مكانة

ودوره�����������������������ا

المقدّ مة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

هذا الكتاب يعر�ض الكثير من الم�س ��ائل المه ّمة التي
تتع ّر� ��ض لها المر�أة في حياتها اليوم ّية ن�س� ��أل اهلل تعالى
�أن يفيد به الم�ؤمنات والحمد هلل �أو ًال و�آخر ًا.
مركز نون للت�أليف والرتجمة
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الحم ��د هَّلل رب العالمي ��ن و�ص ��لى اهلل عل ��ى ر�س ��ول
الرحمة مح ّمد و�آله الطاهرين.
ال ّ
�شك �أنّ الإ�سالم العظيم يحمل يف ط ّيات مفاهيمه
و�أحكامه طريق هداية الب�شر ليخرجهم من الظلمات �إىل
النور ،هذه الأحكام التي جاءت لتالئم الإن�سان ب�صفاته
وتوجهاته وخ�صو�ص ّياته ،ولتعطي ك ّل مك ّلف طريق
ّ
هدايته املنا�سب له.
من هنا كان للمر�أة بعنوانها اخلا�ص العديد من امل�سائل
والأحكام واملفاهيم املتع ّلقة بها ،والتي ال ت�ستغني املر�أة
امل�سلمة عن معرفتها وااللتزام بها لتكون نور ًا يعينها على
دنياها مبا ت�ضمن به دني ًا كرمية و�آخرة �سعيدة بجوار
الأنبياء وال�صاحلني.
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نظرة المجتمعات إلى المرأة:
هن ��اك الكثير من الأفكار والنظر ّيات التي قد ت�ش ��اع بين النا� ��س ،والتي تجعل المر�أة
دون م�س ��توى الرج ��ل ،وربما تن�س ��ب مثل ه ��ذه الأفكار �إلى ال�ش ��رع المقد�س ،ف�ل�ا يتج ّر�أ
لتوهمه �أ ّنه بذلك ُيخالف ال�ش ��رع ،والحقيقة غير ذلك ،ومن هذه
الم�س ��لم على مواجهتها ّ
النظر ّيات:
ثانوي؟
 1ـ هل المرأة مخلوق
ّ

«�س�ألت �أبا جعفر :Qمن �أيّ �شيء خلق اهلل حواء؟ فقال � :Qأيَّ �شيء يقول
ه ��ذا الخل ��ق؟ قل ��ت :يقول ��ونّ � :إن اهلل خلقها من �ض ��لع م ��ن �أ�ض�ل�اع �آدم ،فقال :Q
كذب ��وا� ،أكان ُيعج ��زه �أن يخلقها من غير �ض ��لعه؟ فقلت :جعلت فداك يا بن ر�س ��ول اهلل
من �أيّ �شيء خلقها؟ فقال � :Qأخبرني �أبي ،عن �آبائه  Rقال :قال ر�سول اهلل
ّ � :Pإن اهلل تبارك وتعالى قب�ض قب�ضة من طين فخلطها بيمينه ــ وكلتا يديه يمين
 فخلق منها �آدم ،وف�ضلت ف�ضلة من الطين فخلق منها حواء»(((.((( بحار الأنوار ،ج� ،22ص.116

م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

ا�ش ��تهر عند بع�ض الم�س ��لمين �أنّ حواء ُخلقت من �أحد �أ�ضلع �آدم Qوذكروا بع�ض
الرواي ��ات التي يمكن �أن ت�س ��اعد على ذلك ،وهذه الطريقة في الخلق قد تجعل الإن�س ��ان
ثانوي ُخلق من �ض ��لع الرجل ،وذكر بع�ضهم
يت�ص� � ّور �أنّ حواء  -وبالتالي الن�س ��اء ــ مخلوق ّ
�أ ّنه ال�ضلع الق�صير والأي�سر ،وهذه الفكرة غير �سليمة ،ونحن في غنى عن مناق�شة معنى
خلقها من �ضلع �آدم  ،Qف�إنّ الوارد عندنا �أ ّنها ُخلقت من الطينة التي خلق منها �آدم
ولي�س من ال�ضلع ،ففي الرواية عن ابن �أبي المقدام ،عن �أبيه قال:
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وتعبير «ف�ضلة من الطين» لي�س لال�ستهانة بهذه الطينة ،فاهلل حكيم ال يزيد عن عمله
تعالى ف�ضالت ،و�إ ّنما ي�شير هذا التعبير �إلى �أمرين:
�أ ّو ًال :الترتي ��ب الزمن � ّ�ي حيث خل ��ق �آدم �أ ّو ًال من جزء من الطين ��ة وخلقت حواء من
الباقي منها.
ثانياً� :أ ّنها ُخلقت من نف�س طينة �آدم  Qلإغالق باب وجود طينة �أخرى للن�ساء
تختلف عن طينة الرجال ،وعلى هذا الن�سق قوله تعالى في القر�آن الكريم:
} َومِ ْن �آيَاتِهِ �أَ ْن خَ َلقَ لَ ُكم ِّم ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا لِّت َْ�س ُكنُوا �إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة.((({..
 2ـ أوّل خطأ ومعصية:

من الم�ش ��هور عند الأديان الأخرى وربما �س ��رى ذلك �إلى بع�ض الم�س ��لمين �أي�ض� � ًا�،أنّ
المر�أة تتح ّمل م�س�ؤول ّية �أ ّول خط�أ قام به الإن�سان و�أ ّنها كانت ال�سبب في وقوع �آدم Q
في الخط�أ �أي�ض ًا،فهي التي ز ّينت له الأكل من ال�شجرة التي نهاهما اهلل تعالى عنها.
روى ابن عبا�س �أ ّنه:
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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«ل ّما �أكل �آدم من ّ
ال�ش ��جرة التى ُنهي عنها قال اهلل ع ّز وج ّل ما حملك �أن ع�ص ��يتني؟
رب ز ّين ��ت لي ح ��واء .قال :ف�إ ّن ��ي �أعقبتها �أن ال تحم ��ل � اّإل كره ًا وال ت�ض ��ع � اّإل كره ًا
ق ��الّ :
ودميتها في ال�ش ��هر م ّرتين .فل ّما �س ��معت ح ��واء ذلك ر ّنت ،فقال له ��ا :عليك الر ّنة وعلى
بناتك»(((.
وهذه الروايات لم ت�صح عندنا وهي تخالف ظاهر القر�آن الكريم.
يقول تعالى:
} َويَ���ا �آ َد ُم ْا�س ُك ْن �أَنتَ َو َز ْو ُج َ
���ك ا ْل َج َّن َة َف ُك َال مِ ْن َح ْي ُث �شِ ْئتُ َما َو َال تَ ْق َربَا هَـ���ذِ ِه َّ
ال�ش َج َر َة َفتَ ُكونَا مِ َن
َّ
����س لَ ُه َما َّ
ال�ش ْي َطا ُن ِليُ ْبدِ يَ لَ ُه َما َما ُوورِ يَ َع ْن ُه َما مِ ن َ�س ْو َءاتِهِ َما َو َقا َل َما نَ َها ُك َما َر ُّب ُك َما
الظالِمِ َين [ َف َو ْ�س َو َ
((( �سورة الروم ،الآية.21 :
((( امل�ستدرك ،احلاكم الني�سابوري ،ج� ،2ص.381

���ن هَـذِ ِه َّ
ين [
ال�ش َج َر ِة �إِ َّال َ�أن تَ ُكونَا َم َل َك ْي ِن �أَ ْو تَ ُكونَا مِ َن ا ْل َخالِدِ َين [ َو َقا� َس َم ُه َما ِ�إنِّي لَ ُك َما لَمِ َن الن َِّا�ص ِح َ
َع ْ

َف َد َّال ُه َما ِب ُغ ُرورٍ َف َل َّما َذا َقا َّ
ال�ش َج َر َة بَد َْت لَ ُه َما َ�س ْو َءاتُ ُه َما َو َطفِ َقا يَ ْخ ِ�ص َفانِ َع َل ْيهِ َما مِ ن َو َر ِق ا ْل َجنَّةِ َونَا َدا ُه َما
ال�ش َج َر ِة َوَ�أ ُقل لَّ ُك َم���ا ِ�إ َّن َّ
َر ُّب ُه َم���ا �أَلَ ْم �أَ ْن َه ُك َما َعن ِت ْل ُك َما َّ
ال�ش ْي َط�آ َن لَ ُك َما َعد ٌُّو ُّمب ٌِين [ َقا َال َربَّنَا َظ َل ْمنَا �أَن ُف َ�سنَا
َو�إِن لَّ ْم تَ ْغفِ ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن مِ َن ا ْل َخا�سِ ِر َين{(((.

فهذه الآيات لم تم ّيز بين �آدم وحواء  Lفي هذا المو�ضوع ،فاهلل تعالى خاطبهما
مع ًا وو�سو�سة �إبلي�س اللعين كانت لهما مع ًا.
نظرة اإلسالم للمرأة:
المر�أة هي �أحد �ص ��نفي الإن�س ��ان ،وحتّى نتع ّرف على نظرة الإ�س�ل�ام �إلى المر�أة فال
ب ّد من مالحظتها �ض ��من النوع الذي تنتمي �إليه في البداية وهو الإن�س ��انّ ،ثم مالحظتها
بخ�صو�ص ّيتها كامر�أة.
 1ـ كرامة المرأة كإنسان:

وهذه الكرامة تنطبق على المر�أة كما تنطبق على الرجل وبنف�س الم�س ��توى ،فلي�س ��ت
المر�أة مخلوق ًا �آخر على �ص ��ورة الب�ش ��ر ،بل هي ب�ش ��ر و�إن�س ��ان حقيقة ،مت�ساوية من هذه
الجهة مع الرجل.
يقول اهلل تعالى في كتابه العزيز:
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ�ش ُعوبًا َو َقبَائ َِل ِلتَ َعا َر ُفوا .((({...
} يَا �أَ ُّي َها الن ُ
فكمـا �إنّ ال�شـعوب والقبائـل مت�سـاوية لجهـة كونهـا �إن�سـان ًا فكـذلك الذكر والأنثى.
((( �سورة الأعراف ،الآيات 19 :ـ .23
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.70 :
((( �سورة احلجرات ،الآية.13 :
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يقول اهلل تعالى:
} َولَ َقدْ َك َّر ْمنَا بَنِي �آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر َو َر َز ْقنَا ُهم ِّم َن َّ
الطيِّبَ ِات َو َف َّ�ض ْلنَا ُه ْم َع َلى َكث ٍِير ِّم َّم ْن
خَ َل ْقنَا تَ ْف ِ�ضي ًال{(((.
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نقاط �ضعف م�شتركة:
هذه الكرامة التي �أ�شارت �إليها الآيات الكريمة ال تعني عدم وجود نقاط �ضعف
في �شخ�ص ّية الإن�سان ب�صنفيه ،بل هناك الكثير من نقاط ال�ضعف التي �أ�شارت �إليها
ّ
وتحط من مقامه ،بل لتن ّبه هذا الإن�سان �إلى
الآي��ات القر�آن ّية ال لتقدح بالإن�سان
الثغرات التي ينبغي عليه �أن يكون واعي ًا تجاهها لي�س ّدها وال يكون فري�سة �سهلة
�أمامها.
فالقر�آن الكريم هدفه الهداية:
َاب َال َر ْي َب فِيهِ ُهدًى لِّ ْل ُمتَّقِ َين{(((.
} َذل َِك ا ْلكِ ت ُ
ن�ص �شرعي يتح ّدث عن نقطة �ضعف هو في الحقيقة نوع من �أنواع الهداية
وهكذا ك ّل ٍّ
للو�ص ��ول �إلى الكمال ولي�س �س ��يف ًا م�سلط ًا لت�ض ��عيف الإن�س ��ان �أو الرجل �أوالمر�أة والعياذ
باهلل،فالإن�سان �ضعيف،يقول تعالىَ ...} :وخُ لِقَ الإِ َن�سا ُن َ�ضعِ ي ًفا{(((.
والإن�سان عجولَ ...} :و َكا َن الإِ َن�سا ُن َع ُجو ًال{(((.
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والإن�س ��ان يجزع عند ال�ش� � ّر ويمنع عند الخير�}:إِ َّن ْ إِال َن�س���ا َن خُ لِقَ َه ُلو ًعا [ �إِ َذا َم َّ�س��� ُه َّ
ال�ش ُّر
َجزُو ًعا [ َو�إِ َذا َم َّ�س ُه ا ْل َخ ْي ُر َمنُو ًعا{(((.
فه ��ذه ك ّله ��ا ال ُتري ��د �أن ّ
تحط من مقام الإن�س ��ان بل تريد �أن ت�أخذ بي ��ده وتحفظه عن
�شرعي يمكن �أن يتح ّدث
ن�ص
الوقوع بمثل هذه االمور ،والأمر نف�س ��ه بالن�سبة للمر�أة و� ّأي ٍّ
ٍّ
عنها �أو يذكر بع�ض الثغرات التي يكثر وقوعها فيها يكون هدفه الهداية.
 2ـ عدم التفاوت ضمن الجنس البشري:

�إنّ كون المر�أة �إن�سان ًا يجعلها ذات الكرامة الكبرى بالن�سبة �إلى �سائر المخلوقات كما
((( �سورة البقرة ،الآية.2 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.28 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.11 :
((( �سورة املعارج ،الآيات 19 :ـ .21

إن�ساني نف�سه ،فهل المر�أة درجة
ع ّبر القر�آن الكريم ،ولكن يبقى الكالم داخل النوع ال ّ
متد ّنية من الإن�سان ويبقى الرجل الدرجة الأعلى؟
يجيب القر�آن الكريم على ذلك قائ ً
ال:
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ�ش��� ُعوبًا َو َقبَائ َِل ِلتَ َعا َر ُفوا ِ�إ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد اهلل
} يَا �أَ ُّي َها الن ُ
�أَ ْت َقا ُك ْم ِ�إ َّن اهلل َعل ٌِيم خَ بِي ٌر{(((.
حي ��ث ل ��م يجعل اهلل تعالى ميزان الكرامة لكون الإن�س ��ان رج ًال �أو ام ��ر�أة بل الميزان
الوحي ��د هو ميزان التقوى ،ال يختلف في ذلك الرج ��ل والمر�أة ،فالفرد الأتقى هو الأكرم
عند اهلل تعالى �سواء كان رج ًال �أو امر�أة.
في الرواية عن الإمام �أبي عبد اهلل جعفر ال�صادق :Q
«المر�أة ال�صالحة خي ٌر من �ألف رجلٍ غير �صالح»(((.
ولكن يبقى ال�س�ؤال عن قوله تعالىَ ...} :ولِل ِّر َجالِ َع َل ْيهِ َّن َد َر َج ٌة .((({...
فم ��ا معنى ه ��ذه الآية الكريم ��ة؟ وما المق�ص ��ود من الدرج ��ة التي ه ��ي للرجال على
الن�ساء؟

فه ��ذه الآي ��ة الكريمة تتح ّدث ع ��ن العالقة الزوج ّي ��ة وع ّما للرجل وللم ��ر�أة من حقوق
المعنوي �أو �إلى تفا�ض � ٍ�ل بين �ص ��نف
وواجب ��ات ف ��ي هذه العالقة ،فال ت�ش ��ير �إل ��ى المقام
ّ
((( �سورة احلجرات ،الآية.13 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.123
((( �سورة البقرة ،الآية.228 :
((( �سورة البقرة ،الآيتان 227 :ـ .228
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هذا المقطع من الآية جاء �ضمن الآيات الكريمة التالية:
} َو ِ�إ ْن َع َز ُم���و ْا َّ
الط َال َق َف ِ�إ َّن اهلل َ�سمِ ٌيع عل ٌِيم [ َوا ْل ُم َط َّل َق���اتُ يَتَ َربَّ ْ�ص َن ِب�أَن ُف�سِ هِ َّن ثَ َالثَ َة ُق ُر َوءٍ َو َال يَ ِح ُّل
لَ ُه َّن �أَن يَ ْكتُ ْم َن َما خَ َلقَ اهلل فِي �أَ ْر َحامِ هِ َّن �إِن ُك َّن يُ�ؤْمِ َّن باهلل َوا ْليَ ْو ِم الآخِ ِر َوبُ ُعولَتُ ُه َّن �أَ َحقُّ ِب َردِّهِ َّن فِي َذل َِك
وف َولِل ِّر َجالِ َع َل ْيهِ َّن َد َر َج ٌة َواهلل َع ِزي ٌز َح ُك ٌيم{(((.
�إِ ْن �أَ َرا ُدو ْا ِ�إ ْ�ص َال ًحا َولَ ُه َّن مِ ْث ُل الَّذِ ي َع َل ْيهِ َّن بِا ْل َم ْع ُر ِ
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المر�أة و�ص ��نف الرجل؛ و�إ ّنما ت�ش ��ير �إلى م�س� ��أل ٍة عمل ّي ٍة متع ّلق ٍة بحق ��وق وواجبات ٍّ
كل من
ال ��زوج والزوجة ،وال �ش � ّ�ك �أنّ هناك فروق� � ًا في الكثير من التفا�ص ��يل العمل ّية بين الرجل
ال�شرعي ،وواحدة منها مو�ضوع الطالق الذي ت�شير �إليه هذه الآية
والمر�أة على الم�ستوى
ّ
العملي وخلف ّية هذه الفروق في
الكريمة ،و�س ��نتح ّدث عن هذه الفروق المتع ّلق ��ة بالجانب
ّ
درو�س الحقة �إن �شاء اهلل تعالى.
نظرة القرآن الكريم للمرأة (نظرة متوازنة) :

م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

يتم ّي ��ز القر�آن الكري ��م بنظرته المتوازنة للم ��ر�أة ،فلم يق ّدمها ك�إل ��ه كما فعلت بع�ض
المجتمعات ولم ي�ضعها لت�صبح مو�ؤودة كما فعلت مجتمعات �أخرى ،و�إ ّنما ق ّدمها ك�إن�سان
يم ّر في الدنيا بامتحانات وابتالءات قد يهتدي وقد ي�ض� � ّل� ،ش� ��أنها في ذلك �ش�أن الرجل،
هكذا ق ّدم القر�آن الكريم المر�أة  ،فذكر بع�ض الن�ساء الالتي �سقطن في امتحان الدنيا،
ف�ضرب اهلل تعالى مث ًال بن�ساءٍ كافرات ،يقول تعالى:
َ
���ن عِ بَادِ نَا َ�صال َِح ْي ِن
وح َو ِا ْم َر َ�أ َة لُ ٍ
���وط َكانَتَا تَ ْحتَ َع ْب َد ْي ِن مِ ْ
}�ض��� َر َب اهلل َمثَلاً ل ِّ َّلذِ َين َك َف��� ُروا ِا ْم َر�أَ َة نُ ٍ
َف َخانَتَا ُه َما َف َل ْم يُ ْغ ِنيَا َع ْن ُه َما مِ َن ا ِهلل � َش ْيئًا َوق َ
ِين{(((.
ِيل ا ْدخُ لاَ النَّا َر َم َع الدَّاخِ ل َ
وف ��ي المقابل يق ّدم نموذج ًا �آخ ��ر المر�أة كانت تمتلك المال وال�س ��لطة وعندما وقفت
�أمام الحقيقة �آمنت باهلل تعالى وا�ست�سلمت لإرادته،يقول تعالى في �سورة النمل:
نت َقاطِ َع ًة �أَ ْم ًرا َحتَّى تَ ْ�ش َه���دُونِ [ َقالُوا نَ ْح ُن �أُ ْولُوا ُق َّو ٍة
} َقالَ ْ
���ت يَا �أَ ُّي َها ال َم َ ُ أل �أَ ْفتُونِ���ي فِي �أَ ْم ِري َما ُك ُ
ي���ن [ َقالَ ْت �إِ َّن ا ْل ُم ُل َ
وك �إِ َذا َدخَ ُل���وا َق ْريَ ًة �أَ ْف َ�سدُو َها
َو�أُولُ���وا بَ�أْ ٍ�س � َشدِ يدٍ َو ْ َ أال ْم��� ُر �إِلَ ْي ِك َفان ُظ ِري َما َذا تَ�أْ ُم ِر َ
َو َج َع ُل���وا �أَعِ ��� َّز َة �أَ ْه ِل َها َ�أذِ لَّ ًة َو َك َذل َ
ِك يَ ْف َع ُلو َن [ َو�إِنِّي ُم ْر�سِ َل ٌة �إِلَ ْيهِ م ِب َهدِ يَّ���ةٍ َفنَاظِ َر ٌة ِب َم يَ ْرجِ ُع ا ْل ُم ْر َ�س ُلو َن [
ِكم تَ ْف َر ُحو َن [ ا ْرجِ ْع
َف َل َّم���ا َجاء ُ�س َل ْي َما َن َقا َل �أَتُمِ دُّونَ ِن ِب َمالٍ َف َم���ا �آتَان َِي اهلل خَ ْي ٌر ِّم َّما �آتَا ُكم بَ ْل �أَنتُم ِب َهدِ يَّت ْ
���م َف َلنَ�أْ ِتيَ َّن ُه ْم ب ُِجنُودٍ لاَّ ِقبَ َل لَ ُهم ِب َها َولَن ُْخ ِر َج َّن ُهم ِّم ْن َها �أَذِ لَّ��� ًة َو ُه ْم َ�صاغِ ُرو َن [ َقا َل يَا �أَ ُّي َها ال َم َ ألَُ �أ ُّي ُك ْم
�إِلَ ْيهِ ْ
ريت ِّم َن ا ْل ِج ِّن �أَنَا �آت َ
ِي���ك بِهِ َق ْب َل َ �أن تَ ُقو َم مِ ن َّم َقامِ َك
يَ�أْتِينِ���ي ِب َع ْر�شِ َه���ا َق ْب َل �أَن ي�أْتُونِي ُم ْ�سلِمِ َين [ َقا َل عِ ْف ٌ
َو�إِنِّي َع َل ْيهِ لَ َق ِويٌّ �أَمِ ٌين [ َقا َل الَّذِ ي عِ ن َد ُه عِ ْل ٌم ِّم َن ا ْلكِ ت َِاب �أَنَا �آت َ
ِيك بِهِ َق ْب َل �أَن يَ ْرتَ َّد �إِلَ ْي َك َط ْر ُف َك َف َل َّما َر�آ ُه
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((( �سورة التحرمي ،الآية.10 :

ُم ْ�ستَقِ ًّرا عِ ن َد ُه َقا َل َه َذا مِ ن َف ْ�ض ِل َربِّي ِليَ ْب ُل َونِي �أَ�أَ ْ�ش ُك ُر �أَ ْم �أَ ْك ُف ُر َو َمن � َش َك َر َف ِ�إنَّ َما يَ ْ�ش ُك ُر ِلنَ ْف�سِ هِ َو َمن َك َف َر َف ِ�إ َّن
اءت ق َ
ِيل
َربِّي َغن ٌِّي َك ِر ٌيم [ َقا َل نَ ِّك ُروا لَ َها َع ْر� َش َها نَن ُظ ْر �أَتَ ْهتَدِ ي �أَ ْم تَ ُكو ُن مِ َن الَّذِ َين لاَ يَ ْهتَدُو َن [ َف َل َّما َج ْ
�أَ َه َك��� َذا َع ْر ُ�ش ِك َقالَ ْت َك�أَنَّ ُه ُه َو َو�أُوتِينَ���ا ا ْلعِ ْل َم مِ ن َق ْب ِل َها َو ُكنَّا ُم ْ�سلِمِ َين [ َو َ�ص َّد َها َما َكانَت تَّ ْعبُ ُد مِ ن ُدونِ
اهلل �إِنَّ َها َكانَ ْت مِ ن َق ْو ٍم َكاف ِِر َين [ ق َ
ال�ص ْر َح َف َل َّما َر�أَ ْت ُه َح�سِ بَ ْت ُه لُ َّج ًة َو َك َ�ش َف ْت َعن َ�سا َق ْي َها َقا َل
ِيل لَ َها ا ْدخُ لِي َّ
ِ�إنَّ ُه َ�ص ْر ٌح ُّم َم َّر ٌد ِّمن َق َوارِ ي َر َقالَ ْت َر ِّب ِ�إنِّي َظ َل ْم ُت نَ ْف�سِ ي َو�أَ ْ�س َل ْم ُت َم َع ُ�س َل ْي َما َن للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالَمِ َين{(((.
التركيز على النموذج المشرق:
من المالحظ �أنّ القر�آن الكريم كثير ًا ما ذكر النموذج الم�شرق من الن�ساء و�أ�ضاء
كبير في العديد من �آياته ال�شريفة ،ور ّكز على الكثير من
على المر�أة ال�صالحة ٍ
ب�شكل ٍ
النقاط الم�شرقة من تاريخها �ضمن الم�سيرة الإن�سان ّية ،وق ّدم العديد منهنّ كقدوة لي�س
للن�ساء فح�سب بل للب�شر ّية ك ّلها بما فيها من رجال ون�ساء ،فذكر منهنّ :
 1ـ امرأة فرعون:

حيث يقول تعالى في كتابه العزيز:
} َو َ�ض��� َر َب اهلل َمثَلاً ل ِّ َّلذِ َين �آ َمنُ���وا ِا ْم َر َ�أ َة ِف ْر َع ْو َن ِ�إ ْذ َقالَ ْت َر ِّب ا ْب ِن لِي عِ ند ََك بَ ْيتًا فِي ا ْل َجنَّةِ َونَ ِّجنِي مِ ن
ِف ْر َع ْو َن َو َع َملِهِ َونَ ِّجنِي مِ َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ َين{(((.

ه ��ذه القدوة الم�ش ��رقة التي كانت الدني ��ا مقبلة عليها بك ّل زخارفها ف�أعر�ض ��ت عنها
متوجهة �إلى اهلل تعالىَ ...} :ر ِّب ا ْب ِن لِي عِ ند ََك بَ ْيتًا فِي ا ْل َجنَّةِ .((({...
ّ

((( �سورة النمل ،الآيات 32 :ـ .44
((( �سورة التحرمي ،الآية11 :
((( �سورة التحرمي ،الآية.11 :

م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

فم ��ن المالحظ �أنّ امر�أة فرعون ق ّدمها القر�آن الكريم كقدوة لي�س للن�س ��اء فقط بل:
} ...ل ِّ َّلذِ َين �آ َمنُوا .{...
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 2ـ مريـم ابنة عمران:

ق�ص ��تها في
ه ��ذه الم ��ر�أة العظيمة التي ق ّدمتها العديد م ��ن الآيات القر�آنية وتك ّررت ّ
�أكثر من �س ��ورة من �سور القر�آن الكريم ،لتواكبها في العديد من مراحل حياتها ال�شريفة
والمباركة،ومن هذه الآيات:
} َفتَ َق َّب َل َها َر ُّب َها ِب َقبُولٍ َح َ�س ٍن َو�أَنبَتَ َها نَبَاتًا َح َ�سنًا َو َك َّف َل َها َز َك ِريَّا ُك َّل َما َدخَ َل َع َل ْي َها َز َك ِريَّا ا ْلمِ ْح َر َاب َو َج َد
عِ ن َد َها رِ ْزق ًا َقا َل يَا َم ْريَ ُم �أَنَّى لَ ِك َهـ َذا َقالَ ْت ُه َو مِ ْن عِ ندِ اهلل � َّإن اهلل يَ ْرز ُُق َمن يَ َ�شاء ِب َغ ْي ِر حِ َ�س ٍاب{(((.
���ت ا ْل َم َال ِئ َك��� ُة يَا َم ْريَ ُم ِ�إ َّن اهلل ْا�ص َط َفاكِ َو َط َّه َركِ َو ْا�ص َط َفاكِ َع َل���ى ن َِ�ساء ا ْل َعالَمِ َين ] يَا َم ْريَ ُم
} َو�إِ ْذ َقالَ ِ
ا ْقنُتِي ِل َربِّ ِك َو ْا�س ُجدِ ي َوا ْر َكعِ ي َم َع ال َّراكِ عِ َين{(((.

خال�صة الدر�س
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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هناك الكثير من الأفكار والنظر ّيات ،ت�ص ّور المر�أة دون م�ستوى الرجل.
�إنّ نظر ّي ��ة خلق حواء من �ض ��لع �آدم  Qال تتنا�س ��ب مع الكثي ��ر من الروايات التي
تتح ّدث �أ ّنها ُخلقت من نف�س طينته التي ُخلق منها.
جعل اهلل تعالى المر�أة في م�ستوى الرجل من حيث الإن�سان ّية وجعل لك ّل منهما تكاليف
خا�صة به تتنا�سب و�ش�أنه.
ّ
لم يم ّيز اهلل تعالى المر�أة عن الرجل في الخطاب القر� ّآني بل جعلهما على ح ّد �س ��واء
من حيث الكرامة.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.37 :
((( �سورة �آل عمران ،الآيتان 42 :ـ .43

�إنّ الق ��ر�آن الكري ��م كثير ًا ما ذكر النموذج الم�ش ��رق من الن�س ��اء و�أ�ض ��اء على المر�أة
ال�صالحة ب�شكل كبير في العديد من �آياته ال�شريفة ،ور ّكز على الكثير من النقاط الم�شرقة
من تاريخها �ضمن الم�سيرة الإن�سان ّية ،وق ّدم العديد منهنّ كقدوة لي�س للن�ساء فح�سب بل
للب�شرية ك ّلها بما فيها من رجال ون�ساء.

�أ�سئلة حول الدر�س
1 .1هل المر�أة مخلوق ثانويّ ؟
2 .2كيف نظر القر�آن �إلى المر�أة؟
3 .3كي ��ف تر ّدي ��ن عل ��ى القائ ��ل ب� �� ّأن الم ��ر�أة � -أي ح ��واء � -ص ��احبة الخطيئة
الأولى؟

م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

�4 .4ضرب اهلل مث ً
ال للذين �آمنوا في القر�آن بامر�أتين ،من هما؟
���ن َد َر َج ٌة { تف�ض ��يل الرجل على
5 .5ه ��ل يعن ��ي قول ��ه تعال ��ىَ } :ولِل ِّر َجالِ َع َل ْيهِ َّ
المر�أة؟
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ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
فاطمة بنت �أ�سد
�إ ّنه ��ا فاطمة بنت �أ�س ��د زوجة �ش ��يخ البطحاء �أبي طال ��ب ،و�أ ّم �أمير الم�ؤمنين
وطالب وعقيل وجعفر ،وهي التي احت�ض ��نت ر�سول اهلل  Pبعد وفاة ج ّده عبد المطلب،
مق ّدمة �إياه على �أوالدها الأربعة في ق ّمة الحنان والأمومة والعاطفة الحانية الن ّبيلة.
النبي الأكرم  Pحين ي�صفها قائ ًال:
وما �أح�سن كالم ّ
Q

«�إ ّنها كانت من �أح�سن خلق اهلل �صنيعاً بي ،بعد �أبي طالب ،كانت � ّأمي بعد � ّأمي التي
ولدتنيّ � ،إن �أبا طالب كان ي�صنع ال�صنيع ،وتكون له الم�أدبة وكان يجمعنا على طعامه،
فكانت هذه المر�أة تف�ضل منه كله ن�صيباً ف�أعود فيه»(((.
ولي�س � ّ
أدل على ذلك ما ذكره الم�ؤرخون و�أهل ال�س ��ير من �صنعه  Pعند وفاتها فقد
ذكر التاريخ �أنه  Pقد:
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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«ك ّفنها بقمي�ص ��ه ال�ش ��ريف ،وا�ض ��طجع في قبرها وك ّبر في ال�ص�ل�اة عليها �س ��بعين
تكبيرة ولم يفعل ذلك مع غيرها»(((.
وقال  Pبعد ذلك:
«� ّإن المالئك ��ة ق ��د م�ل��أت الأفق ،و ُفتح لها باب من الج ّن ��ة ،وم ّهد لها مهاد من مهاد
الج ّن ��ة ،وبع ��ث �إليه ��ا بريح ��ان م ��ن رياحين الج ّن ��ة ،فهي ف ��ي روح وريح ��ان وج ّنة نعيم
وقبرها رو�ضة من ريا�ض الج ّنة»(((.
وا�ستغرب بع�ض ال�صحابة ذلك ،ف�س�أل عن ال�سبب ،فقال :P
((( بحار الأنوار ،ج� ،35ص.179
((( م.ن ،البحار ،ج� ،35ص.179
((( م.ن ،البحار ،ج� ،35ص.70

«لم يكن �أحد بعد �أبي طالب �أب ّر بي منها»(((.
�سجلها التاريخ لهذه المر�أة الأمثولة:
ومن النقاط التي ّ
�أ ّنها� :أ ّول من �أ�سلم من الن�ساء بعد خديجة(ر�ضوان اهلل عليها).
�أ ّول من هاجر من الن�ساء �إلى المدينة ما�شية حافية.
�أ ّول من بايعت ر�سول اهلل  Pمن الن�ساء يوم البيعة.
قال ابن عبا�س :وفيها نزلت الآية الكريمة:
} يَ���ا �أَ ُّي َه���ا ال َّنب ُِّي ِ�إ َذا َج َ
ِين
اءك ا ْل ُم�ؤْمِ نَ���اتُ يُبَا ِي ْعن ََك َع َلى �أَن لاَّ يُ ْ�ش ِر ْك َن باهلل � َش ْيئً���ا َولاَ يَ ْ�س ِر ْق َن َولاَ يَ ْزن َ
وف َفبَا ِي ْع ُه َّن
���ن َ َو�أ ْر ُجلِهِ َّن َولاَ يَ ْع ِ�صين ََك فِي َم ْع ُر ٍ
ِين ِببُ ْهتَانٍ يَ ْفت َِرينَ ُه بَ ْي َن �أَ ْيدِ يهِ َّ
���ن َ�أ ْولاَ َد ُه َّن َولاَ يَ�أْت َ
َولاَ يَ ْقتُ ْل َ
َو ْا�ستَ ْغفِ ْر لَ ُه َّن اهلل ِ�إ َّن اهلل َغ ُفو ٌر َّرحِ ٌيم{(((.
هي والدة �أمير الم�ؤمنين  ،Qوقد ولدته في بطن الكعبة ال�شريفة ،وهذه المنقبة
التي ما كانت لغيرها كرامة من اهلل لها� ،إذ �ش ��قّ لها جدار الكعبة �آذن ًا لها �أن ت�ض ��ع فيها
مولودها المبارك.
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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الدر�س الثاين
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التفاوت بين الرجل والمرأة:
عندما تح ّدثنا عن مكانة المر�أة في الإ�سالم ذكرنا �أنّ نوع الإن�سان هو �صاحب الخالفة
الإله ّية و�أ ّنه يطوي مراحل الكمال ،ال فرق في ذلك بين الرجل والمر�أة.
ولك ��نّ ه ��ذا ال يعني عدم وجود فارق بين الرجل والم ��ر�أة ،بل هناك تفاوت بينهما في
اال�س ��تعدادات الج�س ��م ّية والنف�س� � ّية ،من دون �أن يكون لهذا التفاوت ارتباط بالنق�ص �أو
الكمال ،بل هو تعادل وتنا�س ��ب ،فقد ا�س ��تهدف قانون التكوين بهذا التفاوت جعل تنا�سب
�أكبر بين الرجل والمر�أة اللذين ُخلقا لحياة م�شتركة ،وما حياة العزوبة � اّإل �إنحراف عن
قانون التكوين ،و�س ��وف يتّ�ض ��ح هذا المفهوم ب�ش ��كل �أكبر فيما ي�أتي من معالجة �أ�ش ��كال
التفاوت.
�إنّ البحث عن وجود تفاوت بين الرجل والمر�أة لي�س جديد ًا ،بل نجده في عمق التاريخ
كيفي بين الرجل
بم ��ا ال يق ّل عن � 2400س ��نة ،ففي حين يرف� ��ض �أفالطون وجود تف ��اوت ّ
والمر�أة ،ي�ؤ ّكد تلميذه �أر�س ��طو وجود هذا التفاوت حيث يقول :تختلف نوع ّية ا�س ��تعدادات
الم ��ر�أة عن الرجل كما تتفاوت الوظائف والم�س� ��ؤول ّيات التي و�ض ��عها قانون التكوين على
عاتق ٍّ
كل منهما ،وتختلف الحقوق التي ي�ستدعيها لك ّل منهما في موارد ع ّدة.
رج ��ح العلم ��اء والفال�س ��فة الذين ج ��ا�ؤوا بع ��د �أر�س ��طو نظر ّياته عل ��ى نظر ّيات
وق ��د ّ
�أفالطون(((.

ح���������ق���������وق امل�����������������ر�أة

أشكال التفاوت:
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((( راجع نظام حقوق املر�أة يف الإ�سالم لل�شهيد مرت�ضى مطهري �صفحة  159وما بعدها.

العلمي �أ�ص ��بح التفاوت بي ��ن المر�أة والرج ��ل مح ّدد ًا
و�أ ّم ��ا الي ��وم ،وفي ظ� � ّل التق� � ّدم
ّ
ووا�ضح ًا ،وذلك اعتماد ًا على المالحظة ،والتجربة ،والإح�صاء ،والدرا�سة الميدان ّية.
ونذكر مجموع االختالفات القائمة التي وقعت ب�أيدينا م ّما ذكره المح ّققون:
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من الزاوية الج�سم ّية:
 - 1الرجل ب�شكل عام �ضخم البنية ،والمر�أة لي�ست كذلك.
 - 2الرجل �أخ�شن والمر�أة �ألطف� ،صوت الرجل �أ�ضخم و�أكثر خ�شونة ،و�صوت المر�أة
�ألطف و�أكثر نعومة.
�لي للرج ��ل �أكبر من نم ّو المر�أة
 - 3المر�أة �أ�س ��رع نم ّو ًا من الرجل � .اّإل �أنّ النم ّو الع�ض � ّ
الع�ضلي والبدني.
ّ
 - 4المر�أة �أ�س ��رع �إلى البلوغ الجن�س � ّ�ي من الرجل ،كما �أ ّنها �أ�س ��رع منه في العجز عن
الإنجاب.
ال�صبي �إلى النطق.
 - 5البنت �أ�سرع من
ّ
متو�س ��ط دماغ المر�أة ،مع �أخذ ن�س ��بة الدماغ �إلى
متو�س ��ط دماغ الرجل �أكبر من ّ
ّ -6
مجموع البدن بعين الإعتبار.
 - 7رئة الرجل ت�ستوعب حجم ًا �أكبر من الهواء.
� - 8ضربات قلب المر�أة �أ�سرع من �ضربات قلب الرجل.
من الزاوية النفس ّية:
 - 1يميل الرجل �أكثر من المر�أة �إلى الألعاب الريا�ض ّية وال�صيد والأعمال الحرك ّية.
� - 2إح�سا�س ��ات الرجل معار�ض ��ة وحرب ّية و�إح�سا�سات المر�أة �س ��لم ّيةُ ،تحجم المر�أة
عن ا�ستخدام العنف �ض ّد الآخرين ومع نف�سها ،ولذا تنخف�ض ن�سبة االنتحار بين الن�ساء.
يتو�س ��ل ه� ��ؤالء ب�إطالق النار والقذف ب�أنف�س ��هم من
واالنتح ��ار عند الرجال �أب�ش ��ع حيث ّ
تتو�سل الن�ساء بالأقرا�ص المن ّومة والمواد المخ ّدرة.
�شاهق ،بينما ّ

 - 3المر�أة �أكثر انفعا ًال من الرجل؛ �أي �أ ّنها تخ�ضع تحت ت�أثير �أحا�سي�سها ب�شكل �أكبر
من الرجل.
 - 4تميل المر�أة ب�ش ّدة �إلى الجمال والزينة والأزياء المختلفة على عك�س الرجل.
أل�سن ،و�أكثر خوف ًا.
 - 5المر�أة �أكثر حيطة من الرجل و� َ
 - 6عواط ��ف الم ��ر�أة �أموم ّية ،ويظهر هذا الإح�س ��ا�س منذ مرحل ��ة الطفولة ،و للمر�أة
�عوري لأهم ّية محيط الأ�سرة قبل
عالقة �أكبر بالأ�س ��رة وهي تلتفت ب�ش ��كل غير �ش � ّ
الرجل.
 - 7ال ت�ص ��ل المر�أة ب�ش ��كل ع ��ام ح ّد الرجل في العل ��وم البرهان ّية والم�س ��ائل العقل ّية
الجا ّف ��ة � ،اّإل �أ ّنه ��ا ال تق� � ّل عنه في مجال الأدب والفن و�س ��ائر الم�س ��ائل المرتبطة
بالذوق والعاطفة.
ال�سر ،وكتمان الأخبار المزعجة في داخله ولذا هو
 - 8الرجل �أكبر قدرة على كتمان ّ
�أ�سرع لالبتالء بالمر�ض النا�شئ ج ّراء كتمان ال�س ّر.
من زاوية العواطف المتبادلة:

 -2تريد المر�أة من الرجل ال�شجاعة والرجولة ،وهو يريد منها الجمال والعاطفة.
كيف ندرس الحقوق؟
هناك �أمران يجب مالحظتهما عند درا�سة حقوق المر�أة هما:
 1ــ التناسب ال التساوي:

على �ض ��وء ما تق ّدم من الفرق بين الرجل والمر�أة ،يت�ض ��ح �أنّ ما ينا�سب المر�أة قد ال
يكون منا�س ��ب ًا للرجل والعك�س �ص ��حيح ،وبنا ًء عليه فلي�س المطلوب �أن ُن�سري واقع المر�أة
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 -1يبتغي الرجل م�ص ��احبة المر�أة و�أن يجعلها تحت ت�ص� � ّرفه ،والمر�أة تريد امتالك
قلب الرجل ،وال�سيطرة عليه عن طريق قلبه ،فهو يريد الت�س ّلط عليها من فوق وهي تريد
النفوذ �إلى داخل قلبه.
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�إلى الرجل �أو واقع الرجل �إلى المر�أة ،بل المطلوب �أن نعطي كلاّ ً منهما ما ينا�سبه وينا�سب
�صفاته الج�سم ّية والنف�س ّية ،فالمطلوب هو التنا�سب ال الت�ساوي بينهما.
 2ــ النظرة الشموليّة لـــألحـكام:

إ�سالمي ،فالإ�سالم
النظرة المجتزءة قد تكون �سبب ًا �أ�سا�س ّي ًا في عدم فهم الت�شريع ال
ّ
�ص ��احب الت�ش ��ريع ال�شامل ،ف�إذا �أردنا �أن ننظر �إلى م�س�ألة ما فعلينا �أن ننظر �إليها �ضمن
منظومة ال�ش ��ريعة ك ّلها ،ال �أن ننظر �إليها بقطع النظر عن ك ّل ما يتعلق بها ،لذلك عندما
نقر�أ هذه الحقوق التي هي مح ّل ا�ستفهام علينا �أن ن�ضعها �ضمن ما ّ
يحف بها من م�سائل
مرتبطة.
عل ��ى �ض ��وء هذي ��ن الأمر ّين ُنلقي ال�ض ��وء على بع� ��ض المفردات المث ��ارة حول حقوق
المر�أة:
تعدد الزوجات:
ّ
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ال �ش � ّ�ك �أنّ تع� � ّدد الزوج ��ات �أمر م�ش ��روع وجائز في الإ�س�ل�ام ،فبالإ�ض ��افة �إلى قوله
تعالى:
اب لَ ُكم ِّم َن الن َِّ�ساء َم ْثنَى َوثُ َال َث َو ُربَا َع َف�إِ ْن خِ ْفت ُْم
} َو�إِ ْن خِ ْفت ُْم �أَ َّال تُ ْق�سِ ُطو ْا فِي ا ْليَتَا َمى َفانكِ ُحو ْا َما َط َ
�أَ َّال تَ ْعدِ لُو ْا َف َواحِ َد ًة �أَ ْو َما َم َل َك ْت �أَ ْي َمانُ ُك ْم َذل َِك �أَ ْدنَى �أَ َّال تَ ُعولُو ْا {(((.
هناك �س ��يرة وتاريخ طويل للم�سلمين الذين مار�س ��وا الزواج المتع ّدد دون �أن يعتر�ض
عليه ��م النب � ّ�ي � Pأو الأئ ّم ��ة  Rفي ذلك ،بل حتّى النب � ّ�ي  Pوالأئ ّمة  Rكانوا
يكتف ��ون ف ��ي بع�ض المراحل بزوجة واح ��دة وكانوا يتز ّوجون �أكثر م ��ن واحدة في مراحل
وظ ��روف �أخرى .لذلك ف�إنّ الت�ش ��كيك بر�أي الإ�س�ل�ام بتع ّدد الزوجات مج� � ّرد مكابرة ال
ي�ستقيم عليها دليل.
وال�س�ؤال في هذا المو�ضوع لي�س عن ر�أي الإ�سالم فهو وا�ضح كما �أ�سلفنا ،ولكنّ ال�س�ؤال
عن حكمة تع ّدد الزوجات ،فلماذا �ش ّرع الإ�سالم مثل هذا الأمر؟
((( �سورة الن�ساء ،الآية.3 :

�روري لتحقيق العدل بين
�إنّ بق ��اء تع ّدد الزوجات �ض ��من الأم ��ور الجائزة هو �أمر �ض � ّ
الن�س ��اء من جهة ،ولح ّل المع�ض�ل�ات االجتماع ّية التي قد تتفاقم من جهة �أخرى ،فهناك
م�شكلة تت�شكل من عن�صرين:
 - 1زيادة ن�س ��بة الن�س ��اء على الرجال ،باعتبار �أنّ الموت ي�ص ��يب الرج ��ال �أكثر م ّما
ي�ص ��يب الن�س ��اء بكثير خ�صو�ص ًا في �س ��نّ ال�ش ��باب نتيجة الحروب التي يواجهها
الرج ��ال ع ��ادة ،ونتيجة الخروج �إلى العمل وغيرها م ��ن الأخطار التي يتع ّر�ض لها
الرجل �أكثر مما تتع ّر�ض لها المر�أة.
قانوني.
�شرعي
 - 2حقّ ك ّل امر�أة في ت�شكيل �أ�سرة على �أ�سا�س
ّ
ّ
خا�صة بها ،ولو كان عدد الرجال كعدد الن�ساء لأمكن �أن
فللمر�أة حقّ في ت�شكيل �أ�سرة ّ
يق ��ال �إنّ حقّ المر�أة هذا محفوظ ح ّت ��ى مع عدم �إمكان ّية تع ّدد الزوجات ،ولك ّننا نعلم من
خالل الإح�صاءات العلم ّية خالف ذلك ،فعدد الن�ساء �أ�ضعاف عدد الرجال ،و�إغالق باب
تع ّدد الزوجات �سيعني بال�ضرورة �س ّد الباب على كثير من الن�ساء ومنعهنّ من حقهنّ في
ت�شكيل الأ�سرة ،لذلك ف�إنّ المطالبة بمنع تعدد الزوجات هو نوع من الأنان ّية الفرد ّية التي
تقع بها المر�أة المتز ّوجة على ح�ساب �أخريات لن يكون الزواج ممكن ًا لهنّ .

قوام ّية الرجل على المرأة:
ّ
يقول تعالى في كتابه المجيد} :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمو َن َع َلى الن َِّ�ساء ِب َما َف َّ�ض َل اهلل بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض
َو ِب َما �أَن َف ُقو ْا مِ ْن �أَ ْم َوالِهِ ْم .((({...
وال ب ّد لتو�ض ��يح هذه العبارة من االلتفات �إلى �أنّ العائلة وحدة اجتماع ّية �صغيرة ،وهي
كاالجتماع الكبير ال ب ّد لها من قائد وقائم ب�أمورها ،وترتكز ق ّوام ّية الرجل على ركيزتين:
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وال�شرع بنظرته المتوازنة التي تريد �أن تح ّقق العدالة على م�ستوى �إتاحة الفر�صة على
الأق ّل ،ترك هذا الباب مفتوح ًا.
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((( �سورة الن�ساء ،الآية.34 :

 1ـ }ِ ...ب َما َف َّ�ض َل اهلل بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض {...وهذا التف�ضيل لي�س تف�ضي ًال بالقيمة المعنو ّية
و�إ ّنما المق�ص ��ود �أنّ هناك ميزة عمل ّية يمتاز بها الرجل تجعله م� ّؤه ًال لمو�ضوع الق ّوام ّية،
وهذا له عالقة بال�ص ��فات الموجودة عادة عند الرجل والأخ ��رى الموجودة عند المر�أة،
فالم ��ر�أة تكون عادة كثيرة الإنفع ��ال نتيجة العاطفة الج ّيا�ش ��ة الموجودة عندها بخالف
الرجل.
 2ـ }َ ...و ِب َما �أَن َف ُقو ْا مِ ْن �أَ ْم َوالِهِ ْم  .{...فنفقة البيت واجبة على الرجل ال على المر�أة ،ومن
الطبيعي �أنّ من يتح ّمل وجوب الإنفاق على � ّأي م�شروع يكون الأحقّ بالإ�شراف عليه.
ّ

اإلرث:
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يقول تعالى في كتابه العزيز:
}لِّل ِّر َجالِ نَ�صي ٌِب ِّم َّما تَ َر َك ا ْل َوا ِلدَانِ َوالأَ ْق َربُو َن َولِلن َِّ�ساء نَ ِ�ص ٌيب ِّم َّما تَ َر َك ا ْل َوا ِلدَانِ َوالأَ ْق َربُو َن مِ َّما َق َّل
مِ ْن ُه �أَ ْو َكثُ َر نَ ِ�صيبًا َّم ْف ُر ً
و�ضا {(((.
لقد �ش� � ّرع الإ�س�ل�ام الإرث للمر�أة كما �ش� � ّرعه للرجل ،وجعل ٍّ
لكل منهما ن�صيب ًا ،ولكن
هناك ميزة في �إرث الأوالد ،هي �أ ّنهم ال يرثون بالت�س ��اوي ،فالذكر ي�أخذ �ضعف ما ت�أخذه
الأنثى ،يقول تعالى:
و�صي ُك ُم اهلل فِي �أَ ْو َالدِ ُك ْم لِل َّذ َك ِر مِ ْث ُل َح ِّظ الأُنثَيَ ْي ِن .((({...
}يُ ِ
فلماذا هذا التفاوت بينهما؟
ال�سبب في هذا التفاوت يظهر من خالل مالحظة �أمرين:
 1ـ� �ـ الرجل مك ّلف بال�ص ��رف على العائل ��ة وت�أمين حاج ّياتها الماد ّية ،والمر�أة لي�س ��ت
مك ّلفة بذلك ،بل ت�أمين حاج ّياتها ال�شخ�ص� � ّية على عاتق الرجل �أي�ض� � ًا �س ��واء كان
�أب ًا �أو زوج ًا.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.7 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية11 :

ويقول تعالى:
} َال يُ َكلِّ ُف اهلل نَ ْف ً�سا �إِ َّال ُو ْ�س َع َها .((({...
الطبيعي �أن يالحظ ذلك في تق�سيم
فما دام الرجل مك ّلف ًا بال�صرف على العائلة فمن
ّ
الموارد ،حتّى يكون التق�سيم متالئم ًا مع الم�س�ؤول ّيات الملقاة على عاتق ك ّل منهما ،فلي�س
غريب ًا �أن يرث الرجل �ضعف ما ترثه المر�أة.
 2ــ الرجل هو الذي يدفع المهر في عقد الزواج لم�صلحة المر�أة ،وهذا �أي�ض ًا ي�ؤ ّيد في
مقابله وجود مم ّيزات في الموارد ليتح ّقق االن�سجام بين الموارد والم�صاريف.
ف�إنّ ما ورثه �سيعود الكثير منه للمر�أة ك�إبنة� ،أو زوجة واجبة النفقة ،فيما يبقى المال
الذي ورثته المر�أة خال�ص ًا لها من دون �أن ي�شاركها فيه �أحد.
فعندما نقر�أ م�س� ��ألة الإرث كمورد من الموارد المال ّية ،علينا �أن نقر�أه �ضمن منظومة
إ�سالمي ليتح ّقق نوع من التكاف�ؤ بينهما.
الموارد والم�صاريف في النظام ال
ّ

هنالك فوارق في اال�س ��تعدادات الج�س ��م ّية والنف�س� � ّية بين الرجل والمر�أة ،من دون �أن
يكون لهذا التفاوت ارتباط بالنق�ص �أو الكمال ،بل هو تعادل وتنا�سب ،فقد ا�ستهدف قانون
التكوين بهذا التفاوت جعل تنا�سب �أكبر بين الرجل والمر�أة اللذين ُخلقا لحياة م�شتركة.
�إنّ البحث عن وجود تفاوت بين الرجل والمر�أة لي�س جديد ًا ،بل نجده في عمق التاريخ
بما ال يق ّل عن � 2400سنة.
((( �سورة البقرة ،الآية.286 :

ح���������ق���������وق امل�����������������ر�أة
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إ�سالمي ،فالإ�سالم
النظرة المجتزءة قد تكون �سبب ًا �أ�سا�س ّي ًا في عدم فهم الت�شريع ال
ّ
�ص ��احب الت�ش ��ريع ال�ش ��امل ،وعلينا �أن ننظر �إلى م�س� ��ألة المر�أة والرجل� ،ضمن منظومة
ال�شريعة ك ّلها ال �أن ننظر �إليها بقطع النظر عن ك ّل ما يتعلق بها.
التف�ض ��يل للرجل على المر�أة في قوله تعالىِ ..}:ب َما َف َّ�ض َ
���ل اهلل بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض،((({..
لي�س تف�ض ��ي ًال بالقيمة المعنو ّية و�إ ّنما المق�ص ��ود �أنّ هناك ميزة عمل ّية يمتاز بها الإن�سان
تجعله م� ّؤه ًال لمو�ض ��وع الق ّوام ّية ،وهذا له عالقة بال�صفات الموجودة عادة عند الرجل،
الخا�صة بالمر�أة.
والأخرى
ّ
هن ��اك م ّي ��زة في �إرث الأوالد ،هي �أ ّنهم ال يرثون بالت�س ��اوي ،فالذكر ي�أخذ �ض ��عف ما
ت�أخ ��ذه الأنثى ،وهذا التفاوت له �أ�س ��باب منه ��ا� :أنّ الرجل مك ّلف بال�ص ��رف على العائلة
وت�أمي ��ن حاج ّياتها الماد ّية ،والمر�أة لي�س ��ت مك ّلفة بذلك و�أنّ ما ورثه �س ��يعود الكثير منه
للمر�أة ك�إبنة �أو زوجة واجبة النفقة ،فيما يبقى المال الذي ورثته المر�أة خال�ص� � ًا لها من
دون �أن ي�شاركها فيه �أحد.

�أ�سئلة حول الدر�س
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

�1 .1أذكري بع�ض الفروق الج�سم ّية بين الرجل والمر�أة.
�2 .2أذكري بع�ض الفروق النف�س ّية بين الرجل والمر�أة.
3 .3ما هي الحكمة من ت�شريع جواز تعدّد الزوجات؟
4 .4لماذا يرث الولد الذكر مثل حظ الأنثيين؟
5 .5ما المق�صود بالآية ال�شريفة }ِ ...ب َما َف َّ�ض َل اهلل بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض{...؟
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((( �سورة الن�ساء ،الآية.34 :

ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
�أم كلثوم:
علي ابن �أبي طالب  Qوابنة ال�س ّيدة الزهراء.O
هي �أم كلثوم ابنة ّ
ام ��ر�أة مجاهدة بالقول والعمل ،هي التالية للعقيلة زينب � Oس� � ّن ًا وف�ض�ل ً�ا ،كما
�أ ّنها �شريكتها في تح ّمل العبء الذي نه�ضت به بعد ا�ست�شهاد الإمام الح�سين .Q
دخلت ال�س� � ّيدة �أم كلثوم الكوفة في عهد �أبيها �أمير الم�ؤمنين  ،Qبعد �أن جعلها
عا�ص ��مة لدولته ،فعا�ش ��ت في بيته المتوا�ض ��ع وتع ّلمت من ��ه معالي الأخ�ل�اق � ،اّإل �أ ّنها ل ّما
دخلت الكوفة للمرة الثانية دخلتها �أ�س ��يرة مع �س ��بايا كربالء ،وقد ُحمل معها ر�أ�س �أخيها
الح�سين Qور�ؤو�س ال�شهداء ،والنا�س تتفرج عليهم فهالها الوجد م ّما ر�أت ،من �شفقة
النا� ��س عليهم و�إعطائهم الخبز والتمر للأطفال ف�أخ ��ذت ت�أخذ من فم الأطفال و�أيدهم
ال�صدقات وهي تقول للنا�س:
«يا �أهل الكوفة �إن ال�صدقة علينا حرام».
«ي ��ا �أه ��ل الكوف ��ة �س ��و�أة لك ��م ،ما لك ��م خذلت ��م ح�س ��ينا وقتلتم ��وه ،وانتهبت ��م �أمواله
وورثتموه ،و�سبيتم ن�ساءه ونكبتموه فت ّباً لكم و�سحقاً ،ويلكم �أتدرون �أي دواه دهتكم.»...
فكانت خطبها في طريق ال�س ��بي خطب ًا فا�ض ��حة لل�سيا�سات الخبيثة التي ت�آمرت على
الإ�س�ل�ام ورموزه .وقد ب ّثت بين النا�س �أ�ش ��عار ًا ته ّيج فيها العواط ��ف لكي تقوم الأ ّمة من
رقدتها لتجابه ظلم الأمو ّيين ومن تلك الأ�شعار:
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ّثم خطبت فيهم خطبة نذكر منها:

ون�� � � �ح� � � ��ن ال � � � �ن� � � ��ائ � � � �ح� � � ��ات ع� � � �ل � � ��ى �أخ � � �ي � � �ن� � ��ا
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ف�� �ـ�� �ن�� �ـ�� �ح� ��ن ال � � �ـ � � �� � � �ض� � ��ائ � � �ع� � ��ات ب � �ل� ��ا ك� �ف� �ي� �ـ ��ل

ون� � � �ح � � ��ن ال� � � ��� � � �س � � ��ائ � � ��رات ع � � �ل� � ��ى ال�� �م�� �ط� ��اي� ��ا
ن � � �� � � �ش� � ��ال ع � � �ل� � ��ى ِج� � � � �م � � � ��ال ال� �م� �ب� �غ� �ـ� ��� �ض� �ي���ن
ون� � � � �ح � � � ��ن ب� � �ـ� � �ـ� � �ن� � �ـ� � �ـ� � �ـ � ��ات ي� � ��ا� � � �س � � �ي� � ��ن وط � � ��ه
ون � � � �ح� � � ��ن ال� � � �ب � � ��اك� � � �ي � � ��ات ع � � �ل� � ��ى �أب � �ـ � �ي � �ـ � �ن � �ـ� ��ا
�أال ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ا ج � � �ـ � � � ّدن� � ��ا ق � �ـ � �ت � �ـ � �ل� ��وا ح� ��� �س� �ي� �ن ��ا
ول� � � � � ��م ي� � � �ـ � � ��رع � � ��وا ج� � �ـ� � �ن� � �ـ�� ��اب اهلل ف� �ـ� �ي� �ن ��ا
�أال ي � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ا ج� � �ـ � ��دن� � �ـ � ��ا ب� � �ل� � �غ � ��ت ع� � �ـ � ��دان � ��ا
م� � �ن� � �ـ � ��اه � ��ا وا�� � �ش� � �ت� � �ـ� � �ف � ��ى الأع� � � � � � � � � � ��داء ف� �ي� �ن ��ا
فهذه �أم كلثوم المر�أة التي تع ّلم الن�ساء كيف يكون الجهاد بالكلمة والموقف.
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الدر�س الثالث
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أهم ّية العلم:
قد ال نجد بين الأديان والمذاهب والمعتقدات تقدي�س ًا للعلم وح ّث ًا عليه كما هو موجود
ف ��ي الإ�س�ل�ام ،حتّى كانت �أ ّول �آية خوطب بها النب � ّ�ي الأعظم  Pعند نزول الوحي ــ كما
المف�سرين ــ:
هو م�شهور عند ّ
ال ْك َر ُم [ الَّذِ ي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم [
}ا ْق��� َر�أْ ب ِْا�س ِم َربِّ َك الَّذِ ي خَ َلقَ [ خَ َلقَ ْ إِال َن�سا َن مِ ْن َع َل���قٍ [ ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك ْ َأ
َع َّل َم ْ ِإال َن�سا َن َما لَ ْم يَ ْع َل ْم{(((.
فقرن القراءة بذكره تعالى للإ�شارة �إلى عالقة العلم بالإيمان باهلل ع ّز وج ّل.
ّثم جعل العلم �أحد موازين التفا�ضل بين النا�س ،فقال تعالى:
}ُ ...ق ْل َه ْل يَ ْ�ست َِوي الَّذِ َين يَ ْع َل ُمو َن َوالَّذِ َين لاَ يَ ْع َل ُمو َن.((({...

حتّى �صار فقدهم ثلمة ال ي�س ّدها �شيء ،فعن �أمير الم�ؤمنين «:Qالم�ؤمن العالم
�أعظم �أجراً من ال�ص ��ائم القائم الغازي في �س ��بيل اهلل ،و�إذا مات ثلم في الإ�س�ل�ام ثلمة
ال ي�سدّها �شيء �إلى يوم القيامة»(((.
((( �سورة العلق ،الآيات 1 :ـ .5
((( �سورة الزمر ،الآية.9 :
((( �سورة املجادلة ،الآية.11 :
((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص.17

ت������ع������ل������ي������م امل������������������ر�أة

خا�صة:
ّثم مدح �أهل العلم ورفعهم �إلى مراتب ّ
} ...يَ ْر َف ِع اللهَّ ُ الَّذِ َين �آ َمنُوا مِ ن ُك ْم َوالَّذِ َين �أُوتُوا ا ْلعِ ْل َم َد َر َج ٍات.((({...
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المعنوي
فلم ��اذا ه ��ذه الأهم ّية التي �أعطاه ��ا اهلل تعالى للعلم؟ ولماذا ك ّل ه ��ذا البعد
ّ
والدرجات والف�ضل التي �أعطاها للعالم؟
ضرورته لإلنسان:
الخا�ص ��ة
ل ��م ي� ِأت االهتمام بالعلم بهذا ال�ش ��كل من فراغ ،بل لهذا االهتمام مدلوالته
ّ
إلهي ال�ص ��حيح الذي نزل من
التي �أ�ش ��ارت �إليها الروايات ،فللعلم ارتباط وثيق بالدين ال ّ
النبي الأك ��رم  Pبقوله«:العلم حياة
عن ��د اهلل تعالى ،هذا االرتباط الذي ي�ش ��ير �إلي ��ه ّ
الإ�سالم وعماد الدين»(((.
فاهلل تعالى هو الحقّ  ،وك ّلما ازداد الإن�سان علم ًا وب�صيرة ازداد قرب ًا من الحق،
يقول تعالى:
} َويَ��� َرى الَّذِ َين ُ�أوتُ���وا ا ْلعِ ْل َم الَّ���ذِ ي �أُ ِنز َل �إِلَ ْي َك مِ ���ن َّربِّ َك ُه َو ا ْل َح���قَّ َويَ ْهدِ ي �إِلَى ِ�ص��� َر ِاط ا ْل َع ِز ِيز
ا ْل َحمِ يدِ {(((.
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ويقول تعالى:
} َو ِليَ ْع َل َم الَّذِ َين �أُوتُوا ا ْلعِ ْل َم �أَنَّ ُه ا ْل َحقُّ مِ ن َّربِّ َك َفيُ�ؤْمِ نُوا بِهِ َفت ُْخبِتَ لَ ُه ُق ُلوبُ ُه ْم َو ِ�إ َّن اللهَّ َ لَ َهادِ الَّذِ َين �آ َمنُوا
�إِلَى ِ�ص َر ٍاط ُّم ْ�ستَقِ ٍيم {(((.
والعل ��م ال يخت� ��ص ب�أم ��ر دون �آخر �أو بمرحل ��ة دون �أخرى بل هو خي ��ر �أينما ح ّل ،وفي
الرواية عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالعلم �أ�صل ك ّل خير ،والجهل �أ�صل ك ّل �شر»(((.
ولن�شر هنا �إلى �شيء من �أدوار العلم:
 1ـ اكت�س ��اب المعرف ��ة� :إنّ المعرف ��ة �أمر مطلوب بنف�س ��ه ،وال تحت ��اج لأمر �آخر حتّى
يب ّررها ،خ�صو�ص� � ًا المعارف الأ�سا�س� � ّية التي تتع ّلق بالمب ��د�أ والمعاد ،من هنا
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.463
((( �سورة �سب�أ ،الآية.6 :
((( �سورة احلج ،الآية.54 :
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2064

يع ّلمنا القر�آن الكريم �أن ال ن�ش ��بع من المعرفة بل ن�س ��تزيد على الدوام ،يقول
تعالىَ ...} :و ُقل َّر ِّب زِ ْدنِي عِ ْل ًما{(((.
 2ـ مق ّدم ��ة العم ��ل� :إنّ ك ّل عم ��ل مهما كان �ص ��غير ًا �أو عظيم ًا يحت ��اج �إلى مق ّدمات
علم ّية ك ّلما عرفها الإن�سان وعمل على هداها ك ّلما كان عمله محكم ًا و متقن ًا.
النبي الأك ��رم  ...« :Pولك ��نّ اهلل يح � ّ�ب عب ��داً �إذا عم ��ل عم ً
ال
وف ��ي الرواي ��ة ع ��ن ّ
�أحكمه»(((.
 3ـ ر�شد المجتمع� :إذا كان الجهل هو �سمة المجتمعات ،فال ّ
�شك �أنّ الحاكم عليها
لن يكون �س ��وى �ش ��ريعة الغاب ،فالجهول بطبيعته ال يرتدع بالعقل و�إ ّنما يرتدع
أح�س بق ّوة �أكبر من قوته.
�إذا � ّ
من هنا نجد الرواية عن �أمير الم�ؤمنين « :Qاليردع الجهول �إلاّ ح ّد الح�سام»(((.
 4ـ ح ّل لكل الم�شاكل :حيثما دخل الجهل كان الف�ساد معه ،لذلك قد نجد الكثير من
الم�شاكل الإجتماع ّية ترجع في من�شئها �إلى الجهل وعدم العلم.
وعن �أمير الم�ؤمنين « :Qالجهل ف�ساد ك ّل �أمر»(((.
بع ��د �أن عرفنا ارتب ��اط العلم بالدين ومعرف ��ة اهلل تعالى ،وارتباط ��ه ب�إتقان الأعمال
ور�ش ��د المجتمع و�أنّ الجهل �أ�س ��ا�س الف�س ��اد ...هل يمكن بعد ذلك ك ّله تخ�ص ��ي�ص العلم
بالرجل و�سلبه عن المر�أة؟
�إنّ اخت�صا�ص ��ه بالرج ��ل يعني �أنّ الدي ��ن ومعرفة اهلل و�إتقان الأعمال والر�ش ��د ...ك ّل
ذلك مخت�ص بالرجل! وهذا ما لم يقله �أحد.
((( �سورة طه ،الآية.114 :
((( �أمايل ال�شيخ الطو�سي� ،ص.428
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.462
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.462
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النبي الأكرم « :Pطلب العلم فري�ض ��ة على ك ّل م�س ��لم
م ��ن هنا نجد الرواية ع ��ن ّ
يحب ُبغاة العلم»(((.
وم�سلمة� ،أال � ّإن اهلل ّ
مخت�ص ��ة ب ��ه .فتعليم المر�أة لي�س �أمر ًا
مخت�ص بالرجل لأنّ مب ّرراته غير
فالعلم غير
ّ
ّ
غير ممنوع فح�سب ،بل هو �أمر مطلوب وراجح.
النبي « :Pمن كانت له ابنة ف�أ ّدبها و�أح�س ��ن �أدبها وع ّلمها ف�أح�س ��ن تعليمها
وع ��ن ّ
ف�أو�سع عليها من نعم اهلل التي �أ�سبغ عليه كانت له مِ نعة من النار»(((.
أجواء التع ّلم:
�إنّ �أج ��واء المدار� ��س والمعاهد والجامعات و�س ��احات العلم ...يجب �أن تكون �س ��ليمة
وم�ساعدة على تحقيق �أهداف التع ّلم ،فيجب �أن يبقى العلم رافع ًا للإن�سان وم�ؤ ّكد ًا للقيم
الإن�س ��ان ّية ،وبعبارة �أخرى يجب �أن يكون عم ��اد الدين وداعية �إلى معرفة الخالق والتزام
الأخالق الإن�سان ّية الرفيعة ،وهذا يتح ّقق من خالل �أمرين:
 1ــ عدم الغفلة عن الهدف من التع ّلم؛ وهو تكامل الإن�سان فرد ًا ومجتمع ًا و� اّإل فالغفلة
�أ�سا�س ال�ضياع.
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التم�س ��ك بالعفاف والتزام الأحكام ال�شرع ّية ،وال�سير على المنهج الذي ر�سمه لنا
 2ــ ّ
الإ�سالم العزيز ب�شخ�ص ال�س ّيدة الزهراء  Oقدوة الن�ساء العالمات ،التي كان
من �ألقابها «العالمة» ،فعلى ك ّل عالمة �أو متع ّلمة �أن ت�ضع دائم ًا ن�صب �أعينها ال�س ّيدة
الزهراء  Oلتحاول �أن تقتدي بها في ك ّل حركة تقوم بها �أو �سكون تلتزمه.
أولو ّيات التع ّلم:
ما هي �أولو ّيات التع ّلم بالن�سبة للمر�أة؟
هناك العديد من الأمور الأ�سا�س ّية وال�ضرور ّية التي ن�شير �إلى بع�ضها:
((( الكايف ،ج� ،1ص.30
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.65

 1ـ المعارف األساسيّة كالعقائد والفقه واألخالق:

النبي �« :Pإ ّنم ��ا العلم ثالثة� :آية محكمة �أو فري�ض ��ة عادلة �أو
ورد ف ��ي رواية عن ّ
�س ّنة قائمة ،وما خالهنّ فهو ف�ضل»(((.
ف�إنّ هذه العلوم �ضرور ّية ج ّد ًا لك ّل امر�أة في � ّأي موقع كانت ،فهي قبل ك ّل �شيء م�أمورة
الفقهي.
والم�سلكي
أخالقي،
والقلبي ال
العقائدي،
المعرفي
ب�إ�صالح نف�سها على الم�ستوى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وهذا ما ال ت�ستغني عنه امر�أة في � ّأي موقع كانت.
العائلي:
 2ـ أساليب التصرّف
ّ

�إنّ �أ ّول دور تواجه ��ه الم ��ر�أة ه ��و دورها داخل �أ�س ��رتها كبنت �أو �أخ ��ت �أو زوجة �أو �أم،
الخا�صة وت�أثيرها الحا�سم على العائلة خ�صو�ص ًا الأ ّم التي
وهذه الأدوار ك ّلها لها �أهم ّيتها
ّ
تخرج �إلى المجتمع �أبنا ًء �صالحين من علماء ومجاهدين و�شهداء و�أتقياء ،من هنا فعلى
الأ ّم �أن تتع ّلم و�سائل التربية ،وتتع ّرف على خ�صائ�ص الأطفال ومتغ ّيراتهم بح�سب العمر
والطبيعة ،ف�إنّ ذلك ك ّله �س ��يفيدها كثير ًا في مهمتها ك�أم ،وكذلك الزوجة في حياتها مع
زوجها ،ف�إنّ الكثير من الم�شكالت والثغرات تن�ش�أ من الجهل وعدم المعرفة ،ومن الطبيعي
يح�سن �أداء المر�أة ويف ّعل دورها.
�أنّ التع ّرف على هذه الأدوار وو�سائلها وطرقها ّ
ف�إنّ المر�أة ت�ش ��كل ن�ص ��ف المجتمع ــ ب�أق� � ّل تقدير ــ وهي بحاج ��ة لخدمات اجتماع ّية
متخ�ص�ص ��ة في ه ��ذا الجانب قادرة
ونف�س� � ّية وطب ّي ��ة ...و�إذا لم يكن في المجتمع امر�أة
ّ
على رفع حاجات المر�أة �ست�ض ��طر المر�أة لمراجعة الرجال ،وهذه حالة غير �ص ��ح ّية مع
للتخ�ص�ص في المجاالت التي تحتاجها
عدم اال�ض ��طرار ،من هنا فعلى المر�أة �أن تتوجه
ّ
الن�ساء.
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 3ـ الخدم��ات الت��ي تس��اعد عل��ى تحقي��ق األج��واء اإلس�لاميّة الصحيح��ة:
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((( الكايف ،ج� ،1ص.32

 4ـ حاجات المجتمع:

خا�ص ��ة تختلف م ��ن مكان لآخر بح�س ��ب الظروف
�إنّ للمجتم ��ع ب�ش ��كل ع ��ام حاجات ّ
للتخ�ص ���ص لرفعها ه ��و �أمر مطلوب
والتوجه
والمتط ّلب ��ات ،و االهتم ��ام به ��ذه الحاجات
ّ
ّ
وراجح.

خال�صة الدر�س
قد ال نجد بين الأديان والمذاهب والمعتقدات تقدي�س ًا للعلم وح ّث ًا عليه كما هو موجود
إلهي ال�صحيح الذي نزل من عند اهلل تعالى.
في الإ�سالم ،وللعلم ارتباط وثيق بالدين ال ّ
من �أدوار العلم:
 1ــ اكت�ساب المعرفة.
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 2ــ مقدمة العمل.
 3ــ ر�شد المجتمع.
 4ــ ح ّل لك ّل الم�شاكل.
�إنّ اخت�ص ��ا�ص فري�ض ��ة العل ��م بالرجل يعن ��ي �أنّ الدين ومعرفة اهلل و�إتق ��ان الأعمال
والر�شد ...ك ّل ذلك مخت�ص بالرجل ،وهذا ما لم يقله �أحد.
�إنّ �أج ��واء المدار� ��س والمعاهد والجامعات و�س ��احات العلم ...يجب �أن تكون �س ��ليمة
وم�ساعدة على تحقيق �أهداف التع ّلم ،فيجب �أن يبقى العلم رافع ًا للإن�سان وم�ؤ ّكد ًا للقيم
الإن�سان ّية ،ويتح ّقق ذلك ب�أمرين:

 1ــ عدم الغفلة عن الهدف من التع ّلم.
التم�س ��ك بالعفاف والتزام الأحكام ال�ش ��رع ّية ،وال�س ��ير على المنهج الذي ر�س ��مه
 2ــ ّ
الإ�سالم.
هناك العديد من الأمور الأ�سا�س ّية التي ينبغي للمر�أة معرفتها:
 1ــ المعارف الأ�سا�س ّية كالعقائد والفقه والأخالق.
العائلي.
 2ــ �أ�ساليب الت�ص ّرف
ّ
 3ــ الخدمات التي ت�ساعد على تحقيق الأجواء الإ�سالم ّية ال�صحيحة.
 4ــ حاجات المجتمع.

�أ�سئلة حول الدر�س
1 .1ما هو الدور الم�ؤ ّثر الذي �أراده الإ�سالم �أن يتح ّقق من خالل العلم؟
2 .2ما هو ر�أي الإ�سالم في ق�ض ّية تع ّلم المر�أة؟
4 .4ما هي �أه ّم الم�سائل التي ينبغي على المر�أة �أن تتع ّلمها؟
الخا�صة؟
5 .5ما المق�صود ب� ّأن على المر�أة �أن تتع ّلم حاجات المجتمع
ّ
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ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
ال�شهيدة �آمنة ال�صدر (بنت الهدى)
ولدت في مدينة الكاظم ّية عام  1937ميالد ّية  1357 /هجر ّية.
هي ابنة ال�س� � ّيد حيدر ال�ص ��در �أحد كبار العلماء والمحققين و�أخت ال�ش ��هيد ال�س� � ّيد
مح ّمد باقر ال�صدر (ر�ضوان اهلل تعالى عليه).
في منزلها -منزل العلم -تل ّقت ال�ش ��هيدة علوم النحو والمنطق والفقه والأ�صول �إلى
جان ��ب العل ��وم التقليد ّية التي تد ّر�س ف ��ي المدار�س الحكوم ّية ،حتّى �ش ��هد لها الكثير من
�أ�ص ��حاب العلم بالنبوغ .فاتّجهت نحو التدري�س و�أ�ص ��بحت م�س�ؤولة عن مدار�س الزهراء
 Oفي عام 1967م .وكان لها ح�ضور كبير في ال�ساحة الن�سائ ّية العا ّمة وفي ال�ساحة
الأدب ّية ،تم ّيزت م�ؤلفاتها برونق خا�ص ،فبالرغم من �أنّ معظم م�ؤ ّلفاتها كانت ق�ص�ص� � ّية
موجهة �إلى ال�ش ��باب ،ومن �أ�ش ��عارها مخاطبة
� اّإل �أ ّنها حملت في ط ّيات م�ؤ ّلفاتها ر�س ��الة ّ
المر�أة الم�سلمة:
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مدي
رجع ّية �إن ِق َيل َع ْنك! َفال ُتبالـي ْ
وا�ص ِ
أهتدي
ُقولي� :أنـا بنتُ الر�سالـ ِةِ ،منْ هُ داها � ِ
يدي
َل ْم ُي ْثنني َخ َجلي َعـنْ ال َعليـاَ ،و َل ْم ُيغلل ِ
دي
كلاّ  ،وال هـذا
ُ
الحجاب ُيعيقني َعـنْ َمق َْ�ص ِ
وا�صعدي
يقك
َف َغد ًا َلنا� ،أختاه ،فام�ضي في َط ِر ِ
ِ
والح ُّق يـا � ْأختاه َي ْعـلو ف َ
عتدي
ـوق كي ِـد ال ُم ِ

من م�ؤ ّلفاتها:
النبي ــ امر�أتان ورجل ــ ذكريات على تالل
(الف�ضيلة تنت�صر ــ كلمة ودعوة ــ المر�أة مع ّ
م ّكة ــ الباحثة عن الحقيقة ــ �صراع ــ الخالة ال�ضائعة ــ بطوالت المر�أة الم�سلمة)...
ال�سيا�سي.
االجتماعي ،بل امت ّد عطا�ؤها نحو الجهاد
التربوي
تكتف ال�شهيدة بالعمل
ّ
لم ِ
ّ
ّ
فلعبت دور ًا م�ؤ ّثر ًا وقو ّي ًا في �إي�ص ��ال �أفكار ال�شهيد ال�س ّيد ال�صدر للن�ساء ،و�شرح الموقف
ال�سيا�س � ّ�ي المطلوب �آنذاك لجميع من يعمل معها ،وعملت على تعبئة الن�ساء على مقاومة
�أف ��كار ومخططات النظام الطاغية ،و�س ��اهمت ف ��ي تكوين الروح الجهاد ّية �ض ��د �أعداء
الإ�سالم.

عرف الطاغية �ص ّدام �أنّ ال�شهيدة و�أخاها خط ٌر على نظامه الطاغي ،ف�أمر باعتقالهما
وع ّذبهما تعذيب ًا �ش ��ديد ًا انتهى با�ست�ش ��هاد ال�س� � ّيد ال�شهيد ال�ص ��در و�أخته الطاهرة بنت
الهدى ر�ضوان اهلل عليهما.
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وفي عام 7791ميالدية تع ّر�ض ال�س� � ّيد ال�ش ��هيد لالعتقال ،فخرجت ال�شهيدة ت�ستم ّد
خطاها من خطى زينب �س�ل�ام اهلل عليها دون خوف وب�ش ��جاعة زينب ّي ��ة �إلى حرم جدها
�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن  Qت�ست�ص ��رخ النا� ��س وتح ّثهم على الث ��ورة ونادت ب�أعلى �ص ��وتها:
«الظليم ��ة الظليم ��ة ..ي ��ا جدّاه يا �أمير الم�ؤمنين �إ ّني �أ�ش ��كو �إل ��ى اهلل و�إليك ما يجري
توجهت �إلى النا�س وهتفت�« :أ ّيها ال�ش ��رفاء هل ت�س ��كتون
علينا من ظلم و�إ�ض ��طهاد»ّ .ثم ّ
وق ��د �أعتق ��ل مرجعكم ،هل ت�س ��كتون و�إمامكم ي�س ��جن ويع ّذب ،ماذا تقول ��ون �إذاً لجديّ
واحتجوا.»....
�أمير الم�ؤمنين �إن �س�ألكم عن تخاذلكم!! اخرجوا تظاهروا
ّ
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من �أ�شعارها:
َق � ��� َ��س � �م � � ًا و�إنْ ُم � �ل� ��ئ ال� � َ�ط� ��ري� ��قُ
َق� ��� َ��س� �م� � ًا و�إنْ َج� � � َه � � َ�د ال � ��زَ م � ��انُ

ِب� � �م � ��ا ُي�� �ع�� �ي� ��قُ ال � �� � �س � �ي � � َر ُق � ��دم� � � ًا
ل�� �ك� ��ي ُي� � � � َث� � � � ِّب � � � َ�ط ف � � � � َّ�ي َع � � ��زْ م� � � � ًا

�أ ْو ح � � � � َ
�اول ال � � � َ�د ْه� � � � ُر ال� � � َ�خ � � ��ؤونُ
�اع� � � َل � � ْ�ت �� َ��ش � � ّت� ��ى ال � � ُ�ظ � ��روف
و َت� � � َف � � َ

ب�� � � � ��أن َي�� � � � ُر��� � ��شَّ �إل� � � � � � ّ�ي �� �س� �ه� �م� � ًا
ُت� � � �ك� � � �ي � � � ُ�ل �آالم � � � � � � � � � � ًا َو َه � � � � � ّم � � � � � ًا

�وم
َف� � � َت � ��را َك� � � َم � � ْ�ت �� ُ��س� �ح�� ُ�ب ال� � ُه� �م�� ِ
أروم
َل�� � � � ��نْ �أ ْن � � �ث � � �ن� � ��ي ع � � � ّم� � ��ا � ُ

ب � � � ��أف� � � � ِ�ق ِف � � � � ْك� � � ��ري ف � ��ا ّدل� � �ه� � � ّم � ��ا
و�إنْ َغ � � � � � َ�د ْت َق� � � َ�دم� � ��اي ُت � � ّدم� ��ى

ك � �ّل ��اّ و َل� � � � � ��نْ �أ َد َع ال � � ِ�ج� � �ه � ��ا َد

َف� � �غ � ��اي� � �ت � ��ي �أع� � � �ل � � ��ى و�أ��� ْ��س� � �م�� ��ى

][[
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�أن�� � ��ا ُك� � � ْن � ��تُ � ْأع � � �ل� � � ُ�م �أنَّ َد ْر َب
َف � � َل � �ط� ��ا َل � �م� ��ا ك � � � ��انَ ال� �م� �ج���اه� � ُد

�واك ح� ��ا ِف� ��ل
ال � � �ح� � � ِّ�ق ب� � � ��الأ�� � ْ� ��ش� � � � ِ
ُم � � � � � ْف� � � � ��رد ًا َب�� � �ي� � ��نْ ال� � َ�ج � �ح� ��اف� ��ل

َو َل � � �ط� � ��ا َل � � �م� � ��ا َن � � ��� َ� ��ص � � � َر الإل� � � � � � ُه

ُج� � � � � �ن � � � � ��و َد ُه وه� � � � � � ُ�م ال� � � َق �ل��ائ � ��ل

�وج� � ��و ِد
ف� ��ال � �ح � � ُّق ي � �خ � � ُل � � ُد ف � ��ي ال� � � ُ
�� �س� ��أظ� � ّل �أ� � �ش� ��دو ب ��ا� �ْ�س ��م �إ� �سل��ام��ي

َو ُك� � � � � � � � � ّل م � � ��ا َي � � � � � ْع� � � � ��دوه زا ِئ� � � � ��ل
�اط�� � ��ل
و�أ ْن � � � � � � � �ك � � � � � � � � ُر ك� � � � � � � َّ�ل ب�� � � ِ

الدر�س الرابع
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المقدمة:
ّ

الحجاب في المسيرة اإلنسان ّية:
�إنّ الحجاب لم يقت�ص ��ر في وجوده على مرحلة مع ّينة من مراحل الم�سيرة الإن�سان ّية،
وكذل ��ك ترك الحج ��اب ،فعندما نراجع التاريخ نجد الحج ��اب وعدمه قديمين في تاريخ
الإن�سان قدم الحقّ والباطل ،وعندما جاء الإ�سالم العزيز ونزل القر�آن الكريم �أخذا بيد
�اري باعتراف العد ّو قبل ال�صديق،
الب�ش ��ر ّية ليتق ّدما بها �أ�ش ��واط ًا على الم�س ��توى الح�ض � ّ
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أهم الم�سائل التي �أثارت الجدل في المجتمعات على الم�ستوى
الحجاب هو م�س�ألة من � ّ
أ�سا�سي وحا�سم في
االجتماعي العا ّم ،لما له من �أثر كبير في تحديد هو ّية المجتمع ،ودور � ّ
ّ
توجه وم�سلك ّية المجتمع بن�سائه ورجاله.
ّ
لذل ��ك كان الحج ��اب يتع ّر� ��ض دائم ًا لحمالت الت�ش ��ويه والت�ض ��عيف بالج ��دل وطرح
ال�ش ��بهات تارة ،وبالمحاربة العمل ّي ��ة من خالل قوانين تحديده ومنع ��ه تارة �أخرى ،ومن
خ�ل�ال محاولة عزل المحجب ��ات عن الت�أثي ��ر بالمجتمع ب�إطالق ته ��م التخ ّلف والرجع ّية
والتحجر ...م ّرة ثالثة.
ّ
دل على �ش ��يء ف�إ ّنما ّ
وه ��ذا �إن ّ
�يري والحا�س ��م
يدل على �أهم ّية الحجاب ودوره الم�ص � ّ
في �ص ��راع الحقّ والباطل ،فهو الح�صن ال�ش ��امخ الذي ي�صون بوجوده ك ّل مع�سكر الحقّ ،
والذي �إن �سقط ال �سمح اهلل ف�إنّ �سقوطه �سيعني �إنهيار الكثير من المفاهيم والم�سلك ّيات
دفعة واحدة ،فترك الحجاب لي�س بمثابة رفع ثمرة من ثمار الإ�سالم ،بل هو �أ�شبه بنف�ض
الم�سلكي لي�سقط ج ّل ما عليها من ثمار ،وو�ضع الزقوم وال�ضريع
مائدة الحقّ في الجانب
ّ
وموائد الباطل بد ًال عنها!
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ُطلب م ��ن المر�أة الحجاب في مجتمع كان يمار�س فيه بع�ض النا�س الطواف العاري حول
الجاهلي! وهكذا
الكعبة الم�ش� � ّرفة! وكان فيه بيوت الرايات الحمر المن�شورة في المجتمع
ّ
عندما نقر�أ �س ��يرة الأنبياء �Rس ��نجد دائم ًا هذين ّ
الخطي ��ن ...ولكن عندما نتح ّدث
عن الم�س ��تقبل وما �ستر�س ��و عليه الب�ش ��ر ّية في نهاية م�س ��يرتها في هذه الدني ��ا ،نجد �أنّ
الحجاب هو الم�ستقبل الذي �ستلتزم به الب�شر ّية.
فق ��د �أثبت ��ت التجربة الإن�س ��ان ّية �أنّ ال�س ��فور هو �س ��بب تخ ّلف المجتمع ��ات من الجهة
االجتماع ّي ��ة ،ووقوعها في الم�ش ��اكل الخطيرة التي يئنّ منها عال ��م الغرب اليوم ،ويكفي
مقارنة �ص ��غيرة بين �أمن المر�أة في المجتمعات الغربية التي تبتعد عن الحجاب ،و�أمنها
ف ��ي المجتمعات الإ�س�ل�ام ّية التي التزمت به ��ذا الحجاب ــ رغم التق�ص ��ير الموجود على
م�ستوى االلتزام ــ.
فالحج ��اب هو الكم ��ال والتق ّدم والطم�أنين ��ة التي يم ّثلها الحق ،وال�س ��فور هو النق�ص
والتخ ّلف واال�ضطراب وفقدان الأمن التي يم ّثلها الباطل.
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ث � ّ�م �إنّ الحجاب ُفر� ��ض من اهلل تبارك وتعالى ،لذلك فه ��و بالت�أكيد كمال وتق ّدم لمن
�آمن باهلل وب�صفاته الكمال ّية ،ولي�س نق�ص ًا �أو تخ ّلف ًا ،و�سي�أتي اليوم الموعود الذي ال تبقى
الحجة |:
فيه راية � اّإل راية الحق ،عند ظهور ّ
ال�صال ُِحو َن{(((.
} َولَ َقدْ َكتَ ْبنَا فِي ال َّزبُورِ مِ ن بَ ْعدِ ال ِّذ ْك ِر �أَ َّن ْ أالَ ْر َ�ض يَ ِرثُ َها عِ بَادِ يَ َّ
معنى الحجاب:
يذك ��رون ف ��ي كتب اللغة في مادة حجب« :ك ّل �ش ��يء منع �ش ��يئاً من �ش ��يء فقد حجبه
حجباً ...والحجاب ا�سم ما حجبت به �شيئاً عن �شيء»(((.
أجنبي من النظ ��ر �إلى بدن المر�أة،
وكالمن ��ا في حجاب المر�أة ،المق�ص ��ود منه منع ال ّ
فالحجاب هو ما يكون حائ ًال ومانع ًا و�ساتر ًا عن النظر ّ
بغ�ض النظر عن طبيعة هذا المانع.
((( �سورة الأنبياء ،الآية.105 :
((( كتاب العني ،ج� ،3ص.86

ما هو المطلوب في المنع؟
هناك �أمران من ظاهر البدن هما :الب�ش ��رة بلونها وخيالها ،والحجم ب�أبعاده الثالثة
(ال�شكل) .فهل المطلوب �ستر �أحدهم دون الآخر؟ �أم المطلوب �سترهما مع ًا؟
بالن�سبة �إلى الب�شرة فيجب �سترها بال ريب �سواء في ذلك اللون �أو الخيال.
و�أ ّما الحجم فال يجب �ستره بالكامل بل يجب �ستر التفا�صيل التي تبعث على الفتنة.
أدّلة الحجاب:
هناك ثالثة �أمور يجب �أن نتع ّرف �إليها في الحجاب:
تتحجب المرأة؟
 1ـ عمّ ن يجب أن
ّ

أجنبي وهو ال�ش ��خ�ص الذي لم
فالم ��ر�أة الم�ؤمن ��ة ال ينبغي لها �أن تبدي زينتها �أمام ال ّ
ي�ستثنه اهلل تعالى في الآية المباركة.
 2ـ مقدار الستر الواجب.

يج ��ب على الم ��ر�أة �أن تمنع نظر الأجنب � ّ�ي �إلى ك ّل ما عدا الوج ��ه والكفين من بدنها.
وهناك �أد ّلة من الآيات ال�شريفة و�أحاديث المع�صومين ّ R
تدل على ذلك:
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يقول تعالى:
���ن �إِلاَّ َما َظ َه َر مِ ْن َها َو ْليَ ْ�ض ِر ْب َن ب ُِخ ُم ِرهِ َّن َع َل���ى ُجيُوبِهِ َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن �إِلاَّ
ي���ن زِ ينَتَ ُه َّ
}َ ...ولاَ يُ ْبدِ َ
���ن �أَ ْو بَنِي ِ�إخْ َوانِهِ َّن �أَ ْو بَنِي
���ن �أَ ْو �أَ ْبنَاء بُ ُعولَتِهِ َّن �أَ ْو ِ�إخْ َوانِهِ َّ
���ن �أَ ْو �آبَاء بُ ُعولَتِهِ َّن �أَ ْو َ�أ ْبنَائِهِ َّ
���ن َ�أ ْو �آبَائِهِ َّ
ِلبُ ُعولَتِهِ َّ
���ن َ�أ ْو َما َم َل َك ْت َ�أ ْي َمانُ ُه َّن �أَوِ التَّابِعِ َين َغ ْي ِر �أُ ْولِ���ي ْ إِال ْربَةِ مِ َن ال ِّر َجالِ �أَوِ ال ِّط ْف ِل الَّذِ َين لَ ْم
���ن �أَ ْو ن َِ�سائِهِ َّ
�أَخَ َواتِهِ َّ
يَ ْظ َه��� ُروا َع َلى َع ْو َر ِات الن َِّ�ساء َولاَ يَ ْ�ض ِر ْب َن ِب�أَ ْر ُجلِهِ َّن ِليُ ْع َل َم َم���ا يُ ْخفِ َين مِ ن زِ ينَتِهِ َّن َوتُوبُوا �إِلَى اللهَّ ِ َجمِ ي ًعا
�أَ ُّي َها ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن لَ َع َّل ُك ْم تُ ْفل ُِحو َن{(((.
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((( �سورة النور ،الآية.31 :

�أ ــ قوله تعالى:
وج ُه ْم َذل َِك َ �أ ْز َكى لَ ُه ْم �إِ َّن اللهَّ َ خَ بِي ٌر ِب َما يَ ْ�صنَ ُعو َن
} ُقل ل ِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين يَ ُغ ُّ�ضوا مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ ْم َويَ ْح َف ُظوا ُف ُر َ
���ن �إِلاَّ َما َظ َه َر مِ ْن َها
َ 30و ُق���ل ل ِّ ْل ُم�ؤْمِ ن ِ
وج ُه َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّ
َ���ات يَ ْغ ُ�ض ْ�ض َن مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ َّ
���ن َويَ ْح َف ْظ َن ُف ُر َ
َو ْليَ ْ�ض ِر ْب َن ب ُِخ ُم ِرهِ َّن َع َلى ُجيُوبِهِ َّن.((({...
وهذه الآية الكريمة تتع ّر�ض لعدّة �أمور:
يغ�ضوا من �أب�صارهم ،ومعنى ّ
 - 1على الم�ؤمنين والم�ؤمنات �أن ّ
الغ�ض في اللغة :الخف�ض
والنق�صان من الطرفّ ،
وغ�ض الب�صر يعني عدم التحديق والإمعان في ال�شيء.
 - 2يجب على الرجال والن�ساء حفظ الفروج ،فالمطلوب االجتهاد في حفظ العفاف
والطهر.
 -3يجب �س ��تر الزينة ،وهناك نوعان من الزين ��ة ،خف ّية وظاهرة ،والخف ّية هي ما تكون
مخف ّية تحت الثياب م�ستورة عن نظر الناظرين ،كالعقد والقراط (الحلق) ولون ال�شعر
والثياب الم�س ��تورة التي فيها زينة .والظاهرة هي الوجه والكفان ،حيث ُ�س ��ئل الإمام
ال�صادق  Qع ّما ُتظه ْر المر�أة من زينتها؟ فقال « :Qالوجه والك ّفين»(((.
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وهذا يعني وجوب �ستر البدن ك ّله با�ستثناء الوجه والك ّفين.
ثم يع ّقب تعالى بعد ذلك بقولهَ ...} :و ْليَ ْ�ض ِر ْب َن ب ُِخ ُم ِرهِ َّن َع َلى ُجيُوبِهِ َّن .{...
والخم ��ر :جمع خمار ،وهو ثوب ُت ّ
ُ
غطي به المر�أة ر�أ�س ��ها ورقبتها ،والجيوب جمع جيب
وهو من القمي�ص مو�ض ��ع ال�ش ��ق الذي ينفتح على المنحر وال�صدر ،ويقال� :إنّ الن�ساء في
النبي  Pكنّ يلب�س ��ن ثياب ًا مفتوحة الجيب ،وكنّ يلقين ُ
الخمر وي�س ��دلنها خلف
ع�ص ��ر ّ
ر�ؤو�سهنّ فتظهر �آذانهنّ و�أقراطهنّ ورقابهنّ و�شيء من نحورهنّ للناظرين ،ف�أمرت الآية
ب�ض ��رب خمرهنّ على جيوبهنّ � ،أي يلقين بما زاد من غطاء الر�أ�س على �ص ��دورهنّ حتى
ي�سترن بذلك �آذانهنّ و�أقراطهنّ و�صدورهنّ .
((( �سورة النور ،الآيتان 30 :ـ .31
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.146

ِين َع َل ْيهِ َّن مِ ن َجلاَ بِيبِهِ َّن َذل َِك �أَ ْدنَى
ِين يُدْ ن َ
ب  } -يَ���ا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُقل ِّ ألَ ْز َواجِ َك َوبَنَات َِك َون َِ�ساء ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
�أَن يُ ْع َر ْف َن َفلاَ يُ�ؤْ َذ ْي َن َو َكا َن اللهَّ ُ َغ ُفو ًرا َّرحِ ي ًما{(((.
وفي هذه الآية �أمر وا�ض ��ح ب�ض ��رورة �إ�س ��دال الجالبيب ،فما معن ��ى الجالبيب وكيف
يكون الإ�سدال؟
الجلباب :هو ثوب ت�شتمل به المر�أة ّ
فيغطي جميع بدنها ،ويطلق �أي�ض ًا على الخمار،
والظاهر �أ ّنه ا�س ��تعمل هنا بمعنى الخمار ،ف�إ�س ��دالها� :س ��تر الجيوب بها ،فهي
ت�ش ��ير �إلى ما هو مذكور في الآية ال�سابقة .و�أ�ض ��يف �إليها هناَ ...} :ذل َِك �أَ ْدنَى
�أَن يُ ْع َر ْف َن َفلاَ يُ�ؤْ َذ ْي َن .{...
والمق�ص ��ود� :أق ��رب �إل ��ى �أن يعرفن �أنهنّ � ُ
أهل ال�س ��تر وال�ص�ل�اح ف�ل�ا ي�ؤذيهنّ �أهل
الف�سوق بالتع ّر�ض لهنّ (((.
مفهومان لحجاب المرأة:
هناك مفهومان للحجاب ي�ؤ ّثران ب�شكل كبير على دور المر�أة ون�شاطها وح�ضورها في
المجتمع:

((( �سورة الأحزاب ،الآية.59 :
((( راجع امليزان يف تف�سري القر�آن.
((( �سورة التوبة ،الآية.71 :
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�سلبي وتطبيقه ب�شكل يعزل المر�أة
المفهوم الأول:النظرة �إلى الحجاب ب�شكل ّ
عن المجتمع ب�شكل كامل ،بحيث ال يبقى لها فعال ّية ممكنة مع هذا الحجاب
وت�صبح حياتها ك ّلها مخت�صرة ببيتها دون ارتباط بالمجتمع ...هذه الطريقة
من الحجاب ال تتما�شى مع الكثير من الآيات القر�آنية كقوله تعالىَ } :وا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر.((({...
َوا ْل ُم�ؤْمِ نَاتُ بَ ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْو ِليَاء بَ ْع ٍ�ض ْ يَ�أ ُم ُرو َن بِا ْل َم ْع ُر ِ
�امي ،فال�س� � ّيدة فاطمة الزهراء O
كم ��ا و�أ ّنه يتنافى مع ال�س ��يرة والتاريخ الإ�س�ل ّ
�امي ،وكذلك ال�س ّيدة زينب Oودورها
كانت ركنا �أ�سا�س� � ّي ًا من �أركان المجتمع الإ�س�ل ّ
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المعروف خ�صو�ص ًا بعد كربالء ،وحملها لهذه الر�سالة الخالدة ،بل حتّى قبل كربالء كان
الن�سائي.
أ�سا�سي خ�صو�ص ًا في المجتمع
ّ
لها دورها ال ّ
إيجابي الذي يحفظ المر�أة في المجتمع ،وي�ضمن
المفهوم الثاني :وهو الحجاب ال ّ
لها الج ّو المنا�سب الذي ي�ساعدها على العمل والف ّعال ّية ،فهو في الحقيقة دفعة
نحو العمل والف ّعال ّية والت�أثير كما كانت �س� � ّيدة الن�ساء Oوكما كانت قبلها
�أ ّمها خديجة ر�ض ��وان اهلل تعالى عليها وكما كانت بعدها ال�س� � ّيدة زينب �سالم
اهلل عليه ��ا وبنات الر�س ��الة ب�ش ��كل عام؛ يق ��ول الإمام الخمين ��ي { :ي� ّؤهل
الإ�س�ل�ام الم ��ر�أة لأن يكون له ��ا  -كالرجل -دور في جميع الأم ��ور ،فكما ي�ؤ ّدي
الرجل دور ًا في جميع الأمور فالمر�أة �أي�ض ًا تمتلك مثل هذا الدور.
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خال�صة الدر�س
�إنّ الحجاب لم يقت�ص ��ر في وجوده على مرحلة مع ّينة من مراحل الم�سيرة الإن�سان ّية،
وكذلك ترك الحجاب ،ف�إ ّننا نجد الحجاب وعدمه قديمين في تاريخ الإن�س ��ان ِق َدم الحقّ
والباطل.
�أثبتت التجربة الإن�سان ّية �أنّ ال�سفور هو �سبب تخ ّلف المجتمعات من الجهة االجتماع ّية
ووقوعها في الم�شاكل الخطيرة التي يئنّ منها عالم الغرب اليوم.
الحج ��اب هو الكم ��ال والتق� � ّدم والطم�أنينة التي يم ّثله ��ا الحقّ  ،وال�س ��فور هو النق�ص
والتخ ّلف واال�ضطراب وفقدان الأمن التي يمثلها الباطل.
أجنبي من النظر �إلى بدن المر�أة.
الحجاب هو منع ال ّ

بالن�سبة �إلى الب�شرة فيجب �سترها بال ريب �سواء في ذلك اللون �أو الخيال.
و�أ ّما الحجم فال يجب �ستره بالكامل بل يجب �ستر التفا�صيل التي تبعث على الفتنة.
أجنبي �إلى ك ّل م ��ا عدا الوجه والك ّفين من بدنها،
يج ��ب �أن تتح ّفظ المر�أة عن نظر ال ّ
عدا ما ا�ستثناه اهلل تعالى في كتابه.
هناك مفهومان للحجاب:
�سلبي وتطبيقه ب�شكل يعزل المر�أة عن المجتمع ب�شكل
 1ــ النظرة �إلى الحجاب ب�شكل ّ
كام ��ل ،بحيث ال يبقى له ��ا ف ّعال ّية ممكنة ،هذه الطريقة ال تتما�ش ��ى مع الكثير من
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هناك �أمران من ظاهر البدن هما :الب�ش ��رة بلونها وخيالها ،والحجم ب�أبعاده الثالثة
(ال�شكل).
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الآي ��ات القر�آنية كقول ��ه تعالىَ } :وا ْل ُم�ؤْمِ نُ���و َن َوا ْل ُم�ؤْمِ نَاتُ بَ ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِليَ���اء بَ ْع ٍ�ض يَ�أْ ُم ُرو َن
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر.((({...
بِا ْل َم ْع ُر ِ
إيجابي الذي يحفظ المر�أة في المجتمع وي�ض ��من لها الجو المنا�س ��ب
 2ــ الحجاب ال ّ
الذي ي�ساعدها على العمل والفعال ّية.

�أ�سئلة حول الدر�س
1 .1هل �أهم ّية الحجاب م�س�ألة جاء بها الإ�سالم فقط؟
2 .2هل للحجاب ت�أثير على �أفراد المجتمع؟ وما هو هذا الت�أثير؟
3 .3هنالك نظرتان ومفهومان للحجاب ما هما؟
ال�سلبي؟
4 .4ما المق�صود بالحجاب
ّ
إيجابي؟
5 .5ما المق�صود بالحجاب ال ّ
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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((( �سورة التوبة ،الآية.71 :

ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
الخميني { والحجاب:
الإمام
ّ
هن ��اك العدي ��د من الق�ص ���ص المتع ّلق ��ة بالحجاب واالخت�ل�اط تنقلها عائل ��ة الإمام
الخمين � ّ�ي { ف ��ي حياته اليوم ّية لتكون در�س� � ًا وعب ��رة لنا ،وننقل من هذه الق�ص ���ص
والكلمات:

 - 3تق ��ول ال�س� � ّيدة فاطمة الطباطبائي« :ل ��م يكن الإمام يرى من �ض ��رور ٍة للتحدّث
مع غير المحارم من الن�ساء ،لذلك ك ّنا ال نجل�س مع �أيّ من �أحفاده �إذا بلغ �سنّ
�رعي في غرف ٍة واحدة في بيت الإم ��ام ،والطريف �أ ّنه �إذا دخل �أح ُد
التكلي ��ف ال�ش � ّ
ه� ��ؤالء غرف ��ة الإم ��ام ونحن عنده ل ��م يكن ي�أمرن ��ا بالخروج ب ��ل كان يطلب من
حفيده �أن يخرج� ،أو �إذا كنتُ عنده و�أراد حفي ٌد له بلغ �سنّ التكليف �أن يدخل عليه
((( ملحق �صحيفة �إطالعات1369/3/14 ،هـ�.ش.
((( جملة “زن روز” ،العدد .1267
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 - 1ال�س ّيدة فاطمة الطباطبائي« :كان الإمام يت�أ ّذى ب�ش ّد ٍة �إذا ر�أى من �أحدٍ ما يخالف
ال�ش ��رع ويتغ ّير حاله بو�ض ��وح ،وكان ي ّنبهنا مث ً
ال �إلى االلت ��زام الكامل بالحجاب
�رعي المجاز  ،ونحن نجل�س على
�إذا ظه ��ر م ��ن �أيدي �إحدانا �أكثر من الح ّد ال�ش � ّ
مائدة الطعام»(((.
يهتم الإمام بها كثير ًا
 - 2تقول ال�س� � ّيدة عاطفة الإ�ش ��راقي« :من الق�ض ��ايا التي كان ّ
�إجتن ��اب االخت�ل�اط بين غير المحارم ،و�أتذ ّكر �أنّ عمري لم يكن قد تجاوز ع�ش ��ر
�س ��نين عندما ناداني مر ًة؛ وكنت �ألعب مع �إخوتي وابن خالتي لعبة االختفاء وكنتُ
محجبة �أي�ض� � ًا لك ّنه رغم ذلك قال لي« :ال يوجد ٌ
فرق بينكِ وبين �أختك الكبيرة
ّ
فكيف تلعبين مع الأوالد وهي ال تلعب معهم؟!»(((.
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وهذا الحفي ُد هو بمثلِ �سنّ ولدي نهاه عن الدخول ب�سبب ح�ضوري عنده»(((.
 - 4تقول ال�س� � ّيدة زهراء الم�صطفوي« :يت�شدّد الإمام فيما يرتبط باالختالط بين
غير المحارم ،فمث ً
ال � ّإن �أعمار �أبنائي و�أبناء �أخي ال�س� � ّيد �أحمد متقاربة وهي ما
بي ��ن ( )16/15عام� �اً ،ف� ��إذا دُعينا يوماً لتن ��اول طعام الظهيرة ف ��ي بيت الإمام ال
ن�ص ��طحبهم معنا ،و�إذا ا�ص ��طحبناهم ذهبوا �إلى بيت ال�س� � ّيد �أحمد حيث يتناول
الرج ��ال طعامه ��م هناك ،فيما تتناول البنات الطعام معنا في غرفة والدتنا في
بيت الإمام لكي ال يجل�س الأبناء من غير المحارم و�إن كانوا �أرحاماً على مائد ٍة
واحدة ،بل وكان ي�ؤكد على �أ ّنه ال حاجة لأن ي�س ِّلم بع�ضهم على بع�ض فهذا لي�س
بواجب »(((.
 - 5ال�س� � ّيدة زه ��راء الم�ص ��طفوي« :كان عم ��ري ( )15عام� �اً عندما ت ��ز ّوج المرحوم
ال�شيخ الإ�شراقي �أختي ،وقد دعانا يوماً �إلى م�أدب ٍة في منزله ،وعندما دخلتُ مع
والدي �إلى منزله ،خرج ال�شيخ الإ�شراقي �إلى حديقة المنزل ال�ستقبالنا ،فقلت
لوال ��دي :هل �أ�س� � ّل ُم عليه؟ �أجاب :لي�س ال�س�ل�ام واجباً ،فا�ض ��طررت �إلى المرور
عبر الحديقة لكي �أتج ّنب ال�سالم عليه».
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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((( ملحق �صحيفة �إطالعات1369/3/14 ،هـ�.ش.
((( جملة “�شاهد بانوان” ،العدد .149

الدر�س اخلام�س
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المقدمة:
ّ
�إنّ االختالط ب�شكل عا ّم هو �أر�ض خ�صبة للوقوع في الكثير من االنحرافات ال�سلوك ّية
والنف�س� � ّية ،التي قد ت�س ��تدرج الإن�سان على هذين الم�ستو َيين ليجد نف�سه في لحظة ما قد
َف َق َد ك ّل الدفاعات النف�س ّية التي تقف في وجه و�سو�سات ال�شيطان والنف�س الأ ّمارة بال�سوء،
و�أ�صبح �صريع ًا تحت �سلطة �إبلي�س اللعين بعيد ًا عن الرحمة الإله ّية ،فمثل هذه ال�ساحات
المختلطة هي في الحقيقة من الأهداف ال�س ��هلة التي ي�ص� � ّوب �إليها �إبلي�س وجنوده ك ّل ما
بحوزته ��م من �أ�س ��لحة وفتن وزخارف و�أوه ��ام لع ّلهم ينالون من الإن�س ��ان ويتح ّقق هدف
�إبلي�س اللعين:
ي���ن [ ِ�إ َّال عِ بَ���ا َد َك مِ ْن ُه ُم
����ض َولأُ ْغ ِويَ َّن ُه ْم َ�أ ْج َمعِ َ
} َق���ا َل َر ِّب ِب َم����آ �أَ ْغ َو ْيتَنِ���ي لأُ َزيِّن َّ
َ���ن لَ ُه ْم فِ���ي الأَ ْر ِ
ا ْل ُم ْخ َل ِ�ص َين{(((.

ما معنى االختالط؟
المق�صود من االختالط هو اجتماع الرجال والن�ساء في مكان واح��د� ،سواء
في بيت �أو �سوق �أو طريق ...فك ّل لقاء لأحد الجن�سين مع الآخر هو نوع من �أنواع
االختالط.

الإخ����������������������ت�����������ل����������اط

الخا�ص ��ة التي تحتّم معرفة الحدود ال�ش ��رع ّية التي
م ��ن هنا كان لالختالط خطورته
ّ
تمنع الإن�س ��ان من الوقوع في �شرك �إبلي�س وجنوده ،وت�ؤ ّمن له الحماية والح�صانة الكافية
ليبقى عزيز ًا في هذه الدنيا فائز ًا في الآخرة.
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((( �سورة احلجر ،الآيتان 39 :ـ .40

ف�سرناه بهذا المعنى الوا�سع ــ �إذا �أمكن اجتنابه ل�شخ�ص �أو �شخ�صين
واالختالط ــ �إذا ّ
متع�سر بالن�سبة للمجتمع عموم ًا ،لأنّ الإن�سان يعي�ش عادة في مجتمع مختلط
فهو بالت�أكيد ّ
يع�س ��ر معها فر�ض ُعزلة الرجال عن الن�س ��اء ب�ش ��كل كامل ،بل
ولأفراده حاجات متبادلة ُ
كالحج ،وكذلك الجهاد
نجد االختالط موجود ًا حتّى في بع�ض الأمور ال�شرع ّية الأ�سا�س ّية
ّ
النبي الأعظم  Pحيث كان للن�ساء دو ٌر �أ�سا�س في المعركة من
كما ُي�س ��تفاد من �س ��يرة ّ
مداواة الجرحى و�سقي الماء ونحو ذلك...
تقليل االختالط:
�إنّ كون االختالط �ض ��رورة ف ��ي بع�ض جوانبه ال يكفي لال�ست�س�ل�ام له وقبوله على ك ّل
ح ��ال ،لأنّ ال�ض ��رورات ُتق ّدر بمقدارها ،لذلك ينبغي تقلي ��ل االختالط �إلى �أق ّل ح ّد ممكن
ق�صة كليم اهلل مو�سى  Qوابنتَي نب ّيه �شعيب
كما �أر�شدنا القر�آن الكريم �إلى ذلك في ّ
 ،Qيقول تعالى:
} َولَ َّم���ا َو َر َد َماء َمدْ يَ َن َو َج َد َع َل ْيهِ ُ�أ َّم ًة ِّم َن الن َِّا�س يَ ْ�س ُق���و َن َو َو َج َد مِ ن ُدونِهِ ُم ا ْم َر�أتَ ْي ِن تَ ُذودَانِ َقا َل َما
خَ ْطبُ ُك َما َقالَتَا لاَ نَ ْ�سقِ ي َحتَّى يُ ْ�صدِ َر ال ِّر َعاء َو�أَبُونَا � َش ْي ٌخ َكبِير{(((.
الخلوة المح ّرمة:
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ح ّرمت ال�ش ��ريعة المق ّد�س ��ة نوع ًا من االختالط ،وهو االختالط الذي ي�ص ��ل �إلى ح ّد
�شروط يذكرها الإمام الخميني { بقوله:
الخلوة بين الرجل والمر�أة الأجنب ّيين� ،ضمن ٍ
«�إذا اجتم ��ع الرج ��ل والم ��ر�أة ف ��ي مح ّلة خلوة ،بحي ��ث لم يوجد �أح ٌد هن ��اك ،وال يتم ّكن
الغير من الدخول ،ف�إن كانا يخافان الوقوع في الحرام فيجب �أن يتركا المكان»(((.
ويكفي �أن يكون الحرام بمقدار النظرة المح ّرمة ،فمثل هذه الخلوة مح ّرمة بنف�س ��ها،
وف ��ي الرواية عن علي « :Qال يخلو بامر�أة رجل ،فم ��ا من رجل خال بامر�أة �إلاّ كان
ال�شيطان ثالثهما»(((.
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.23 :
((( تو�ضيح امل�سائل للإمام اخلميني (قده) امل�س�ألة رقم .2445
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،14ص.265

وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق �« :Qأخذ ر�س ��ول اهلل  Pعل ��ى الن�س ��اء �أن ال ين َ
ِحن ،وال
َ
يخم�شن وال يقعد َن مع الرجال في الخالء»(((.
ضوابط االختالط الحالل:
�إذا لم تح�ص ��ل الخلوة فاالختالط لي�س مح ّرم ًا بنف�س ��ه ،ولكنّ هذا ال يعني عدم وجود
حواجز �شرع ّية...
وهناك العديد من الحدود التي يجب �أو ينبغي االلتفات �إليها واجتنابها عند اختالط
الرجل بالمر�أة ن�شير �إلى بع�ضها:

تخت�ص بالخروج بل ت�ش ��مل
والخ ��روج هنا مثال لما يح ّقق االختالط ،لذا فالحرمة ال
ّ
مطلق االختالط حتّى لو ح�صل في البيت.
بحا�س ��ة
 3ـ اللم� ��س والم�ص ��افحة� :إنّ اللم�س والم�ص ��افحة من المفا�س ��د المتع ّلقة ّ
أجنبي ،وقد ورد عن ر�سول اهلل « :Pمن �صافح
اللم�س ،فيحرم لم�س ب�شرة ال ّ
امر�أة حراماً جاء يوم القيامة مغلوال ث ّم ي�ؤمر به �إلى النار»(((.
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .449
((( �أمايل ال�صدوق� ،ص.509
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.770
((( توثيق و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.197

الإخ����������������������ت�����������ل����������اط

 1ـ التب� � ّرج والزين ��ة� :إنّ التبرج والزينة م ��ن الأمور التي يحرم على المر�أة �إظهارها
النبي « :Pونهى �أن تتز ّين لغير
أجنبي ،وف ��ي حديث المناهي عن ّ
للرجل ال ّ
زوجها ف�إن فعلت كان ح ّقاً على اهلل �أن يحرقها بالنار»(((.
 2ـ الرائحة والطيب� :إنّ الطيب والرائحة �شبيهة بالتب ّرج �أي�ض ًا ولكنّ التب ّرج تدركه
حا�سة ال�ش ��م ،لذلك فمع وجود المف�سدة
حا�س ��ة الب�ص ��ر ،و�أ ّما الطيب فتدركه ّ
ّ
�روج بالطيب واالخت�ل�اط فيه ،وعن جاب ��ر بن يزيد قال� :س ��معت
يح ��رم الخ � ُ
علي الباق ��ر  Lيقول« :وال يجوز له ��ا �أن تتط ّيب �إذا
�أب ��ا جعف ��ر مح ّمد بن ّ
خرجت من بيتها»(((.
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وعن الإمام الباقر « :Qوال يجوز للمر�أة �أن ت�صافح غي َر ذي محرم �إلاّ من وراء
ثوبها»(((.
فالحرمة من الطرفين ،يحرم على الرجل �أن ي�ص ��افح المر�أة وكذا يحرم على المر�أة
�أن ت�صافح الرجل.
 4ـ الخ�ضوع في القول :بمعنى الميوعة في طريقة الكالم ،وقد نهى اهلل تعالى عن
ذلك في قوله تعالى:
} يَ���ا ن َِ�س���اء ال َّنب ِِّي لَ ْ�ست َُّن َك�أَ َحدٍ ِّم َن الن َِّ�ساء �إِنِ اتَّ َق ْيت َُّن َفلاَ تَ ْخ َ�ض ْع َن بِا ْل َق ْولِ َفيَ ْط َم َع الَّذِ ي فِي َق ْلبِهِ َم َر ٌ�ض
َو ُق ْل َن َق ْولاً َّم ْع ُرو ًفا{(((.
فه ��ذه الآية الكريمة تلفت �إلى خطورة دور ن�س ��اء النب � ّ�ي  Pو�أنهنّ �أولى من غيرهنّ
بااللتزام بهذه التكاليف الإ�سالم ّية ،التي هي عا ّمة لك ّل الن�ساء ،ومن هذه التكاليف عدم
الخ�ض ��وع في القول ،فعلى المر�أة الم�س ��لمة �أن تتح ّدث ب�أ�سلوب ُمتّزن بعيد ًا عن الأ�ساليب
التي تت�س ّبب بفتنة ال ُم�ستمع من الرجال ،خ�صو�صا الذين في قلوبهم مر�ض.
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 5ـ الإمعان في النظر :يقول تعالى:
وج ُه ْم َذل َِك َ �أ ْز َكى لَ ُه ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ خَ بِي ٌر ِب َما
} ُقل لِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين يَ ُغ ُّ�ضوا مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ ْم َويَ ْح َف ُظوا ُف ُر َ
وج ُه َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن ِ�إلاَّ َما َظ َه َر
يَ ْ�صنَ ُعو َن [ َو ُقل لِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َِات يَ ْغ ُ�ض ْ�ض َن مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ َّن َويَ ْح َف ْظ َن ُف ُر َ
مِ ْن َها َو ْليَ ْ�ض ِر ْب َن ب ُِخ ُم ِرهِ َّن َع َلى ُجيُوبِهِ َّن.((({...
يغ�ضوا من �أب�صارهم ،ومعنى ّ
فعلى الم�ؤمنين والم�ؤمنات �أن ّ
الغ�ض في اللغة :الخف�ض
والنق�صان من الطرفّ ،
وغ�ض الب�صر يعني عدم التحديق والإمعان في ال�شيء.
النبي الأكرم « :Pا�ش ��ت ّد غ�ض ��ب اهلل على ام ��ر�أة ذات بعل م�ل��أت عينها من
وع ��ن ّ
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.770
((( �سورة الأحزاب ،الآية.32 :
((( �سورة النور ،الآيتان 30 :ـ .31

غي ��ر زوجه ��ا �أو غي ��ر ذي مح� � َرم منها ،ف�إ ّنه ��ا �إن فعلت �أحب ��ط اهلل (ع ّز وج� � ّل) ك ّل عمل
عملته.(((»...
وعن الإمام ال�صادق « :Qالنظرة �سهم من �سهام �إبلي�س م�سموم ،وكم من نظرة
�أورثت ح�سرة طويلة»(((.
وعن ��ه « :Qالنظ ��رة بعد النظ ��رة تزرع في القلب ال�ش ��هوة وكفى بها ل�ص ��احبها
فتنة»(((.
و�أ ّما �إن كانت النظرة ب�شهوة فتحرم حتّى النظرة الأولى.
 6ـ المزاح وكثرة ال�ض ��حك :ينبغي �أن تحافظ المر�أة على ر�ص ��انتها عند االختالط
وال تطلق العنان لنف�س ��ها لتظهر وك�أ ّنها ذات �شخ�ص ّية خفيفة تميل مع الأهواء
ب�س ��هولة ،فكثرة المزاح وال�ض ��حك هو من �أكثر الأمور التي ُتظهر خ ّفة المر�أة
وعدم ر�صانتها في المجتمع المختلط ،وفي الرواية عن ر�سول اهلل « :Pمن
فاكه امر�أة ال يملكها حب�سه اهلل بك ّل كلمة في الدنيا �ألف عام»(((.

هذه هي الحدود الأ�سا�س ّية التي ينبغي مراعاتها عند االختالط.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص116
((( الكايف ،ج� ،5ص.559
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.192
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.198
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.144

الإخ����������������������ت�����������ل����������اط

فالمزاح يرفع الحواجز النف�س ّية ويم ّهد الطريق �أمام � ّأي انزالق محتمل.
قال �أبو ب�ص ��ير :كنت �أُقرئ امر�أة كنت �أع ّلمها القر�آن فمازحتها ب�ش ��يء فقدمت على
�أب ��ي جعف ��ر  Qفقال ليّ � :أي �ش ��يء قلت للم ��ر�أة؟ ّ
فغطيت وجه ��ي ،فقال « :Qال
ّ
تعودن �إليها»(((.
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خال�صة الدر�س
االختالط ب�ش ��كل عام هو �أر�ض خ�ص ��بة للوقوع في الكثير من االنحرافات ال�س ��لوك ّية
والنف�س ّية.
ول ّما كان االختالط بهذه الخطورة ،كان من المحتم معرفة الحدود ال�شرع ّية التي تمنع
الإن�سان من الوقوع في �شرك �إبلي�س وجنوده ،وت�ؤ ّمن له الحماية والح�صانة الكافية.
المق�صود من االختالط هو اجتماع الرجال والن�ساء في مكان واحد� ،سواء في بيت �أو
�سوق �أو طريق ...فك ّل لقاء لأحد الجن�سين مع الآخر هو نوع من �أنواع االختالط.
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ح ّرمت ال�ش ��ريعة المق ّد�سة االختالط الذي ي�ص ��ل �إلى ح ّد الخلوة بين الرجل والمر�أة
الأجنب ّيين ،وهناك �أمران �أ�سا�س ّيان في تح ّقق الحرمة:
 1ــ �أن يكونا في مكان لوحدهما ي�أمنان من دخول �أحد عليهما فيه.
 2ــ عدم الأمن من الف�ساد ،ولو كان الف�ساد بمقدار النظرة المح ّرمة.
هناك العديد م ��ن الحدود التي يجب �أو ينبغي االلتفات �إليها واجتنابها عند اختالط
الرجل بالمر�أة ن�شير �إلى بع�ضها:
 1ــ التب ّرج والزينة.
 2ــ الرائحة والطيب.
 3ــ اللم�س والم�صافحة.
 4ــ الخ�ضوع في القول :بمعنى الميوعة في طريقة الكالم.
 5ــ الإمعان في النظر.
 6ــ ال ُمزاح وكثرة ال�ضحك.

�أ�سئلة حول الدر�س
1 .1ما هي الآثار االجتماع ّية لالختالط؟
2 .2ما المق�صود باالختالط؟
3 .3ما الفرق بين االختالط والخلوة المح ّرمة؟
4 .4ما هما ال�شرطان اللذان يح ّققان الخلوة المح ّرمة؟
5 .5ما الذي ينبغي للمر�أة �أن تتح ّرز عنه في المجال�س المختلطة؟

ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
عطاء خديجة  Oلحفظ الر�سالة:
ُ
الإخ����������������������ت�����������ل����������اط

ف ��ي الوق ��ت الذي كان في ��ه الر�س ��ول الأكرم  Pيعان ��ي الأذى ،ويكابد الم�ص ��اعب،
كان هن ��اك من يط ّيب خاطره ،ويخ ّفف عنه �آالمه ،وين�س ��يه همومه و�أحزانه� ،إ ّنها المر�أة
العظيمة خديجة بنت خويلد .O
كان وج ��ود خديج ��ة  Oعامال مه ّم ًا في حياة الر�س ��ول الأك ��رم  ،Pوفي حياة
الإ�سالم حينما كان في بدء نموه ،ولو لم يكن لوجودها هذه الأهم ّية الكبيرة ل ّما ع ّز على
الر�س ��ول  Pفراقها ول ّما ه ّد موتها ركنه ،و�س ّمى العا ّم الذي انتقلت فيه �إلى بارئها عام
الأحزان ،وظ ّل يذكرها ويذكر ف�ضلها طيلة حياته.
ف�إنّ خديجة  Oل ّما تزوجت بر�سول اهلل  Pلم ت� ُأل جهد ًا في و�ضع ك ّل �إمكاناتها
الماد ّية والمعنو ّية في �سبيل ن�صرته ،وهي التي قالت البن عمها ورقة ابن نوفل� :أعلن ب�أنّ
جميع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمد ،يت�ص� � ّرف فيه كيف �ش ��اء ،فوقف
اب ��ن عمه ��ا ورقة بن نوف ��ل بين زمزم والمقام ونادى ب�أعلى �ص ��وته :يا معا�ش ��ر العرب �إنّ
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خديجة ت�ش ��هدكم �أ ّنها وهبت نف�س ��ها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها لمح ّمد بن
عبد اهلل � ،Pإجال ًال له و�إعظام ًا لمقامه....
ّثم بعد ذلك كان الح�صار الذي �أحكمته قري�ش على ر�سول اهلل  Pوعلى ك ّل عائلته
خطر واجهه  ،Pوهنا كان ��ت �أموال خديجة O
و�أقربائه وبني ها�ش ��م عا ّم ��ة �أكبر ٍ
للمحا�صرين ،فكانت ت�شتري المواد الإ�ستهالك ّية ب�أ�ضعاف
هي مفتاح الح�صار والمتن ّف�س
َ
�أثمانها كي ي�أكل المحا�ص ��رون حتّى م ّرت �س ��نوات الح�ص ��ار الثالث ب�أم ��ان على من في
ال�شعب ،و�أحبطت بذلك ما د ّبرته وحاكته لهم قري�ش.
وتنق ��ل الرواي ��ات �أن م ��ا �أنفقت ��ه خديجة  Oبل ��غ �أربعين �ألف� � ًا و�أربعي ��ن �ألف ًا من
الدنانير.
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الدر�س ال�ساد�س

احل�� � � � �ي� � � � ��اء وال� � � �ع � � � ّ�ف � � ��ة
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الحيــــــــــــــاء

حي ��ث امتنعتا ع ��ن الدخول بين الرجال ّ
وف�ض ��لتا االنتظ ��ار حتّى يخلو الم ��كان لهما،
وهذا له ارتباط وا�ض ��ح بالحياء ورف�ض االختالط .والثاني ��ةَ } :ف َجاء ْت ُه �إِ ْحدَا ُه َما تَ ْم�شِ ي َع َلى
ْا�ست ِْحيَاء.{...
فهنا يوجد ت�صريح بالحياء الذي كانت تتح ّلى به هذه المر�أة ال�صالحة.
فلماذا الحياء؟

احل����������ي����������اء وال������ع������ف������ة

لقد ق ّدم القر�آن الكريم نماذج من الن�س ��اء ال�ص ��الحات ،وب ّين �س ��لوكهنّ و�ص ��فاتهنّ ،
ومن بين هذه ال�صفات الحياء ،يقول تعالى:
} َولَ َّما َو َر َد َماء َمدْ يَ َن َو َج َد َع َل ْيهِ �أُ َّم ًة ِّم َن الن َِّا�س يَ ْ�س ُقو َن َو َو َج َد مِ ن ُدونِهِ ُم ا ْم َر�أتَ ْي ِن تَ ُذودَانِ َقا َل َما
خَ ْطبُ ُك َما َقالَتَا لاَ نَ ْ�سقِ ي َحتَّى يُ ْ�صدِ َر ال ِّر َعاء َو�أَبُونَا � َش ْي ٌخ َكبِي ٌر [ َف َ�س َقى لَ ُه َما ثُ َّم تَ َولَّى �إِلَى ال ِّظ ِّل َف َقا َل
َر ِّب ِ�إنِّي ِل َما �أَن َز ْلتَ ِ�إلَ َّي مِ ْن خَ ْي ٍر َفقِ ي ٌر [ َف َجاء ْت ُه ِ�إ ْحدَا ُه َما تَ ْم�شِ ي َع َلى ْا�ست ِْحيَاء َقالَ ْت ِ�إ َّن �أَبِي يَدْ ُع َ
وك
ِليَ ْج ِزيَ َك �أَ ْج َر َما � َس َق ْيتَ لَنَا َف َل َّما َجاء ُه َو َق َّ�ص َع َل ْيهِ ا ْل َق َ�ص َ�ص َقا َل لاَ تَ َخ ْف
نَ َج ْوتَ مِ َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظالِمِ َين{(((.
ق�ص ��ة لقاء مو�س ��ى  Qمع ابنتي �ش ��عيب  ،Qو ُتظهر �صفة
تق�ص هذه الآيات ّ
ّ
هاتين ال�ص ��الحتين وحياءهما ب�شكل وا�ضح في م�س� ��ألتين ،الأولىَ ...} :قالَتَا لاَ نَ ْ�سقِ ي َحتَّى
يُ ْ�صدِ َر ال ِّر َعاء .{...
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((( �سورة الق�ص�ص ،الآيات 23 :ـ .25

أهم ّية الحياء:
ع ��ن ر�س ��ول اهلل « :Pالحي ��اء والإيم ��ان في ق ��رن واحد ف�إذا ُ�س ��لب �أحدهم ��ا �أتبعه
الآخر»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qال �إيمان لمن ال حياء له»(((.
يظه ��ر م ��ن هذه الرواي ��ات �أنّ هناك ارتباط ًا وثيق� � ًا بين الإيمان والحياء ،حتّى �ص ��ار
الإيمان غير ممكن التح ّقق من دون الحياء!.
وهذا يعني �أنّ عدم وجود الحياء �س ��ينعك�س على �س ��لوك ّيات الإن�س ��ان ف ��ي هذه الدنيا
بحي ��ث يجعل ��ه بعيد ًا ك ّل البعد عن �س ��لوك الإن�س ��ان الم�ؤم ��ن الملتزم ،وحي ��ث �إنّ �أعمال
الإن�س ��ان و�س ��لوك ّياته �س ��تنعك�س في الآخرة ،ف�إنّ �ص ��ورة عدم الحياء �س ��تكون في الآخرة
خ�سران ًا مبين ًا!.
وقد ورد عن ر�سول اهلل « :Pمن لم يكن له حيا ٌء في الدنيا لم يدخل الج ّنة»(((.
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�إنّ الحياء مطلوب من الإن�سان ب�شكل عا ّم ،ولك ّنه مطلوب من الن�ساء ب�شكل �آكد ،فعن
ق�سم الحياء ع�شرة �أجزاء فجعل في الن�ساء ت�سعة وفي الرجال
ر�سول اهلل ّ �« :Pإن اهلل ّ
واحداً»(((.
ممن؟
الحياء ّ
�أ ـ من اهلل تعالى:
للنبي � :Pأو�ص ��ني ،فقال « :Pا�س ��تحي م ��ن اهلل كما ت�س ��تحيي من الرجل
قي ��ل ّ
ال�صالح من قومك»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،8ص.517
((( الكايف ،ج� ،2ص.106
((( كنز العمال ،ج� ،3ص.125
((( كنز العمال ،ج� ،3ص.127
((( بحار الأنوار ،ج� ،68ص.336

النبي  Pوالأئ ّمة :R
ب ـ من ّ
فعن الباقر ّ �« :Qإن �أعمال العباد تعر�ض على نب ّيكم ك ّل ع�شية خمي�س ،فلي�ستحي
�أحدكم �أن ُيع َر�ض على نب ّيه العمل القبيح»(((.
وعن يعقوب بن �ش ��عيب قال� :س� ��ألت �أبا عبد اهلل  Qعن قوله تعال ��ىْ ...} :اع َم ُلو ْا
َف َ�سيَ َرى اهلل َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سولُ ُه َوا ْل ُم�ؤْمِ نُون ،((({...قال « :Qهم الأئ ّمة .(((»R
ج ـ الحياء من المالئكة:
«لي�ستح �أحدكم من ملكيه اللذين معه كما ي�ستحي من رجلين
عن ر�سول اهلل :P
ِ
�صالحين من جيرانه وهما معه بالليل والنهار»(((.
د ـ الحياء من النا�س:
ي�ستح من اهلل �سبحانه»(((.
ي�ستح من النا�س لم ِ
علي « :Qمن لم ِ
عن ّ
هـ ـ الحياء من النف�س:

علي « :Qالحياء ي�ص ّد عن فعل القبيح»(((.
وعن ّ
وعنه « :Qالحياء مفتاح ك ّل خير»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،23ص.344
((( �سورة التوبة ،الآية.105 :
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ج� ،7ص.165
((( كنز العمال ،ج� ،3ص.118
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.718
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.719
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.717
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.28
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.33
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عن علي �« :Qأح�سن الحياء ا�ستحيا�ؤك من نف�سك»(((.
مما؟
الحياء ّ
عن ر�سول اهلل « :Pالحياء هو الدين ك ّله»(((.
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�إنّ هذه الروايات بمجملها ت�شير �إلى �أنّ على الإن�سان �أن ي�ستحي من ارتكاب المعا�صي،
وعليه �أن ي�ستحي من ترك الواجبات وفعل المح ّرمات!؛ لأنّ الذي ي�ستحي من اهلل تعالى ال
يمكن �أن يع�صيه وهو ينظر �إليه ،وكذلك الذي ي�ستحي من النبي Pال يمكن �أن يقع في
النبي  ...Pنعم �إنّ الحياء هو الدين
المع�صية وهو يعلم �أنّ مع�صيته هذه �ستُعر�ض على ّ
علي «:Qعلى قدر
كله! ومتع ّلقه هو الدين ك ّله .فك ّلما ازداد الحياء ازداد الدين ،وعن ّ
الحياء تكون العفة»(((.
ولكن على رغم ذلك هناك بع�ض الأمور التي ن�شير �إليها كمفردات للحياء:
�أ ـ الحياء في ال�ستر:
عن ر�س ��ول اهلل � Pأ ّن ��ه قال�«:أ ّيه ��ا النا�س � ّإن اهلل يح � ّ�ب من عباده الحياء وال�س ��تر
ف�أ ّيكم اغت�سل فليتوا َر من النا�س ف� ّإن الحياء زينة الإ�سالم»(((.
ب ـ الحياء في النظر:
ِين يَ ُغ ُّ�ضوا مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ ْم.((({...
يقول تعالىُ } :قل لِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ج ـ الحياء في القول:
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عن ر�سول اهلل ّ �« :Pإن اهلل ح ّرم الج ّنة على ك ّل فاح�ش بذيء قليل الحياء ال يبالي
ما قال وما قيل فيه»(((.

((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.327
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص.488
((( �سورة النور ،الآية.31 :
((( بحار الأنوار ،ج� ،76ص.112

العفــــــــــــــة
ّ

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص.263
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2006
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.21
((( �سورة البقرة ،الآية.273 :
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص ،15احلكمة .68
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العفة:
معنى ّ
الع ّفة هي �صفة نف�سان ّية في الإن�سان .يمكن التع ّرف �إليها من خالل �آثارها التي تظهر
علي « :Qال�صبر عن ال�شهوة
على الإن�سان ،هذه الآثار ذك َرتها بع�ض الروايات ،فعن ّ
ع ّفة»(((.
وعنه « :Qالعفاف زهادة»(((.
دني ،عنه « :Qالعفاف ي�ص ��ون النف�س
وهي �ص ��ون النف�س وتنزيهها عن ك ّل � ٍ
أمر ّ
وينزهها عن الدنايا»(((.
هذه ك ّلها من �آثار الع ّفة التي ت�شير �إليها.
العفة عن أي شيء؟
ّ
متع ّلقات الع ّفة كثيرة ن�شير هنا �إلى بع�ضها:
�أ ـ الع ّفة عن �إظهار الحاجة الماد ّية:
ح�ص��� ُرو ْا فِي َ�سب ِِيل ا ِهلل َال يَ ْ�ستَطِ ي ُعو َن َ�ض ْربً���ا فِي الأَ ْر ِ�ض يَ ْح َ�سبُ ُه ُم
يق ��ول تعالىِ } :ل ْل ُف َق َراء الَّذِ َين ُ�أ ِ
ا ْل َجاهِ ُل �أَ ْغ ِنيَاء مِ َن ال َّت َع ُّف ِف.((({...
علي « :Qالعفاف زينة الفقر»(((.
وعن ّ
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ب ـ الع ّفة في ت�شديد الحجاب:
يقول تعالىَ } :وا ْل َق َواعِ ُد مِ َن الن َِّ�ساء اللاَّ تِي لاَ يَ ْر ُجو َن ِن َك ًاحا َف َل ْي َ�س َع َل ْيهِ َّن ُجن ٌَاح �أَن يَ َ�ض ْع َن ِثيَابَ ُه َّن
َغ ْي َر ُمتَبَ ِّر َج ٍات ب ِِزينَةٍ َو�أَن يَ ْ�ستَ ْعفِ ْف َن خَ ْي ٌر لَّ ُه َّن َواللهَّ ُ َ�سمِ ٌيع َعل ٌِيم{(((.
ج ــ الع ّفة عن ال�شهوة:
يقول تعالىَ } :و ْليَ ْ�ستَ ْعفِ ِف الَّذِ َين لاَ يَ ِجدُو َن ِن َك ًاحا َحتَّى يُ ْغ ِنيَ ُه ْم اللهَّ ُ مِ ن َف ْ�ضلِهِ .((({..
وه ��ذه الع ّف ��ة يج ��ب �أن تزداد ك ّلم ��ا ازدادت الم ��ر�أة جما ًال ،وعن عل � ّ�ي « :Qزكاة
الجمال العفاف»(((.
د ــ الع ّفة عن �أكل الحرام:
عن علي �« :Qإذا �أراد اهلل بعبدٍ خيراً � ّ
أعف بطنه وفرجه»(((.
وه ��ذا ينعك�س على طلب الإن�س ��ان للدنيا ،فعن عل ��ي « :Qعلى ق ��در الع ّفة تكون
القناعة»(((.
العفة:
ثمرات ّ
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لقد �أ�ش ��ارت الروايات �إلى العديد من الثمرات والبركات التي تترتّب على الع ّفة نذكر
منها:
 1ـ حسن المظهر:

علي « :Qمن ع ّفت �أطرافه ح�سنت �أو�صافه»(((.
فعن ّ
وع ��ن �أبي جعفر ّ �« :Qأم ��ا لبا�س التقوى فالعف ��افّ � ،إن العفيف ال تبدو له عورة
((( �سورة النور ،الآية.60 :
((( �سورة النور ،الآية.33 :
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص.46
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.842
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.327
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.464

و�إن كان عاري� �اً م ��ن الثياب ،والفاجر بادي العورة و�إن كان كا�س ��ياً من الثياب ،يقول اهلل
ا�س ال َّت ْق َو َى َذل َِك خَ ْي ٌر.(((»((({...
}َ ...و ِلبَ ُ
 2ـ الوقاية:

علي « :Qلكاد العفيف �أن يكون ملكاً من المالئكة»(((.
فعن ّ
فهذه الرواية ت�ش ��ير �إلى �أنّ الع ّفة �س ��بب في ترك المعا�ص ��ي والق ��رب من اهلل تعالى،
بحيث ي�ص ��بح �س ��لوكه ك ّله طاعة هلل تعالى وك�أنّ العفيف ملك م ��ن المالئكة ،وكلمة �أمير
الم�ؤمنين « :Qثمرة الع ّفة ال�صيانة»((( .ت�شير �إلى ذلك �أي�ض ًا.
 3ـ الثواب العظيم:

علي « :Qطوبى لمن تح ّلى بالعفاف»(((.
فعن ّ
وعنه« :Qما المجاهد ال�شهيد في �سبيل اهلل ب�أعظم �أجراً م ّمن قدر ّ
فعف»(((.
والعفة:
من منافيات الحياء
ّ
 1ـ التشبّه بالرجال:

((( �سورة الأعراف ،الآية.26 :
((( بحار الأنوار ،ج� ،68ص.272
((( نهج البالغة ،احلكمة .466
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.208
((( مو�سوعة �أحاديث �أهل البيت ،ال�شيخ فادي النجفي ،ج� ،7ص .215
((( نهج البالغة ،احلكمة .466
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.552
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ذكرن ��ا فيما �س ��بق �أن هناك �أمور ًا تنا�س ��ب الرجل و�أخرى تنا�س ��ب الم ��ر�أة ،وقد �أ ّكد
الإ�سالم على �ضرورة �أن يلتزم ك ّل منهما بما ينا�سبه ،فال يقتحم الرجل ما ينا�سب المر�أة
وال تقترف المر�أة ما ينا�سب الرجل وال يتنا�سب مع حيائها وع ّفتها ،لأنّ ما ي�صلح لأحدهما
النبي الأكرم  Pعلى ذلك حت ��ى لعن المر�أة التي
ق ��د يكون مف�س ��د ًا للآخر ،وقد �ش ��دد ّ
تتخ ّلى عما ينا�س ��بها لتت�ش ّبه بالرجال فقد ورد عنه « :Pلعن اهلل المت�ش ّبهات بالرجال
من الن�ساء ولعن اهلل المت�ش ّبهين من الرجال بالن�ساء»(((.
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وف ��ي الرواية عن الإم ��ام الباقر « :Qال يج ��وز للمر�أة ان تت�ش� � ّبه بالرج ��ال ،ل ّأن
ر�س ��ول اهلل  Pلعن المت�ش� � ّبهين من الرجال بالن�س ��اء ولعن المت�ش� � ّبهات من الن�س ��اء،
بالرجال»(((.
والت�ش� � ّبه له الكثير من النماذج ،وهو ي�ش ��مل ك ّل ما خالف طبيعة المر�أة ووافق طبيعة
الرج ��ل ،ومن �أو�ض ��ح هذه النماذج الت�ش� � ّبه باللبا�س بحيث تلب�س الم ��ر�أة لبا�س الرجل �أو
يلب�س الرجل لبا�س المر�أة!.
 2ـ تقليد الغرب:

�إنّ ال�ضياع وفقدان الهو ّية هو من �أخطر الأمرا�ض التي يمكن �أن يتع ّر�ض لها الإن�سان،
لأنه المر�ض الذي يهدم الكيان وال�شخ�ص ّية والخ�صو�ص ّية ،بل هو في الحقيقة انهيار لك ّل
القيم ال�سائدة في المجتمع ،وت�ضييع للأ�سا�س الذي يبني عليه الإن�سان مجتمعه ،ومجتمع
طفيلي يعي�ش
بال موازين ثابتة و�أ�سا�س� � ّيات وا�ضحة هو مجتمع متخ ّلف �إلى �أبعد الحدود،
ّ
على فتات المجتمعات الأخرى...
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الطبيعي �أن ي�ض ّيع الإن�سان هو ّيته ،فكيف �إذا كانت هذه الهو ّية هي الإ�سالم،
ومن غير
ّ
و�إذا كان ��ت تل ��ك القيم ه ��ي القيم الإله ّية والع ��روة الوثقى التي ال هداي ��ة بعدها وال خير
َاب َال َر ْي َب فِيهِ ُهدًى
في �س ��واها! فكيف يتخ ّلى الإن�س ��ان عن هداه  -يقول تعالىَ } :ذل َِك ا ْلكِ ت ُ
ليتم�س ��ك بتقالي ��د مجتمعات وعادات اثبت ��ت ف�ش ��لها وانحطاطها وج ّرت
لِّ ْل ُمتَّقِ َ
ي���ن{(((ّ -
أخالقي.
أمني وال
ّ
المجتمعات نحو الويالت على الم�ستوى ال ّ
ول�ش� � ّدة خطورة فقدان الهو ّية رف�ض الإ�س�ل�ام تقليد الآخرين حتّى في �أ�ص ��غر الأمور،
وحتّى على م�ستوى ال�شكل ف�ضال عن الم�ضمون .فعن ر�سول اهلل « :Pغ ّيروا ال�شيب وال
ت�ش ّبهوا باليهود والن�صارى»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،14ص.163
((( �سورة البقرة ،الآية.2 :
((( و�سائل ال�شيعة “الإ�سالم ّية” ،احلر العاملي ،ج� ،1ص.401

وعنه « :Pوق ّلموا االظفار وال ت�ش ّبهوا باليهود»(((.
وفي رواية ثالثة عنه « :Pاكن�سوا �أفنيتكم وال ت�شبهوا باليهود»(((.
فالحظ كيف �أ ّنه  Pي�ؤكد على �ضرورة تربية المجتمع على عدم تقليد الغير والت�ش ّبه
بهم .والخطورة في هذا الت�ش ّبه هو ت�ضييع الهو ّية كما يظهر من الرواية عن �أمير الم�ؤمنين
 ،Qوحيث ُ�سئل عن قول الر�سول « :Pغ ّيروا ال�شيب وال ت�ش ّبهوا باليهود».
فقال �« :Qإ ّنما قال  Pذلك والدين ق ّل ،ف�أ ّما الآن وقد ات�س ��ع نطاقه و�ض ��رب
بجرانه فامر�ؤ وما اختار»(((.
يعني الم�شكلة لي�ست في تغيير ال�شيب وعدمه ،و�إ ّنما الم�شكلة في الت�ش ّبه باليهود ،ف�إذا
كان الت�ش ّبه حا�ص ًال فابتعدوا عنه حتّى لو كان في الأمور التي ال مانع منها في نف�سها.

ولكنّ اكت�س ��اب العل ��م ال يعني التقليد كم ��ا ي�ؤ ّكد الإمام الخامنئ ��ي }حيث يقول:
((( م�ستدرك الو�سائل ،املريزا النوري ،ج� ،1ص.414
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.127
((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي  ،Qج� ،4ص.5
((( بحار الأنوار ،ج� ،1ص.168
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يق ��ول الإم ��ام الخامنئي }« :الهج ��وم الثقاف � ّ�ي الأكبر ه ��و �أ ّنهم طوال ال�س ��نوات
المتمادي ��ة ل ّقنوا الذهن ...وعقائده �أ ّننا عاجزون وعلينا �أن ن ّتبع الغرب و�أوروبا ،وهذا
الثقافي� ،إ ّنهم ال يدعوننا نثق بقدراتنا».
هو الهجوم
ّ
ه ��ذا في الأم ��ور غير المح ّرمة ،فكي ��ف بالتقليد الذي يتع ّلق بالأمور المح ّرمة �ش ��رع ًا
والتي تخالف الإ�سالم و�شرعه ،بل وتعتبر من الكبائر التي تفقد الإن�سان التزامه وتجعله
خا�س ��ر ًا لآخرته وم�ص ��داق ًا لقوله تعالىَ }:وا ْل َع ْ�ص ِ���ر [ ِ�إ َّن ْ ِإال َن�سا َن لَفِ ي خُ ْ�س ٍ���ر [ ِ�إلاَّ الَّذِ َين �آ َمنُوا
ِال�ص ْب ِر{.
ال�صال َِح ِات َوتَ َو َا�ص ْوا بِا ْل َح ِّق َوتَ َو َا�ص ْوا ب َّ
َوعَمِ ُلوا َّ
وف ��ي هذا الإط ��ار يجب �أن نم ّيز بين اال�س ��تفادة م ��ن العلم والتقلي ��د ،فالعلم طريدة
الم�ؤمن �أينما كان ،وكما عن علي «:Qالعلم �ضا ّلة الم�ؤمن»(((.
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«الأوروب ّيون لديهم �إلى ما �شاء اهلل �أعمال خاطئة و�سلوك قبيح ؛ لماذا علينا �أن نتع ّلم
منهم هذه الأعمال؟ ...نحن م�س ��لمون وعلينا �أن نبقى م�س ��لمين ،هم لديهم علم �أكثر
م ّنا ،ج ّيد ،نذهب ونتع ّلم علمهم ولكن لماذا علينا �أن نتع ّلم العادات والثقافة وال�سلوك
و�آداب المعا�شرة منهم؟ ما هذا المنطق الخط�أ؟ ...لماذا نق ّلدهم في ثيابهم و�سلوكهم
و�آداب معا�ش ��رتهم وكالمهم وح ّتى لهجتهم؟ هذا ِ�ض � ُ
نف�س و�شعور بالحقارة ،لماذا
�عف ٍ
عل � ّ�ي �أن ا�ش ��عر بالحق ��ارة؟� ..أن ��ا �أفتخر بلغت ��ي� ،أنا �أفتخ ��ر بثقافتي� ،أن ��ا �أفتخر بوطني
علي �أن �أق ّلدهم؟».
وبلدي وتاريخي ،لماذا ّ

خال�صة الدر�س
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�إنّ الحياء مطلوب من الإن�س ��ان ب�شكل عام ،ولك ّنه مطلوب من الن�ساء ب�شكل �آكد.ال ب ّد
للإن�سان الملتزم �أن ي�ستحي:
 1ــ من اهلل تعالى.
النبي  Pوالأئ ّمة .R
 2ــ من ّ
 3ــ من المالئكة الذين يكتبون الح�سنات وال�سيئات.
 4ــ من النا�س.
 5ــ من النف�س.
ت�ش ��ير الروايات �إلى �ض ��رورة �أن ي�س ��تحي الإن�س ��ان من ارتكاب المعا�ص ��ي ،لأنّ الذي
ي�س ��تحي م ��ن اهلل تعالى ال يمكن �أن يع�ص ��يه وهو ينظ ��ر �إليه ،وكذلك الذي ي�س ��تحي من

النبي
النبي  Pال يمكن �أن يقع في المع�صية ،وهو يعلم �أنّ مع�صيته هذه �ستعر�ض على ّ
ّ
.P
�إنّ الع ّفة �سبب في ترك المعا�صي والقرب من اهلل تعالى وتجعل �سلوك الإن�سان من�ص ّب ًا
نحو طاعة اهلل تعالى.
من �آثار الع ّفة:
 1ــ ال�صبر على ال�شهوة.
 2ــ الزهد في الدنيا ومتاعها.
متع ّلقات الع ّفة:
الع ّف ��ة عن �إظه ��ار الحاجة الماد ّية ،الع ّفة في ت�ش ��ديد الحجاب ،الع ّفة عن ال�ش ��هوة ,
الع ّفة عن �أكل الحرام.
من منافيات الع ّفة:
 1ــ الت�ش ّبه بالرجال.
 2ــ تقليد الغرب.

1 .1م ّما ينبغي �أن ي�ستحي الإن�سان؟
�2 .2إلى �أي مدى ي�ؤ ّثر الحياء في المجتمعات؟
3 .3ما هي الع ّفة؟ وما هي متع ّلقاتها؟
4 .4ما هي �آثار الع ّفة؟
5 .5ما هي منافيات الع ّفة؟

احل����������ي����������اء وال������ع������ف������ة
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من مواقف ال�س ّيدة زينب :O
�إنّ الإرث
البالغي الذي خ ّلفته ال�س ّيدة زينب  Oوكذلك المواقف التي وقفتها والتي
ّ
ق ��د خ ّلده ��ا التاريخ ،لحقيق بها �أن تحف ��ر في قلوب ك ّل م ��ن �أراد �أن يقف في موقف الحقّ
والف�ضيلة .و�سنذكر بع�ض ًا من كالمها الذي خطبته في �أهل الكوفة والذي ترك الأثر الكبير
في قلوب النا�س ،حيث يروي ب�شير بن خزيم الأ�سدي :ونظرت �إلى زينب بنت علي L
علي بن �أبي طالب
يومئذ ولم �أ َر خفرة واهلل �أنطق منها ك�أ ّنها تفرع من ل�سان �أمير الم�ؤمنين ّ
 Qوقد �أوم�أت �إلى النا�س �أن ا�سكتوا فار َت ّدت الأنفا�س و�سكنت الأجرا�س ّثم قالت:
«الحمد هلل وال�صالة على �أبي مح ّمد و�آله الطيبين الأخيار � ّأما بعد ،يا �أهل الكوفة،
ي ��ا �أه ��ل الخت ��ل والغدر �أتبك ��ون فال رق� ��أت الدمعة وال ه ��د�أت الر ّنة� ،إنم ��ا مثلكم كمثل
ال بينكم� ،أال وهل فيكم �إلاّ
التي نق�ضت غزلها من بعد ق ّوة �أنكاثاً تتخذون �أ ْيمانكم دخ ً
ال�ص ��لف النطف وال�ص ��در ال�ش ��نف وملق الإم ��اء وغمز الأعداء �أو كمرع ��ى على دمنة �أو
كف�ض ��ة على ملحودة� ،أال �س ��اء ما قدّمت لكم �أنف�س ��كم �أن �سخِ ط اهلل عليكم وفي العذاب
�أنتم خالدون� .أتبكون وتنتحبون؟! �إي واهلل فابكوا كثيراً وا�ضحكوا قلي ً
ال فلقد ذهبتم
بعارها و�ش ��نارها ولن ترح�ض ��وها بغ�س ��ل بعدها �أبداً و�أ ّنى ترح�ض ��ون قتل �س ��ليل خاتم
النبوة ومعدن الر�س ��الة و�س ّيد �ش ��باب �أهل الج ّنة ومالذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار
محجتكم ومدرة �سنتكم� ،أال �ساء ما تزرون و ُبعداً لكم و�سحقاً .فلقد خاب ال�سعي وت ّبت
ّ
الأي ��دي وخ�س ��رت ال�ص ��فقة وب�ؤتم بغ�ض ��ب م ��ن اهلل ُ
و�ض ��ربت عليكم الذ ّلة والم�س ��كنة.
ويلكم يا �أهل الكوفة �أتدرون �أيّ كبد لر�سول اهلل فريتم ،و�أيّ كريمة له �أبرزتم و�أيّ دم
له �س ��فكتم ،و�أيّ حرمة له انتهكتم ،لقد جئتم بها �ص ��لعاء عنقاء �س ��وداء فقماء خرقاء
�شوهاء كطالع الأر�ض �أو كملء ال�سماء �أفعجبتم �إن تمطر ال�سماء دماً ولعذاب الآخرة
�أخزى و�أنتم ال تن�ص ��رون فال ي�س ��تخف ّنكم المهل ف�إ ّنه ال يحفزه البدار وال يخاف فوت
الث�أر و� ّإن ربكم لبالمر�صاد»(((.
((( االحتجاج ،الطرب�سي ،ج� ،2ص .79
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أهم ّية بناء األسرة
أحب �إلى اهلل تعالى من التزويج»(((.
عن ر�سول اهلل «:Pما ُبني بناء في الإ�سالم � ّ
هناك العديد من الروايات التي تحثّ على الزواج ،وتتح ّدث عن ذلك البيت الجميل
�شرعي يكفل الرعاية والأمن والتكامل.
اجتماعي
الذي تعي�ش في كنفه العائلة في �إطار
ّ
ّ
العائلة هي ذلك المجتمع ال�صغير الذي �أ ّك��د الإ�سالم على �أهم ّيته وحثّ على بنائه
ووجه العالقة بين �أفراده على م�ستوى الأجواء والم�سلك ّيات قبل �أن يتح ّدث عن الحقوق
ّ
والواجبات.
ــ ما هي �أهداف هذا البناء؟
ــ ما هي الأجواء التي تظ ّلل هذا البناء؟
من أهداف األسرة:
هناك العديد من الن�صو�ص ال�شرع ّية التي تتح ّدث عن �أهداف البناء العائلي نوردها
�ضمن النقاط التالية:
1ـ ّ
العفة والطهارة:

�إنّ الزواج هو التلبية الطبيع ّية لغريزة جعلها اهلل تعالى في الإن�سان ،وهي التي يح�صل
التكاثر والحفاظ على الن�سل من خاللها ،فمن خالل الزواج ت�شبع هذه الغريزة وت�سكت،
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((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.383

وي�ضمن الإن�سان عدم الإنزالق خلف هذه الغريزة ب�شكل غير �سليم ،فالزواج هو الحافظ
للع ّفة والطهارة ،وعن ر�سول اهلل :P
أحب �أن َيلقى اهلل طاهراً مط ّهراً فليلقه بزوجة»(((.
«من � ّ
وتوجي ��ه هذه الدع ��وة يبد�أ من عمر ال�ش ��باب ،لأنّ الإن�س ��ان ر ّبما ي�ض ��عف �أمام طلب
و�شرعي.
الغريزة و�إلحاحها �إن لم يل ّبها ب�شكل �صحيح و�سليم
ّ
فعن ر�س ��ول اهلل « :Pما من �ش ��اب تز ّوج في حداثة �س ّنه �إلاّ ع ّج �شيطانه؛ يا وياله
يا وياله ع ََ�صم م ّني ثلثي دينه ،فليتقِ اهلل العب ُد في الثلث الباقي»(((.
 2ـ تمتيـن األخالق:

�إنّ ترك الزواج يت�س� � ّبب بالكثير من النزاعات النف�س� � ّية داخل الإن�س ��ان ،م ّما يفرز في
نهاية الأمر الكثير من العقد والم�ش ��اكل النف�س� � ّية التي تظهر على �شكل �سوء ُخلق ،لذلك
النبي
كان الزواج حا�س ��م ًا لمثل هذه اال�ض ��طرابات و�سبب ًا في ح�س ��ن الخلق وقد ورد عن ّ
الأكرم :P
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«ز ّوجوا �أياماكم ف� ّإن اهلل ُيح�سن لهم في �أخالقهم و ُيو�سع لهم في �أرزاقهم ويزيدهم
في مر ّواتهم»(((.
المعنوي الذي تح ّدث عنه القر�آن الكريم ،يقول تعالى:
وهذا يت�س ّبب بال�سكن
ّ
} َومِ ْن �آيَاتِهِ �أَ ْن خَ َلقَ لَ ُكم ِّم ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا لِّت َْ�س ُكنُوا �إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إ َّن فِي َذل َِك
َ آليَ ٍات ل ِّ َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُرو َن{(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1178
((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص.221
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1179
((( �سورة الروم ،الآية.21 :

 3ـ التكامل بيـن الزوجيـن ورفع الحاجات:

�إنّ في �شخ�ص� � ّية ك ّل من الرجل والمر�أة ثغرات يحتاج ك ّل منهما للآخر ل�س� � ّدها وهذا
ما ي�شير �إليه القر�آن الكريم في قوله تعالى:
ا�س لَّ ُه َّن .((({...
ا�س لَّ ُك ْم َو�أَنت ُْم ِلبَ ٌ
}ُ ...ه َّن ِلبَ ٌ
 4ـ ملء األوقات بالطاعة:

�إنّ الزواج م�س� ��ؤول ّية مبا�ش ��رة لت�أمين حاجات الأ�س ��رة بعد بنائها والمحافظة عليها،
وهذا ما يترتّب عليه مهام و�أعمال يوم ّية.
وه ��ذا ُيعطي الإن�س ��ان �أهداف� � ًا وبرامج يوم ّية ،ب�ش ��كل يحول دون ح�ص ��ول المفا�س ��د
االجتماع ّية النا�شئة من الفراغ وعدم وجود هدف وم�س�ؤول ّية.
 5ـ تكثير النسل المؤمن واستمرار الحياة:

النبي الأكرم « :Pما يمنع الم�ؤمن �أن ي ّتخذ �أه ً
ال لع ّل اهلل يرزقه ن�سمة ُتثقل
عن ّ
الأر�ض بال �إله �إلاّ اهلل»(((.

أجواء حاكمة على العالقة العائل ّية:
عل ��ى الم ��ر�أة �أنّ تعلم �أنّ عالقتها مع زوجها لها �أولو ّية �ش ��رع ّية وهي مق َّدمة ما دامت
�ض ��من ال�ضوابط ال�شرع ّية ،حتّى �صارت هذه العالقة ُمنطلق ًا لجهاد المر�أة ،ففي الرواية
النبي الأكرم « :Pجهاد المر�أة ُح ْ�س � ُ�ن التب ّعل»((( � ،أي ُح�س ��ن العالقة مع الزوج،
ع ��ن ّ
وهناك العديد من التفا�صيل التي ذكرها ال�شرع في هذه العالقة منها:
((( �سورة البقرة ،الآية.187 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.14
((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص.245
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 1ـ المودّة:

يق ��ول تعالىَ ...} :و َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ،((({...والمو ّدة هي المح ّبة ،والمح ّبة هي
النف�سي الذي ي�ش ّكل قاعدة �أ�سا�س ّية للتفاهم واالن�سجام.
الميل
ّ
 2ـ الرحمة:

وهي الأمر الآخر الذي �أ�شارت �إليه الآية ال�سابقة ،فبعد المو ّدة جاء دور الرحمة التي
ّ
يكتف تعالى بعالقة الم ��و ّدة والمح ّبة بين الزوجين بل
ه ��ي نوع م ��ن ال ّر ّقة
والتعطف ،فلم ِ
ّ
والتعطف ،التي تظهر في الأعمال على �شكل عطاء ال ينتظر مقاب ًال.
عطف عليها ال ّر ّقة
وق ��د ورد في الحديث« :ما من امر�أة ت�س ��قي زوجها �ش ��ربة من م ��اء �إلاّ كان خيراً لها
من عبادة �سنة �صيام نهارها وقيام ليلها»(((.
 3ـ المعاشرة بالمعروف:

�إذا ا�ستحكمت المو ّدة والرحمة في قلب الزوجين فال ب ّد �أن تظهر �آثارها في المعا�شرة
وف .((({...
والحياة اليوم ّية ،على �شكلَ ...} :وعَا�شِ ُرو ُه َّن بِا ْل َم ْع ُر ِ
فالذي يو ّد ويرحم ال يمكن �أن تقع منه الأذ ّيةَ ...} :ولاَ ت َُ�ضا ُّرو ُه َّن ِلت َُ�ضيِّ ُقوا َع َل ْيهِ َّن.((({...
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

86

هذه المعا�شرة بالمعروف تظهر في العديد من الت�ص ّرفات التي ت�شير �إليها الروايات:
النبي الأك ��رم  ...« :Pخير ن�س ��ائكم ...اله ّين ��ة الل ّينة الم�ؤاتية التي �إذا غ�ض ��ب
فع ��ن ّ
زوجه ��ا ل ��م تكتح ��ل (عينها) بغم�ض ح ّتى ير�ض ��ى و�إذا غاب (عنه ��ا) زوجها حفظته في
غيبته ،فتلك عاملة من ع ّمال اهلل ،وعامل اهلل ال يخيب»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qجاء رجل �إلى ر�سول اهلل  Pفقالّ � :إن لي زوجة �إذا
دخلت تل ّقتني و�إذا خرجت �ش ّيعتني و�إذا ر�أتني مهموماً قالت :ما يه ّمك؟ �إن كنت تهت ّم
((( �سورة الروم ،الآية.21 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.177
((( �سورة الن�ساء ،الآية.19 :
((( �سورة الطالق ،الآية.6 :
((( الكايف ،ج� ،5ص.325

لرزقك فقد تك ّفل به غيرك و�إن كنت تهت ّم ب�أمر �آخرتك فزادك اهلل ه ّماً .فقال ر�س ��ول
اهلل ّ :P
بالجن ��ة وق ��ل له ��ا� :إ ّن ��ك عاملة من ع ّم ��ال اهلل ولك ف ��ي ك ّل يوم �أجر
ب�ش ��رها ّ
�سبعين �شهيداً»(((.
 4ـ التعاون وسدّ الفراغ:

ا�س لَّ ُه َّن .((({...
ا�س لَّ ُك ْم َو�أَنت ُْم ِلبَ ٌ
يقول تعالىُ ...} :ه َّن ِلبَ ٌ
وت�شير الآية �إلى معانٍ ثالثة:
�أ ّو ًال :كالهما زينة للآخر فاللبا�س زينة لمن يلب�سه.
يح�صن الإن�سان من البرد في ال�شتاء وير ّد
يح�ص ��ن الآخر ،فاللبا�س ّ
ثانياً :كالهما ّ
عنه ح ّدة ال�شم�س في ال�صيف.
ثالثاً :كالهما �ست ٌر للآخر ،فاللبا�س ي�ستر البدن ويواري �سوءته .فتكليف المر�أة �إذا
ر�أت عيب ًا �أو م�ش ��كلة في زوجها �أن ت�س ��تر عليه �أ ّو ًال ،و�أن ت�س ��اعده على �س ّد هذه
الثغرة ثاني ًا ،و�أن تز ّينه �أمام النا�س ثالث ًا.
 5ـ الصبر والحلم:

وكذل ��ك عن الإمام الباقر ّ �« :Qإن اهلل ع ّز وج ّل كتب على الرجال الجهاد وعلى
الن�س ��اء الجه ��اد ،فجه ��اد الرجل �أن يبذل مال ��ه ودمه ح ّتى ُيقتل في �س ��بيل اهلل .وجهاد
المر�أة �أن ت�صبر على ما ترى من �أذى زوجها وغيرته»(((.
((( مكارم الأخالق ،للطرب�سي� ،ص.200
((( �سورة البقرة ،الآية.187 :
((( مكارم الأخالق� ،ص.214
((( الكايف ،ج� ،5ص.9
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�إنّ ق ّلة ال�صبر و�ضيق ال�صدر ي�ستطيع �أن يهدم بنيان العائلة من �أ�سا�سه ،لأنّ االحتكاك
يومي ،وق ّلة ال�صبر �ستكون �آثاره مت�سارعة �إلى درجة ال يمكن ال�سيطرة عليه
بين الزوجين ّ
النبي الأكرم  Pبال�صبر«:من �صبرت على
وي�صعب معه الإ�صالح ،من هنا كانت و�ص ّية ّ
�سوء خلق زوجها �أعطاها ( اهلل ع ّز وج ّل) مثل ثواب �آ�سيا بنت مزاحم»(((.
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 6ـ مراعاة إمكانات الزوج:

فلنتع ّلم من فاطمة الزهراء �س ّيدة ن�ساء العالمين  Oحيث تقول لزوجها :Q
«يا �أبا الح�سن �إ ّني لأ�ستحيي من �إلهي �أن �أك ّلف نف�سك ما ال تقدر عليه»(((.
هذه هي الأجواء ال�سليمة التي �أر�شدنا �إليها هذا ال�شرع المقد�س وهي مطلوبة ك�أ�سلوب
وطريقة عامة ومنهج ّية حاكمة على ت�ص ّرفات الزوجة.
ق�سم �أعمال الأ�سرة �أي�ض ًا وجعل
ولم ِ
يكتف الإ�سالم بو�ضع هذه المنهج ّية ال�سلوك ّية ،بل ّ
خا�ص ًا يتنا�سب مع طبيعة ٍّ
ٍّ
كل منهما ،هذا الدور الذي ي�شكل
لكل من الزوج والزوجة دور ًا ّ
النظام الحاكم على الأ�سرة.
نظام العائلة:
علي والزهراء  Lفجعل العمل داخل البيت
ّ
ق�سم الر�سول الأكرم  Pالعمل بين ّ
علي  .Qفقالت « :Oفال يعلم ما
على عهدة فاطمة  Oوخارجه على عهدة ّ
داخلني من ال�سرور �إلاّ اهلل ب�إكفائي ر�سول اهلل Pتح ّمل رقاب الرجال».

م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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يق ��ول العالمة المجل�س ��ي في �ش ��رح ذل ��ك« :تح ّم ��ل رق ��اب الرج ��ال �أي تح ّم ��ل �أمور
تحملها رقابهم من حمل القرب والحطب ،ويحتمل �أن يكون كناية عن التب ّرز من بين
الرجال.(((»...
وعل ��ى � ّأي حال فقد تح ّملت ال�س ��يدة الزهراء � Oأعباء البيت حتّى قالت :O
«يا ر�سول اهلل لقد مجلت يداي من الرحاء �أطحن م ّرة و�أعجن م ّرة»(((.
وبي ��ت عل � ّ�ي والزهراء  Lي�ش ��كل قدوة في نظام ��ه للم�ؤمنين عموم� � ًا ،لذلك نجد
النبي الأكرم �« :Pأ ّيما امر�أة
الرواي ��ات التي تتح ّدث عن عمل المر�أة داخ ��ل بيتها فعن ّ
رفعت من بيت زوجها �ش ��يئاً من مو�ض ��ع �إلى مو�ضع تريد به �صالحاً �إلاّ نظر اهلل �إليها
ومن نظر اهلل �إليه لم يع ّذبه»(((.
((( بحار الأنوار ،ج� ،37ص.103
((( بحار الأنوار ،ج� ،43ص.81
((( ذخائر العقبى� ،ص.50
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،21ص.451

والأ�س ��رة كما ذكرنا هي مجتمع �صغير قائم على المو ّدة والرحمة وتل ّفه �أجواء ال�سكن
والطم�أنين ��ة ،ولك ��نّ هذا ال يعن ��ي عدم الحاجة لوج ��ود ق ّيم يعتبر الر�أ� ��س لهذا المجتمع
ال�ص ��غير ،والرجل هو الق ّيم الذي اختاره اهلل تعالى لرئا�س ��ة هذا المجتمع ال�صغير يقول
تعالى} :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمو َن َع َلى الن َِّ�ساء ِب َما َف َّ�ض َل اهلل بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض{(((.
النبي الأكرم « :Pما ا�س ��تفاد امر�ؤ فائدة بعد
وهذا ما �أ ّكدته الروايات �أي�ض� � ًا ،فعن ّ
الإ�سالم �أف�ضل من زوجة م�سلمة ،ت�س ّره �إذا نظر �إليها ،وتطيعه �إذا �أمرها ،وتحفظه �إذا
غاب عنها في نف�سها وماله»(((.
وعن الباقر « :Qال �شفيع للمر�أة �أنجح عند ربها من ر�ضا زوجها»(((.
وهك ��ذا كان البيت القدوة الذي اّ
علي والزهراء  ،Oحيث ُنقل
يتوله المع�ص ��ومان ّ
من كلماتها « :Oالبيت بيتك والحرة زوجتك افعل ما ت�شاء»(((.

العائلة هي ذلك المجتمع ال�ص ��غير الذي �أ ّكد الإ�س�ل�ام على �أهم ّيته وحثّ على بنائه،
ووجه العالقة بين �أفراده على م�س ��توى الأجواء والم�س ��لك ّيات قبل �أن يتح ّدث عن الحقوق
ّ
والواجبات.

((( �سورة الن�ساء ،الآية .34
((( الكايف ،ج� ،5ص.327
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.222
((( بحار الأنوار ،ج� ،28ص.303
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خال�صة الدر�س
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العائلي:
من �أهداف البناء
ّ
 1ــ الع ّفة والطهارة.
 2ــ تمتين الأخالق.
 3ــ التكامل بين الزوجين ورفع الحاجات.
 4ــ ملء الأوقات بالطاعة.
 5ــ تكثير الن�سل الم�ؤمن وا�ستمرار الحياة.
عل ��ى الم ��ر�أة �أن تعلم �أنّ عالقتها مع زوجها لها �أولو ّية �ش ��رع ّية وهي مق ّدمة ما دامت
النبي الأكرم « :Pجهاد المر�أة ح�سن التب ّعل».
�ضمن ال�ضوابط ال�شرع ّية ،عن ّ
ومن الأمور التي ذكرها ال�شرع في هذه العالقة:
 1ــ المو ّدة.
 2ــ الرحمة.
 3ــ المعا�شرة بالمعروف.
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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 4ــ التعاون و�س ّد الفراغ.
 5ــ ال�صبر والحلم.
 6ــ مراعاة �إمكانات الزوج.
علي والزهراء  Lي�ش ّكل قدوة في نظامه للم�ؤمنين عموم ًا.
وبيت ّ
الأ�سرة هي مجتمع �صغير قائم على المو ّدة والرحمة ،ولكن هذا ال يعني عدم الحاجة
لوج ��ود ق ّي ��م يعتبر الر�أ� ��س لهذا المجتمع ال�ص ��غير ،والرجل هو الق ّيم ال ��ذي اختاره اهلل
تعالى لرئا�سة هذا المجتمع ال�صغير يقول تعالى:
}ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمو َن َع َلى الن َِّ�ساء ِب َما َف َّ�ض َل اهلل بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض{.

�أ�سئلة حول الدر�س
�1 .1إلى �أيّ مدى اهتم الإ�سالم بالزواج؟
2 .2ما هو الهدف من الزواج وبناء الأ�سرة؟
3 .3هل تلبية حاجات المجتمع �أولى من تلبية حاجات الزوج؟
�4 .4أذك ��ري بع� ��ض الأم ��ور الت ��ي ينبغ ��ي عل ��ى الزوج ��ة مراعاته ��ا ف ��ي منزل
زوجها؟
ق�سم ر�سول اهلل  Pالعمل بين الإمام علي وال�سيدة الزهراء L؟
5 .5كيف ّ

ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
فاطمة الزهراء  Oالزوجة:

وفي ح�س ��ن �أخالقها يقول �أمير الم�ؤمنين  ...«:Qوال �أغ�ض ��بتني ،وال ع�ص ��ت لي
�أمرا ً ،ولقد كنت �أنظر �إليها فيك�شف عني الهموم والأحزان»(((.
ق�س ��م اهلل لها حيث لم تكن لتتطلب
فكان ��ت الزهراء  Oنعم الزوجة القانعة بما ّ
((( الدر املنثور ،ج� ،6ص.361
((( بحار الأنوار ،ج� ،43ص.130
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�إن حي ��اة الزهراء  Oفي بيت زوجها �أمير الم�ؤمنين  Qمن �أروع الأمور التي
يمك ��ن �أن تك ��ون مثاال �أعلى تقتدي به ك ّل امر�أة ،وقد تحدث ��ت الروايات الكثيرة عن حياة
الزهراء  Oفي بيت زوجها �أمير الم�ؤمنين  ،Qفمن الأمور التي يذكرها التاريخ
�أن ر�س ��ول اهلل  Pدخ ��ل عليها يوم� � ًا وهي تطحن بالرحى ،وعليها ك�س ��اء من وبر الإبل،
فبكى وقال لها«:تج ّرعي يا فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة»(((.
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م ��ن �أمير الم�ؤمنين  Qوينق ��ل لنا التاريخ �أنّ عل ّي ًا � Qأ�ص ��بح ذات يوم فقال«:يا
فاطمة هل عندك �شيء تغدينيه؟
فقال ��ت :ال وال ��ذي �أك ��رم �أب ��ي بالنب ّوة ما عندي �ش ��يء �أغدّيكه ب ��ه وال كان لنا بعدك
�ش ��يء من ��ذ يومي ��ن من طعم ��ة �إلاّ �ش ��يء �أوثرك به عل ��ى بطني وعلى ابن � ّ�ي هذين .قال
 :Qيا فاطمة �أال �أعلمتني ح ّتى �أبغيكم �ش ��يئاً ،قالت � :Oإ ّني �أ�س ��تحي من اهلل
�أن �أك ّلفك ما ال تقدر عليه»(((.
وعندما كانت ّ
ف�ضة تخدمها لم تكن ت�سترخي لتعطي الأوامر للخادمة بل كانت تخدم
هي يوم ًا والخادمة يوم ًا ،حيث تقول الرواية �أنّ �سلمان
المحمدي ر�أى فاطمة Oجال�سة
ّ
تطحن ال�شعير وعلى عمود الرحى دم �سائل والح�سين  Qفي ناحية من الدار ّ
يت�ضور
م ��ن الجوع فقال لها :يا بنت ر�س ��ول اهلل ،دب ��رت كفاك ،هذه ّ
ف�ض ��ة (خادمتها) .فقالت
�« :Oأو�صاني ر�سول اهلل �أن تكون الخدمة لها يوما فكان �أم�س يوم خدمتها»(((.
هذه هي الزهراء  Oفي بيت زوجها المتوا�ض ��ع ،ت�س ��امت حتّى جعلها اهلل تعالى
قدوة لن�ساء العالمين و�س ّيدة عليهم!.
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((( �إحقاق احلق ،الت�سرتي ،ج� ،25ص.352
((( بحار الأنوار ،ج� ،43ص.78

الدر�س الثامن

ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زواج2-
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استمرار ّية العائلة:
يحب البي ��ت الذي في ��ه العر�س
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق ّ �« :Qإن اهلل (ع ّز وج� � ّل) ّ
ويبغ�ض البيت الذي فيه الطالق وما من �شيء �أبغ�ض من الطالق»(((.

وع ��ن الإمام الباق ��ر  Qقال« :ق ��ال ر�س ��ول اهلل � :Pأو�ص ��اني جبرئيل Q

بالمر�أة ح ّتى ظننت �أ ّنه ال ينبغي طالقها �إلاّ من فاح�شة مب ّينة»(((.

وق ��د �أ ّك ��د تعال ��ى على كراه ّي ��ة هذا الأم ��ر حتّى جعل ��ه �أبغ� ��ض الأ�ش ��ياء كما في
الرواي ��ة ال�س ��ابقة عن الإمام ال�ص ��ادق  ،Qبل نج ��د بع�ض الرواي ��ات ال تتو ّقف
((( الكايف ،ج� ،6ص.54
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.440
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الطـ�ل�اق هـو هـدم لبـناء �أح ّبه اهلل تعالـى وحثّ النا�س عليه �أال وهــو الـزواج ،فالزواج
رغم كونه �أمر ًا محبوب ًا عند اهلل تعالى و�س ��بب ًا من �أ�س ��باب كمال الدين وح�صن ًا يقف في
التح�صن
وجه المعا�صي � ،اّإل �أنّ اهلل تعالى لم ُيرد �إجبار النا�س على التزام هذا البيت وال
ّ
بهذا ال�س ��ور ،ف�إنّ الإلزام قد يكون له الكثير من الآثار ال�س ��لب ّية التي تجعل الإن�سان يتردد
كثير ًا قبل الدخول �إلى قف�ص الزواج الذي لن ي�س ��تطيع الخروج منه بعد ذلك ،بالإ�ضافة
�إل ��ى كون الإلزام ُيجاف ��ي الواقع ويتعالى عن الم�ش ��اكل الحقيق ّية التي يمك ��ن �أن يقع بها
بع� ��ض الأزواج ب�ش ��كل ال ُيبقي �أمامهم حلاّ ً � اّإل االنف�ص ��ال ،ولع ّل ه ��ذه الأمور وغيرها من
الأم ��ور التي يعلمها اهلل تعالـى جعلت الطالق غير مح ّرم �ش ��رع ًا ،وتركت الباب م�ش ��رع ًا
وجه تعالى الإن�س ��ان نحو الإبتعاد عن الطالق
�أمام هذا الخيار ،ولكن في الوقت نف�س ��ه ّ
وعدم الأخذ بهذا الخيار ما �أمكن.
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عند مبغو�ض� � ّية الطالق ب ��ل تتع ّدى ذل ��ك �إل ��ى مبغو�ض� � ّية م ��ن يق ��وم ب ��ه ويخت ��اره.
فعن الإمام ال�ص ��ادق « :Qما من �ش ��يء م ّما �أح ّله اهلل �أبغ� ��ض �إليه من الطالق
و� ّإن اهلل ُيبغ�ض المطالق الذ ّواق»(((.
فخيار الطالق رغم عدم تحريمه �ش ��رع ًا � اّإل �أ ّنه ينبغ ��ي الوقوف عنده كثير ًا واالبتعاد
عن ��ه ما �أمكن ،بل عدم اخطاره في الذهن حتّى ال ُي�ص ��بح الح ّل الأ�س ��هل للته ّرب من � ّأي
م�شكلة يمكن �أن يقع بها الزوجان.
من أسباب الطالق:
 1ـ عدم االلتزام بالشرع المقدس:

لق ��د و�ض ��ع اهلل تعال ��ى القوانين لتنظي ��م العالقة الزوج ّي ��ة وجعلها على �أف�ض ��ل وجه
ب�شكل ي�ؤ ّمن الحياة الزوج ّية ال�سعيدة والمو ّفقة ،وعندما يتخ ّلى الإن�سان عن هذه الحدود
ال�شرع ّية ويتجاوزها ف�إ ّنه �سيه ّدد الحياة الزوجية بر ّمتها.
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م ��ن هنا كان ال ب ّد من التع� � ّرف على الحقوق الزوج ّي ��ة و�آداب العالقة مع الزوج حتّى
�سنف�صله في مو�ضوع
تح�صل الح�ص ��انة التي تحمي بنيان الأ�سرة من الت�صدع ،وهذا ما
ّ
اجتناب �أ�سباب الطالق الآتي.
 2ـ األخطاء:

يحب ويكره،
�إنّ �س ��وء التقدير النا�شئ عن الجهل بالطرف المقابل وخ�صو�ص ّياته وما ّ
�أو عدم القدرة على االن�س ��جام رغم المعرفة بالميول والخ�صو�ص� � ّيات ،قد يت�س� � ّبب �أي�ض ًا
بالت�ش ّنج والوقوع بالأخطاء ،في�ش ّكل خطر ًا على الحياة الزوج ّية ،لذلك ف�إنّ معرفة الطرف
الآخر قد ت�ساعد على تف ّهم الت�ص ّرفات والم�سلك ّية ،ما ي�ؤ ّدي �إلى الإن�سجام.
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ما هو عالجها؟
 1ــ مراعاة الحقوق واآلداب:

هناك حقوق و�آداب يح�سن مالحظتها ومراعاتها ،وترك هذه الحقوق وعدم مالحظة
الآداب �س ��يجعل الباب م�ش ��رع ًا �أمام �س ��وء التفاهم ،و�س ��يجعل بناء العائل ��ة في مواجهة
الخطر ،فما هي هذه الحقوق والآداب؟
حقوق وآداب في العالقة مع الزوج:
النبي الأكرم �« :Pأعظم النا�س حقاً على المر�أة زوجها.(((»...
عن ّ
وف ��ي حدي ��ث �آخر عن ��ه« :Pال ت� ��ؤ ّدي الم ��ر�أة ح � ّ�ق اهلل ع� � ّز وج ّل ح ّت ��ى ت� ��ؤ ّدي ّ
حق
زوجها»(((.
وعنه « :Pجهاد المر�أة ُح�سن التب ّعل»(((.
ّ
وتتلخ�ص الحقوق بما يلي:
�أ ّو ًال :الإ�ستجابة لحاجات الزوج:

النبي  Pوقد �س� ��ألته امر�أة عن حقّ الزوج على الم ��ر�أة فقال�« :أن تجيبه �إلى
فع ��ن ّ
حاجته و�إن كانت على قتب.(((»...
ثانياً :التج ّمل والتو ّدد له:
والمق�ص ��ود من التج ّم ��ل االبتعاد ع ّم ��ا ين ّفره ،و�إظه ��ار الهيئة الح�س ��نة ،وفي تحرير
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1184
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،14ص.257
((( الكايف ،ج� ،5ص.9
((( الكايف ،ج� ،5ص.508
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الخا�صة
�أن ُتجيب المر�أة زوجها �إلى حاجته التي هي عبارة عن طاعته في �أمر العالقة
ّ
بينهما ،ف�إذا �أبت َ�س ِخط اهلل عليها حتّى ُتر�ضي زوجها.
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الو�س ��يلة عندما يتح ّدث الإمام الخميني { عن ن�شوز المر�أة يذكر من الن�شوز «عدم
ازال ��ة المن ّف ��رات الم�ض ��ا ّدة للتمت� � ّع وااللت ��ذاذ به ��ا ،ب ��ل وت ��رك التنظي ��ف والتزيين مع
اقت�ضاء الزوج لها»(((.
وورد ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق  ...« :Qال غن ��ى بالزوجة فيم ��ا بينها وبي ��ن زوجها
الموافق لها عن ثالث خ�صال وهنّ � :صيانة نف�سها عن ك ّل دن�س ح ّتى يطمئنّ قلبه بها
ف ��ي ح ��ال المحبوب والمكروه ،وحياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند ز ّلة تكون منها،
و�إظهار الع�شق له بالخالبة والهيئة الح�سنة لها في عينه»(((.
ثالثاً ـ المحافظة على ماله:
فيجب �أن ت�ش ��عر بالم�س� ��ؤول ّية تجاه �أموال الزوج فعليها �أن ال ُت�س ��رف من جهة و�أن ال
تت�ص� � ّرف ب�أمواله دون �إذنه من جهة �أخرى ،وهناك العديد من الروايات التي ت�ش ��ير �إلى
ذلك ،فعن ر�س ��ول اهلل  ...« :Pوال ُتعطي �ش ��يئاً �إلاّ ب�إذنه ،ف�إن فعلت فعليها الوزر وله
الأجر.(((»...
رابعاً :عدم �إغ�ضابه و�إيذائه:
النبي «:Pويل المر�أة �أغ�ضبت زوجها وطوبى المر�أة ر�ضي عنها زوجها»(((.
فعن ّ
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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وعن ��ه « :Pم ��ن كان ل ��ه امر�أة ت�ؤذيه لم يقبل اهلل �ص�ل�اتها ،وال ح�س ��نة من عملها
ح ّتى ُتعينه و ُتر�ضيه و�إن �صامت الدهر»(((.
وعن ر�س ��ول اهلل �« :Pأح�سن ن�ساء � ّأمتي امر�أة �س ّلمت �أمرها لمطالب زوجها حين
َ
ر�أته غ�ضباناً وقالت له� :إن لم تر�ض عني لن
يغم�ض لي جفن»(((.
((( حترير الو�سيلة ،ج� ،2ص.305
((( بحار الأنوار ،ج� ،75ص.237
((( م.ن ،بحار الأنوار.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.312
((( بحار الأنوار ،ج� ،73ص.363
((( بحار الأنوار.103 ،

خام�س ًا ـ عدم الخروج من بيته � اّإل ب�إذنه:
وقد ورد عن الإمام ال�ص ��ادق �« :Qأ ّيما امر�أة خرجت من بيتها بغير �إذن زوجها
فال نفقة لها ح ّتى ترجع»(((.
وم ّما ي ّعده الإمام الخميني } من ن�شوز الزوجة «خروجها من بيته من دون �إذنه»(((.
ّ
الحل بعد الوقوع في المشكلة:
 2ــ

�إذا وقعت الم�ش ��كلة بين الزوجين فعليهما �أن يبحثا في البداية عن ح ّلها داخل البيت
دون نقل هذه الم�شكلة �إلى خارج البيت ب�شكل قد يت�سبب بتفاعلها وتعقيدها ب�شكل �أكبر،
يقول تعالىَ } :و�إِنِ ا ْم َر َ�أ ٌة خَ ا َف ْت مِ ن بَ ْع ِل َها نُ ُ�شو ًزا َ�أ ْو ِ�إ ْع َر ًا�ضا َف َال ُجنَ ْا َح َع َل ْيهِ َما َ�أن يُ ْ�صل َِحا بَ ْينَ ُه َما ُ�ص ْل ًحا
ال�ص ْل ُح خَ ْي ٌر َو�أُ ْح ِ�ض َر ِت الأَن ُف ُ�س ُّ
ال�ش َّح َو�إِن ت ُْح�سِ نُو ْا َوتَ َّت ُقو ْا َف�إِ َّن هّاللَ َكا َن ِب َما تَ ْع َم ُلو َن خَ بِي ًرا {(((.
َو ُّ
و�إذا لم ي�ستطع الزوجان ح ّلها للو�صول �إلى التفاهم وا�ستمرار الحياة الزوج ّية بال�شكل
ال�صحيح ،ي�أتي هنا دور العوامل الخارج ّية ال�صالحة الم�ساعدة لح ّل الم�شاكل العالقة.
يقول تعالىَ } :و ِ�إ ْن خِ ْفت ُْم �شِ َق َاق بَ ْينِهِ َما َفا ْب َعثُو ْا َح َك ًما ِّم ْن �أَ ْهلِهِ َو َح َك ًما ِّم ْن �أَ ْه ِل َها ِ�إن يُ ِريدَا ِ�إ ْ�ص َال ًحا
يُ َوفِّقِ اهلل بَ ْينَ ُه َما �إِ َّن هّاللَ َكا َن َعلِي ًما خَ بِي ًرا{(((.

((( الكايف ،ج� ،5ص.514
((( حترير الو�سيلة ،ج� ،2ص.305
((( �سورة الن�ساء ،الآية.128 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.35 :
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العم �أو غيرهما ...ولع ّل ذلك لبقاء الباب
خا�ص ��ة كالأب �أو ّ
ولم تح ّدد الآية �شخ�ص� � ّية ّ
مفتوح ًا �أمام اختيار الأحكم والأ�ص ��لح القادر على معرفة طبيعة الم�ش ��كلة وو�ضع ح ّل لها
مع قدرته على الت�أثير على �ص ��احب العالقة ،الزوج �إن كان من �أهله والزوجة �إن كان من
�أهلها.
فالعائل ��ة يريده ��ا اهلل تعالى عام ًال �إيجاب ّي ًا ي�س ��اعد على �إ�ص�ل�اح الحياة الزوج ّية ،ال
عام ًال �س ��لب ّي ًا يزيد في تعقيد الم�ش ��كلة .يق ��ول الإمام الخميني {« :لو وقع الن�ش ��وز
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م ��ن الزوجي ��ن بحيث خِ يف ال�ش ��قاق والفراق بينهم ��ا وانج ّر �أمرهما �إل ��ى الحاكم بعث
حكمين؛ حكماً من جانبه وحكماً من جانبها لال�ص ��طالح ورفع ال�ش ��قاق بما ر�أياه من
ال�ص�ل�اح من الجمع �أو الفراق ،ويجب عليهما البحث واالجتهاد في حالهما وفيما هو
ال�سبب والع ّلة لح�صول ذلك بينهما ثم ي�سعيان في �أمرهما ،فك ّلما ا�ستق ّر عليه ر�أيهما
وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الر�ضا به ب�شرط كونه �سائغاً ،كما لو �شرطا
على الزوج �أن ي�سكن الزوجة في البلد الفالني �أو في م�سكن مخ�صو�ص �أو عند �أبويها
�أو ال ي�س ��كن معه ��ا � ّأم ��ه �أو �أخت ��ه ول ��و في بيت منفرد� ،أو ال ي�س ��كن معها ُ�ض� � ّرتها في دار
واح ��دة ونح ��و ذلك� ،أو �ش ��رطا عليها �أن ت� ّؤجله بالمهر الحال �إل ��ى �أجل� ،أو تر ّد عليه ما
قب�ضته قر�ضاً ونحو ذلك ،بخالف ما �إذا كان غير �سائغ كما �إذا �شرط عليه ترك بع�ض
حقوق ال�ض� � ّرة من ق�س ��م �أو نفقة �أو رخ�ص ��ة المر�أة في خروجها عن بيته حيث �ش ��اءت
و�أين �شاءت ونحو ذلك»(((.
الطالق بيد الزوج:
�إنّ كون الطالق بيد الزوج ال يعني ت�س ّلطه وا�ستخدامه ب�شكل �س ّيئ ،بل هذا الحقّ �أمانة
في عنقه �سي�س�أله تعالى عنه يوم القيامة.
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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وفي الرواية عن الإمام جعفر ال�صادق :Q
النبي ّ � Pأن �أبا �أ ّيوب يريد �أن يط ّلق امر�أته فقال ر�س ��ول اهللّ � :Pإن طالق
«بلغ ّ
لح ْوب»((( (�أي �إثم).
�أ ّم �أ ّيوب َ
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان:
على الزوج �أن يختار الحفاظ على الحياة الزوج ّية ،ولكن �ضمن �أجواء �سليمة و�صحيحة
ف ُيم�س ��ك زوجته بالمعروف ويعاملها بالح�س ��نى ،و�أ ّما �إن و�صلت الأمور �إلى طريق م�سدود
وق ّرر الطالق فليكن ذلك بالمعروف �أي�ض� � ًا يقول تعالىَّ :
وف �أَ ْو
}الط َال ُق َم َّرتَانِ َف ِ�إ ْم َ�س ٌاك ِب َم ْع ُر ٍ
((( حترير الو�سيلة ،ج� ،2ص.306
((( الكايف ،ج� ،6ص.55

تَ ْ�س ِر ٌيح ِب ِ�إ ْح َ�سانٍ َو َال يَ ِح ُّل لَ ُك ْم �أَن تَ�أْخُ ُذو ْا مِ َّما �آتَ ْيتُ ُمو ُه َّن � َش ْيئًا �إِ َّال َ�أن يَ َخا َفا َ�أ َّال يُقِ ي َما ُحدُو َد ا ِهلل َف�إِ ْن خِ ْفت ُْم
�أَ َّال يُقِ ي َم���ا ُحدُو َد ا ِهلل َف َال ُجن ََاح َع َل ْيهِ َما فِي َما ا ْفتَ���د َْت بِهِ ِت ْل َك ُحدُو ُد ا ِهلل َف َال تَ ْعتَدُو َها َو َمن يَتَ َع َّد ُحدُو َد ا ِهلل
َف�أُ ْولَـئ َِك ُه ُم َّ
الظا ِل ُمو َن {(((.
وال يجوز له �إم�س ��اكها للإ�ض ��رار بها ،والتعامل معها بق�س ��وة لتتنازل عن مهرها له �أو
ليكون نوع ًا من �أنواع الت�ش ّفي...
وف َو َال
وف �أَ ْو � َس ِّر ُحو ُه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
يقول تعالىَ } :و�إِ َذا َط َّل ْقت ُُم الن ََّ�ساء َفبَ َل ْغ َن �أَ َج َل ُه َّن َف�أَ ْم�سِ ُكو ُه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
تُ ْم�سِ ُكو ُه َّن ِ�ض َرا ًرا لَّتَ ْعتَدُو ْا َو َمن يَ ْف َع ْل َذل َِك َف َقدْ َظ َل َم نَ ْف َ�س ُه.((({...

خال�صة الدر�س

((( �سورة البقرة ،الآية.229 :
((( �سورة البقرة ،الآية.231 :
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الط�ل�اق هو هدم لبن ��اء �أح ّبه اهلل تعالى وحثّ النا�س علي ��ه �أال وهو الزواج عن الإمام
يحب البيت الذي فيه العر�س ويبغ�ض البيت الذي
ال�ص ��ادق ّ �« :Qإن اهلل ع ّز وج ّل ّ
فيه الطالق وما من �شيء �أبغ�ض من الطالق».
�إنّ خيار الطالق غير مح ّرم � ،اّإل �أ ّنه ينبغي االبتعاد عنه ما �أمكن ،بل عدم �إخطاره في
الذهن حتّى ال ي�صبح الح ّل الأ�سهل للته ّرب من � ّأي م�شكلة تقع بين الزوجين.
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من �أ�سباب الطالق:
1 .1عدم االلتزام بال�شرع المقد�س.
2 .2الأخطاء ،وعدم القدرة على االن�سجام.
3 .3حقوق و�آداب في العالقة مع الزوج:
�4 .4أن تجي ��ب الم ��ر�أة زوجها �إل ��ى حاجته التي هي عبارة ع ��ن طاعته في �أمر
الخا�صة.
العالقة
ّ
5 .5التج ّم ��ل والتودد له :والمق�ص ��ود م ��ن التجمل االبتعاد عم ��ا ينفره و�إظهار
الهيئة الح�سنة.
6 .6المحافظة على ماله ،فيجب �أن ت�شعر بالم�س�ؤولية تجاه �أموال الزوج.
7 .7عدم �إغ�ضابه و�إيذائه.
8 .8عدم الخروج من بيته � اّإل ب�إذنه.
كيف تح ّل الم�شاكل؟
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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�إذا وقعت الم�ش ��كلة بين الزوجين فعليهما �أن يبحثا في البداية عن ح ّلها داخل البيت
دون نقل هذه الم�شكلة �إلى خارج البيت.
�إذا لم ي�س ��تطع الزوجان ح ّل الم�ش ��كلة في داخل المنزل بال�ش ��كل ال�صحيح ،ي�أتي هنا
دور العوامل الخارج ّية ال�صالحة الم�ساعدة لح ّل الم�شاكل العالقة.
�إنّ كون الطالق بيد الزوج ال يعني ت�س ّلطه وا�ستخدامه ب�شكل �س ّيئ ،بل هذا الحقّ �أمانة
في عنقه �سي�س�أله تعالى عنه يوم القيامة.
عل ��ى ال ��زوج �أن يخت ��ار الحفاظ عل ��ى الحي ��اة الزوج ّية ،ولكن �ض ��من �أجواء �س ��ليمة
و�صحيحة ،فيم�س ��ك زوجته بالمعروف ويعاملها بالح�سنى ،و�إذا و�صلت الأمور �إلى طريق
م�سدود وق ّرر الطالق فليكن ذلك بالمعروف �أي�ض ًا.

�أ�سئلة حول الدر�س
�1 .1أو�ضحي لنا نظرة الإ�سالم �إلى الطالق.
2 .2ما هي �أ�سباب الطالق؟
3 .3ما هي حقوق الزوج على زوجته؟
4 .4ما هي ال�سبل التي ين ّبغي �سلوكها لإ�صالح الم�شكالت الزوج ّية؟
5 .5ه ��ل � ّأن خي ��ار الط�ل�اق بي ��د الرج ��ل يعن ��ي �أن يك ��ون �س ��يفاً م�س ��لطاً على
المر�أة؟

ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
�آ�سية بنت مزاحم:
هذه المر�أة التي ته ّي�أت لها الظروف لتعي�ش الحياة الماد ّية بك ّل معانيها وتتل ّذذ بك ّل ما
وحلي وزينة وثياب من �أجود الأ�ص ��ناف في حياة مر ّفهة
حال لها وطاب من خدم وح�ش ��م ٍّ
لكونها زوجة فرعون ،حاكم م�صر الأول ،الذي كان يع�شقها ويح ّبها ح ّب ًا ج ّم ًا وكان م�ستعد ًا
لتنفيذ � ّأي رغبة من رغباتها ليكرمها...
� اّإل �أ ّنها وفي ك ّل تلك الظروف المه ّي�أة لل�ض�ل�ال والف�ساد والخروج عن الجادة الح ّقة،
النبي مو�سى  Qالذي
تركت ك ّل �شيء و�سعت نحو الحقّ حين �سمعت نداءه على ل�سان ّ
تر ّبى في حجرها وق�صرها ،ف�آمنت به و�ص ّدقت دعوته فكانت �آ�سية  Oمن �أوائل من
�آمن بدين مو�سى .Q
�أثار �إيمان �آ�س ��ية � Oسخط فرعون الذي ي ّدعي الألوه ّية لنف�سه� ،إذ �أنّ الذي �آمن

ال��������������������������������������������زواج2-

النبي مو�سى .Q
ال�س ّيدة �آ�سية بنت مزاحم زوجة فرعون الذي عا�ش في ع�صر ّ
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بمو�سى لي�س �شخ�ص ًا بعيد ًا عنه� ،أو �شخ�ص ًا عاد ّي ًا� ،إ ّنها زوجته التي تعي�ش معه في ق�صره
فحاول بك ّل الو�س ��ائل �أن يخفي �إيمانها على النا�س حتّى ال يهتز عر�ش ��ه � اّإل �أن ك ّل م�ساعيه
تم�س ��كت بما �آمنت به متخلية عن ك ّل �ش ��يء �سوى عقيدتها الرا�سخة
لم تفلح بذلك ،فقد ّ
كالجبال الروا�س ��ي ،عندئذ ق ّرر فرع ��ون االنتقام منها ومن دينها ،ف�أمر ب�ص ��لبها لتكون
عبرة للنا�س ،فما كان منها � اّإل �أن �ص ��برت على ال�ص ��لب ب�إيمانها ال�صلب ،وكانت �شهيدة
العقيدة و�شهيدة الحقّ ولأجل هذا مدحها اهلل تعالى في كتابه العزيز حيث يقولَ } :و َ�ض َر َب
���ت َر ِّب ا ْب ِن لِي عِ ند ََك بَ ْيتًا فِي ا ْل َجنَّةِ َونَ ِّجنِي مِ ن ِف ْر َع ْو َن َو َع َملِهِ
اهلل َمثَ�ًل�اً لِّ َّلذِ َين �آ َمنُوا ِا ْم َر�أَ َة ِف ْر َع ْو َن �إِ ْذ َقالَ ْ
َونَ ِّجنِي مِ َن ا ْل َق ْو ِم َّالظالِمِ َين{.
فكانت نموذج ًا للذين �آمنوا ـ رجا ًال ون�سا ًء ـ يتع ّلم منها الم�ؤمنون ال�صبر والثبات على
العقيدة حتّى الرمق الأخير.
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104
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األم؟
ما هي ّ
«الأ ّم» كلمة �إ�س ��تثنائ ّية تختزن الكثير في نف�س الإن�س ��ان ،تج ّي�ش العاطفة وتثير الرقة
والدفء والحنان ...فما واقع ّية ما تختزنه هذه الكلمة في نف�س الإن�سان؟
عندما نراجع ال�شرع المق ّد�س نجد الكثير من الن�صو�ص ال�شرع ّية ت�شير �إلى الأ ّمهات
وتوجه الإن�س ��ان نحوها ،هذه العاطفة الت ��ي تربط الولد
وتف ّع ��ل هذه العاطفة تج ��اه الأ ّم ّ
بوالدت ��ه ب�ش ��كل ي�س ��اعدها على ت�أدي ��ة مه ّمتها من جه ��ة ،ولتكون نوع ًا من �أن ��واع عرفان
الجميل لها من جهة �أخرى ،ومن هذه الروايات:
 1ـ الج ّنة تحت أقدامها:

النبي الأكرم « :Pالج ّنة تحت �أقدام ال ّأمهات»(((.
ففي الحديث الم�شهور عن ّ

 2ـ التوصية ببرها:

النبي الأكرم  Pلما �س ��ئل عن حق الوالدة قال« :هيهات هيهات لو
ففي الرواية عن ّ
�أ ّن ��ه ع ��دد رمل عالج وقطر المط ��ر �أ ّيام الدنيا قام بين يديها م ��ا عمل ذلك يوم حملته
في بطنها.(((»...
ه ��ذه الرواي ��ة وغيرها من الرواي ��ات التي ت�ؤ ّكد على ح ��قّ الأ ّم بهذا ال�ش ��كل العظيم،
((( جممع البيان ،ج� ،8ص.11
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.182
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فتعبير «تحت الأقدام» ي�ش ��ير �إلى الخدمة والتوا�ض ��ع ،فخدمة الأ ّم والتوا�ض ��ع لها هو
باب مفتوح �إلى ج ّنة الخلد.
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ت�ش ��ير في الوقت نف�س ��ه �إلى �أنّ خدمتها لي�س ��ت م ّنة من الولد عليها ،بل هذه الخدمة هي
ا�ستحقاق.
األم ذلك ك ّله؟
فلماذا هذا المقام؟ وكيف
ّ
استحقت ّ
ما سبب مقام األمّ ؟

ت�شير الآية الكريمة �إلى هذا المقام الذي و�ضع اهلل ع ّز وج ّل الأ ّم فيه و�سبب ا�ستحقاقها
له ��ذا المقام ،يقول تعالىَ } :واخْ فِ ْ�ض لَ ُه َما َجن ََاح ُّالذ ِّل مِ َن ال َّر ْح َمةِ َو ُقل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَانِي
َ�صغِ ي ًرا{(((.
يول ��د الطفل �ض ��عيف ًا يحتاج لمن يعطف عليه ويعطيه ب ��دون مقابل ،فهو يريد �أن ي�أكل
و�أن يلب� ��س ويحتاج الى من يقيه البرد والح ّر وي�أخذ بيده ليع ّلمه م�ص ��الحه وير�ش ��ده �إلى
كيف ّية تح�ص ��يلها ...ك ّل هذا دون �أن ي�س ��تطيع الطفل �أن يعطي � ّأي مقابل �س ��وى ابت�س ��امة
�صغيرة تدغدغ وجدان الأ ّم ،و�أمل يملأ قلبها بم�ستقبل ابنها الزاهر.
وي�شرح الإمام زين العابدين  Qذلك في ر�سالة الحقوق حيث يقول:
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«حملت ��ك حي ��ث ال يحتم ��ل �أحد �أح ��داً ،و�أعطتك من ثم ��رة قلبها م ��ا ال يعطي �أحد
�أح ��دا ،ووقت ��ك بجمي ��ع جوارحه ��ا ،ول ��م تب ��ال �أن تجوع وتطعم ��ك ،وتعط�ش وت�س ��قيك،
وتعرى وتك�سوك ،وت�ضحى وتظ ّلك ،وتهجر النوم لأجلك ،ووقتك الح ّر والبرد ،لتكون
لها.» ...
فما ق ّدمته الأ ّم لولدها ال يمكن �أن يق ّدمه � ّأي �شخ�ص �آخر ،فكان بيته ح�شاها وطعامه
دمها ...وهذا ما ال يمكن �أن يق ّدمه � ّأي �شخ�ص �آخر.
يق ��ول الإم ��ام زي ��ن العابدي ��ن  ...« :Qف�إ ّن ��ك ال تطي ��ق �ش ��كرها �إلاّ بع ��ون اهلل
وتوفيقه».
فمهما ق ّدم الولد �ستبقى الوالدة هي الأكثر عطا ًء...
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((( �سورة اال�سراء ،الآية.24 :

تتحمل هذه المسؤول ّية؟
كيف ّ
�إنّ تح ّم ��ل الأ ّم للم�س� ��ؤول ّية يم ّر بمراحل عديدة كما �أ�ش ��ارت �إليه ��ا كلمات الإمام زين
العابدين  Qال�سابقة ،مرحلة مرحلة:
 1ـ الحمل:

فهذه �أ ّول م�س�ؤول ّية تتحملها الأ ّم.
 2ـ اإلرضاع:

���ن َ �أ َرا َد �أَن يُت َِّم ال َّر َ�ضا َع َة َوع َلى
يق ��ول تعال ��ىَ } :وا ْل َوا ِل َداتُ يُ ْر ِ�ض ْع َن �أَ ْو َال َد ُه َّ
���ن َح ْولَ ْي ِن َكامِ َل ْي ِن ِل َم ْ
وف.((({...
ا ْل َم ْولُودِ لَ ُه رِ ْز ُق ُه َّن َوكِ ْ�س َوتُ ُه َّن بِا ْل َم ْع ُر ِ
�إنّ الإر�ض ��اع ه ��و ح ��قّ من حقوق الول ��د التي ال ينبغ ��ي التفريط بها ،وله ��ا �أثرها على
((( �سورة لقمان ،الآية.14 :
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.214
((( �سورة البقرة ،الآية.233 :
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يقول اهلل تعالى:
���ن َوف َِ�صالُ ُه فِي َعا َم ْي ِن �أَنِ ْا�ش ُك ْر لِي َو ِل َوا ِل َد ْي َك
} َو َو َّ�ص ْينَ���ا ْ ِإال َن�سا َن ِب َوا ِل َد ْيهِ َح َم َل ْت ُه ُ�أ ُّم ُه َو ْهنًا َع َلى َو ْه ٍ
�إِلَ َّي ا ْل َم ِ�صي ُر {(((.
�إنّ تح ّم ��ل الأ ّم للولد في فترة الحمل رغم ك ّل ال�ض ��عف الذي يعتريه ��اَ ...} :و ْهنًا َع َلى
َو ْه ٍن  ،{...وهي فرحة م�ستب�ش ��رة ،هو نوع من الجهاد ولو ق�ض ��ت الأ ّم ب�س ��بب ذلك كانت
�شهيدة وح�شرت في مقام ال�شهداء! كما ي�ستفاد من بع�ض الروايات ،فعن �أبي ب�صير ،عن
ق�صة �آدم وح ّواء -قال ...« :يا ح ّواء �أ ّيما
ال�ص ��ادق  -Qفي حديث قد�س � ّ�ي طويل في ّ
ام ��ر�أة مات ��ت في والدتها ح�ش ��رتها مع ال�ش ��هداء ،يا ح� � ّواء �أ ّيما امر�أة �أخذه ��ا الطلق �إلاّ
كتبت لها �أجر �ش ��هيد ،ف�إن �س ��لمت وولدت غفرت لها ذنوبها ،ولو كانت مثل زبد البحر
ورمل البر وورق ال�ش ��جر ،و�إن ماتت �ص ��ارت �ش ��هيدة ،وح�ض ��رتها المالئكة عند قب�ض
روحها ّ
وب�شروها بالج ّنة.(((»...
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والبدني للإن�س ��ان ،وقد �أ�ش ��ارت الآية الكريمة �إلى م ّدة الر�ض ��اعة وهي
الذهني
التكوين
ّ
ّ
حولين كاملين ،والحول هو ال�سنة القمر ّية.
وفي رواية تب ّين ثواب الر�ضاعة ،عن ر�سول اهلل �« :Pإذا حملت المر�أة كانت بمنزلة
ال�ص ��ائم القائم المجاهد بنف�س ��ه وماله في �س ��بيل اهلل ،ف�إذا و�ضعت كان لها من الأجر
م�صة كعدل عتق مح ّرر من
ما ال يدري �أحد ما هو؛ لعظمه ،ف�إذا �أر�ضعت كان لها بك ّل ّ
ولد �إ�س ��ماعيل ،ف�إذا فرغت من ر�ض ��اعه �ض ��رب ملك كريم على جنبها وقال :ا�س ��ت�أنفي
العمل فقد غفر لك»(((.
 3ـ التوجيه واإلرشاد:

�إنّ الأ ّم هي الأكثر الت�ص ��اق ًا بالولد والأكثر تف ّرغ ًا ل�ش� ��ؤونه ،وهي بالتالي الأكثر ت�أثير ًا
والأقدر على توجيهه و�إر�شاده.
ك ّل هذه الأمور ت�شير �إليها الرواية عن ر�سول اهلل  Pعندما �شكا �إليه رجل �سوء خلق
�أ ّمه فقال �« :Pإ ّنها لم تكن �س� � ّيئة الخلق حين حملتك ت�س ��عة �أ�ش ��هر وحين �أر�ض ��عتك
حولين وحين �سهرت لك ليلها و�أظم�أت نهارها.(((»..
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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م ��ن هن ��ا كانـت الأ ّم ه ��ي المربي الحقيقي و�أول مدر�س ��ة يدخلها الول ��د ،فكيف تكون
التربية؟
أهداف التربية:
التربية هي لفتح �أبواب الم�س ��تقبل �أمام هذا الطفل ،ويكون ذلك بالدرجة الأولى من
خالل توجيهه �إلى �إ�صالح م�صيره النهائي في الآخرة ،يقول تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ َين �آ َمنُوا ُقوا
َّا�س َوا ْل ِح َجا َر ُة .((({...
�أَن ُف َ�س ُك ْم َو�أَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َو ُقو ُد َها الن ُ
وهذا يكون من خالل �أمرين:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.175
((( �شرح ر�سالة احلقوق� ،ص .548
((( �سورة التحرمي ،الآية.6 :

�بي «ب�س ��م اهلل»
النبي ّ �« :Pإن المع ّلم �إذا قال لل�ص � ّ
�أ ّو ًال ـ العل ��م :فف ��ي الرواية عن ّ
كتب اهلل له
ولل�صبي ولوالديه براءة من النار»(((.
ّ
ثانياً ـ التقوى :هذه التقوى التي ذكرها القر�آن الكريم ك�سبب للعبادة ومب ّرر لها:
َّا�س ْاعبُدُو ْا َربَّ ُك ُم الَّذِ ي خَ َل َق ُك ْم َوالَّذِ َين مِ ن َق ْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم تَ َّت ُقو َن{(((.
}يَا �أَ ُّي َها الن ُ
النف�سي الذي ي�ساعد الإن�سان
خا�ص ��ة لأ ّنها الحاجز
وقد �أولى الإ�س�ل�ام التقوى �أهم ّية ّ
ّ
عل ��ى مواجهة امتحانات الدنيا وبالءاته ��ا ،والرادع والدرع الذي ي�س ��قط على �أعتابه ك ّل
زينة لإبلي�س وا�ستدراج لدنيا وت�سويل للنف�س الأ ّمارة بال�سوء.
طرق التربية:
هن ��اك طرق ف ��ي التربية تختلف بح�س ��ب قابل ّيات الولد وعمره ،وتختلف من مو�ض ��وع
لآخر ،ويمكن الإ�شارة هنا �إلى ثالث طرق �أ�سا�س:
 1ـ التوجيه غير المباشر:

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.166
((( �سورة البقرة ،الآية.21 :
((( الكايف ،ج� ،6ص.46
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وربم ��ا تك ��ون �أ ّول طريق ��ة ُتتّبع مع الطف ��ل لأ ّنه غير قادر على تل ّقي ر�س ��ائل الإر�ش ��اد
وااللتزام بها ،وبالتالي فعلى الأ ّم �أن تدفعه نحو ال�ص�ل�اح ،وتبعده عن الف�س ��اد من خالل
و�ض ��ع بدائل �صالحة ت�شغله حتى ال ُي�ستدرج لغير ال�صالح ،وت�شجعه على التزام ال�صالح،
وت�صنع حاجز ًا نف�س ّي ًا بينه وبين الف�ساد ،وت�صنع له قدوة يقتدي بها في هذا الإطار ،ومن
�روري �أن تعرف �أ ّنها قدوة ولدها الأولى فعليها �أن تر�ش ��ده قبل ك ّل �ش ��يء من خالل
ال�ض � ّ
�أعماله ��ا ،وهذا الأ�س ��لوب هو الأ�س ��لوب الأ�س ��ا�س الذي يجب �أن تتبع ��ه الأم ،وهو مطلوب
على الدوام ومفيد في جميع الأعمار ،و�إن كان هو الطريق الوحيد خالل ال�س ��نين الأولى
من عمر الإن�س ��ان ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق « :Qدع ابنك يلعب �سبع �سنين،
وي�ؤ ّدب �سبع �سنين ،و�ألزمه نف�سك �سبع �سنين»(((.
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فتركه في حالة اللعب في ال�س ��نين ال�سبع الأولى ال يعني �إهماله مطلق ًا بل هو يتنا�سب
مع التوجيه غير المبا�شر ،ولو من خالل اللعب.
 2ـ التوجيه المباشر:

العلمي ،حيث يتع ّلم الإن�س ��ان  -بح�س ��ب
وه ��و في الحقيقة دخول ف ��ي مرحلة التمييز
ّ
عم ��ره وقابل ّيته  -التمييز بين الخير وال�ش� � ّر وبين ال�ص�ل�اح والف�س ��اد ،وه ��ذا الأمر -في
العملي فقط دون
مرحلة مع ّينة ال ب ّد منه �أي�ض� � ًا ،حتّى ال يعتاد على �أ�س ��لوب اتباع التوجيه
ّ
معايير علم ّية؛ لأ ّنه من دون هذه المعايير قد ي�س ��قط ب�س ��رعة �أمام �أي امتحان �أو �أجواء
جديدة تطر�أ عليه.
ثم التوجيه إلى األسباب والنتائج:
ّ -3

حي ��ث ينبغي تعري ��ف الطفل �آثار الأعمال و�أ�س ��باب ح�س ��نها �أو قبحه ��ا ،ويجب ربطه
بالآخرة ومالحظة �آثار الأعمال وظهورها فيها ب�أوثق �شكل ممكن.
هذه الأ�س ��اليب على الأ ّم �أن تتقنها حتّى ت�ؤ ّديها ب�شكلها ال�صحيح لتخرج �إلى المجتمع
ولد ًا �ص ��الح ًا ،وللتوجه دائم� � ًا �إلى اهلل تعالىَ ...} :قا َل َر ِّب َه ْب لِي مِ ن لَّ ُد ْن َ
���ك ُذ ِّريَّ ًة َطيِّبَ ًة �إِنَّ َك
َ�سمِ ي ُع الدُّ َعاء{(((.
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

بد منها:
صفات ال ّ
لكي تنجح الأ ّم في ر�سالة التربية التي تريد �أن ت�ؤ ّديها ،هناك �صفات �أ�سا�سية يجب �أن
تالزمها ّ
تتلخ�ص بالأمور التالية:
الحب والعطف:
- 1إظهار ّ
الحب والعطف على الولد هو من طبيعة الأ ّم ،ولي�س تك ّلف ًا �أو �أمر ًا م�صطنع ًا ،فتع ّلق
�إنّ ّ
ق�صة �أ ّم مو�سى،Q
الأ ّم بالولد �أمر وا�ض ��ح بالوجدان وال نقا�ش فيه ،ويظهر جل ّي ًا في ّ
و�سى �أَ ْن �أَ ْر ِ�ضعِ يهِ َف ِ�إ َذا خِ ْف ِت َع َل ْيهِ َ َف�أ ْلقِ يهِ فِي ا ْليَ ِّم
حي ��ث يق ��ول تعالى مخبر ًا عنها } َو�أَ ْو َح ْينَا ِ�إلَى �أُ ِّم ُم َ
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ِين [ َفا ْلتَ َق َط ُه � ُآل ِف ْر َع ْو َن ِليَ ُكو َن لَ ُه ْم َع ُد ًّوا
َولاَ تَ َخافِ���ي َولاَ تَ ْح َزنِي �إِنَّا َرا ُّدو ُه �إِلَ ْي ِك َو َجاعِ ُلو ُه مِ َن ا ْل ُم ْر َ�سل َ
ِي���ن [ َو َقالَ ِت ا ْم َر�أَتُ ِف ْر َع ْو َن ُق َّرتُ َع ْي ٍن لِّي َولَ َك لاَ
َو َح َزنً���ا �إِ َّن ِف ْر َع ْو َن َو َها َما َن َو ُجنُو َد ُه َما َكانُوا خَ اطِ ئ َ
و�سى َفارِ ًغا ِ�إن َكا َد ْت لَتُ ْبدِ ي
تَ ْقتُ ُلو ُه َع َ�سى �أَن يَن َف َعنَا �أَ ْو نَت َِّخ َذ ُه َولَدًا َو ُه ْم لاَ يَ ْ�ش ُع ُرو َن [ َو�أَ ْ�صبَ َح ُف ؤَ�ا ُد ُ�أ ِّم ُم َ
ِين [ َو َقالَ ْت ِ ألُخْ تِهِ ُق ِّ�صي���هِ َفبَ ُ�ص َر ْت بِهِ َعن ُجن ٍُب َو ُه ْم
بِ���هِ لَ ْولاَ َ �أن َّربَ ْطنَا َع َلى َق ْل ِب َها ِلتَ ُك���و َن مِ َن ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
���ت يَ ْك ُف ُلونَ ُه لَ ُك ْم َو ُه ْم
لاَ يَ ْ�ش ُع��� ُرو َن [ َو َح َّر ْمنَا َع َل ْيهِ ا ْل َم َر ِا�ض��� َع مِ ن َق ْب ُل َف َقالَ ْت َه ْل �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى �أَ ْه ِل بَ ْي ٍ
لَ��� ُه نَ ِا�ص ُح���و َن [ َف َر َد ْدنَا ُه ِ�إلَى �أُ ِّمهِ َك ْي تَ َق��� َّر َع ْينُ َها َولاَ تَ ْح َز َن َو ِلتَ ْع َل َم �أَ َّن َو ْع َد اللهَّ ِ َح���قٌّ َولَكِ َّن �أَ ْكثَ َر ُه ْم لاَ
يَ ْع َل ُمو َن{(((.
هذه المح ّبة الموجودة في قلب ك ّل �أ ّم يجب �أن تف ّعلها وتظهرها للولد.
النبي :P
فعن ّ
«�أكث ��روا م ��ن قبل ��ة �أوالدك ��م ف� �� ّإن لكم ب ��ك ّل قبل ��ة درجة ف ��ي الج ّنة مابي ��ن ك ّل درجة
خم�سمائة عام»(((.
 2ـ الحلم والصبر:

((( �سورة الق�ص�ص ،الآيات 7 :ـ .13
((( بحار الأنوار ،ج� ،101ص.92
((( بحار الأنوار ،ج� ،57ص.381
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إيجابي
عل ��ى الأ ّم �أن تكون ذات حلم و�ص ��بر وا�س ��ع ،حتّى ت�س ��تطيع �أن ت� ��ؤ ّدي دورها ال ّ
ب�ش ��كل �ص ��حيح في تربية الولد ،ف�إنّ ق ّلة ال�ص ��بر �ستت�س� � ّبب بالكثير م ��ن التعقيدات على
والتربوي ،ويجب �أن تعرف خ�صو�ص ّية الطفل و�أنّ ما ي�صدر منه ــ م ّما
النف�سي
الم�س ��توى
ّ
ّ
ال�ص ��حة ،وربما عدمه يع ّبر عن
قد يزعجها ــ كالبكاء مث ًال هو �أمر
طبيعي جد ًا يع ّبر عن ّ
ّ
المر�ض.
من هنا فعليها �أن ّ
توطن نف�سها على ا�ستيعاب هذه الأمور حتّى ال ترت ّد على �أع�صابها
النبي « :Pال ت�ض ��ربوا �أطفالكم على بكائهم ف� ّإن بكاءهم
ب�ش ��كل �س� � ّلبي ،وقد ورد عن ّ
النبي و�آله ،و�أربعة �أ�شهر
�أربعة �أ�شهر �شهادة �أن ال �إله �إلاّ اهلل ،و�أربعة �أ�شهر ال�صالة على ّ
الدعاء لوالديه»(((.
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 3ـ المواساة:

يجب �أن تكون الأ ّم على م�سافة واحدة من الأوالد ،فال تم ّيز بينهم بال�شكل الذي يمكن
النبي « :Pم ��ن كان له �أنثى فلم ُيبدِ ه ��ا ولم يهنها ولم
�أن ينعك� ��س �س ��لب ًا بينهم ،فعن ّ
ي�ؤثر ولده عليها �أدخله اهلل الج ّنة»(((.
وقد ورد �أن ر�س ��ول اهلل  Pنظر �إلى رجل له ابنان فق ّبل �أحدهما وترك الآخر فقال
« :Pفهلاّ وا�سيت بينهما»(((.

خال�صة الدر�س
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114

عندما نراجع ال�شرع المق ّد�س نجد الكثير من الن�صو�ص ال�شرع ّية ت�شير �إلى الأ ّمهات
وتوجه الإن�سان نحوها.
وتف ّعل هذه العاطفة تجاه الأ ّم ّ
�إنّ م ��ا تق ّدم ��ه الأ ّم لولده ��ا ال يمك ��ن �أن يق ّدمه � ّأي �ش ��خ�ص �آخر ،فكان بيته ح�ش ��اها
وطعامه دمها ...وهذا ما ال يمكن �أن يق ّدمه � ّأي �شخ�ص �آخر.
يقول الإمام زين العابدين :Q
« ...ف�إ ّنك ال تطيق �شكرها �إلاّ بعون اهلل وتوفيقه».
� ّإن تح ّمل الأ ّم للم�س�ؤولية يم ّر بمراحل عديدة:
1 .1الحمل.
2 .2الإر�ضاع.
3 .3التوجيه والإر�شاد
ينبغي �أن ترتكز التربية على �أمرين� :أولهما العلم والثاني هو التقوى.
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.118
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.483

طرق التربية:
1 .1التوجيه غير المبا�شر.
2 .2التوجيه المبا�شر.
3 .3التوجيه �إلى الأ�سباب والنتائج.
م ��ن �ص ��فات الأ ّم المر ّبي ��ة� ،إظهار الح ��ب والعطف ،الحلم وال�ص ��بر ،الم�س ��اواة بين
الأطفال من حيث المعاملة و�إظهار المو ّدة.

�أ�سئلة حول الدر�س
1 .1تحدّثي عن نظرة الإ�سالم �إلى الأ ّم.
2 .2لماذا اهت ّم الإ�سالم بمو�ضوع الأمومة؟
3 .3ما هي الم�س�ؤول ّيات التي �ألقيت على عاتق المر�أة؟
4 .4على ماذا ينبغي �أن ترتكز تربية الأبناء؟
دوره������������������������ا ك�������������أم

ال�سليمة.
5 .5اذكري بع�ض طرق التربية ّ
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ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
فاطمة بنت النّا�صر:
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هي المنت�سبة بن�سبها المبارك �إلى �أمير الم�ؤمنين  ،Qووالدة ال�س ّيدين الجليلين،
وعلي المرت�ضى
والعالمين العظيمين وال�ش ��ريفين ،مح ّمد
الر�ضي «جامع نهج البالغة»ّ ،
ّ
«من العلماء القدامى المعروفين».
لقد عا�ش ��ت ه ��ذه العلو ّية الكريم ��ة حياة مر ّفهة حيث ل ��م تكن فقي ��رة � اّإل �أنّ ذلك لم
يمنعها من �أن تكون من �أتقى ن�ساء زمانها ،كيف ال وهي بنت النا�صر الم�س ّمى بعبد الحقّ ،
الق�صة المع ّبرة حيث
والذي كان �س� � ّيد الطالب ّيين في زمانه ،وينقل ابن �أبي الحديد هذه ّ
�وي رحمه اهلل ق ��ال :ر�أى المفيد �أبو عبد اهلل
يق ��ول :ح ّدثني فخار بن معد
العلوي المو�س � ّ
ّ
مح ّم ��د بن النعمان الفقي ��ه الإمام ك�أنّ فاطمة بنت ر�س ��ول اهلل  Pدخلت عليه وهو في
م�س ��جده بالكرخ ومعها ولداها الح�سن والح�س ��ين � Lصغيرين ف�س ّلمتهما �إليه وقالت
متعجب ًا من ذلك ،فل ّم ��ا تعالى النهار في �ص ��بيحة تلك الليلة
ل ��ه :ع ّلمهم ��ا الفقه .فانتب ��ه ّ
الت ��ي ر�أى فيها الر�ؤيا ،دخلت �إليه الم�س ��جد فاطمة بنت النا�ص ��ر وحوله ��ا جواريها وبين
وعلي المرت�ضى �صغيرين ،فقام �إليها و�س ّلم عليها ،فقالت له:
يديها ابناها مح ّمد
الر�ضي ّ
ّ
وق�ص عليها
�أ ّيها ال�ش ��يخ هذان ولداي قد �أح�ضرتهما لتع ّلمهما الفقه ،فبكى �أبو عبد اهللّ ،
المنام ،وتو ّلى تعليمهما الفقه ،و�أنعم اهلل عليهما ،وفتح لهما من �أبواب العلوم والف�ضائل
باق ما بقي الدهر.
ما ا�شتهر عنهما في �آفاق الدنيا ،وهو ٍ
و ّدعت هذه الأ ّم الحنون ر�ض ��وان اهلل تعال ��ى عليها دار الحياة الفانية بعد �أن اطم�أنت
الحجة الحرام من ال�سنة الخام�سة
على ولديها ،وق ّرت عيناها بهما ،وذلك في �ش ��هر ذي ّ
والثمانين بعد الثالثمائة ،حيث كان عمر ال�ش ��ريف المرت�ضى �آنذاك ثالثين عام ًا ،وعمر
الر�ضي بق�صيدة همز ّية
�أخيه ال�ش ��ريف الر�ضي �س ّت ًا وع�شرين عام ًا ،وقد رثاها ال�شريف
ّ
تبلغ ( )86بيت ًا ،مطلعها:

�أب � �ك � �ي � �ـ� ��ك ل� �ـ� �ـ���و ن� �ق� �ـ� �ـ ��ع ال� �غ� �ل� �ي� �ـ���ل ب��ـ��ك��ائ��ـ��ـ��ـ��ي
و�أق � � �ـ � � �ـ� � ��ول ل� �ـ� �ـ ��و ذه � �ـ � �ـ� ��ب ال�� �م�� �ق� ��ال ب� �ـ ��دائ ��ي
و�أع� � � � � � ��وذ ب ��ال� ��� �ص� �ـ� �ـ� �ب ��ر ال� �ج� �م� �ي� �ـ� �ـ ��ل ت� �ع� � ّزي� �ـ� �ـ� � ًا
ل� � ��و ك� � � ��ان ب���ال� ��� �ص� �ب���ر ال � �ج � �م � �ي� ��ل ع� ��زائ� ��ي
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الدر�س العا�رش
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عمل المرأة:
� ّإن �أعمال الإن�سان يمكن تق�سيمها ب�شكل عام �إلى ثالثة �أق�سام:
الأ ّول� :أعمال �شخ�ص� � ّية ،لها عالقة بخ�صو�ص� � ّيات الإن�س ��ان الفرد ،كالعبادة التي
يق ��وم بها لكمال ��ه الفردي ،واالهتمام ببع� ��ض جوانبه الماد ّية �أي�ض� � ًا من هيئة
وممتلكات...
الثان ��ي� :أعم ��ال له ��ا بعد عائل ��ي ،وتنق�س ��م �إلى ق�س ��مين ،فبع�ض ��ها يهت ��م بت�أمين
االحتياجات الماد ّية للعائلة من م�أكل وم�شرب وملب�س ...وبع�ضها يهتم بت�أمين
االحتياجات المعنو ّية من تربية وتوجيه...

فما المق�صود من عمل المر�أة الذي نبحثه هنا بين هذه الأق�سام الثالثة؟
بالن�سبة للق�سم الأول :وهو االهتمام بخ�صو�صياتها الفرد ّية ،فال ّ
�شك ب�أنّ لها الحقّ
بالقيام بمثل هذه الأعمال ب�شكل عام ،بل هو �أمر مرغوب فيه �أي�ض ًا .فاالهتمام بمظهرها
الخا�صة
بل وتزيينه وتح�س ��ينه �أمام زوجها هو �أمر مطلوب ،وكذلك االهتمام بممتلكاتها
ّ
ب�ش ��كل تبتعد عن الإ�س ��راف والتبذير �أو االتالف وال�ضياع ...بالإ�ض ��افة �إلى العبادة التي
تعتبر هدف وجود الإن�س ��ان } َو َما خَ َل ْق ُت ا ْل ِج َّن َو ْ ِأال ْن َ�س ِ�إلاَّ ِليَ ْعبُدُونِ {(((  .وهذه الأمور ك ّلها ال
كالم فيها اجما ًال.

ال������ع������م������ل واجل�������ه�������اد

اجتماعي عا ّم ،ينطلق فيها الإن�سان لي�ؤدي دوره الإيجابي في
الثالث� :أعمال لها ُبعد
ّ
�إ�صالح المجتمع وتح�سين �شرائطه ومالءمة ظروفه...
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وبالن�سبة للق�سم الثالث :فال ّ
االجتماعي العا ّم الذي ينبغي �أن
�شك �أن للمر�أة دورها
ّ
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن
تق ��وم به يقول تعالى } َوا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن َوا ْل ُم�ؤْمِ نَاتُ بَ ْع ُ�ض ُه ْم َ �أ ْو ِليَا ُء بَ ْع ٍ�ض يَ�أْ ُم ُرو َن بِا ْل َم ْع ُر ِ
ا ْل ُم ْن َك ِر{(((  ،هذا الدور الذي قد يتّ�س ��ع لي�ص ��بح بحجم الأ ّمة ك ّلها� ،أو ي�ضيق ليكون �ضمن
�إطار ُمع ّين بح�س ��ب قابل ّيات المر�أة والأولو ّيات الحاكمة على حياتها �إ�ض ��افة �إلى ظروف
االجتماعي العا ّم في الوقت الذي
المجتمع ،فمن غير المنا�سب �أن تقوم المر�أة في دورها
ّ
تخ�سر فيه.
ويبقى الق�س ��م الثاني من الأق�س ��ام الثالثة :وال �ش � ّ�ك �أن للمر�أة دورها الأ�سا�سي في
ت�أمي ��ن االحتياجات المعنو ّية من تربية وتوجي ��ه لأبنائها ...و�أ ّما االحتياجات الماد ّية من
خ�ل�ال العمل خ ��ارج البيت لت�أمين لقمة العي� ��ش ،فهذا النوع من الأعم ��ال هو الذي يدور
حوله الكالم عادة عند الحديث عن عمل المر�أة ،فما هو الموقف منه؟
عمل المرأة األصلي:
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122

�إنّ الإ�س�ل�ام لم يح ّمل المر�أة م�س� ��ؤول ّية ت�أمين لقمة العي�ش بالن�سبة للعائلة ،بل �أوجب
ق�س ��م �أعمال الأ�س ��رة بين ابنته
النبي  Pعندما ّ
ذل ��ك عل ��ى الرجل ،وقد ر�أينا كيف �أن ّ
علي  ،Qوكي ��ف جعل لها الأعمال داخ ��ل البيت وله الأعمال
فاطمة  Oو�ص ��هره ّ
خارجه .وهذا الأ�س ��لوب ي�ش ّكل الو�ض ��ع ال�سليم للعائلة ال�س ��عيدة التي يتولى ك ّل فرد فيها
خا�صة تتنا�سب مع �شخ�ص ّيته وطبيعته ليتكامل مع الفرد الآخر في �س ّد الفراغات،
م�س�ؤول ّية ّ
وت�أمين االحتياجات بجميع جوانبها الماد ّية والمعنو ّية ،داخل البيت وخارجه.
ولكن رغم ذلك لم يح ّرم الإ�سالم عمل المر�أة خارج البيت� ،إذا كان �ضمن ال�ضوابط
ال�شرع ّية ال�صحيحة ،بل ربما ي�صبح هذا العمل راجح ًا في بع�ض الحاالت ،نذكر منها:
النبي الأكرم :P
 - 1وج ��ود حاج ��ة ماد ّي ��ة� :إنّ طلب الحالل عبادة كما ورد ع ��ن ّ
«العب ��ادة �س ��بعون جز ًء �أف�ض ��لها طلب الحالل»((( .فل ��و كانت المر�أة محتاجة
حينئذ
ماد ّي ًا هي �أو من تعيلهم ــ لو فر�ض وجود من تعيله ــ فال �ش � ّ�ك �أن عملها ٍ
((( �سورة التوبة ،الآية.71 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص.11

�س ��يكون مطلوب� � ًا وراجح ًا ،وهو خير من �أن ت�ص ��اب بالفقر وتب ��ذل ماء وجهها
لطلب المعونة من النا�س.
 - 2وجود فراغ  :لقد رف�ض الإ�سالم الفراغ والك�سل ،وورد في الرواية عن الإمام مو�سى
الكاظ ��مّ � « :Qإن اهلل ع ّز وج ّل يبغ�ض العبد الن� � ّوام الفارغ»((( ،فلو فر�ض �أنّ
امر�أة كان لديها الكثير من �أوقات الفراغ بحيث �أ ّنها لو لم تن�شغل بالعمل �ستكون
م�صداق ًا للعبد الن ّوام الفارغ ،في مثل هذه الحالة ي�صبح العمل راجح ًا لها.
خا�ص ��ة للعم ��ل :ق ��د يكون العمل الذي تت � اّ
�وله المر�أة له طاب ��ع مهم ج ّد ًا
� -3أهم ّي ��ة ّ
�رعي ،كم�ؤ�س�سات الترويج للدين و�إ�ص�ل�اح المجتمع والعمل
على الم�س ��توى ال�ش � ّ
الن�سائي ...فقد تن�شغل المر�أة بمثل
الطب
االجتماعي� ،أو كم�س�ألة
التخ�ص�ص في ّ
ّ
ّ
ّ
ه ��ذه الأعمال المه ّمة لخدمة الدين والمجتمع وت�أخ ��ذ �أموا ًال ــ كالراتب ــ مقابل
هذا العمل لتعي�ش عزيزة كريمة ،فمثل هذه الأعمال و�إن كانت ت�ؤ ّمن لقمة العي�ش
أ�سا�سي هو الخدمة للدين والمجتمع ،وتبقى راجحة بنف�سها.
ولكن هدفها ال ّ
االلتزام بالضوابط الشرع ّية:

� - 2إج ��ازة الزوج �إذا كانت متزوجة ،وكان عملها ي�س ��تلزم الخروج من البيت،
ف� ��إنّ خروجه ��ا من البي ��ت يجب �أن يكون ب�إج ��ازة الزوج كم ��ا ُيفتي الإمام
الخمين ��ي {.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص.36
((( من حديث يف جمع من علماء الدين وطلبة العلوم الدينية يف قم بتاريخ .1979/3/6

ال������ع������م������ل واجل�������ه�������اد

�إنّ عمل المر�أة يجب �أن يكون �ض ��من �أجواء �س ��ليمة تراعي ال�ض ��وابط على الم�س ��توى
ال�شرعي ،ومن هذه ال�ضوابط �أمران:
ّ
ال�شرعي ومراعاة ال�ش�ؤون
 - 1االبتعاد عن االختالط ما �أمكن ،وااللتزام بالحجاب
ّ
ال�ش ��رع ّية في ال�س ��لوك ،يقول الإمام الخميني {« :فلتعم ��ل المر�أة ولكن
بالحج ��اب ،ال مان ��ع م ��ن عمله ��ا ف ��ي الدوائ ��ر الحكوم ّي ��ة ولك ��ن م ��ع مراعاة
الحجاب ال�شرعي والحفاظ على ال�ش�ؤون ال�شرع ّية»((( .
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الع�سكري
الجهاد
ّ
دور المرأة في الجهاد:
خا�ص بالرجال؟
هل للمر�أة �أن ت�شارك بالأعمال الع�سكر ّية؟ �أم �أنّ هذا النوع من الأعمال ّ
يخت�ص ذلك ب�أعمال دون �أخ ��رى وب�أنواع من الجهاد دون �أخرى؟
و�إن كان له ��ا ذلك فهل
ّ
حتّى تكون ال�صورة وا�ضحة ودقيقة �سنتح ّدث عن هذه الأمور كلاّ ً على حدة.
العسكري؟
ما المقصود من العمل
ّ
�كري يحت ��اج �إلى مجه ��ود كبير ّ
يغطي ��ه العاملون في �س ��لك الجهاد ال
�إنّ العم ��ل الع�س � ّ
يخت�ص ��ره المجاهد الذي يحمل البندقية ويوجه الر�صا�ص �إلى العد ّو ب�شكل مبا�شر ــ و�إن
كان مظهره ونتيجته ولحظته الفا�ص ��لة ــ بل هو ي�ش ��مل ك ّل العاملين الذين ي�ؤ ّمنون و�صول
ال�س�ل�اح من جهة ،ويم ّدون المجاهدين بالطعام والثياب من جهة �أخرى وفريق الإ�سعاف
الذي يداوي جراح المجاهدين ليعودوا �إلى �ساحات المواجهة من جهة ثالثة وغيرها من
المهام الكثيرة التي تتكاتف ك ّلها لي�ستطيع �أن يقف المجاهد بنتيجة هذا المجهود حام ًال
موجه ًا ال�ضربات القا�سية للأعداء...
�سالحه ّ
م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة

وال ّ
�شك �أنّ المر�أة ت�ستطيع �أن ت�شارك في الكثير من هذه المهام ،بل مطلوب منها �أن
ّ
تغط ��ي مثل هذه المهام التي تدعم الجبهة وت�ؤ ّمن احتياجات المجاهدين وتعتبر �ش ��رط ًا
ا�سا�س� � ًا في ا�س ��تمرار الجهاد .فيمكن للمر�أة �أن تعمل في ت�أمين الطعام واللبا�س ويمكنها
�أن تكون مم ّر�ض ��ة وطبيبة تداوي الجراح ويمكنها �أن ت�س ��اعد في ك ّل الأعمال اللوج�ست ّية،
وم ��ن المعروف ف ��ي ال�س ��يرة النبو ّية دور الن�س ��اء في الح ��روب من جهة ت�أمي ��ن الطعام
وم ��داواة الج ��راح ...يق ��ول الإمام الخميني {ّ �« :إن الن�س ��اء في �ص ��در الإ�س�ل�ام كنّ
َ
يخرجن �إلى الحرب وكان معظمهنّ يعمل طوال الوقت في �إ�سعاف الم�صابين ومداواة
الجرحى»(((.
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((( من حديث حول التوبة ،بتاريخ .1980/11/8

و�إ ّنما الكالم في خ�ص ��و�ص مه ّمة حمل ال�س�ل�اح ومواجهة العدو ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ،فهل
يمكن للمر�أة �أن تقوم بمثل هذه المه ّمة كالرجال تمام ًا؟ وهل يجب عليها ذلك؟
والدفاعي:
االبتدائي
الجهاد
ّ
ّ
ودفاعي
ابتدائي
هناك نوعان من الجهاد:
ّ
ّ
واالبتدائي :هو الذي تكون المعارك فيه على �أر�ض الغير نتيجة غزو الم�سلمين لها،
ّ
وهذا النوع من الجهاد لي�س مح ّل ابتالء في هذا الزمن.
والدفاع � ّ�ي :ه ��و ال ��ذي تكون المع ��ارك فيه نتيجة هج ��وم الأعداء على الم�س ��لمين
وتهديدهم لهم...
الدفاعي:
دورها في
ّ
���اب لَ ُه ْم َر ُّب ُه ْم �أَنِّ���ي َال �أُ ِ�ضي ُع َع َم َل عَامِ ٍل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُنثَى بَ ْع ُ�ض ُكم ِّمن بَ ْع ٍ�ض َفالَّذِ َين
} َف ْا�ست ََج َ
َه َاج ُرو ْا َو�أُخْ ِر ُجو ْا مِ ���ن دِ يَارِ هِ ْم َ ُو�أو ُذو ْا فِي َ�سبِيلِي َو َقاتَ ُلو ْا َو ُق ِت ُلو ْا ُلأ َك ِّف��� َر َّن َع ْن ُه ْم َ�سيِّئَاتِهِ ْم َو ُلأدْخِ َل َّن ُه ْم
(((
َجن ٍَّات تَ ْج ِري مِ ن تَ ْح ِت َها الأَ ْن َها ُر ثَ َوابًا ِّمن عِ ندِ ا ِهلل َواهلل عِ ن َد ُه ُح ْ�س ُن ال َّث َو ِاب {

((( �سورة �آل عمران ،الآية.195 :
((( من حديث يف �أع�ضاء احلكومة ،بتاريخ .1979/10/2

ال������ع������م������ل واجل�������ه�������اد

تتوج ��ه �إلى جميع
�إنّ الدف ��اع عن الإ�س�ل�ام والم�س ��لمين وبالدهم م ��ن الواجبات التي ّ
المك ّلفين �س ��واء كانوا رجا ًال �أم ن�سا ًء ،ويجب عليهم جميع ًا الدفاع بك ّل الو�سائل الممكنة،
ف�إذا كانت الحرب حرب ًا دفاع ّية ــ كما هو في هذا الزمان ــ ال يتو ّقف دور المر�أة على الأمور
اللوج�س ��ت ّية وما �ش ��ابهها ،بل يجب عليها حمل ال�سالح والمواجهة �إذا تط ّلب الدفاع ذلك،
وهنا ي�أتي دور ت�ش ��خي�ص القيادة وتق�س ��يمها للأدوار بح�سب ما تراه منا�سب ًا من م�صلحة
جهاد ّية واجتماع ّية ،ينقل الإمام الخميني { قائ ًالّ �« :إن بع�ض الن�س ��وة جئن �إلى هنا
وطلبن م ّني �أن �أ�سمح لهنّ بالذهاب �إلى كرد�ستان ...يذهبن للقتال هناك ،فقلت لهنّ :
لي�س من ال�صالح ذلك ،ال�شعب والجي�ش ي�ؤ ّديان دورهما هناك» ((( ،ولكن �إذا ّ
�شخ�صت
القيادة �ضرورة م�شاركة المر�أة في حمل ال�سالح والقتال وجب عليها القيام بذلك.
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العسكري:
التدريب
ّ
���اط ا ْل َخ ْي ِل تُ ْرهِ بُو َن بِهِ َع ُد َّو اهلل َو َع ُد َّو ُك ْم{((( حينما
} َو�أَعِ ���دُّ وا لَ ُه ْم َما ْا�ستَ َط ْعت ُْم مِ ْن ُق َّو ٍة َومِ ْن رِ بَ ِ
يك ��ون الجهاد واجب ًا في الدفاع عن الإ�س�ل�ام وبالد الم�س ��لمين ،حتّى عل ��ى المر�أة ،يلزم
ال�شرعي يتح ّقق بالقتال كما في
عليها �أن تكون جاهزة لت�أدية دورها هذا ،و�إن كان دورها
ّ
�كري الذي ي�ؤ ّمن
حالة الدفاع التي ال ُيغني فيها قتال الرجال ،فعليها ٍ
حينئذ التد ّرب الع�س � ّ
الأ�سباب الظاهر ّية للن�صر التي �أمرنا اهلل تعالى بت�أمينها كما في الآية الكريمة.
يق ��ول الإم ��ام الخميني { ح ��ول هذا المو�ض ��وع�« :إذا م ��ا كان الدف ��اع واجباً على
الجمي ��ع ،ينبغ ��ي �أن ُته ّي� ��أ مق ّدم ��ات الدف ��اع �أي�ض� �اً ،م ��ن جملة ذل ��ك مو�ض ��وع التدريب
الع�س ��كريّ وتعلي ��م فنون القت ��ال لمن ال يجيدها فالأمر لي�س بهذه ال�ص ��ورة ب�أن يجب
الطبيعي
علينا الدفاع ولكن ال ندري كيف ندافع ،بل يجب �أن نتع ّلم كيف ندافع ،ومن
ّ
� ّأن المحيط الذي تتدربون فيه على الفنون الع�س ��كر ّية يجب �أن يكون محيطاً �س ��الماً،
محيطاً �إ�سالم ّياً ،و�أن ُتراعى فيه جوانب العفاف وجميع ال�ش�ؤون الإ�سالم ّية» (((.
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((( �سورة الأنفال ،الآية.60 :
((( من حديث يف جمع من الن�ساء ،مبنا�سبة يوم املر�أة ،بتاريخ .1986/2/10

خال�صة الدر�س
يحمل المر�أة م�س�ؤول ّية ت�أمين لقمة العي�ش بالن�سبة للعائلة ،ولكن رغم
�إنّ الإ�س�ل�ام لم ّ
ذل ��ك لم يح ّرم الإ�س�ل�ام عمل المر�أة خارج البيت �إذا كان �ض ��من ال�ض ��وابط ال�ش ��رع ّية
ال�صحيحة.
ق ��د يك ��ون عم ��ل الم ��ر�أة خ ��ارج البي ��ت راجح� �اً ف ��ي بع� ��ض الح ��االت ،نذك ��ر منه ��ا:
1 .1وجود حاجة ماد ّية.
2 .2وجود فراغ.
خا�صة للعمل كم�ؤ�س�سات الترويج للدين وغيرها.
�3 .3أهم ّية ّ

�إنّ المر�أة ت�س ��تطيع �أن ت�ش ��ارك في الكثير من المهام الع�س ��كر ّية ،فيمكن لها �أن تعمل
في ت�أمين الطعام وال ّلبا�س ويمكنها �أن تكون مم ّر�ض ��ة وطبيبة تداوي الجراح ويمكنها �أن
ت�ساعد في ك ّل الأعمال اللوج�ستية.
تتوج ��ه �إلى جميع
�إنّ الدف ��اع عن الإ�س�ل�ام والم�س ��لمين وبالدهم م ��ن الواجبات التي ّ
المك ّلفين �س ��وا ًء كانوا رجا ًال �أم ن�س ��ا ًء ،ويلزم عليها �أن تكون جاهزة لت�أدية دورها ،فعليها
�كري الذي ي�ؤ ّمن الأ�س ��باب الظاهر ّية للن�ص ��ر التي �أمرنا اهلل تعالى
ٍ
حينئذ التد ّرب الع�س � ّ
بت�أمينها.

ال������ع������م������ل واجل�������ه�������اد

� ّإن عمل المر�أة يجب �أن ُتراعى فيه ال�ض ��وابط على الم�س ��توى ال�ش ��رعي ،ومن هذه
ال�ضوابط �أمران:
1 .1االبتعاد عن االختالط ما �أمكن.
2 .2اجازة الزوج �إذا كانت متزوجة.
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�أ�سئلة حول الدر�س
1 .1متى يكون عمل المر�أة خارج البيت راجحاً؟
2 .2م ��ا ه ��ي الأم ��ور الت ��ي ينبغ ��ي عل ��ى الم ��ر�أة مراعاتها ح ��ال عمله ��ا خارج
البيت؟
3 .3هل يجوز للمر�أة �أن ت�شارك في العمل الع�سكريّ ؟
4 .4متى يتع ّين الجهاد على المر�أة؟
5 .5ما الذي ينبغي �أن تراعيه المر�أة في الدورات الع�سكر ّية التدريب ّية؟

م�������ك�������ان�������ة امل�����������������ر�أة
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ل���ل���م���ط���ال���ع���ة
� ّأم �سلمة الموالية المجاهدة
هي �أ ّم �سلمة زوجة الر�سول الأكرم  ،Pال�صورة ال�صادقة للإيمان الرا�سخ ،والعقيدة
الثابتة التي عجنت بحب الر�سول Pوالوالء لأهل بيته.R
لقد ّ
ف�ض ��ل ر�س ��ول اهلل Pال�س ّيدة �أ ّم �سلمة على �س ��ائر ن�سائه ــ غير خديجة Oــ
فكانت لها ال�صدارة ،والمقام الرفيع ما لي�س لواحدة منهنّ .
لقد تم ّيزت حياة هذه ال�س ��يدة الجليلة ،بوالئها لأهل البيت  ،Rرغم ك ّل التيارات
ن�ص ��بهم اهلل فيه ،فتم ّيزت بالثبات
ال�سيا�س� � ّية التي عادتهم و�أق�ص ��تهم عن المكان الذي ّ
على واليتهم والدعوة �إليها حيث بقيت ،بعد وفاة الر�سول  Pلآخر عمرها تدعو النا�س
وتع ّرفهم بح ّقهم م ّما �سمعته من كالم ر�سول اهلل Pفي ح ّقهم و�ش�أنهم .R
وكان �أهل البيت  Rي ّكنون لها االحترام الكبير وكانت عندهم في منتهى الرفعة والجالل.

وقد دافعت ر�ض ��ي اهلل عنها عن ال�س� � ّيدة الزهراء  Oولأج ��ل دفاعها قطع عنها
عطا�ؤها في نف�س العام.
وق ��د دافعت ع ��ن �أمير الم�ؤمنين ــ وعن موقفه الحقّ في حرب الجمل ،فجمعت ن�س ��اء
المهاجرين والأن�صار و�أعلمتهم عن غ�ضبها م ّمن خرج لحرب �أمير الم�ؤمنين .Q
هذا وتاريخها حافل بالكثير من المواقف التي ت�شهد لها ب�أ ّنها من الن�ساء المجاهدات
لرفع لواء الإ�سالم بكل ما �أوتيت من قوة.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.37 :

ال������ع������م������ل واجل�������ه�������اد

و�أ ّم �سلمة هذه المر�أة التي كانت تحمل �إيمانا قديما من �أ ّول الدعوة كانت تطمح دائما
لر�ض ��ا اهلل تعالى فقد قالت يوم ًا للر�س ��ول � :Pأ ّنه ل ّما ال نجاهد ون�ست�ش ��هد كالرجال ؟
ي���ب مِ َّما ا ْكت ََ�سبُوا
���م َع َلى بَ ْع ٍ�ض لِل ِّر َجالِ نَ ِ�ص ٌ
َّ���وا َما َف َّ�ض َل اهلل بِهِ بَ ْع َ�ض ُك ْ
ف�أن ��زل اهلل تعال ��ى } َوال تَتَ َمن ْ
َولِلن َِّ�ساءِ نَ ِ�ص ٌيب مِ َّما ا ْكت ََ�س ْب َن َو ْا�س�أَلُوا اهلل مِ ْن َف ْ�ضلِهِ ِ�إ َّن اهلل َكا َن ِب ُك ِّل � َش ْيءٍ َعلِيم ًا{(((.
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