً
يف عمره  .فقد تكون الزيادة يف العمر ً
ألن حسن الرب لألهل يوجب االرتياح النفيس ،وهذا له أثر كبري عىل صحة
اإلنسان ،مما جيعل عمر اإلنسان طويلاً  .ولذلك ينبغي لإلنسان أن يكون
حريصا جدًّ ا عىل أن تكون عالقته داخل عائلته عالق ًة طيبة وعىل أحسن ما
ً
يكون .يقول أمري املؤمنني عيل :Eال يكن أهلك أشقى الناس بك .ففي
بعض األحيان ترى عالقة البعض مع اآلخرين حسنة ،ولكنهم مع املحيط
األرسي يتحولون إىل وحوش كارسة ،والسبب أهنم يرون أن عالقتهم مع
اآلخرين حتكمها مصاحلهم معهم ،ونظرهتم هلم ،فهم مضطرون لتحسني
عالقتهم معهم.

يزداد احلديث اآلن ،عىل املستوى الوطني والعريب واإلنساين ،حول
قضايا العنف األرسي ،فأصبحت هناك مؤسسات عاملية تتحدث عن هذا
املوضوع ،وتشكلت منظامت يف خمتلف الدول حلامية اإلنسان من العنف
الذي يتعرض له داخل أرسته.

ويف اململكة العربية السعودية بدأت هذه املسألة تُطرح كظاهرة يف واقع
املجتمع ،وأصبحت اجلرائد تتحدث عن حاالت من العنف األرسي،
وبدأت بعض املحاكم تُفصح عن بعض ما يصل إليها من قضايا ترتبط هبذا
األمر.

بالطبع ،حاالت العنف األرسي ،كالعنف ضد املرأة أو تعرض األوالد
ٍ
لعنف مبال ٍغ فيه داخل أرسهم ،ليست جديدة احلدوث فهناك حاالت
(((  بحار األنوار .ج ،75ص.303

كثرية كانت حتصل يف املجتمع ولكن اجلديد يف األمر هو إظهارها إعالم ًيا،
وتسليط األضواء عليها.

حاالت للعنف األرسي يف منطقتنا؟ وهل تشكل
والسؤال :هل هناك
ٌ
حاالت نادرة؟
ظاهر ًة أم أهنا
ٌ

يبدو يل من خالل متابعتي االجتامعية ،وما يصلني من قضايا ترتبط
ٍ
حاالت كثري ًة من العنف األرسي ،ولكننا إذا سلطنا
هبذا الشأن ،أن هناك
األضواء عىل ما يربز منها ،فإننا ال نستطيع أن نصنّفها يف مستوى الظاهرة
االجتامعية ،أما إذا تأملنا يف واقع حياة املجتمع فإن ما يظهر من هذا احلاالت
ما هو إال جز ٌء قليل قد ال ُيساوي  %10من واقع احلالة املوجودة.
هناك عنف أرسي منزيل ُيامرس ضد املرأة يف بعض األحيان ،و ُيامرس
ٍ
أحيان أخرى .والعنف الذي ُيامرس ضد األوالد قد يكون
ضد األوالد يف
من قبل الوالدين ،أو من ٍ
طرف ثالث كام لو كانت أم األوالد متوفاة أو مطلقة
وكان هؤالء األوالد حتت رعاية امرأة أخرى.

العنف الأ�سري �أ�سو�أ �أنواع العدوان
واضح أن العنف األرسي يس ٌء وقبيح ،ألن األرسة هي مالذ اإلنسان
وملجئه ومأمنه ،وإذا كان اإلنسان يواجه العدوان داخل أرسته فأين يبحث
عن األمن وامللجأ؟
ضع أمامك صور ًة لطفل ُيصيبه أي اعتداء ،فإنه هيرع ألمه أو أبيه ،فإذا
كانت األم هي مصدر العدوان عليه ،فإىل من هيرع هذا الطفل؟ فيصبح لديه
شعور وكأنه ال جهة حتميه ،وبالطبع هو غري قادر عىل محاية نفسه ،وهذه
ٌ
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وأمراضا نفسية ،ويبدأ
املشاعر حينام ترتاكم يف نفس الطفل ختلق لديه عقدً ا
ً
ُيفكر يف خمتلف األساليب والوسائل للدفاع عن ذاته .وحتصل عنده مشاعر
ضد الناس ،لعدم وجود من حيميه فيهم.

فالعنف األرسي هو أسوأ نو ٍع من أنواع العدوان ممكن أن يتعرض له
اإلنسان ،ألن اجلهة املك ّلفة بحاميته تُصبح هي مصدر العدوان عليه.
العنف األرسي يهُ يئ اإلنسان ملامرسة العنف ضد اآلخرين.
ٍ
ناحية أخرى ،اإلنسان يف األرسة يتعلم أساليب احلياة ،وأنامط
من

العالقات والتعامل ،فإذا كان العنف هو أسلوب التعامل داخل األرسة،
فسيرتبى األوالد عىل هذا األسلوب يف تعاملهم مع اآلخرين.

واجلدير بالذكر أن الدراسات امليدانية االجتامعية عىل األشخاص
الذين مارسوا العنف جتاه زوجاهتم أو أوالدهم ،تؤكد أن النسبة الكربى
هلؤالء قد تعرضوا للعنف يف صغرهم ،أو عايشوه يف حميطهم العائيل وأوجد
ذلك عندهم التوجه واالستعداد ملامرسة العنف ضد اآلخرين فيام بعد.

�أ�سباب العنف �ضمن الأ�سرة
�أو ًال� :سوء الخلق

ٍ
ظهور هلذا اخللق السيئ يكون
فإذا كان اإلنسان يسء اخللق ،فإن أول
ضمن اإلطار األرسي ،ألن األرسة هي الدائرة األقرب إليه واألكثر احتكاكًا
به.
إذا شعر اإلنسان أنه يف موضع القوة وكان سيئ األخالق فإن ذلك
خصوصا إذا علم أن الطرف اآلخر
يدفعه ملامرسة العدوان عىل اآلخرين،
ً
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ال سبيل له لالنتقام .وهذا متا ًما ما يقوم به الرجل الذي ُيامرس العنف جتاه
أرسته ،ولذلك وردت عدة أحاديث تحُ ذر من ظلم الضعيف ،كام ورد يف
وصية اإلمام احلسني Eالبنه اإلمام عيل بن احلسنيEحيث قال له« :أي
نارصا إلاّ ال َّله ّ
وعز»(((.
جل ّ
ّ
بني إ ّياك وظلم من ال جيد عليك ً

فعل ل�ضغط الظروف الحياتية
ثاني ًا :رد ٍ

يواجه اإلنسان يف حياته ضغو ًطا متعددة :اقتصادية ،واجتامعية ،فحينام
تتجمع هذه الضغوط يف نفس اإلنسان قد يفتّش عن متنفس لكبته الذي
يعيشه ،حينها يلجأ لظلم عائلته أو من هم دونه.

ثالث ًا :الثقافة الخاطئة

ومن مظاهرها شعور اإلنسان بأن له الصالحية الكاملة واملطلقة يف
الترصف جتاه عائلته ،وكأنه ال حساب وال عقاب ،بعكس ما عليه احلال
كرس هذا الشعور اخلاطئ ،يف كثري من األحيان،
يف تعامله مع اآلخرين .و ُي ّ
عند اإلنسان حالة اإلساءة لعائلته .ولو تأمل اإلنسان اجلانب الرشعي لوجد
أنه ال يمتلك هذه الصالحية.

نعم ،يف الرشع مسألة التأديب ،بأن يؤدب األب أوالده ،ولكن التأديب
له حدوده وضوابطه ،فليس من حق اإلنسان أن يفعل ما يشاء بأوالده حتت
عنوان التأديب.
التيِ
﴿وال َّ
وفيام يرتبط بالزوجة هناك
حكم خاص للناشز ،يقول تعاىلَ :
ٌ
ِ
وه َّن فيِ المَْ َض ِ
تخَ َا ُف َ
وهن﴾[سورة
ون ن ُُش َ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وز ُه َّن َفع ُظ ُ
اج ِع َواضرْ ِ ُب ُ
(((   بحار األنوار ،ج  ،75ص .118
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النساء ،اآلية ،]34 :وهو ضمن حاالت استثنائية ناقشها الفقهاء ،وضمن
أيضا ،وليس مسألة مطلقة.
ضوابط ً

ويعتقد البعض أن تقصري املرأة يف الطبخ أو اخلدمة املنزلية ،أو جتاه
أوالدها ،يجُ يز له استخدام العنف معها أو اإلساءة هلا عىل اعتبار أهنا قصرّ ت
حق من حقوقه ،وهذا اعتقاد خاطئ .فعىل اإلنسان أولاً أن يعرف ما هي
يف ٍّ
حدود حقوقه ،وأن ال يذهب هبا عريضة جتاه زوجته .فالرشع املقدّ س مل
يوجب عىل املرأة حتى إرضاع أطفاهلا ،بل وهلا أن تطلب األجرة من األب
عىل ذلك ،فكيف حيق لألب مطالبة زوجته وتعنيفها فيام مل جيعله الرشع من
واجباهتا!

وهناك نصوص كثرية يف هذا االجتاه ،كام ورد عن رسول ال َّله« :Aمن
لطم زوجته عىل وجهها ،أمر ال َّله مالك خازن النريان أن يلطمه سبعني لطم ًة
عىل وجهه يف نار جهنم» .وقال« :Aمن رضب زوجته أقامه ال َّله تعاىل يوم
القيامة فيفضحه عىل رؤوس األشهاد».
وجتاه األوالد كذلك ،إذ ال يصح لإلنسان أن ُيامرس العنف جتاههم،
ومن ناحية التأديب فعىل األب أن يعلم أن الطفل حيتاج إىل ٍ
فرتة من العمر
حتى َي ِع َي ماذا تعني املسؤولية .والنصوص حتدّ د هذا العمر بسبع سنني ،فعن
اإلمام الصادق Eأنه قال« :دع ابنك يلعب سبع سنني ،و ُيؤدب سبع سنني،
وألزمه نفسك سبع سنني ،فإن أفلح وإال فإنه ممن ال خري فيه»((( .ويف حديث

(((   حمم�د ب�ن عيل ب�ن بابوي�ه القمي .الش�يخ الصدوق ،من ال حيضره الفقي�ه ،ج  ،3كتاب
الن�كاح ،باب :تأديب الولد وامتحانه ،الطبع�ة األوىل 1427ﻫ( ،بريوت :دار املرتىض)،
ص.737
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آخر« :مروا صبيانكم بالصالة يف سبع سنني ،وارضبوهم عليها يف عرش»(((.
أثرا يف
والرضب الذي تعنيه الروايات هو الرضب اخلفيف الذي ال يوجد ً
اجلسم ،مما يستلزم عليه الدية.

فامذا ُيقال عن بعض األشخاص الذين ُيامرسون العنف ضد أوالدهم
ٍ
لعضو من أعضاء الولد.
يف هيجان الغضب ،مما قد ُيسبب تل ًفا

وهناك العديد من القصص التي يندى هلا اجلبني من فظاعتها ،فمر ًة
دخل أحدهم املطبخ لريى بعض أواين املطبخ مكرسة ،وإىل جانبها طفله وهو
يلعب ،فلم يتاملك األب نفسه فعمد إىل ٍ
لوح فيه مسامري صادية ،ورضب هبا
مربحا ،ويف املستشفى قرر الطبيب َبترْ يد الطفل ملا أصاهبا من
طفله رض ًبا
ً
التسمم ،وبقي األب ناد ًما طول حياته يف وقت ال ينفع فيه الندم.

(((   عبداحلسين أمح�د األميني .الغدي�ر ،ج  ،9الطبع�ة األوىل 1416ﻫ( ،ق�م :مركز الغدير
للدراسات اإلسالمية) ،ص .283
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العنوسة ومسؤولية المجتمع
خلق ال َّله تعاىل اإلنسان من ش ّقني ،شق يطلق عليه الذكر ،والشق اآلخر
يطلق عليه األنثى .وأوجد عند كل من الشقني اندفا ًعا باجتاه اآلخر ،وجعل
احلياة قائم ًة عىل االلتقاء بني هذين الشقني ،وتكاملهام م ًعا فال يستطيع أحد
الشقني أن يامرس حياته بسعادة وهناء ،وأن يؤدي وظيفته التي كلف هبا
يف هذه احلياة -وظيفة اخلالفة يف األرض ،وإعامر الكون ،وتسخري ثروات
الطبيعة -ال يستطيع القيام هبذه الوظيفة وحده ،إنام ال بد من مشاركة الشق
اآلخر .ولذلك ومنذ اليوم األول خلق ال َّله تعاىل آدم Eوخلق إىل جانبه
نت َو َز ْو ُج َك الجْ َنَّ َة}
{اس ُك ْن َأ َ
حواء ،وحينام أسكنه اجلنة ،أسكنه مع زوجته ْ
أيضا .ألن بناء
[سورة البقرة ،اآلية ]35 :وحينام أنزله إىل األرض أنزله مع حواء ً
احلياة ال يتم و ال يستقيم إال بتالقي الشقني وتكاملهام م ًعا.
ولكن كيف يتالقى هذان الشقان (الذكر مع األنثى)؟ بالطبع ال بد
وأن يكون هذا اللقاء ـ الذي سوف ترتتب عليه مهام ووظائف وأدوار ـ
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مقننًا ومنظماً .

ٍ
عهود سحيقة كانت تعيش حالة من الشياع يف
يقال إن البرشية يف
ٍ
رجل مشا ًعا لكل
خمتلف جوانب احلياة ،ومنها اجلانب اجلنيس ،كان كل
النساء ،وكانت كل امرأة مشاع ًة لكل الرجال ،ولكن كيف كانت هذه احلياة
ومتى كانت؟
نحن نعتقد أن احلياة البرشية كانت وفق الفطرة ،وفق التوجيه اإلهلي،
بداية احلياة البرشية كانت بأبينا آدم Eوأمنا حواء ،واستمر اهلدي اإلهلي
نت م ِ
نذ ٌر َولِك ُِّل َق ْو ٍم
والوحي الساموي عىل املجتمعات البرشية{ ،إِ َّنماَ َأ َ ُ
ه ٍ
اد}[سورة الرعد ،اآلية.]7 :
َ

عىل العموم ،حتى لو صحت هذه الفرضية ،لكنها كانت حالة بدائية،
والبرشية قد جتاوزهتا ،وأصبحت حالة التالقي بني الرجل و املرأة قائمة عىل
أسس ،وقائمة عىل تنظيم .لكن هذا التنظيم خيتلف من جمتمع إىل آخر ،ومن
ديانة إىل أخرى .لكن اليشء األكيد أن عملية التالقي بني الرجل واملرأة،
واملشاركة يف بناء حياة مشرتكة ما كان يتم اعتبا ًطا ،وال كان يتم بشكل
عفوي ،وإنام كان يتم عىل أساس قوانني وأنظمة أو أعراف وتقاليد ،أو
أحكام وترشيعات ،يؤمن هبا املجتمع يف أي عرص من العصور.
لذا قضية الزواج والنكاح ليست خاصة بمجتمع دون آخر .كل
املجتمعات البرشية متدينة كانت أم غري متدينة ،دينها ساموي أو وضعي،
بالتايل ال بد من وجود قانون ما ينظم حالة التالقي ،وحالة املشاركة بني
الرجل واملرأة ،يف بناء هذه احلياة اإلنسانية.

الدين الإ�سالمي والزواج
كثريا عىل الزواج ،وشجع عىل بناء األرسة والعائلة ،من
حث اإلسالم ً
ِ
ِ
{و َأنك ُحوا األَ َيا َمى منْك ُْم
مجلة اآليات القرآنية يف هذا املجال قوله تعاىلَ :
ني ِمن ِعب ِ
و لحِِ
ادك ُْم َوإِ َم ِائك ُْم إِ ْن َيكُونُوا ُف َق َرا َء ُي ْغنِ ِه ْم ال َّل ُه ِم ْن َف ْض ِل ِه}
الصا َ ْ َ
َ َّ
[سورة النور ،اآلية.]32 :
ملاذا يتزوج اإلنسان؟ وملاذا يبني له عائلة ،رجلاً كان أو امرأة؟ بالطبع
هناك دافع غريزي ،وهذا يشبه سؤالنا :ملاذا يأكل اإلنسان ،وملاذا يرشب
اإلنسان ،وملاذا يتنفس اإلنسان ،كام أن هذه األمور حاجات بيولوجية عند
أيضا ـ
اإلنسان ،ال يستغني عنها ،ويندفع إليها بشكل تلقائي ،فإن الزواج ـ ً
هو اآلخر يعرب عن حاجة طبيعية يف جسد اإلنسان.

الزواج ـ الذي من خالله تتكون العائلة ـ له آثار كبرية ،عىل اإلنسان
جمتمعا ،من أمهها:
1 .1الزواج تلبية لغريزة أساس يف اإلنسان ـ رجلاً وامرأة ـ هي الغريزة
اجلنسية.

2 .2الزواج اطمئنان واستقرار نفيس .فاإلنسان يف هذه احلياة يواجه

مشاكل وصعوبات ،فهو بحاجة إىل رشيك له يف احلياة ،يفيض إليه

هبمومه وآالمه وآماله ـ يشاركه السري يف دروب هذه احلياة الوعرة
والشاقة والصعبة ـ يف كثري من األحيان .يف الزواج اقرتان رجل بامرأة،
واقرتان امرأة برجل ،هو يعني اختيار رشيك لإلنسان ،حتى يرافقه يف

درب احلياة .حتى يساعده يف مواجهة مشاكل ومتاعب احلياة ،وعىل
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القيام بوظائف احلياة.ولذلك القران احلكيم يعرب عن هذه احلالة:
{ ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها}[سورة الروم ،اآلية ]21 :فالرجل سكن للمرأة كام أن

املرأة سكن للرجل ،إذ تسكن وتطمئن نفس كل منهام لآلخر ،إ ًذا
فالزواج يوفر االستقرار النفيس واالطمئنان الروحي.

 3 .3الزواج طريق استمرار النسل البرشي.

دافع لعامرة الكون .ألن اإلنسان حينام يتزوج يشعر باملسؤولية،
4 .4الزواج ٌ
هذا الشعور يدفعه للعمل ،ويدفعه لإلنتاج .اإلنسان إذا مل تكن له

كبري للعمل واإلنتاج،
زوجة ،إذا مل تكن لديه عائلة ،ليس لديه ً
دافع ٌ

ألنه ال يشعر بأعباء احلياة .فهو كفرد أقل يشء يمكن أن يوفر له
احتياجات حياته ،ولكن حينام يتزوج الشاب وتصبح عليه مسؤولية

الزوجة ،ومسؤولية العائلة واألوالد ،فإن هذا يدفعه للعمل والكدح.

بل نحن نجد أن اإلنسان من بداية وعيه وحينام يصبح شا ًبا ويبدأ يعي
احلياة فإنه يكدح ويعمل من أجل أن يكون احلياة العائلية .ومن هنا

نفهم معنى بعض الروايات التي تعترب الزوج سب ًبا للربكة والغنى،
ني ِمن ِعب ِ
نكحوا األَيامى ِمنكُم و لحِِ
ِ
ادك ُْم َوإِ َم ِائك ُْم
الصا َ ْ َ
ْ َ َّ
{و َأ ُ
يقول تعاىلَ :
َ َ
إِن َيكُونُوا ُف َق َراء ُي ْغنِ ِه ُم ال َّل ُه ِمن َف ْض ِل ِه} .ويف الرواية« :إن رجلاً جاء
إىل رسول ال َّله Aفشكى له الفقر ،فقال له :تزوج» ،وبالفعل عرب
الزواج وسع ال َّله عليه .املسألة ليست حالة غيبية فقط ،وإنام الزواج
يدفع الشاب لإلنتاج ،والعمل والكدح.

5 .5يف احلالة االجتامعية ويف األعراف االجتامعية أصبح الزواج ناحية
مكملة لشخصية اإلنسان ،رجلاً أو امرأة ،بمعنى أن الشاب قبل أن
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أيضا يتعامل
يتزوج يشعر أن شخصيته مل تكتمل بعد ،واملجتمعات ً

معه عىل أساس أن شخصيته مل تكتمل بعد .ولذلك إذا قرأنا تاريخ
احلضارات واألمم السابقة نجد أن الكثري من األمم واملجتمع

كانت هلا ترشيعات وأعراف وتقاليد تؤيد قدسية ومكانة الزواج يف
املجتمعات .ينقلون عن املجتمع الصيني القديم أهنم كانوا يعتربون
الزواج مكمال لشخصية اإلنسان ،حتى إهنم يف كل سنة ويف مواسم
معينة عندهم طقوس وعادات لعقد الزواج بني أرواح امليتني من

الرجال ـ بدون زواج ـ وامليتات من النساء ـ بدون زواج ـ فرتتاح
العائلة ألن روح املرحوم مل تبق بدون زوجة ،وكذلك روح املرحومة

مل تبق بدون زوج.

أيضا ـ أنه يف دولة أسباطا القديمة كانوا يعتربون
وينقلون ـ ً

عدم الزواج (العزوبة) ـ بعد بلوغ السن القانوين ـ نو ًعا من اجلريمة.

أيضا ـ أهنم سنّوا قانونًا للزواج
وينقلون عن جمتمع فارس القديم ـ ً
اإلجباري ،يف كل سنة جتمع الدولة الشباب والشابات الذين بلغوا

سن الزواج ومل يتزوجوا بعد ،وجتربهم عىل الزواج ،إما هم خيتارون
أزواجا أو يكون هذا األمر عرب جلان معينة ،وخمصصة لذلك،
ألنفسهم
ً

وهذه املسألة تشبه متا ًما عملية التجنيد اإلجباري عند بعض الدول.
إ ًذا كل ذلك يبني أن املجتمعات البرشية فطر ًيا وعرف ًيا واجتامع ًيا

تعترب الزواج مكملاً لشخصية اإلنسان ،رجلاً أو امرأةً .والترشيعات

تعتز هذه احلالة وهذه املشاعر ،هناك روايات كثرية تبني
اإلسالمية ّ

أن اإلنسان املتزوج أفضل من اإلنسان العازب« ،رشار كم عزابكم»،
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«رشار موتاكم العزاب»(((« ،ركعتان يصليهام املتزوج أفضل من

سبعني ركعة يصليها أعزب»((( .هذه النصوص كلها تؤكد أن الزواج
ٍ
بشكل
مكمل لشخصية اإلنسان ،ومنضج لشخصيته .وهذا يفهم

طبيعي ألن اإلنسان حينام يتزوج تكون غرائزه وشهواته قد صبت

متزوجا من املحتمل أن يسلك
يف القنوات الطبيعية ،بينام إذا مل يكن
ً
استقرار نفيس ،واإلنسان
بغرائزه وشهواته طري ًقا منحر ًفا .فالزواج
ٌ
إذا مل يتزوج لن يكون لديه ذلك االستقرار .والزواج دافع للعمل

واإلنتاج ألن الشاب األعزب ال يملك تلك الدافعية نحو العمل

واإلنتاج.

م�س�ؤولية املجتمع
العنوسة :لغة :من عنست اجلارية ،إذا بقيت يف بيت أهلها بعد إدراكها
سن الزواج ومل تتزوج.

اجتامعيا :الفتاة حينام تتعدى السن املتداول للزواج ومل تتزوج يطلق
ً
أيضا عىل الرجل ،ولكن اصطلح عىل
عليها عانس ،وهذا املصطلح يطلق ً
أن يطلق عىل املرأة التي يتأخر زواجها بأهنا عانس ،ويطلق عىل الرجل الذي
يتأخر زواجه بأنه عازب.
واملجتمع يتحمل حالة العنوسة يف املجتمع يف صفوف الفتيات ،أو
تأخر الزواج يف صفوف الشباب ،وبالتايل يتحمل األخطاء واملضاعفات

((( بحار األنوار .ج ،100ص.220
((( الكايف .ج 5ص.328
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التي قد تنتج عنها.

ماذا ينتج عن وجود حالة العنوسة عند الفتيات أو تأخر الزواج عند
الشباب يف املجتمع؟

1 .1املعاناة النفسية التي حتصل للشباب أو الشابة حينام يتأخر زواجهام أو

زواج أحدمها .ألهنام برش ومن حقهام أن يتمتعا بحياهتام كام يتمتع هبا
اآلخرون ،ومن حقهام أن يامرسا حياهتام الطبيعية كباقي املجتمع ،فإذا

حرما من هذا احلق فإنه ينتج عن ذلك معاناة نفسية خطرية ،وينبغي
عىل املجتمع الواعي أن يشعر هبذه املعاناة ،وأن يتحسسها .ألن هذه

املشكلة ليست فردية ،فإذا كان لدينا حالة إنسانية ،وضمري ووجدان
ديني ،ينبغي أن نعيش أمل الولد الذي تأخر زواجه ،وهذه البنت التي
تأخر زواجها.

2 .2قد يسبب هذا األمر وجود بعض املفاسد واجلرائم ،ألن اإلنسان إذا

مل جيد القنوات املرشوعة ملامرسة غرائزه وشهواته ،فقد يغريه الشيطان
بسلوك الطرق امللتوية والفاسدة.

3 .3وجود حالة العنوسة وتأخر الزواج يف املجتمع ،يضعف مسألة التنمية
االجتامعية واالقتصادية ،واحلالة النفسية يف املجتمع.

لذلك ينبغي أن يتحمل املجتمع كله مسؤولية هذه الظاهرة.

طب ًعا لسنا بصدد احلديث عن كل أسباب العنوسة يف املجتمع ،ولكن
نشري إىل أهم وأغلب األسباب التي تنشأ منها العنوسة يف املجتمع ،هي:
1 .1عدم تيسري عملية الزواج .املفروض أن تكون شؤون الزواج ميرسة يف
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املجتمع .كنت أحتدث مع أحد املشايخ وهو يتحدث يل عن شخص
يريد أن يطلق زوجته فقلت له :انظر إىل وضع جمتمعنا إذا أراد املرء

الزواج فإنه يشرتك الكثري يف قرار زواجه :أهله وأقرباؤه والفتاة ـ
التي يريد الزواج منها ـ وأهلها وأقرباؤها كذلك ،فنجد أن أطرا ًفا
عديدة تدخل يف قرار الزواج ،أما الطالق فهو بيد الزوج وحده.

ميرسا ،ق ّلت هذه
وكقاعدة أساس نقول :كلام أصبح شأن الزواج
ً
الظاهرة (ظاهرة العنوسة وتأخر الزواج).

ارتباط التعليم بالزواج
نالحظ هناك ارتبا ًطا وثي ًقا بني الزواج والتعليم ،فتطور متطلبات
التعليم أدت إىل تأخر الزواج ،ساب ًقا كان الولد وكانت البنت ،وكانت
طبيعة احلياة ،تكتفي بمرحلة من التعليم ،إذا خترج الطالب أو الطالبة من
االبتدائية ،ضمن الوظيفة وفرص احلياة ،ولكن بعد ٍ
فرتة من الزمن أصبحت
شهادة االبتدائية بال قيمة ،من حيصل عىل شهادة املتوسطة يضمن فرص
احلياة ،وبعدها بفرتة زمنية أصبحت شهادة املتوسطة بال قيمة ،من حيصل
عىل شهادة الثانوية يضمن فرص احلياة ،وحال ًيا شهادة الثانوية ليس هلا قيمة
ال بد من إهناء املرحلة اجلامعية ،التي تأخذ من العمر أربع سنوات فام فوق،
وبعد املرحلة اجلامعية يأيت دور البحث عن الوظيفة ،ألنه ليس كل من أهنى
اجلامعة ضمن الوظيفة مبارشةً ،وبالتايل ال يستطيع الشاب والفتاة التهيؤ
ماد ًيا ونفس ًيا للزواج إال بعد قطع مشوار طويل من العمر ،تقري ًبا بني ()24
إىل ( )26سنة.
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أمور أخرى أدت إىل تأخر الزواج ،من مجلتها:
وهناك ٌ

1 .1بعض الشباب يتشددون يف اختيار رشيكة احلياة ،وكذلك احلال

بالنسبة للفتيات .نعم االختيار مطلوب ولكن ضمن مقاييس معقولة
ومبدئية« :إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إلاّ تفعلوه
تكن فتنة يف األرض وفسا ٌد كبري».

2 .2مواقف األهايل ،يف بعض األحيان يكونون عقبة يف طريق الزواج،

ومن أمثلة ذلك طرح مسألة الطبقية ،إذ إنه من املفرتض أن نتجاوزها

ونتخذ من أئمتنا خري قدوة وأسوة لنا ،فإننا نجد أن بعض أئمتنا

تزوجوا من إماء.

كبريا وسدًّ ا منع ًيا أمام
3 .3إحاطة الزوج بأعراف وتقاليد أصبحت عائ ًقا ً
الشباب .بد ًءا من حفلة اخلطوبة وتكاليفها ،وغالء املهور ،وتكاليف

ليلة الزفاف بالنسبة للولد وكذلك البنت .ونالحظ أن الكل منزعج
من هذه الناحية ،ولكن ـ مع األسف ـ الكل خيضع هلذه التقاليد وهلذه
األعراف .وال حل جتاه ذلك إلاّ اجلرأة والشجاعة ،بأن يرص بعض
زواجا مبس ًطا من دون تكلفة.
الشباب والشابات عىل أن يتزوجوا
ً

علينا أن نيسرِّ شأن الزواج ليتمكن الشباب من الزواج يف سن مبكر .ويل
رأي شخيص :أن الزواج حتى يف مرحلة الدراسة جيد ومناسب ،بخالف
ٌ
ما ي ُعتقد أن الشاب حينام يدرس يف اجلامعة ويتزوج يفشل يف دراسته ،هذا
متزوجا
األمر خطأ ،بل عىل العكس من ذلك متا ًما فإن الشاب حينام يكون
ً
ارتياحا.
تركيزا وأكثر
يكون أهدأ نفس ًيا ،ويكون إقباله عىل الدراسة أكثر
ً
ً
ومالحظة أخرى :فرتة الدراسة اجلامعية حينام يكون عمر الولد ()18
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سنة ،يعني أنه يف أوج نشاطه وقوته واندفاعه الغريزي ،فلامذا تفوت هذه
السنوات عىل الولد والبنت من دون زواج .فينبغي أن نوفق بني وترية احلياة
ومسألة الزواج ،عرب التسهيل والتيسري يف هذا املوضوع.

أحد العلامء لديه كال ٌم مجيل حول مشكلة الطالبات اجلامعيات والطالب
اجلامعيني ،يقول :ليس رضورة أن يقرتن الزواج بتحمل مسؤولية إنشاء بيت
وعائلة ،فلتكن الفتاة ال تزال يف بيت أهلها ،وليكن الشاب ال يزال يف بيت
أهله ،واىل جانب ذلك بينهام عقد زواج ،وفرصة للتالقي ،وعلينا أن ننشئ
أعرا ًفا مناسبة يف هذا املجال.

وختا ًما
ينبغي أن تكون هناك جهات يف املجتمع تشجع عملية الزواج ،وتساعد
عىل إنجاز هذه العملية .هناك روايات كثرية تؤكد أمهية هذه املسألة ،قال
رسول ال َّله« :Aمن سعى يف زواج أخيه املؤمن كان له بكل خطوة خيطوها
وبكل كلمة يقوهلا يف ذلك عمل سنة كاملة قيام ليلها وصيام هنارها» .وهذا
يلفت نظرنا أن الرشع املقدس يويل اخلدمة االجتامعية واإلنسانية اهتام ًما أكثر
من القضايا العبادية ،ألهنا حالة فردية بني اإلنسان وربه بينام السعي يف زواج
سعي من أجل حتصني شخصني يف
سعي يف بناء رصح أرسة،
إنسان يعني
ٌ
ٌ
املجتمع .ويف رواية أخرى« :من مشى بشفاعة بني شخصني للزواج بينهام
كان ممن ينظر ال َّله إليه يوم القيامة» يلقى نظرة رمحة من ال َّله سبحانه وتعاىل.
نحتاج يف جمتمعاتنا إىل جلان تقوم هبذا الدور .بأن ينربي أشخاص
متزنون للتصدي ملثل هذه املسائل ،ألن التعاطي مع أعراض الناس بحاجة
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إىل مثل هذه الشخصيات .وهنا أدعو الشباب املتدينني وأقول هلم :إن التدين
ال يقوم فقط عرب الصالة والعزاء ،والعمرة والزيارة ،هذه كلها هلا مكانتها
وقيمتها ،ولكن ينبغي أن هنتم باجلوانب االجتامعية ،بتكوين جلان تضم
الشباب الواعني املتزنني ،ويسعون يف هذا اجلانب ،ففيه الثواب الكبري.
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