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من فقه العالقات االجتماعية
على �ضوء املذهب ال�شيعي

بين يدي القارئ

يزدحم فضاء التوجيه يف عاملنا املسلم بالكثري من املفردات ..وألنه
ال توجد خطة يف هذه العملية حيث يتحدث اخلطيب كام يشاء ،ويكتب
الكاتب ما حيب ..اختلطت األمور يف ذهن املتلقي ،بني ما هو أخالقي
وعظي غايته صنع الرغبة يف العمل الصالح أو الرهبة من السيئات،
الشوق إىل ثواب ال ّله واخلشية من عقابه ..حيث له يف ذلك منهجه
اخلاص وأسلوبه املتميز.

وبني ما هو إلزامي فقهي ال بد من القيام به ،وإال ُعد املتنكر له
والرافض إياه عاصي ًا ،ومع اإلرصار فاسق ًا ..وهذا أيض ًا له حمدداته
وطريقة خطابه وبيانه.

ومما هو واضح أن الفكرة املب َّينة كلام كانت أكثر غرابة ،كانت أبقى
يف الذهن! وأدعى للنقل واالستشهاد هبا ،مع أهنا قد ال تكون هي
األفضل أو األدق! وهذا يعود إىل حالة لدى اإلنسان أنه ال ينقل ما مل
يكن ذا غرابة أو طرافة ،أو ال يتحمس لذلك عىل األقل.
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بين يدي القارئ

بينام ما جاء يف القضايا الوعظية واألخالقية والتي لساهنا عادة،
لسان التخويف أو الرتغيب وهو لسان يستفيد من عنارص الغرابة
أحيان ًا ..وربام خلق صدمة ألول األمر ،يكون هو البارز واحلارض يف
النفوس!

فيم رضب امرأته) بغض
إن ما يقال من أنه (ال ُيسأل الرجل َ
النظر عن قيمته ـ سنَدا ـ يبقى يف ذهن قارئه أكثر مما يبقى (وعارشوهن
باملعروف)! وإن مثل (أنت ومالك ألبيك) بظاهره يصدم القارئ أو
السامع ويثري فيه التساؤل أكثر مما يفعل ذلك (حيل للرجل من مال ولده
قوته بغري رسف إذا اضطر إليه).

والفرق هو فرق التوجيه الوعظي األخالقي الذي ال يشرتط فيه
غالب ًا النظر إىل خمتلف اجلهات وإنام املقصود منه غالب ًا إجياد دافع للعمل
أو رادع عنه ..بينام التوجيه اإللزامي الفقهي ينظر إىل خمتلف اجلهات
املتعارضة يف التوجيه الواحد ويأيت بعد ذلك يف صورة نص قانوين حيفظ
للجميع حقهم!
هلذا كنا بحاجة إىل فصل هذين اخلطابني بشكل واضح ،وحتليل
كل منهام يف دوره وغايته ،وبيان نتيجة كل منهام ،وما الذي ينبغي أن
ُيلتزم بعد ذلك.
وأول ما يلحظه املتأمل من وجود اخللط املذكور ما نراه يف
العالقات االجتامعية بني الناس ،فهذا املحيط الذي يرتبط به ويتعامل
معه بشكل يومي ،يتوارد عليه كال اخلطابني :الوعظي األخالقي
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والفقهي اإللزامي ..بدء ًا من عالقة الولد (ذكر ًا وأنثى) مع والديه،
ومرور ًا بعالقته بأصدقائه ،ثم عالقته بزوجته وهي به .وأيض ًا عالقة
هذا اإلنسان برب عمله ،أو بالعامل عنده لو كان هو رب العمل،
وعالقته بجريانه الذين يعيشون معه يف منطقة اجلوار..

وال ريب أن العالقات هي أكثر من ذلك ،لكننا اقترصنا يف هذه
الصفحات عىل ما تم ذكره لتكون مثاالً عىل غريها ،باإلضافة إىل أهنا
األبرز واألكثر ابتال ًء.
أرجو أن أكون قد قدمت يف هذه الصفحات هدى ملن أراد ،وإن مل
يكن ذلك فيكفيني نية اخلري ورجائي ذلك..
فوزي بن املرحوم حممد تقي �آل �سيف
القطيف ـ اململكة العربية ال�سعودية
1430/12/16هـ

العقائد ـ األخالق ـ الفقه منظومة واحدة

ِ
يم َوإِ ْسماَ ِع َيل
•{ ُق ْل آ َمنَّا بِال َّله َو َما ُأ ِنز َل َع َل ْينَا َو َما ُأ ِنز َل َعلىَ إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
يسى َوالنَّبِ ُّي َ
ون
َوإِ ْس َح َق َو َي ْع ُق َ
وسى َوع َ
وب َواألَ ْس َباط َو َما ُأوتيِ َ ُم َ
ِمن َّربهِّ ِ ْم الَ ُن َف ِّر ُق َبينْ َ َأ َح ٍد ِّمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون}(((.
اق َبنِي إِسرْ َ
ائيل ال َت ْع ُبدُ َ
•{وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ
ون إِال ال َّل َه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
َ
إحسان ًا و ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى والمَْس ِ
اك ِ
ني َو ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسن ًا
َ
َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
الزكَا َة ُث َّم ت ََو َّل ْيت ُْم إِال َق ِلي ً
ال منْك ُْم َو َأ ْنت ُْم
الصال َة َوآتُوا َّ
يموا َّ
َو َأق ُ
ُم ْع ِر ُض َ
ون}(((.

يقرر القرآن الكريم حقيقة هامة بالنسبة لإلنسان املسلم وهي
إيامنه بالرساالت الساموية مجيع ًا حيث {ال ُن َف ِّر ُق َبينْ َ َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم}(((.
إن منبع الرساالت ملا كان منبع ًا واحد ًا ،وغايتها بعد أن كانت

((( سورة آل عمران ،اآلية.84 :
((( سورة البقرة ،اآلية.83:

((( سورة البقرة ،اآلية.136 :

10

العقائد ـ األخالق ـ الفقه ـ منظومة واحدة

واحدة لذلك فمن الطبيعي أن تكون أصوهلا العامة مشرتكة.

أما أهنا تنبع من مصدر واحد فهو واضح بعد ما فرضنا أهنا
رسله وأنزل عليهم ُهداه فمبدأها
رساالت ساموية إهلية أرسل ال ّله هبا ُ
ومنبعها واحد.

أما أن غايتها وهدفها واحد فذلك ألن ال ّله سبحانه وتعاىل يريد
من خالل تلك الترشيعات املوجود يف هذه الرساالت رفع اإلنسان إىل
مستوى الكامل البرشي املمكن يف الدنيا وإيصاله إىل اجلنة والنعيم يف
اآلخرة .وال ختتلف رساالت ال ّله يف هذا اهلدف أدنى اختالف.

ولذلك كانت أصوهلا العامة مشرتكة ـ وإن اختلفت بعض
تفاصيلها ـ وعىل هذا األساس {آ َمنَّا بِال َّله َو َما ُأ ِنز َل َع َل ْينَا َو َما ُأ ِنز َل
ِ
ِ
ِ
وسى
يم َوإِ ْسماَ ع َيل َوإِ ْس َح َق َو َي ْع ُق َ
وب َواألَ ْس َباط َو َما ُأوتيِ َ ُم َ
َعلىَ إِ ْب َراه َ
ِ
يسى َوالنَّبِ ُّي َ
ون ِمن َّربهِّ ِ ْم}.
َوع َ
ضمن هذا اإلطار فإن الرساالت الساموية حتتوي عىل ثالثة
جوانب:
اجلانب العقدي .واجلانب األخالقي ،واجلانب الفقهي.

في الجانب العقدي

أول ما نالحظه احتواء تلك الرساالت عىل عقيدة التوحيد فال
ثنائية يف اخلالق ،وال تعدد يف املعبود ،ولذلك كانت كلمة األنبياء األوىل،
توحيد ال ّله ونبذ األنداد واألضداد واألوثان واألصنام.
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واتفقت دعوهتم عىل هذه القضية التي هي أس الرسالة ودعامتها،
(((
فقد جاء هبا نوح((( وهود((( وصالح((( وشعيب(((،بل ما من رسول
يبعث إال ويدعو إىل هذه القضية العقدية ..وقبل كل ذلك كانت شهادة
ال ّله((( لنفسه ،ومالئكته له ،وأولو العلم من خلقه.
وإذا كان االعتقاد بوحدانية ال ّله سبحانه وتعاىل يشكّل املبدأ للعقائد
واألعامل ،فإن االعتقاد باآلخرة تشكّل قاعدة األعامل والعبادات ،وال
معنى عميل لالعتقاد بوحدانية ال ّله من دون االعتقاد بيوم القيامة حيث
يلقى املطيع ثوابه ويلقى العايص جزاءه وعقابه.
ولذلك فإن االعتقاد باآلخرة أمر مشرتك بني مجيع الرساالت
الساموية .ويتم من خالل هذا االعتقاد التحذير من املخالفة ألوامر ال ّله
والرتغيب يف طاعته وااللتزام بالواجبات .ويف كثري من اآليات اقرتنت
الدعوة إىل التوحيد بالتذكري بيوم القيامةَ { .ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح ًا إىل َق ْو ِم ِه

((( { َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح ًا إىل َق ْو ِم ِه َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ُيرْ ُه} سورة األعراف،
اآلية.59:
ٍ
ِ
ٍ
اه ْم ُهود ًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َما َلك ُْم م ْن إِ َله َغ ُيرْ ُه َأ َفال َت َّت ُق َ
ون} سورة
{وإِلىَ عَاد َأ َخ ُ
((( َ
األعراف ،اآلية.65:
ِ
ٍ
ِ
لحِ
اه ْم َصا ًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َما َلك ُْم م ْن إِ َله َغ ُيرْ ُه َقدْ َجا َء ْتك ُْم َب ِّينَ ٌة م ْن
{وإِلىَ َث ُمو َد َأ َخ ُ
((( َ
َر ِّبك ُْم} سورة األعراف ،اآلية.73:
ٍ
ِ
اه ْم ُش َع ْيب ًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َما َلك ُْم م ْن إِ َله َغ ُيرْ ُه} سورة األعراف،
{وإِلىَ َمدْ َي َن َأ َخ ُ
((( َ
اآلية.85:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
{و َما َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك م ْن َر ُسول إِلاَّ نُوحي إِ َل ْيه َأ َّن ُه ال إِ َل َه إِلاَّ َأنَا َفا ْع ُبدُ ون} سورة األنبياء،
((( َ

اآلية.25:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((( َ
يم}
{ش ِهدَ ال َّل ُه َأ َّن ُه ال إِ َل َه إِلاَّ ُه َو َوالمَْالئ َك ُة َو ُأو ُلو ا ْلع ْل ِم َقائ ًام بِا ْلق ْسط ال إِ َل َه إِلاَّ ُه َو ا ْل َع ِزيزُ ا َلحْك ُ
سورة آل عمران ،اآلية.18:
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اب َي ْو ٍم
َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه إِنيِّ َأ َخ ُ
اف َع َل ْيك ُْم َع َذ َ
اب َي ْو ٍم َألِي ٍم}(((.
َعظِي ٍم} و{ َأ ْن ال َت ْع ُبدُ وا إِلاَّ ال َّل َه إِنيِّ َأ َخ ُ
اف َع َل ْيك ُْم َع َذ َ
اب َي ْو ٍم كَبِ ٍري}(((.
{وإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفإِنيِّ َأ َخ ُ
اف َع َل ْيك ُْم َع َذ َ
َ

ومن الطبيعي أن يكون من العقائد األساسية يف كل رسالة االعتقاد
بالرسول املبعوث ،وإال ال يمكن االعتقاد بام هو سمعي ،وبواسطة
الرسول ،إذا مل يتم اإليامن بالرسول نفسه ،بل ال معنى ألخذ أوامره
ونواهيه باعتبارها أوامر ال ّله ونواهيه ما مل يعتقد اإلنسان بالرسول
نفسه .وهلذا ذكرت اآليات القرآنية اإليامن بال ّله وتقواه مقرون ًا بطاعة
النبي املرسل { َفا َّت ُقوا ال َّله و َأطِيع ِ
ون}(((.
ُ
َ
الثاني هو جانب األخالق

ال ريب أن رساالت السامء جاءت لتهذيب اإلنسان ورفعه ملستوى
الكامل املمكن يف حقه وضمن قدرته ،كام أهنا تدعو إىل سيادة األخالق
يف العالقات بني اإلنسان وبني املحيط الذي يعيش فيه ،من جمتمع
إنساين ،وبيئة خارجية ..ولذا فلو وجدنا مفردة من املفردات يف بعض
ما هو موجود من الرتاث غري القطعي للديانات ،ختالف األخالق أو
تكرس الفساد يف هذا اجلانب فإنه ينبغي أن نقف عندها موقف الشك،
بل الرفض.
((( سورة هود ،اآلية.26:

((( سورة هود ،اآلية.3 :

((( سورة الشعراء ،اآلية.110 :
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باعتبار أهنا ال يمكن أن تصدر من خالق النفوس الذي يريد هتذيبها
وتكميلها ،فلو رأينا كام هو واضح بعض النصوص الباقية مما ينسب إىل
التوراة أو اإلنجيل ،مما يفيد بأن اليهودي يستطيع قتل غريه أو أخذ ماله،
حيث أنه ليس عليهم يف األميني سبيل ..فإن ذلك ينبغي أن ال يقبل..
ٍ
ومتعال يف الديانة اليهودية
املفروض أنه يوجد منهج أخالقي سا ٍم
األصيلة وأنه أريد ملن يؤمن هبا أن يرتقي بواسطته إىل مراحل عالية يف
الكامل اإلنساين .وهكذا احلال يف الديانة املسيحية.

ومثلام يقال يف الديانتني السامويتني املذكورتني ،يقال أيض ًا يف الدين
اإلسالمي ،فإذا وجدنا تعاليم ختالف األخالق ،أو تؤكد عىل الفساد
واملنكر ،فال بد من رفض مثل تلك التعاليم((( ،حيث أهنا ختالف بال
ريب ما هو ثابت من األصول ،ذلك {إِ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َواإلحسان
َاء ِذي ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
وإِيت ِ
اء َوالمُْنْك َِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم
َْ ََ َ َ
ْ
َ
ت ََذك َُّر َ
ون}((( ..وال يمكن أن تكون توجيهات الدين خمالفة ألهداف
اخلالق ،ذلك {إِ َّن ال َّله ال ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
اء َأ َت ُقو ُل َ
ون َعلىَ ال َّل ِه َما ال
ْ
َ
َ ُُ
َت ْع َل ُم َ
ون}(((.
الثالث :الشريعة أو الجانب الفقهي:

وهو جانب األحكام التي ترتبط بتكييف عبادة اإلنسان ومعامالته
((( فعن أيب عبد ال ّله الصادق Eأنه قال :من زعم أن ال ّله يأمر بالفحشاء فقد كذب عىل ال ّله.
الكايف .157 /1
((( سورة النحل ،اآلية.90:

((( سورة األعراف ،اآلية.28 :
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ِ
ِ
الص َيا ُم
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
وسياساته ،فجاء يف هذا اإلطارَ { ،يا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا كُت َ
ِ
ب َعلىَ ا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون}((( ،و{ َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر
َكماَ كُت َ
ِ
وهك ُْم َش ْط َر ُه}((( ،وأمثاهلا.
المَْ ْس ِجد الحْ َ َرا ِم َو َح ْي ُث َما ُكنْت ُْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وجاءت أصول عامة يف املعامالت مثل { َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود}((( ،و{ال
ُ
ْ
ِ
(((
ُون جِ َت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِال َأ ْن َتك َ
اض منْك ُْم}
و{يوصيكُم ال َّله فيِ َأو ِ
ِ
الدك ُْم لِ َّ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ األُ ْن َث َيينْ ِ }(((.
ُ ُ ْ

ووجود هذه األحكام ،والرشيعة ليس من خمتصات الدين
اإلسالمي كام قد يتوهم ،وإنام هي موجودة يف سائر الديانات الساموية،
حيث أهنا جاءت ـ يف وقتها ـ لتنظيم حياة اإلنسان الدينية عىل املستوى
الفردي واالجتامعي ،فليس معقوالً أن تغفل هذا اجلانب ..نعم ربام
كانت ظروف البرش الذين نزلت فيهم هذه الرسالة ،حتتاج إىل تركيز
أخالقي أكرب ،نظر ًا ألن مشكلتهم الكربى هي يف هذا اجلانب ،وهذا ال
مانع من االلتزام به .لكن ال يمكن تصور رسالة ساموية ال فقه فيها ،وال
تنظيم حلياة اإلنسان..
وحتى ما يذكر يف شأن املسيحية من غلبة اجلانب األخالقي فليس
معنى ذلك عدم وجود ترشيعات وأحكام ،وإنام كان الرتكيز فيها عىل
((( سورة البقرة ،اآلية.183 :
((( سورة البقرة ،اآلية.150:
((( سورة املائدة ،اآلية.1:

((( سورة النساء ،اآلية.29:

((( سورة النساء ،اآلية.11:
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اجلانب األخالقي ،وكانوا يعتمدون األحكام األساسية الواردة يف
التوراة!
وهذا األمر ـ الرتكيز يف جانب دون غريه مع مالحظة وضع الزمان
واملكان ـ هو الذي يليق باحلكمة اإلهلية ،فال ّله الذي أراد من اإلنسان أن
يتكامل عرب برنامج الرسل ،وأن يكون يف األرض خليفة ،وأن يعمرها،
وأن يعبد ربه من خالل ذلك ..ال يعقل أن ال يالحظ الوضع اخلاص
الذي يعيش فيه هذا املجتمع أو ذاك ..بل إن نفس الرساالت املتعددة
قرينة عىل هذا األمر ،حتى إذا هتيأ البرش إلمكانية تقبل رسالة عاملية
واحدة بعث خاتم األنبياء واملرسلني حممد ًا.A
وألجل هذا كانت رسالة اإلسالم ،فيها كل تلك اإلحاطة
والشمول ،والتفصيل يف املجاالت الثالثة..

تحريف الرساالت وحذف التعاليم:

إذن ..اجلوانب الثالثة السابقة ال بد أن تكون موجودة يف كل
الرساالت الساموية كام قلنا تبع ًا ألن منبعها واحد وغايتها واحدة ،فال
بد أن تكون املسافة بني املبدأ الواحد وبني الغاية الواحدة مسافة مشرتكة.
نعم قد حيصل يف بعض األزمنة حتريف لرسالة من الرساالت من قبل
بعض رجال السلطة والقوة أو رجال املال بمعونة رجال الدين!
والتحريف عىل قسمني:

فقد يكون التحريف لفظ ّي ًا بحيث يمس آيات الكتاب الساموي
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ونصوصه..وبالتايل تتغري من خالل ذلك بعض العقائد أو النظم
األخالقية أو األحكام الفقهية والرشعية.

ومن أمثلة ذلك الواضحة ما ذكروه يف موضوع املجوسية ،فهناك
كالم حول املجوسية وهل أهنا دين ساموي أو أهنا من مجلة الرشائع
الوضعية الدنيوية وال ترتبط بالديانات الساموية؟

يذهب الكثري من علامء اإلمامية إىل أن املجوسية كانت يف األصل
دين ًا ساموي ًا كام هو مفاد رواية عن اإلمام الصادق ،((( Eلكنه ُح ّرف
عىل يد سلطان متجرب كان عندهم ،وبدأ االنحراف ـ كام تفيد رواية
أخرى ـ يف قضية نكاح املحارم املوجود عندهم حال ّي ًا .فقد ذكر الشيخ
الصدوق رمحه ال ّله يف كتابه األمايل ،أن أمري املؤمنني Eقال يف بعض
خطبه :سلوين قبل أن تفقدوين .فقام إليه األشعث بن قيس ،فقال :يا
أمري املؤمنني ،كيف تؤخذ من املجوس اجلزية ومل ينزل عليهم كتاب،
ومل يبعث إليهم نبي؟ فقال :بىل يا أشعث ،قد أنزل ال ّله عليهم كتاب ًا،
وبعث إليهم نبي ًا ،وكان هلم ملك سكر ذات ليلة ،فدعا بابنته إىل فراشه
فارتكبها ،فلام أصبح تسامع به قومه ،فاجتمعوا إىل بابه ،فقالوا :أهيا
((( نقلها الشيخ الكليني يف الكايف  :568 / 3سئل أبو عبد ال ّله الصادق Eعن املجوس أكان
هلم نبي؟ فقال :نعم أما بلغك كتاب رسول ال ّله Aإىل أهل مكة أن أسلموا وإال نابذتكم
بحرب فكتبوا إىل رسول ال ّله Aأن خذ منا اجلزية ودعنا عىل عبادة األوثان ،فكتب إليهم
النبي :Aأين لست آخذ اجلزية إال من أهل الكتاب فكتبوا إليه ـ يريدون بذلك تكذيبه ـ :
زعمت أنك ال تأخذ اجلزية إال من أهل الكتاب ثم أخذت اجلزية من جموس هجر؟ فكتب
إليهم النبي :Aأن املجوس كان هلم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ..وقد ورد عن أمري املؤمنني
 Eأن يسن هبم سنة أهل الكتاب ..ولعل الكثري من الفتاوى تنسجم مع هذا الترشيك.
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امللك ،دنست علينا ديننا فأهلكته ،فاخرج نطهرك ونقم عليك احلد.
فقال هلم :اجتمعوا واسمعوا كالمي ،فإن يكن يل خمرج مما ارتكبت
وإال فشأنكم .فاجتمعوا ،فقال هلم :هل علمتم أن ال ّله عز وجل مل خيلق
خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء؟ قالوا :صدقت أهيا امللك .قال:
أفليس قد زوج بنيه من بناته ،وبناته من بنيه؟ قالوا :صدقت ،هذا هو
الدين ،فتعاقدوا عىل ذلك.(((...

وإذا استثنينا القرآن الكريم الذي تكفل ال ّله بحفظه يف قوله {إِنَّا
(((
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه لحَ َافِ ُظ َ
ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
ون}((( .فقد تعرضت الكتب الساموية
للتحريف من قبل رجال السلطة أو رجال الدين ،فـ ِ
{م َن ا َّل ِذي َن َها ُدوا
ون ا ْلك َِلم َعن مو ِ
يحُ َ ِّر ُف َ
اض ِع ِه}(((.
َ ْ ََ
((( الشيخ الصدوق .ص .424
((( سورة احلجر ،اآلية.9 :

((( ومن ذلك نسبة ما ال يليق من األفعال ألنبياء ال ّله الكرام مثلام جاء يف سفر التكوين ـ
اإلصحاح التاسع عرش ـ عن لوط Eأنه سكن وابنتاه يف غار ،فقالت ابنته الكربى للصغرى:
قد شاخ أبونا ،وليس عىل األرض رجل يدخل علينا ،فلنسق أبانا اخلمر ،ونضطجع معه يف
مضجعه ،ففعلتا ،ومحلتا منه بولدين موآب وعمون  ،وما جاء يف سفر صموئيل الثاين :أن
داود Eاطلع من قرصه فرأى امرأة من نساء املؤمنني تغتسل يف دارها ،فعشقها ،وبعث إليها
فحبسها أيام ًا حتى حبلت ـ تعاىل ال ّله أن يكون ذلك من رسله ـ  ،ثم ردها ،وكان زوجها
يسمى أوريا غائب ًا يف العسكر ،وملا علمت املرأة باحلمل أرسلت تعلم داود Eبه ،فبعث
داود إىل يوآب بن صوريا قائده عىل العسكر ،يأمره أن يبعث إليه بأوريا زوج املرأة ،فجاء
فصنع له طعام ًا ومخر ًا حتى سكر ،وأمره باالنرصاف إىل أهله ليواقعها ،فينسب احلمل إليه،
ففهم األمر أوريا وختابث فلم يمش إىل أهله ،وقال :حاشى ل ّله أن يكون امللك هنا دون
أهله ،وأمشى أنا إىل أهيل ،فلام يئس داود منه رده إىل العسكر ،وكتب إىل القائد أن يبعث به
يف القتال مستقت ً
ال له ،فبعث به وقتل أوريا ،فرس بموته داود!!

((( سورة النساء ،اآلية.46:
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ومن الواضح أننا لو عرضنا هذه األمور التي تم العبث من خالهلا،
عىل تلك املنظومة التي حتدثنا عنها قبل قليل ،فال يمكن أن تكون مقبولة
كنسبة القول للنبي عيسى بأنه قال إنه رشيك ال ّله ((( ،أو أن روح ال ّله
حلت فيه ،أو غري ذلك ،أو الفساد واالنحراف لألنبياء ،أو االجتاه
العنرصي الذي يربر ظلم اآلخرين عىل أساس أهنم ليسوا من اجلنس
السامي الذي ينتمي إليه اليهود ..وصار سبب ًا دين ًّيا لتربير اغتصاهبم
أرايض الغري ،وقتل املسلمني..ال يمكن أن يكون هذا التوجيه من ال ّله
أبد ًا!

لقد فضح القرآن الكريم هذه الفئة يف سلوكها ومنطلقاهتا الكاذبة
َاب َم ْن إِ ْن ت َْأ َمنْ ُه بِ ِقنْ َط ٍ
فقال{:و ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ار ُي َؤ ِّد ِه إِ َل ْي َك َو ِمن ُْه ْم َم ْن إِ ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َْأ َمنْ ُه بِ ِدين ٍَار ال ُي َؤ ِّده إِ َل ْي َك إِلاَّ َما ُد ْم َت َع َل ْيه َقائ ًام َذل َك بِ َأنهَّ ُ ْم َقا ُلوا َل ْي َس
ون َعلىَ ال َّل ِه ا ْلك َِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ني َسبِ ٌيل َو َي ُقو ُل َ
ون}(((.
َع َل ْينَا فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
لقد قال أحد احلاخامات اليهود ،بأن جولد شتاين((( ينفذ إرادة
الرب! .أي رب هذا الذي تنفذ إرادته يف قتل املظلومني املصلني؟

ِ
َّاس ِاتخَّ ُذونيِ و ُأمي إِ َ ِينْ ِمن د ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
ون ال َّل ِه َق َال
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
ْ ُ
((( َ
{وإِ ْذ َق َال ال َّل ُه َيا ع َ
َ ِّ َ لهَ
يِ
ِ
فيِ
ِ
ِ
َ
َ
ليِ
ليِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُس ْب َحان ََك َما َيكُون أن أقول َما ل ْي َس ب َح ٍّق إن ُكن ُْت قل ُت ُه فقدْ عَل ْم َت ُه َت ْعل ُم َما َنفس َوال
ْت عَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب} سورة املائدة ،اآلية.116:
َأ ْع َل ُم َما فيِ َن ْف ِس َك إِن ََّك َأن َ
((( سورة آل عمران ،اآلية.75:

((( باروخ جولدشتاين ،إرهايب هيودي (طبيب) قاد مذبحة احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل
الفلسطينية يف  1414هـ  /املوافقة لـ  25فرباير  1994التي قام هبا مع تواطئ عدد من
اليهود يف حق املصلني ،حيث أطلق النار عىل املصلني املسلمني يف املسجد اإلبراهيمي أثناء
أدائهم الصالة فجر يوم مجعة يف شهر رمضان ،وقد استشهد  29مصلي ًا وجرح  150آخرين
قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه .عن موسوعة ويكبيديا عىل االنرتنت.
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االنفصال بين العقيدة والعمل:

إذا كان الدين اإلسالمي قد حفظ كتابه ورسالته من التحريف
اللفظي ،فهذا ليس هناية املطاف ،ذلك أنه قد حصل ما ينتهي من الناحية
العملية إىل نفس مؤديات التحريف اللفظي ـ إمجاالً ـ .الذي حصل هو
االنفصال بني ما يعلنه القرآن من العقائد وما يدعو إليه من األخالق
وما يريده من احلكم الرشعي من جهة وبني عمل املسلمني امللتزمني
هبذه الرسالة وأفعاهلم.
فإذا كان من الغريب أن جتد أحد ًا املسلمني يقول إن ال ّله غري
موجود أو أن ال ّله له رشيك أو يتحدث عن نسبة اخلطيئة لألنبياء..

إال أنك جتد كثري ًا من املسلمني ال يلتزمون بتوجيهات الدين مع
زعمهم االنتامء إليه ،فهو يف السوق هيودي الشخصية يف عبادة املال
وكأنه ال يصدق بوعد ال ّله وجنته .وإذا جاء وقت العدل يف القضاء أو
احلكم فكأنه مل يقرأ {والَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ َأالَّ َت ْع ِد ُلو ْا ا ْع ِد ُلو ْا ُه َو
َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقو ْا ال ّل َه إِ َّن ال ّل َه َخبِ ٌري بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون}(((.
وإذا كان يف موقف الغضب وأخذه زمع التدمري والفساد،
ال يتذكر { َف َه ْل َع َس ْيت ُْم إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا فيِ ْاألَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا
َأ ْر َحا َمك ُْم}(((..

إن هذا الفصل احلادث بني االنتامء إىل الدين ،واالعتقاد به ،وبني

((( سورة املائدة ،اآلية.8:

((( سورة حممد ،اآلية.22:
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تطبيقه عىل جوارح اإلنسان ،وحياته ،وحتكيمه يف أمواله ..جيعل آثار
الرسالة اخلالدة والراقية غري ملحوظة يف حياة الناس ..وهي من هذه
اجلهة تتساوى مع الدين املحرف.

الفقه قانون التنظيم االجتماعي

اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا ال ّل َه َما َلكُم ِّم ْن إِ َل ٍه
{وإِلىَ َمدْ َي َن َأ َخ ُ
َ
ِ
َغيرْ ُ ُه َقدْ َجاء ْتكُم َب ِّينَ ٌة ِّمن َّر ِّبك ُْم َف َأ ْو ُفو ْا ا ْل َك ْي َل َوالمْ َيز َ
ان َوالَ َت ْب َخ ُسو ْا
اءه ْم َوالَ ُت ْف ِسدُ و ْا فيِ األَ ْر ِ
إصالحها َذلِك ُْم َخيرْ ٌ َّلك ُْم
ض َب ْعدَ
َّاس َأ ْش َي ُ
َ
الن َ
ني}(((.
إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ماهو موقع الدين يف هذه احلياة؟

هناك نظريتان أجابتا عىل هذا السؤال:

األوىل:تقول بأن دور الدين يبدأ من حني وفاة اإلنسان وانتقاله
إىل عام اآلخرة ،فإن اإلنسان بدءا من تلك اللحظات حيتاج إىل الدين،
فإنه حينئذ يلقن عقائده ويذكر حني دفنه يشء من األذكار كام هو احلال
عند املسلمني ،وهكذا احلال عند املسيحيني واليهود وذلك أنه سريد
عىل عامل القيامة ،وحيتاج يف ذلك العامل إىل القضايا الدينية ،وأما قبل تلك
((( سورة األعراف ،اآلية.85 :
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الفرتة فهو ال حيتاج بشكل أساس إىل الدين .وإنام وجود الدين يف حياة
اإلنسان اليومية هو أمر كاميل وليس رضور ًيا أو أساس ًّيا.

وهذه الفكرة منترشة يف العامل املسيحي ،بالنسبة إىل ديانتهم((( ،ومن
خالل هذه احلالة ،وعىل اثر دراسة عدد من املسلمني الثقافة الغربية
وتأثرهم هبا انتقلت هذه الفكرة والنظرة جتاه الدين إىل حياة املسلمني
وتأثروا هبا.
وربام نجد هذه الفكرة واضحة يف املسلسالت واألفالم املنتجة
يف املنطقة العربية حيث يتلخص دور الدين ،وما يرتبط به من تعاليم
وقوانني ،ومن يرتبط به من علامء وخرباء ،يف حدود ضيقة ال تتجاوز
عقد املأذون يف الزواج ،قراءة القرآن يف الفواتح ،وتلقني املحترضين
والصالة عىل اجلنائز ..وهكذا ،بل إننا وجدنا أن قس ًام من املتدينني ال
خيرجون عن هذا الفهم للدين فهم يقومون بام يقومون به من أمور
عبادية وغريها ،إنام ألجل حتصيل اآلخرة والفوز بالثواب ليس إالّ..
النظرية الثانية :هي التي تقيض بأن الدين يف األساس هو برنامج

((( بالرغم من أن من األخطاء الشائعة واملتداولة عىل األلسن أن الديانة املسيحية واليهودية
هي جمرد توصيات أخالقية أو جمرد عقائد وال يوجد لدهيا نظام وبرنامج وطريقة حياة
بينام اإلسالم فيه هذه األمور ..إال أن هذا كالم خاطئ بل كل الديانات الساموية فيها نظام
وبرنامج حياة غري أن اإلسالم فبه برنامج أكمل وأفضل وأعد إلدارة احلياة البرشية إىل
هناية التاريخ ،بينام كانت تلك الديانات حمدودة بزمان معني ،وإال فإن كل رسالة ساموية
البد أن حتتوي عىل ثالثة أضالع:العقائد والنظام األخالقي والربنامج القانوين وهو الفقه
الذي نسميه اآلن،وال يمكن لرسالة ساموية أن ختلوا من هذه األمور الثالثة ،واملفروض
أهنا جاءت من ال ّله من أجل إدارة شؤون البرش عىل األقل ضمن املقطع الزمني الذي نزلت
فيه.
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دنيوي للحصول عىل السعادة األخروية ،وهو منهاج يتم القيام به يف
هذه الدنيا لكي حيصل اإلنسان عىل سعادة الدارين ،فهو حييا يف هذه
الدنيا سعيدً ا من خالل منهاج يؤمن له لذته وشهوات نفسه ،وحييا يف
جمتمعه منسجام ضمن قانون حيمي حقوقه،ويشجعه العامر األرض
ٍ
ات
السماَ َو ُ
وبناء احلياة فيها ،ويضمن له إضافة إىل ذلك َ
{جنَّة َع ْر ُض َها َّ
ني}(((.
َواألرض ُأ ِعدَّ ْت لِ ْل ُمت َِّق َ

إن وظيفة اإلنسان بناء عىل هذه النظرية يف احلياة هي أن يعمرها
كام يف قول ال ّله عز وجل { َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه ُه َو
ِ
ِ
يها}((( ،بناء عىل أحد تفسريي اآلية
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
َأن َْش َأك ُْم م َن األرض َو ْ
املباركة .وكام ورد يف الكثري من الروايات التي تنتهي إىل معنى((( أن
الدنيا هي مزرعة اآلخرة..

وال شك أن املزرعة حتتاج إىل بذور ووسائل استنبات ونظرية
لزراعة هذه األرض ،كام حتتاج إىل تنظيم ،وسقي وأن يكون ذلك بنحو
متعادل بحيث لو زاد املاء وهو ما وحتتاج لتشذيب وحتتاج لربنامج أيض ًا
ألن بعض األشجار لو زاد املاء ـ وهو ما فيه حياهتا ـ عن احلد املقرر فإهنا
متوت.
نعم توجد روايات تفيد أن الدنيا قنطرة ،فاعربوها وال تعمروها ،إال

((( سورة آل عمران ،اآلية.133 :
((( سورة هود ،اآلية.61 :

((( أنكر البعض وجود هذا احلديث هبذا اللفظ كام يف كشف اخلفاء للعجلوين ناقال اإلنكار
عن املقاصد.
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أن مثل هذا احلديث منقول عن املسيح عيسى بن مريم خماطبا للحواريني
كام نسبه إليه الشيخ الصدوق((( .مما يوحي بجو هذا احلديث.

وهو وإن كان قد ورد يف كلامت أئمة أهل البيت كزين العابدينE
إال أنه ليس املقصود منه ما هو الظاهر منه ،من أنه ينبغي االنرصاف عن
الدنيا ،وإنام غاية ما يفيده أنه ال ينبغي العمل فيها للبقاء فيها ،وعبادهتا
كام حيصل من قبل بعض الناس.
وبناء عىل هذا فإن هذه النظرية (الثانية) ترى أن الدين يبدأ مع
اإلنسان ليس من يوم مماته وإنام من يوم ميالده .بل إنه يمكن القول
إن التوجيهات األخالقية املؤثرة يف حياته لتبدأ من قبل ميالده ،عندما
يوجه الدين األبوين إىل حزمة من اآلداب واألخالق سيكون هلا أثر يف
مستقبل الوليد.

وإذا كان األمر بالنسبة إىل بقية الرساالت والديانات قد يشوبه يشء
من الغموض يف هذه اجلهات ،فإنه بالنسبة للدين اإلسالمي واضح،
ذلك أن من غايات هذا الدين بناء األمة واحلضارة ،وهذه املهمة حتتاج
بال ريب للربنامج.
مثلث العقيدة والشريعة والنظام:

عندما يتحدث القرآن الكريم عن رساالت األنبياء السابقني فإنه يف
نفس الوقت الذي يتكلم عن اجلانب العقدي يف دعوة أولئك الرسل،
((( اخلصال .65/
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ال بد أن يوجه إىل أمر اجتامعي فاسد يراد إصالحه ،فها هو يتحدث عن
اه ْم ُش َع ْيب ًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا
{وإِلىَ َمدْ َي َن َأ َخ ُ
قوم مدين يف ذلك الوقت َ
ال َّل َه َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه َوال َتنْ ُق ُصوا المِْ ْك َي َال َوالمِْ َيز َ
ان إِنيِّ َأ َراك ُْم بِ َخيرْ ٍ َوإِنيِّ
اف َع َليكُم َع َذاب يو ٍم محُ ِ ٍ
يط}(((.
َ َْ
َأ َخ ُ ْ ْ

فشعيب الذي كان أخاهم أي منهم ،وإنام بعث كذلك ألنه أقدر
عىل فهم عقلياهتم وطريقة التخاطب معهم ،وهو بذلك غري مستنكر
وغري منفي اجتامعي ًا ،فإن الغريب كثري ًا ما كان غري مقبول.

ولو الحظنا أن دعوته مل تقترص عىل اجلانب العقدي وهو اعبدوا
ال ّله ما لكم من إله غريه ،وإنام أشار إىل وجود خلل اقتصادي كبري وهو
التطفيف ونقص املكاييل واملوازين ،وأنه حيذرهم من مستقبل مظلم،
بالرغم من أن واقعهم كان حسنا ،وهو يراهم بخري ،لكن املجتمع
الذي يعتمد الغش واخلداع ال يلبث أن يدمر الثقة ،وينتهي اقتصاده إىل
الشلل .وهلذا وعدت آيات أخرى بالويل للمطففني الذين اذا اكتالوا
عىل الناس يستوفون ،وإذا كالوهم أو وزنوهم خيرسون.
ونقص املكيال وامليزان عنوان عام ،يندرج حتته آالف األمثلة
واملوارد ،فتصور أن بناية يفرتض أن تبنى لسكن املئات من الناس،
فيقوم املقاول بالتطفيف ونقص املكيال فبدال من طن احلديد جيعله
نصف طن ،وهكذا االسمنت ،ولك أن تتصور الكارثة التي حتدث
بعدئذ!

((( سورة هود ،اآلية.84 :
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اءه ْم}((( .بعد أن أشار القرآن إىل
َّاس َأ ْش َي ُ
{والَ َت ْب َخ ُسو ْا الن َ
َ
التطفيف يف املجال االقتصادي ،تناول التطفيف يف اجلانب االجتامعي،
ومثل له ببخس الناس حقوقهم وأشياءهم ،مثل أن تُسأل عن شخص
صاحب كفاءة متميزة ،فبدل أن تعطيه ما يستحق من الثناء ،والتقديم
ختترص حقه ،فإذا كان عامل ًا جمتهد ًا مث ً
ال تقول عنه جمرد طالب علم ،وإذا
كان حيمل الدكتوراه يف ختصصه تشكك يف ذلك ..وهكذا.

{ولاَ َت ْع َث ْوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
ثم منع عن الفساد بشتى أشكاله ،وقال َ
ُم ْف ِس ِدي َن} وإذا كان البعض يتصور أنه بااللتزام بالقوانني اإلهلية سوف
يفوت عليه ربح ومنفعة ،فإنه خاطئ بل ما يبقى بعد ذلك هو اخلري
ني}..
احلقيقي والربح الباقي { َب ِق َّي ُة ال ّل ِه َخيرْ ٌ َّلك ُْم إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ

لوط واإلصالح األخالقي:

وإذا كان الفساد االقتصادي كمرض اجتامعي هو حمط نظر نبي ال ّله
شعيب فإن نبي ال ّله لوطا قد توجه إىل مشكلة أخالقية جنسية سيئة كانت
يف املجتمع الذي بعث فيه ،فركز عىل الدعوة إىل تركها ،وهي مشكلة
الشذوذ اجلنيس (اللواط) والتي كانت موجودة يف ذلك املجتمع..
ُون ا ْل َف ِ
{و ُلو ًطا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقكُم بهِ َ ا ِم ْن َأ َح ٍد
َ
ِ
ِ
ِ
السبِ َيل َوت َْأت َ
الر َج َال َو َت ْق َط ُع َ
ني * َأئنَّك ُْم َلت َْأت َ
ُون فيِ نَاديك ُُم
ِّم َن ا ْل َعالمَ َ
ون َّ
ُون ِّ
المُْنك ََر}(((.
((( سورة هود ،اآلية.85 :
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وقد كانوا يأتون شهوهتم اجلنسية فيام بينهم ،ويامرس الرجل مع
الرجل ما كان ينبغي أن يامرسه مع املرأة(((.

و «هذه املعصية مضافا إىل كوهنا عم ً
ال قبيح ًا جدًّ ا ـ مل يفعلها أحد
قبلكم من األقوام ـ وبذلك يكون قبح هذا العمل الشنيع مضاع ًفا،
ألنّه أصبح أساس ًا لسنّة سيئة ،وسب ًبا لوقوع اآلخرين يف املعصية عاج ً
ال
أو آجالً.
و يستفاد من اآلية احلارضة ّ
أن هذا العمل القبيح ينتهي ـ من
الناحية التارخيية ـ إىل قوم لوط ،وكانوا قوما أثرياء مرتفني شهوانيني،
سنذكر أحواهلم بالتفصيل يف السور التي أرشنا إليها إن شاء ال ّله تعاىل.

و يف اآلية الالحقة يرشح املعصية التي ذكرت يف اآلية السابقة
ويقول:
ون الن ِ
جال َشهو ًة ِمن د ِ
{إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ
ِّساء}.
الر َ ْ َ ْ ُ
ُون ِّ

وأي انحراف أسوأ وأقبح من أن يرتك اإلنسان وسيلة توليد النسل
وإنجاب األوالد ،وهو مقاربة الرجل للمرأة ،والذي أودعه ال ّله يف
كيان كل إنسان بصورة غريزية طبيعية ،ويعمد إىل «اجلنس املامثل»،

((( يف حماولة من الترشيع اإلسالمي لقطع هذا املرض األخالقي فقد شدد النكري عىل من
يامرسه (فاعال ومفعوال به) وحتدثت النصوص اإلسالمية عن ثالثة مستويات :التشديد
يف العقوبة الدنيوية حيث أن الفاعل إذا ثبت عليه ذلك عوقب بالقتل بالسيف أو اإلحراق
بالنار أو اإللقاء من شاهق ..ومنها العقوبة األخروية وهي مشددة مذكورة يف كتب عقاب
األعامل ،ومنها اآلثار الوضعية للواط يف الدنيا وهي حرمة أخت وبنت وأم امللوط عىل
الالئط .كام ذكر الفقهاء.
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أساسا ـ الفطرة ،والرتكيب الطبيعي للجسم
ويفعل بالتايل ما خيالف ـ
ً
والروح اإلنسانيني ،والغريزة السوية الصحيحة ،وتكون نتيجة عقم
اهلدف املتوخى من املقاربة اجلنسية.
وبعبارة أخرى :يكون أثره الوحيد ،هو اإلشباع الكاذب واملنحرف
اجلنسية ،والقضاء عىل اهلدف األصيل ،وهو استمرار النسل البرشي.
ثم يقول تعاىل يف هناية اآليةَ { :ب ْل َأ ْنت ُْم َق ْو ٌم مُسرْ ِ ُف َ
ون} أي جتاوزتم
ّ
حدود ال ّله ،ووقعتم يف متاهة االنحراف والتجاوز عن حدود الفطرة.

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إىل أنهّ م مل يسلكوا سبيل
اإلرساف يف جمال الغريزة اجلنسية فحسب ،بل تورطوا يف مثل هذا
االنحراف واإلرساف يف كل يش ،ويف كل عمل»(((.

بل إن دعوة األنبياء العقدية باإليامن بال ّله حيث ال إله غريه كانت
مقرتنة بالدعوة إىل اإلصالح ،وترك الفساد بشتى صوره ،ومربرات ذلك
أن ال ّله بعدما خلق هلم هذه األرض جعلهم فيها خلفاءه ،وطلب منهم
إعامرها وإحياءها ،فال يصح بعد ذلك أن يقوموا بإفسادها ،وتدمريها..
{وإِلىَ َث ُمو َد
هاهو نبي ال ّله صالح يبني لقومه هذه الفكرة بوضوح َ
اه ْم َصالحِ ًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا ال ّل َه َما َلكُم ِّم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه ُه َو َأ َ
نش َأكُم ِّم َن
َأ َخ ُ
األَ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها}(((.
ض َو ْ
ال تدمروا األرض وال ختربوها استثمروها يف طريق عبادة ال ّله

((( األمثل يف تفسري كتاب ال ّله املنزل ،ج ،5ص107 :

((( سورة هود ،اآلية.61 :
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ال تكفروا بنعمة ال ّله التي جعلها عىل هذه األرض ولكن اعقب ذلك
وها َف َأ ْص َب ُحوا
األمر فساد من قبلهم وحتدوا حتى بذلك املقدار { َف َع َق ُر َ
ن ِ
ني}((( ،وكذلك نبي ال ّله حممد Aيأيت برسالة ويقول قولوا ال إله
َاد ِم َ
إال ال ّله تفلحوا مطلق ًا يف هذه األيام بعد أربعني سنة بعد مائة سنة ويوم
اس َت َقا ُموا َعلىَ
القيامة وتدخلوا اجلنة وغنام حيصل لكم الفالح َ
{و َأ َّل ِو ْ
ِ
َاهم ماء َغدَ ًقا}(((َ { ،يا َأيا ا َّل ِذي َن آمنُو ْا است ِ
َجي ُبو ْا للِهِّ
ْ
َ
ال َّط ِري َقة لأَ َ ْس َق ْين ُ َّ
َ هُّ
َولِلرس ِ
ول} متى؟ {إِ َذا َد َعاكُم َلمِا يحُ ْ ِييك ُْم} ((( ،يعطيكم احلياة والتقدم
َّ ُ
والبناء ،وما به قوام حياتكم يرشدكم إليه رسول ال ّله.

هذه النظرية الثانية هي التي تشري إليها آيات القرآن الكريم ،بل
جاءت هبا ديانات السامء قائلة إنه إضافة إىل العقائد والنظام األخالقي
يوجد هناك قانون ترشيعي يرسم اخلريطة الصحيحة لبناء املجتمع.
وهذا ما مل يفهمه قسم من الكفار لذلك وقفوا حيتجون عىل األنبياء،
فهاهم قوم شعيب يقولون له :قلت لنا اعبدوا ال ّله! حسن ًا سنعبد ال ّله فام
الت َ
ب َأ َص َ
ُك ت َْأ ُم ُر َك
ربط عبادة ال ّله باملوازين والقسط؟!! { َقا ُلو ْا َيا ُش َع ْي ُ
اؤنَا َأ ْو َأن َّن ْف َع َل فيِ َأ ْم َوالِنَا َما ن ََشاء} (((.
َأن نَّترْ ُ َك َما َي ْع ُبدُ آ َب ُ
نحن نريد أن نترصف يف أموالنا كيفام نشاء ـ نرايب ونطفف ونقامر
ـ فام ربط الصالة يف األموال؟ وهل تستطيع صالتك أن تلغي تارخينا

((( سورة الشعراء ،اآلية.157 :
((( سورة اجلن ،اآلية.16 :

((( سورة األنفال ،اآلية.24 :

((( سورة هود ،اآلية.87:
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كله وعاداتنا االجتامعية ،وتسلب منا حريتنا يف الترصف بأموالنا كام
نشاء؟ والفرض أنك إنسان عاقل تعرف الصالة وحدودها ،والسوق
ِ
ومتطلباته وهي ختتلف عن متطلبات الصالة! {إِن َ
يم
َّك لأَ َ َ
نت الحْ َل ُ
الر ِشيدُ }.
َّ

لقد احتج قوم لوط عىل نبيهم بأنه ال ختالف بني إيامهنم بال ّله
واعتقادهم به ،وبني أن يفعلوا يف شهواهتم ما يشاؤون! وهكذا احلال
بالنسبة لكفار قريش كانوا ال مانع لدهيم من الناحية النظرية أن يؤمنوا
بال ّله ،لكن برشط أن ال يؤثر ذلك عىل اقتصادهم وعبيدهم وسياستهم
وهكذا! {و َل ِئن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض َل َي ُقو ُل َّن
َّ ماَ َ
َ ُ َّ ْ
َ
ال َّل ُه}(((.
املشكلة التي كانت تؤرق اجلاحدين والكفار هي ما وراء هذا اإليامن
القلبي ،فهذا موسى يقولَ { :يا فِ ْر َع ْو ُن إِنيِّ َر ُس ٌ
ني}(((،
ول ِّمن َّر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
ومل يكن ذلك استثنائيا لفرعون ،غري أن االستثنائي بالنسبة له هو قوله
{فأرسل َم ِع َي َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل} ،هذه هي العقدة وهو أنني صاحب رسالة
حترير هلذا املجتمع اإلرسائييل.

ولك أن ال تذهب بعيد ًا ،بل انظر يف الرسالة العملية وهي تعرب عن
األحكام الفقهية املرتبطة باملكلفني ،سرتى فيها أحكام العبادات ،وهي
متثل العالقة بني املكلف وبني خالقه ،وفيها أيض ًا أحكام املعامالت

((( سورة لقامن ،اآلية.25:

((( سورة األعراف ،اآلية.104 :
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وهي تلك التي هي تنظم مجلة حياته ..كيف يبني عالقته الزوجية؟
كيف يضارب وينمي ماله باحلالل؟ كيف يبيع؟ كيف يؤجر؟ وكيف
يستأجر؟ وهذا يشري إىل كون الدين نظاما عاما للحياة.

العالقة بين الوالد والولد

{و َو َّص ْينَا الإْ نسان بِ َوالِدَ ْي ِه حمَ َ َل ْت ُه أمه َو ْهنًا َعلىَ َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه فيِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهدَ َ
اك َعىل َأن تُشرْ ِ َك
َعامَينْ ِ َأن ْاشك ُْر ليِ َول َوالدَ ْي َك إِليَ َّ المَْص ُري * َوإِن َج َ
بيِ ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم فَلاَ تُطِعه وص ِ
اح ْب ُهماَ فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا َواتَّبِ ْع
ْ ُ ماَ َ َ
َ ْ َ
ٌ
(((
ِ
َاب إِليَ َّ ُث َّم إِليَ َّ َم ْرج ُعك ُْم َف ُأ َن ِّب ُئكُم بِماَ كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ون } .
َسبِ َيل َم ْن َأن َ
الفصل بين أضالع الرسالة وخطاباتها:

سبق أن ذكرنا أن كل رسالة ساموية هلا ثالثة أضالع :عقدي،
وأخالقي ،وقانوين فقهي ومن الواضح أن لكل من هذه اجلوانب
خطابه اخلاص ،وآثاره التي ال تتطابق بالرضورة يف كل التفاصيل مع
اآلخر ـ مع أهنا منسجمة يف العموم ـ.

غري أن الذي حيدث هو يشء من اخللط بني تلك اجلوانب ،وحيدث
اخلطأ عىل أثره.
((( سورة لقامن ،اآليتان 14 :ـ .15
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مثال :عندما خيلط البعض جانب الفقه الذي هو مرتبط بالفعل،
بالعقائد التي هي مرتبطة بالقلب ،يأيت البعض ليقول أن املهم عنده
هو اإليامن وليس الصالة أو الصيام ..بل ربام تشكلت فرق عىل هذا
األساس كبعض الصوفية اخلاطئني الذين يتحدثون عن أهنم وصلوا إىل
معرفة ال ّله واليقني به ،وبالتايل فال حاجة إىل صالهتم!!

أو عندما يقوم بخلط اجلانب األخالقي باجلانب القانوين فينتهي
إىل نتائج خاطئة ،مثل ما يقوله بعضهم لتربير سيطرته عىل أموال ولده
بأن النبي Aقال لذلك الرجل :أنت ومالك ألبيك!! فإذن جيوز له أن
يأخذ من أموال ولده ما يشاء(((!

أو أن يستدل عىل أنه جيب عىل الولد أن يطيع أباه يف كل يشء حتى
يف اختيار زوجته ،وتطليقها وانتخاب ختصص دراسته وطبيعة عمله
ومهنته بام روي عنهم (وإن أمراك أن خترج من مالك وأهلك فافعل فإن
ذلك من اإليامن).
أو ذلك الذي يريد أن جيحف بحق امرأته ،ويأخذ منها ما ليس من
حقوقه فيستدل بام روي من أن النبي ،Aقال :لو أمرت أحد ًا بالسجود
ألحد ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها!!

((( ذكر يل أحد املشايخ أنه كان وسيطا حلل مشكلة بني والد وولده نشأت من هذا الفهم
اخلاطئ للحديث فقد وكل الولد أباه أن يشرتي له قطع أراض (أي للولد) وأعطاه ثمنها،
فلام اشرتاها األب رفض أن يسلمها البنه ،مع اعرتافه بأن ثمنها كان من الولد ،ولكن قال
(يقول النبي :أنت وما متلك ألبيك)! هكذا زعم وكان جا ّد ًا بحيث حتولت إىل مشكلة
بينهام.
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وعىل هذا املعدل ،فإنك ترى أن اخللط بني هذه اجلوانب ينتهي إىل
هذه األخطاء.
فبالرغم من أننا نعتقد أنه يوجد بني اجلوانب الثالثة تالؤم وانسجام،
لكن ال يوجد تطابق يف التفاصيل فلكل جانب تفاصيله اخلاصة به.

إن الصحيح هو أن حيكم يف كل جانب من اجلوانب ما يناسبه من
القوانني :ففي اجلانب األول يكون احلديث :ما بني العبد وبني الكفر
بال ّله غري ترك الصالة مستحال هلا ..وإن زعم أنه يؤمن يف قلبه بال ّله
تعاىل ..إذ ال معنى لإليامن من دون لوازمه العبادية.
ويف الثاين أي قضايا املال والتملك يأيت قانون (ال حيل مال امرئ
إال بطيبة نفسه) طب ًعا يف غري النفقة الواجبة.
وأما طاعة الوالدين فليست مطلقة عىل الولد ،وإنام جيب عليه
املعارشة هلام باملعروف ،وحيرم عليه العقوق واإليذاء ،وأما غري ذلك
مثلام ذكر يف املثال فلم يعلم وجوبه بل املعلوم عدم ذلك..

ويف الثالث :يأيت ما ورد من الروايات يف حتديد حق الزوج عىل
زوجته ،ويف املقابل حقها عليه..
ويبقى الباقي مما هو مذكور ضمن اإلطار األخالقي ،حيث أراد
حديث (أنت ومالك ألبيك) بيان عظمة حق الوالد عىل الولد ،ولزوم
احرتامه وتعظيمه ،وهكذا احلال يف بيان موقع الزوج ولزوم صيانة البناء
الزوجي من خالل تكريس حالة االحرتام للزوج.
يف الفقه والقانون تقاس األمور بدقة ،و(بامللمرت) بينام يف األخالق
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والتوجيهات الوعظية ليس األمر كذلك ..يف الفقه يقول لك {ي ِ
وصيك ُُم
ُ
ال َّله فيِ َأو ِ
الدك ُْم لِ َّ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ األُ ْن َث َيينْ ِ }((( ،ومعنى ذلك أنه يستطيع
ْ
ُ
أن يبيع املنزل الذي ورثه من أبيه ،لكن التوجيهات األخالقية تدعوه
إىل مراعاة حال والدته وأن ال تضطر إىل الكون يف الشارع عىل أثر بيع
البيت!

إن التطبيق اخلاطئ للمفردات األخالقية ،وإحالهلا يف القضايا
القانونية ،أو العكس ،أو وضع ما هو يف العقائد يف حمل ما هو يف الفقه
يمنع كل جانب من أداء دوره املطلوب ،فهاهو احدهم يستدين من
أخيه مبلغا من املال حتى إذا حل موعد السداد وسأله أخوه عن املبلغ
قال له ما فائدة األخوة إذن؟! ما بيننا من األخوة أكرب من املال ،وحيرك
والدته للتدخل يف األمر ،فتتدخل الوالدة وتطلب منه أن ال يطالبه مرة
أخرى وإال فإن (حليبها حرام عليه!).

هنا استعامل خاطئ ملفردة أخالقية وهي حقوق األخوة ،وطاعة
الوالدة يف غري موقعها ،إذ يقول الفقه هنا :أعد ما اقرتضته من املال
لصاحبه وإن كان أخاك ،وإال كنت ظامل ًا له.
الحظ عزيزي القارئ كيف أن القرآن الكريم ،يفصل بني اجلانبني
يف آية واحدة ،فهو يف قضية االحرتام والعرشة باملعروف للوالدين يفتح
املجال واسعا أمام الولد ،ولكن ال يسمح له يف نفس الوقت أن يطيعهم
{وإِ ْن
يف خمالفة العقائد الدينية ،أو يذهب يف الباطل ألجل طاعتهم َ

((( سورة النساء ،اآلية.11 :

من فقه العالقات االجتماعية

37

اك َعلىَ َأ ْن تُشرْ ِ َك بيِ ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعه وص ِ
اح ْب ُهماَ فيِ
اهدَ َ
َج َ
ْ ُ ماَ َ َ
َ ْ َ
ٌ
َاب إِليَ َّ ُث َّم إِليَ َّ َم ْر ِج ُعك ُْم َف ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم
الدُّ ْن َيا َم ْع ُروف ًا َواتَّبِ ْع َسبِ َيل َم ْن َأن َ
َت ْع َم ُل َ
ون}(((.

ال يعني الرب هبام ما يصنعه البعض عندما يقولون ألبنائهم وبناهتم:أال
تعرتف أن طاعة الوالدين واجبة عليك؟ يقول بىل! إذن ..ال ّ
تصل ،أو
أفطر يف شهر رمضان ،أو تقول البنتها :اخلعي احلجاب!

يوجد فصل بني األمرين فهناك مضمون أخالقي حمله معارشة
باملعروف واإلحسان إليهام وشكرمها وهناك جانب عبادي ارتباطه
بالقانون والفقه ،وفيه «ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق».
هذا احلديث رضوري لكيال يتم اخللط بني املجاالت الثالثة ،عند
حديثنا عن فقه العالقات االجتامعية ،وأول تلك العالقات هي:

العالقة بين الوالد والولد

وهذه تارة تبحث يف األخالق ،وفيها نصوص كثرية عن بر الوالدين
{و َق ىَض َر ُّب َك َأال َت ْع ُبدُ وا إِلاَّ
ولزوم احرتامها ،مما ذكره القرآن الكريم َ
إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إحسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن ِعنْدَ َك ا ْل ِكبرَ َ َأ َحدُ همُ َ ا َأ ْو ِكالهمُ َ ا َفال َت ُق ْل
ف وال َتنْهرهمُ ا و ُق ْل لهَ َقوالً ك َِري ًام* و ْ ِ
َاح ُّ
الذ ِّل ِم َن
َْ َ َ
لهَ ُماَ ُأ ٍّ َ
َ
ُماَ ْ
اخف ْض لهَ ُماَ َجن َ
الرحمْ َ ِة َو ُق ْل َر ِّب ْارحمَ ْ ُهماَ َكماَ َر َّب َيانيِ َص ِغري ًا}(((.
َّ
((( سورة لقامن ،اآلية.15 :

((( سورة اإلرساء ،اآليتان23:ـ .24
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وفصلت األحاديث الرشيفة يف فضل الوالدين والرب هبام ،ونشري
إىل بعض من ذلك:

فعن أيب والد احلناط قال :سألت أبا عبد ال ّله Eعن قول ال ّله عز
{وبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا} ما هذا اإلحسان؟ فقال :اإلحسان أن
وجل َ
حتسن صحبتهام وأن ال تكلفهام أن يسأالك شيئ ًا مما حيتاجان إليه وإن
كانا مستغنيني أليس يقول ال ّله عز وجلَ { :لن َتنَا ُلو ْا ا ْلبرِ حتَّى ت ِ
ُنف ُقو ْا
َّ َ
ممِ َّا تحُ ِ ُّب َ
ون} قال :ثم قال أبو عبد ال ّله :Eوأما قول ال ّله عز وجل{ :إِ َّما
ف َوال َتن َْه ْرهمُ َ ا} قال:
َي ْب ُل َغ َّن ِعنْدَ َك ا ْل ِكبرَ َ َأ َحدُ همُ َ ا َأ ْو ِكالهمُ َ ا َفال َت ُق ْل لهَ ُماَ ُأ ٍّ
إن أضجراك فال تقل هلامٍّ :
أف وال تنهرمها إن رضباك قالَ :
{و ُق ْل لهَ ُماَ
َق ْوالً ك َِري ًام} قال :إن رضباك فقل هلام :غفر ال ّله لكام فذلك منك قول
اخ ِف ْض لهَ جنَاح ُّ ِ
{و ْ
الرحمْ َ ِة} قال :ال متأل عينيك
كريم قالَ :
ُماَ َ َ
الذ ِّل م َن َّ
من النظر إليهام إال برمحة ورقة وال ترفع صوتك فوق أصواهتام وال يدك
فوق أيدهيام وال تقدم قدامهام (((.

بل إنه تم الربط بني رضا الوالدين وبني رضا ال ّله ،وسخطهام
بسخطه .،فقد روي عن النبي« :Aرضا ال ّله مع رضا الوالدين وسخط
ال ّله مع سخط الوالدين».
ويف حتديد أخالقي لبعض حقوق الوالد عىل الولد ،قال اإلمام
الكاظم ،Eأنه سأل رجل رسول ال ّله Aما حق الوالد عىل ولده؟
قال :ال يسميه باسمه وال يميش بني يديه وال جيلس قبله وال يستسب له

((( موسوعة أحاديث أهل البيت Bـ الشيخ هادي النجفي  ،38 /2وسند الرواية صحيح.
وكذا الروايات التي بعدها.
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ـ أي ال يصنع شيئ ًا ُيسب من خالله والده ـ.

ومثلام ذكر القرآن جاءت الروايات مؤكدة عىل أن الرب بالوالدين ال
يرتبط بكوهنام عىل نفس املذهب أوالدين الذي عليه الولد بل تثبت هلم
حقوق االحرتام والرب وإن كانا عىل غري ما هو عليه :فعن معمر بن خالد
قال قلت :أليب احلسن الرضا :Eأدعو لوالدي إذا كانا ال يعرفان احلق؟
قال :ادع هلام وتصدق عنهام وإن كانا حيني ال يعرفان احلق فدارمها ،فإن
رسول ال ّله Aقال :إن ال ّله بعثني بالرمحة ال بالعقوق.

وختتص األم بمزيد من العناية والرعاية ،وإن كان كال الوالدين هلام
حق عظيم ،كام جاء يف الرواية عن اإلمام جعفر الصادق Eقال :جاء
رجل إىل النبي Aفقال :يا رسول ال ّله من أبر؟ قال :أمك قال :ثم من؟
قال :أمك؟ قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أباك.
ولعل كلامت اإلمام زين العابدين Eيف الصحيفة السجادية ،خري
ما أحاط بذكر ما ينبغي يف املرحلة األخالقية من الولد للوالدين ،فقد
كان من دعائه لوالديه:

ال ّلهم اجعلني أهاهبام هيبة السلطان العسوف ،وأبرمها بر األم
الرؤوف ،واجعل طاعتي لوالدي وبري هبام أقر لعيني من رقدة الوسنان،
وأثلج لصدري من رشبة الظمآن حتى أوثر عىل هواي هوامها ،وأقدم
عىل رضاي رضامها ،وأستكثر برمها يب وإن قل ،وأستقل بري هبام وإن
كثر.
ال ّلهم خفض هلام صويت ،وأطب هلام كالمي وألن هلام عريكتي،
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وأعطف عليهام قلبي ،وصريين هبام رفيق ًا ،وعليهام شفيق ًا.

ال ّلهم اشكر هلام تربيتي ،وأثبهام عىل تكرمتي ،واحفظ هلام ما
حفظاه مني يف صغري ،ال ّلهم وما مسهام مني من أذى ،أو خلص
إليهام عني من مكروه أو ضاع قبيل هلام من حق فاجعله حطة لذنوهبام،
وعلوا يف درجاهتام ،وزيادة يف حسناهتام ،يا مبدل السيئات بأضعافها من
احلسنات.
ال ّلهم وما تعديا عيل فيه من قول ،أو أرسفا عيل فيه من فعل أو
ضيعاه يل من حق ،أو قرصا يب عنه من واجب فقد وهبته هلام ،وجدت
به عليهام ،ورغبت إليك يف وضع تبعته عنهام ،فإين ال أهتمهام عىل نفيس،
وال أستبطئهام يف بري ،وال أكره ما تولياه من أمري.

يا رب ،فهام أوجب حق ًا عيل ،وأقدم إحسانا إيل ،وأعظم منة لدي
من أن أقاصهام بعدل ،أو أجازهيام عىل مثل ،أين إذا ـ يا إهلي ـ طول
شغلهام برتبيتي؟ وأين شدة تعبهام يف حراستي؟ وأين إقتارمها عىل
أنفسهام للتوسعة عيل؟! هيهات ما يستوفيان مني حقهام ،وال أدرك ما
جيب عيل هلام ،وال أنا بقاض وظيفة خدمتهام ،فصل عىل حممد وآله،
وأعني يا خري من استعني به ،ووفقني يا أهدى من غرب إليه وال
جتعلني يف أهل العقوق لآلباء واألمهات يوم جتزى كل نفس بام كسبت
وهم ال يظلمون.

ال ّلهم صل عىل حممد وآله وذريته ،واخصص أبوي بأفضل ما
خصصت به آباء عبادك املؤمنني وأمهاهتم يا أرحم الرامحني ،ال ّلهم ال
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تنسني ذكرمها يف أدبار صلوايت ،ويف آن من آناء لييل ،ويف كل ساعة
من ساعات هناري ،ال ّلهم صل عىل حممد وآله ،واغفر يل بدعائي هلام،
واغفر هلام بربمها يب مغفرة حت ًام ،وارض عنهام بشفاعتي هلام رىض عزم ًا،
وبلغهام بالكرامة مواطن السالمة ،ال ّلهم وإن سبقت مغفرتك هلام
فشفعهام يف ،وإن سبقت مغفرتك يل فشفعني فيهام ،حتى نجتمع برأفتك
يف دار كرامتك وحمل مغفرتك ورمحتك ،إنك ذو الفضل العظيم ،واملن
القديم ،وأنت أرحم الرامحني(((.
ويمكن أن نستفيد من دعائه Eلولده ،اجلوانب األخالقية املنتظرة
من الولد بالنسبة لوالديه ،وهي وإن كانت ـ بأمجعها ليس واجبة بوجوب
رشعي ـ ولكنها تيضء لنا نور ًا يف ما الذي ينبغي منهم لوالدهيم ،وبطبيعة
احلال فإن اإلمام هنا يتكلم بمنطق الوالد ـ من حيث والديته ـ ال من
حيث كونه إمام ًا.

فقد ورد يف الصحيفة السجادية :دعاء اإلمام زين العابدين ،Eيف
عيل ببقاء ولدي ،وبإصالحهم يل ،وبإمتاعي
حق أوالده( :ال ّلهم و ُم َّن َّ
ورب يل صغريهم،
هبم ،إهلي أمدد يل يف أعامرهم ،وزد يل يف آجاهلم،
ِّ
وقو يل ضعيفهم ،وأصح يل أبداهنم وأدياهنم وأخالقهم ،وعافهم يف
ّ
أنفسهم ويف جوارحهم ويف كل ما عنيت به من أمرهم ،وأدرر يل وعىل
يدي أرزاقهم ،واجعلهم أبرار ًا أتقياء برصاء سامعني مطيعني لك،
وألوليائك حمبني مناصحني وجلميع أعدائك معاندين ومبغضني ،آمني،
ال ّلهم اشدد هبم عضدي ،وأقم هبم أودي ،وكثر هبم عددي ،وزين هبم
((( الصحيفة السجادية الكاملة ـ اإلمام زين العابدين.128 / E
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حمرضي ،وأحي هبم ذكري ،واكفني هبم يف غيبتي ،وأعني هبم عىل
حاجتي ،واجعلهم يل حمبني ،وعيل حدبني مقبلني مستقيمني يل ،مطيعني
غري عاصني وال عاقني وال خمالفني وال خاطئني وأعني عىل تربيتهم
وتأديبهم وبرهم ،وهب يل من لدنك معهم أوالد ًا ذكور ًا ،واجعل ذلك
خري ًا يل ،واجعلهم يل عون ًا عىل ما سألتك ،وأعذين وذريتي من الشيطان
الرجيم(((.
حقوق الولد األخالقية:

وأيض ًا يبحث يف األخالق حقوق الولد ـ ذكر ًا أو أنثى ـ عىل والديه،
وهي يف الغالب غري ملزمة ،لكنها كام قلنا تقع يف الدائرة األخالقية،
فمنها:

حقه عليه ـ قبل جميئه إىل الدنيا ـ أن خيتار أمه ،وأن ال جيحد نسبه،
وأن حيسن مع والدته اسمه ،وأن حيسن تأديبه ،وأن يضعه موضع ًا
صاحل ًا .وأن يعلمه كتاب ال ّله تعاىل ،وأن يعلمه املهارات املفيدة له يف
حياته.
واختص الولد الذكر ببعض احلقوق كأن يزوجه إذا بلغ أي ينفق
عىل زواجه مع كون األب قادر ًا عىل ذلك ،وأن يدربه عىل السباحة
والرماية وركوب اخليل(((..

((( دعاء  25ص .134

((( اشتهر هذا القول عن الرسول« :Aعلموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب اخليل» ،غري
أن بعض املحدثني ض ّعفه وجاء يف الكايف مرفوعًا.
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بينام اختصت البنت بحقوق أخر ،مثل تعجيل رساحها إىل بيت
الزوجية.
ففي احلديث عن رسول ال ّله أنه قال ألمري املؤمنني« :Eيا عيل:
حق الولد عىل والده أن حيسن اسمه وأدبه ،ويضعه موضع ًا صاحل ًا»(((.

اإلمام الصادق« :Eجتب للولد عىل والده ثالث خصال :اختياره
لوالدته ،وحتسني اسمه ،واملبالغة يف تأديبه»(((.

وروي عن رسول ال ّله أيض ًا« :من حق الولد عىل والده أن ال جيحد
نسبه وأن حيسن أدبه»(((.
وعنه« :Aمن بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم ينكحه ثم
أحدث حدث ًا فاإلثم عليه».
هذا كله يف اإلطار األخالقي ،لكننا نتحدث يف فقه هذه العالقة:
(ذكرا أو أنثى)؟
هل للوالد والية عىل الولد ً

 /1والية النفس والمال والنكاح على الصغير:

ت�أ�سي�س الأ�صل في هذا الباب:
يف البداية ال بد من توضيح أن األصل يف هذا الباب أنه ال والية
ألحد عىل أحد ،فإن ال ّله سبحانه خلق الناس أحرار ًا يملكون زمام
((( من ال حيرضه الفقيه ـ الشيخ الصدوق ـ ج  4ـ ص .372
((( حممد الريشهري ،ميزان احلكمة .3680/ 4
((( املتقي اهلندي ،كنز العامل .473/16
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أمورهم بأنفسهم وهذا ما يشري إليه الكثري من النصوص مثل ما روي
حر ًا).
عن أمري املؤمنني( Eال تكن عبد غريك وقد جعلك ال ّله ّ

وال شك أن يف والية شخص عىل شخص سلبا لقراره بنسبة تلك
الوالية وقوهتا ،وتأخريا الختياره عن اختيار الويل حني االختالف.

غري أنه قد ثبت وجود استثناءات من هذا األصل ،وتقرر بعد والية
ال ّله عىل عباده الذين يردون إىل ال ّله الذي هو موالهم { ُث َّم ُر ُّدوا إىل ال َّل ِه
موالهم الحْ ِّق َأال َله الحْ كْم وهو َأ ع الحْ ِ
ني}((( ..وهي ثابتة عىل
اسبِ َ
ُ ُ ُ َ ُ َ سرْ َ ُ َ
َْ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
مجيع البرش ،وال ختالفها { َذل َك بِ َأ َّن ال َّل َه َم ْولىَ ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َأ َّن ا ْلكَاف ِري َن
ال َم ْولىَ لهَ ُ ْم} ((( فإن املقصود يف األوىل الوالية التكوينية ،بمعنى اهليمنة
والسيطرة التي ال يتخلف عنها أحد يف الكون ،بينام الثانية املقصود منها
والية اإلعانة والنرص والتأييد ،ومن الطبيعي أهنا ثابتة للمؤمنني دون
الكافرين بال ّله.

كام ثبت االستثناء بالنسبة إىل رسول ال ّله Aحيث أن {النَّبِ ُّي َأ ْولىَ
ني ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم}((( ،كام ثبت ـ عند الشيعة ـ ألمري املؤمننيE
بِالمُْ ْؤ ِمنِ َ
بقول النبي مب ّلغ ًا (من كنت مواله فعيل مواله) يف نص الغدير(((.

وثبت ـ عندهم ـ أيض ًا لباقي األئمة Bبعدم الفصل بني منصب

((( سورة األنعام ،اآلية.62:
((( سورة حممد ،اآلية.11:

((( سورة األحزاب ،اآلية.6 :

((( للتفصيل يف سند احلديث ومعناه تراجع الكتب املصنفة يف خصوص هذه الواقعة ،مثل
موسوعة الغدير للعالمة األميني ،وخالصة عبقات األنوار للسيد عيل امليالين.
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أمري املؤمنني Eومتطلباته وبني منصبهم يف اإلمامة.

وثبتت الوالية يف اجلملة أيض ًا لبعض األشخاص ،كالوالد عىل
ولده ،وكاحلاكم الرشعي املجتهد ـ وعدول املؤمنني إن مل يوجد ـ عىل
األيتام وال ُقصرّ ـ أي القارصين كاألطفال واملجانني ـ..

وأمهية تأسيس األصل هنا أننا لو شككنا يف مورد من املوارد يف
وجود والية وعدمها ،كوالية الزوج عىل زوجته مث ً
ال أو األخ عىل أخته
أو العم عىل ابنة أخيه ..ومل يكن هناك دليل ،فإن األصل ينفي وجود
تلك الوالية املحتملة .وكذا لو شككنا يف سعة دائرة الوالية تلك وأهنا
تشمل شيئ ًا أكثر أو ال تشمله فاألصل ينفعنا يف هذه اجلهة.
وأما بالنسبة لوالية الوالد عىل ولده ،فإنه يتحدث العلامء عن أن
هناك ثالثة أقسام للواليات ـ بحسب االستقراء ـ:
1 .1والية ذاتية جربية((( ،وهي والية األب عىل ولده ما دام
صغري ًا.

2 .2والية جعلية رشعية .وهي التي جعلها املرشع لبعض الناس
مثل والية الفقيه واملجتهد عىل األيتام وال ُقصرّ مثالً ..وتوسعة

((( ذكرت يف بعض القوانني كام هو احلال يف القانون اللبناين :املادة  80ـ الوالية اجلربية..
متى انتهت مدة احلضانة يسلم الولد إىل أبيه العاقل ،فيتوىل األب عىل االبن والية جربية
تلزمه تربية االبن وتعليمه وهتذيبه وتدبري مجيع شؤونه ،وتفرض عليه اإلنفاق عىل االبن
بقدر استطاعته ،اي استطاعة االب ،وختوله حق النيابة عن االبن يف كل االمور التي جتوز
فيها النيابة ،ويدوم حكم هذه الصالحيات والواجبات إىل ان يصبح االبن القارص راشدا.
راجعhttp://www.humanrightslebanon.org/arabic/ChRight.html :
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والية الوالد لتشمل النكاح ،وتوسعة عنوان الوالد ليشمل
اجلد األبوي..

3 .3الوالية اجلعلية الشخصية :وهي جعل شخص الوالية لشخص
آخر عىل ما يملك أو عىل أوالده الصغار بعد موته مثالً.

وقد لوحظ يف األوىل ما هو مركوز يف نفس اإلنسان بأن الوالد
يندفع لصيانة ولده وما يرتبط به ،فريعى صحته ،وحيفظ أمواله،
وحيافظ عىل حياته ،ويقوم بارشاده وتربيته ويقيه ويصد األخطار عنه.
وهذا ال يرتبط بالتوجيه الديني ،بل نجده حارضا حتى يف املجتمعات
غري املتدينة .بل هي حالة فطرية موجودة حتى يف احليوانات بالنسبة إىل
أوالدها وصغارها.

وجاءت الديانات ،وأكدت هذا املعنى الفطري اإلنساين ،وجعلته
أمر ًا رشعيا أي أعطت له قوة قانونية يمكن لصاحب الوالية واملوىل
عليه أن يطالب بآثارها .وبذلك جتتمع يف العالقة بني الوالد والولد
واليتان :جربية ذاتية وأخرى جعلية رشعية.
الوالية على النفس:

ويندرج حتتها لزوم حفظ الصغري من األخطار ،واالرشاف عىل
شؤونه ،وقد ذكر بعض األفاضل((( هلا عنوانني :والية احلضانة (لفائدة
تربيته وما يتعلق هبا من مصلحته وحفظه وجعله يف رسيره ورفعه
((( قدرة ال ّله األنصاري ،موسوعة أحكام األطفال وأدلتها .534 /1
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وغسل ثيابه ومشطه ومجيع مصاحله)(((.

ووالية الضم وهي تلك التي تبدأ بعد انتهاء مدة احلضانة ،أو ما
سامها بعضهم بـ (الكفالة).
وعن هذه الوالية قال الفقهاء :ال ختتص والية األب واجلد (أب
األب) عىل الصغري بامله فقط ،بل هلام الوالية كذلك عليه نفسه ،فلهام أن
يؤجراه للعمل أو للخدمة أو جيعاله أجري ًا يف معمل أو دكان مدة معينة،
هلام أن يزوجاه ويتوليا عقد النكاح له ،سواء كان ذكر ًا أم أنثى ،وكذلك
(((
يف سائر شؤونه ،ويستثنى من ذلك الطالق.

بل ينبغي للويل بعدما كان «جيوز تسليم الصبي إىل أمني يعلمه
الصنعة أو إىل من يعلمه القراءة واخلط واحلساب والعلوم النافعة
لدينه ودنياه ،ويلزم عليه أن يصونه عام يفسد أخالقه فضال عام يرض
بعقائده»(((.
الوالية على المال:

وهي تشمل كونه مسؤوالً عن حفظ أموال الصغري ،وعن اإلنفاق
عليه من ماله ـ الصغري ـ فإن مل يكن فمن مال األب.

وقد ذكروا أنه (ال خالف يف ثبوت الوالية لألب واجلد له ـ أي
اجلد األبوي ـ عىل الطفل إىل أن يبلغ الرشد وأن واليتهام بجعل إهلي أي
((( الطرحيي ،فخر الدين :جممع البحرين .532/1

((( الشيخ حممد أمني زين الدين ،كلمة التقوى .54/4
((( السيد السيستاين ،منهاج الصاحلني .298/ 2
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كان كل واحد منهام وليا إجباريا من قبل الشارع)(((.

وقد استدل لذلك بعضهم((( باإلضافة إىل ما ورد يف صحيح حممد
بن مسلم عن أيب جعفر Eقال يف الرجل يتصدق عىل ولد له قد أدركوا
إذا مل يقبضوا فهو مرياث وإن تصدق عىل من مل يدرك من ولده فهو جائز
ألن والده هو الذي ييل أمره) .وبام ورد يف باب املضاربة بامل الولد،
أنه ـ يف اجلملة ـ من رضوريات الفقه ومورد اإلمجاع والسرية املستمرة
القطعية .وأضاف إليها املحقق العراقي عموم (أنت ومالك ألبيك).
وربام استدل بعضهم بفحوى اآلية املباركة {و َعلىَ المَْو ُل ِ
ود َل ُه ِر ْز ُق ُه َّن
ْ
َ
و ِكسوتهُ ن بِالمَْعر ِ
وف}((( ،بتقريب أنه إذا كان جيب عىل الرجل املطلق
َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
لزوجته اإلنفاق عليها ألجل ولده الذي هو يف بطنها ،فهو ملزم بأن
ينفق عليها مع كوهنا مطلقة من قبله ،فباألوىل أن يكون ملزما باإلنفاق
عىل نفس الولد.
ويؤيد هذا ـ يف جهة كون الوالد مسؤوال عن اإلنفاق عىل ولده ـ
ما روي عن رسول ال ّله ،Aيف كتب العامة واخلاصة من أن :هند بنت
عتبة قالت :يا رسول ال ّله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما
يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم! فقال :خذي ما يكفيك

((( موسوعة أحكام األطفال .163/2

((( ابن الرباج ،املهذب  88/2هامش ،وتعقبه بالقول :وهذا اخلرب من أقوى ما دل عىل والية
األب لولده الصغري.

((( سورة البقرة ،اآلية.233 :
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وولدك باملعروف (((.

باإلضافة إىل ما ذكر من أن هذه الوالية أمر فطري جبيل بمعنى أن
كل أب ـ سليم ـ مفطور خلق ًة عىل أن هيتم بولده الصغري ،وينفق عليه
ويسعى يف اخلري له ،ولعل هذا راجع إىل أن الولد يمثل امتداد الوالد،
ّ
فكأن الوالد حلبه لنفسه وامتداده وبقائه يقوم بالعناية بولده ،وينفق
عليه..

{وال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َدكُم ِم ْن إِم ٍ
الق ن َْح ُن
ولعل يف اآلية املباركة َ
ْ
ْ

((( صحيح البخاري ـ ج  6ـ ص  :193الطريف يف األمر أن بعض أعاظم فقهائنا استفاد فوائد
كثرية من هذا اخلرب ،فقد قال الشهيد الثاين رمحه ال ّله يف مسالك األفهام :ج  8ص 438
ويستفاد من اخلرب وراء وجوب نفقة الزوجة والولد فوائد:
األوىل :أنه جيوز للمرأة اخلروج من بيتها لتستفتي.

الثانية :أن صوهتا ليس بعورة وإال لنبهها Aعىل ذلك ،ألن تقريره كقوله وفعله.
الثالثة :أنه جيوز ملن منع حقه أن يشكو ويتظلم ،ولذلك مل ينهها عن الشكوى.
الرابعة :أنه جيوز ذكر الغائب بام يسوءه عند احلاجة ،فإهنا وصفته بالشح.

اخلامسة :أنه جيوز ملن له حق عىل غريه وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغري علمه.

السادسة :أنه ال فرق بني أن يكون من جنس حقه أو من غري جنسه ،ولذا أطلق هلا األخذ بقدر
الكفاية.

السابعة :أنه جيوز للقايض أن يقيض بعلمه.

الثامنة :أنه جيوز القضاء عىل الغائب .وقد يقال يف هذين :إنه أفتى ومل يقض.

التاسعة :أن األم جيوز أن تكون قيمة الولد ،فإنه Aجوز هلا األخذ واإلنفاق يف حياة األب
المتناعه ،لكن يشرتط نصب احلاكم هلا.

العارشة :أن املرجع يف نفقة الزوجة والولد إىل العرف ،وال تقدير له رشع ًا.
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اه ْم}((( إشارة إىل هذا ،حيث أهنم كانوا يقتلون أوالدهم
ن َْر ُز ُقك ُْم َوإِ َّي ُ
عىل أثر فقرهم أو خوفهم من الفقر مع وجود األوالد وكوهنم ملزمني
باإلنفاق عليهم ،فكانوا خيتارون الطريق اليسء وهو أن يقتلوهم لكيال
«يتورطوا» يف اإلنفاق عليهم ..وهذا يعني أن حتى هؤالء كانوا يرون
أنفسهم أولياء عىل أوالدهم يف جهة الرصف ومسؤولني يف جهة
اإلنفاق.
باإلضافة إىل ذلك فقد أقر املرشع اإلسالمي هذه الوالية،
ورتب عليها مجلة من األحكام واآلثار ..وجعلها مربوطة بعدد من
املواصفات:
1 .1فمن ذلك أهنا حمدودة من حيث الزمان وليست مطلقة من هذه
اجلهة:

فقد حددت بفرتة بلوغ الولد كغاية هلا ،فليس للوالد بعد ذلك
والية مالية عىل ابنه ،وإذا كان لديه مال له كمرياث من أمه مثالً ،أو
عطية من أحد ،فإن عىل الوالد أن يعطيه إياه .إال إذا كان الولد سفيها.

ويستوي يف هذا الذكر من األوالد واألنثى وإن اختلفا من حيث
سن البلوغ.
2 .2كام أهنا حمدودة من جهة الترصف املايل:

بمعنى أن يكون رصف الوالد عىل الولد ـ من مال الولد ـ بمقدار

((( سورة األنعام ،اآلية.151 :
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ما يصلح شأنه هو((( ،فال يستطيع الوالد أن يستهلكه يف أمور أخر ،مثل
أن يتزوج به ،أو أن يرصف عىل زوجته منه ،أو حتى عىل إخوة الولد أو
أقارب الوالد ،وهكذا.

نعم جيوز له أن يرصف عىل نفسه إذا اضطر لذلك واحتاج إليه،
وهذا متفق عليه إذ كام أن من مسؤولية األب أن يرصف عىل أوالده ـ
من ماله هو ـ وأن ينفق عليهم مع غناه وحاجتهم ،فكذلك جيب عىل
الولد أن يرصف عىل والديه ـ من مال الولد ـ مع غناه وحاجتهام..

ويشهد لذلك ما ورد يف رواية معتربة عن اإلمام جعفر الصادق،E
عن احلسني بن أيب العالء قال :قلت أليب عبد ال ّله :Eما حيل للرجل من
مال ولده؟ قال« :قوته بغري رسف إذا اضطر إليه».

وعندما سأله عام ورد من الرسول (أنت ومالك ألبيك) أجابه
اإلمام Eبأن ذلك ال يشكل قانون ًا عاما ،وإنام هو قضية يف واقعة،
وهي بالنظر إىل ظروفها املوضوعية كانت عىل القاعدة ،حيث يظهر من
الرواية ،أن األب كان حمتاجا وأن املال قد رصفه عىل الولد وهو صغري
وعىل نفسه (أي األب) ومع حاجته فكام تقدم ال مانع منه ،ضمن قاعدة
(قوته بغري رسف) ..تكمل الرواية:

((( نشري هنا إىل ممارسة خاطئة من بعض األمهات وهي مما يبتىل هبا :أن الطفل عند والدته
قد هيدي له زوار األم بعض األموال أو األشياء كالذهب للمولودة البنت ،وهذا يملكها
الطفل فتقوم بعض األمهات بإعطاء هذه األشياء كهدية إىل والدة أخرى عند زيارهتا هلا..
وهذه الوالدة ختطئ مرتني ،األوىل يف أهنا ترصفت يف مال الطفل من غري أن يكون هلا والية
يف ذلك ،والثانية أهنا أعطت املال يف غري مصلحة الطفل.
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«فقلت له :فقول رسول ال ّله Aللرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال
له :أنت ومالك ألبيك؟ فقال :إنام جاء بأبيه إىل النبي Aفقال :يا رسول
ال ّله هذا أيب وقد ظلمني مرياثي من أمي فأخربه األب أنه قد أنفقه عليه
وعىل نفسه ،فقال :أنت ومالك ألبيك ومل يكن عند الرجل يشء! أفكان
(((
رسول ال ّله Aحيبس األب لالبن؟».
ويمكن أن يقال أيض ًا ،أن (أنت ومالك ألبيك) ناظرة إىل اجلانب
األخالقي ،وغري ناظرة إىل اجلانب الفقهي ،فكان النبي يريد أن ينهي
نزاع شاب مشاق عنيد مع أبيه فقال له :إنه سبب وجودك وبالتايل فكل
ما يرتتب عىل هذا الوجود فهو تابع ألصله وعلته!
3 .3أهنا حمدودة بغري ما كان فيه مفسدة ملال الطفل:

فيجوز للوالد ـ واجلد األبوي ـ أن يتاجر بامل الطفل ،وأن يضارب
به ،وينقله من مكان إىل آخر ،مع أمنه من فساد املال ،وهالكه .ولو تلف
مال الطفل حني املضاربة أو املتاجرة مل يضمن والده تعويضه مع عدم
التفريط ألنه أمني ،وال يضمن األمني.

وهل يشرتط أن يكون فيه املصلحة أو يكفي عدم املفسدة ،فيه
خالف بني العلامء ،ويرتتب عىل هذا أنه لو قيل بلزوم أن يكون فيه
املصلحة ،فإنه ال جيوز له الترصف يف املال أو حتريكه مع عدمها ،وإن
كان ليس هناك مفسدة.
((( الشيخ الكليني ،الكايف  136/5عن حممد بن حييى ،عن عبد ال ّله بن حممد ،عن عيل بن
احلكم.
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والية الوالد على نكاح الولد

يقرر الرشع والية للوالد عىل الولد ،ذكرا كان أو أنثى فيام يرتبط
بأمر زواجه ونكاحه ،وهلذا فإن الوالد ـ واجلد األبوي ـ لو زوج ابنه
أو ابنته الصغريين فإن تزوجيه يكون نافذا ،وإن كان ما يرتتب عليه من
االستمتاعات ونحوها ـ جلهة الصغر ـ مع وقف التنفيذ.

وهل يكون للصبي بعد بلوغه حق إمضاء العقد أو الرجوع عنه؟
(((
استشكل بعض الفقهاء املعارصين يف يف إلزام الصغريين بالعقد
واحتاطوا وجوب ًا بتجديد العقد لو أرادا االستمرار والطالق لو أراد
االنفصال.

وتنقطع والية األب واجلد ـ يف النكاح ـ عىل الولد ـ الذكر ـ مع
بلوغه ،فال يستطيع أن يزوجه والي ًة ،كام يستطيع الولد الذكر أن يتزوج
فقها ـ وإن استهجن ذلك من الناحية األخالقية..
من غري إذن والده ـ ً
بل لو تعارض رأي الولد البالغ مع رأي أبيه وجده يف االختيار ،كان
للولد أن يقدم رأيه ،من دون أن يعد ذلك عقوق ًا ،إذا مل يكن بقصد إيذاء
الوالد.
ويشري إىل جواز أمره بالنسبة إىل زواجه حتى مع كراهة الوالد ،ما
روي عن ابن أيب يعفور عن أيب عبد ال ّله الصادق« Eقال :قلت :إين
أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاين غريها ،قال :تزوج التي

((( إذا زوج األبوان الصغريين والية فالعقد وإن كان صحيح ًا إال أن يف لزومه عليهام بعد
بلوغهام إشكاالً فاالحتياط ال يرتك .منهاج الصاحلني ـ السيد اخلوئي ـ ج  2ـ ص 261
وقريب منه ما ذكره السيد السيستاين.
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هويت ،ودع التي هوى أبواك» .وعن أبان عن أيب عبد ال ّله« Eقال :إذا
زوج الرجل ابنه كان ذلك إىل ابنه ،وإذا زوج ابنته جاز ذلك».

نعم لو كان يقصد من اختيار هذه املرأة بالذات ،إيذاء والده ،حرم
ذلك حيث يصبح هذا األمر مصداقا إليذاء الوالد وعقوقه وهو غري
جائز(((.

وأما األنثى (البكر) من األوالد ،فإنه ال ريب يف وجود الوالية
عليها قبل البلوغ ـ كالذكر ـ ولكن بعد البلوغ هل ترتفع هذه الوالية
وتنقيض كام ارتفعت يف الولد الذكر؟ أو أهنا تستمر؟
وبالرغم من تعدد األقوال تبعا لتعدد الروايات ،إال أننا نشري إىل
الرأي املشهور عند املراجع املعارصين.

فقد ذهب بعض العلامء((( إىل استقالل كل من البكر البالغة
الرشيدة ،وأبيها بأمر التزويج فلو زوجت نفسها من دون إذن أبيها صح
العقد ونفذ ومل يتوقف عىل إجازة األب ،وكذا لو زوجها األب من دون
إذهنا صح العقد ونفذ ومل يتوقف عىل إذهنا.

واحتاط بعض آخر أن يكون التزويج بإذهنا وإذن أبيها (أو جدها)
معا (((.
((( تفصيله يف باب الطاعة والعقوق.

((( من املعارصين أشار إليه السيد احلكيم يف مستمسك العروة الوثقى ،والشيخ حممد أمني زين
الدين يف كلمة التقوى.

((( كالسيد اخلوئي يف منهاج الصاحلني 261/2
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وفصل آخرون((( بني البكر الرشيدة املالكة ألمرها واملستقلة يف
شؤون حياهتا ،فال والية ألبيها أو جدها عليها وال يستطيعان تزوجيها
بدون إذهنا ،لكن االحتياط يف أن ال تزوج نفسها إال بإذن وليها
املذكور.

وغري املالكة ألمرها غري املستقلة يف شؤوهنا فال بد هلا من إذن
أبيها..

فمن املعلوم أن بعض النساء ـ ضمن ظروف عائلية أو اجتامعية ـ
ينشأن عىل أساس االستقالل املايل واحليايت عن والدهيم ،مثلام نجد يف
حياة املجتمعات الغربية ،وقسم من املجتمعات املسلمة ..بينام تكون
جمتمعات أخرى حمافظة إىل حد أن املرأة ال خترج من تبعية والدها إال
لتبعية زوجها ،وإن طعنت يف السن أو تكثرت من املال ..فهذه األوىل ال
يستطيع أبوها أن يزوجها من غري إذهنا ..بخالف الثانية..
هذا كله يف األب واجلد األبوي(((..

وأما غري من ذكر وهو األب واجلد األبوي (أب األب) فال والية

((( كالسيد السيستاين يف منهاج الصاحلني ،وقد يكون ناظرا إىل الرواية املعتربة عن الفضيل بن
يسار وحممد مسلم وزرارة بن أعني وبريد بن معاوية عن أيب جعفر Eقال :املرأة التي قد
ملكت نفسها غري السفيهة وال املوىل عليها ان تزوجيها بغري ويل جايز.

((( يف الترسية من األب إىل اجلد األبوي (أب األب) استدلوا بأنه (اجلد األبوي) أب حقيقة
ويشري إليه استعامالت اللغة وماجاء يف القرآن مثل (اتبعت ملة آبائي) فجعل اجلد أبا .وما
ورد يف باب النكاح من الروايات اخلاصة من والية اجلد عىل حفيدته ،وأنه لو تعارض أمره
مع أمر ولده (أبيها املبارش) قدم أمر اجلد ،وبفحوى األولوية يف غري النكاح من األمور املالية
بعدما كان النكاح أكثر أمهية..
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له عىل ال عىل الولد وال عىل البنت ال يف حال الصغر وال بعد البلوغ ،ال
يف مال وال نكاح(((..

وأما لو كانت ثيبا((( غري باكر فهي أملك بنفسها((( ،وال جيب عليها
استئذان أبيها أو جدها فضال عن غريمها.

ذكرا كان أو أنثى ـ من الناحية األخالقية أن
نعم ينبغي للولد ـ ً
يستشري من ليس هلم والية عليه من أهل الرأي احلكيم من أهله ..مثلام
لو بلغ رشيدا فإنه ينبغي أن يستشري والده أو جده ،وهكذا لو بلغت
رشيدة مالكة ألمرها (أو مل يكن أبوها أو جدها حيني) فإنه ينبغي هلا أن
تستشري إخوهتا أو أعاممها أو جدها ألمها ..وهذا من البحث األخالقي
غري امللزم وإن كان ً
حمبذا ومرغو ًبا فيه.
حدود والية النكاح:

والية الويل (األب واجلد األبوي) عىل نكاح ولده ليست مطلقة،
((( « ال تثبت الوالية لألم عىل القارصين من أبنائها وبناهتا وال عىل ذريتهم وال للجد أب األم،
حتى أم األب وأبيها سواء كانوا بواسطة أم أكثر ،ال يف عقد نكاح وال يف ترصف يف مال أو
اجراء معاملة أو يف يشء من شؤوهنم ،وال تثبت الوالية لألخ وإن كان شقيقا كبري ًا عىل أخيه
الصغري وال للعم أو اخلال وال لسائر األرحام « .الشيخ حممد أمني زين الدين ـ كلمة التقوى
ج  7ـ ص .38

((( إذا ذهبت بكارهتا بغري الوطء كالوثب أو متزيقها باليد أو غريها فهي بكر من حيث األحكام،
وإذا وطأها زوجها فهي ثيب حتى لو مل تتمزق بكارهتا ،بل حتى لو متت مبارشهتا من الدبر
فكذلك هي ثيب  ،ولو ذهبت بكارهتا بمثل الزنا فاملشهور عىل أهنا تكون ثيبا وذهب بعض
كالسيد السيستاين إىل أهنا يف حكم البكر من جهة االستئذان.
((( كام يف الرواية املعتربة عن أيب عبد ال ّله الصادق Eأنه قال يف املرأة الثيب ختطب إىل نفسها،
قال :هي أملك بنفسها ،توىل أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا
قبله.
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وإنام هي مقيدة بحدود وقيود:

1 .1فمنها القيد الزماين ،وقد تقدمت اإلشارة إليه يف والية املال،
وحاصله أن الولد الذكر الرشيد ترتفع والية أبيه وجده عىل
نكاحه ببلوغه فيستطيع أن يتزوج متى شاء وهذه ختتص بالولد
الذكر(((.

2 .2ومنها ما يرتبط بإساءة استعامل الوالية ،بالعناد للبنت ،أو
العضل هلا عن التزوج بالكفء من األزواج.

ومما يؤسف له أننا نجد حاالت من هذا القبيل يف جمتمعات
املسلمني ،تتعدد صورها وتتحد نتيجتها وهي (ظلم البنت ومنعها عن
الزواج) فإن الوسائل اإلعالمية تنقل صور ًا سيئة .منها :ذلك األب
الذي كان يمنع األزواج عن ابنته لكوهنا موظفة وهو يستلم راتبها أو
أكثره ،فإذا جاءها خاطب رصفه من دون أن خيربها عن ذلك ،قائ ً
ال أهنا
ال تريد الزواج اآلن أو أهنا غري موافقة عليه ،وهي ال تعلم بيشء أصالً!
إىل أن بلغت من العمر ما فاهتا به نصيب الزواج ..لقد حول هذا الوالد
ابنته إىل مزرعة يستثمرها وال يعمرها!
بل وجدنا ما هو األسوأ يف بعض املجتمعات القبلية البدوية ،حيث
أن عندهم ـ كتقاليد أو كرأي فقهي ـ أن املرأة ال تستطيع الزواج إال
بويل ،ومع عدم الوالد يكون العم وابن العم وهكذا ..وتعطلت إىل أن

((( وعىل بعض اآلراء اخلاصة تشمل األنثى ،كالقول بأن األنثى البالغة الرشيدة مستقلة يف أمر
الزواج كام سبق القول فيه.
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انتهى هؤالء من احلياة فأصبح بإمكاهنا أن تتزوج(((!

يف فقه أهل البيت لو فرض أن األب أو اجلد عضل ابنته عن الزواج
بالكفء أو عاندها يف ذلك ..فإن واليته عليها تسقط وتستطيع أن تزوج
نفسها من غري اذنه!

وقد هنى القرآن الكريم عن عضل النساء ،وسواء كان اخلطاب
هناك لألولياء((( أو للمطلقني ،فإن النهي حاصل عن املبدأ.
3 .3إذا اعتزل الويل أمر البنت وتركها لشأهنا ،كام حيصل يف بعض
األرس عندما تكون هناك مشاكل تنتهي إىل أن يرتك األب
األرسة وال يتدخل يف أي شأن من شؤوهنا فال هو يرصف
عليهم أو ينفق وال يسأل عن أمورهم ،ويعيش حياته اخلاصة

((( ومن ذلك ما نرشته جريدة «الوطن» السعودية قي يوم الثالثاء  1ـ  7ـ  ،2008عن امرأة
تزوجت أخريا يف عمر الستني عاما! قائلة إهنا أجربت عىل البقاء دون زواج هذه الفرتة
الطويلة ،إلرصار والدها عىل تزوجيها ،وشقيقاهتا الثالث األصغر ( 56و 48و 44عام ًا)،
من رجال من نفس القبيلة .ولفتت إىل أن «انفراج» أزمتها بدأ مع وفاة الوالد قبل  26عام ًا،
لكنه مل يكتمل إال بوفاة األعامم ،لتتمكن األرسة من استقبال العرسان من خارج القبيلة.

وأشارت «العروس» إىل أن أول عريس تقدم هلا كان قبل  40عام ًا ،لكن عضل والدها
هلا وأعاممها هلا ولشقيقاهتا أجربها عىل تأجيل فرحتها طول هذه املدة .وأكدت وجود
الكثريات من بنات أقارهبا بال زواج لنفس السبب ،مشرية إىل أن والدها مل يسمح هلا
وألخواهتا بالذهاب إىل املدرسة ،وقام باستجالب معلامت لتدريسهن يف البيت وتعليمهن
القرآن الكريم.
وه َّن َأ ْن َين ِْك ْح َن
{وإِ َذا َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َفال َت ْع ُض ُل ُ
((( اختلف يف سبب نزول آية َ
اضوا بينَهم بِالمَْعر ِ
وف}(سورة البقرة ،اآلية )232 :يف أهنا نزلت يف جابر بن
َأزْ َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
عبد ال ّله وأنه عضل ابنة عم له! أو أهنا نزلت يف معقل بن يسار وأنه عضل أخته عن الرجوع
إىل زوجها بعد طالقه إياها..
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بعيدا عنهم ،فهنا أيض ًا يسقط لزوم استئذانه ،وال يعود يملك
الوالية املجعولة له ،والتي كانت منوطة به عىل أساس أنه يفكر
يف مصلحة البنت ويبحث عن الغبطة هلا.

ومن ذلك ما لو غاب األب بنحو ال يمكن الوصول إليه ،مثل أن
يكون قد خرج للتجارة واختفت آثاره وال تستطيع البنت الصرب إىل
حني عودته غري املعلومة ،وال يمكن الوصول إليه الستئذانه ،فهنا أيض ًا
يسقط إذنه.
وهذا الذي ذكرناه حيدث كثري ًا يف أوقات األزمات االجتامعية
كحال احلروب أو التهجري اجلامعي.

4 .4ما عرب عنه الفقهاء بسقوط الويل عن أهلية اإلذن مثل أن يكون
جمنون ًا((( ،ومن هو يف حكم ذلك مثل املدمن عىل املخدرات
الذي ال يفيق وال يميز الصالح من الطالح بل ال يشعر يف أي
عامل يعيش!

عالمنا اإلسالمي وجرائم الشرف:

ختتلط يف عاملنا اإلسالمي األمور يف خلطة عجيبة ربام كانت يف
كثري من األحيان ضارة وغري نافعة ،فيختلط املعروف باملنكر ،والعنف
((( يسقط اعتبار إذن األب أو اجلد لألب يف نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها
رشع ًا وعرفا ،أو اعتزال التدخل يف أمر زواجها مطلق ًا ،أو سقطا عن أهلية اإلذن جلنون أو
نحوه ،وكذا إذا مل تتمكن من استئذان أحدمها لغياهبام مث ً
ال فإنه جيوز هلا الزواج حينئذ مع
حاجتها امللحة إليه فعال من دون إذن أحدمها .منهاج الصاحلني ـ السيد السيستاين ـ ج 3
ـ ص .28
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باحلزم ،واألعراف اجلاهلية بالقوانني اإلسالمية ،وهكذا..

ولقد أثرت التقاليد البدوية ،ونظامها االجتامعي يف فهم قسم من
املسلمني للدين ولذلك جاء التزامهم الديني بدويا جافا غليظا ،وال
سيام حني يرتبط األمر باملرأة ،فهي عندهم حمجوبة مؤخرة وال تصلح
للغزو وليست (دفاعة وال نفاعة) يف حرب أو قتال..
وعندما نتحدث عن التقاليد والفهم البدوي للدين ال نقصد من
يعيش يف قلب الصحراء ،بل ربام كان يعيش يف أوربا ،ويلبس ربطة
العنق ويضع عطور ديور عىل مالبسه ،ويركب السيارات الفخمة!
لكنه يعيش الفهم البدوي للدين ،ويقدم األعراف اجلاهلية عىل سامحة
الدين ،ويتعامل يف القرن العرشين بثقافة وآراء ما قبل امليالد!

ومن ذلك اعتبارهم أن الرجل ـ بام هو ذكر ـ له والية ال ترد عىل
املرأة ،فاألخ ـ كبري ًا كان أو صغريا ـ له والية عىل أخته تصل أحيان ًا إىل

حد القتل عندما ختطئ يف زعمه ،وهو ما يسمى بجرائم الرشف ،أو
غسل العار..
وبالرغم من أن احلكم الرشعي يقول بأنه ال جيوز حتى ملن كانت
له الوالية حقيقة كاألب واجلد األبوي ،أن يقوم بالعقوبة بذلك النحو،
بأن يقتل ابنته مثالً ،لكوهنا قد مارست جريمة الزنا! وإنام عىل فرض
حتقق تلك اجلريمة وثبوهتا بأحد املثبتات الرشعية بتامم الدقة ،ومنها
شهادة شهود عدول أربعة يشهدون بأهنم (رأوا) العملية كاملة ،وقد
حصل فيها االدخال (كامليل يف املكحلة) ،أو اعرتاف املرأة بذلك عدة
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مرات يف جمالس متعددة ،من غري مرض أو حالة نفسية ،عندئذ يكون
األمر بيد احلاكم الرشعي يف أنه يطبق احلد.

وأما ما نجده شائعا يف كثري من البالد املسلمة ،مما ال يرتبط باإلسالم
من قريب وال بعيد ،من أن األخ أو الوالد إذا شكّا يف وجود عالقة غري
رشعية بني أخته أو ابنته وبني رجل ،وقيامهم عىل أثر ذلك ـ من غري
إثبات ذلك رشع ًا ،ومن غري إيكال األمر إىل احلاكم الرشعي ـ بقتلها،
وأحيانا بطرق مفجعة ،ال تراعى فيها أية جهة رشعية ،فهذا ليس إال
اجلاهلية يف أسوأ صورها ،وليس إال وأد النساء بصورته اجلديدة!

إننا نقول هذا يف الوقت الذي يقرر اإلسالم وتعاليمه أنه (لئن
ختطئ يف العفو أحب من أن ختطئ يف العقوبة) ،ونجد أن النبي،A
يقرر بأن (ادرؤوا احلدود بالشبهات)((( ،وأنه حتى لو اقر الشخص
املرتكب للذنب أمام النبي Aوهو املوقع الرشعي األسمى إلقامة
حدود ال ّله واملحافظة عليها ،مع ذلك يقوم النبي بتشكيكه يف األمر
(((
غر مل
قائال (لعلك ق ّبلت ،أو غمزت أو نظرت ! )..بينام يأيت شاب ٌّ
يعرف االلتزام الديني ،لكي يقتل أخته ـ مث ً
ال ـ بزعم أنه يغسل العار،
وينتقم لرشفه! وفعله هو العار ،وقتله ذاك يوجب أن يقتل بأخته ألنه
قتل عمدي ،وعندما تتم املقايسة بني الفعلني نجد أن فعله املؤكد أقبح
بكثري من فعلها املحتمل ،وأن جريمته العمدية وهي القتل ،أعظم من
جريمتها لو كانت وهي الزنا.
((( وسائل الشيعة .43/28

((( صحيح البخاري .24 /8
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إن ما يؤسف له أن تتحدث اإلحصائيات عن مثل هذه اجلرائم،
وأن يتم يف بعض بالد املسلمني إقرار قوانني ختفف العقوبة عىل القاتل
كاألخ واألب ،عندما يقومان بقتل البنت اخلاطئة((( ..ومن املعلوم أنه
حتى األب ليس له هذه الوالية عىل البنت حتى لو تأكد له خطؤها
وزناها ،فضال عن األخ..
«فقد أظهرت إحصاءات رسمية تركية اليوم أن  200امرأة لقني
حتفهن خالل العام املايض فقط عىل خلفية جرائم الرشف حيث تم
دفنهن بقبور منسية بدون عالمة أو دليل.

وذكرت قناة روسيا اليوم أنه تم قتل النساء بدون حماكمة بتهمة
خمالفتهن العادات والتقاليد الصارمة وتم اعتبارهن منبوذات اجتامعي ًا
وليس هلن احلق يف حلياة مشرية إىل أن هذه احلوادث مازالت تتكرر
يومي ًا.

هذا يف تركيا التي تطل عىل أوربا ،وتعد من املناطق املتقدمة يف عامل
املسلمني.
ويف اجلهة األخرى يف العراق ،ـ اقليم كردستان ـ تقول االحصائيات:
أن  27امرأة كردية عىل األقل تعرضن للقتل خالل األشهر األربعة
املاضية من سنة ( )2008بتهم الضلوع يف عالقات غري رشعية .أي

((( ذكرت الصحفية رنا حسيني يف بعض املواقع االلكرتونية أن القانون األردين ينظر إىل جرائم
الرشف والتي تصل إىل حدود  25جريمة سنويا بتساهل ،حيث «ال حيكم عىل القتلة إالّ
بعقوبات سجن قصرية املدة .لقد شاهدت عدة مرات أن عقوبات السجن التي ينطق هبا
القضاة ال ترتاوح إال بني ستة أو حتى ثالثة أشهر».
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بمعدل ست نساء يف كل شهر.

وأكدت اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن حكومة إقليم كردستان،
حدوث  15عملية قتل بأدوات غري حادة ،و 87عملية قتل بإشعال
النار و 16عملية قتل بالرصاص خالل الربع األول من عام .2007
أما الربع الثاين من نفس العام فقد شهد ثامين حاالت قتل بأدوات غري
حادة ،و 108عمليات إشعال نار و 21عملية إطالق رصاص.

ويبلغ األمر حد يصل بأن تكون حياة الفتاة ،قيمتها أن يشك األخ
أو األب أو أحد أبناء العائلة ،أو يخُ رب بوجود عالقة! أو تبليغ عن خلوة
بينها وبني شخص آخر ،فإذا بحياهتا تذهب أدراج رياح غضبه! فقد
نقلت الصحف((( خرب قتل شاب يف العقد الثاين من العمر شقيقتيه لدى
خروجهام أمس من مؤسسة رعاية الفتيات يف حي املربع وسط الرياض
حيث أطلق رصاصة واحدة عىل شقيقته األوىل استقرت مبارشة يف
رأسها ،وأدت إىل وفاهتا عىل الفور ،فيام أصاب األخرى بثالثة أعرية
نارية أدت إىل مقتلها ،ثم ألقى السالح إىل جوارمها..

وكان سبب ذلك أهنام قد أخذتا إىل رعاية الفتيات بعد أن قبض
عليهام يف خلوة مع شابني!
وما ذكر من أمثلة ال يعني انحصار هذه املشكلة يف البلدان املذكورة.
وإنام أوردناها عىل سبيل التمثيل ال احلرص.

((( عكاظ 1430/7/14
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حدود البر وحرمة العقوق

ومن أطراف العالقة بني الوالد والولد لزوم الرب وحرمة العقوق:

ال ريب يف حرمة عقوق الوالدين ،ومطلوبية الرب هبام..

بل إن الناظر إىل النصوص الدينية جيدها قد استعملت كل ما
يمكن أن يفيد التأكيد عىل أمهية هذا املوضوع ،فإنا نجد أن ال ّله سبحانه
{وإِ ْذ
قد قرن يف كتابه ،اإلحسان إىل الوالدين بعبادته يف أكثر من آيةَ :
اق َبنِي إِسرْ َ
ائيل ال َت ْع ُبدُ َ
َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ
ون إِال ال َّل َه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إحسانا}(((،
{وا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َوال تُشرْ ِ كُوا بِ ِه شيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إحسان ًا}(((ُ { ،ق ْل َت َعا َل ْوا
َ
ِ
ِ
َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبك ُْم َع َل ْيك ُْم َأال تُشرْ ِ كُوا بِه شيئ ًا َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إحسان ًا}(((،
ِ
{و َو َّص ْينَا
{و َق ىَض َر ُّب َك َأال َت ْع ُبدُ وا إِال إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إحسان ًا}(((َ ،
َ
ِ
ِ
الإْ نسان بِ َوالدَ ْيه إحسان ًا}(((.
ومما يالحظ يف هذه اآليات أهنا تتحدث عن اإلحسان إىل الوالدين
كأصل من األصول األخالقية املشرتكة يف الرساالت الساموية ،وذلك
أننا نجد أن الرساالت الساموية فيها من األصول األخالقية والعبادية
ما هو سار فيها مجيعا ،وفيها من تلك األصول ما خيتص برسالة دون
أخرى ..كبعض األحكام.

((( سورة البقرة ،اآلية.83 :

((( سورة النساء ،اآلية.36 :

((( سورة األنعام ،اآلية.151 :

((( سورة اإلرساء ،اآلية.23 :

((( سورة األحقاف ،اآلية.15 :
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ومن األصول األخالقية التي جاء هبا األنبياء ،بعد عبادة ال ّله
سبحانه ال رشيك له ،أصل اإلحسان إىل الوالدين :فتقول إحدى
اآليات :إن العهد وامليثاق املأخوذ عىل بني ارسائيل هو :النهي عن
الرشك ،واإلحسان إىل الوالدين .ويف اآلية األخرى خياطب النبي :قل
تعالوا أتل عليكم :حرمة الرشك ولزوم اإلحسان إىل الوالدين ..ويف آية
ثالثة بأن ال ّله سبحانه قىض أن ال يعبد إال هو ،وأن حيسن إىل الوالدين.
إن اقرتان اإلحسان إىل الوالدين بتوحيد ال ّله سبحانه يرفعه من
حيث املقام من كونه مسألة رشعية من الفروع بحسب االصطالح إىل
مرتبة األصول ،وهذا التعبري يدل عىل أمهية القضية.

ف َوال َتن َْه ْرهمُ َ ا َو ُق ْل لهَ ُماَ َق ْوالً
ويف بعضها تفصيل { َفال َت ُق ْل لهَ ُماَ ُأ ٍّ
ك َِري ًام}((( بحيث يشمل النهي عن اإلهانة حتى مثل هذا الفعل الضئيل
وهو قول أف.
وأما األحاديث فالناظر إليها ختاجله احلرية من املساحة األخالقية
التي أعطيت هلذه القضية يف التأكيد عىل طاعة الوالدين ،وعدم جواز
التخلف عن أوامرمها ،وقد قدمنا جانبا منها فيام سبق.
لكن هل جيب طاعتهام يف كل أوامرمها؟ وحيرم معصيتهام كذلك؟

ربام لو اقترصنا عىل الروايات (األخالقية) لرأينا أن جوها وسياقها
العام كذلك ،بل ترصيح بعضها (وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك
فافعل)!
((( سورة اإلرساء ،اآلية.23 :
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غري أن هذا األمر ال يلتزم به الفقهاء املعارصون ،وإنام يرون أن
الواجب عىل املسلم هو املعارشة باملعروف وحسن السلوك معهام،
وأن إيذاءمها حمرم ..وأما الطاعة يف كل األوامر فلم تثبت بدليل يعتمد
عليه!
وربام يستفاد من كالم الشهيد األول رمحه ال ّله شيئ ًا أكثر من هذا
وأوسع كام ورد يف كتابه القواعد والفوائد ،حيث قال فيه :ـ جيب
للوالدين ما جيب لغريمها وحيرم ما حيرم لغريمها ،لكن ينفردان بأمور:

األول :حتريم السفر املباح بغري إذهنام ،وكذا السفر املندوب .وقيل:
بجواز سفر التجارة وطلب العلم ،إذا مل يمكن استيفاء التجارة والعلم
يف بلدمها.

الثاين :قال بعضهم :جيب عليه طاعتهام يف كل فعل وإن كان شبهة،
فلو أمراه باألكل معهام من مال يعتقد شبهته أكل ،الن طاعتهام واجبة،
وترك الشبهة مستحب.

الثالث :لو دعواه إىل فعل ،وقد حرضت الصالة ،فليؤخر الصالة
وليطعهام ،ملا قلناه.
الرابع :هل هلام منعه من الصالة مجاعة؟ األقرب أنه ليس هلام منعه
مطلق ًا ،بل يف بعض األحيان بام يشق عليهام خمالفته ،كالسعي يف ظلمة
الليل إىل العشاء والصبح.
اخلامس :هلام منعه من اجلهاد مع عدم التعيني ،ملا صح :أن رج ً
ال
قال يا رسول ال ّله :أبايعك عىل اهلجرة واجلهاد .فقال :هل من والديك
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أحد حي؟ قال :نعم ،كالمها .قال :أفتبتغي األجر من ال ّله تعاىل؟ قال:
نعم .قال :فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهام.
السادس :األقرب أن هلام منعه من فرض الكفاية ،إذا علم قيام الغري
أو ظن ،ألنه يكون حينئذ كاجلهاد املمنوع منه.

السابع :قال بعض العلامء :لو دعواه يف صالة النافلة قطعها ،ملا صح
عن رسول ال ّله( :Aأن امرأة نادت ابنها ،وهو يف صومعته ،فقالت:
يا جريج .فقال :ال ّلهم أمي وصاليت .فقالت :يا جريج .فقال :ال ّلهم
أمي وصاليت .فقالت :ال متوت حتى تنظر يف وجوه املومسات)....
احلديث.
ويف بعض الروايات :أنه Aقال( :لو كان جريج فقيها لعلم
أن إجابة أمه أفضل من صالته) .وهذا احلديث يدل عىل قطع النافلة
ألجلها .ويدل بطريق األوىل عىل حتريم السفر :ألن غيبة الوجه فيه أكثر
وأعظم ،وهي كانت تريد منه النظر إليها واإلقبال عليها.
الثامن :كف األذى عنهام ،وإن كان قليالً ،بحيث ال يوصله الولد
إليهام .ويمنع غريه من إيصاله بحسب طاقته.

التاسع :ترك الصوم ندب ًا إال بإذن األب .ومل أقف عىل نص يف
األم.

العارش :ترك اليمني والعهد إال بإذنه أيض ًا ،ما مل يكن يف فعل
واجب ،أو ترك حمرم .ومل أقف يف النذر عىل نص خاص .إال أن يقال:
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هو يمني ،يدخل يف النهي عن اليمني إال بإذنه»(((.

ومن الواضح أن ما ذكر أعاله ال يدل عىل لزوم الطاعة يف كل
أوامر الوالدين ،فهو ينقسم إىل :ما يشرتط فيه اإلذن من األب يف بعض
املستحبات كالصوم واليمني املندوب أو املباحات كالسفر .وبعضه
ما فيه املزامحة بني أمرمها وهو إلزامي ـ حيث جيب الطاعة يف اجلملة ـ
وما هو غري إلزامي مثل اجتناب املشتبه ..أو املزامحة بني أمرمها املضيق
والواجب املوسع (كالصالة) ،ومن املعلوم تقدم املضيق ..أو املزامحة
بني أمرمها العيني وأوامر كفائية (كاجلهاد وعموم فروض الكفاية)..
فضال عن املزامحة بني أمرمها الواجب واستحباب عدم قطع النافلة..
وال معارضة بني الواجب واملستحب!
وقد ذهب فقهاؤنا املعارصون إىل أن األحكام الثابتة للوالدين يف
هذا الشأن هي:
1 .1حرمة عقوقهام ،فكل ما انطبق عليه عنوان العقوق عرفا يكون
حرام ًا.

2 .2حرمة إيذائهام ،أو عمل أي يشء بقصد إيذائهام ،أما لو حصلت
تأذهيام من فعل ومل يكن ذلك من مصاديق العقوق ،وال كان
فعله بقصد اإليذاء مل يكن حرام ًا ،مثلام لو سافر للدراسة أو
التجارة حلاجته لذلك ،ومل يقصد إيذاءمها ولكن كان سفره
ينتهي إىل حزهنام عليه وتأذهيام بذلك مل يكن السفر حرام ًا.
((( القواعد والفوائد 47/ 2
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3 .3وجوب املعارشة باملعروف ،وحسن السلوك معهام والتعامل.

أما حتريم العقوق :فاستدلوا عليه كام يف كالم املحقق األردبييل
بالعقل والنقل ،ويدل عليه أيض ًا كل ما دل عىل حرمة قطع الرحم،
فيكون بالنسبة للوالدين حرام ًا باألولوية القطعية ،بل أرسلوه إرسال
املسلامت وقاسوا عليه يف مواضع أخر ،فهم يف رفض شهادة الولد عىل
الوالد عللوها بأهنا من مصاديق العقوق وهو حمرم.

وقد عقد احلر العاميل يف الوسائل باب ًا يف روايات حتريم العقوق،
ورد يف بعضها املعترب أنه كن عاق ًا واقرص عىل النار! ويف بعضها اآلخر
أن أدنى العقوق «أف» ولو علم ال ّله شيئ ًا أدنى من قول «أف» لنهى عنه.
وإن العاق ال يشم ريح اجلنة وإن رحيها ليشم من مسافة بعيدة!
وأما املعارشة باملعروف فقد تم األمر هبا يف القرآن بالنسبة للوالدين
الكافرين ((( ،فمن باب أوىل أن تكون ثابتة للوالدين املؤمنني.

وأما حرمة اإليذاء ،فإهنا ثابتة لعموم املؤمنني إذ ال جيوز لإلنسان أن
يؤذي مؤمن ًا ،فكيف إذا كان ذلك هو الوالد؟ ومثله القيام بعمل بقصد
إيذاء الوالد ،فإن العمل وإن كان مباحا لكن ملا انضم إليه قصد اإليذاء
املحرم ،حرم.
نعم لو كان يقوم بعمل يتأذى منه والده من غري قصد من الولد يف

اك َع َأ ْن ُت ِ َك بيِ ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعهماَ وص ِ
اح ْب ُهماَ
{وإِ ْن َج َ
ُْ َ َ
َ ْ َ
((( يف قوله تعاىلَ :
ٌ
اهدَ َ لىَ شرْ
ِ
َاب إِليَ َّ ُث َّم إِليَ َّ َم ْرج ُعك ُْم َف ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
ون} سورة
فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُروف ًا َواتَّبِ ْع َسبِ َيل َم ْن َأن َ
لقامن ،اآلية.15 :
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اإليذاء ،ومن دون أن يكون ذلك من مصاديق العقوق ..مثلام لو كان
يريد الولد أن يتزوج امرأة ،وأبوه يريده أن يتزوج بأخرى ويتأذى لو
تزوج األوىل ،فليس هناك دليل عىل لزوم طاعة الوالد يف هذا الشأن،
فإن الزواج أمر مستحب وليس من مصاديق العقوق ،كام أنه مل يكن
زواجه هبذه املرأة حتديدا بقصد إيذاء والديه ..فال حرمة .ومثل ذلك ما
لو امرت األم ابنها بتطليق زوجته ألهنا ال حتبها مث ً
ال فلبس عىل الولد
إطاعة أمه وال يلزمه تطليق زوجته (((.

وأوضح منه يف عدم لزوم الطاعة لو كانت دراسته تقتيض سفره
ويتوقف مستقبله العميل أو املعايش عىل هذا السفر ،وكان أبوه حيزن أو
أمه تستوحش لسفره ،فإنه ليس واجبا عليه أن يرتك السفر ألجل ذلك..
إذ السفر عمل مباح ال حرمة فيه ،وقد جترد عن قصد إيذاء أبويه ،فال
مانع منه ،وإن كان تأذهيام حيصل من غري رغبة منه وال قصد يف ذلك..
نعم لو منعه الوالدان من السفر من جهة تأذهيام بسفره ،ومل تكن مصلحة
رشعية راجحة يف السفر مل جيز ،وهكذا يف سائر األمثلة.
وقد يقال إن هناك روايات تقول :إن من أحزن والديه فقد عقهام
فيكون السفر املذكور أو التزويج السابق مصداقا من مصاديق العقوق
املحرم..

((( يف رصاط النجاة  :400/2إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته ،فهل جيب عليه إطاعتها؟
وما احلكم لو قالت له( :ان مل تطلق زوجتك فأنت عاق)؟ أجاب السيد اخلوئي :ال جيب
إطاعتها يف ذلك ،وعليه فالكلمة املزبورة ال أثر هلا وال ّله العامل .ووافقه الشيخ التربيزي،
ومثل ذلك عن السيد السيستاين يف فقه املغرتبني.
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وجوابه :أن ذلك صحيح لو كان بضميمة قصد حصول احلزن،
ولعل التعبري بـ (أحزن) فيه إشارة إىل هذا ،ففرق بني أن حيصل احلزن
من العمل ،وبني العمل بقصد حتقق احلزن.
ولذلك فقد ذكر السيد اخلوئي يف رشحه عىل العروة يف مسألة
وجوب صالة اجلامعة بأمر الوالدين حيث مل يستبعد السيد اليزدي
وجوب ذلك ،علق عليه خمالفا بام ييل:

بناءا عىل وجوب إطاعتهام مطلق ًا ،عىل حد إطاعة العبد لسيده.
ولكنه مل يثبت ،لعدم الدليل عليه ،وإنام الثابت بمقتىض اآلية املباركة
وغريها وجوب حسن املعارشة وأن يصاحبهام باملعروف فال يؤذهيام وال
يكون عاقا هلام ،وأما فيام ال يرجع إىل ذلك فوجوب اإلطاعة بعنواهنا
بحيث لو أمراه بطالق الزوجة ،أو اخلروج عن املال وجب االمتثال،
فلم يقم عليه أي دليل.

نعم ورد يف بعض األخبار ،أنه« :إن أمراك أن خترج من أهلك
ومالك فافعل ،فإن ذلك من اإليامن» .لكنه حكم أخالقي استحبايب
قطعا ،كام يومي إليه ذيل اخلرب كيف وقد كان يتفق النزاع بني الوالد
والولد يف األموال ،فكان يقيض بينهام النبي ،Aكام تضمنه بعض
النصوص(((؟!

وقد فصل القول يف املسألة الشيخ الفياض يف تعليقته عىل العروة
يف كتاب االعتكاف فقال :انه ال شبهة يف حرمة إيذائهام ،بل إيذاء كل

((( مستند العروة كتاب الصالة  5ق .32 / 2
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مؤمن ألن كل فعل صادر من شخص بغاية اإليذاء لغريه فهو حمرم،
وأما إذا كان بغاية أخرى ولكن قد يرتتب عليه إيذاء غريه ،كام إذا فتح
حمال يف السوق بغاية الكسب والتجارة ،ولكن قد يرتتب عليه إيذاء غريه
من جهة انه يرى فيه املزامحة ملهنته وشغله ،اال أن هذا اإليذاء ال يستند
إليه لدى العرف والعقالء باعتبار ان قيامه بالعمل املذكور إنام هو حق
مرشوع له ،وليس ألحد أن يزامحه فيه ويمنعه منه.

وإن شئت قلت :إن كل من قام بحرفة وشغل للرزق والكسب
احلالل ،أو قام بمهنة كالتدريس أو نحوه ،أو ما شاكل ذلك فقد قام
بحقه املرشوع رشع ًا وعرفا وليس ألحد أن يمنعه عن القيام بذلك،
وأما انه قد يتأذى غريه به فهو ال يرتبط بذلك الشخص بقدر ما يرتبط
بنفسه .ومن هنا يظهر حال الولد بالنسبة إىل األب واألم ،فان ما هو
واجب عليه املعارشة باملعروف وحسن السلوك معهام ،وال جتب عليه
تلك املعارشة بالنسبة إىل غريمها ،وعىل هذا فمن حق الولد أن يقوم بكل
عمل أو مهنة مرشوعة وال حيق لألب أو األم أن يمنعه عن القيام بذلك،
فله أن يقوم بحرفة التجارة أو السياقة أو نحومها أو يقوم بدراسة دينية
وممارستها بغاية اخلدمة للدين أو بدراسة جامعية ومزاولتها بغاية اخلدمة
للمجتمع اإلسالمي وهكذا ،فان قيامه بكل ذلك حق مرشوع له وال
حيق ألي منهام منعه عن القيام به ،وأما إذا ترتب عىل ذلك إيذاؤمها فهل
انه مانع عنه رشع ًا؟ الظاهر انه ليس بامنع ،ألن العمل إذا كان سائغا يف
نفسه وكان قيامه به حق ًا مرشوعا له وبغاية مرشوعة ال بغاية إيذائهام فال
يوجب املنع عنه ألن اإليذاء غري مستند إليه بقدر ما يستند إىل نفسيهام،
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وما نحن فيه من هذا القبيل(((.

وأما عىل مستوى الفتاوى فقد ذكرت تفاصيل هذه املسائل(((..

التعارض بين أوامر الوالدين:

قد حيدث يف هذا املجال تعارض بني أوامر الوالد والوالدة فام
العمل؟
أو حيدث أن يكون يشء موجبا ألذية الوالد ،ويشء آخر موجبا
ألذية الوالدة ..وال بد من االختيار بينهام ،فام العمل؟

((( تعاليق مبسوطة عىل العروة الوثقى .256/ 5

((( يف رصاط النجاة ج  383 / 2إجابات للسيد اخلوئي وتابعه فيها املريزا التربيزي :هل جيب
طاعة الوالدين يف مسائل حتديد العمل ونوعه ،أو الدراسة ،ونوعها؟
اخلوئي :ال جيب إطاعتهام يف ذلك ،وال ّله العامل.

ـ هل جيوز الرد عىل الوالدين الرد املقنع يف حال تدخلهم يف الشؤون احلياتية؟
اخلوئي :ال بأس بام ليس فيه ضجر هلام.

ويف سؤال آخر عام إذا :إذا أمر األب ابنه بعدم السفر ،ومل يكن السفر واجبا ،أو عدم الذهاب
إىل املكان الفالين ،أو عدم مصاحبة الشخص الفالين ،أو عدم رشاء اليشء الفالين ،فهل
جتب طاعة األب يف هذه احلاالت ،وهل احلكم بالنسبة لألم واحد؟
اخلوئي :ال جيب عليه ذلك ،إال إذا كان ارتكاب األمور املذكورة موجبا ألذية الوالد ،وكذا
احلال باإلضافة إىل األم ،وال ّله العامل .املصدر ج  3ـ ص .293

ويف إجابة للسيد صادق الشريازي عىل سؤال :هل جيوز خمالفة أمر الوالدين والسكن بعيد ًا
يرضمها يف يشء ،وهل يعترب ذلك عقوق ًا هلام؟
عنهام إذا كان ذلك ال ّ

اجلواب :جيوز ذلك وال يعدّ يف نفسه من العقوق ـ يف فرض السؤال ـ ولكن ال يرتك
معارشهتام باملعروف.
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قد يقال هنا بتقديم أمر الوالد ملا ورد أوال يف كونه الويل عىل النفس
واملال والنكاح دون األم فهذا يكشف عن مزية إضافية لديه ـ يف هذا
املستوى ـ جتعل له تلك الواليات التي ال متلك األم منها شيئ ًا.

بل ما ورد أيض ًا يف أنه يستطيع حل نذر ولده ويمينه وعهده بنهيه
عن متعلقها ،بينام مل يرد يف خصوص األم نص رصيح .فهذا يكشف عن
تقدم منزلته..
ويضاف إىل ذلك بعض الوجوه االعتبارية مثل أن الوالد ملا كانت
حكمته وقدراته التعقلية أكثر فإن أوامره ال بد أن تكون متأثرة هبذا يف
قبوله ورفضه ،مما جيعلها أقرب إىل املصلحة من أوامر األم التي وإن
كانت أكثر رأفة ورمحة لكن أوامرها غالب ًا ما تتأثر باجلهة العاطفية.

وربام يقال بتقديم أمر األم ،ملا ورد من أن حقها أعظم من حق
األب ،وأنه ال يستطيع أن يقيض حقها كام يف رسالة احلقوق لزين
العابدين.E
واختار بعض التخيري بني أمرهيام لعدم وجود ترجيح:

ففي سؤال للسيد اخلوئي عن املوضوع ،أجاب بأنه إن أمكن
إرضاؤمها معا تعني ،وإال ختري بينهام((( واستحباب تقديم أمر األم،وهو
((( رصاط النجاة ـ املريزا جواد التربيزي ـ ج  3ـ ص  300ـ .301

س  :929لو كانت رغبة األم يف شئ وأمرت الولد بأن يفعله ،وكانت رغبة األب أو أمره عكس
رغبة األم ،فأهيام يقدم ،وهو لو أطاع أمر واحد منهام لسخط اآلخر ،ولو ترك األمرين
لسخطا معا؟
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راجع إىل ما سبق ذكره وإىل نفس النتيجة ذهب آخرون(((.

حمرم
((( كالسيد صادق الشريازي الذي قال :اإليذاء حرام ،فإذا كان عدم الطاعة يف أمر غري ّ
مستلزم ًا إليذائهم وجبت اإلطاعة يف ذلك األمر ،وجيب عىل الولد البار أن يتجنّب حصول
التزاحم بني إيذاء الوالد أو الوالدة .بل حياول عدم إيذاء أي واحد منهام ،وإذا حصل التزاحم
فالتخيري؛ لعدم دليل معترب عىل تقديم األم عند التزاحم أو األب ،نعم ينبغي تقديم األم ملا
ورد مرس ً
تتحمل
حق األب ،وذلك ألن األم هي التي
ال من أن ح ّقها عىل الولد أعظم من ّ
ّ
متاعب احلمل وعوارضها وتتحمل متاعب الرضاعة واحلضانة وغري ذلك مما مل يتحمل
رصح يف نظري ذلك بمثل ما ذكرناه هنا الشيخ يف املبسوط ج ،6ص34
األب مثله .وقد ّ

المسؤولية التربوية :هل للوالد ضرب الولد

قد سبق احلديث عن أن للوالد والية النفس عىل الولد ،وقلنا فيها
إهنا تشمل حفظ الولد والدفاع عنه ،كام تشمل أيض ًا هتذيب أخالقه
وتأديبه عىل كرائم العادات ،واحلرص عىل تعليمه ما ينفعه يف حياته(((.

وال ريب أنه مع حتقق تلك األمور بالنصيحة والكالم الطيب ،ومع
عدم االحتياج إىل الرضب ال يصح وال جيوز رضب الولد ،فإنه يعد يف
هذه احلالة ظلام ،وتعد ًّيا.
بل يعد الرضب العنيف من أسوء الوسائل الرتبوية حيث أنه
باإلضافة إىل عدم تأثريه الدائم يف حتقيق مطلوب الضارب ،إذ من
املمكن أن يمتنع الولد عن يشء مادام الوالد الضارب حارضا ،لكنه ال

((( يف سؤال للشيخ التربيزي :هل جيب عىل الوالد تعليم أبنائه ـ ذكور ًا أو إناثا ـ وعىل فرض
الوجوب هل يكتفي بتعليم األبناء كيفية القراءة والكتابة فحسب؟
أجاب :تعليم األطفال باملقدار الرضوري من حق الولد عىل الوالد ،وجيب عىل الوالد
تعليم أوالده الدين وأحكامه باملبارشة أو التسبيب ،وال ّله العامل .رصاط النجاة 540 / 1
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يمتنع عنه هنائيا ،بل ربام ازداد ارصارا عليه من باب التحدي والعناد.

باإلضافة إىل ذلك فإنه خيلق يف نفسه حالة من التمرد والرفض
لتوجيهات والده ،ولطريقة حياته ،تؤثر فيه سلبا يف املستقبل .هذا
احتامل يف بعض النفوس القوية واملتحدية ،وهناك احتامل آخر وهو أن
حيصل عىل أثر الرضب موت لشخصية هذا الولد وحتطم هلا ..وال ينفك
عن هذه اآلثار حتى بعد أن يصبح كبري السن ،فينمو مشوه الشخصية
ضعيفها.
هذا كأصل أويل ،ولذلك ال جيوز الرضب االعتباطي ،وال بقصد
التشفي أو إثبات الذات والسيطرة من قبل الوالد ،وإنام لو جاز فإنام هو
بعد أن تستنفذ الوسائل األخرى يف التأديب والتكميل األخالقي..
إن من حق الولد عىل أبيه أن يؤدبه وأن يعلمه عىل الصفات احلسنة
واألخالق املرضية ،ولو ترك ذلك فإنه يكون مقرصا يف حقه.

وأما لو توقف يشء من التأديب عىل الرضب ،ومل ينفع معه املوعظة
والنصيحة ،فقد ذكر الفقهاء جواز رضبه يف اجلملة من قبل الوالد دون
الوالدة ،ودون األخ فضال عن العم واخلال وسائر األقارب ،وأوىل بعدم
اجلواز األباعد واألجانب كاملعلم ،غريه..نعم لو أذن الوالد للقريب
كالوالدة أو البعيد كاملعلم جاز ذلك بمقدار معني يأيت الكالم عنه.
فينبغي إذن توضيح األمور التالية بجالء:

•أن األصل هو عدم جواز رضب أحد ألحد ألنه يعد ظلام
وتعديا..
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•جيوز لألب رضب الولد بمقدار معني ال يتجاوزه ـ وسيأيت ـ
إذا توقف التأديب والرتبية عليه وهذا إنام يكون االستثناء وأما
القاعدة فهي عدم الرضب.
وإذا جاز الرضب فإنه جيب أن يكون بدافع التأديب
واحلرص عىل الولد ،ال منطلقا من التشفي أو التلذذ ،وممارسة
السيطرة.

•أن هذا األمر ثابت للوالد فقط ،فال يشمل غريه إال بتخويله
وضمن إطار حمدود وبالقيود املذكورة يف كتب الفقهاء.

•وأنه لو ختطى أحد هذه احلدود ثبت عىل الضارب العقوبة ،ولو
كان الوالد ،ويف بعض درجات الرضب الدية ،تعطى للولد أو
صغريا.
حتفظ له لو كان
ً

إن ما نلحظه يف بعض جمتمعات املسلمني من قيام الوالد برضب
الولد (االبن أو البنت) يف كل مناسبة وبالطريقة التي حتلو له .أو قيام
األخ األكرب بذلك ،وخصوصا يف حق أخواته ،أو قيام األم يف حلظة
غضب برضب بناهتا بقسوة ،ليس له أي مستند رشعي ،بل هو عىل
خالف احلكم الرشعي ..فحتى لو فرضنا انحراف االبن أو البنت ال
جيوز الرضب ،إال إذا صدق عليه عنوان النهي عن املنكر وكانت رشوط
متوفرة يف املورد بالنحو الذي فصله الفقهاء.

ولكي تتضح أبعاد الصورة من خمتلف اجلهات ننقل هنا بعض
االستفتاءات ـ يف املتن ـ عن مراجع التقليد:
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فقد جاء يف موقع السيد السيستاين((( ما يىل من األسئلة وأجوبتها:

محر،
السؤال :رضب أب ابنه رضبة شديدة اسو ّد هلا جلد الولد أو ا ّ
فهل جتب عىل والده الدية؟ وهل خيتلف احلكم لو كان الضارب غري
األب؟
اجلواب :جتب الدية عىل الضارب أب ًا كان أم غريه.

السؤال :هل جيوز الرضب؟ وان كان ما هي احلدود املسموح هبا؟

اجلواب :ال جيوز بالنسبة للبالغني مطلق ًا عىل األحوط وجيوز
لغريهم اذا توقف التأديب عليه بإذن الويل الرشعي برشط أن ال يوجب
امحرار ًا وإال وجبت الدية ومع ذلك فاألحوط وجوب ًا أن ال يتجاوز
ثالث رضبات خفيفة.

السؤال :ما هو احلد املسموح به رشع ًا لرضب الصبي تأديب ًا من قبل
الويل أو غريه؟
اجلواب :يرضبه سوطني خفيفني وال جيوز أكثر من مخسة سياط
حتى للتأديب عىل األظهر.
السؤال :هل جيوز رضب التالميذ يف املدرسة ،وهل جيب أخذ إذن
ويل أمر التلميذ املراد رضبه؟

اجلواب :جيوز رضب التالميذ يف حالة إيذائهم لآلخرين ،أو
حمرم ًا ،بإذن الويل ثالثة أسواط (ال أزيد) ،ويلزم أن يكون
ارتكاهبم ّ
((( www.sistani.org
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الرضب برفق إىل احلدّ الذي ال يوجب امحرار البدن ،وإالّ استوجب
الدية.
السؤال :ما حكم رضب التلميذ الصغري ،بغرض التأديب؟

اجلواب :ال جيوز إال بإذن ويل أمره وذلك فيام إذا مل يمكن التأديب
إالّ بذلك واألحوط وجوب ًا أن ال يتجاوز ثالث رضبات وبرشط أن ال
يوجب إمحرار ًا أو إسوداد ًا وإن أوجب ذلك وجبت الدية.

السؤال :هل جیوز العقاب البدين الرتبوي ضمن األسالیب األخرى
االرشادیة؟
اجلواب :ال جیوز من ِقبل غری األب مطلق ًا إال بإذنه وال جیوز من

قبل األب أیض ًا إذا امكن التادیب بطریق آخر ثم لو توقف التأدیب
علی الرضب فالواجب االقتصارعلی ما ال یوجب جرح ًا وال ادماء
وال امحرار ًا او اسوداد ًا واألحوط وجوب ًا أن ال یتجاوز ثالث رضبات
خفاف كام انه ال جیوز رضب البالغ مطلق ًا علی األحوط.

وأما يف موقع السيد حممد سعيد احلكيم فقد تم التفصيل يف العقوبة
املرتتبة عىل الضارب للطفل وإن كان والده ،ومن املالحظ أن الرضب
عىل الوجه عقوبته أشد من الرضب عىل سائر البدن ،ولعل ذلك ملا
يرافقه من األثر النفيس واإلهانة احلاصلة من لطم الوجه ،مما ال يكون
مثله يف الرضب عىل سائر اجلسم .والتعويض وهو مايل يدفع للطفل
(عرب وليه) وإذا كان الضارب وليه حفظ له املال حتى يكرب.
فقد ورد جواب عىل سؤال كالتايل :هل دفع دية رضب الطفل
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واجبة؟ وملن تُعطى إذا كان الوالد أو الوالدة من رضب الطفل؟ فكم
ُيدفع وملن؟

اجلواب :جيب دفع الدية إىل الطفل ،ويستلمها وليه ،وحيافظ عليها
بام فيه مصلحة الصغري ،وخيتلف مقدار الدية بحسب أثر الرضبة،
أثرها ديتُها ستة دنانري (كل دينار أربعة
فاللطمة يف الوجه إذا اسو َّد ُ
غرامات وربع ـ تقريب ًا ـ من الذهب اخلالص).
امحر دينار ونصف ،وإذا كانت الرضبة
وإذا اخرض ثالثة دنانري ،وإذا َّ
يف البدن ال يف الوجه وأثرت األثر املذكور فديتها نصف ذلك.

وإذا مل يؤثر الرضب أحد األلوان الثالثة املتقدمة ،أو كان يف غري
الوجه من الرأس والرقبة ،ففيه األرش ((( ،واألحوط وجوب ًا يف حتديده
الرجوع حلَكَمني عادلني حيكامن به ،فإن اتفق الطرفان عىل تعيينهام
فذاك ،وإن اختلفا رجعا للحاكم الرشعي يف تعيينهام.

((( األرش هو التفاوت ما بني الصحيح واملعيب ،وأرش اجلنايات عوض يدفع عن اجلناية /
راجع د .فتح ال ّله يف معجم ألفاظ الفقه اجلعفري.

العالقة بين األصدقاء

عن أيب عبد ال ّله Eقال :كان أمري املؤمنني Eإذا صعد املنرب
قال :ينبغي للمسلم أن يتجنب مواخاة ثالثة :املاجن الفاجر واألمحق
والكذاب ،فأما املاجن الفاجر فيزين لك فعله وحيب أنك مثله وال
يعينك عىل أمر دينك ومعادك ومقاربته جفاء وقسوة ومدخله وخمرجه
عار عليك وأما األمحق فإنه ال يشري عليك بخري وال يرجى لرصف
السوء عنك ولو أجهد نفسه .وربام أراد منفعتك فرضك فموته خري
من حياته وسكوته خري من نطقه وبعده خري من قربه وأما الكذاب
فإنه ال هينئك معه عيش ،ينقل حديثك وينقل إليك احلديث كلام أفنى
أحدوثة مطرها بأخرى مثلها حتى أنه حيدث بالصدق فام يصدق ويفرق
بني الناس بالعداوة فينبت السخائم يف الصدور فاتقوا ال ّله عز وجل
وانظروا ألنفسكم(((.
((( الكايف ـ الشيخ الكليني ـ ج  2ـ ص  639ـ 640
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العزلة أفضل أو تشكيل العالقات؟

من الثابت لدى علامء االجتامع أن اإلنسان كائن مدين الطبع،
والسوي منه يألف غريه وحيب التعايش معه ،ومن خالل هذه اخلصلة
تشكلت املجتمعات البرشية ،وهذا التآلف والتعايش هو الذي
يوفر لإلنسان حاجاته املختلفة ،إذ لواله ملا أمكن له أن يعيش بيرس
وسهولة ..فإنه وغريه يوفر كل منهم لآلخر حاجاته ،فـ {ن َْح ُن َق َس ْمنَا
ض درج ٍ
ِ
َب ْين َُه ْم َم ِع َ
ات
يشت َُه ْم فيِ الحْ َ َياة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
لِيت ِ
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْعض ًا ُس ْخ ِر ّي ًا}((( كام يقول ال ّله عز وجل يف كتابه عن
َ
نمط احلياة اإلنسانية.
ومن يبتعد عن هذه الطريقة يف احلياة ،ربام عُدَّ غري طبيعي ،أو
حسب مريضا.

نعم يوجد بحث لدى علامء األخالق يف أنه هل العزلة أفضل أو
االجتامع؟ ويستشهدون عىل أفضلية األول ببعض الروايات ،إال أن
حديثنا هو يف الطبيعة البرشية بغض النظر عن التوجيهات واألفكار.
وأيض ًا فإن احلديث هو يف املقايسة بينهام مع غض النظر عن العناوين
الثانوية ،كانشغال اإلنسان االجتامعي باحلاجات العامة ،ونسيانه
لواجباته وهتذيب نفسه ،أو وقوعه مع املعارشة يف حماذير النفاق أو
الكذب ،وغريها وما إىل غري ذلك مما ذكروه.
ويف مقابل هذه الروايات املحببة لإلعتزال فإن هناك روايات أخر

((( سورة الزخرف ،اآلية.32 :
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تشري إىل فضيلة املعارشة والتواصل مع الناس ،وحيث أننا وصلنا إىل
هذه اجلهة نورد عدد ًا من الروايات من كل جانب ثم نشري إىل وجه
اجلمع بينهام حيث أن الظاهر هو خمالفة كل جانب للجانب اآلخر..
فمام ورد يف حتبيب العزلة ،واالنكفاء عن الناس:
•ما روي عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،أنه قال هلشام
بن احلكم :يا هشام الصرب عىل الوحدة عالمة قوة العقل فمن
عقل عن ال ّله اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها ورغب فيام عند
ال ّله(((.

ويف غرر احلكم عن أمري املؤمنني عيل:E

•من انفرد عن الناس آنس بال ّله سبحانه.

•االنفراد راحة املتعبدين.

•من انفرد عن الناس صان دينه.
•السالمة بالتفرد.

وعن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد ال ّله (جعفر بن
حممد) Eيقول« :لوال املوضع الذي وضعني ال ّله فيه لرسين أن أكون
عىل رأس جبل ال أعرف الناس وال يعرفوين حتى يأتيني املوت».
وعن النبي« :Aأحب الناس إيل منزلة رجل يؤمن بال ّله ورسوله
ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعمر ما له وحيفظ دينه ويعتزل الناس».

((( السيد الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة 195/ 14
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وعن عيل بن أيب طالب« :Eيف اعتزال أبناء الدنيا مجاع
الصالح».
وروي عنه أيض ًا قوله :يأيت عىل الناس زمان يكون العافية عرشة
أجزاء تسعة منها يف اعتزال الناس وواحدة يف الصمت.

وأوىص اإلمام الصادق حفص بن غياث فقال :إن قدرت أن ال
خترج من بيتك فافعل فأن عليك يف خروجك أن ال تغتاب وال تكذب
وال حتسد وال ترائى وال تتصنع وال تداهن ثم قال نعم صومعة املسلم
بيته يكف فيه برصه ولسانه ونفسه وفرجه..

ويف مقابل هذه الروايات توجد روايات ،تشري إىل فضيلة املعارشة،
واحلضور االجتامعي ،والتعايش مع الناس ،وتويص بذلك ،مثل ما
ورد يف الكايف وصية اإلمام الصادق لشيعته بأن تكون صالهتم يف
املساجد وأن حيسنوا جوار الناس ،وأن يقيموا الشهادة ،وحيرضوا جنائز
اآلخرين ،ويعلل ذلك بقضية اجتامعية يتفق عليها العقالء بأن الناس ال
يستغنون عن بعضهم:
•عليكم بالصالة يف املساجد وحسن اجلوار للناس وإقامة
الشهادة وحضور اجلنائز ،إنه ال بد لكم من الناس ..إن أحد ًا ال
يستغني عن الناس حياته والناس ال بد لبعضهم من بعض.

ويرى أحد الصادقني Cأن« :االنقباض من الناس مكسبة
للعداوة» (((.
((( الكايف ـ الشيخ الكليني ـ ج  2ـ ص  635ـ .638
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ويعاتب اإلمام ،Eمن ال يتواصل مع غريه بأنه أال يستحي أن
يكون ذلك الشخص عارف ًا بحقه وجريته ،بينام ال يعرف هو حق
جاره؟

•عليكم بالورع واالجتهاد واشهدوا اجلنائز وعودوا املرىض
واحرضوا مع قومكم مساجدكم وأحبوا للناس ما حتبون
ألنفسكم أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه وال
يعرف حق جاره.

ويرى أمري املؤمنني العاجز عن اكتساب االخوان وبناء العالقات،
أعجز الناس ،وأما األعجز منه فهو ذلك الذي ضيع عالقاته ،وخرس
صداقاته بسوء ترصفه ..فـ «أعجز الناس من عجز عن اكتساب
االخوان واعجز منه من ضيع من اكتسبهم».

وإنام جعله عاجز ًا ألن األمر ال حيتاج إىل بذل األموال الطائلة ،وال
القيام بأعامل عضلية جمهدة ،وإنام حيتاج إىل يشء من البرش يف الوجه،
والكالم الطيب يف اللسان ،وهذا أمر متيرس للجميع ،ولعل يف كالم
النبي Aالذي ينقله أمري املؤمنني Eإشارة واضحة له فعن حممد بن
عيل الرضا عن آبائه Bقال :قال أمري املؤمنني« :Eإنكم لن تسعوا
الناس بأموالكم فسعوهم بطالقة الوجه وحسن اللقاء ،فإين سمعت
رسول ال ّله Aيقول :إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم
بأخالقكم»(((.
((( وسائل الشيعة ـ احلر العاميل .162 / 12
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ِويقدم اإلمام الصادق Eطريقة حياته نموذجا يف هذا الباب،
حيث أنه كان حسن العرشة مع غريه من الناس بل حتى مع خمالفيه،
لكي يتبعه أصحابه والسائرون عىل مذهبه ،فعن معاوية بن وهب قال:
قلت له :كيف ينبغي لنا أن نصنع فيام بيننا وبني قومنا وبني خلطائنا من
الناس ممن ليسوا عىل أمرنا؟ قال :تنظرون إىل أئمتكم الذين تقتدون
هبم فتصنعون ما يصنعون فوال ّله إهنم ليعودون مرضاهم ويشهدون
جنائزهم ويقيمون الشهادة هلم وعليهم ويؤدون األمانة إليهم.

هذا مع ما دل عىل األمر بالسالم وإفشائه يف العامل ،واملصافحة
واملعانقة والنهي عن قطيعة الرحم ـ مع توسعة دائرته ـ ،والنهي عن
اهلجر للمؤمنني..
الجمع بين الروايات:

واجلمع املحتمل بني هذه الروايات بعدما كان ال يمكن العمل
بظاهر إطالق كل منها وظاهره ،فإن األوىل تدعو إىل االعتزال والوحدة
وترك الناس ،بينام تدعو الثانية إىل العرشة معهم واالنفتاح عليهم،
وعدم االستغناء بالنفس عنهم ..يتمثل يف عدة احتامالت:

1 .1أن يقال باختالف املتعلق يف كل منهام ،فاالعتزال مطلوب لكن
عن أهل الدنيا واملذكرين بالشهوات واألهواء ،وأهل اآلراء
الفكرية الشاذة ،وذلك ملا يرتتب عىل املعارشة مع هؤالء من
احتامل التأثر بمنهجهم ،وأن حيسب اإلنسان يف نظر املجتمع
كواحد منهم ،بل ربام كان يف العقوبة معهم ،عندما حتل هبم..
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ويشهد للجهة األوىل ما روي عن اإلمام موسى بن جعفر
الكاظم« :Eأما ختاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم مجيعا»؟،
وللجهة الثانية ما روي عن اإلمام جعفر الصادق« E:ال
تصحبوا أهل البدع فتصريوا عند الناس كواحد منهم».

وأما من يكون من أهل اآلخرة ،واملذكر بال ّله ،والناصح لإلنسان يف
حياته وألجل ما بعد مماته ،فإنه ينبغي احلرص عىل معارشته واالنفتاح
عليه ،بل والتفتيش عنه!

2 .2أن يقال باختالف الفاعل :وذلك بأن نقول إن الروايات توجه
الكالم إىل صنفني من الناس لكي يقوم كل صنف بوظيفته،
ودوره املطلوب منه ،ونظرا ألن هذين الصنفني خمتلفان لذلك
كان التوجيه لكل منهام خيتلف عن توجيه اآلخر .وهذا أشبه
بالطبيب الذي يعطي وصفة خمتلفة ملريضني ختتلف حاجتهام
البدنية.

فالعامل الواعي يقال له ينبغي لك االعتزال الذي يتوافق مع التأمل
والتفكر ،أما اجلاهل الذي ال يزال يف أوائل الطريق فينصح بأن خيتلط
مع الغري ليأخذ من علمه ،ويتعرف عىل حكمته..ويتأدب بآدابه.

3 .3أن يقال بأن املناط مرتبط بالطوارئ والعوارض فإذا كانت
املعارشة واللقاء باآلخرين يؤدي إىل طوارئ سيئة مثل الغيبة
وعيب الناس ،والتهجم عليهم ،وما شابه فإن العزلة خري منها
وإذا كانت املعارشة طريقا للتعاون عىل الرب والتقوى ،والقيام
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باخلدمة االجتامعية ،فهي أوىل من العزلة.

واإلنصاف أن يقال :أنه لو جتردنا من كل ما سبق ومل ننظر إىل األمر
من خالل عوارضه وعناوينه الطارئة ،فإننا سوف نرى أن املعارشة
واالنفتاح االجتامعي هو املطلوب وهو األوىل ديني ًا ،وذلك ملا نجده
يف الترشيعات من التأكيد عىل أمور تنتهي إىل هذا التعارف ،واملعارشة
واالنفتاح ،فإن أكثر العبادات مأخوذ فيها هذا اجلانب ،كصالة اجلامعة
واجلمعة والعيدين ،واحلج إىل بيت ال ّله احلرام.وإفشاء السالم والبدء
به ،وزيارة العلامء والصلحاء ،والندب إىل مساعدة الغري ونفعهم،
وفضيلة التعليم والتعلم((( ،كل ذلك مما يالزم شيئ ًا من االجتامع واللقاء
واملعارشة ،وال يتيرس بالوحدة والعزلة!

بل ربام نفع األصدقاء يف الدنيا واآلخرة ،كام يستفاد من حديث
عن اإلمام الصادق ::Eأكثروا من األصدقاء يف الدنيا فإهنم ينفعون يف
الدنيا واآلخرة ،أما يف الدنيا فحوائج يقومون هبا ،وأما يف اآلخرة فإن
ني* َولاَ َص ِد ٍيق حمَ ِي ٍم}(((.
أهل جهنم قالواَ { :فماَ َلنَا ِمن َشافِ ِع َ
وعىل أي حال فقد كانت توجيهات الدين وقادته ،تؤكد عىل أصل
االجتامع واللقاء وتؤكد عىل العالقة بطوائف نافعة بينام حتذر من إنشاء
العالقات غري احلسنة والقائمة عىل أسس باطلة.
فقد روي عن املفضل بن عمر اجلعفي ،قال :دخلت عىل أيب عبد

((( رشح أصول الكايف .158/1

((( وسائل الشيعة ـ احلر العاميل ـ ج  12ـ ص .17
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ال ّله Eفقال يل :من صحبك؟ قلت له :رجل من إخواين .قال :فام
فعل؟ فقلت :منذ دخلت مل أعرف مكانه .فقال يل :أما علمت أن من
صحب مؤمنا أربعني خطوة ،سأله ال ّله عنه يوم القيامة (((.
وأكدت الروايات عىل أن يصاحب اإلنسان ويصادق من ينفعه أو
ينتفع به ،يف الدنيا أو اآلخرة ،إذ ال بد أن يكون يف هذه الصداقة مضمون
نافع ،للصديق أو املصادق ،يف الدين أو الدنيا..
فمن الطوائف التي رغب في صحبتها:

•من تكون صحبته زينة للمصاحب له ،فإن من الواضح أن
يف املجتمع طوائف تكون العالقة معها سببا للعار والعيب،
وهناك طوائف صحبتها زينة وسمو! يقول اإلمام احلسن بن
عيل« :Eوإذا نازعتك إىل صحبة الرجال حاجة فاصحب من
إذا صحبته زانك».

•من يتكامل معك ،فيكمل نقصك لو حصل ويعينك وقت
احلاجة وينفعك يف الشدة ،ويسرت عليك ما ينبغي سرته ،وخري
كلمة جامعة يف هذا الباب وصية اإلمام احلسن جلنادة بن أمية،
«..وإذا أردت معونة أعانك وإن قلت صدق قولك ،وإن
صلت شد صولك ،وإن مددت يدك بفضل مدها ،وإن بدت
عنك ثلمة سدها ،وإن رأى منك حسنة عدها ،وإن سألته
أعطاك ،وإن سكت عنه ابتداك ،وإن نزلت إحدى امللامت
((( األمايل ـ الشيخ الطويس ـ ص .413
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به ساءك»(((.

•ويعرب اإلمام عيل Eعن حقيقة أنه ال بد أن تنتهي املقاييس
يف العالقة مع اآلخرين ،إما إىل جهة عقلية ونظرية وعلمية
أو جهة سلوكية وعملية ،فإذا كان الطرف اآلخر حائزا عىل
إحدى اجلهتني أو كليهام فبادر إىل العالقة معه فإن :أكثر
الصالح والصواب يف صحبة أويل النهى واأللباب ..ولذا
أمر Eبأن  :صاحب احلكامء ،وجالس احللامء ،وأعرض عن
الدنيا ،تسكن جنة املأوى.

ولذا يتعجب Eممن تكثر صداقاته وعالقاته ،ولكنها ال تكون
هادفة ،مع أن املفروض أن الصداقة طريق ملا بعدها ،وقيمتها إنام
هي بمضموهنا :عجبت ملن يرغب يف التكثر من األصحاب كيف ال
يصحب العلامء األلباء األتقياء الذين يغنم فضائلهم ،وهتديه علومهم،
وتزينه صحبتهم؟!

ويبني Eاألثر الذي ختلفه الصداقة والعالقة عىل الشخص إىل
احلد الذي جيعل الشخص جزءا من أصدقائه ،خريين كانوا أو سيئني
فيقول :قارن أهل اخلري تكن منهم ،وباين أهل الرش تبن عنهم.
ولذا كان :أسعد الناس من خالط كرام الناس((( ..كام يقول رسول
ال ّله.A

((( ميزان احلكمة .1584/2
((( املصدر السابق.
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المثل الأعلى:
والنموذج األكمل واملثل األعىل يف الصديق الذي ينبغي حمبته ،ما
قدمه لنا اإلمام احلسن((( بن عيل Eيف حديثه:

أهيا الناس أنا أخربكم عن أخ يل كان من أعظم الناس يف عيني وكان
رأس ما عظم به يف عيني صغر الدنيا يف عينه ،كان خارج ًا من سلطان
بطنه ،فال يشتهي ماال جيد وال يكثر إذا وجد ،كان خارج ًا من سلطان
فرجه ،فال يستخف له عقله وال رأيه ،كان خارجا من سلطان اجلهالة
فال يمد يده إال عىل ثقة ملنفعة ،كان ال يتشهى وال يتسخط وال يتربم،
كان أكثر دهره صامتا ،فإذا قال َّ
بذ القائلني كان ال يدخل يف مراء ،وال
يشارك يف دعوى ،وال يديل بحجة حتى يرى قاضي ًا وكان ال يغفل عن
إخوانه ،وال خيص نفسه بيشء دوهنم ،كان ضعيف ًا مستضعف ًا فإذا جاء
اجلد كان ليث ًا عادي ًا ،كان ال يلوم أحد ًا فيام يقع العذر يف مثله حتى يرى
اعتذارا ،كان يفعل ما يقول ويفعل ما ال يقول ،كان إذا ابتزه أمران ال
يدري أهيام أفضل نظر إىل أقرهبام إىل اهلوى فخالفه ،كان ال يشكو وجع ًا
إال عند من يرجو عنده الربء ،وال يستشري إال من يرجو عنده النصيحة،
كان ال يتربم وال يتسخط وال يتشكى وال يتشهي وال ينتقم وال يغفل
ً
مرسال ـ يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،E
((( رواه الرشيف الريض Dـ
غري أن الكليني رواه ـ مرفوعا ـ يف الكايف 238 / 2عن اإلمام احلسن بن عيل ،Cوأضاف
املحقق الشيخ حممد تقي التسرتي يف قاموس الرجال  639/11أنه كالم احلسن السبطE
كام رواه ابن قتيبة يف عيونه واخلطيب يف تاريخ بغداده والكليني يف كافيه وابن أيب شعبة يف
حتفه ،وإن توهم الرشيف الريض فنسبه إىل أبيه .Eوبناء عىل األول فقد احتمل بعضهم أن
تكون تلك األوصاف راجعة إىل النبي حممد ،Aبينام عىل الثاين فإهنم قد قالوا إنه يقصد أبا
ذر الغفاري رضوان ال ّله عليه.

94

العالقة بين األصدقاء

عن العدو ،فعليكم بمثل هذه األخالق الكريمة ،إن أطقتموها ،فإن مل
تطيقوها كلها فأخذ القليل خري من ترك الكثري.
وطوائف تجتنب:

يف املقابل وجدنا التحذير من مصاحبة طوائف معينة بأنحاء
متعددة من التنبيه والتحذير ،فتارة توصف صحبة أولئك األرشار
بالنتن وأن املصاحبة كالريح التي متر بالنتن فتأخذ من رائحته ،وأخرى
بأهنا كركوب البحر ـ يف تلك األزمنة ـ إن سلم من الغرق مل يسلم من
اخلوف والقلق ،وثالثة بأهنا كالسيف املسلول ظاهره حسن رائق ،وأثره
قبيح(((.

1 .1الضالون املضلون عن اهلدى ،فإهنم يوقفون اإلنسان موقف
الندم والتأسف حيث ال جيدي ذلك ،مع اعرتافه بحقيقة
الش ْي َط ُ
الذك ِْر َب ْعدَ إِ ْذ َجا َءنيِ َوك َ
{ َل َقدْ َأ َض َّلنِي َع ِن ِّ
َان َّ
ان لِإلنسان
َخ ُذوالً}(((.

2 .2اخلائضون يف القضايا ،وأهل اجلدل من غري علم ومعرفة،
{وإِ َذا َر َأ ْي َت
حيث وصفهم القرآن بالظاملني يف قوله تعاىلَ :
ُوضوا فيِ
ُوض َ
ا َّل ِذي َن يخَ ُ
ون فيِ آ َياتِنَا َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َحتَّى يخَ ُ
ح ِد ٍ
ان َفال َت ْق ُعدْ َب ْعدَ ِّ
الش ْي َط ُ
يث َغيرْ ِ ِه َوإِ َّما ُين ِْس َين ََّك َّ
الذك َْرى َم َع
َ

((( مفاد أحاديث مروية عن أمري املؤمنني عيل ،Eراجع ميزان احلكمة.
((( سورة الفرقان ،اآلية.29 :
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ني}(((.
ا ْل َق ْو ِم ال َّظالمِِ َ

3 .3عديمو املنفعة يف الدين ،فإذا كانت صحبته ال تؤثر يف دينك
تقوية أو استمرارا أو اقتداء ،فال ينبغي السعي وراء هذه
الصداقة والعالقة ،كام روي عن اإلمام الصادق« :Eانظر إىل
كل من ال يفيدك منفعة يف دينك فال تعتدن به وال ترغبن يف
صحبته».

ومن نفعه دينك أن يعينك عىل نفسك ،بنصيحة ،أو توجيه أو غري
ذلك ،ولقد اشتهر يف األمثال :أمر من يبكيك ال من يضحكك .وهو
إشارة إىل هذا املعنى..
فإن من طلب منك الكامل ،ورغبك يف التفوق ،وشجعك عىل
املعايل ،يكون قد أعانك عىل نفسك.

فإن :من مل يصحبك معين ًا عىل نفسك فصحبته وبال عليك إن
علمت .كام قال أمري املؤمنني عيل.E
4 .4عديم املنفعة يف الدنيا ،ومن ال يوجب لك حق ًا ،فإن الصداقة
والعالقة ينبغي أن يكون هلا مضمون اجتامعي يتمثل يف
التواصل ،والتعاون وقضاء احلوائج مع القدرة عليها ،وأما
تلك التي ال حق فيها يرعى ،وال منفعة ترجى! فام الداعي
لإلرصار عليها والتهالك يف طلبها؟

((( سورة األنعام ،اآلية.68 :
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لقد خاطب أحد الشعراء صاحبه قائالً:

أعىل الرصاط تريد رعية ذمتي؟

أم يف احلساب جتود باإلنعام؟

يقول رسول ال ّله :Aمن مل تنتفع بدينه ودنياه فال خري لك يف
جمالسته ،ومن مل يوجب لك فال توجب له وال كرامة.

5 .5الفجار والفساق وأهل املعايص :فإن مصاحبة هؤالء تؤثر
بنسبة أو أخرى يف دين اإلنسان سلبا ،ويف أخالقه ،وإن مل
يشعر بذلك املقدار من التأثر! فهؤالء ـ يف الغالب ـ يسعون
{و ُّدوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
ون َكماَ َك َف ُروا
لتوريط أصحاهبم يف أعامهلمَ ،
َف َتكُون َ
ُون َس َوا ًء}((( ،لكيال يشعروا أهنم وحيدين يف تلك
األعامل السيئة ..ويقول أمري املؤمنني Eعن اجتناب الفاسق
والفاجر ألنه (يزين لك فعله ،ويود أن تكون مثله).

وحتى لو مل يتعمد هؤالء التأثري يف صديقهم ،فإن التأثر حيصل
بنسبة أو بأخرى تبعا للمجاورة..
عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

فكل قرين باملقارن يقتدي

ففي احلديث عن املعصومني قد تم التأكيد عىل تأثري الصديق يف
صديقه ،بل إن جمرد اختيار هذا الشخص غري السوي للعالقة والصداقة
لييش بوجود بوادر غري جيدة يف نفس من اختاره ،أو غفلة..
فعن رسول ال ّله Aأنه قال :املرء عىل دين خليله ،فلينظر أحدكم

((( سورة النساء ،اآلية.89 :
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من خيالل .ويف حديث آخر :اختربوا الناس بأخداهنم ،فإنام خيادن
الرجل من يعجبه نحوه ..وجعل الصديق يف حديث مروي عن النبي
سليامن Eطريقا ملعرفة الشخص فقال :ال حتكموا عىل رجل بشئ حتى
تنظروا إىل من يصاحب ،فإنام يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه(((..
وينبغي أن يعلم أن حديثنا عن املصاحبة واملصادقة وهي ال حتصل
بلقاء عابر ،أو عمل مشرتك لبعض الوقت..

وباإلضافة إىل تأثريها ـ غري املحسوس والواقعي ـ فإن هناك أثرا
اجتامعيا سيئا وهو أنه سيحسب من جمموعة الفساق ،ويرتتب عليه من
اآلثار ما يرتتب عليهم وهذا أمر وجداين واضح ،فإن الناس ال يتعاملون
مع صاحب العلامء والفضالء واهلادفني كام يتعاملون مع صديق الفسقة
والفاجرين والعابثني!
بل قد أشارت األحاديث إىل نقطة أخرى مهمة وهي أن هذا
الشخص مهدد عند حلول العذاب والنقمة بأولئك الفاجرين أن يكون
معهم!

6 .6وقد ذكرت الروايات اجتناب :اخلائن ،والظلوم ،والنامم ،ألن
من خان لك خانك ،ومن ظلم لك سيظلمك ،ومن نم إليك
سينم عليك.

وهذه تعليالت اجتامعية ونفسية رائعة ،فإن صاحب العادة
املتحكمة فيه ،ال ينجو من آثارها عادة.
((( ميزان احلكمة .1582/2
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وهناك حتذير من مصاحبة من يتناول أعراض الناس ،ويستلذ هبا
كالما وفعال! وذلك ألنه حني يكون هكذا ال يفرق بني صديقه وغري
صديقه ،بل ربام كان األسوأ بالنسبة إىل صديقه حيث يأمتنه هذا ،بينام
هو خيونه!
وكم سمع من خيانات ـ فعلية وقولية ـ من قبل هؤالء يف أعراض
أصحاهبم ..وألجل هذا فقد حذر اإلمام احلسن Eمن هذه الفئة،
قائال :إذا سمعت أحد ًا يتناول أعراض الناس فاجتهد أن ال يعرفك،
فإن أشقى األعراض به معارفه.

كام تم التحذير من الكذاب :وذلك واضح ألنه يقلب احلقائق،
فـ (يقرب عليك البعيد ويبعد لك القريب) وتستطيع أن تعرف اآلثار
املدمرة هلذه الصفة عندما ختتل مقاييس النظارة التي يلبسها اإلنسان،
فإذا به يرتطم بقوة بسيارة مرسعة وهو يظنها بعيدة عنه! أو يتوقف
وسط الطريق خوفا من جودها بينام هي يف غاية البعد عنه!! بل هو
كرساب املاء {يحَ ْ َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
آن َما ًء َحتَّى إِ َذا َجا َء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئ ًا}(((.
ليس فقط يقلب احلقائق بل يصنع األكاذيب( ،كلام أفنى أحدوثة
مطرها بأخرى مثلها حتى أنه حيدث بالصدق فام يصدَّ ق!) إنه مصنع
أكاذيب ال تنتهي ،ومع ذلك فقد شبهته بعض الروايات بامليت ،وذلك
ألن فرق ما بني احلي وامليت هو الثقة بكالمه واالعتامد عليه ،فإذا كُذب
يف كل حديثه ومل يوثق بيشء ينقله ،فام فرقه عن امليت؟.

((( سورة النور ،اآلية.39 :
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7 .7كام أن اجلاهل ،واألمحق ،ويسء الرأي ..من تلك الفئات التي
حتى لو أرادت النفع لصاحبها ،ال تستطيع إال أن ترضه..
ملا انطبعت عليه من إساءة الترصف الراجع إىل سوء الرأي
وخطل الفكر .فإن :صديق اجلاهل متعوب منكوب .كام عن
اإلمام عيل Eمقررا كون :عدو عاقل خري ًا من صديق أمحق.

وبمقدار ما يكون األمحق قريبا منك فإنه أقرب إىل اإلرضار بك،
وليس ذلك عن خبث بالرضورة ،بل (يريد أن ينفعك فيرضك).

لقد ذكروا يف األمثال العربية أن أعراب ًّيا عثر عىل دب صغري ـ
والدب يعرف باحلمق ـ فرباه وأطعمه ،حتى كرب ،وذات يوم رأى الدب
صاحبه قد نام ،وذبابة حتط وتطري عىل وجهه ،وكلام ذهبا عنه رجعت
إليه ،فقام بحل املشكلة بأن أخذ صخرة كبرية ليرضهبا هبا وهي عىل
وجهه ..والنتيجة أن هتشم وجه األعرايب بالصخرة وطارت الذبابة
ساخرة من محقه!

النموذج الأ�سو�أ:
مثلام كان هناك مثل أعىل يف الصداقة ،والصحبة قد تقدم ،فإن هناك
نموذجا أسوأ يتحدث عنه أمري املؤمنني Eبقوله:

غمك ،وإن رسرته أو
احذر ممن إذا حدثته م ّلك ،وإذا حدثك ّ
رضرته سلك فيه معك سبيلك ،وإن فارقك ساءك مغيبه بذكر سوأتك،
وإن مانعته هبتك وافرتى ،وإن وافقته حسدك واعتدى ،وإن خالفته
مقتك ومارى ،يعجز عن مكافأة من أحسن إليه ،ويفرط عىل من بغى
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عليه ،يصبح صاحبه يف أجر ،ويصبح هو يف وزر ،لسانه عليه ال له،
وال يضبط قلبه قوله ،يتعلم للمراء ،ويتفقه للرياء ،يبادر الدنيا ويواكل
التقوى.

لعل سائ ً
ال يقول ..قد ال خيلو شخص من نقطة سلبية فيه ،فامذا
نصنع؟
واجلواب عىل ذلك :أوال :إن هناك بعض الصفات املركزية يف
شخصية كل إنسان فإذا كانت صفاته املركزية واألساسية حسنة ،فال
مانع من مصاحبته وإن كان لديه صفات أخرى سيئة ،فلو كان عاقال
ولكنه بخيل ..فال مانع من مصادقته مع االحرتاس من يسء أخالقه يف
البخل فعن عيل :Eال عليك أن تصحب ذا العقل وإن مل حتمد كرمه،
ولكن انتفع بعقله..
وثانيا :أن ختتار أفضل املمكن ،وأن حتتاط يف ذي الصفات السيئة،
كام ورد يف الكذاب ،إياك ومصاحبته ،فإن اضطررت إىل ذلك ،فال
تصدقه وال ختربه أنك تكذبه..

حدود صداقة المتماثلين

توجيهات أخالقية

•أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض
بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما (((.

•ابذل لصديقك كل املودة ،وال تبذل له كل الطمأنينة .وأعطه
كل املواساة ،وال تفض إليه بكل األرسار ؛ توف احلكمة حقها،
والصديق واجبه (((.

سوف نتحدث هنا عن الصداقة بني املتامثلني جنسا ،ونؤجل
البحث عن املتاميزين لوجود بعض الفروق املوضوعية ،والتي تستتبع
اختالفا يف التوجيه واحلديث.
((( هنج البالغة ـ خطب اإلمام عيل Eـ ج  4ـ ص .64

((( حممد الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب Eيف الكتاب والسنة والتاريخ / 4
.337
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ونفتتح ذلك بكلامت ألمري املؤمنني ،Eيمكن أن تشكل حدو ًدا
أخالقية يف كيفية تلك العالقة والصداقة:
* هونا ما:

موضوع االعتدال والتوسط يف األمور هو من املواضيع التي حتكم
األخالقيات بشكل عام ،بل حتى العباديات قد حرص فيها عىل أن
يكون العابد متوسطا بني اإلفراط والتفريط..

واملتتبع للفظ االعتدال والعدل يف القرآن الكريم يالحظ أنه نظام
عام ،ينبغي تطبيقه يف العبادة واملعاملة ،ويف احلب والبغض ،نعم حتى
يف البغض والعداوة ينبغي العدل فـ {ال يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ َأال
َت ْع ِد ُلوا}(((..

شخصا حني حيب يتجاوز حدود العدل يف التقييم ،ويبالغ
فقد ترى
ً
يف التكريم ،وإذا ما أبغض هذا الشخص انقلب احلسن إىل سوء مطلق
واخلري إىل رش تام ،يف نحو يذكر بام فعله أبو الطيب املتنبي مع كافور
األخشيدي ،فبينام هو يمدحه حني كانت العالقة مستقرة بينهام ،ويثني
عليه ذلك الثناء العاطر بنحو يتجاوز املبالغة يف قوله..
قواصد كافور توارك غريه
فجاءت بنا إنسان عني زمانه

ومنقصدالبحراستقلالسواقيا
وخلت بياضا خلفها ومآقيا

فأنت ترى هنا أنه جعله البحر يف الكرم وغريه السواقي ،ويف
قصيدة أخرى جعل أخالقه هي التي متيل عليه الكتابة والنظم ،وأنه ال
((( سورة املائدة ،اآلية.8 :
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وأخالق كافور إذا شئت مدحه
إذا ترك اإلنسان أهال وراءه

وإن مل تشأ متيل عليك فتكتب
ويمم كافورا فام يتغرب

ال تشرت العبد إال والعصا معه
من علم األسود املخيص مكرمة
أم أذنه يف يد النخاس دامية
وذاك أن الفحول البيض عاجزة

إن العبيد ألنجاس مناكيد
أقومه البيض أم آباؤه الصيد
أم قدره وهو بالفلسني مردود
عن اجلميل فكيف اخلصية السود

حتى إذا دب بينهام اخلالف ،انقلبت اآلية فأصبح هذا الذي كان
إنسان عني الزمان أصبح العبد النكد املخيص الذي حيتاج إىل التأديب
بالعصا ،وأنه ال يشء حيمله عىل املكرمات ال أصل وال نسب وال تأديب
وال قيمة نفس ،فانظر إىل قوله يف واحدة من قصائد هجائه إياه:

تأيت احلكمة املتعالية من أمري املؤمنني عيل ،Eأحبب حبيبك هونا
ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن
يكون حبيبك يوما ما..
لكن كيف تكون تلك العالقة متعادلة ومتوازنة؟
يشري اإلمام Eإىل نقاط هنا:

(1 .1ابذل ألخيك كل املودة) ال ينبغي أن تكون العالقة ،مع
كوهنا متعادلة عالقة جمامالت فارغة من املحبة ،أو عرية عن
املودة ،كالذي نراه يف بعض املعامالت التجارية ،فالبائع يبذل
االبتسامة الصائدة للزبون ،حتى إذا استوىل عىل أمواله ،انتهت
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العالقة بينهام! ال تتعامل مع أخيك ضمن إطار املجامالت
الفارغة واالبتسامات الصفراء!

بل ابذل له املودة ،وامنحه املحبة ،متثل نموذج اخوان الصفاء ال
أخوان املكارشة!

إن اللغويني يفرقون بني املحبة واملودة بأن املودة فيها زيادة عىل
املحبة بإظهارها من قبل املحب لسانا وفعال..
وليس مطلوبا من اإلنسان أن يكون كاذبا يف مشاعره أو مبالغا يف
إبداء عواطف غري موجودة ..وإنام ما يشعر به الصديق جتاه صديقه،
ورشيك احلياة الزوجية جتاه رشيكه اآلخر ،من حمبة ومودة أو إعجاب
فليبده له ويظهره ،فإن ذلك آكد يف تثبيت العالقة وتركيزها(((.

ومن مظاهر املودة االحرتام يف املحافل ورعاية حقه أمام اآلخرين
فال يصح أن يتصور اإلنسان أنه ما دام هذا صاحبه وصديقه ،فـ (بني
األحباب تسقط اآلداب)! بل بالعكس فإنه (ليس بأخ لك من ضيعت
حقه).
وتتعمق الصداقة باهلدية واهلبة والصلة واملصافحة بل املعانقة..

ولذا :ال تكون الصداقة إال بحدودها ،فمن كانت فيه هذه احلدود
أو يشء منها فانسبه إىل الصداقة ومن مل يكن فيه يشء منها فال تنسبه إىل
يشء من الصداقة فأوهلا أن تكون رسيرته وعالنيته لك واحدة ،والثاين
((( سيأيت يف احلديث عن العالقة بني الزوجني ،أمهية إبداء املحبة من كل منهام لآلخر ،فـ (قول
الرجل لزوجته إين أحبك ال يذهب من قلبها أبدً ا).
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أن يرى زينك زينه وشينك شينه ،والثالثة أن ال تغريه عليك والية وال
مال ،والرابعة أن ال يمنعك شيئ ًا تناله مقدرته ،واخلامسة وهي جتمع
هذه اخلصال أن ال يسلمك عند النكبات(((.
(2 .2وال تبذل له كل الطمأنينة) ..يف نفس الوقت الذي ينبغي أن
يبذل الشخص كامل املحبة واملودة لصديقه ،إال أنه ينبغي أن
يكون عاقال وواعيا إىل تغري األوضاع واختالف األزمنة ،وأن
الشخص ـ أي شخص ـ ليس حالة واحدة ثابتة دائام وإنام قد
يتعرض بدوره إىل التغري والتبدل!

ونحن نرى الواقع السيايس واالجتامعي وما يشهده من تبدل يف
املواقع ،واملواقف ،النايشء عن تبدل القناعات تارة واملصالح أخرى
واحلالة النفسية ثالثة ،شاهدا أكيدا عىل هذا املعنى املذكور..

إن الرضا والغضب ،واإلعطاء واملنع ،واإلقبال النفيس واإلدبار،
والتوافق يف القضايا والتخالف ،كلها عوامل قد تؤثر يف صداقة
األصدقاء وتفسدها أو تغريها!

فإذا عقد اإلنسان مع شخص عالقة صداقة مع آخر فينبغي ـ وهو
يبذل له كل املودة ـ أن يلحظ أن هناك إمكانية يف تغري هذا اإلنسان ،أو
تغريه هو نفسه ،وبالتايل فال ينبغي أن يبذل له كل الطمأنينة..
وليس يعني ذلك أن ال يطمئن إليه! كال فلو كان األمر هكذا ملا
تأسست عالقة ومودة وإنام أن ال يلقي إليه بكل الطمأنينة ،ويفيض إليه

((( الكايف .الشيخ الكليني ،ج  ،2ص .639
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بكل األرسار الشخصية واخلاصة ..كام أوضح ذلك اإلمام الصادقE
يف حديث له (وال تطلع صديقك من رسك إال عىل ما لو اطلع عليه
عدوك مل يرضك فإن الصديق قد يكون عدوك يوما ما)(((.

ولعل سائال يسأل :هل هذه دعوة إىل التشكيك يف األصدقاء؟
وعدم الثقة هبم؟
واجلواب عىل ذلك :كال إنام هي دعوة للتعقل وأن ال ينساق
اإلنسان وراء عواطفه بحيث يصبح صفحة مفتوحة عىل كل وارد! وإىل
هذا تشري أحاديث أخر مفرسة عدم االطمينان بأنه ،ما قبل االختبار
والكشف ..وعىل فرض االختبار فإنه ليس مضمون ًا إىل آخر العمر!

فـ (ال تثق بالصديق قبل اخلربة) وذلك ألن (الطمأنينة إىل كل أحد
قبل االختبار عجز) كام يقول أمري املؤمنني عيل(((.E

(3 .3وأعطه كل املواساة) كام سبق وأن قلنا بأن للصداقة مضمون ًا،
يرتجم الصدق فيها ..وربام كان ذلك سببا يف تسمية الصديق
صديقا ،وهذه العالقة بالصداقة ،ألهنا تصدق مضموهنا
باألفعال ،فيصدق فيها األول للثاين بوده ،ويرتجم ذلك
بمواساته يف حاجته ،وإعانته يف أموره التي هتمه!

لقد بلغت املواساة حدا عاليا ،عندما صارت وساما جعله األمني
جربيل عن ال ّله عز وجل عىل صدر اإلمام عيل ،Eيف واحد من أصعب
((( حتف العقول.312 ،

((( ميزان احلكمة .حممد الريشهري ،ج  ،2ص .1589
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املواقف وأكثرها حرجا ،بعد أن فر من فر بني يدي رسول ال ّله،A
وثبت عيل Eإىل جانبه بعدما قتل أصحاب األلوية الكافرين ،وثبت
يصد اهلجامت عن رسول ال ّله ،Aفقال جربيل :إن هذه هلي املواساة!
فقال النبي :Aإنه مني وأنا منه(((!

وقد عرفوا املواساة بأهنا النرصة باملال والنفس ،يقال :آسيته بنفيس
أو باميل أي جعلته رشيكا..
4 .4العتاب هل هو حبالة املودة أو يورث الضغينة؟

ال ختلو عالقة بني اثنني من موجبات العتاب من أحدمها عىل
اآلخر عادة ،فامذا نصنع يف مثل هذه احلاالت؟ هل نعاتب أو نمتنع عن
العتاب؟ إن الناظر للعالقات االجتامعية يالحظ الصنفني من الناس،
فمنهم من يلح يف املعاتبة ،ومنهم من يرتك األمر وكأنه مل حيدث؟ فام
هو املوقف الصحيح؟ هل ترك الشخص من غري عتاب ينتهي إىل أن
ال يعرف خطأه وال يصحح تقصريه يف حق صاحبه؟ أو أن العتاب قد
يوغر الصدور وييسء إىل العالقة؟ ومن املمكن أن يقطعها كام نرى يف
حاالت كثرية؟

كام أن الناظر إىل كلامت املعصومني ،Bواملأثور من أقوال احلكامء
جيد أن لكال املوقفني ما يربره؟ فام هو املوقف عندئذ؟
((( ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ،ج  ،6ص  114عن أيب رافع قال ملا قتل عىل أصحاب األلوية
قال جربيل Eيا رسول ال ّله إن هذه هلي املواساة فقال النبي Aإنه منى وأنا منه قال جربيل
وأنا منكام يا رسول ال ّله! ويف الكايف للشيخ الكليني .110/8
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إن كلامت مثل( :العتاب حياة املودة) ،و(عاتب العاقل حيببك) كام
نقل عن اإلمام عيل ،Eويف املأثور يف شعر العرب:
أعاتب ذا املودة من صديق
إذا ذهب العتاب فليس ود

إذا ما رابني منه اجتناب
ويبقى الود ما بقي العتاب

تفيد بأن العتاب أمر مطلوب فإنه يشعر بقوة العالقة والصداقة،
واهتامم العاتب بأمر املعاتَب ،وتوقعه منه أن يكون يف مستوى أفضل وإال
مل يكن ليعاتبه! كام أن العتاب اهلادئ يرطب العالقة بني االثنني ..ويشري
إىل بعض ما يكره العاتب لكي يتجنبه الطرف اآلخر يف املستقبل..
غري أنه توجد نصوص خمالفة هلذا وجهات معارضة للعتاب،
فتوجه إىل خالف ذلك وتقول( :احتمل أخاك عىل ما فيه .وال تكثر
العتاب فإنه يورث الضغينة ،وجير إىل البغضة واستعتب من رجوت
اعتابه) وحذر اإلمام عيل من اإلفراط يف اللوم والعتاب وتكرار العتاب
فقال( :اإلفراط يف املالمة يشب نار اللجاجة) .و(إياك أن تكرر العتب،
فإن ذلك يغري بالذنب ،وهيون العتب)((( .وأنشد((( اإلمام عيل
الرضا Eاملأمون العبايس ،عندما استنشده أحسن ما رواه يف السكوت
عن اجلاهل وترك عتاب الصديق فقال:E
إين ليهجرين الصديق جتنبا
وأراه أن عاتبته أغريته

فأريه أن هلجره أسبابا
فأرى له ترك العتاب عتابا

((( ميزان احلكمة .حممد الريشهري ،ج  ، 4ص .2813

((( حتف العقول .ابن شعبة احلراين ،ص .85 – 84
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ويف املأثور من شعر بشار بن برد:

إذا كنت يف كل األمور معاتبا
فعش واحدا أوصل أخاك فإنه
إذا أنت مل ترشب مرارا عىل القذى

صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه
مقارف ذنب مرة وجمانبه
ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

ويف اجلمع بني القولني ،والوجهني :يمكن القول:

•قد يكون املذموم هو كثرة العتاب ،واإلفراط فيه ال أصل
العتاب ..ولذلك تم النهي عن تكرار العتاب بحيث كلام رأى
الشخص صاحبه قام بمعاتبته! هكذا اإلفراط يف املالمة ،فإن
زيادة ذلك يفقد العتاب تأثريه االجيايب بل ربام جعل املعاتَب
يف موقف دفاعي حيث تأخذه العزة واالنتصار لنفسه ،فيمتنع
عن االعرتاف بخطئه وال يسعى يف تغيريه ،ومن جهة أخرى
تسوء العالقة بينه وبني العاتب عليه.

وال سيام لو كانت املعاتبة يف الصغائر من األمور التي قل أن خيلو
منها إنسان ..وهلذا ال ينبغي أن يعاتب اإلنسان يف (كل األمور) وإال
فإنه سوف لن يلقى صديقا خاليا من موجبات العتاب!

•وقد يكون املذموم هو العتاب النايشء من غرض االنتصار عىل
املعاتَب ،وحتقري شخصيته ال سيام لو كان أمام اآلخرين ..بينام
املمدوح من العتاب هو ما كان املقصود منه إبراز حمبة العاتب،
وحرصه عىل كامل املعاتب ،وإظهار مودته له ،كأن يقول له
بأنه ملعزته لديه وحسن موقعه عنده كان يتوقع منه كذا وكذا..
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وال يتوقع من غريه ألن الغري ليس له نفس املحل واملوقع..
وحيرص يف إبان ذلك عىل بيان حمبته له ،متوددا ومتلطفا ،حيث
ورد يف تعريف العتاب بأنه مع اإلدالل..

وهلذا روي عن أمري املؤمنني Eقوله :إذا عاتبت فاستبق! يعني
ال يكن العتاب طريقا إىل القطيعة ،بل إىل اإلبقاء عىل العالقة ،فال تكن
قاسيا ،ومتشنجا يف العتاب بحيث ال يبقى جمال بني الصديقني للعودة،
وإنام يكون العتاب مقدمة لفسخ العالقة! كال بل حتى لو احتاج إىل
العتاب فليعاتب ولكن يالحظ اإلبقاء عىل العالقة.
•وقد يكون املذموم من العتاب هو اللوم قبل سامع العذر ،أو
بعد سامعه مع عدم قبوله ..بينام املمدوح هو العتاب الذي
يقرتن باصطناع العذر له ،أو قبول عذره ..ففي وصف أمري
املؤمنني Eلصاحب له (قيل إنه يقصد رسول ال ّله ،Aوقيل
يقصد أبا ذر) :كان ال يلوم أحد ًا عىل ما جيد العذر يف مثله حتى
يسمع اعتذاره) ،و(لعل له عذرا وأنت تلوم)!

وحدود �شرعية:..
بالرغم من مما سبق ذكره من دعوة الدين إىل تشكيل العالقات،
وأن يكون املؤمن ألفا مألوفا ،وقادرا عىل تشكيل العالقات إال أن هذا
ال يمنع أن نشري إىل بعض املحاذير التي قد ترافق هذه الصداقات ،وال
سيام يف مقتبل العمر ،حيث تشهد فرتة ما بني الثالثة عرش إىل ما بعد
العرشين ،شوقا كبري ًا من قبل الشاب واحلدث إىل تشكيل العالقات
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والصداقات حيث أهنا أول تعبري عن شخصيته وحماولة اثبات استقالهلا
بتشكيل دوائر جديدة غري تلك املألوفة يف بيت األرسة.

فيبدأ الشاب وال سيام يف املدارس برتتيب بعض العالقات
والصداقات عرب االنجذاب إىل بعض زمالئه يف الصف ،وبالتدريج
يصبح صديقا له أو هلم.

وجتمع املدرسة ومذاكرة الدروس وربام االشرتاك يف األنشطة
الرياضية وغريها بني هؤالء األصدقاء ،فتتعمق الصداقة ،حيث يصعب
عىل بعض هؤالء االنفصال عن أصدقائهم ،فهم ال يفارقوهنم يف املدرسة
حتى خيرجوا معهم يف فرتة املساء ،وال تنفع انتقادات وحتذيرات األبوين
من التامدي يف هذه العالقة ،إال مزيدا منها!! بل تغدو أحيان ًا هذه العالقة
والصداقة بني الشابني أو الشابتني أغىل وأقوى من عالقتهام بأهلهام أو
هكذا تصور سلوكياهتم ألهلهم ،هذا املعنى!

ومع كثرة االلتقاء تزداد العواطف ،واملشاعر ،وهنا ـ ويف بعض
احلاالت ـ حيدث ما ال ينبغي عندما تنحرف عالقة الصداقة الربيئة
التي كانت متثل إشباع ًا لفراغ عاطفي ،ونفيس إىل صورة حب فيه شائبة
جنسية ،وربام ال يكون األمر من البداية هكذا مقصود ًا ..ولكنه يتحول
إىل هذه الصورة.
إن قس ًام من األمهات يشتكني من أن ابنتهام ال تصرب عن صديقتها
وحتب أن تنام معها يف فراش واحد ،أو مها متعانقتان ..وهذا يعترب يف
كثري من األحيان مقدمة للشذوذ .أو تتبادالن رسائل العشق والغرام!
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كام يشري بعض الرتبويني إىل مشاكل حتدث يف السكن الداخيل يف
جامعات البنات تتطور إىل حاالت سيئة من الشذوذ ،وتؤثر ـ بال ريب
ـ عىل مستقبلهن الزوجي!

وربام برر بعضهن ذلك بأن هذا (أفضل) من أن تصادق شابا
خيتطف عذريتها وبكارهتا! مع أن كال األمرين يف ميزان احلرمة واحد
بل ربام يستفاد من بعض الروايات شدة العقوبة عىل ممارسات الشذوذ
أكثر من الزنا!
وهكذا احلال عندما يشتكي بعض اآلباء من أن ابنهام ملتصق
بصديقه وبالعكس بنحو يثري الريبة والشك!

بل حيصل بني الشخصني (أو الفتاتني) من (احلب) ما يغار أحدمها
عىل اآلخر لو (أحب) شخصا ثالثا(((! وحتدث املشاكل عىل أثر ذلك.
من هنا نرى أن الترشيع اإلسالمي لكي يقطع الطريق عىل مثل
هذه العالقات التي تتحول إىل انحرافات سلوكية قد جعل جمموعة من
الضوابط ،واحلواجز..
منها:

•حتريم املامرسات اجلنسية ما قبل العالقة الشاذة (اللواط والسحاق):

فهناك جمموعة من العقوبات فرضت عىل ممارسات جنسية تشكل

((( سألت أحدهم :ملاذا ال نرى فالنا ـ شاب حدث السن ـ هذه املدة؟ فقال:يظهر أن وضعه
النفيس غري جيد..قلت له هل عنده اكتئاب؟ مشكلة داخلية؟ هل نستطيع أن نساعده؟...
فقال :مشكلته أنه كان لديه صديق يف املدرسة بصداقة استثنائية وحمبة ،فقام ذلك الصديق
بمصادقة آخرين! فهذا هو سبب مشكلته :كيف حيب آخرين غريه؟
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مقدمة للشذوذ ،فتقبيل الشاب للشاب بشهوة ((( ،والشابة ملثيلتها
بشهوة كذلك غري جائز ويعاقب عليه املرشع اإلسالمي فقد روي
عن اإلمام الباقر Eأنه هنى رسول ال ّله Aعن املكاعمة وهي أن يلثم
الرجل الرجل((( (أي يقبله).
وباإلضافة إىل العقوبة األخروية التي وردت يف شأن من يقبل
غالما بشهوة كام يف احلديث عن رسول ال ّله :Aمن قبل غالما من
شهوة أجلمه ال ّله يوم القيامة بلجام من نار .ويف رواية أخرى :من قبل
غالما بشهوة لعنته مالئكة السامء ومالئكة األرض ومالئكة الرمحة
ومالئكة العذاب وأعد له جهنم وساءت مصريا(((.

فقد ورد أنه ُيعزر جلدا بامئة سوط (وقيل إنه ال بد أن يكون أقل
من احلد).

•وحيث كان االلتصاق اجلسدي ،واملالمسة البدنية عامال
أساسيا يف إذكاء احلالة الشهوية بني الشابني أو الشابتني ،لذلك
منع االلتصاق واملبارشة ،وجعل جزاء ذلك التعزير ومع تكرر
ذلك يف النساء تتضاعف العقوبة إىل أن تصل إىل القتل!

فقد جاء يف رواية عن اإلمام الصادق :Eليس المرأتني أن تبيتا
((( أما لو كان من غري شهوة مل يكن حرام ًا  ،فقد سئل السيد السيستاين :هل جيوز للمرأة تقبيل
شفاه صديقاهتا عند اللقاء هبا؟ فأجاب :ال مانع منه إن مل تكن إثارة وال خوف الوقوع يف
احلرام ..راجع شبكة الرساج نت.
((( وسائل الشيعة ـ احلر العاميل ـ ج  20ـ ص .341

((( جامع أحاديث الشيعة  -السيد الربوجردي ـ ج 20ـ ص  373ـ .374
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يف حلاف واحد إال أن يكون بينهام حاجز ،فان فعلتا هنيتا عن ذلك وإن
وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهام حدا حدا ،فان وجدتا أيض ًا
يف حلاف واحد جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا(((.

ومثل ذلك ورد النهي عن مضاجعة الرجل الرجل من دون أن
يكون بينهام ثوب أو سرت!
ويعزر الشابان املجتمعان هبذه الصورة باجللد تسعة وتسعني سوطا
وكذلك الشابتان(((.

وأما إذا وصلت املسألة إىل الشذوذ يف صورته الفاحشة كاللواط
والسحاق ،فاألمر يتعاظم عقوبة دنيوية وأخروية.

ففي الفقه املنسوب للرضا :Eواعلم أن السحق مثل اللواط إذا
قامت عىل املرأتني البينة بالسحق فعىل كل واحدة منهام رضبة بالسيف
أو هدمة أو طرح جدار وهن الرسيات.

وعن بشري النبال قال رأيت عند أيب عبد ال ّله Eرجال فقال له
جعلت فداك ما تقول يف اللوايت مع اللوايت ،فقال له ال أخربك حتى
حتلف لتخربن بام أحدثك به النساء قال فحلف له قال فقال مها يف النار
وعليهام سبعون حلة من نار فوق تلك احللل جلد جاف غليظ من نار
عليهام نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك احللل وخفان من نار
ومها يف النار(((.
((( وسائل الشيعة .احلر العاميل  ،ج  - 20ص .348

((( مباين تكملة املنهاج .السيد اخلوئي ،ج  - 1ص .244 - 237

((( جامع أحاديث الشيعة .السيد الربوجردي ،ج  - 20ص .376 - 375
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إذا كانت الصداقة بني املتامثلني (كالشابني أو الشابتني) جتر يف
بعض احلاالت إىل حماذير رشعية ،كبعض مقدمات الشذوذ ،بنسبة من
النسب ..فإن انجرار العالقة يف غري املتامثلني (كشاب وشابة) إىل تلك
املحاذير يكون بنسبة أكرب ..وال نريد أن نقول أن األمر حتمي ،لكن مع
حساب االحتامالت جيد الناظر واملتأمل يف هذه العالقات نفسه ،مياال
إىل التحذير منها ،والتنبيه إىل أخطارها.

وعندما يكون املرشع أمام حالة اجتامعية من هذا القبيل ،فإنه
ال يالحظ حاالت االستثناء وذات االحتامل القليل ،وهي تلك التي
يعتصم فيها كل من الشاب والشابة باحرتام نفسه واحرتام الطرف
املقابل ،ويتعامل معه عىل أساس أنه إنسان ال عىل أساس أنه جنس
خمتلف وحمط لشهوته..
وإنام يتوجه إىل احلالة الغالبة ،فيقرر القانون املناسب هلا ،ويعممه
عىل اجلميع .ولنرضب بعض األمثلة املعارصة لتقريب الصورة:
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ففي قانون املرور يلزم اجلميع بمراعاة اإلشارات املرورية الضوئية
للحفاظ عىل النظام العام وسالمة الناس ،فال تنطلق السيارة التي أمامها
إشارة محراء ،بينام تنطلق صاحبة اإلشارة اخلرضاء ..وقد يقول قائل
إنني من الدقة واملهارة بحيث أستطيع أن اضمن أن ال اصطدم بأحد
وال أخل بالنظام ..فال يلزم أن أتابع إشارة املرور وقانون التوقف..
يقال له :بل يلزم عليك حتى أنت(((!

وبنظر عام فإن الشارع املقدس يريد أن يسد مجيع األبواب التي
يتطرق من خالهلا الفساد يف املجتمع ..ولو فرضنا أن زيدا من الناس
لو قام بذلك العمل ال يتحقق منه الفساد ..فإن هذا هو شأن النظم
والقوانني ،أهنا توضع بمالحظة احلالة العامة والغالبة يف املجتمع وال
توضع مع مالحظة احلاالت الفردية أو اخلاصة.

إنطالق ًا من هذه املالحظة فإن عددا من الترشيعات التي تتعرض
إىل العالقة بني الرجل واملرأة تالحظ هذه اجلهة وهي سد أبواب الفساد
املحتملة ..وال نريد أن نتبنى هنا قاعدة (سد الذرائع)((( فإنه مل يقم عليها

((( يف استفتاء للسيد السيستاين :هل جيوز رشع ًا خمالفة األنظمة املرورية  ،فعىل سبيل املثال
أن يقوم الفرد بقيادة مركبته برسعة تتجاوز الرسعة املسموح به؟ أجاب :ال جيوز وعىل
اخلصوص إذا مل يأمن احلادث واإلرضار بالنفس أو الغري ..راجع sistani.org

((( الذريعة هي الوسيلة املفضية إىل أحد األحكام اخلمسة ،وتأخذ تلك الوسيلة ـ كام ذكره
أصوليو اجلمهور ـ حكم ما يتوصل هبا إليه ،وجعلوا هذه قاعدة مهمة ،وفرعوا عليها كام
ذكر الشهيد األول يف القواعد والفوائد فروعا ربام وصلت إىل األلف!!
بينام هي كام ذكر السيد حممد تقي احلكيم يف األصول العامة للفقه املقارن ـ مع غض النظر
عن صالحية ما استدلوا به من األدلة عليها ـ ال تعدو كوهنا من صغريات السنة أو العقل..
قال السيد احلكيم :ألن اكتشاف حكم املقدمة أما أن يستفاد من العقل بقاعدة املالزمة،
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عىل إطالقها دليل ،بل ربام صارت ـ لو كانت مطلقة ـ معيقة لكثري من
أوجه النشاط االجتامعي.
وإنام نريد القول إن حكمة كثري من الترشيعات يف أمر هذه العالقة
تريد أن تنتهي إىل أن ينظر كل منهام (الرجل واملرأة) إىل اآلخر بنظر
إنساين ال شهواين ،فينظر إىل شخصيته وروحه ال إىل جسده ..ومنع مجلة
من املامرسات التي قد تفتح باب ًا أو أكثر من أبواب الفساد االجتامعي.

1 .1فمن ذلك حتريم اخللوة بني الطرفني إذا مل يؤمن وقوع احلرام
منهام:

واملقصود من اخللوة املحرمة :أن ال يكون معهام ثالث من ذكر أو
أنثى بحيث حيتشم جانبه ..وأن يكونا بحيث يأمنان من دخول أحد
عليهام ..فإذا خيف وقوع احلرام حرمت.

وقد استدل بعض عىل حرمة اخللوة مطلق ًا (أي عنوان اخللوة بغض
النظر عن أدائها إىل احلرام) ..بام روي عن النبي أنه أخذ عىل النساء أن
ال يقعدن مع الرجال يف اخلالء ،وما ورد من أن :من كان يؤمن بال ّله
بمعنى أن العقل حيكم بوجود مالزمة بني احلكم عىل يشء واحلكم عىل مقدمته ،فإذا علمنا
أن الشارع قد حكم عىل ذي املقدمة بالوجوب فقد علمنا بحكمه عىل املقدمة كذلك،
وعندها تكون من صغريات حكم العقل وليست أص ً
ال برأسه ،وأما أن يستفاد من طريق
املالزمة اللفظية أي من الداللة االلتزامية ألدلة األحكام ،كام هو مبنى فريق بدعوى أن
اللفظ الدال عىل وجوب الصالة هو بنفسه يدل عىل الزمه وهو وجوب مقدماهتا ،وعليها
يكون وجوب املقدمات مدلوال للسنة ،فتكون املسألة من صغريات دليل السنة ،وقد عرفت
أن األدلة السمعية التي ساقها ابن القيم عىل كوهنا أص ً
ال ال تعدو أن تكون إرشادية حلكم
العقل باملالزمة .فقول مالك وأمحد وابن تيمية وابن القيم :أهنا من أصول األحكام يف مقابل
بقية األصول ،ال يتضح له وجه.
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واليوم اآلخر فال يبيت يف موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم،
وأنه :ال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهام الشيطان.

وقد ض ّعف غري واحد من الفقهاء االستدالل املذكور بضعف
أسانيد الروايات وبعدم داللتها عىل حرمة نفس اخللوة بام هي موضوع،
وإنام لكوهنا مقدمة لوقوع احلرام (من النظرة املحرمة إىل ما بعدها)
وقد ذكر السيد اخلوئي ذلك قائال« :بأنه يمكن أن يقال :إنه (حتى)
لو ورد نص رصيح يف النهي عن اخللوة مع األجنبية فال موضوعية
هلا أيض ًا ،وإنام هنى عنها لكوهنا من املقدمات القريبة للزنا ،فإن أمهية
حفظ األعراض يف نظر الشارع املقدس تقتيض النهي عن الزنا وعن
كل ما يؤدي إليه عرفا .وأما الروايات املشتملة عىل أن إبليس ال يغيب
عن اإلنسان يف مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية ،فإن
املستفاد منها أن الشيطان يقظان يف تلك املواضع جير الناس إىل احلرام،
فال داللة فيها عىل املدعى .وعىل اجلملة فال دليل عىل حرمة اخللوة بام
هي خلوة ،وإنام النهي عنها للمقدمية فقط»(((.

وانتهى إىل حرمة االختالء باألجنبية إذا مل يؤمن الوقوع يف احلرام.

((( مصباح الفقاهة .السيد اخلوئي ،ج  - 1ص .350 - 345
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ومثله فقهاء((( آخرون((( ،بينام ذهب غريه إىل حرمة اخللوة مطلقا((( ـ أو
هكذا يظهر من فتاواهم(((ـ.
((( كالسيد صادق الروحاين يف فقه الصادق ج 14

((( كالسيد السيستاين الذي أجيب يف موقعه  sistani.orgعىل األسئلة التالية بأجوبة تناسب
ما يف املتن:

•السؤال :هل اخللوة يف البيت مع أجنبية مثل اخلادمة أو زوجة األخ ،اخلال و...
حرام؟
اجلواب :جيوز مع اليقني بعدم الوقوع يف احلرام

• السؤال :ما احلكم إذا كانت اخللوة مع االطمئنان بعدم الوقوع يف احلرام؟ اجلواب:
جيوز

•السؤال :أنا رجل متزوج وأملك سيارة ولدي سائق خاص فهل تستطيع زوجتي
الذهاب لوحدها مع السائق؟
اجلواب :ال بأس مع األمن من الوقوع يف احلرام واألولی ان يکون معهام ثالث.

•السؤال :هل جيوز للمرأة ان تتعلم قيادة السيارة عند الرجل األجنبي بحيث يذهبان
مع ًا منفردين بالسيارة يف األماكن الصاحلة لتدريب والتعليم؟
اجلواب :ال جيوز ذلك مع عدم األمن من الفساد.

•السؤال :أنا موظف يف رشكة وتوجد معي موظفة يف نفس املكتب ويف كثري من األحيان
ال يوجد احد فهل جيوز ذلك؟
اجلواب :ال جيوز إذا مل تأمن الوقوع يف احلرام.

•السؤال :هل جيوز جلوس املرأة يف املقعد األمامي بجانب اخ الزوج لغرض توصيلها
ملكان ما؟
اجلواب :ال جيوز مع عدم األمن من احلرام.

((( كام يظهر من استدالل الشيخ املنتظري يف كتابه :دراسات يف املكاسب املحرمة ج .2
((( كالسيد صادق الشريازي ـ كام يظهر من إجابات أسئلة يف موقعه ـ:

•هل جيوز دخول املرأة األجنبية عىل طبيب األطفال يف غرفته مع طفلها ،وهل يعترب
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إن الظروف املحيطة باخللوة تعني أهنا مما حيتمل معه وقوع احلرام،
أو يسعى فيها أحد الطرفني إىل احلرام ،أو ال.

ولعل قصة النبي يوسف التي فصلها القرآن الكريم ،فيها إشارة إىل
ِ
اب َو َقا َل ْت َه ْي َت َل َك}(((،
هذا املعنى حيث أن زليخا قد { َغ َّل َقت األَ ْب َو َ
وكان الغرض من وراء هذه اخللوة معلوم ًا من جهة زليخا ،إال أن النبي
الكريم يوسف قد استعصم..
وال فرق يف مضمون اللقاء بني غري املتامثلني واختالئهام ،فام يقوم به
بعض من تدريس خصويص للمواد الدراسية ،أو تدريس ديني للعقائد
واملسائل الرشعية إذا حتقق فيه عنوان اخللوة ،وكان ال يؤمن معها الوقوع
من اخللوة املحرمة؟

* إذا كان الطفل مم ّيز ًا ،أو أمكن دخول شخص ثالث يف الغرفة بدون علم االثنني جاز،
حمرمة.
املحرمة ،وإالّ كانت ّ
وليس من اخللوة ّ
•هل جيوز السكن مع األجنبية يف منزهلا مع وجود ابنها من أجل تع ّلم اللغة معهم؟

* جيوز إذا مل حتدث خلوة ولو للحظة بنوم االبن ،أو خروجه ونحومها.

•هل جيوز ألخت زوجتي بأن جتلس باملقعد األمامي يف السيارة أي بجانبي بدون
وجود شخص آخر؟

* إذا صدق اخللوة باألجنبية فال جيوز ،نعم يف مثل املدن مما ال تصدق اخللوة جيوز إذا مل
حيصل متاس ومالمسة بينكم ،وال هت ّيج وال إثارة عندكم.

• هل جيوز للفتاة أن تدخل وحدها أي منفردة عىل أستاذها يف مكتبه للسؤال عن
الدراسة وما شابه .أجيب أن تكون معها رفيقة؟

* إن كان يوجد مع األستاذ غريه ،أو كان الباب مفتوح ًا بحيث يستطيع أحد الدخول بال
إذن عليه ،جاز .وإالّ وجب أن يكون معها غريها من الطالبات أيض ًا.

((( سورة يوسف ،اآلية.23 :
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يف احلرام ،فال جيوز ذلك ،وال يربره أننا نقوم هبذا العمل خري ّي ًا كان أو
جتاري ًا ،وأن مضمونه ديني أو غري ديني.
ومما سبق يعلم أن بعض احلاالت ال ينطبق عليها عنوان اخللوة،
مثل كون رجل وامرأة يف سيارة يف وسط املدينة أو يف الشوارع املزدمحة..
فهذه ليست حمرمة ألهنا ال تعترب خلوة.

ومثل ذلك ما إذا كانا يف مكتب عمل وقت الدوام الرسمي ،وكانا
بحيث يمكن أن يدخل عليهام املراجعون ..فهذه ال يصدق عليها عنوان
اخللوة.

وقد يكونان يف صف درايس أو مكتب عمل ،أو يف منزل وال يكون
معهام أحد ولكنهام يأمنان عىل نفسيهام من الوقوع يف احلرام ،إما جلهة
شخصية يف نفسيهام ،أو جلهة أخرى ..فهذه وإن صدق عليها عنوان
اخللوة ،إال أهنام ملا كانا مأمونني من الوقوع يف احلرام (ولو بمقدار
النظرة املحرمة) فإهنا غري حمرمة((( هلذه اجلهة ..ولعل الفتاوى املجوزة
يف اهلامش تشري إىل إحدى اجلهتني هاتني.

وربام يكون املانعون عن اخللوة مطلق ًا ناظرين إىل احلاالت
االجتامعية الكثرية التي تسببت فيها اخللوات بمشاكل ومآس..
2 .2الوقوف أمام االستدراج للعالقة اجلنسية:

ال تأيت املصيبة مرة واحدة وإنام عىل دفعات! وال حيصل السقوط

((( عىل الرأي القائل بعدم حرمة اخللوة مع األمن من الوقوع يف احلرام.
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من يف اخلطوة األوىل ،ولكنها تنتهي إليه مع عدم الرتاجع عنها..

إن املكاملة التلفونية غري املتزنة .وتبادل املشاعر من خالل املحادثة
والـ ( )chatواخلروج يف أماكن عامة يف البداية ،ينتهي إىل املواعدة يف
أماكن خالية وعندئذ حيدث املحذور ..وتستيقظ الفتاة عىل املشكلة
ولكن ..بعد فوات األوان.

يبدأ األمر لدى بعضهن ـ وبعضهم ـ بأن القضية جتربة ،فلنخض
هذه التجربة! وبأهنا ختتلف عن األخريات! وهو خيتلف عن اآلخرين!
فلن حيصل منهام إال كل خري!

إن النهي عن اخلضوع بالقول والتغنج يف احلديث ،هو لكيال
{ َي ْط َم َع ا َّل ِذي فيِ َق ْلبِ ِه َم َر ٌض} ،وإن التحذير من املراسلة ،وكثرة
املحادثة ،وإن منع التربج والتكشف وإظهار الزينة ،ناشئ من الفهم
احلقيقي ملا سيحدث عىل أثرها من عالقات وهنايات..

لقد رأيت ذات مرة عىل االنرتنت مقاالً مجيالً ،كتبته ـ بحسب
أكثر من موقع الكرتوين د .عزة مقاو الطبيبة النفسية ..وهو حتليل رائع
للعملية التي حتدث عندما جيتمع الشاب والشابة يف مثل هذه الظروف..
وسأنقل جانب ًا منه ملا فيه من الفائدة هنا ،تقول الدكتورة يف مقاهلا الذي
كان بعنوان ملفت وهو االغتصاب بموعد سابق:
كيف يحدث االغتصاب بميعاد سابق؟

هل يقع االغتصاب بني األصدقاء..؟
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عندما نسمع كلمة اغتصاب ،ما الذي تثريه داخلنا هذه الكلمة؟

هل نفكر يف أن امرأة ما ،سارت وحدها يف الظالم الدامس يف ليلة
سوداء ،وفوجئت بمن يظهر هلا طالب ًا اغتصاهبا؟

إن هذا عادة ليس ما حيدث يف االغتصاب ،ألن معظم حوادث
االغتصاب ال ترتكب من أغراب ،وهذا ما أثبتته إحصائيات الرشطة،
ولكن أغلب حوادث االغتصاب تقع من شخص له عالقة بالضحية
وخرج معها عدة مرات وقد تصل عالقتهم مع ًا إىل حدّ الصداقة ،نعم،
قد حيدث االغتصاب بني األصدقاء ،وهو ما اسميه :االغتصاب بميعاد
سابق.
إن االغتصاب بميعاد سابق بصفة عامة هو اعتداء جنيس عىل
شخص بالقوة وبدون إرادة .إنه انتهاك للثقة وجلسد اآلخرين .إنه نوع
من أنواع العنف.
وإذا حدث فإنه حيدث مع شخص معروف للضحية غالب ًا ،بل
وحدث لقاء معه عدة مرات سابقة ،أو قد يكون من اخلطيب خلطيبته.

إن القسوة التي تستخدم للتغلب عىل الفريسة ،قد تأيت من التهديد
أو من نغامت الصوت ،أو قد تأيت من اإلرغام اجلسدي أو حتت هتديد
سالح.

إن اكثر من  %90من حوادث االغتصاب ال يتم اإلبالغ عنها ،ويف
تلك احلاالت التي يتم اإلبالغ عنها فإن  %60من الضحايا يعرفون
اجلاين معرفة شخصية.
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وحيدث االغتصاب اجلنيس بميعاد سابق يف أكثر الفتيات يف السن
ما بني  15إىل  20سنة.
وأكثر هؤالء املغتصبني ،ينكرون أن ذلك كان اغتصاب ًا بل كان
استجابة من الضحية.

وهذا االغتصاب بميعاد سابق حيدث يف أي مكان ،شبه عام أو
خاص ،ريفي أو حرضي.
وعادة فإنه من الصعب منع حدوثه ،وكلام حتفظت املرأة أو حتفظت
الضحية عىل اللقاءات التي حتدث يف الرس ال العالنية بني اجلنسني ،كلام
أمكن التغلب والوقاية من مثل هذه املواقف.

وجيب أن تكون املرأة دائ ًام يف حذر من مثل هذه املواقف ،والكثري
من الرجال قد ال يستغلون هذه املواقف ول ّله احلمد ،ولكن البعض
يفعل.
لقد زادت حوادث االغتصاب بشدة يف اآلونة األخرية ،مما جعلني
أحاول أن أدرس هذه الظاهرة واألسباب املؤدية إليها .إنني أهدف من
هذا احلديث ألن نتنبه إىل مثل هذه املواقف ونتيجتها .إن دراسة مثل
هذه املواقف وأسلوب اهلروب منها سوف يكون خربة هامة لتجنب
االغتصاب بميعاد سابق ،ومل تكن هذه املقالة إال لتكوين هذه اخلربة.

عادة ما حيدث االغتصاب بميعاد سابق عندما تكون املرأة وحيدة
ِ
ذهبت إىل شقة رجل أو غرفته أو حتى يف سيارته وحيدة
مع رجل ما (إذا
كنت عرضة هلذا االغتصاب بميعاد سابق).
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إن هذا االغتصاب بميعاد سابق حيدث عادة حتى لو كان يوجد
أناس قريبون من املكان ،عندما يكون هناك صخب أو صوت مرتفع.
إن االغتصاب بميعاد سابق يصبح خطر ًا حقيق ّي ًا عندما تتناول
املرأة اخلمور أو العقاقري املخدرة.
ِ
فأنت إذا تعاطيت اخلمور أو احلبوب املخدرة لن تدركي اخلطر

إال بعد وقوعه ،فالكثري من النساء الاليت تعاطني اخلمور أو العقاقري
املخدرة إذا غفلت أعينهن ،فإهنن يستيقظن عىل رجل يامرس اجلنس
معهن ،وقد حيدث االغتصاب بميعاد سابق بدون تعاطي املرأة
للمخدرات أو اخلمور ،ولكن إذا كانت وحيدة مع رجل تعاطى اخلمور
أو املخدرات،واالغتصاب يف هذه احلالة واقع ال حمالة.
هناك سلوكيات خاطئة تؤدي إىل هذا االغتصاب بموعد سابق،
خاصة عندما تتجاوز املرأة حدود الصداقة العادية ،فيقوم الرجل حينئذ
برتمجة هذه الصداقة الزائدة بأهنا دعوة إىل اجلنس.

إن اخلطورة يف هذه احلالة ،تكمن يف أن نفسية الرجل تعمل باآللية
التالية:

يف حالة امتناع املرأة عن اجلنس بشكل هادئ ،يفكر يف أهنا تتمنع
وهي الراغبة.

كام أن االعرتاض الشديد يف هذا الوقت يتم جتاهله ،استناد ًا إىل
مبدأ :إن املرأة عندما تقول «ال» يف اجلنس ،فإهنا تقصد «نعم» .وبعض
الرجال يستثارون جنسي ًا أكثر عندما يامرسون اجلنس مع امرأة تقاتل.
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أما إذا اعرتضت املرأة بطريقة متوسطة فإن الرجل يدرك بأنه اقرتب
من إقناعها ،وليس إجبارها عىل اجلنس ،وقد حيس بأهنا اقتنعت حتى لو
زادت بعد ذلك من مقاومتها للموقف.

واحلق يقال ،فإن كثري ًا من النساء الاليت يقبلن اللقاء مع رجل
وحدهن لدهين عدم ثبات يف مواقفهن اجلنسية ،خاصة إذا كان املزاح
سمة هذه العالقة ،فالرجل تتكون لديه صورة غري صافية عن موقفها
من اجلنس.

وإليكم هذه اآللية األخرى :عندما يبدأ الرجل يف مغازلة املرأة
وتقبل منه هذه املغازلة ،فإنه غالب ًا ما سيقبل عىل معارشهتا جنسي ًا ،فإذا
رفضت يف هذه احلالة فإنه قد حيس بأهنا خدعته أو حيس بأنه غري كفء
هلا ويشتط لذلك غضب ًا ،خاصة إذا كانت املظاهر الصادرة أثناء املغازلة
هي القبول ،وعندئذ قد حيدث االغتصاب كنوع من االنتقام.

إن للمالبس والعطور دور ًا هام ًا يف هذا األمر ،إذ تعمل املالبس
الكاشفة والعطور الصارخة عىل تأكيد أفكار الرجل جتاه ضحيته ،وأهنا
هي التي طلبت اجلنس ليس باللغة املنطوقة ،بل بلغة اإليامءات .وقد
ٍ
حينئذ نفسه هو الضحية التي انخدعت بمظهر تلك
يتامدى الرجل وجيد
املرأة املاكرة التي أوقعته يف شباكها!

ورغم أن كثري ًا من حوادث االغتصاب بميعاد سابق حتدث عفوي ًا،
فالكثري منها أيض ًا خمطط له لعدة أيام من قبل ،أو يف الساعات القليلة
قبلها خاصة أن قبول املرأة للقاء مع الرجل وحدمها هو بالنسبة له قبول
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مبدئي للجنس.

وهذا املواقف من القبول جيعل الرجل خيطط هلذا املوقف بكل
أبعاده.
إن مثل هؤالء الرجال الذين خيططون ملثل هذا النوع من االغتصاب
عادة ما خيتارون ضحاياهم من النوع غري الواضح يف رفضه والاليت
تقبلن مثل هذا السلوك وبرسعة.

وعادة فإن هؤالء الرجال ال يعتربون أنفسهم مغتصبني ،ولكنهم
فقط يستمتعون بأوقاهتم مع امرأة قبلت اجلنس بدون ضوابط ،بل
وتسعى له.
إذ ًا ،فام ينبغي علينا فعله يف كلامت بسيطة:

ال ..لعدم التحفظ وزيادة جرعات املزاح التي قد تستغل للوصول
إىل مرحلة الغزل.

ال ..للتواجد مع رجل يف مكان واحد منعزل منفردين (عدا
املحارم) ،والسيام إذا كان أحد الطرفني متعاطي ًا للخمر أو املخدرات.
ال ..للمالبس الكاشفة أو العطور الصارخة.

ال ..لعدم الوضوح وعدم الثبات يف املواقف اجلنسية.

انتهى مقال الدكتورة عزة مقاو..

واحلقيقة أنه حتليل رائع لعمليات االغتصاب التي حتدث ..ولقد
حتدثت إحداهن عن قصتها فقالت :بدأت العالقة بيني وبني شاب عن
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طريق تعريف أخته حيث كانت هي الواسطة ،وبدأنا نتبادل املكاملات
اهلاتفية يف البداية ،ثم بعض الرسائل التي تتضمن اإلعجاب واحلب،
ويف هذه الفرتة مل يكن يعلم أحد بعالقتنا غري أخت الشاب ،وبالتدريج
بدأنا نتواعد للخروج يف أماكن عامة كالكورنيش وبعض املطاعم..
وازددت إعجاب ًا به حيث سيكون زوج املستقبل..

وذات يوم قال يل :إنه حيب أن يراين لكي نتحدث يف شقة أحد
أصدقائه غري املسكونة وستكون معنا أخته أيض ًا ،لكي نتوافق عىل طريقة
التقدم للخطوبة وترتيب أمور الزواج ،وكانت اللحظة التي مشيت إليها
وأنا عمياء متام ًا ،فلم أخرب أحد ًا ومل أسترش شخص ًا ،وذهبت إىل العنوان
الذي عينه ،وطرقت الباب ليفتحه هو ثم ليقفله ..وانتهى األمر إىل
اغتصايب من قبله ،وهروبه فيام بعد من حيايت ،فال هو يرد عىل مكاملايت،
وال حيب أن يتقدم خلطبتي ،ألنه كام قال غري متيقن من أن هذه املامرسة
اجلنسية هي األوىل يل ،فالتي أعطته ربام تكون قد أعطت غريه!!
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حتكي هذه اآليات إحدى مراحل حياة نبي ال ّله موسى بن
عمران ،Eوفيها مواطن للتأمل والتدبر تنفعنا يف احلديث عن موضوع
العمل والعامل ورب العمل وقوانني ذلك.

فإن نبي ال ّله موسى ملا ائتمر به املأل ليقتلوه ،وخرج من مرص ،توجه
تلقاء مدين((( ووصلها بعد عدة أيام من امليش واجلوع واخلوف ،لريى
أمامه منظر رعاة أشداء اجلسم ،يستقون ألغنامهم من بئر عميق بالدلو،
بينام كانت شابتان قد جلستا ناحية تنتظران تفرق الرعاة الشباب..

وأثار هذا املنظر نخوة موسى وشهامته ،فجاء إىل املرأتني سائ ً
ال
إيامها :ما الذي جاء هبام يف وسط هذه املجموعة من الرعاة الشباب؟
وملاذا ال يستقيان ألغنامهام؟ فأخربتاه بأن والدمها شيخ كبري غري
قادر عىل العمل ،وال أخ هلام ،وهذا سبب جميئهام هلذا العمل ،وأهنام ال
تستطيعان مزامحة الرجال فتنتظران حتى ينتهي أولئك من سقيهم ثم
يسقني بفضل ما بقي!
موسى الذي هز هذا املشهد شهامته جاء إىل الرعاة معاتب ًا ،فردوا
مستهزئني أن يتقدم ليسقي هلام (مع مالحظة أن الدلو الذي ينزل إىل
البئر بحاجة إىل عدة رجال لكي يرفعوه!) ..وتقدم موسى اجلائع
املتعب لكنه الشهم إىل البئر ومحل الدلو الذي كان حيتاج إىل عدة رجال،
بمفرده( ،فسقى هلام) ،ثم ذهب إىل ظل شجرة ليسرتيح بعد هذا املشوار
املضني!

((( يعتقد بعض املفرسين أهنا مدينة معان األردنية اليوم.
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ذهبت البنتان إىل أبيهام برسعة مع أغنامهام ،ليسأهلام الوالد عن
سبب عودهتام الرسيعة عىل خالف عادة كل يوم ،فأخربتاه عن قصة
الشاب الذي أعاهنام!
وعلم النبي شعيب أن هذا الشاب ال يمكن أن يكون شخص ًا عادي ًا،
وال بد من جزائه خري ًا عىل ما صنع ،فطلب من إحدامها أن تذهب إليه
وختربه برغبة أبيها يف ذلك ،فجاءته {تمَ يش عىل استِحي ٍ
اء َقا َل ْت إِ َّن َأ ِ
بى
ْ َ َ ْ َْ
َيدْ ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا} وكان لقاء املعلم بالتلميذ موسى
حيث طمأنه عىل مصريه ،وأنه قد نجا من القوم الظاملني..

اقرتحت البنت التي أرسلها أبوها ملوسى ،أن يتعاقد الوالد مع
موسى عىل العمل عنده ألنه جيمع القوة واألمانة ،ومها أهم صفتني
حيتاجهام العامل .ومع معرفة األب بام يفرتض فيه من القوة حيث رفع
الدلو الذي ال يرفعه إال عدة رجال أشداء كان له أن يسأل عن أمانته
وكيف عرفت ذلك منه؟ فأجابته بأهنا ملا ذهبت إليه وأراد املجيء معها،
طلب منها أن متيش خلفه وأن تشري له لكي يتجه يمين ًا أو شامالً ،ومل
يشأ أن يميش خلفها ألن الريح كانت تكشف ثياهبا عن بعض ساقها
أو جتسد بدهنا!
وعرض النبي شعيب عليه أن يعمل عنده يف رعي الغنم ،ثامين
سنني يف مقابل أن يكون ذلك مهر ًا هلا((( ،وإذا أراد االمتام عرش سنني

((( تعرض الشيخ نارص مكارم الشريازي يف تفسريه األمثل إىل إجابة لبعض األسئلة التي
تتعلق بمهر بنت شعيب مثل أنه كيف يكون عمالً؟ وكيف يكون مهر البنت عم ً
ال لألب؟
وغريها ،فلرياجع يف موضعه من أحب التفصيل.
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فهذا من عنده تفضل.

وهنا نتوقف بعض الوقفات التي تنفع القارئ املكرم للتأمل يف هذه
اآليات:
1 .1ما الذي يعجب املرأة يف الرجل؟

يتصور بعض الشباب أن الذي جيذب املرأة إىل الرجل هو عطره،
أو فرق شعره أو مجال ثوبه ،أو (كشخته وأناقته) ..ولذلك يسعى بعض
الشباب ويقتتلون لتحصيل هذه األمور! وربام ساعدت الواجهات
اإلعالنية عىل ذلك أو التوجيه اخلاطئ لألفالم واملسلسالت التمثيلية.
إال أن الصحيح هو أن املرأة بطبعها حتب يف الرجل رجولته
وشهامته ،وقوته بمقدار ما تعرب تلك القوة عن الشهامة!

إن كل الرعاة الشباب مل يلفتوا نظر ابنتي شعيب مع أهنام ترياهنم
يوم ًّيا لكن شا ًبا يأيت بموقف رجويل ،وال ينظر نظر طمع إىل (أنثى)
جالسة ،إن هذا الشاب جيتذب املرأة الناضجة.

صحيح أن موسى كان قو ًّيا وشجا ًعا ،فها هو يرى رجلاً قبط ًّيا
ظا ًملا يعذب أحد بني ارسائيل من غري مربر ،فتحركت شهامته يف نرصة
وسى َف َق ىَض َع َل ْي ِه}((( ولعلك تتصور
االرسائييل ضد القبطي { َف َوك ََز ُه ُم َ
مقدار قوته حيث أنه بوكزة واحدة (رضبة بجمع الكف ـ ما يعرب عنها
اليوم بوكس ـ) قد قىض عليه.
((( سورة القصص ،اآلية.15 :

من فقه العالقات االجتماعية

133

كام أن أمانة الشخص وحتليه باألخالقيات العالية جتعله عند املرأة
نموذجا يرغب فيه ،بينام ذلك الذي يلعب ،وخيون ،ويغش ويكذب ال
حيصل عىل إعجاب املرأة ،بل ربام هي اندفعت للسري يف نفس االجتاه إذا
رأت صاحبها يستحسنه ويسري فيه! لقد قالت عنه بإعجاب كبري مقرتحة
است َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي
عىل أبيها أن ال يضيع فرصة التعاقد معه {إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ
ني}(((.
األَ ِم ُ
2 .2مشاورة النساء والعالقة بني الوالد وابنته:

إننا مع التأمل يف اآليات املباركات نجد أنفسنا أوال مع عالقة
متميزة بني والد هو النبي شعيب ،Eوبني ابنته التي تتحاور معه ،يف
قضية لو عرضت يف هذه األيام يف جمتمعاتنا (املحافظة) لكانت مشكلة
عظيمة! فكيف تتفاهم أوال فتاة شابة عزباء مع شاب أعزب خارج
املنزل؟ وتطلب منه أن يقدم هلا خدمة بالتايل؟ ثم تقرتح عىل أبيها أن
يستأجره وجيعله معه يف منزله؟
إنني أتصور لو أن هذه احلادثة قد جرت يف زماننا واقرتحت بنت
عىل أبيها مثل هذا االقرتاح لكان نصيبها من الشتم والرضب أمثال
نصيبها من التهمة بأهنا عىل عالقة خاطئة معه!
ثم إهنا ملا اقرتحت عليه ،مل يشكك يف نيتها ،ومل يتهمهام باملواعدة،
وإنام ـ بحسب الروايات ـ سأهلا عن تفاصيل ما حدث ،وكيف عرفت
أنه أمني وقوي؟ وال نستطيع هنا أن نبعد فرضية حمبتها إياه وإعجاهبا به!
((( سورة القصص ،اآلية.26 :
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فلام رأى النبي الكريم شعيب أن كالمها معقول ،قام بتطبيقه ومل يمنعه
عن ذلك أهنا امرأة! وأهنا ال تشاور أو أهنا لو متت املشورة معها فيجب
أن خيا َلف رأهيا!
3 .3حتديد مقدار العمل واألجر:

لقد حصلت إجارة بني نبي ال ّله شعيب وموسى بن عمران ،يقوم
من خالهلا موسى برعي غنم تلك األرسة مدة ثامن سنوات ،يف مقابل
ذلك يتزوج البنت الصغرى التي جاءت مرسلة من أبيها إليه .وقبل
موسى بذلك ،حيث حصل عىل ملجأ بعدما كان مطاردا ،وأمن بعدما
كان خائفا ،وزوجة بعدما كان عزبا ،وطعام ورشاب ومال بعدما كان
فقريا..
وأهم من كل ذلك ها هو أمام نبي معلم ،جياوره ويأخذ من علمه..
وهي رفقة ـ لعمري ـ تُشرتى بملء األرض ذهبا.
وال نريد اإلطالة يف هذا املوضوع ،فقد ذكرت القصة ِ
وعربها

يف كتب التفسري لكننا أردناها كمدخل للحديث عن العامل ورب
العمل..
4 .4وفاء األجري بمؤدى اإلجارة والعقد:

فقد اتفق نبي ال ّله شعيب مع موسى عىل أن يعمل عنده مدة ثامن
سنوات ،يف رعي الغنم ،كمدة ملزمة ،وإن شاء أن يمددها إىل عرش فهذا
تطوع من عنده ال ُيلزم به ..ويف مقابل ذلك سيكون موسى يف منزل نبي
ال ّله شعيب ،يسكن آمنا ويأكل مما يأكلون ،وأيض ًا سيكون زوج البنت
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التي جاءته متيش عىل استحياء واقرتحت عىل أبيها أن يستأجره ،وقد
أعجبت به!

ويظهر أن هذه االتفاقية للعمل كانت من رشوط الزواج ومل تكن
مهر البنت ،كام رآه بعض املفرسين فرارا من مشكلة أنه كيف يذهب
املهر إىل األب بينام املفروض أنه يكون ملك الزوجة؟ وبالتايل فقد ذهبوا
إىل أحد طريقني :إما القول بأن هذا العمل كان رشط ًا يف العقد ال أنه
املهر ،بينام كان املهر هو املتعارف ،واشرتاط األب عىل الزوج أن يعمل
عندهم ،مع قبول الزوج ذلك ال إشكال فيه.
والطريق اآلخر أن يقال بأن زوجته كانت متلك األغنام مع والدها،
ورأت يف رعيه لتلك األغنام مصلحة لنفسها فأمضت ما اتفق أبوها معه
عليه ،ولعله قد سبق ذلك التشاور بني األب وابنته!

أو أن يسلك طريق خارج هذين الطريقني ،وهو أن يقال بأن كون
{وآتُوا الن َِّسا َء َصدُ َقاتهِ ِ َّن نِ ْح َل ًة} ((( ،هو قانون
املهر للبنت بمقتىض َ
إسالمي ،وليس بالرضورة أنه كان ثابتا يف الرشائع السابقة..

وعىل أي حال فقد رضب موسى املثال الرائع يف التزامه بمفاد
االتفاقية املعقودة بينه وبني نبي ال ّله شعيب ،فلم يكتف بالسنني الثامن
امللزمة ،وإنام أكملها بسنتني إضافيتني وهي التي أوكلها شعيب إليه،
(((
وسى الأْ َ َج َل}
ففي التفسري الوارد عن أهل البيت Bيف { َف َلماَّ َق ىَض ُم َ

((( سورة النساء ،اآلية.4::

((( سورة القصص ،اآلية.29 :
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أنه أكمل له السنني العرش.

كام أن النبي شعيب ًا Eكان بدوره رب العمل املويف للعامل فوق
حقه ،فقد وعده أن يعطيه ـ بحسب تلك الروايات ـ نتاج الغنم للسنة
األخرية إذا كان بلقا ـ يف رواية ،وشبيه أمهاته يف أخرى ـ ،فكان أن
جاءت املواليد لتلك السنة كلها عىل الصفة التي وعد هبا ،فأعطاها له
كلها ،لينرصف مع أهله وزوجته ،ويلتقي بالنبوة والوحي!

عمل اإلنسان لنفسه أو لغيره:

األصل األويل هو أن يقوم اإلنسان بعمله لنفسه ،واملفضل أن
يستثمر اإلنسان عمله لصالح نفسه ،فال يكون أجري ًا لغريه لو استطاع.

فعن املفضل قال :سمعت أبا عبد ال ّله Eيقول :من آجر نفسه فقد
حظر عىل نفسه الرزق :ويف رواية أخرى :كيف ال حيظره وما أصاب
فهو لربه الذي آجره (((.

غري أن هذا ال يمكن لألكثر ،فإن طبيعة احلياة املعارصة تقتيض أن
يتعامل مع اآلخرين ،فيخدم بعضهم كام خيدمه البعض اآلخر { َأ ُه ْم
َي ْق ِس ُم َ
ون َرحمْ َ َت َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َم ِع َ
يشت َُه ْم فيِ الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْعض ًا ُس ْخ ِر ّي ًا}(((.
َ
َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ولعل املقصود من احلديث املتقدم ذكره أن يسعى اإلنسان لكي

((( وسائل الشيعة .احلر العاميل ،ج  - 19ص .103
((( سورة الزخرف ،اآلية.32 :
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يكون جهده كله له ،وربحه بالتايل لنفسه ،ال أن يعمل لغريه ،فالتاجر
مث ً
ال وإن كان خيدم غريه ـ يف النتيجة ـ من خالل جلب البضائع
وتوزيعها ،ولكن أرباحه تنتهي إليه ،فإذا زاد عمله زاد ربحه ،والدكتور
الذي يعمل يف مطبه اخلاص كذلك ،بخالف املوظف الذي يعمل يف
رشكة أو لدى احلكومة ،فإن جهده الذي يبذله ونجاحه الذي حيققه
يصب يف جيب شخص آخر أو جهة أخرى ،حتى وإن استلم يف مقابل
ذلك ماال..

وربام يؤيد ذلك ما ورد يف حياة األنبياء واألولياء ،يف أهنم كانوا
يعملون بيدهم ـ ألنفسهم ـ فقد كان ادريس خيا ًطا كام قيل ،وداود
قد { َع َّل ْمنَا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ
وس}((( فكان يصنع الدروع ويبيعها ،ونبينا
حممد ،Aقد عمل يف التجارة مع خدجية عىل نحو املضاربة كام ذهب
إليه بعض املحققني ال عىل نحو االستئجار.
هذا التفضيل للعمل للذات ،ال ينفي أن يعمل اإلنسان لغريه لو مل
جيد غريه ،فإن للعمل والكد للمعاش قيمة مهمة ..قد تتفاوت درجاهتا
ولكن أصلها مما ال خالف عليه .ويأيت استئجار نبي ال ّله شعيب ملوسى
بن عمران يف احلادثة املذكورة يف هذا السياق ،خصوصا إذا نظرنا إىل
اآلثار التي ترتبت عليها من تعلم موسى بن عمران ـ قبل بعثه بالرسالة
ـ عىل يد نبي ال ّله شعيب مدة عرش سنني ،وحصوله عىل الزوجة وأيض ًا
عىل ثروة من الغنم(((.

((( سورة األنبياء ،اآلية.80 :

((( قال بعض املفرسين إن النبي شعيبا وعد موسى أن يعطيه من نتاج االناث كل ما ولد يف
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ولسنا بحاجة للتأكيد عىل أمهية العمل الدنيوي واملعايش ـ يف أي
مستوى من املستويات السابقة ـ وقداسته ،فإنه من األمور التي ال حتتاج
إىل ذلك بعد ورود الكثري من الروايات كام روي عن أحدهم أنه قال:
رأيت أبا احلسن ـ أي الكاظم Eيعمل يف أرض له قد استنقعت قدماه
يف العرق ،فقلت له :جعلت فداك ..أين الرجال؟
فقال :يا عيل قد عمل باليد من هو خري مني يف أرضه ومن أيب،
فقلت له :ومن هو؟
فقال :رسول ال ّله Aوأمري املؤمنني وآبائي Bكلهم كانوا قد عملوا
بأيدهيم وهو من عمل النبيني واملرسلني واألوصياء والصاحلني(((.

وأنه طاعة من طاعات ال ّله بحيث لو جاء املوت اإلنسان وهو يف
طلب الرزق جلاءه وهو عىل طاعة ال ّله(((.

ونعود من جديد إىل التأكيد عىل بعض النقاط األساسية يف موضوع
العمل:
1 .1ال بد من معلومية متعلق االتفاق وحتديده:

فإذا كان االتفاق عىل إجارة يشء أو متاع أو مكان ،فال بد من أن
يكون معلوما ،فالدار أو غرفة الفندق أو الدكان ،وهكذا السيارة لو
عامه بلقا (فيه بياض وسواد) ،فاتفق أن مجع املواليد من النعاج يف ذلك العام كانت هبذه
الصفة فاعطاها كلها له.

((( الكايف .الشيخ الكليني ،ج . 75/ 5

((( حوار بني اإلمام حممد بن عيل الباقر Eوبني حممد بن املنكدر  /املصدر السابق.
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أريد استئجارها ،وغري ذلك ال بد أن يكون معلوما ..إما باملشاهدة ملا
تعلقت به اإلجارة أو بذكر األوصاف بنحو يرتفع معه الغرر واجلهل.

وكذا لو استأجر شخصا ليعمل عنده يف السياقة أو الزراعة او
الكتابة ،أو محل املتاع أو غري ذلك ،فمن املهم أن يعلم األجري مقدار
ذلك العمل وهل هو بالزمان كالساعات ،أو مقدار العمل وأن يتفقا
عليه.

بل إن نفس العني لو كان هلا أكثر من استعامل ،وكان خيتلف أجره
بحسبه ،فإنه ال بد من تعيني ذلك االستعامل ..كام يقول الفقهاء:

«إذا كانت للعني التي يراد استيجارها منافع عديدة يمكن أن
تستوىف منها ،فال بد يف عقد اإلجارة من أن تعني املنفعة املقصودة يف
العقد والتي يبذل املستأجر بإزائها املال ،فإذا كانت الدار يمكن أن
تكون للسكنى فيها ،ويمكن أن تتخذ خمزن ًا لبعض األموال ،ويمكن
أن جتعل معرضا لبعض البضائع يف التجارة ،ويمكن أن تستعمل معمال
لبعض املنتوجات ،ويمكن أن تتخذ موضعا لنزول املسافرين ،فال تصح
إجارة الدار حتى يعني املستأجر يف العقد أي منافع الدار يريد متلكها.
وكذلك العقار واألرض وسائر األعيان اململوكة إذا كانت املنفعة فيها
تقع عىل أنواع ،فيجب تعيني املنفعة املقصودة ويصح للمستأجر أن
يستأجر العني بجميع منافعها ،فتكون مجيع منافع العني املستأجرة ملكا
له يستويف منها ما يشاء»(((.
((( كلمة التقوى .الشيخ حممد أمني زين الدين ،ج  - 4ص .255

140

العالقة بين العامل ورب العمل

وإن من املشاكل التي نالحظها يف حياة الناس والتي جتر يف كثري
من األحيان إىل عداوات ،وربام اعتداءات هي أن يطلب شخص من
آخر عمالً ،فال يتفقان عىل تفاصيله يف البداية لكي خيتلفا اختالفا كبري ًا
يف النهاية.

وأبسط مثال عىل ذلك وأكثره شيوع ًا ما نجده يف وسائل النقل
املستأجرة (التاكيس) فيقول لك اركب ،أو لن نختلف ،أو ال يتحدثان
أصالً ،فإذا وصل إىل املكان املعني ،طلب منه أجرة غري الذي كانت يف
ذهن الراكب فيختلفان ويتناقشان مدة لو كانا يف البداية قد اخترصاها
بمعرفة ما يناسب كال منهام لكان األمر واضح ًا.
وهكذا لو استأجر شخصا للعمل فإنه يف كثري من األحيان ال
يعرف العامل طبيعة العمل وهو هو شاق وكثري أو هو سهل قليل املدة،
واملستأجر بدوره يتصور أن هذا العامل سيأخذ مثلام أخذ العامل الفالين
وهو مبلغ بسيط..

حتى إذا انتهى اليوم ،حصلت املشكلة فهذا العامل يرى أن املبلغ
املعطى له ال يفي بعمل نصف اليوم ،بينام يرى املستأجر أنه قد (أكرمه)
وأعطاه أكثر مما يستحق!

وهلذا فقد (هنى رسول ال ّله Aأن يستأجر األجري وال يعرف
أجره) ذلك ما بينه اإلمام الرضا Eيف ما روي عنه (إذا استعملت
أو استأجرت أجري ًا من غري مقاطعة يف أجره لو زدت عليه ثالثة
أضعاف ظن أنك نقصت من أجره ولو قاطعته عىل األجر ثم زدته عىل
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ذلك لشكرك).

نعم لو كان معلوما إمجاالً بحيث ال يكون هناك غرر ،فال بأس
به ..ولعل كثري ًا مما يقع بني الناس وتتم املعاملة عىل طبقه من غري اتفاق
تفصييل عائد إىل هذه اجلهة «فالظاهر أنه يكفي يف صحة إجارة السيارة
ونحوها من وسائل النقل إىل مكة أو إىل املدينة أو إىل غريمها من البلدان،
العلم بني البلدين من املسافة عىل وجه اإلمجال ،وإن جهل مقدارها عىل
نحو التفصيل ،فإن اجلهل به كذلك وبمقدار ما يتطلبه السري من الزمان
ال يوجب غررا عىل أحد املتعاقدين .وهذا هو املتعارف عند عامة
العقالء ،فيكفي هذا املقدار من العلم باملنفعة يف صحة هذه اإلجارة
وأمثاهلا إذا كان رافعا للجهالة يف نظر أهل العرف ورافعا للغرر ،وهي
(((
بسبب ذلك ال تعد معاوضة عىل منفعة جمهولة»

بل إن التوجيهات الدينية تأمر بكتابة ما تعاقدوا عليه (يف األمور
اخلطرية) والتي حيتاج فيها إىل الرجوع لنص االتفاق وحدوده ،لكيال
ينسى موضوع االتفاق أو خيتلف فيه ..وما ذكر يف القرآن الكريم من
كتابة الدين((( ،إنام هو عىل سبيل التمثيل ال احلرص يف أن املعاملة ينبغي
توثيقها!
هذا األمر من الناحية األخالقية الزم ،ومن الناحية الفقهية هو
كذلك ،ومع حصول االختالف فإنه يرجع إىل أجرة املثل ،وال يسقط

((( نفس املصدر ص .256
ِ
ِ
ِ
ب بِا ْل َعدْ ل}
ُب َب ْينَك ُْم كَات ٌ
((({ َيا َأ َ هُّيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا تَدَ ا َينْت ُْم بِدَ ْي ٍن إىل َأ َج ٍل ُم َس ّم ًى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكت ْ
سورة البقرة ،اآلية.282 :
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حق األجري كام أنه ال يكلف املستأجر فوق ذلك ..ففي مثال املشوار
بالتاكيس يعطي الراكب أجرة مماثلة ملا يعطيها غريه يف نفس هذا املشوار،
وال جيوز لصاحب السيارة أن يطالب بأكثر من هذا املقدار .وهكذا احلال
يف أجرة العامل ليوم يف العمل الفالين كبناء أو زراعة أو تنظيف!
بل إنه يف بعض احلاالت يبطل العقد ،لو فرضنا أنه حتقق اجلهل
بمقتىض العقد وحتقق الغرر..

2 .2التزام الطرفني بمقتىض العقد :إن متت اإلجارة برشائطها
يلزم عىل طرفيها االلتزام بمقتضاها ،فيجب عىل مالك الدار
أو الفندق أو الدكان متكني املستأجر من املكان حتى يستفيد
منه ويستويف منفعته املتفق عليها ..كام أن املؤجر يملك قيمة
األجرة بذلك.

ولو كان قد آجر نفسه لعمل من األعامل ،فإنه مع قيامه به يستحق
أجره ،بحسب االتفاق والعقد ،إن كان مقسطا أو دفعة ..وال جيوز
للمستأجر ومالك العمل أن يمنعه من أجره ،بل وال أن يؤخره عنه.

وما حيصل يف بعض احلاالت من عدم وفاء األجري حقه (أو تأخريه
عليه) أمر غري جائز رشع ًا ،ويعاقب عليه آخرة .ففي اخلرب عن رسول
ال ّله« Aرجالن ال يغفر ال ّله هلام وقد غفر لغريمها رجل منع األجري
حقه ورجل اغتصب مهر امرأته» ،فهنا مع سعة مغفرة ال ّله حتى أنه
قد غفر لغريمها مل يغفر هلام ،وذلك ألنه يف جهة حقوق الناس ال بد من
رضا صاحب احلق ،وأحد هذين الشخصني هو من منع األجري أجرته
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فلم يعطها إياه ،مع أنه استوىف منه عمله بل لقد ورد يف احلديث عن
شعيب قال :تكارينا أليب عبد ال ّله Eقوما يعملون يف بستان له وكان
أجلهم إىل العرص ،فلام فرغوا قال ملعتب :أعطهم أجورهم قبل أن جيف
عرقهم(((.
كام أن الالزم عىل العامل واألجري أن يقوم بام تعاقد عليه ،من دون
إخالل به ـ ما استطاع إىل ذلك سبيال ـ.
وأما التهرب من العمل ،وتأجيله ،وعدم إتقانه ،أو العبث بأدوات
العمل إلتالفها فكلها تعترب خمالفات رشعية غري جائزة ..ويرتتب عليها
يف بعض احلاالت الضامن وعدم استحقاق األجرة بالنسبة.
وال يربر املخالفة والتقصري يف العمل كون الطرف اآلخر للعقد هو
املسلم الظامل أو احلكومة غري املرشوعة((( .بل ال يصح ذلك حتى لو كان

((( وسائل الشيعة  -احلر العاميل 107 / 19

((( يف أجوبة للسيد السيستاين ألسئلة متنوعة تدور حول هذا املحور جاءت يف اجتاه واحد،
فمن ذلك السؤال :هل جیوز خروج املعلم أثناء قیامه بعمله (حصته الدراسیة) بحجة
الوضوء(جتدید) املتكرر  4-3مرات يف الفرتة الصباحیة؟
اجلواب :ال جیوز فیام یعدّ خمالف ًا لعقد توظیفه.

السؤال :هل جیوز النوم يف العمل علی ان ذلك ال یتعارض مع مصلحة العمل؟

اجلواب :ال جتوز خمالفة عقد التوظیف وان مل تتعارض مع (مصلحة العمل).

السؤال :شخص یشتغل يف دائرة حكومیة براتب شهري هل جیوز له التغیب وعدم االلتزام
بالعمل ال لسبب ویقبض راتبه كامالً؟

اجلواب :ال جيوز.

(عن موقع السيد السيستاين االلكرتوين )sistani.org
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الطرف اآلخر هو الكافر(((.

إن ما يالحظ يف حاالت كثرية من هترب املوظف من وظيفته،
بل وأحيانا االشتغال يف وظيفتني (اس ًام) وعدم القيام بمقتىض أي
منهام (عمالً) من أجل استالم الراتب ،هو استحالل للامل من غري
ومثل ذلك عن السيد اخلوئي فقد وجهت له األسئلة التالية:

السؤال :هل جيوز هترب املوظف من عمله ،أو الغياب بعض الوقت إذا مل يكن مسموحا
له؟ ..وهل يستحق الراتب كامالً؟

اخلوئي :ال يسمح التهرب بيشء مما استؤجر عليه ،وال يستحق معه متام األجرة ،إال برضا
املستأجر ،وال ّله العامل.

السؤال :هل جيوز للعامل ،أو املوظف يف الدوائر احلكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة،
أو بدون ذلك يف أيام العرشة األوائل من املحرم والعرشين من صفر ،وذكرى وفاة
النبي Aأو وفاة أمري املؤمننيE؟
اخلوئي :إذا كان خالف النظام ،ويأخذ مع ذلك راتب وظيفته فال جيوز ،وال ّله العامل.

السؤال :هل جيوز التهرب من الوظائف احلكومية بعض الوقت ،أو إمهال العمل؟ ..وهل
يستحق األجرة لو قام بذلك؟

اخلوئي :ال جيوز خمالفة النظام يف العمل.

السؤال :ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل ،مع كونه غري
مريض؟ ..وما حكم الطبيب املانح لإلجازة؟

اخلوئي :ال جيوز الكذب

((( كام هو يف إجابة السيد اخلوئي ووافقه فيها التربيزي عىل سؤال:

لو كان املوظف يعمل يف رشكة كافرة ..فهل جيوز له التهرب من العمل؟ ..وهل يستحق كامل
األجرة؟
اخلوئي :ال يصح ذلك ،وإنام الالزم يف استحقاق األجرة الوفاء بام استؤجر عليه ،وال ّله العامل.
(عن موقع الرساج).
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وجه حق..

وربام يفكر البعض من هؤالء بأن (الكبار) ينهبون البلد بالطول
والعرض ،ويرسقون باملاليني فال ضري عليه بعدما كان يرى نفسه
صاحب حق منهوب أن يقوم بالسيطرة عىل بعض األشياء يف دائرته! أو
أن يسلب ما يستطيع بجهده مع تأمني نفسه عن العقوبة!

غري أن هذه الفكرة ال تعدو فكرة أن األوطان هي ( َمنهبة)! وهي
غري صحيحة سواء كانت احلكومة القائمة رشعية أو غري رشعية ،إذ
عىل األول من الواضح أنه ال جيوز لإلنسان أن يأخذ بمفرده ما مل يفرز
كحق شخيص له ،وعىل الثاين غاية ما يقال أن ما هو حتت يد احلكومة ـ
والفرض أهنا غري رشعية ـ فسبيله أن يرجع فيه إىل احلاكم الرشعي وهو
الفقيه املجتهد ..وبحسب الفتاوى فإهنم مل يأذنوا يف ذلك.
3 .3حفظ العامل أدوات العمل:

إذا كانت األدوات التي يعمل هبا العامل لرب العمل ،فإن العامل
يكون مسؤولاً عن حفظها ،وال جيوز هلا التفريط فيها أو استهالكها
بشكل غري متعارف ..فالسيارة التي يسوقها العامل هي بمثابة األمانة
لديه ،وعليه أن حيافظ عليها ـ بالنحو املتعارف ـ فال يسبب تلفها أو
خراهبا ..وأدوات املصنع الذي يعمل فيه كذلك ،وآالت الزراعة التي
يزرع بواسطتها يأيت فيها كلها نفس الكالم.
وربام يتصور البعض أن رب العمل يربح علينا كثري ًا ،ويستثمر
جهدنا ويتحقق له األموال الطائلة بينام ال يعطينا من الراتب إال أقله،
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فال ضري من تفريطنا بأدواته أو إتالفنا إياها ،فهو يعترب نوعا من اسرتداد
احلق الذي لنا يف ذمته ،وهو أشبه باملقاصة!
ِ
ب
غري أن هذه الفكرة خاطئة متام ًا ،فباإلضافة إىل أن{ال َّل ُه ال يحُ ُّ
ا ْل َف َسا َد}((( ،وأن ذلك من مصاديق خيانة األمانة وال ّله يقول { َيا َأ َ هُّيا
ِ
الر ُس َ
ول َوتخَ ُونُوا َأ َمانَاتِك ُْم}((( ،فإن املقاصة
ا َّلذي َن آ َمنُوا ال تخَ ُونُوا ال َّل َه َو َّ
بني طرفني ـ يف موارد جوازها ـ ال تعني إلغاء العقود بني األطراف وال
تكون حاكمة عىل { َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود} يف كل مواردها..
ُ
ْ
وإنام هي يف مواضع معينة ،ليس منها املوضع املذكور آنفا ،إذ
جمرد تصور العامل أن رب العمل يربح من عمله ـ العامل ـ كثري ًا وأنه
ال يعطيه بمقدار حقه ـ كام يتصور ـ ال يسوغ له التفريط بأدواته أو
ممتلكاته ..وموضع املقاصة هو ما إذا كان الطرف الذي يراد االقتصاص
منه يعرتف بحق للمقتص ،ولكنه ال يدفعه إليه عصيانا ،أما إذا كان
بينهام عقد يراه رب العمل منصف ًا وال يعرتف بحق للعامل أكثر مما هو
منصوص عليه يف العقد ،فال جيوز املقاصة! عىل أن اإلتالف لألدوات
ليس من املقاصة يف يشء!

((( سورة البقرة ،اآلية.205 :
((( سورة األنفال ،اآلية.27 :
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تقديم عام

شهدت العالقة بني العامل ورب العمل مراحل خمتلفة يف تاريخ
اإلنسان:

املرحلة األوىل :كانت تقوم عىل أساس إعطاء كامل احلق لرب
العمل وصاحب املال بحيث يستنزف جهد العامل كله ،وال يعطيه ـ لو
أعطاه ـ غري يشء يسري من أسباب العيش متكنه من العودة إىل اخلدمة يف
مزرعة صاحب املال ذلك.
بل كان صاحب العمل يتعامل مع ذلك اإلنسان العامل لديه
معاملته مع أي حيوان يملكه أو سلعة يقتنيها ،فيحافظ عليه ال جلهة
كرامة نفسه أو حقه يف احلياة وإنام ألجل أن خيدم ويعمل لديه ..وأظهر
صور هذه املرحلة متثلت يف الرق واالستعباد للبرش الضعفاء .حيث كان
مالك املال يبيع ويشرتي يف هؤالء كام يبيع فرسا أو يشرتي بقرة!
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املرحلة الثانية :جاءت يف فرتة متأخرة حيث تغري هذا الشكل من
العبودية واالسرتقاق إىل صورة أخرى سميت باإلقطاع ،كان بعض
مالك األرايض الواسعة يستخدمون أعداد ًا كبرية من املحتاجني ،وكان
الفقري الذي ال يملك قوت يومه وال يستطيع أن يعمل لنفسه ،جيد نفسه
منساقا للعمل ضمن جمموعة كبرية من أمثاله (بعقد) جمحف إىل أقىص
الدرجات بينه وبني مالك األرض فربام كان يعمل طيلة هناره يف مقابل
مقدار شبع بطنه لكي يعمل لليوم التايل وإال لو كان يمكن أن حيرم
من الطعام ويستطيع العمل لكان حيرم من ذلك ،وأمر األجور مل يكن
داخال يف مفهوم تلك الفئات اإلقطاعية التي كانت ترى نفسها متفضلة
عىل ذلك اإلنسان بتشغيله لكي ال يموت جوعا.
وكان هذا العقد الذي مل يكن مكتوبا أو ملزما ملالك األرض
وصاحب العمل كان ملزما للعامل بقوة األمر الواقع واحلاجة .وربام
يعجز العامل لكرب سنه عن العمل فيأيت ولده الشاب للعمل ،ولكن
بنفس الرشوط واإلجحاف.

املرحلة الثالثة :هي التي تنتمي إىل العرص احلديث والتي استطاع
فيها اإلنسان أن يتجاوز املرحلتني السابقتني رسميا((( ،فيحرم الرق

((( بالرغم من ذلك إال أننا نشهد بني فرتة وأخرى نامذج حلاالت من االستغالل تصل إىل درجة
أسوء أنواع الرق ،كام ذكرت ذلك بعض الصحف ،حيث رفعت إحدى مجعيات حقوق
اإلنسان يف اسبانيا دعوى قضائية عىل مالكني ملزرعتني تتهمهام االستعباد واالسرتقاق ملن
هم حتت أيدهيام من العاملني ..وقصة هذين أهنام كانا يلتقطان العرب املهاجرين بصورة
غري رسمية من املغرب العريب إىل اجلهة األخرى ،فيقومان بعد استالمهام املهاجرين بإتالف
الوثائق الرسمية واملستندات ،فتشتد حاجة هؤالء املهاحرين ألرباب عملهم ،حيث ال
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واالستعباد ،وأن يلغي نظام اإلقطاع  ،ومن خالل الثورات الشعبية،
والقوانني الدولية ،تم التوصل إىل صيغ منصفة إمجاالً بالنسبة إىل
العامل.
غري أن القضية األساس مل تنته بتقنني القوانني ،وإنام هي يف تغري
الثقافة احلاكمة عىل العالقة بني العامل ورب عمله ،ولذلك وجدنا
انه بالرغم من وجود قوانني كثرية يف الرشيعة اإلسالمية إال أن حقوق
الكثري من العاملني ال وجود هلا يف كثري من البيئات اإلسالمية.

وأوضح مثال عىل ذلك هو تعامل األرس مع العامالت املنزليات..
فإننا نلحظ يف كثري منها انتهاك ًا كام ً
ال حلق العاملة كإنسانة ،وكمسلمة،
وجتاوزا للقانون اإلسالمي الذي يفرتض إتباعه يف هذه املسائل.

وال نريد أن نعمم هذه احلالة السلبية ،فإن اجلانب اآلخر من املسألة،
وما فيه من تعامل مثايل ،وأدب رشعي ،تقر به عني الناظر ،ويشعر معه
بقدرة اإلسالم عىل هتذيب الطباع وتقويم األخالق لتصبح يف املستوى
األعىل.
لكن حيث أننا هنا يف مقام املعاجلة ،فسنركز عىل حاالت املرض،
واجلهات السلبية..
يعرفون اللغة ،وال يتمكنون من الظهور العلني لعدم وجود وثائق هلم ،ويضطرون إىل
العمل من رشوق الشمس إىل غروهبا يف مقابل ودبة طعام تشتمل عىل احلساء واخلبز فقط
وبعد أربع سنوات ذبلت أجسامهم ولوال أن أحد املارة قد عاينهم وأخرب عنهم لكانوا قد
ماتوا جوعًا!
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وجود الخادم((( بين رأيين:

ال؟

هل ينبغي أن يكون يف املنزل خادمة تعني ربة البيت يف أمورها أو
يذهب إىل األول فريق وللثاين آخر.

وحجة الثاين :أن من املفروض أن تقوم الزوجة يف منزهلا بأعامل
املنزل ،وعندما ال تستطيع أو تقرص هبا القدرة فليساعدها زوجها أو
أوالدمها ،فإن ذلك مما يكسب املرأة التي تعمل يف بيتها الثواب واألجر
ـ كام ورد يف الروايات ـ ،والرجل أيض ًا حيث (العاملون يف بيوهتم
هم الصديقون من أمتي) ،إضافة إىل أنه جيعل العالقة الزوجية أروع
وأفضل ،حيث يشعر الزوج أنه حمل اهتامم زوجته يف إعداد طعامه
ورشابه ،ومالبسه وسائر أموره ،فإن هذه اللمسة احلانية ال شك ختلف
األثر األكرب يف نفسه فينعكس ذلك بصورة إجيابية يف عالقته بزوجته.
والزوجة بدورها تشعر بشعور خاص وهي تعد الطعام ألرسهتا،
وهتيأ األمور لزوجها ،فتستديم هذه العالقة واملحبة صاعدة منها ونازلة

((( اخلادم يف اللغة من يعمل يف خدمة غريه ،ويطلق عىل الذكر واألنثى من دون إضافة تاء
التأنيث يف األنثى لكن حيث أن االصطالح املتداول هو بإضافتها ،واحلديث موجه هلذه
الفئة التي ال تالحظ هذا األمر بل ربام كان مستنكرا عندها التعبري عن األنثى التي تعمل
يف اخلدمة باخلادم( ..اعرتض أحدهم بقوة أنه كيف سألت الزهراء أباها خادما!! وأنه
كيف يدخل عليها وهي بضعة املصطفى! ومل يلتفت إىل هذا املعنى) ..لذلك سوف نعرب
عنها باخلادمة مع أنه ليس األوىل .وربام يستعيض البعض بكلمة الشغالة لنظرهم بأن كلمة
اخلادمة حتمل من معاين التحقري ما ال حتمله كلمة الشغالة ،لكنه غري صحيح ،فال فرق يف
هذه اجلهة.
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منه إليها ..وهذا بخالف ما إذا رأى الزوج أن طعامه مصنوع بيد
اخلادمة ،وأموره راجعة إليها ،حيث ال تعلم زوجته عام حيتاج إليه ،وال
تعرف أين تقع مالبسه!
كام أن لوجود اخلادمة ـ يقول أصحاب هذا الرأي ـ أثارا سلبية يف
املنزل فهي تتطلع بحكم وجودها عىل خصوصيات الزوجني ،حيث
ال يستطيع الزوجان أن يعيشا حتى يف بيتهام بصورة رسمية ـ إذ البيت
حمل االسرتخاء ـ فإذا انطلقا عىل سجيتهام فإن اخلادمة املشغولة باخلدمة
ذاهبة وآتية ال ريب سوف تتطلع عىل ما خيفياه من توافق أو خالف
بينهام!

بل ربام كان هلا دور يسء يف تعميق اخلالف لو كان ـ من حيث تريد
أو ال تريد ـ ال سيام إذا كانت تتحىل بميزة مجالية! فإذا كانت الزوجة
يمكن أن ترد كالم زوجها وختشن له القول ،فإن تلك (األنثى) ال
تعيص له أمر ًا! يف مقابل مبلغ بسيط من املال رأس كل شهر!
ويذهب أصحاب الرأي األول :إىل رضورة وجود اخلادمة يف هذا
الزمان ،حيث أن البيوت مل تعد كالبيوت يف السابق من حيث املساحة
الكبرية وحجم األجهزة واملتعلقات الكثرية فيها ،والتي حتتاج إىل عناية
وتنظيف ،مما ال تستطيع معه املرأة القيام بكل هذه املهامت ،ويف نفس
الوقت تكون قادرة عىل إرضاء الزوج ومتطلباته .وال سيام لو كانت
عاملة كام هو احلال يف الكثريات يف هذا الزمان ،حيث يكون العمل
بالنسبة هلا أمر ًا رضوري ًا ..فال بد إذن من وجود اخلادمة.
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بل يمكن القول إن بعض الناس ممن يكون وقتهم حمسوبا بالساعات
والدقائق يف قيمته ،كالتاجر واملفكر والسيايس والعامل ومن شاهبهم ،ال
ينبغي هلم أن ينشغلوا باألمور احلياتية إال بمقدار الرضورة وال يرصفوا
أوقاهتم إال يف ما ينتج هلم نتائج مهمة ،وليس منها تنظيف املنزل وغسل
الفناء! كام أن احلالة االجتامعية للشخص ربام تفرض عليه بعض القيود
يف هذه الناحية ولعله هلذا السبب كان يكره للرجل السرَّ ي (الرشيف
وذي الشخصية اإلجتامعية الكبرية) أن يبارش صغائر األمور كام يف
الرواية.

وعىل أي حال ،فإن يف كال الرأيني جهة صواب ،ويبقى حتديد
الشخص لنفسه فإن كانت األرسة تستطيع االستغناء عن اخلادمة،
فذلك أفضل ملا سبق ذكره ،وإن كانت ال تستطيع جلهة من اجلهات
فال بد أن تالحظ تقليل اجلوانب السلبية مهام أمكن من وجود شخص
غريب يف داخل املنزل ،وأن تلتزم مع اخلادمة باألطر الرشعية الصحيحة
من التعامل معها.
وبعبارة أن وجود اخلادمة يف املنزل جيب أن يكون منشؤه من احلاجة
أو الرضورة ،ال من املباهاة والفخر ،بحيث ترى املرأة أن فالنة قد جاء
هلا زوجها بخادمة ،وإذا كان فالن حيب زوجته فليأت هلا كذلك! وأهنا
ليست أقل شأنا منها حتى ال تكون لدهيا اخلادمة! أو أن تكون بالنسبة
للرجل جزءا من املظهر العام و(الربستيج) عندما خيرج! فكام أنه لديه
سيارة من املوديالت العالية وحيب أن يتظاهر هبا فكذلك يوجد لديه
خادمة أو أكثر!
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وعىل كل حال فنحن اليوم لسنا يف صدد إقرار أن تكون اخلادمة
أو ال ،وذلك أن عدد اخلادمات يف دولنا العربية واإلسالمية قد جتاوز
املعدل املعقول! فال معنى للحديث عن أنه هل يكون أو ال يكون ،وإنام
ينبغي البحث عماّ ذا بعد وجود هذا العدد الكبري يف بيوتنا ،وكيف ينبغي
أن نتعامل معهن ،بالنحو الذي يريض ال ّله عز وجل ويقيض حاجاتنا.
العاملة المنزلية:نظرة سلبية وتعامل خشن:

ِ
املالحظ حلال العوائل ـ وال سيام
االنطباع األول الذي خيرج به
النساء ـ مع اخلادمات هو انطباع سوداوي سلبي للغاية ،فال جتلس
جملس ًا إال وتكون سرية اخلادمات ،و(بالوهين) عىل طرف اللسان .وال
تفتح موقعا إلكرتونيا فيه هذا املوضوع إال وجتد الكيل قد فاض بذكر
سيئاهتن ،وتتصور أن نتيجة هذا هو التقليل من االعتامد عىل اخلادمات،
لكنك واهم ..فنفس التي تنتقد اخلادمات ال تستطيع أن تبقى ملدة شهر
من دون واحدة منهن! وربام ساءت عالقتها بزوجها ألنه تأخر يف
استقدام عاملة منزلية بديلة.

وسوف نذكر هنا جانبا من الرؤية السلبية للعامالت املنزليات،
ونتبع ذلك ببعض التوجيهات اإلسالمية والفتاوى التي تنظم عالقة
هذه العامالت مع خمدوميهن وأرباب عملهن ..وال ينبغي أن يفهم أن
هذه مفردات النظرة أو التعامل موجودة لدى العائالت ،إذ ال يصح
التعميم ،فهناك صور ـ قد تكون عزيزي القارئ أحد مكوناهتا ـ تثري يف
املالحظ اإلعجاب بمستوى القيم األخالقية التي تنظم العالقة بني رب
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العمل والعاملة املنزلية.

1 .م�شروع م�ؤامرة م�ستمر على العائلة:
هناك بعض األرس التي تستقدم العاملة املنزلية تنظر إليها منذ اليوم
األول الذي تطأ قدمها البيت ،عىل أهنا مرشوع مؤامرة ،وخطة كيد،
فهي ما جاءت إال لكي تفسد ما بني الزوج وزوجته (بالسحر) ،أو تغري
الزوج وتستميله لكي ينجذب إليها .أو عىل األقل لكي تغوي األوالد
البالغني وتوقعهم يف شباكها ،أو أهنا تعذب وتؤذي األوالد الصغار،
يف غياب والدهيم ..فهي يف حالة مؤامرة مستمرة ..لذلك جيب أن يتم
الشك فيها دائام ،وأن ترا َقب كام يراقب املجرم ،وهكذا فهي متهمة إىل
أن تنتهي مدة عقدها وعملها ،وترحل وهي ال تزال حمل التهمة ،فال بد
من تفتيشها لعلها رسقت حيل أهل البيت ،أو أخذت أشياءهم اخلاصة
حتى تعمل هلم (سحر ًا) يف بلدها..

وهكذا تفتعل القصص من ال يشء ،وتعظم القصص الواقعية
الصغرية ،وتفرس احلوادث البسيطة! فإذا رؤيت تزرع حبة بطيخ
يف احلديقة فهذا سحر تدفنه! ،وإذا مجعت شعر األطفال من الغرفة
للتنظيف ،فهذا من أجل أن تذهب به معها ..إىل غري ذلك.
ويرتتب عىل هذا أن الزوجة إذا ساءت عالقتها بزوجها إلمهاهلا،
أو سوء تعامله ،فليس مها السبب وإنام السبب هو (عمل السحر) الذي
قامت به اخلادمة! وإذا فشل ولدمها يف الدراسة ،ورسب يف االمتحان،
فلس السبب أنه ال يذاكر درسه ويقيض وقته يف النوم ،ومشاهدة التلفاز
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وإنام بسبب العاملة املنزلية! وهكذا ..وهو أسهل طريق ل ّلهرب من
حماسبة النفس ،وإلقاء اللوم عىل الغري.

ويف أقل الفروض فإن هذه العاملة ـ يف رأي ربة البيت ـ تتعمد
مضايقتها ،وتتقصد خمالفتها ،وال تقوم بأعامهلا إال بالنحو الذي يغضب
ربة البيت! وهي التي ستسبب هلا أمراض القلب والضغط والسكر!

والغريب يف ذلك أهنا مل تأت هي إليهم ،وإنام هم ذهبوا وراءها
وجلبوها من أقىص بالد األرض! وهي ال تعرفهم مسبقا ،ولن تتوقف
عندهم بعد انتهاء عقدها ومصلحتها معهم ،وبالتايل ال عداوة كام ال
حمبة سابقة بينها وبينهم ،إنام حمبتها للراتب الذي تستلمه.ولكن هؤالء
يتعاملون معها مبدئيا وكأهنا قد قدمت ألجل حتطيم هذه العائلة ،ويظهر
هذا يف ألفاظهم معها ،وتعاملهم إياها ،وسوء ظنهم هبا!
ال ننكر أن هناك بعض العامالت سيئات ،وخصوصا وأهنن قد
جئن من بيئات ليست نظيفة بالرضورة ،وال يتمتعن بالتايل بمستوى
أخالقي أو هتذيبي رفيع ،فإذا وجدن جماال هلن يف هذا البيت ليلعبن فيه
بشكل يسء فلن يقرصن! وال ريب أن بعضهن لسن عىل مستوى من
احرتام الشخصية وال يعرفن احلدود ،فإذا رأين أن رب البيت يمكن
استاملته ولو باملوضوع اجلنيس يف مقابل املال ،فال مانع لدى بعضهن!
لكننا نعتقد أن ليس الكل هكذا وال النسبة الغالبة ،بل وال
الكثرية ..وإنام هن يمثلن جمتمعا برشيا عاديا ،فيه اخلري والرش ،متام ًا
مثلام هو املجتمع الذي يعملن فيه ،ومثل العائلة التي يسك ّن فيها ،ففيها

156

العالقة بين أرباب العمل والعاملة المنزلية

من عنارص اخلري ومن عنارص الرش..

إن وجود مئات اآلالف من العامالت يف بعض جمتمعاتنا ،ال جيعل
مئة أو ألف حادثة سيئة عنوانا عاما هلن ،فقد يكون ذلك بنسبة واحد
يف املئة أو اثنني يف املئة وهي ال تعد شيئ ًا كثري ًا  ،ولو قايسناها بام هو
موجود يف هذه املجتمعات من االنحراف وقارنّا النسبة املئوية لوجدنا
شيئ ًا كبري ًا يف جهة االنحراف يف املجتمع.

2 .م�شروع لذة وا�ستمتاع:
خيلط بعض أرباب العمل بني وظيفة اخلادمة ،ووظيفة اجلارية
(وبنت اهلوى) ،فيتصور أن هذه العاملة املنزلية التي جاءت من بلدها
إىل بلد آخر ومن بيتها إىل بيت آخر ال مانع عندها من بيع اللذة ،وإال
فكيف جاءت؟

واحلقيقة أن هذا اخللط املتعمد يف بعض األحيان ،يباين الواقع
وينافيه ..ذلك أن حال العاملة املنزلية هو حال غريها من العامالت،
وإن اختلفت جماالت العمل ،فكام أن تلك العامالت (من ممرضة يف
املستشفى ،وسكرترية يف الرشكة ،ومضيفة يف الطائرة ..وغري ذلك)
يقدمن عىل بيع خربهتن عىل رب العمل يف مقابل أجر ،فالعاملة املنزلية
تقدم عىل بيع جهدها العضيل يف مقابل األجر..
وقد تكون بعض العامالت املنزليات كام أسلفنا القول ،ال مانع
لدهيا من احلصول عىل املال حتى يف مقابل بيع اجلنس واللذة لكن
هذه احلالة هي االستثناء ،فإن األعم األغلب منهن ،مثلام هو احلال
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يف املجتمع البديل الذي يعملن فيه ،حمافظات عىل رشفهن ،وعندما
يتصورن بوجود نية سيئة لدى خمدومهن يف استغالهلن جنسي ًا فإهنن
يدافعن عن رشفهن برشاسة تصل أحيان ًا إىل القتال.

وسيأيت يف احلديث عن توجيهات الدين يف هذه اجلهة إىل أنه جيب
عىل البالغني يف املنزل أن يتعاملوا مع العاملة تلك معاملة األجنبية ،فال
ينظروا إليها نظرة شهوية ،وال مالمسة ،فضال عن سائر األمور اجلنسية
األخر.

3 .عدم تقدير الأو�ضاع الخا�صة بالعاملة:
إن العاملة كسائر البرش (ومن العجيب أننا نحتاج إىل تأكيد هذا
األمر!) فهي متر بفرتات إقبال وإدبار ،وهلا فرتة يف الشهر استثنائية هي
فرتة الدورة الشهرية حيث تتعكر نفسيتها غالب ًا ،ويتعب بدهنا عىل أثر
ذلك ،وهي باإلضافة إىل ذلك تعيش يف الغربة عن أهلها وما خيلفها
هذا األمر من توتر يف نفسها وعواطفها ال سيام إذا كانت متعلقة بأهلها
كثري ًا ،أو كانت ذات زوج وأطفال..

وبعض العوائل ال تتفهم مثل هذه الظروف فرتيد من العاملة أن
تعمل ليل هنار بجد ونشاط ،وابتسامة أيض ًا ،فال جيوز هلا يف نظرهم
أن تتجهم! أو تقطب ،بل ال بد أن تكون مبتسمة وتتحمل اإلهانات
اللفظية وغريها بصرب!
ويف كثري من األحيان ال تعرف العائلة شيئ ًا اسمه القانون أو حقوق
العاملة يف أن تسرتيح ،وأن تأكل بالشكل املتعارف أو املعقول ،فهم
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يريدون منها أفضل العمل ويعطوهنا أسوء الطعام ،وبقايا املائدة! وال
بد أن تكون مستجيبة ملطالبهم،فإذا سهر األوالد فال بد أن تسهر معهم،
ولو كانت ال بد أن تستيقظ يف اليوم التايل من الفجر ألمور البيت! وأما
وجود عطلة لدى العاملة يف األسبوع فهو لدى بعض العوائل أشبه
بالطرفة والنكتة منه باجلد!

4 .تعر�ض العامالت لالعتداء النف�سي والبدني:
إن الرصاخ عىل العاملة وشتمها ،ومناداهتا بأسوأ النعوت يف بعض
العوائل هو احلالة الطبيعية ،وهتديدها بالرضب وأحيانا تنفيذ التهديد
من قبل املخدومة وربة البيت ،هو حالة شائعة يف هذه العوائل.

ويربر هؤالء مثل تلك السلوكيات بأنه ال بد أن (تشوف العني
احلمرا) حتى تستجيب بالعمل اجلاد ،وأما لو رأت تراخيا أو حمبة أو
عطفا فإهنا لن تعمل بشكل جيد.

وهذا كام هو معلوم خمالف آلداب الدين ،وخمالف للواقع ،فإن
يظ ا ْل َق ْل ِ
الواقع يتحدث عن اجتاه معاكس إذَ { :ل ْو ُكن َْت َف ّظ ًا َغ ِل َ
ب
ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك}((( .ومن املعلوم أن املعاملة الطيبة والتشجيع
املستمر ،واالستعانة باحلوافز جتعل العامل أكثر عطاء وإخالصا.

إن التقارير احلقوقية تتحدث عن حاالت كثرية من التجاوز عىل
حقوق العامالت ،سوف نتعرض لبعضها فيام يأيت من األسطر ،ولسنا يف
صدد اإلدانة أو التشهري وإنام يف صدد إعطاء صورة عن هذه االنتهاكات

((( سورة آل عمران ،اآلية.159 :
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لنرى حجم الفاصلة بني هذا التعامل وبني توجيهات اإلسالم.

يف مرص :حتدثت وسائل اإلعالم عن نموذج من التعامل اليسء
عندما احتجزت السلطة القضائية إحدى املمثالت املعروفات عىل
خلفية تعذيب خادمتيها،وقالت صحيفة الوفد أن حتقيقات النيابة العامة
قد كشفت عن قيام املتهمة بحبس وتعذيب خادمتيها (ومها مرصيتان)
أيض ًا بالكي بسكني حمماّ ة عىل النار ،وإحداث عاهات مستديمة بأنحاء
متفرقة من جسد األوىل ،وقامت والدهتا بشل حركة إحدامها وتقييدها؛
وبالتايل قامت املمثلة املتهمة بتجريدها من مالبسها وكشف عورهتا
ومالمسة موضع عفتها ،مستخدمة سكين ًا ساخنة!!(((.

ويف لبنان :كشفت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومان رايتس
ووتش) أن خادمة واحد متوت يف لبنان كل أسبوع تقريب ًا ،من جمموع
ما يقدر بنحو  200ألف خادمة مهاجرة يعملن يف املناطق اللبنانية
املختلفة.

ويعترب االنتحار والسقوط أثناء حماولة الفرار من مستخدميهن
وعدم تلقي العالج من األمراض هي األسباب الرئيسية للوفاة .ونادر ًا
ما حياكم املستخدمون.

ومن هذه احلاالت شابة أثيوبية تبلغ من العمر  25عام ًا ،ال تزال
ترقد يف مستشفى حكومي ،وقد وضعت ضامدات عىل جروحها يف
مستشفى حكومي بعد أن سقطت من رشفة بالطابق الثاين عرش .وتقول

((( www.islamonline.net
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ان مستخدمتها اللبنانية دفعتها.

وتقول املرأة ،والتي ختاف بشدة من نرش اسمها «السيدة طلبت
مني أن أنرش املالبس .ثم جاءت ودفعتني من خلفي» ،مضيفة أن
مستخدمتها هددهتا وارتكبت انتهاكات بحقها كثريا .وأضافت املرأة
املصابة التي ال يزال بوجهها كدمات بعد مرور شهر «السيدة كانت
تقول يل >سوف أسكب زيتا ساخنا عليك< هلذا أخفيت الزيت .كانت
تأخذ سكينًا وهتدد بقتيل .كانت ترضبني باألحذية وجتذب شعري حتى
جترين عىل األرض»(((.

ويف السعودية :حيث يذكر أن عدد اخلادمات اإلندونيسيات
العامالت يقدر بـنحو  700ألف خادمة ،طبق ًا للقنصل اإلندونييس
يف جدة ،قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قتل اثنتني من
العامالت املنزليات األندونيسيات عىل يد أصحاب العمل يف اململكة
العربية السعودية هو داللة عىل الفشل يف حماسبة أصحاب العمل عىل
اإلساءات اخلطرية .كام تسبب الرضب املربح عىل يد أصحاب العمل يف
إصابة اثنتني أخريني من العامالت املنزليات األندونيسيات بإصابات
خطرية.
وكان سبعة من أفراد العائلة التي تعمل لدهيا أربع (!!) نساء
أندونيسيات كعامالت منزليات قد قاموا برضهبن يف أوائل أغسطس/
آب بتهمة ممارسة «السحر األسود» عىل ابن األرسة املراهق .وقد

((( العربية نت .

من فقه العالقات االجتماعية

161

توفيت اثنتان ،متأثرتني بجراحيهام .وتتلقى األخريان عالج ًا يف وحدة
العناية املركزة بمجمع الرياض الطبي .وقد قامت السلطات السعودية
باحتجاز أصحاب العمل(((.

ويف الكويت :حتدث تقرير املنظمة املذكورة عن انواع من االنتهاكات
ويبدأ التقرير بحكاية اخلادمة السريالنكية «ماري آن ك» التي رضهبا
خمدومها الكويتي رضبا مربحا بعد أن رآها تتحدث إىل صديقها فسلمها
إىل الرشطة ،وتقول ماري« :لقد اعرتفت أمام الرشطة؛ ألنني كنت
خائفة ،فقد كانوا يصيحون يف وجهي ،ويصفعونني عىل وجهي ،ومل
يكن معي حمام يف أثناء االستجواب» ،ويضيف التقرير أن اخلادمات
يتعرضن يف الكثري من دول اخلليج للحرمان من حقوقهن ،وال جيدن
الفرصة الكافية للجوء إىل القانون عندما يتعرضن للتمييز واالستغالل
واإلمهال التام يف البلدان املضيفة.
ويف الكويت :ذكرت إحدى الصحف((( خرب مقتل إحدى
اخلادمات عىل يد ربة عملها حتت عنوان 10(:سنوات لفتاة رضبت
خادمتها حتى املوت):
حكمت حمكمة اجلنايات باحلبس عرش سنوات لفتاة وبتغريمها
مبلغ  750دينار ًا عن هتمة الرضب املفيض للموت وتتلخص الواقعة يف
أن املتهمة باعتبارها من غري حمددي اجلنسية طلبت من صديقتها املواطنة
ان تستقدم هلا خادمة عىل كفالتها لتعمل يف مسكنها فاستجابت هلا

((( http://hrw.org

((( النهار عدد  1429/1/17نسخة الكرتونية.
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وأحرضت اخلادمة املجني عليها من مكتب اخلدم إىل منزهلا الذي تقيم
فيه بمفردها إال أنه أثناء وجود املجني عليها لدى املتهمة قامت األخرية
باالعتداء عليها بالرضب مرات عدة ما دفعها إىل اهلروب من مسكنها
والتوجه وهي مصابة يف رأسها إىل املكتب ذاته مبدية أمام القائمني
عليه عدم رغبتها يف االستمرار بالعمل لدى املتهمة لتعرضها للرضب
من قبلها ،إال أن املتهمة حلقت باملجني عليها حيث تواجدت وبررت
رضهبا هلا بأهنا أتلفت هلا جهاز حاسب آيل ثم رضبتها أمام صاحب
املكتب واصطحبتها معها إىل مسكنها لتواصل مسلسل االعتداء البشع
عليها وتلحق هبا إصابات متعددة دون ان متكنها من احلصول عىل
الرعاية الطبية الالزمة ما أدى إىل وفاهتا دون ان تقصد من ذلك قتلها!!
وإذ أبلغت املتهمة شقيقها بالواقعة الذي بدوره أبلغ اجلهات املسؤولة.
وسألت النيابة العامة صديقة املجني عليها وشقيقها فشهدا بمضمون
ما حصلته املحكمة من وقائع الدعوى وأضاف شقيقها ان املتهمة سبق
اهتامها بإلقاء خادمتها السابقة من رشفة مسكنها وأنه طلب منها عدم
استقدام أية خادمة خوف ًا عىل اخلدم من غضبها..

وهكذا تتعدد احلوادث وتكثر يف كثري من بالد املسلمني ،ولو أردنا
تتبعها لطال املقام ،ولكننا أوردنا هذه الوقائع املوثقة كشاهد عىل ما هو
حاصل..

هدى اإلسالم في التعامل مع الخدم:

لو تأملنا يف حياة املعصومني ،Bوتعاملهم مع خدمهم ،لرأينا
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العجب ،فبالرغم من أن بعضهم كانوا (ملك يمني) وكانوا ـ بحسب
مقاييس تلك األزمنة ـ مملوكني ألرباهبم ،إال أن التوجيه اإلسالمي كان
رصحيا ،يف جهة اعتبارهم (إخوة) وأن كوهنم حتت يد املالك ال يلغي
إنسانيتهم ،وإنام حيمل املالك مسؤولية إضافية يف رعايتهم والعطف
عليهم!
ففي احلديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري عن رسول ال ّله Aإشارة
إىل هذا املعنى ،قال املعرور بن سويد :رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة
وعىل غالمه حلة فسألناه عن ذلك؟ فقال :إن رسول ال ّله Aقال له:
(إخوانكم خولكم جعلهم ال ّله تعاىل حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فان
كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)(((..
وروي عن أنس بن مالك أنه قال خدمت النبي Aتسع سنني فام
أعلمه قال يل قط هال فعلت كذا وكذا وال عاب عيل شيئ ًا قط(((.

وعن خمتار التامر أن عيل بن أيب طالب ،أتى سوق الكرابيس
(الثياب) فوقف عىل غالم فقال :يا غالم عندك ثوبان بخمسة دراهم؟!
قال نعم عندي فأخذ ثوبني أحدمها بثالثة دراهم واآلخر بدرمهني.
ثم قال :يا قنرب خذ الذي بثالثة!! فقال قنرب :أنت أوىل به تصعد املنرب
وختطب الناس!
قال اإلمام :وأنت شاب ولك رشة الشباب ،وأنا استحي من ريب

((( ) عمدة القاري 107/13

((( مسند أمحد  -اإلمام أمحد بن حنبل  -ج  - 3ص 100
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أن أتفضل عليك ،سمعت رسول ال ّله Aيقول :ألبسوهم مما تلبسون
وأطعموهم مما تطعمون(((.
وكذلك نقرأ يف سرية اإلمام الرضا Eانه كان جيلس عىل مائدة
واحدة مع خدمه ومماليكه ومواليه ،األمر الذي يعترب خالف العرف
االجتامعي اخلاطىء القايض بالتميز عىل هؤالء .حتى اقرتح عليه بعض
أصحابه وإنطالق ًا من هذا العرف أن يتميز عليهم وان يعزل للخدم
واملامليك مائدة فرفض ذلك .بل ربام قام Eبمناولة خدمه الطعام،
ففي اخلرب عن نادر اخلادم :كان أبو احلسن الرضا Eيضع جوزينجة
عىل األخرى ويناولني.

وبينام اعتاد البعض من الناس لزيادة األهبة واملظاهر الكاذبة،
اعتادوا ايقاف اخلدم عىل رأس الضيوف ناظرين إىل األكل من غري
حاجة لوقوفهم ،فإننا نرى اإلمام الرضا Eمل يكن يستخدم أحد ًا من
خدمه ،او يرسله يف حاجة وقت طعامه إال بعد أن ينتهي من تناوله وكام
ينقل يارس اخلادم قال لنا أبو احلسن :Eإن قمت عىل رؤوسكم وانتم
تأكلون فال تقوموا حتى تفرغوا ولربام دعا بعضنا فيقال هم يأكلون
فيقول دعوهم حتى يفرغوا(((.
العامالت المنزليات في فتاوى الفقهاء:

من خالل فتاوى الفقهاء املعارصين يمكن لنا أن نالحظ جمموعة
((( مكارم األخالق .101

((( مستدرك سفينة البحار .531/6
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من القوانني التي تنظم العالقة بني العاملة املنزلية وبني خمدوميها ضمن
اإلطار الرشعي:
1 .1ما يرتبط بقضايا الطهارة:

مع فرض كوهنا مسلمة ،ال حمل للبحث ،وأما مع كوهنا (من أهل
الكتاب) كأن تكون مسيحية أو هيودية ،فهنا توجد آراء بني فقهائنا
املعارصين :القول بطهارهتم((( ،وهنا ال مشكلة ً
أصال بالنسبة ملن يقلد
صاحب هذا الرأي.

وقول آخر حيتاط وجوب ًا باالجتناب((( وهنا إما أن يلتزم مقلد
صاحب االحتياط بفتواه فيجتنب أو يرجع إىل مرجع آخر ـ يقول
بالطهارة ـ مع مراعاة األعلم فاألعلم .وهناك من يذهب إىل االحتياط
الوجويب يف االجتناب يف غري موارد العرس واحلرج.
2 .2ما يرتبط بقضايا السرت والعفة:

تعترب العاملة املنزلية امرأة أجنبية يف البيت ،ولذلك فال جيوز هلا
التكشف أما البالغني من الذكور ،كام ال جيوز نظرهم الشهوي إليها،
وجيب عليها أن تتحجب كام يتحجب غريها من النساء ،نعم لو كانت
ممن ال ينتهي إذا هني عن التكشف مل حيرم النظر إليها من قبل البالغني
رشط أن ال يكون شهويا.
((( كام ذهب إليه السيد السيستاين والتربيزي واحلكيم والسيد حممد الشريازي واخلامنئي
وغريهم.
((( كام ذهب إليه السيد اخلوئي.
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كام أنه ال جيوز االختالء هبا يف املنزل مع خوف الوقوع يف
احلرام(((.
ومن العجب أن يتصور بعض أن حكمها كحكم اجلواري أو ملك
اليمني ـ كام قد يوجد ذلك يف بعض األسئلة املوجهة يف بعض املواقع
االلكرتونية! ـ فإن مصاديق اجلارية وملك اليمني غري موجودة يف هذا
الزمان ،سواء كانت العاملة مسلمة أو كتابية..

وإذا كان النظر غري جائز فمن األوىل أن تكون املالمسة املبارشة
كاملصافحة مث ً
ال يف غري املتامثلني غري جائزة ،،فضال عن مثل التدليك!

وقد يقدم حل ملشكلة التكشف والنظر ،وهو العقد الدائم أو
املنقطع ،وهو برشوطه ال مانع منه ،فإن كانت بكر ًا فال بد بعد رضاها
وقبوهلا ـ من استئذان وليها يف ذلك ـ عىل املشهور ،وإن كانت ثيب ًا ـ أو
مستقلة مالكة ألمرها ـ فال حاجة إلذن الويل ،ويكون حاهلا حال أي
امرأة أخرى يف هذه اجلهة ،وقد تقدم تفصيل ذلك يف باب عالقة الوالد
مع األوالد ،فصل والية النكاح.
وهذا احلكم إنام هو بالنظر إىل الرأي الرشعي ،بعيد ًا عن املوضوع
القانوين والذي قد يمنع او يعاقب يف بعض احلاالت ،أو الدول ..وبعيد

((( تقدم الكالم يف موضوع االختالء باألجنبية وقلنا هناك إنه يوجد رأيان يف املسألة ،أحدمها
حيرم االختالء واخللوة مطلق ًا ،واآلخر حيرمها إذا خيف الوقوع يف احلرام  ،وإىل الثاين يشري
جواب استفتاء للسيد السيستاين ،فيه :السؤال :هل اخللوة يف البيت مع أجنبية مثل اخلادمة
أو زوجة األخ ،اخلال و ...حرام؟
اجلواب :جيوز مع اليقني بعدم الوقوع يف احلرام.
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عن أنه هل يحُ ّبذ أو ال يحُ ّبذ فلكل حادثة ظروفها املوضوعية ،وبالتايل
احلكم املرتتب عليها.
3 .3ما يرتبط باجلانب الرتبوي واألخالقي:

ينبغي أن يسعى رب العمل لتقديم نموذج أخالقي حسن للعاملة،
تتأثر به يف االلتزام الديني واألخالقي بحيث يكون ذلك السلوك داعي ًا
العاملة إىل أن تنهج نفس الطريق ،فإذا كانت كتابية وتعامل معها رب
العمل بمستوى أخالقي رفيع ،كان من املمكن أن يكون هذا داعي ًا
هلا إىل اإلسالم ،و(ألن هيدي ال ّله بك أحد ًا خري لك مما طلعت عليه
الشمس).
ويف بعض احلاالت جيب ـ أن يقوم رب العمل أو ربة العمل باألمر
باملعروف للعاملة ،مثلام هو احلال فيمن يكون حتت نظر رب العمل،
وأن ينهاها ـ وتنهاها ـ عن املنكر ،بطبيعة احلال مع توفر رشوطه من
احتامل التأثري ،وسلوك طريق احلكمة واملوعظة احلسنة يف ذلك.

4 .4ال جيوز التعدي عىل خصوصيات العاملة ،من اقتحام غرفتها
لو كان هلا غرفة أو تفتيش أشيائها الشخصية ..نعم يمكن ـ
مع احتامل إرضارها باملنزل أو أهله ـ أن تتم مراقبة أفعاهلا ،فيام
يرتبط هبذا الشأن من خالل الكامريا ،أو بطريقة مبارشة ..كام
سيأيت يف استعراض بعض الفتاوى الرصحية هبذا الشأن.
وال جيوز مث ً
ال منعها من امتالك وسائلها اخلاصة ،كتلفون
خاص ،أو شبه ذلك إال أن يكون رشط ًا يف العقد ،نعم يمكن
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أن متنع من االتصال التلفوين بجهاز املنزل ،وذلك أنه ملك
لصاحب املنزل ويستطيع ـ بناء عىل ذلك ـ أن يأذن أو يمنع!

5 .5ال جيوز حرمان العاملة من راتبها ،وال تأخريه عن موعده ـ وهو
هناية كل شهر ما مل يكن هناك اتفاق آخر ـ ولو بزعم حفظه هلا
من غري إذهنا ..كام ال جيوز اقتطاع يشء منه بعنوان العقوبة ،إال
إذا أخلت بالعمل املتفق عليه كأن متتنع عن العمل كامل املدة
أو بعضها ،فيجوز االقتطاع بحسب نسبة االمتناع .وأما القيام
بذلك ألهنا مث ً
ال جترأت عىل خمدومتها! أو أهنا مل حترتمها ،وتريد
تأديبها بذلك فهذا ال جيوز.

تعرض العاملة لإلهانات اللفظية والسباب
6 .6ال جيوز أن َّ
والشتم ،وذلك أن حاهلا يف هذا الشأن هو حال أي مسلم ،بل
حتى الكتايب املسامل ،فضال عن اإليذاء والرضب ،فال جيوز هذا
قطعا ،ومع قيام أحد به فإنه باإلضافة إىل حرمته تكليفا يوجب
دية عىل الفاعل (((.
((( يف موقع الرساج االلكرتوين وردت مجلة استفتاءات للسيد السيستاين ،ونظرا ألمهيتها وكوهنا
مفصلة يف األمور املذكورة وغريها ننقلها بنصها :السؤال :لدي خادمة اندونيسية تسكن
معنا يف البيت ،وتأكل معنا ،وأعطيها من بعض مالبيس ،واآلن اقرتب موعد سفرها ..هل
جيوز أن أفتش أمتعتها وأخذ ما أعطيتها من مالبس بغري علمها ،خوف ًا مما يقمن به من أعامل
وأسحار؟
الفتوى :جتوز مطالبتها بذلك ،وال جيوز تفتيشها.

السؤال :ما وضع اخلادمة يف املنزل من حيث عدم لبس ما يسرت ظاهر قدميها ،عل ًام أهنا ترتدي
احلجاب الرشعي ،عل ًام انه يوجد يف املنزل أوالد مرشدين وبالغني (هكذا)؟
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الفتوى :جيب عليها سرت قدميها مجيع ًا.

السؤال :امرأة رضبت خادمتها بسبب ترصفها اليسء ..فام كفارهتا إذا مل يكن الرضب
مربح ًا؟ ..وما كفارهتا إذا َأمل َّ الرضب اخلادمة؟
الفتوى :ترضيها لتعفو عن الدية ،وإال وجب عليها أداء الدية ،وهي ختتلف باختالف أنواع
الرضب ومكان الرضب.
السؤال :اخلادمة يف البيت تكون عادة مكشوفة الرأس واليدين ..فهل هناك طريقة
لالستحالل والتخلص من الوقوع يف احلرام بالنسبة إىل رب األرسة؟
الفتوى :إذا كانت ممن ال تنتهي بالنهي عن التكشف ،جاز النظر إىل كل ما جرت عادهتن عىل
عدم سرته من أعضاء البدن ،وجيوز العقد عليها دائ ًام او مؤقت ًا ،مع حتقق رشائط
الصحة رشع ًا.

السؤال :امرأة رضبت خادمتها بسبب ترصفها السيئ ..فام كفارهتا إذا مل يكن الرضب
مربح ًا؟ ..وما كفارهتا إذا آمل الرضب اخلادمة؟

الفتوى :إذا أوجب امحرار ًا يف الوجه فديته دينار ونصف ..وإن كان يف البدن فنصفه ،أي
 %75من الدينار ،وإذا أوجب اسوداد ًا يف الوجه فستة دنانري ،ويف البدن ثالثة
والدينار  3/48غرام ًا من الذهب املسكوك ،وإذا مل يوجب شيئ ًا من ذلك ،فال
جتب الدية ،وعليها أن تتحلل منها.

السؤال :شخص كان يرضب خادمته وجيرحها وجير شعرها وهي اآلن بعيدة عنه ال يعرف
عنها شيئ ًا فامذا عليه؟

الفتوى :حيث إن اجلرح بل وما دونه من الرضب املؤدي إىل االمحرار أو االسوداد يثبت فيه
الدية فالبد من الفحص عن اخلادمة ودفع الدية إليها أو اسرتضائها هذا باإلضافة
إىل التوبة واالستغفار.
السؤال :حتتاج أرسة إىل استخدام اخلادمات (من دول رشق آسيا) يف البيت ونظر ًا للمشاكل
التي حتدثها البعض منهن (كتعرض بعض البيوت للسحر واملكر والرسقة وما
شابه):

األسئلة :هل جيوز رصد حتركاهتن بوضع كامريات املراقبة يف املطبخ مثالً ،ألن أكثرهن يضعن
نجاسات وما شابه يف األكل؟
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ويف املقابل:

•جيب عىل العاملة أن تلتزم بمفاد االتفاق بينها وبني خمدومها
بشكل كامل ،وإذا مل يكن مبني التفاصيل ـ كام هي العادة ـ
فيجب أن تلتزم بام جرت العادة من االلتزام به ،وهو خيتلف
بحسب البيئات واملناطق ..ويكون التزام باقي العامالت يف
نفس املنطقة هبذه التفاصيل قرينة عىل أنه داخل يف االتفاق.

اجلواب :ال مانع منه.

•هل جيوز تفتيش غرفهن بدون علمهن للتأكد من خلوها ما خياف منه؟
اجلواب :ال جيوز

•هل جيوز وضع األطفال دون السنتني عند اخلادمة لرعاية الطفل يف غياب أمه للعمل خارج
املنزل؟ إذا كان اجلواب نعم ،هل جيوز وضع كامريات رقابة يف هذه احلالة لالطمئنان من عدم
تعرض الطفل ملا يرضه منها؟
اجلواب :جيوز مع االطمئنان وال مانع من وضع الكامريات

•هل جيوز عقاب اخلادمات لسوء ترصفهن بقطع جزء من أجورهن ولو للتخويف؟
اجلواب:جيوز ذلك إذا مل تعمل حسبام اتفق عليه فيجوز القطع بالنسبة.

•هل جيوز أن متنع اخلادمة من استعامل التلفون؟
اجلواب :جيوز

عىل أن آمرها باللباس الرشعي إن كانت مسلمة وبالصالة؟
•هل جيب ّ
اجلواب :جيب

عيل أن أمنع اخلادمة من االستامع إىل األغاين يف غرفتها اخلاصة يف بيتنا أو املطبخ
•هل جيب ّ
أثناء عملها؟
اجلواب :جيب إن رأيتها تستمع
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•كام جيب عليها أن تراعي حرمة البيت الذي تعمل فيه ،وأن
تعمل قدر إمكاهنا عىل حفظه ،فال تسبب املشاكل بني الزوج
وزوجته ،أو بني الوالد وأوالده ،أو بني النساء ،وهكذا.
سواء كان ذلك بنقل األخبار غري احلسنة ،أو تفضيل جهة
عىل أخرى ،فضال عن القيام بأعامل سيئة تنتهي إىل زعزعة
االستقرار العائيل ،أو االستفادة من احلاالت النفسية التي
تصدق بوجود (أعامل سحر) وما شابه.

•كام أن عليها أن حتافظ عىل سالمة أخالق أهل الدار من
البالغني الذكور ،بحيث ال تقوم بعمل فيه إغراء أو إثارة من
طريقة كالم ،أو مشية خاصة ،أو لباس معني ..وهكذا.

العالقة بين المتبايعين وطرفي المعاملة

تعترب العالقة بني املتبايعني ،وطريف املعاملة من أكثر العالقات
شيوعا ،إذ ما من أحد من الناس إال وكان طرفا فيها بائعا أو مبتاعا ،أو
طرفا من أطراف معاملة من املعامالت ..وألن هذه مما يكثر االبتالء هبا،
كان من الالزم توضيح بعض أحكامها األخالقية والرشعية.
عىل مستوى التوجيهات األخالقية نالحظ بأن اإلسالم يسعى إىل
تكريس قيم أخالقية بني املتعاملني ،وينبه إىل مراعاة تلك القيم ،وإجراء
املعامالت يف ضمن جوها وإطارها.
إذ ليست القضية قضية مادية بحتة ،حتى يتم الربح فيها بغض
النظر عن سائر القضايا ،بل كل معاملة من املعامالت يمكن أن ترفع
اإلنسان يف سلم األخالق ،ويمكن أن تضعه يف دركات عبودية املال.
إننا نالحظ أن القرآن الكريم يالحظ أنه بالرغم من جواز أخذ
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اإلنسان حقه من غريمه((( بالكامل من الناحية الرشعية إال أنه يقول
(((
{و َأ ْن َت ْع ُفوا َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوال َتن َْس ُوا ا ْل َف ْض َل َب ْينَك ُْم}
َ

وهكذا يذكّر الترشيع اإلسالمي بأن هناك معادلة يف احلياة،
تقول بأنه (كام تدين تدان) و(عامل الناس بمثل ما حتب أن يعاملوك
ِ
{و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َأال تحُ ِ ُّب َ
ور
به)َ ..
ون َأ ْن َي ْغف َر ال َّل ُه َلك ُْم َوال َّل ُه َغ ُف ٌ
ِ
يم}((( ..فلتكن معامالتك إذن ضمن هذا اإلطار األخالقي،
َرح ٌ
بالرغم من أن الرشع ال يلزمك به..

إن التوجيهات األخالقية الكثرية يف املعامالت ،تصنع إطارا أخالقي ًا
رائع ًا ،يمنع من حتول املعامالت بني املؤمنني إىل سبب للعداوات،
واملشاحنات واملحاكم.

وإذا كان شعار معامالت اليوم أن (القانون ال حيمي املغفلني) فإن
(((
شعار القيم الدينية هو أن (غبن املسرتسل سحب وغبن املؤمن حرام)
كام عن اإلمام الباقر.E
ِ
ف َما َف َر ْضت ُْم
يض ًة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم ُلهَ َّن َف ِر َ
وه َّن م ْن َق ْب ِل َأ ْن َتمَ ُّس ُ
{وإِ ْن َط َّل ْقت ُُم ُ
((( مطلع اآلية َ
ِ
ِ
إِلاَّ َأ ْن َي ْع ُف َ
ون َأ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي بِ َيده ُع ْقدَ ُة النِّك ِ
َاح}(سورة البقرة ،اآلية ،)237 :فهنا بالرغم
من أنه كحكم رشعي ،جيوز للمرأة أن تأخذ نصف املهر الذي عني ودفع من قبل الزوج إذا
كان مل يدخل هبا ،بل حتى لو مل يلمسها ،فإنه يثبت هلا بمجرد العقد ،هذا من الناحية الفقهية
لكن من الناحية األخالقية هناك ترغيب يف العفو من قبل الزوجة عن هذا النصف ،ومن
قبل وليها األب أو اجلد األبوي ..يف العفو ألنه أقرب للتقوى حيث مل خترس املرأة شيئ ًا ،وأن
ال ينسوا يف هذه املعاملة الفضل بينهم..

((( سورة البقرة ،اآلية.237 :

((( سورة النور ،اآلية.22 :

((( وسائل الشيعة 295/17

من فقه العالقات االجتماعية

175

ولعلنا نجد يف كالم أمري املؤمنني Eإشارة إىل بعض القيم املطلوبة
يف املعامالت بني األشخاص وإن كان بعضها ليس واجبا بالنظر الفقهي،
ولكنه مطلوب أخالقي :فقد كان أمري املؤمنني Eيطوف عىل الناس يف
السوق ويرفع صوته لكي يسمعوا قائال :تربكوا بالسهولة واقرتبوا من
املبتاعني وتزينوا باحللم وتناهوا عن اليمني وجانبوا الكذب وجتافوا عن
الظلم وانصفوا املظلومني وال تقربوا الربا وأوفوا الكيل وامليزان وال
تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين(((.

كام هنى عن جمموعة من املامرسات ملا ختلفه من أثر يسء يف املجتمع
املسلم ،مثل الدخول يف سوم املسلم ،وهو ما يعرب عنه اليوم الدخول
عىل خط الصفقة واختطافها من املشرتي بزيادة يف الثمن ..وهنى أيض ًا
عن النجش وهو الزيادة الصورية ،وغري احلقيقية التي يظهرها شخص
ال يريد رشاء السلعة ،وإنام يقوم بذلك لكي يرتفع سعرها ..وهذا ما
حيصل ـ وباالتفاق أحيان ًا ـ يف أماكن املزايدات و(احلراج).

فـ «عن الصادق عن آبائه Bيف حديث املناهي قال :هنى رسول
ال ّله Aأن يدخل الرجل يف سوم أخيه املسلم((( ..وواضح ما لدخول
الرجل يف سوم أخيه من أثر يف نفسه ،فالبائع واملشرتي أو املؤجر
واملستأجر حينام يتعامالن ويكونان قد اتفقا أو كادا أن يتفقا عىل معاملة،
فيأيت شخص آخر ليأخذ الصفقة لنفسه ،سيؤثر هذا العمل كراهة يف
نفس من كان موشك ًا عىل أخذ الصفقة له ،وصفاء نفوس املسلمني فيام
((( الكايف .الشيخ الكليني ،ج  5ـ ص .151

((( وسائل الشيعة .احلر العاميل ،ج 17ـ ص .458
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بينهم هدف مطلوب يف مجيع الترشيعات اإلسالمية.

أما النجش فهو أن يزيد الرجل يف ثمن السلعة وهو ال يريد رشاءها
ليسمعه غريه فيزيد بزيادته ،وهذا العمل منهي عنه باحلديث عن
النبي Aأنه قال :ال تناجشوا وال تدابروا)»(((.

وإذا كانت املعامالت ـ بطبيعتها ـ ختلو من العواطف واملشاعر،
وحسبام قال بعضهم (السوق ال يعرف املشاعر والعواطف) فإن الدين
ير ّغب يف أن يكون الصلح والتنازل والتسامح منتهى احللول وذلك أن
{الص ْل ُح َخيرْ ٌ }((( ،وال مانع يمنع منه فإن بعض املعوقات التي تعيق
ُّ
املعاملة كاجلهالة بالثمن أو بالسلعة يف البيع مثالً ،ال تؤثر يف الصلح..
ً (((
بل (الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حرام ًا أو حرم حالال
كام قال رسول ال ّله.A

ومن املناسب أن نشري هنا إىل عدد من األمور الرضورية عند إجراء
املعاملة(((:

1 .فقه المعاملة:
التي جيرهيا اإلنسان ولو عىل سبيل اإلمجال ..وذلك أن بعض هذه
املعامالت ال تكون سائغة وجائزة يف نظر الرشع ،فال ينبغي أن يتورط
((( البهاديل ،د .أمحد :آداب العرشة .480 /
((( سورة النساء ،اآلية.128 :

((( من ال حيرضه الفقيه .الشيخ الصدوق ،ج  3ـ ص .32

((( للتفصيل يمكن مراجعة كتاب (القضايا املالية :مقاربة رشعية) لكاتب هذه الصفحات.
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فيها اإلنسان ..فإن قس ًام من املعامالت القائمة لدى البنوك يف الوقت
احلارض يدخل فيها الربا بنحو من األنحاء ،وقد يكون هناك طرق
للتخلص من ربويتها ،متى عرف اإلنسان بعض األحكام..

كام أن من املعامالت ما ال يتم رشع ًا إال ببعض الرشوط ،أو فقدان
بعض املوانع ..وقد يقدم املتعامل عليها مع أهنا غري تامة ،وهلذا كان
الزما عىل اإلنسان أن يتفقه ـ ولو إمجاالً ـ يف املعاملة التي جيرهيا ،هلذا
كان يويص أمري املؤمنني عيل( Eمعارش الناس:الفقه ثم املتجر) ويرى
أن (من اجتر بغري فقه فقد ارتطم يف الربا).
إن العلم بشكل عام ـ مطلوب ومندوب إليه ،غري أن العلم الذي
يرتتب عليه احلالل واحلرام وأكل املال بالباطل رضوري..

•بشكل عام ينبغي أن يرفع املؤمن شعارا يف حياته وهو أنه :ال
ألكل املال بالباطل واالثراء غري املرشوع ..نعم للرتايض يف
التجارات الصحيحة ((( .بالرغم من أن احلالة القامرية والرغبة
يف احلصول عىل األموال الطائلة يف املدة القصرية بأي وسيلة
هي مما تزينه النفس األمارة بالسوء..
•إن إقالة النادم والذي يرغب يف الرتاجع عن املعاملة ،سواء
كان البائع أو املشرتي ،أمر مستحب ومرغوب فيه ،لو كان
بإمكان الطرف اآلخر ذلك ،فلو اشرتى سلعة بثمن معني،
وندم عىل رشائه إياها ،واحتاج إىل ثمنها ،فإنه يستحب للبائع

((( املدريس ،السيد حممد تقي :أحكام املعامالت 31
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أن يقيله فيرتاجع عن املعاملة ،ويعيد إليه الثمن الذي دفعه..
هذا إذا كان بإمكانه بأن يكون مل يترصف بعدُ بالثمن ويتلفه.
فعن أيب عبد ال ّله Eقال :أيام عبد أقال مسلام يف بيع أقاله ال ّله
عثرته يوم القيامة (((.

هذا االستحباب ثابت وإن كان العقد من الناحية القانونية والفقهية
الزما ،ونافذا ..لكن التوجيه األخالقي هنا بمراعاة حاجة النادم وإقالته
إن شاء.
غري أنه يمكن ملن حيتمل الرتاجع عن إمتام املعاملة أن يؤ ّمن جانبه
من خالل معرفته باخليارات التي تتيح له فرصة الرجوع عن املعاملة
املذكورة ،و ُيلزم الطرف اآلخر رشع ًا وقانون ًا هبا.
وذلك أن «اخليار حق جمعول من قبل الشارع أو من قبل املتعاقدين،
يتسلط بموجبه صاحب احلق املذكور عىل فسخ العقد الذي أوقعه
املتبايعان بينهام ،فله أن خيتار حل العقد ورفع مضمونه»(((.

وقد ذكر العلامء أقساما من اخليارات ،التي يستطيع بواسطتها من
له اخليار أن يفسخ العقد:
•فمنها خيار املجلس :حيث أن املتبايعني ما داما يف جملس البيع
(وحمل املعاملة كالدكان أو املكتب )..وقبل أن يتفرقا فإن
بإمكان كل منهام أن يرتاجع عن املعاملة ـ واخليار هذا جيري يف

((( وسائل الشيعة .احلر العاميل ،ج  - 17ص .386

((( كلمة التقوى .الشيخ حممد أمني زين الدين ،ج  - 4ص .69
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خصوص البيع ـ ولكنهام لو تفرقا وغادرا املكان فقد لزم البيع،
وقد استدلوا عىل هذا بالرواية املعتربة عن الباقر Eعن رسول
ال ّله( Aالب ّيعان باخليار حتى يفرتقا)(((.

•ومنها خيار الرشط :وهو ما جعل ألحد املتعاملني أو كليهام
أو ألجنبي عن املعاملة ويثبت يف العقود الالزمة عدا النكاح..
فقد يكون الرشط استمرار اخليار إىل مدة كشهر مثالً.

•ومنها خيار الغبن :ويثبت للمشرتي لو باعه البائع سلعة
بأكثر من ثمن مثلها مما ال يتسامح فيه عادة ..كام يثبت للبائع
لو اشرتى املشرتى السلعة بأقل من ثمن أمثاهلا بام ال يتسامح
فيه أيض ًا ..مما حيصل أحيان ًا جلهة عدم معرفة البائع بالقيمة
احلقيقية لسلعته ،أو لعب املشرتى أو البائع بعقل اآلخر
بالكالم املعسول يف تزيني سلعته وهتوين سلعة اآلخر..

ويشرتط فيه أن ال يكون املغبون عامل ًا بالغبن ومقدم ًا عليه مع
ذلك..وإال فيسقط.
•ومنها خيار الرؤية :ويتحقق فيام لو رأى سلعة ودفع ثمنها ثم
عند التسليم رأى شيئ ًا خمتلفا أو وصف له سلعة وعند التسليم
رأى عدم انطباق األوصاف عىل ما يستلمه ..فهنا يكون له
احلق يف فسخ البيع.
•ومنها خيار العيب :وذلك ألن املشرتي يقدم عىل الرشاء بانيا

((( وسائل الشيعة .احلر العاميل ،ج 18ـ ص .5
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عىل سالمة السلعة من العيب وكذا البائع بانيا عىل سالمة
الثمن من البيع ،فإذا وجد أحدمها يف ما انتقل إليه عيبا ،فإن
له السلطة رشع ًا عىل الفسخ للعقد وإن شاء إمضاءه مع وجود
العيب .وهناك موارد ال يمكن معها فسخ العقد ويتعني املطالبة
باألرش والفارق بني السلعة الصحيحة واملعيبة (((.

2 .الوفاء بالعقد:
إن من املهم بالنسبة لإلنسان املسلم أن يعرف أنه ال بد من الوفاء
بالعقود الالزمة التي جيرهيا ،لقول ال ّله عز وجل { َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود}((( وقول رسول ال ّله( Aاملؤمنون عند رشوطهم)..
ُ
ْ
فإن هذا باإلضافة إىل أنه حكم رشعي وواجب ديني..

فإنه إضافة إىل ذلك مما يقوم عليه السوق واالقتصاد ..فلو تصورنا
جمتمعا غري ملتزم بعقوده لتصورنا الفوىض ضاربة يف كل أجزائه ..فإذا
كان املؤجر غري ملتزم بتنفيذ العقد والتخلية بني املستأجر وبني بنايته أو
دكانه .أو كان املستأجر غري ملتزم بتنفيذ العقد وإعطاء املؤجر أجرته..
وهكذا لو مل تلتزم رشكة املقاوالت بعملها ،وال صاحب العمل بإعطاء
املال هلا..

بل ينبغي أن يكون الشخص حني إجراء املعاملة عازما عىل الوفاء
بالتزاماته تبعا هلا ،فال جيوز أن جيري املعاملة وقد عقد العزم عىل عدم
((( للتفصيل يف هذا املوضوع يمكن مراجعة الرسائل العملية للفقهاء..
((( سورة املائدة ،اآلية.1 :
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الوفاء ..فقد عربت عنه الروايات بأنه زان تارة وسارق أخرى :فالذي
يقدم عىل عقد النكاح ويف ذهنه أن ال يدفع املهر للزوجة يعد زانيا،والذي
يستدين وهو ال ينوي آداء دينه فهو سارق((( ..وهكذا الشخص الذي
يستأجر عامال وال يريد أن يوفيه أجره فإنه يعد سارقا جلهده ..وبطبيعة
احلال يلزمه منفذ القانون بالوفاء به.
لقد وجدنا البعض من اخلاطئني خيططون عىل أساس جتميع أموال
الناس باسم املسامهات (العقارية واالستثامرية) ثم هيربون يف أول فرصة
هلم ،متخلصني من التزاماهتم ،هؤالء رساق حقيقيون آثمون عند ال ّله
عز وجل ،تسلب منهم الربكة والتوفيق ،وحيق عليهم العقوبة الدنيوية
قبل األخروية.

3 .توثيق العقد:
من املستحب رشع ًا واملحبذ أن يتم توثيق العقد بني الطرفني بأحد
أشكال التوثيق ،منعا لسوء الفهم وإحقاق حق كل طرف..

ومن املالحظ أن أطول آية يف القرآن الكريم هي يف سورة البقرة
وهي التي وردت يف طرق توثيق املعامالت التجارية((( ،وقد جاء فيها

((( عن النبي( :Aمن استدان دين ًا وهو ال ينوي قضاءه فهو سارق) و(من تزوج امرأة عىل
صداق وهو ال ينوي أداءه فهو زان) كام نقل عن البخاري يف التاريخ الكبري  258/1وفقه
الرضا البن بابويه ،ويف الكايف  282/5عن اإلمام الصادق :Eمن تزوج املرأة وال جيعل
يف نفسه أن يعطيها صداقها فهو زنا).
ِ
ِ
ب بِا ْل َعدْ ِل
ُب َب ْينَك ُْم كَات ٌ
((( { َيا َأ َ هُّيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا تَدَ ا َينْت ُْم بِدَ ْي ٍن إىل َأ َج ٍل ُم َس ّم ًى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكت ْ
ِ
ُب َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه الحْ َ ُّق َو ْل َيت َِّق ال َّل َه َر َّب ُه َوال
ُب َكماَ َع َّل َم ُه ال َّل ُه َف ْل َي ْكت ْ
ب َأ ْن َي ْكت َ
َوال َي ْأ َب كَات ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َخس ِمنْه شيئ ًا َفإِ ْن ك َ ِ
يع َأ ْن ُي ِم َّل ُه َو َف ْل ُي ْم ِل ْل
َان ا َّلذي َع َل ْيه الحْ َ ُّق َسفيه ًا َأ ْو َضعيف ًا َأ ْو ال َي ْستَط ُ
َْ ْ ُ
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أحد وعرشين حكام ذكرها الفاضل املقداد السيوري((( ،ويف اآلية
مراحل من التوثيق منها الكتابة ،واإلشهاد ،وأخذ الرهن.

وبالرغم من أن مطلع اآلية يتحدث عن كتابة الدين ،إال أنه ليس
املقصود منه خصوص الدين املصطلح ،الذي يقابل النقد..وينطبق عىل
القرض ـ ببعض استعامالته ـ ،وذلك أن «الدين أوسع معنى ،فهو يشمل
كل تعامل ،مثل املصاحلة واإلجيار والرشاء والبيع وأمثاهلا ،بحيث إن
أحد الطرفني يصبح مدينا للطرف اآلخر .وعليه فهذه اآلية تشمل مجيع
املعامالت التي فيها دين يبقى يف ذمة املدين ،بام يف ذلك القرض»(((.

ولِيه بِا ْلعدْ ِل واست َْش ِهدُ وا َش ِهيدَ ي ِن ِمن ِرجالِكُم َفإِ ْن لمَ يكُونَا رج َل ِ َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان ممِ َّ ْن
َْ
ْ
َ ُّ ُ َ
َ ُ ينْ َ ُ َ ْ َ
ْ َ ْ
َ ْ
الش َهدَ ِاء َأ ْن ت َِض َّل إِ ْحدَ اهمُ َ ا َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ اهمُ َ ا األخرى َوال َي ْأ َب ُّ
ت َْر َض ْو َن ِم َن ُّ
الش َهدَ ا ُء إِ َذا َما
ُدعُوا َوال ت َْس َأ ُموا َأ ْن َت ْك ُت ُبو ُه َص ِغري ًا َأ ْو كبري ًا إىل َأ َج ِل ِه َذلِك ُْم َأ ْق َس ُط ِعنْدَ ال َّل ِه َو َأ ْق َو ُم لِ َّ
لش َها َد ِة
ِ
ضرِ
و َأدنَى َألاَّ تَرتَابوا إِلاَّ َأ ْن َتك َ جِ
وها
َاح َألاَّ َت ْك ُت ُب َ
ُون َت َار ًة َحا َ َة تُد ُيرونهَ َا َب ْينَك ُْم َف َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
ْ ُ
َ ْ
و َأ ْش ِهدُ وا إِ َذا َتبايعتُم وال ي َضار كَاتِ
وق بِك ُْم َوا َّت ُقوا الل َهَّ
ب َوال َش ِهيدٌ َوإِ ْن َت ْف َع ُلوا َفإِ َّن ُه ُف ُس ٌ
ٌ
َ
َ َ ْ ْ َ ُ َّ
ويع ِّلمكُم ال َّله وال َّله بِك ُِّل شيَ ٍء ع ِ
يم} (سورة البقرة ،اآلية.)282 :
َل
ََُ ُ ُ ُ َ ُ
ٌ
ْ
((( املقداد السيوري ،كنز العرفان يف فقه القرآن .53/2
((( األمثل يف تفسري كتاب ال ّله املنزل .الشيخ نارص مكارم الشريازي ،ج  2ـ ص .352

عالقــة الجــــوار

عالقة الجوار في التوجيهات األخالقية:

وضع البيئة العربية كان يقتيض أن يكون اجلوار مه ًام ،بعدما كان
الوضع العام ليس مضمون ًا من قبل القانون ،فكان الغزو والسلب بل
السبي ،سيد املوقف ،احتاج العرب إىل وضع قوانني غري مكتوبة حتث
عىل رعاية حق اجلار ،الذي حيفظ غيبة جاره( ،ماالً وعرض ًا).

ولذا فقد تفنن الشعراء يف مدح هذه الصفة وصوروها بصور
خمتلفة ،فقال قائلهم:
ناري ونار اجلار واحدة
ما رض جاري إذ أجاوره
أعمى إذا ما جاريت خرجت
ويصم عام كان بينهام

واليه قبيل ينزل القدر
أن ال يكون لبيته سرت
حتى يواري جاريت اخلدر
سمعي وما يب غريه وقر

وربام يكون للحالة االجتامعية لدى العرب أثر يف تعظيم أمر اجلار،

184

عالقة الجوار

واالعتامد عليه ،وذلك ملا كان عليه العرب من احلروب وإغارة القبائل
بعضها عىل بعض فجأة ،فكان وجود النساء يف جوار من حيميهن ،وحيفظ
غيبة رجاهلن ،وهكذا من حيفظ أمواله وإبله ،أمر ًا يف غاية األمهية.

وجاء اإلسالم بترشيعاته فأكد عىل حرمة اجلار وحقوقه ،ولزوم
رعايتها ،ضمن إطارين أخالقي ورشعي ،فاألول مما ينبغي رعايته
والقيام به ،والثاين مما يلزم.

فقد جاء التأكيد عىل اإلحسان إىل اجلار القريب (مكانا أو نسب ًا)
والبعيد كذلك ،يف سياق احلديث عن أصول عقدية ،من عبادة ال ّله
وعدم الرشك به ،واإلحسان إىل الوالدين والقرابة واليتامى ..كام يف
قول ال ّله عز وجل:
{وا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َوال تُشرْ ِ كُوا بِ ِه شيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إحسان ًا َوبِ ِذي
َ
ُب والص ِ
ا ْل ُقربى وا ْليتَامى والمَْس ِ
اك ِ
ار ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوالجْ َ ِ
ني َوالجْ َ ِ
اح ِ
ب
ار الجْ ُن ِ َ َّ
َْ َ َ َ َ َ
ِ
بِالجْ َن ِ
السبِ ِ
َان مخُ ْتَاالً
ب َم ْن ك َ
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْيماَ ُنك ُْم إِ َّن ال َّل َه ال يحُ ُّ
ْب َوا ْب ِن َّ
َف ُخور ًا}(((.
وجاءت األحاديث عن املعصومني Bيف هذا املجال كثرية ،ففي
اخلرب عن رسول ال ّله :Aمن كان يؤمن بال ّله واليوم اآلخر فليحسن إىل
جاره) واعترب من ال يأمن جاره مكائده وبوائقه فليس مؤمن ًا ،فقد نقل
أنه قال «و ال ّله ال يؤمن! وال ّله ال يؤمن! وال ّله ال يؤمن! فقيل :يا رسول
ال ّله ..من؟ قال :الذي ال يأمن جاره بوائقه» ،ولقد بعث رج ً
ال يف حاجة
((( سورة النساء ،اآلية.36 :
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له فابطأ عليه فلام م ُثل عنده قال له :ما أبطأك؟
فقال :العري يا رسول ال ّله!

فقال النبي :أما كان لك جار له ثوبان يعريك أحدمها؟

ـ بىل يا رسول ال ّله!

فقال :ما هذا لك بأخ!

ويعدد رسول ال ّله Aاحلقوق األخالقية للجار ،وإن مل تكن ملزمة
رشع ًا عىل نحو الوجوب ،فيقول :إن استغاثك أغثته ،وإن استقرضك
أقرضته ،وإن افتقر عدت عليه ،وإن أصابته مصيبة عزيته ،وإن أصابه
خري هنأته ،وإن مرض عدته ،وإن مات اتبعت جنازته ،وال تستطل عليه
بالبناء فتحجب عنه الريح إال بإذنه ،وإذا اشرتيت فاكهة فأهد له ،فإن مل
تفعل فأدخلها رس ًا ،وال خترج هبا ولدك تغيظ هبا ولده ،وال تؤذه بريح
قدرك إال أن تغرف له منها (((.

ويف وصية أمري املؤمنني عيل Eيف آخر أيام حياته أنه قال لبنيه:
ال ّله ال ّله يف جريانكم فإهنم وصية نبيكم ما زال يوصينا هبم حتى ظننا
أنه سيورثهم).
ويف اخلرب الذي ينقله الشيخ الصدوق بسنده عن احلسني بن عيل،
عن أخيه احلسن قال :رأيت أمي فاطمة Fقامت يف حمراهبا ليلة مجعتها
فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح ،وسمعتها تدعو

((( ميزان احلكمة .حممد الريشهري ،ج 1ـ ص .488
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للمؤمنني واملؤمنات وتسميهم ،وتكثر الدعاء هلم ،وال تدعو لنفسها
بشئ ،فقلت هلا :يا أماه ،مل ال تدعون لنفسك كام تدعون لغريك؟ فقالت
يا بني ،اجلار ثم الدار(((.

ور ّغب يف حسن اجلوار ملا خيلفه من آثار حياتية واجتامعية عىل
الصادق Eأنّه قال:
حممد ّ
املتجاورين ،فقد روي عن اإلمام جعفر بن ّ
«حسن اجلوار يعمر الدّ يار ويزيد يف األعامر» .ونفى عن أهل البيت
وأتباعه ،من مل يكن حسن املجاورة جلريانه ،فقال :ليس منا من مل حيسن
جماروة من جاوره).

ويف رسالة احلقوق املعروفة لإلمام زين العابدين عيل بن احلسنيE
(وأما حق جارك فحفظه غائب ًا وإكرامه شاهدا ونرصته إذا كان مظلوم ًا
وال تتبع له عور ًة فإن علمت عليه يشء سوء سرتته عليه وإن علمت أنه
يقبل نصيحتك نصحته فيام بينك وبينه وال تسلمه عند شديدة وتقيل
ٍ
معارشة كريمة).
عثرته وتغفر ذنبه وتعارشه

ويف املقابل فقد حذر اإلسالم من إيذاء اجلار واعترب ذلك سببا من
أسباب دخول النار وإن كان الفاعل لذلك مصلي ًا ومزكي ًا ،كام يظهر من
قول رسول ال ّله ،Aفقد قيل للنبي إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار
وتفعل اخلريات وتصدق وتؤذي جرياهنا بلساهنا! فقال رسول ال ّله:A
ال خري فيها هي من أهل النار!
ويظهر أن الغاية من هذه التوجيهات ،بناء املجتمع املتواصل

((( وسائل الشيعة .ج  7ـ ص .113
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واملتعاضد والقوي ،فإن قس ًام من الناس قد تربطهم عالقة القرابة ،أو
املصاهرة وتشكل تلك العالقة مصدر متاسك يف عوائلهم وأرسهم،
غري أهنا عالقة حمدودة ،وغري اختيارية ـ يف جهة القرابة ـ.

بينام عالقة اجلوار عالقة اختيارية ،حيث بإمكان اإلنسان أن خيتار
املنطقة التي يريد السكن فيها غالب ًا ،كام أهنا عالقة واسعة وشاملة ،كام
سيأيت يف بحث حدود اجلرية واجلوار.

وال تتقيد تعاليم حسن اجلوار بكون اجلار مسلام ،فاإلسالم ـ
كالقرابة ـ وإن أضاف جهات تأكيد يف حسن اجلوار ،إال أنه ليس رشط ًا
يف حسن اجلوار بمعنى أنه إن كان غري مسلم فال ينبغي حفظ حقوقه
كجار ..كال! فإن نفس عنوان (اجلار) يوجب له حق ًا ال بد من القيام
به..
فعن رسول ال ّله« :Aاجلريان ثالثة :فمنهم من له ثالثة حقوق :حق
اإلسالم ،وحق اجلوار وحق القرابة ،ومنهم من له حقان :حق اإلسالم،
وحق اجلوار ،ومنهم من له حق :واحد الكافر له حق اجلوار»(((.
حدود الجيرة (ومن هو الجار؟):

يمكن القول أن حدود اجلار واجلوار ،أمر عريف وذلك الختالف
األماكن ،والبيوت يف املدن والقرى سعة وضيقا ،باإلضافة إىل أن هذا
من املفاهيم وهذه مما يرجع فيها إىل العرف لتعيينها.
((( مستدرك الوسائل .املريزا النوري ،ج  8ـ ص .424
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وهلذا ذهب بعض فقهائنا املتقدمني إىل هذا املعنى ،فقال املحقق
احليل يف الرشائع يف باب الوقف (حيث تبحث املسألة هناك) ،أنه لو
وقف عىل اجلريان رجع إىل العرف((( ووافقه العالمة يف القواعد،
والكركي يف جامع املقاصد ..ورأى الشهيد الثاين أن وجهه واضح
حيث العرف مرجع حيث ال حقيقة رشعية (((.
غري أن هناك قولني آخرين يف حتديد اجلار:

•الثاين :أن حدود اجلار أربعون منزال ،أو دار ًا ..وقال الشهيد
الثاين أنه ذهب إليه األكثر ،واستدلوا عليه بأكثر من رواية
بعضها معترب سندً ا((( ..بالرغم من أن املحقق قد أ ّطرح هذا
القول ووجهه صاحب اجلواهر طرح املحقق هلذا القول
ملخالفته القطعية للفهم العريف.

•الثالث :أن حده إىل أربعني ذراع ًا أي ما يقارب من عرشين
مرت ًا ..ومل يعلم قائله رصاحة من اإلمامية ،ونسب القائل به
إىل اعتامده عىل رواية عن عائشة زوجة النبي Aإال أن املروي
عنها يف غري واحد من الكتب يتوافق مع أربعني دار ًا ال ذراع ًا.

ورأى بعض الفقهاء أن مرجع هذا الرأي إىل القول األول وهو
((( رشائع اإلسالم .447/2

((( مسالك األفهام .343/5

((( يف الكايف  :669 /2عيل بن ابراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن مجيل بن دراج ،عن
أيب جعفر Eقال :حد اجلوار أربعون دار ًا من كل جانب من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه
وعن شامله.
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العريف ،حيث أن من أوضح مصاديق اجلوار عرفا ،من كان بينه وبني
جاره عرشون مرت ًا ..فيكون يف النتيجة مساويا للقول األول.
وبالتايل ترجع األقوال الثالثة إىل قولني :التحديد العريف ،وأنه
خيتلف باختالف األماكن وسعة الدور وضيقها ،وخيتلف اجلار يف املدينة
عام هو عليه يف القرية ومها عام عليه يف البادية ،مع فرض االستقرار.

والثاين :التحديد الرشعي بأنه أربعون دار ًا ،بمفاد الروايات املعترب
بعضها..

«واألقوى هو القول األول ،ألن العرف هو املرجع يف معاين األلفاظ
الصادرة عن أهل العرف ،وأما القول الثاين فيمكن رجوعه إىل األول،
لكن الظاهر أن العرف حيكم بأزيد من أربعني ذراع ًا خصوصا مع سعة
الدور .وأما األخبار املستدل هبا عىل القول اآلخر فمضاف ًا إىل ضعف
مجلة منها وعدم القائل هبا ،حتى أن املحقق يف الرشائع بعد نقل القول
قال :هو مطرح ال داللة هلا عىل ما نحن فيه ونحوه مما هو من جمعوالت
غري الشارع ،فإن التعيني الرشعي إنام يرجع إليه يف أحكام الرشع ـ مثل
تأكد استحباب حضور املسجد جلاره ،ومثل استحباب حسن اجلوار،
ومثل فضل جماورة قبور األئمة ونحوها ـ ال يف جمعوالت الناس مثل
الوقف والوصية والنذر واحللف ونحوها ،خصوصا مع عدم التفات
الواقف إىل املعنى الرشعي بل قد يكون قصده أقل أو أزيد»(((.

((( العروة الوثقى السيد اليزدي  :336 / 6وننقل ذلك تبعا للمطبوع من قبل مجاعة املدرسني
يف قم ،وإن كان هناك جمال للتأمل يف نسبته إىل الفقيه اليزدي ،ويرشد إىل ذلك أن عبارته
وطريقة استدالله ،ال ترقى إىل ما هو يف األجزاء السابقة عىل هذا اجلزء ،الذي طبع مستقال ـ
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فالذي يمكن ترجيحه ،هو ما قاله املحقق والعالمة احل َّليان والشيخ
الكركي والشهيد الثاين من كون املسألة عرفية..

وربام يضاف إىل هذا بعض الوجوه االعتبارية يف استبعاد ما سيأيت
من كون حدود اجلار أربعني ذراع ًا ،أو أربعني دار ًا ..بعد محلها عىل
الظروف الزمانية اخلاصة حني صدور الروايات ،فإن مثل األربعني
ذراع ًا (وهو ما يعادل عرشين مرت ًا تقريب ًا) ال يكون إال بيت واحد يف مثل
هذه األزمنة ،واربعني دار ًا (من كل اجلهات تعني مائة وستني بيت ًا) يف
هذه األزمنة تعني حيا كام ً
ال كبري ًا ..مما يبعد إرادة أحد هذين املعنيني..
ال سيام مع مالحظة أن بعض هذه الروايات لساهنا لسان التطبيق ال
ووجه صاحب اجلواهر
التحديد ،كام يف قول :كل أربعني دار ًا جارّ ..
الروايات األخر بأهنا قد تكون بمعنى جوار الرشف ..كمجاورة ساكني
البلد لقبور املعصومني.B
وأما يف رأي فقهاء اجلمهور ،فقد قال الشافعي (لو أوىص بامل
جلريانه يقسم يف من كان بينه وبني أربعون دار ًا من كل وجه .وقال أبو
حنيفة :جريانه :اجلار املالصق .وقال أبو يوسف :جريانه :أهل دربه.
وقال حممد :أهل حملته.وقال أمحد بن حنبل :جريانه :أهل مسجده
أيض ًا ـ بعنوان تكملة العروة الوثقى ،وقد أشار بعض حمققي الكتاب إىل مجلة من التساؤالت
حول الكتاب ولكن السؤال األساس وهو صحة انتسابه إىل املؤلف مل يكن بينها وكان حريا
مع وجود تلك األسئلة ،ومع كون عباراته وطريقته ختتلف عن طريقة السيد اليزدي أن
يثريوا سؤال النسبة ،ولعل هذا ـ ربام ـ هو الذي دعا أعاظم الطائفة ممن علقوا عىل األجزاء
السابقة عليه أن ال يعلقوا بحواشيهم عىل هذا اجلزء ،فإننا مل نر أحد ًا من الفقهاء الذين كانوا
يعتنون بالتعليق عىل العروة ،قد علق عىل هذا اجلزء!
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ويالحظ أنه باستثناء قول الشافعي ،وأيب حنيفة ،فإن بقية األقوال
يمكن أن ترجع إىل النظر العريف ،وأهنا تطبيقات لفهم العرف من لفظة
اجلار ،فقد تنطبق عىل أهل الدرب ،أو أهل املحلة ،أو من سمع األذان
ـ ال سيام يف تلك األزمنة حيث ال مكربات للصوت ـ أو أهل املسجد..

((( اخلالف .الشيخ الطويس .153 / 4
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1 .1حرمة التجسس وتتبع العورات:

أول ما نالحظه يف ترشيعات الدين ،هنيه عن مراقبة اجلار والتجسس
عليه ،وكشف حرماته ،وعوراته.

فباإلضافة إىل وجود هني أخالقي يتمثل يف تقبيح هذا العمل،
واالستعاذة بال ّله من جار يكون هبذه الصورة ،كام ورد يف احلديث عن
أيب عبد ال ّله جعفر بن حممد الصادق Eقال :قال رسول ال ّله :Aأعوذ
بال ّله من جار السوء يف دار إقامة ،تراك عيناه ويرعاك قلبه ،إن رآك بخري
ساءه وإن رآك برش رسه(((.

باإلضافة إىل ذلك فقد حرم ـ رشع ًا ـ تتبع عورات اجلار ،التي
وإن كانت ثابتة بالنسبة لعموم املسلم جارا كان أو بعيدا ،إال أن مناسبة
احلكم واملوضوع تقتيض أن يكون التحريم يف اجلريان أوضح ،فإنه قد

((( الكايف .الشيخ الكليني ،ج  2ـ ص .669
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يعرس ـ عادة ـ عىل من يعيش يف منطقة أن يتتبع عورات آخر يف منطقة
بعيدة عنه ،بينام هو يف حالة اجلوار أمر متيرس.

وينبغي أن يشار هنا إىل أنه ليس املقصود من تتبع عورات اجلار،
عرضه أو عرض نسائه ،فهذا وإن كان أجىل املصاديق إال أنه يشمل
كل ما كان يسوء اإلنسان انكشافها لغريه..وإن تفاوتت يف درجة القبح
واحلرمة مثلام تتفاوت العورة املعهودة من املغلظة وغريها.

وقد ورد يف بعض الروايات تفسري العورة املحرمة بأهنا إذاعة الرس
وفيه إشارة إىل هذه اجلهة :ففي صحيحة عبد ال ّله بن سنان ،قال :قلت
له :عورة املؤمن عىل املؤمن حرام؟ قال :نعم! قلت :تعني سفليه؟ قال:
ليس حيث تذهب ،إنام هو إذاعة رسه.
وهو بال ريب يشمل التجسس عىل حياته الشخصية والفكرية
ونشاطه السيايس وطريقة حياته ،بحيث خيرب عنه الظاملني ،ويكون من
أعواهنم ضده ،فقد يصل هذا إىل درجة العون عىل قتله.
2 .2حرمة االعتداء عىل أمالكه باملصادرة والرسقة اخلفية:

وهذه أيض ًا وإن كانت حمرمة بالنسبة للجميع ال خلصوص اجلريان،
ولكن حيث االبتالء هبا أكثر ،أرشنا إليها ،وال سيام يف بعض احلاالت،
مثل األرايض املتجاورة والبساتني املتحاذية التي ال يوجد بينها جدر
أو حيطان ،أو أن أوراق إثباهتا غري واضحة ..وهلذا فقد تم النهي عن
غصب أرايض اجلار عىل وجه اخلصوص ،كام يف اخلرب :من خان جاره
شربا من األرض جعله ال ّله تعاىل طوقا يف عنقه من ختوم األرض السابعة

من فقه العالقات االجتماعية

195

حتى يلقى ال ّله عز وجل يوم القيامة مطوق ًا إال أن يتوب ويرجع.

3 .3عدم جواز إيذاء اجلار وإزعاجه يف منزله :فقد تبع تطور النمط
العمراين من جهة وعدم قدرة كل الناس عىل استحداث منزل
عىل أرض خاصة ،من جهة أخرى ،أن يسكن الكثري من الناس
يف شقق متجاورة ،وبنايات مشرتكة..

وكان ينبغي أن يتبع ذلك فهم لقوانني العيش املشرتك ،هبذا النحو..
وأنه خيتلف عن نمط احلياة السابق الذي كان يعيش فيه الشخص يف
بيت مستقل عىل أرض خاصة ،وبالتايل ال يقيد ـ أي حد من حريته
داخل منزله ـ أحد من اجلريان..

إال أننا وجدنا أن قس ًام من الناس ـ الذين سكنوا يف مثل هذه البنايات
والشقق املتجاورة ـ يعيشون حياهتم وكأن اآلخرين املجاورين هلم ال
وجود هلم ..فإذا كان يف الطابق األعىل ال مانع لديه أن يقوم بإحداث
احلركات املزعجة التي تؤثر عىل من هو يف الطوابق السفلية ،وهكذا
جتدهم يستمعون إىل األصوات املختلفة بأعىل الدرجات من غري نظر
إىل أن ما بينهم وبني جارهم إنام هو جدار رقيق ..وال يالحظ هؤالء أن
الليل هو وقت اسرتاحة اآلخرين ..خصوصا أولئك الذين يبكرون يف
الذهاب إىل أعامهلم..
وال تقترص قضايا اإلزعاج واإليذاء عىل األصوات ،بل تتعدد
صورها ،فمن وضع الزبالة والنفايات عند باب اجلار ،بدال من إيصاهلا
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إىل موقع النفايات خارج البناية ،إىل إيقاف السيارة مث ً
ال يف املكان
املخصص له ،بل وأحيانا عىل باب (الكراج) التابع له بحيث أنه ال
يستطيع اخلروج..
وإغالق املاء عليه مثالً ،حتى يكون قويا متدفقا أكثر يف مسكن
األول ..وقس عىل هذه القضايا غريها..
إن الفقهاء يذكرون عددا من القضايا التي يمكن معها معرفة حكم
أمثاهلا ..وحاصلها أنه ال جيوز فعل يشء بقصد اإلرضار باجلار ،أو يعد
إرضارا عرفيا به ،وإن مل يقصد اإلرضار..والطريق املشرتك لعدة أبواب
ال جيوز ألحد الساكنني التحكم فيه والترصف به كملك شخيص بل
يكون حكمه حكم سائر املشرتكات بني اجلريان..
ومن ذلك:

•إذا لزم من ترصف املالك يف ملكه رضر معتد به عىل جاره فإن
كان مثل هذا الرضر أمر ًا متعارفا فيام بني اجلريان كإطالة البناء
املوجبة لتنقيص االستفادة من الشمس أو اهلواء فالظاهر أنه ال
بأس به ،وإال مل جيز ولو ترصف وجب عليه رفعه ،وال فرق يف
ذلك بني أن يكون ترصفه يف ملكه مستلزما للترصف احلقيقي
يف ملك اجلار أو مستلزما للترصف احلكمي فيه .واألول كام
إذا ترصف يف ملكه بام يوجب خل ً
ال يف حيطان جاره أو حبس
ماء يف ملكه بحيث ترسي الرطوبة إىل بناء جاره أو أحدث
بالوعة أو كنيفا بقرب بئر اجلار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا
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بقرب جاره فأوجب نقصان مائها سواء أكان النقص مستند ًا
إىل جذب البئر الثانية ماء األوىل أو إىل كوهنا أعمق منها .والثاين
كام إذا جعل ملكه معمل دباغة أو حدادة يف منطقة سكنية مما
يوجب عدم قابلية الدور املجاورة للسكنى فيها.

• الظاهر أنه ال فرق يف عدم جواز ترصف املالك يف ملكه بام
يوجب االرضار باجلار عىل أحد النحوين املتقدمني بني أن
يكون ترك ترصفه فيه مستلزما للرضر عىل نفسه أم ال ،فال
جيوز للاملك حفر بالوعة يف داره عىل نحو ترض ببئر جاره وإن
كان يف ترك حفرها رضر عليه ،ولو فعل ضمن الرضر الوارد
عليه إذا كان مستندا إليه عرفا .نعم لو كان حفر البئر متأخرا
عن حفر البالوعة فال يشء عليه وال جيب عليه طمها وإن
ترضرت بئر اجلار(((.
•احرتام خصوصيات اجلار وبرناجمه:

بالرغم مما مر احلديث فيه عن استحباب تفقد اجلار،
وزيارته ،وإكرامه واإلهداء إليه ،إال أن ذلك جيب أن ال ينتهي
إىل انتهاك خصوصياته ،وإفساد برناجمه ،بأن جيعل الشخص
بيت جاره متنزها له ،فكلام كان فارغا من برناجمه ،ذهب إىل
بيت جاره وكأنه يذهب إىل متنزه! فإن للجار خصوصيات
وبرناجما ..فيقع اجلار بني حمذورين كالمها غري حمبوب ،أن

((( منهاج الصاحلني .السيد السيستاين.260 /2 ،
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يسمح جلاره بالدخول ويف ذلك إفساد برناجمه اخلاص من
خروج أو مطالعة أو خلوة بأهله ،وأوالده ،أو فرتة اسرتاحة
شخصية ،وبني أن يرده وال يسمح له بالدخول ويف ذلك موقع
حرج لالثنني!

لذلك عىل اجلار أن يفكر يف األوقات املناسبة للزيارة ،مثل الوقت
املعلن العام الذي جيلس فيه جاره يف جملسه ويكون قد فرغ نفسه هلذا
الغرض! أو يكون يف مناسبة اجتامعية عامة يستقبل فيها ،أو ـ إذا أراد
االنفراد به ـ أن يتصل به قبل ذلك لتحديد موعد مناسب له للزيارة!

وربام يتساهل بعضهم يف هذا األمر قائال (بني األحباب تسقط
اآلداب) أو أنه ال داعي هلذه الرسميات ،وربام تضايق من حتديد جاره
وقتا معين ًا ـ يف آخر األسبوع مثالً ،واعتربه دليال عىل عدم التواضع!
ولكن ينبغي أن يالحظ أنه (ال تضيعن حق أخيك اتكاال عىل ما بينك
وبينه فإنه ليس بأخ لك من ضيعت حقه)((( كام عن أمري املؤمنني.E

ماذا ن�صنع مع الجار الم�شاك�س؟
بالرغم من أن عالقة اجلرية عالقة اختيارية مبدأ واستمرارا،
وليست مثل عالقة األبوة والبنوة واألخوة التي ليست باختيار الشخص
يف بدايتها وال يف استمرارها إذ ال يمكن للشخص يف هذه احلاالت أن
يغري أباه ـ مهام كان سيئا ـ وال أن يتربأ من ابنه مهام كان عاقا بحيث ينفي

((( ميزان احلكمة 662/1
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بنوته عنه((( ..إال أن عالقة اجلوار ليست هبذا النحو فيمكن لإلنسان
أن يغريها..

ولكن قد توجد ظروف (مالية ،أو اجتامعية ،أو سياسية) لدى
اإلنسان جتعل بقاءه يف هذا املكان أمر ًا الزم ًا ،وتغيريه ملسكنه متعذر ًا
أو متعرس ًا((( ..وهذا ما جيعل النبي Aيعرب عنه يف احلديث الرشيف
مستعيذا من جار السوء يف دار إقامة! فقد جياور شخصا سيئا يف سفرة
عابرة أو إقامة مؤقتة ..وهذا هيون أمره لرسعة انقضائه ،وقد يكون ذلك
يف دار اإلقامة.
فامذا يصنع اإلنسان إذا ابتيل بجار السوء هذا؟

* يف البداية ال بد من القول إن التعامل احلسن يعقب عالقة جيدة
حتى مع اجلار اليسء ،فإن هذا متوافق مع طبيعة اإلنسان ،ويقرره القرآن
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا
الكريم قائال َ
{وال ت َْست َِوي الحْ َ َسنَ ُة َوال َّ
ِ
ِ
يم}((( ،كام تقرر األحاديث أن حسن
ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ حمَ ٌ
اجلوار ليس كف األذى عن اجلار وإنام الصرب عىل أذاه.
وتتحدث القصص عن تأثري العالقة احلسنة يف تليني اجلار اليسء..

((( وما يقوله بعض الناس من أن فالنا ليس ابني وال يرثني وربام أوىص بذلك ،فإنه ال أثر له
من الناحية الرشعية ..فالولد يبقى مهام عق وساء ابنا له ،وترتتب عىل ذلك اآلثار الرشعية
من اإلرث واملحرمية والنسب
((( ورد يف أكثر من حديث :أن املؤمن ال ينفك من خصال :جار يؤذيه ..ويمكن أن يوجه هذا
احلديث بام سبق من أن أنه قد تكون ظروف اإلنسان جتعله يف مثل هذا املوقف ،أو أنه يراد
من املؤمن أن يتوقع مثل هذا حتى تكون درجة صربه وحسن معاملته عالية.

((( سورة فصلت ،اآلية.34 :
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وأثر اهلدية له يف ذلك.

يف املرحلة الثانية :وإذا مل ينفع حسن األخالق مع هذا اجلار الستيالء
السوء عىل نفسه ،وعدم قابليته للحسنى ،يمكن القيام بضغط اجتامعي
عليه ،من خالل حتريك بقية اجلريان للحديث معه ..فإن الشخص عادة
يتعدى عىل غريه وحيب أن ال يشيع ذلك عنه ..لكيال يعرف بالسوء..
فإذا تم إدخال اجلريان يف هذه القضية فإن ذلك يشكل ضغطا عليه
يردعه عن اإلساءة.
وحيدثنا التاريخ يف سرية النبي ،Aعن يشء من هذا القبيل ،فقد
نقل أن رجال إىل النبي Aجاء يشكو جاره فقال له النبي :Aاصرب،
ثم أتاه الثانية يشكوه ،فقال له :اصرب ،ثم أتاه يشكوه فقال له :اصرب،
ثم أتاه الرابعة يشكوه فقال له :إذهب فأخرج متاعك فضعه عىل ظهر
الطريق!

فجعل ال يمر به أحد إال قال له :شكوت جاري إىل رسول ال ّله
فأمرين أن أخرج متاعي عىل ظهر الطريق ،فجعل ال يمر به أحد إال
قال :ال ّلهم العنه (أي اجلار اليسء)! ال ّلهم اخزه!فقال :يا فالن ارجع
إىل منزلك فو ال ّله ال أؤذيك أبدا(((.

املرحلة الثالثة :قد يستجيب اجلار اليسء للضغط االجتامعي
بأشكاله املختلفة كام رأينا نموذجا يف القصة السابقة ،وقد ال يستجيب

((( كنز العامل .املتقي اهلندي  187/ 9ونقله يف الكايف  668/2عن أيب جعفر الباقر Eعن
النبي.A
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فهنا ال بد من اللجوء إىل القوة الرادعة ،والسلطان القائم حتى لو مل يكن
رشعيا.
فيمكن للجار الذي يترضر بأذى جاره ـ مع عدم استجابته ملا
سبق ـ أن يقوم برفع أمره إىل القضاء ،ويتوسل بقوة القانون ،لرد ذلك
األذى..

عالقة الزوجين :بين القيم والتفاصيل الفقهية

حقوق الزوجني بني ثالثة خطابات:

كيف يتحدث القرآن الكريم عن حقوق الزوجني ،وكيف يتحدث
الفقه وكيف تتحدث اخلطابات الوعظية؟

ال بد أن نفرق بني ثالثة أنواع من اخلطابات ،خطاب القرآن يف
قيمه العامة .وخطاب الفقه يف ترشيعاته التفصيلية اإللزامية .وخطاب
الروايات األخالقية والوعظية .فإن اخللط بني هذه اخلطابات مما يوقع
يف سوء الفهم ،وسوء التطبيق.
مثال عىل ذلك :إن من اخلطابات الوعظية ما هو مثل «أنت ومالك
ألبيك»« ،لو أمرت أحد ًا أن يسجد ألحد ألمرت الزوجة أن تسجد
لزوجها» وهكذا يف مثل قوله« :ما زال جربئيل يوصيني باملرأة حتى
ظننت أنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة مبينة» فإن مثل هذه الروايات
ال يمكن أن تكون ترشيعا إلزاميا ،أو فقهيا ..وهلذا فإن التأكيد عليها
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كام لو كانت حتدد مسؤولية الولد جتاه أبيه أو الزوجة جتاه زوجها ليس
صحيحا .وما يستفيد منه البعض يف احتجاب حق صاحبه ليس كام
ينبغي ،وإنام القيم العامة ،وتفاصيل الترشيعات هي التي ينبغي أن
تكون ميزانًا دائماً .

واخلطابات القرآنية خلفية للترشيعات الفقهية ،وهلذا ينبغي التأمل
فيها:
•{و َعاشرِ وهن بِالمَْعر ِ
وف}(((:
َ
ُ ُ َّ ْ ُ

األصل أن تكون القيم هي احلاكمة واملستهدفة ،ألهنا الغاية األوىل
وإن كانت الغاية القصوى هي رضا ال ّله تعاىل ،لكن ملا كانت هذه القيم
من املمكن أن تتعرض إىل سوء يف الفهم ،أو نزاع يف التطبيق واحلدود
جاءت األحكام الفقهية ،وحتديد احلقوق (كحد إلزامي) ال جيوز تعديه،
يف الطرف اآلخر لكن يمكن أن ال يضطر إليه اإلنسان ما دام يمكن أن
يتعامل ضمن دائرة القيم.

ثم إن املعروف وهو يعني األمر املتعارف يف املجتمع ،باب واسع
وهلذا يمكن أن يكون حاكام أو موضحا ملا ورد يف بعض الروايات من
حدود ال يمكن االلتزام هبا يف هذا الزمان مثل ما ورد من أن كسوة
املرأة ثوب للصيف وثوب للشتاء ،فإن هذا هو من غري املعروف يف هذا
الزمان ،وإن كان يف غريه معروف ًا ..كام أن األمر خيتلف بالنسبة إىل املحيط
االجتامعي الذي تعيش فيه املرأة واألرسة التي كانت تنتمي إليها.
((( سورة النساء ،اآلية.19 :
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مثال :أصل احلقوق حتكمها قاعدة{ :لهَ ُ َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن}
يعني أنه يوجد أخذ وعطاء ،فال يكون طرف هو املعطي دائام واآلخر
هو اآلخذ دائام (وال تعني املساواة يف تفاصيل احلقوق مثل أنه إذا كانت
املرأة يلزمها إذن الزوج فالزوج يلزمه إذن املرأة أو إذا كان الزوج ينفق
عليها فهي أيض ًا تنفق عليه ..هذا ينتهي إىل الفوىض وإنام يف تقرير أصل
أن الطرفني متعادالن يف املسؤولية) لكن حتى ال يقع النزاع يف أن هذا
ما له ،وما عليه جاءت الترشيعات الفقهية التي حتدد مسؤولية الزوج
والزوجة.
وهكذا {و َعاشرِ وهن بِالمَْعر ِ
وف} املفروض أن تكون هي القيمة
َ
ُ ُ َّ ْ ُ
احلاكمة يف األرسة ،لكن ملا كان يمكن أن يقع االختالف يف حدود
ذلك ،جاءت الترشيعات الفقهية التفصيلية ،وال يعني ذلك أن يتوقف
كل منهام عندها ،وإنام حياوالن حتقيق العرشة باملعروف ،فمث ً
ال ال ينبغي
أن تقول املرأة أن طبخ الطعام ليس واجبا عيل وال ترتيب املنزل أو
تنظيفه وتتوقف عند ذلك ،كام ال يصح أن يقول الرجل أنه ليس واجبا
عيل أن أقول هلا أين أحبك ..فإننا لو وقفنا يف حدود الواجب ملا كان هذا
البيت سعيدا ..وإنام احلاكم هنا هو { ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها} ومن الواضح أن
السكن النفيس ال حيصل بدون تلك األمور و(املودة والرمحة) ال حتصل
بالوقوف عند ذلك احلد.
وهلذا فإن الفقهاء يف املواضع التي ال نص فيها ،يرجعون إىل هذه
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القيم العامة (يف سؤال عن رفع الصوت عىل املرأة بحيث قد يؤذهيا،
أجاب أنه ما علم أنه يؤذهيا ليس من املعارشة باملعروف)(((.

• إن هناك بعض الروايات تفيد أن حق الرجل عىل املرأة أكثر من
مئة ضعف كام ذكر يف حديث عن النبي ،Aوهذه لو سلمت
سنَد ًا ،فإنه ال بد من محلها عىل غري ظاهرها يف العموم كأن يقال
أهنا قضية يف واقعة ،وأنه قال ذلك لتلك املرأة خلصوصية فيها،
وقد يشري إليه بعض القرائن يف ذيل احلديث ،وإال فال يمكن
التمسك هبا فإهنا خمالفة بظاهرها للمحكم من ظاهر القرآن
(هلن مثل الذي عليهن) .وهكذا احلال يف بعض الروايات التي
تتحدث عن أنه ال يبيت وهو عليها ساخط فإنه ال يقبل منها
رصف وال عدل ،وإن كان ظاملا هلا ..ومثل ذلك الروايات
التي تتحدث عن أن النبي خاطب جمموعة من النساء بقوله:
إن أكثركن يف النار ،ألنكن كافرات بحق أزواجكن فال بد من
محله عن تلك النساء بحدودهن اخلارجية من دون تعميمه إىل
النساء يف كل األزمنة .أو يقال بأن التعليل هو الذي يعمم ،فإن
من تتجاوز احلق يكن مصريها ذلك ،كام أن يتجاوز احلق يكن
مصريه ذلك.

بعد هذا نذكر تفاصيل تلك احلقوق :فإن الروايات عن أهل
البيت Bقد حددت ذلك بالنسبة للرجل فقالت:
((( رصاط النجاة .379/2
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يف احلديث عن رسول ال ّله« :Aواتقوا ال ّله يف النساء ،فإهنن
عواري عندكم اختذمتوهن بأمانة ال ّله ،واستحللتم فروجهن بكلمة ال ّله،
وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف».

وعن إسحاق بن عامر «قال :قلت أليب عبد ال ّله :Eما حق املرأة
عىل زوجها الذي إذا فعله كان حمسنا؟ قال يشبعها ،ويكسوها ،وإن
جهلت غفر هلا».

في كلمات الفقهاء
سوف ننقل نصوص ًا لعدة فقهاء بعضهم من املتقدمني وهو ـ
العالمة احليل فقد قال يف حترير األحكام(((:

لكل من أحد الزوجني حق عىل اآلخر جيب عليه القيام به لصاحبه،
فحق الرجل عىل املرأة التمكني من االستمتاع ،وأن ال خترج من بيته إال
بإذنه .وحق املرأة املهر والنفقة والكسوة والسكنى واإلخدام والقسمة،
فيجب عىل كل واحد منهام أن يكف عام يكرهه صاحبه من قول أو
فعل ،وأن يويف احلقوق من غري استعانة بغريه ومرافعته إىل احلاكم ،وأن
ال يظهر الكراهية يف تأدية احلق ،بل يؤديه باستبشار وانطالق وجه ،وأن
ال يمطل صاحبه من حقوقه مع قدرته عليها ،فإن مطل حينئذ أثم.
ومن املتأخرين :اإلمام اخلميني يف حترير الوسيلة

(((

لكل واحد من الزوجني حق عىل صاحبه جيب عليه القيام به وإن
((( ج  - 3ص .587
((( ج  - 2ص .303
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كان حق الزوج أعظم ،ومن حقه عليها أن تطيعه وال تعصيه وال خترج
من بيتها إال بإذنه ولو إىل أهلها حتى لعيادة والدها أو يف عزائه ،بل ورد
أن ليس هلا أمر مع زوجها يف صدقة وال هبة وال نذر يف ماهلا إال بإذنه
إال يف حج أو زكاة أو بر والدهيا أو صلة قرابتها ،وتفصيل ذلك كله
موكول إىل حمله ،وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها ،وأن يغفر
هلا إذا جهلت وال يقبح هلا وجها كام ورد يف األخبار ،والتفصيل موكول
إىل حمله.

وبشكل أكثر تفصي ً
ال يتحدث السيد السيستاين يف منهاج الصاحلني
إن لكل من الزوجني عىل اآلخر حقوق ًا بعضها واجب وبعضها مستحب،
والواجب منها عىل أقسام ثالثة:
(((

القسم األول :حق الزوج عىل الزوجة ،وهو أن متكنه من نفسها
للمقاربة وغريها من االستمتاعات الثابتة له بمقتىض العقد يف أي وقت
شاء وال متنعه عنها إال لعذر رشعي ،وأيض ًا أن ال خترج من بيتها من دون
إذنه إذا كان ذلك منافيا حلقه يف االستمتاع هبا بل مطلق ًا عىل األظهر.

ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته يف زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم
وتشييع جنائزهم ونحو ذلك وإن مل جيب عليه ذلك ،وليس له منعها
من اخلروج إذا كان القيام بفعل واجب عليها.
ال حيرم عىل الزوجة سائر األفعال ـ غري اخلروج من البيت ـ بغري
إذن الزوج إال أن يكون منافي ًا حلقه يف االستمتاع منها.

((( مسألة  337ج .103 / 3
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ال يستحق الزوج عىل الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي ال
تتعلق باالستمتاع من الكنس أو اخلياطة أو الطبخ أو تنظيف املالبس
أو غري ذلك حتى سقي املاء ومتهيد الفراش وإن كان يستحب هلا أن
تقوم بذلك.

القسم الثاين :حق الزوجة عىل الزوج ،وهو أن ينفق عليها بالغذاء
واللباس واملسكن وسائر ما حتتاج إليه بحسب حاهلا بالقياس إليه عىل
ما سيأيت تفصيله ،وأن ال يؤذهيا أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه
رشعي ،وأن ال هيجرها رأسا وجيعلها كاملعلقة ال هي ذات بعل وال هي
مطلقة ،وأن ال يرتك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر عىل ما تقدم يف املسألة
التاسعة.
إذا كانت الزوجة ال تقدر عىل الصرب إىل أربعة أشهر بحيث خاف
الزوج وقوعها يف احلرام إذا مل يواقعها فاألحوط وجوب ًا املبادرة إىل
مواقعتها قبل متام األربعة أو طالقها وختلية سبيلها).
وبالتايل فإنه:

•ليس ألحد من الزوجني :إجبار اآلخر عىل اإلنجاب وال عىل
االمتناع عن اإلنجاب! ألن ذلك ليس داخال ضمن احلقوق
املذكورة.

ففي إجابة عىل سؤال :ملن أعطى اإلسالم خيار اإلنجاب للزوج
أو للزوجة؟ فإذا أراد الزوج اإلكثار من األوالد وال ترغب الزوجة
بذلك ،ألسباب غري صحية ،فهل جيوز هلا استعامل موانع احلمل من
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دون علمه؟ قال السيد السيستاين :أنه جيوز هلا ذلك.

وهكذا ال يستطيع الزوج أن جيربها عىل عدم اإلنجاب ،بإجبارها
عىل أخذ موانع احلمل مثالً ،ففي كتابالفتاوى امليرسة للسيد السيستاين
ما نصه:
وهل للزوج أن جيرب زوجته عىل عدم اإلنجاب وهي تريده؟

 -وكيف جيربها عىل ذلك.

 -جيربها عىل أخذ احلبوب أو زرق اإلبرة أو استعامل اللولب؟

 -ال حيق له ذلك(((.

•ليس ألحدمها أن يسيطر عىل اآلخر اقتصاد ًيا فليس للزوج
أن يتحكم هبا يف هذه الناحية كأن يأخذ راتبها أو يمنعها من
ممارسة النشاط املايل ما دام ذلك ال يمنع استيفاء حقه الزوجي
وال إذنه يف اخلروج من املنزل .فإهنا تستطيع مث ً
ال أن تتاجر عن
طريق االنرتنت وهي يف منزهلا ،أو تدير أمورها التجارية من
خالل التلفون ،وهذا واضح..

وال يستطيع ـ رشع ًا ـ أن يتحكم فيها يف هذه اجلهة ،وكذلك ال
يستطيع أن يمنعها عن أعامل الرب والنفقات املالية من أمواهلا ،بالرغم
من أن هناك بعض الروايات التي تشري إىل أهنا (ليس هلا يف ماهلا عتق
وال بر إال بإذن زوجها) غري أن هذه الروايات مرتوكة حتى مع صحة
((( ص .429
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أسانيد بعضها ملخالفتها لألصول القرآنية والقيم العامة الدينية ،فإن
أمكن محلها عىل حممل معقول ،ولو كان بمعنى استحباب استئذاهنا
من زوجها باعتباره آكد يف صنع املحبة واالنسجام ،أو غري ذلك من
املحامل املعقولة ،وإال ُطرحت كام هو الواضح يف فتاوى الفقهاء
حيث مل يشرتطوا يف صحة عتقها لعبيدها مثالً ،أو إنفاقها يف املربات،
مل يشرتطوا إذن الزوج.
ولذا فبإمكاهنا أن تشرتط يف عقد نكاحها استقالهلا يف ترصفاهتا
املالية ،وأن ال يتدخل يف هذه األمور وهو رشط سائغ.
نعم :لو آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة اإلجارة عىل
إجازة الزوج فيام ينايف حقه ونفذت اإلجارة فيام ال ينايف حقه(((.

كام أنه ليس هلا أن تتحكم بالزوج يف نشاطه املايل واالقتصادي،
وهذا واضح ال حيتاج إىل بيان.
•ثم إن حق املساكنة جيب أن ال يتحول إىل سجن للمرأة .فال
خترج ألي غرض رشعي ،وإنام ما كان ذلك اخلروج منافيا
حلقه الزوجي .خصوصا أن عدم إذنه هلا يف بعض احلاالت يعد
من املعارشة بغري املعروف ..واحلق املنايف الستمتاعه ال ينبغي
أن ينظر إليه بشكل جنيس جمرد بل هو أن تكون إىل جواره متى
أراد األنس معها.
•كذلك فإن قيمومة الرجل تعني قيادته احلكيمة هلذه السفينة،

((( منهاج الصاحلني .السيد اخلوئي 85 / 2 .
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ال أن يتحول إىل دكتاتور مستبد أو يلغي استقاللية املرأة
وشخصيتها يف ترصفها يف ماهلا ،يف اعتناقها األفكار املختلفة مع
الزوج ،ويف تقليدها الديني ،ورأهيا السيايس :نقلت الصحف
يف الكويت أن رجال هدد زوجته بالطالق إن مل تنتخب مرشحه
للمجلس البلدي!! ،ويف بالدنا قالت احداهن ممن تقلد من ال
يلزم بسرت الوجه إن زوجي جيربين عليه وهيددين بالطالق ألنه
يقلد من يقول بلزومه!.

بل لقد قال بعض علامئنا األقدمني كصاحب املسالك((( الشهيد
الثاين أن الزوج فيام وراء حق املساكنة واالستمتاع كاألجنبي ونقله عنه
صاحب اجلواهر((( ومل يعلق عليه.

يف األخري ينبغي أن يلتفت الزوجان إىل أن عقد الزواج ليس عقد
متلك من طرف آلخر يملك فيه األول رقبة الثاين ومصريه وحياته
واهتامم ًاته ،وال هو عقد توظيف يعمل بموجبه أحد الطرفني أجري ًا عند
اآلخر لينفق عليه ويكدح يف مجع املال ليرصفه هذا ،وإنام التعبري القرآين
اجلامع َ
{خ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ ْز َواج ًا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم
ِ
ِ
اس ُلهَ َّن}(((.
َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة}((( ُ
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
و{ه َّن ل َب ٌ

((( مسالك األفهام يف رشح رشائع اإلسالم .360/8

((( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم .205/31
((( سورة الروم ،اآلية.21 :

((( سورة البقرة ،اآلية.187 :
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كيف تحدث القرآن عن العالقة الزوجية:

وبالتأمل يف اآلية األوىل نجدها ترسم صورة رائعة للعالقة بني
الزوجني وجتعل هذه العالقة واملؤسسة القائمة عليها من آيات ال ّله
التي ينبغي التفكر فيها والتأمل ،وأهنا من العالمات عىل وحدانية ال ّله
سبحانه ،وقدرته وحسن تنظيمه هلذا الكون.

فقد استعمل القرآن الكريم مفردة السكن هنا ،كغاية للزواج،
{لِت َْس ُكنُوا} أي ليسكن بعضكم لبعض ،ومع مراجعة آيات القرآن
نالحظ أن هذه املفردة (لتسكنوا) قد استعملت بالنسبة إىل الليل
{و ِم ْن
يف ثالثة مواضع ،وجعل ذلك األمر من رمحة ال ّله يف إحداها َ
َرحمْ َتِ ِه َج َع َل َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار لِت َْس ُكنُوا فِ ِيه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه َو َل َع َّلك ُْم
ت َْشك ُُر َ
ون}((( ،فالليل لتسكنوا فيه ،والنهار لتبتغوا من فضله..

ومن املالحظ أثر الليل يف حياة البرشية حيث فيه السكينة واالرتياح
واالطمئنان بعد يوم حافل بالنشاط والعمل واحلركة .ولوال هذه اجلهة
يف حياة اإلنسان لسببت له من املشاكل الصحية والنفسية ما هو غري
قليل كام يثبت ذلك األطباء ويتحدث عنه القرآن { ُق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َج َع َل
ال َّل ُه َع َل ْيك ُُم الن ََّه َار سرَ ْ َمد ًا إىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن إِ َل ٌه َغيرْ ُ ال َّل ِه َي ْأتِيك ُْم بِ َل ْي ٍل
ُون فِ ِيه َأ َفال ُت ْبصرِ ُ َ
ت َْس ُكن َ
ون}((( .كام استعملها القرآن يف السكن باملعنى
{وال َّل ُه َج َع َل َلك ُْم ِم ْن ُب ُيوتِك ُْم َسكَن ًا}(((..
املادي كام هو ظاهر اآلية َ

((( سورة القصص ،اآلية.73 :

((( سورة القصص ،اآلية.72 :
((( سورة النحل ،اآلية.80:
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غري أن أضالع السكينة ال تكتمل بوجود الليل واملسكن ،وإنام ال
بد هلا من (األزواج) وهي كلمة تصلح للطرفني (الرجل واملرأة).

ثم مل يكتف القرآن ببيان أن من غايات الزواج أن حتصل السكينة
يف حياة الزوجني ،بل يبني أن ال ّله سبحانه قد (جعل) بني الزوجني مودة
ورمحة ..فهل هذا جعل تكويني مبارش ،أو أنه ضمن معادلة القرب
واألنس احلاصلة بني الزوجني؟ وال خيتص هذا فقط باملسلمني ،بل
كان اجلعل (لكم) للخلق كله .خصوصا مع مالحظة أنه كان يتكلم عن
البرش{خ َل َقكُم ِّمن ت َُر ٍ
اب ُث َّم إِ َذا َأنتُم َبشرَ ٌ تَن َتشرِ ُ َ
َ
ون}.

ولكي يكتمل احلديث يف هذه اآلية املباركة التي تعترب من مفاتيح
فهم غايات الزواج ،ومقياسا ملا ينبغي أن تكون عليه العالقة بني
الزوجني ،نذكر ما قاله اثنان من املفرسين املعارصين:
فقد ذكر آية ال ّله مكارم الشريازي يف تفسري األمثل ما ييل :الطريف
هنا أن القرآن ـ يف هذه اآلية ـ جعل اهلدف من الزواج االطمئنان
والسكن ،وأبان مسائل كثرية يف تعبري غزير املعنى «لتسكنوا» كام ورد
نظري هذا التعبري يف سورة األعراف اآلية .189
واحلق أن وجود األزواج مع هذه اخلصائص للناس التي تعترب
ّ
أساس االطمئنان يف احلياة ،هو أحد مواهب ال ّله العظيمة.

وهذا السكن أو االطمئنان ينشأ من أن هذين اجلنسني يكمل
بعضهام بعض ًا ،وكل منهام أساس النشاط والنامء لصاحبه ،بحيث يعد
كل منهام ناقصا بغري صاحبه ،فمن الطبيعي أن تكون بني الزوجني مثل
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هذه اجلاذب ّية القوية.

و من هنا يمكن االستنتاج ّ
بأن الذين هيملون هذه السنة اإلهلية
وجودهم ناقصّ ،
ألن مرحلة تكاملية منهم متوقفة( ،إال أن توجب
عزاب ًا).
الظروف اخلاصة والرضورة يف بقائهم ّ

وعىل كل حالّ ،
فإن هذا االطمئنان أو السكن يكون من عدّ ة جهات
«جسميا وروح ّيا وفرديا واجتامع ّيا».

وال يمكن إنكار األمراض التي تصيب اجلسم يف حالة عدم
الزواج ،وكذلك عدم التعادل الروحي واالضطراب النفيس عند غري
املتزوجني...

ويكمل قائالً :وأ ّما مسألة «املودة والرمحة» فهام يف احلقيقة «مالط»
البناء يف املجتمع اإلنساينّ ،
ألن املجتمع يتكون من أفراد متفرقني كام
أن البناء العظيم يتألف من عدد من الطابوق و«اآلجر» أو األحجار.
فلو أن هؤالء األفراد املتفرقني اجتمعوا ،أو أن تلك األجزاء املتناثرة
وصلت بعضها ببعض ،لنشأ من ذلك املجتمع أو البناء حينئذ.
فالذي خلق اإلنسان للحياة االجتامعية جعل يف قلبه وروحه هذه
الرابطة الرضورية.
و الفرق بني «املودة» و«الرمحة» قد يعود إىل اجلهات التالية:

1 .1املودة هي الباعثة عىل االرتباط يف بداية األمر بني الزوجني،
ولكن يف النهاية ،وحني يضعف أحد الزوجني فال يكون قادر ًا
عىل اخلدمة ،تأخذ الرمحة مكان املودة ّ
وحتل حملها.
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2 .2املودة تكون بني الكبار الذين يمكن تقديم اخلدمة هلم ،أ ّما
األطفال والصبيان الصغار ،فإهنم يرتبون يف ّ
ظل الرمحة.
3 .3املو ّدة ،غالب ًا ما يكون فيها (تقابل بني الطرفني) ،فهي بمثابة
الفعل ورد الفعل ،غري ّ
أن الرمحة من جانب واحد لديه إيثار
وعطف ،ألنّه قد ال حيتاج إىل اخلدمات املتقابلة أحيانا ،فأساس
بقاء املجتمع هو (املودة) ولكن قد حيتاج إىل اخلدمات بال
عوض ،فهو اإليثار والرمحة(((.

وأما املفرس حممد بن طاهر بن عاشور يف كتابه التحرير والتنوير ،فقد
ذكر يف ذيل اآلية ما ييل ..:وهي آية تنطوي عىل عدة آيات منها :أن جعل
لإلنسان ناموس التناسل ،وأن جعل تناسله بالتزاوج ومل جيعله كتناسل
النبات من نفسه ،وأن جعل أزواج اإلنسان من صنفه ومل جيعلها من
صنف آخر ألن التأنس ال حيصل بصنف خمالف ،وأن جعل يف ذلك
التزاوج أنسا بني الزوجني ومل جيعله تزاوجا عنيفا أو مهلكا كتزاوج
الضفادع ،وأن جعل بني كل زوجني مودة وحمبة فالزوجان يكونان من
قبل التزاوج متجاهلني فيصبحان بعد التزاوج متحابني ،وأن جعل بينهام
رمحة فهام قبل التزاوج ال عاطفة بينهام فيصبحان بعد التزاوج متحابني،
وأن جعل بينهام رمحة فهام قبل التزاوج ال عاطفة بينهام فيصبحان بعده
مرتامحني كرمحة األبوة واألمومة ،وألجل ما ينطوي عليه هذا الدليل
ويتبعه من النعم والدالئل جعلت هذه اآلية آيات عدة يف قوله {إِ َّن فيِ
ذلِ َك لآَ ٍ
يات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون}.
((( .97 / 12
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وهذه اآلية كائنة يف خلق جوهر الصنفني من اإلنسان :صنف
الذكر ،وصنف األنثى ،وإبداع نظام اإلقبال بينهام يف جبلتهام .وذلك من
الذاتيات النسبية بني الصنفني .وقد أدمج يف االعتبار هبذه اآلية امتنان
بنعمة يف هذه اآلية أشار إليها قوله { َلك ُْم} أي ألجل نفعكم(((.
ِ
ِ
اس لهَ ُ َّن} ،فبالنظر إىل
وأما اآلية الثانيةُ :
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
{ه َّن ل َب ٌ
استعامالت القرآن الكريم لكلمة لباس نجد أنه قد حتدث عن أن الليل
لباس ،وعن أن التقوى لباس ،وأن الزوجني لباس لكل منهام .كام حتدث
عن لباس اجلوع واخلوف ،وأن الشيطان ينزع عن آدم وزوجه لباسهام.
ال بد أن نالحظ أن اللباس له أدوار متعددة بالنسبة لإلنسان :فمنه
دور احلامية عن احلر والربد ولسع احلرشات ،ومنه دور السرت لعورته
عن نظر اآلخرين ،ومنه أنه زينة (ورياش) .وهو يف كل ذلك مالبس
لالبسه ومالصق له.

وبالنظر إىل تشبيه كل من الزوجني أنه لباس لآلخر ،يتبني أن الزوج
يشكل ضامنة حلامية زوجه اآلخر من االنحراف الذي منشؤه الغريزة
اجلنسية ،فإن إشباعها من خالل احلالل جيعل الفرد يستغني ـ غالب ًا ـ
عن احلرام ،وحيتمي هبا.
كام أن هذه اجلهة تنتهي إىل سرت الزوجني عن ظهور شهواهتام يف
غري مواضعها ،فيسرت الزوج عىل زوجته وهي عىل زوجها.ولعل هذا
ملحوظ يف الوسط االجتامعي بنحو واضح ،اعني به ارتباط السرت

((( .33 /21
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بالزواج (يف الطرفني).

وهو أيض ًا زينة ،فالفرد املتزوج يف املجتمع بام يمثله من بداية مرشوع
أرسة ،يتحمل مسؤولية إضافية ،ويعامل يف هذا املجتمع معاملة خاصة،
وينظر إليه باعتباره فردا ناضجا ومفيدا.
والزوجان لشدة قرهبام من بعضهام واختالطهام يغطي أحدمها
اآلخر ،ويالصق أحدمها اآلخر ،فيكون كاللباس بالنسبة له.

وألجل املوقع الذي حتتله العالقة الزوجية ،والتي تتمثل يف أن
كال من الزوجني لباس لآلخر ،كان الشيطان يسعى لكي (ينزع عنهام
لباسهام) من خالل كونه (يأمركم بالفحشاء).
شيء عن حقوق الـزوج والزوجـة

ون َعلىَ الن َِّساء بِماَ َف َّض َل ال ّل ُه َب ْع َض ُه ْم َعلىَ َب ْع ٍ
{الر َج ُال َق َّوا ُم َ
ض َوبِماَ
ِّ
لهِ
ِ
(((
أنفقو ْا ِم ْن َأ ْم َوا ْم } .

نقدم بمقدمة رضورية يف جمال العالقة بني الزوجني ،ختالف ما هو
املألوف يف الكثري من جمتمعاتنا املسلمة ..وهي وإن تم احلديث عنها
فيام سبق عند احلديث عن والية الوالد عىل نكاح الولد ..إال أننا نذكر
هبا هنا باختصار كمقدمة للحديث عن عدم وجود والية للزوج عىل
الزوجة خارج إطار حقوقه املعينة..
فنؤكد عىل والية ال ّله سبحانه وتعاىل عىل خلقه ،وهي التي ترتبط

((( سورة النساء ،اآلية.34 :
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{وإِنَّا
بخلقه إياهم ،فهو خالقهم ومالكهم فـ {إِنَّا للِهِّ } ،ومصريهم إليه َ
ِ ِ
إِ َل ْي ِه ر ِ
اج َ
ور} .إن الوالية احلقيقة التامة
عون } ،بل {إِلىَ ال َّله تَص ُري األ ُم ُ
َ
والتي ال يتخل ّلها أي نقص أو تقييد ،هي والية ال ّله عىل خلقه.

ويف طول هذه الوالية ،جعل ال ّله سبحانه وتعاىل لنبيه األكرم
ني ِم ْن َأن ُف ِس ِه ْم}،
حممد ،Aوالية عىل املؤمنني فكان {النَّبِ ُّي َأ ْولىَ بِالمُْ ْؤ ِمنِ َ
وقد قرر النبي Aمن سمعه يف يوم الغدير هبذا املعنى مما يشري إىل أنه
أصبح أمر ًا مرتكزا يف أذهان املسلمني (ألست أوىل باملؤمنني من
أنفسهم؟ قالوا :بىل.)..

ويف طول والية النبي ،Aكانت والية اإلمام عيل ،Eكام تشري إىل
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َ
ون
ذلك آية املائدة {إِ َّنماَ َول ُّيك ُُم ال ّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذي َن آ َمنُو ْا ا َّلذي َن ُيق ُ
الزكَا َة وهم ر ِ
اك ُع َ
ال َة َو ُي ْؤت َ
الص َ
ون} ،ويؤكده حديث رسول ال ّلهA
ُون َّ
َّ
َ ُ ْ َ
« ..فمن كنت مواله فهذا عيل مواله».
وحيث ثبت عدم الفصل عند اإلمامية بني اإلمام عيل واحلسنني يف
هذه اجلهة وسائر األئمة ثبت هلم الوالية عىل العباد.

والوالية هنا بمعنى األولوية يف الترصف يف النفس واملال ،ثابتة هلذه
السلسلة املذكورة ،وبعد ذلك ال والية ألحد عىل أحد إال بدليل خاص،
وهي يف احلاكم الرشعي يف اجلملة ثابتة كام هو مشهور اإلمامية.

كام أهنا ثابتة لألب واجلد األبوي عىل الولد الصغري (ذكرا أو
أنثى) ..وثابتة لعدول املؤمنني يف ما مل يوجد له ويل ممن سبق حلفظ
أموال القارصين والغائبني وأمثاهلم.
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ال والية للزوج على زوجته

أما الزوج فال والية له عىل زوجته ،هبذا املعنى فليس أوىل هبا من
نفسها يف نفسها وال ماهلا وال غري ذلك ..بل ال يستطيع الترصف يف أي
من ذلك خارج إطار حقوقه التي سنتحدث عنها..والتي توجب عليه
حقوقا مقابلة والتزامات متبادلة.
وإذا كان الزوج ال والية له ،فمن باب أوىل أن ال تكون والية لألخ
األكرب أو األصغر ،أو العم واخلال ،أو غريهم عىل األنثى القريبة هلم..
وقد سبق احلديث يف كل ذلك مدعام بفتاوى وأقوال علامء الطائفة.
قوام عىل األرسة ..كام ترصح اآلية املباركة بذلك.
نعم الزوج ّ

ماذا تعني القيمومة والقوامة:
البعض يتصور خطأ بأن كل رجل ملجرد رجولته فهو أفضل من
كل امرأة لكوهنا أنثى ،ولذا فهو ويل أمرها! وهذا معنى ال تؤديه اآلية
املباركة أصالً.

وإنام إطار احلديث هو يف حميط األرسة ،زوج وزوجة ،وال بد أن
يكون هناك جهة مسؤولية تتحمل قيادة هذا الكيان ،وتطبق احلقوق،
وتنفق ،وتدير ..فإما أن يكون كالمها ..وحينئذ ما العمل حني االختالف
يف اآلراء والتوجهات؟ أو أن تكون املرأة ومن الواضح أنه عىل خالف
الرتكيب النفيس والعضوي لكليهام! فيبقى اخليار الثالث وهو أن يكون
الرجل قائام باملسؤولية مضطلعا هبا ،ومتحمال ألعباء ذلك ،بام يفرضه
عليه من حكمة يف إدارة املشاكل واألزمات ،وسعي يف تدبري أمور
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املعيشة واإلنفاق عىل الزوجة واألوالد ..وهكذا.

و{الر ُ
جال َق َّوا ُم َ
ون} القوام كثري القيام .وقام عىل اليشء أي يف
ِّ
تدبريه وإصالح شؤونه ومنه القيم عىل اليتيم واملراد من املبالغة هنا دوام
قيام الرجل عىل املرأة يف شؤون إرشادها .وتأديبها وتثقيفها ما دامت
معارشة له .فهم قوامون بحسب ناموس اخللقة والفطرة والرشيعة
{علىَ الن ِ
ِّساء} باالستحقاق والفضيلة ال حتكام بل بام اقتضته احلكمة
َ
يف اخللق وحسن النظام وذلك {بِام َف َّض َل ال َّل ُه} إهلهم وخالقهم عىل
احلكمة به{ َب ْع َض ُه ْم} أي بعض الرجال والنساء وهم الرجال بحسب
ىل َب ْع ٍ
ض} أي النساء بحسب النوع والغالب من قوة
النوع والغالب { َع 
املدارك وكامل اخللقة..

فرب فضل لفاضل يعود بالنعمة عىل املفضول .ورب مفضولية
هي نعمة عىل املفضول»(((.

و «إن هذه القوامة إنّام هو ألجل التفاوت الذي أوجده ال ّله بني أفراد
البرش من ناحية اخللق ملصلحة تقتضيها حياة النوع البرشي ،بينام يقول
يف القسم الثاين منها :وأيض ًا ألجل أن الرجال كلفوا بالقيام بتعهدات
مالية جتاه الزوجات واألوالد يف جمال اإلنفاق والبذل.
و لكن غري خفي أن إناطة مثل هذه الوظيفة واملكانة إىل الرجل ال
الرجل من الناحية البرشية ،وال يربر متيزه
تدل عىل أفضلية شخصية ّ
يف العامل اآلخر (أي يوم القيامة) ّ
ألن التميز واألفضلية يف عامل اآلخرة

((( البالغي الشيخ حممد جواد :آالء الرمحن .106 /2
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يدور مدار التقوى فقط ،كام ّ
أن شخصية املعاونة اإلنسانية قد ترتجح
يف بعض اجلهات املختلفة عىل شخصية الرئيس ،ولكن الرئيس يتفوق
عىل معاونه يف اإلرادة التي أنيطت إليه ،فيكون أليق من املعاون يف
هذا املجال»(((.

املقدار الذي هو للزوج بحيث ال تستطيع الزوجة عصيانه وخمالفته
هو عدة أمور.
بعد موضوع القوامة باملعنى الذي قدمناه ،يتبادل الزوجان حقو ًقا
الزمة لكل منهام عىل اآلخر ،وبالتقصري املتعمد فيها يكون من مصاديق
الناشز..
فمن حقوق الزوج على زوجته:

•ما يرتبط باالستمتاع اجلنيس :فإنه يثبت للزوج عىل زوجته
التمكني اجلنيس ـ بأشكاله املرشوعة ـ مع عدم املوانع العرفية
(كاملرض والرضر) والرشعية (كاحليض والنفاس واإلحرام
وحال الصيام واالعتكاف املأذون فيه).

وال جيوز هلا التعلل والتأخر فضال عن الرفض ،ولقد شنعت
الروايات عىل املسوفات والرافضات((( وهنى عن االنشغال عن
((( األمثل يف تفسري كتاب ال ّله املنزل ،ج ،3ص218 :
((( فعن أيب عبد ال ّله الصادق Eقال :إن امرأة أتت رسول ال ّله Aلبعض احلاجة فقال هلا:
لعلك من املسوفات ،قالت :وما املسوفات يا رسول ال ّله؟ قال :املرأة التي يدعوها زوجها
لبعض احلاجة فال تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي ال تزال املالئكة تلعنها
حتى يستيقظ زوجها..وسائل الشيعة 165 / 20

من فقه العالقات االجتماعية

223

الزوج حتى بالصالة املستحبة ،أو بإطالة الصالة الواجبة حتى يضيع
حق زوجها((( ،بينام أكدت عىل رضورة االستجابة ..وبالتتبع يف كثري
من املشاكل االجتامعية نجد أن منشأها األساس راجع إىل التقصري يف
هذه اجلهة..
وبالرغم من أن قضية االستمتاع اجلنيس يشرتك فيها الزوجان،
أي ال خيتص الزوج باالستمتاع يف املامرسة الزوجية ،إال أن هناك جهة
خاصة يف الزوج ،وهي كام قالوا أن شهوة الرجل رسيعة االستثارة (فقد
تكون من ختيل ،أو منظر مثري ،أو رائحة مثرية ،وهي رسعان ما تتصاعد،
وعجالن ما ختبو أيض ًا) بخالف شهوة املرأة فهي ختتلف ،ولذا قالوا ـ
وهو صحيح يف اجلملة ـ إن الرجل يعطي احلب ليحصل عىل اجلنس
بينام تعطي املرأة اجلنس لتحصل عىل احلب..
وربام يكون بمالحظة هذه اجلهة يف شهوة الرجل ،كان ال بد من
االستجابة له من قبل زوجته كام تقول الروايات ولو كانت عىل ظهر
قتب (وهو الرحل الصغري الذي يوضع عىل ظهر الدابة) وهو تعبري عن
أنه ينبغي املبادرة إىل ذلك ،ولو كانت الظروف غري مهيأة..

ومما يرتبط بقضية التمكني ،إزالة الزوجة املنفرات عن بدهنا ليقبل
عليها زوجها ،فإن القذارة والرائحة النتنة مث ً
ال مما ينفر الزوج وال ينبغي
للزوجة أن يكون فيها ذلك.
((( فعن أيب جعفر Eقال :قال رسول ال ّله Aللنساء :ال تطولن صالتكن لتمنعن أزواجكن..
املصدر السابق.
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ات
الصالحِ َ ُ
•ومن حقوق الزوج عىل زوجته أن حتفظه يف غيبته { َف َّ
ات لِ ْل َغ ْي ِ
ب بِماَ َح ِف َظ ال َّل ُه}((( ..وورد يف الروايات
َات َحافِ َظ ٌ
َقانِت ٌ
كام عن رسول ال ّله :Aما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم
أفضل من زوجة مسلمة ترسه إذا نظر إليها ،وتطيعه إذا أمرها،
وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله.

•ومن حقه عليها االستئذان قبل اخلروج من املنزل ،مطلق ًا عىل
رأي املشهور من العلامء وإذا أخل اخلروج بحق الزوج يف
االستمتاع كام هو رأي بعض املعارصين.

وربام استشهدوا بالرواية «عن أنس أن رجال سافر فنهى زوجته
عن اخلروج من الدار فمرض أبوها فاستأذنت رسول ال ّله Aفقال
النبي Aهلا :أتقي ال ّله وأطيعي الزوج فامت أبوها فأوحى ال ّله تعاىل إىل
النبي Aأنه قد غفر ألبيها بطاعتها لزوجها»((( وقد نقلها شيخ الطائفة
يف املبسوط خمترصة هكذا ،وعلل نتيجتها بأن طاعة الزوج فرض
وحضور موت األب واألم مباح ،أو هو من النفل فتقديم الواجب عىل
النفل أوىل..
وقد نقلت يف بعض مصادر اجلمهور كمجمع الزوائد بتغيري
يف العبارات وقد وصفت بأهنا ضعيفة ،ورشع النووي يف املجموع
يف االستدالل عىل أن متنه يعارض أمورا جممعا عليها((( وبجملة من

((( سورة النساء ،اآلية.34 :

((( املبسوط .الشيخ الطويس ،ج  4ـ ص .331
((( املجموع .413 /16
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الوصايا التي أوىص هبا النبي Aعليا Eوفيها من أحكام النساء أهنا
(ال خترج من بيت زوجها إال بإذنه ،فان خرجت بغري اذنه لعنها ال ّله عز
وجل وجربئيل وميكائيل)(((.

وبطبيعة احلال فإنه قد ُفرض يف الزوج أن يكون حكي ًام ومصلح ًا
لألرسة ،ومتتبع ًا ما يقوهيا فال ينبغي أن يامرس االستبداد والتحكم غري
املربر ،فينهى عن اخلروج من غري سبب أوال يأذن للزوجة وإن كانت
مصلحتها تقتيض ذلك ..بل يكون يف ذلك منصف ًا حكي ًام.

و�أما ما عليه تجاه زوجته:
فقد ذكرنا يف صفحات سابقة أن الواجب عليه االضطالع
بمسؤولية النفقة (طعاما وكسوة وتأمني مسكن) فهو املسؤول يف هذه
اجلهة ،وليس عليها أي يشء من ذلك ،حتى لو كانت غنية وكان فقريا،
بل لو أنفقت من ماهلا عىل نفسها كان دينا عليه يؤديه حني التمكن.

كام أن عليه هلا أن يقيض حاجتها اجلنسية ـ متى احتاجت عىل رأي
بعض الفقهاء وال حيدد بمدة زمنية ـ أو اللقاء يف كل أربعة أشهر مرة عىل
األقل مع حضوره ـ عىل رأي املشهور ـ..
وهذا الذي نتحدث عنه إنام هو ضمن اإلطار اإللزامي الواجب كام
ذكرنا ،ال أن األمر حمدود به ال يتجاوزه ،وإال فاملفروض أن يكون كل
ِ
ِ
اس لهَ ُ َّن)((( ،وأن تكون
منهام بالنسبة لآلخر ُ
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
{ه َّن ل َب ٌ

((( وسائل الشيعة .احلر العاميل ،ج  20ـ ص .212

((( سورة البقرة ،اآلية.187 :
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العالقة بينهام من مصاديق َ
(خ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ ْز َواج ًا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها
َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة}(((.
ضمانات اإلسالم للزوجة

اضا َف َ
وزا َأ ْو إِ ْع َر ً
{وإِ ِن ا ْم َر َأ ٌة َخا َف ْت ِمن َب ْع ِل َها ن ُُش ً
َ
ال ُجنَ ْا َح َع َل ْي ِهماَ
َأن يص ِلحا بينَه ص ْلحا والص ْلح َخ و ُأحضرِ ِ
ت األَن ُف ُس ُّ
الش َّح َوإِن
ُ ْ َ َ ْ ُ ماَ ُ ً َ ُّ ُ يرْ ٌ َ ْ َ
َان بِماَ َت ْع َم ُل َ
تحُ ْ ِسنُو ْا َو َت َّت ُقو ْا َفإِ َّن ال ّل َه ك َ
ون َخبِ ًريا}(((.

هناك سؤال يقول :بعدما أعطى اإلسالم للرجل حق القوامة عىل
األرسة ،وحق التأديب بالنحو املذكور حال النشوز وحق الطالق فقد
أعطى له كل يشء وحرم الزوجة من مجيع االختيارات ،حتى صارت
أسرية عند زوجها!
فهي ال تقرر نمط احلياة التي يعيشاهنا ألن الرجل هو القائد وهو
صاحب القوامة! وال تستطيع لو رفضت أن تطلق نفسها ألن الطالق
بيد (من أخذ بالساق) وال تستطيع معارضته ألن حق التأديب له؟

فهل هناك ضامنات يقدمها اإلسالم للمرأة لكي حتافظ عىل حقوقها
يف هذه العالقة األرسية؟

�ضمانات متعددة
واجلواب :أنه عند التأمل يف أحكام نظام األرسة يف الترشيع
((( سورة الروم ،اآلية.21 :

((( سورة النساء ،اآلية.128 :
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اإلسالمي نجد ضامنات متعددة قد جعلها اإلسالم للمرأة قبل العقد
وأثناء العقد وبعد العقد والدخول بل حتى يف حال نشوز الزوج..وعني
للمرأة طريق ًا يضمن حقها وتستطيع من خالله أن تستوفيه.

قبل العقد
فأول ذلك أن اإلسالم جعل أمر الزواج والنكاح بالنسبة للمرأة
بيدها ال بيد غريها بناء عىل الرأي املشهور بني علامئنا وفقهائنا من أن
املرأة الثيب أمرها بيدها .وكذلك املرأة البكر فإنه وأن كان لوليها أمر
لكنه أمر غري نافذ ما مل يقرتن بإذهنا ورضاها(((.

إذن :ففي أول مرحلة قبل تأسيس احلياة الزوجية ،تستطيع املرأة
تضمن لنفسها نمط احلياة التي تريدها ،من خالل اختيارها لزوجها،
بأن تقبل هذا الفرد أو ترفض ذاك ..ويف هذه تتساوى مع أكثر الناس يف
انتخاب طريقة حياهتم وعملهم ،يف أهنم قبل االقدام عىل خطوة معينة
يكونون مالكني لإلقدام عليها أو رفضها ..نعم هم ـ وهي بطبيعة احلال
ـ سوف ترتتب عليهم التزامات بعد القبول والدخول يف تلك احلياة
بذلك النحو الذي اختاروه وأرادوه .مع فارق أنه يف بعض احلاالت
يكون التخلص من االختيار سهالً ،كام يف بعض الرشكات ،ويكون يف
بعضها اآلخر صعب ًا وعسري ًا كام لو أنفق يف تعليم العامل أو الطالب
أموال ،فيحتاج إىل إرجاعها وإال كان ختلصه منها عسريا! والزواج
ينتمي إىل النوع الثاين غالب ًا.
((( يراجع موضوع والية الوالد عىل نكاح الولد ـ يف هذا الكتاب ـ.
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�أثناء العقد
يف هذه املرحلة ،جعل اإلسالم للمرأة أن تشرتط ما شاءت من
الرشوط السائغة وألزم الزوج ـ عند قبوله بتلك الرشوط أثناء العقد ـ
بتنفيذها حيث تصبح جزء ًا من املهر!

فقد تكون امرأة موظفة وال تريد أن ترتك عملها حتى بعد زواجها..
فتشرتط بقاءها كذلك ،أو أهنا تريد أن تكون عاملة ـ وهي ال تزال يف
الدراسة ـ بالرغم من أن ذلك جيعلها مث ً
ال تغيب نصف اليوم عن بيتها
وزوجها!
وهكذا لو كانت ذات نشاطات اجتامعية أو دينية وال تريد االنقطاع
عنها بعد الزواج فتستطيع ـ لقبول خطبته إياها ـ أن تشرتط ذلك عىل
الزوج يف العقد ،ويكون الزوج ملزما بعد موافقته عىل هذه الرشوط أن
ينفذها ،وجيربه احلاكم الرشعي فيام بعد الزواج لو أراد اإلخالل هبا.

وهكذا تستطيع أن تشرتط أن تكون معيشتها قريبة من أهلها ،أو
مستقلة يف بيت خاص عن أهله ،وتستطيع أن تشرتط عليه مث ً
ال أن ال
يتزوج عليها (ال أهنا حترم الزواج عليه فإنه يكون رشط ًا خمالفا لكتاب
ال ّله وحمرما للحالل) وإنام أن ال يفعل ذلك مع كونه مباحا له ،لكنه
يلتزم هلا بعدم فعله.
فإما أن يرفض الزوج هذه الرشوط وبالتايل تبقى حمتفظة بخياراهتا
اخلاصة ،وال يتم الزواج ..وإما أن يقبل مع وجود تلك الرشوط فهنا
فإن مقتىض (املؤمنون عند رشوطهم) جيعله ملزما بتنفيذه .ما دام
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الرشط سائغ ًا ،غري خمالف لكتاب ال ّله وال سنة النبي ،وال أنه خمالف
ملقتىض العقد ،وال حمرم للحالل أو حملل للحرام.

فلو أنه مث ً
ال فيام بعد أراد أن يطالبها بطاعته وعدم اخلروج للعمل
حرم عليها اخلروج ،فإهنا
أو النشاط االجتامعي أو أنه كام قال بعضهم ّ
غري ملزمة هنا بطاعته وال أخذ إذنه يف هذه املسألة حيث أهنا خرجت
عن دائرة (لزوم أخذ إذنه يف اخلروج) برشطها عليه ذلك يف العقد.
بل إهنا تستطيع أن تكون وكيلة عنه يف طالق نفسها((( متى ما أساء
عرشهتا ،أو غري ذلك..
بني الرشط اجلائز وغري اجلائز:

ليس بإمكان الزوجة أن تشرتط أي رشط تريد ،وإنام جيب أن يكون
خاضعا ملحددات :أن ال يكون خمالفا لكتاب ال ّله وما ثبت من سنة النبي
واملعصومني .وأن ال يكون خمالفا ملقتىض العقد .وأن ال حيلل حرام ًا أو
حيرم حالالً.
((( تردد بعض الفقهاء يف ذلك لكن رأي غري واحد من املتأخرين ،هو اجلواز ،فعن السيد
اخلوئي يف منهاج الصاحلني  281 /2جيوز أن تشرتط الوكالة عىل طالق نفسها عند ارتكابه
بعض األمور من سفر طويل أو جريمة موجبة حلبسه أو غري ذلك فتكون حينئذ وكيلة عىل
طالق نفسها وال جيوز له عزهلا فإذا طلقت نفسها صح طالقا.
والسيد السيستاين يف منهاج الصاحلني  :343/ 2جيوز التوكيل يف الطالق غائبا كان الزوج
أم حارضا ،بل جيوز توكيل الزوجة يف أن تطلق نفسها بنفسها ،أو بأن توكل الغري عن الزوج
أو عن نفسها .ومثل ذلك عن السيد اليزدي يف العروة الوثقى :209 / 6األقوى جواز
توكيلها يف طالق نفسها مبارشة فتقول :أنا طالق وكالة عن زوجي .أو تقول :زوجة موكيل
فالنة طالق.
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ومن األول ما لو اشرتطت أن ال يرث منها حني موهتا مثالً! أو أن
تكون القوامة بيدها أو العصمة عندها..فهذه كلها عىل خالف كتاب ال ّله
وسنة رسوله ..حيث أن القرآن يقول (ولكم الربع مما ترك أزواجكم)
وهكذا يقول :الرجال قوامون ،فإذا رشطت أن تكون القوامة له خالف
هذا الرشط كتاب ال ّله .وهكذا لو قالت برشط أن يكون الطالق بيدي،
(((
فهذا أيض ًا عىل خالف سنة النبي القائل (الطالق بيد من أخذ بالساق)
فال يكون صحيحا.

بالطبع هنا فرق بني أن يكون الطالق بيدها وهو رشط غري صحيح،
وبني أن تشرتط عليه توكيلها يف طالق نفسها ،وهذا ال مانع منه فلم
خيالف الكتاب وال السنة ألنه إنام وكلها يف ذلك..
وإىل هذا الفرق يشري ما ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق:E
يف امرأة نكحها رجل فأصدقته املرأة ورشطت عليه أن بيدها اجلامع
والطالق فقال :خالف السنة ووىل احلق من ليس أهله!! وقىض أن عىل
الرجل الصداق وأن بيده اجلامع والطالق وتلك السنة.
بينام يف مورد آخر ،رشطت املرأة عىل زوجها أن ال يفعل (ال يتزوج
عليها وال يترسى) وهو رشط سائغ غري خمالف للكتاب..

فعن منصور ابن بزرج قال :قلت أليب احلسن موسى Eوأنا قائم:
جعلني ال ّله فداك إن رشيكا يل كانت حتته امرأة فطلقها فبانت منه ،فأراد
مراجعتها وقالت املرأة :ال وال ّله ال أتزوجك أبدا حتى جتعل ال ّله يل
((( نقله يف ابن أيب مجهور يف عوايل اللئايل والطرباين يف املعجم الكبري ،وشهرته تغني عن سنده.
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عليك أال تطلقني وال تزوج عيل! قال :Eوفعل؟
قلت :نعم قد فعل جعلني ال ّله فداك!

قال :بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع يف قلبه يف جوف الليل
أو النهار ثم قال له :أما اآلن فقل له فليتم للمرأة رشطها فإن رسول
ال ّله Aقال( :املسلمون عند رشوطهم)(((.

ومن الثاين (الرشط املخالف ملقتىض العقد) ما لو اشرتطت عليه
مثالً ،أن يتزوجها برشط أن ال ينظر إليها وال يتلذذ هبا ،فإن هذا رشط
خمالف ملقتىض عقد النكاح الذي ثمرته استمتاع كل منهام باآلخر.مثلام
إذا باع أحدهم آلخر شيئ ًا برشط أن ال يترصف فيه..

ومن الثالث ،ما حيلل احلرام أو حيرم احلالل كأن تشرتط عليه عدم
التحجب والتسرت أمام األجانب ،أو السامح هلا باالنحراف..

بعد العقد:
عىل خالف ما يتصوره البعض ال تصبح الزوجة بعد العقد (أمة
أو جارية) عند زوجها .وال ملك يمني! حتى يترصف هبا بالنحو الذي
يريد ،وإنام غاية ما يصنعه العقد هو أنه حيدث رشاكة بني اثنني ،لكل
منهام عىل اآلخر حقوقا ال بد من االلتزام هبا.
وقد تقدم يف أنه ليس للزوج عىل زوجته سوى حقني أساسيني (مع
توابعهام) ومها :التمكني اجلنيس مع القدرة واخللو عن املوانع الرشعية.

((( الكايف .الشيخ الكليني ،ج  5ـ ص .404 – 403
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واستئذان الزوج للخروج من املنزل مطلق ًا (أو إذا كان ذلك يعارض
حقه السابق الذكر كام هو رأي بعض العلامء).

وال يملك الزوج هنا إلزامها باخلدمة يف املنزل أو الطبخ ،كام ال
يملك إجبارها عىل نمطه احليايت ،أو أفكاره اخلاصة ،أو اتباع مرجعيته
الفقهية أو املذهبية ..كام تقدم.
وهو ملزم باآلية املباركة {و َعاشرِ وهن بِالمَْعر ِ
وف} ،فلو مل يلتزم
َ
ُ ُ َّ ْ ُ
بذلك رفعت أمرها إىل احلاكم الرشعي ويلزمه بذلك.

بل حتى لو كانت سيئة األخالق فإن هذا ال يفتح له الباب واسعا يف
{والالتيِ تخَ َا ُف َ
وز ُه َّن
ون ن ُُش َ
أن يرضب او جيرح أو يقسو ..وإنام يف حدود َ
ِ
وه َّن فيِ المَْ َض ِ
وه َّن َفإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم َفال َت ْب ُغوا
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
َفع ُظ ُ
اج ِع َواضرْ ِ ُب ُ
ال إِ َّن ال َّل َه ك َ
َع َل ْي ِه َّن َسبِي ً
َان َع ِل ّي ًا كَبِري ًا}(((.

وخوف النشوز هنا ليس بمعناه الظاهر ،وإنام بمعنى العلم به،
اف ِمن ُّم ٍ
وص َجنَ ًفا
أي الاليت تعلمون نشوزهن((( ،مثلام يف { َف َم ْن َخ َ
َأ ْو إِ ْثماً } يعني من علم منه ذلك ألن خوف النشوز ال يوجب اهلجر
والرضب.
كام ال جيوز االنتقال من مرحلة املوعظة والكالم الطيب واملحبب،
إىل مرحلة اإليذاء النفيس باهلجر وإبداء التجاهل وعدم االهتامم ،والذي
يعترب أذى كبري ًا للمرأة السوية ..إال بعد عدم التأثري يف املرحلة السابقة،

((( سورة النساء ،اآلية.34 :

((( املحقق األردبييل /زبدة البيان .536
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فبني هذه املراحل ترتب ،وطولية((( .كام قال الشهيد الثاين «واألظهر
أنه متى احتمل انزجارها بالوعظ ال ينتقل إىل اهلجر ،وإن مل جيوزه جاز
اهلجر ،وال جيوز الرضب إال مع العلم أهنا ال تنزجر هبام ،ومعه جيوز
الرضب ولو يف االبتداء كمراتب النهي ،وذلك حيث تتحقق املعصية،
وبدونه يقترص عىل املوعظة»(((.

ويف مرحلة الرضب يراعى فيه أن يكون ناش ًئا عن التأديب ال
الغضب واالنتقام ،وأن ال يكون بخشب أو آلة خشنة ،وأن ال يكون
أثرا يف اجللد ،وإال كان عليه الضامن،
مربحا ،وال
ً
ً
جارحا ،وال خمل ًفا ً
بل لقد قيده بعض الفقهاء بأن يكون بمثل عود السواك ،أو قامش
ملفوف!

((( السيد السيستاين  /منهاج الصاحلني  :106 / 3إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى
إلرجاعها إىل طاعته ،وذلك بأن ،يعظها أوال فإن مل ينفع الوعظ هجرها يف املضجع إذا
احتمل نفعه ،كأن حيول إليها ظهره يف الفراش ،أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من
قبل ،فإن مل يؤثر ذلك أيض ًا جاز له رضهبا إذا كان يؤمل معه رجوعها إىل الطاعة وترك
النشوز ،ويقترص منه عىل أقل مقدار حيتمل معه التأثري ،فال جيوز الزيادة عليه مع حصول
الغرض به ،وإال تدرج إىل األقوى فاألقوى ما مل يكن مدميا وال شديدا مؤثرا يف اسوداد
بدهنا أو امحراره ،والالزم أن يكون ذلك بقصد اإلصالح ال التشفي واالنتقام ،ولو حصل
بالرضب جناية وجب الغرم .وإذا مل تنفع معها اإلجراءات املتقدمة وأرصت عىل نشوزها
فليس للزوج أن يتخذ ضدها اجراء آخر سواء أكان قول ًيا كإيعادها بام ال جيوز له فعله -
بخالف االيعاد بام جيوز له كالطالق أو التزويج عليها  -أو كان فعليا كفرك أذهنا أو جر
شعرها أو حبسها أو غري ذلك ،نعم جيوز له رفع أمره إىل احلاكم الرشعي ليلزمها بنا يراه
مناس ًبا كالتعزير ونحوه.
((( مسالك األفهام  -الشهيد الثاين 360 / 8
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بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج:

مثلام أن نشوز الزوجة حمتمل احلدوث ،فكذلك نشوز الزوج ،ويف
{وإِ ِن ا ْم َر َأ ٌة َخا َف ْت
هذه احلالة حتدثت آيات القرآن عن قضية الصلحَ ،
ِ
ِ
َاح َع َل ِيهماَ َأ ْن ُي ْص ِل َحا َب ْين َُهماَ ُص ْلح ًا
م ْن َب ْعل َها ن ُُشوز ًا َأ ْو إِ ْع َراض ًا َفال ُجن َ
الص ْل ُح َخيرْ ٌ }.
َو ُّ

وهنا كأن اآلية املباركة تريد أن حتافظ عىل بقاء احلالة الزوجية،
لكيال تكون املرأة مطلقة ،وال ريب أهنا يف هذه النتيجة األكثر خسارة،
فإهنا بعد عرشة فرتة طويلة من الزمن ،لو طلقت تكون قد فقدت شباهبا
ومجاهلا ـ غالب ًا ـ وبالتايل فال تستطيع أن تطمع ـ عادة ـ يف بناء حياة
زوجية جديدة أو عىل األقل تقل فرصها يف ذلك ،ويضاف إىل ذلك
أن حضانتها ألوالدها ورعايتها هلم ،وهو ما يشبع عاطفتها ـ تنتهي
يف أحسن الفروض ـ عىل بعض األقوال ـ بعد سنوات سبع من أعامر
أوالدها ـ وإن كان القول األكثر هو عىل السنتني يف اجلنسني.

موج ًها (االثنني) إىل أن يصلحا بينهام
فهنا يتحدث القرآن الكريم ّ
صلحا ،ويف الصلح ال بد أن يتنازل أحد الطرفني ـ والغالب أن يكون
ً
ترضرا ـ عن بعض ما له من حقوق لكي يصون بقية احلقوق ،أو
األكثر
ً
حيافظ عىل أصل الكيان الزوجي.

وأما لو كانت القضية تتجاوز هذا املعنى بحيث كان نشوز الزوج
بحد يصل إىل الظلم وعدم املعارشة باملعروف ،فإن للمرأة أن ترفع
أمرها إىل احلاكم الرشعي ،فيأمره بذلك ويلزمه به ،فإن التزم به وإال
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فرق بينهام إن كان ذلك هو األصلح للمرأة(((.
((( مسالك األفهام .الشهيد الثاين .364 / 8

القسم الثاين من النشوز ،وهو أن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة
وقسمة ،أو يسئ خلقه معها ويؤذهيا ويرضهبا بغري سبب مبيح له ذلك ،فإن نجع فيه
وعظها وإال رفعت أمرها إىل احلاكم .وليس هلا هجره وال رضبه وإن رجي هبام عوده
إىل احلق ،ألهنام متوقفان عىل اإلذن الرشعي ،ويف اآليتني ما ينبه عىل تفويض ذلك إليه ال
إليها ،وهو الالئق بمقامه.
ثم احلاكم إن عرف احلال باطالع أو إقرار الزوج أو بشهود مطلعني عىل حاهلام وإال
نصب عليهام ثقة يف جوارمها أو غريه خيربه بام يتبني ،فإن ثبت تعدي الزوج هناه عن فعل
ما حيرم وأمره بفعل ما جيب ،فإن عاد إليه عزره بام يراه .ولو امتنع من اإلنفاق مع قدرته
جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع يشء من عقاره إذا توقف عليه .ولو كان ال
يمنعها شيئ ًا من حقها ،وال يؤذهيا برضب وال كالم ،ولكنه يكره صحبتها ملرض أو كرب،
وال يدعوها إىل فراشه ،أو هيم بطالقها ،فال يشء عليه ،وحيسن أن تسرتضيه برتك بعض
حقها من القسم والنفقة ،قال ال ّله تعاىل( :وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال
جناح عليهام أن يصلحا بينهام صلحا).
ويف منهاج الصاحلني  107/3للسيد السيستاين :إذا نشز الزوج عىل زوجته بمنعها
حقوقها الواجبة عليه فلها املطالبة هبا ووعظه وحتذيره ،فإن مل ينفع فلها رفع أمرها إىل
احلاكم الرشعي وليس هلا هجره وال رضبه والتعدي عليه.
* وإذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته املستحقة هلا مع مطالبتها جاز هلا أن تأخذها
من ماله بدون إذنه ،وجيوز هلا رفع أمرها إىل احلاكم الرشعي إلجباره عىل اإلنفاق ،فإن مل
يتيرس هذا وال ذاك واضطرت إىل اختاذ وسيلة لتحصيل معاشها مل جيب عليها إطاعته حال
اشتغاهلا بتلك الوسيلة.

* وإذا امتنع الزوج عن اإلنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إىل احلاكم الرشعي،
أبلغه احلاكم بلزوم أحد األمرين عليه :إما اإلنفاق أو الطالق ،فإن امتنع عن األمرين ،ومل
يمكن اإلنفاق عليها من ماله  -ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه  -وال إجباره عىل الطالق
جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ،وإذا كان الزوج غري قادر عىل اإلنفاق عىل زوجته وجب
عليه طالقها إذا مل ترض بالصرب معه ،فإذا مل يفعل جاز هلا أن ترفع أمرها إىل احلاكم الرشعي
فيأمر الزوج بالطالق ،فإن امتنع وتعذر إجباره عليه طلقها احلاكم ،ويقع الطالق بائنا يف
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الخلع حال كراهتها زوجها:
لو كره الزوج زوجته فإن له أكثر من طريق! فإنه يستطيع طالقها..
كام يستطيع الزواج عليها ،فهل للزوجة من طريق تستطيع أن تتخلص
فيه من هذه العالقة املكروهة ،واملمقوتة؟

لقد حدث نظري هذا فيام نقل أيام النبي ،Aفقد روي عن ابن
عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت :يا رسول ال ّله ثابت بن
قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين ولكني أكره الكفر يف اإلسالم (وال
أطيقه بغض ًا) فقال رسول ال ّله :Aأتردين عليه حديقته؟ قالت :نعم!
قال رسول ال ّله :Aاقبل احلديقة وطلقها تطليقة (((!

ومن خالل هذه الرواية وقبلها القرآن الكريم حيث يقولَ { :فإِ ْن
ِ
ِ
ِ
َاح َع َل ْي ِهماَ فِيماَ ا ْفتَدَ ْت بِ ِه}((( وغريمها
خ ْفت ُْم َألاَّ ُيقيماَ ُحدُ و َد ال َّله َفال ُجن َ
من الروايات ،فقد استنبط الفقهاء حكم اخللع يف الطالق ،فإنه تارة
تكون الكراهة من الزوج فيحدث الطالق من قبله ،وهو الطالق
الرجعي أو البائن (بعد اثنتني) ،وقد تكون من الزوجة فتخلع نفسه منه
ويطلقها ببذل مقدار من املال يف مقابل ذلك (ولعل جهة ذلك أنه قد
بذل ورصف مبالغ مالية من املهر وغريه حتى يبني أرسة ،وهدمها ليس
الصورتني ،وال فرق فيام ذكر بني احلارض والغائب.

((( صحيح البخاري  -البخاري  170/ 6واعتمد عليها الشهيد الثاين ،وربام شكك بعض
نظرا الحتواء بعض النسخ عىل أمر النبي الزوجة بأن تعتد بحيضة واحدة وهو خمالف
فيها ً
لقول ال ّله عز وجل (ثالثة قروء) ..ومن املعلوم عندهم أن سقوط بعض أجزاء الرواية عن
احلجية ملخالفتها لألصول والقواعد ال يربر سقوط باقي األجزاء.
((( سورة البقرة ،اآلية.229 :
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بسببه وكراهته وإنام بسببها ،فإذا أرادت االنسحاب من هذه العالقة ،فال
بد أن تعيد له ما كان قد رصف فيها ..حلاجته إىل تأسيس حياة زوجية
جديدة سيضطر إىل الرصف فيها من جديد.

وهلذا كان له حق املطالبة هنا بام رصف بينام يف حال كراهته هو
وعدم رغبته يف االستمرار (الطالق الرجعي) ،فإنه ال حيق له املطالبة بام
أعطى للمرأة من مهر.

وينبغي أن ُيعلم بأنه ليس كل كراهة تنتهي إىل اخللع ،فإن املطلوب
األول للترشيع اإلسالمي هو بقاء األرسة وصيانتها عن االهندام،
ولكن إذا وصل األمر إىل أهنا لن تقيم حدود ال ّله بالنسبة لزوجها عىل
أثر كرهها له ((( ،فال معنى للحفاظ عىل هذه العالقة اهلشة!

((( ولتفصيل املسألة عموما ننقل ما كتبه الشيخ حممد أمني زين الدين يف كلمة التقوى / 7
:211
كارها هلا ،ثم يطلقها من غري أن تبذل له شيئ ًا ،صونًا
قد تكره املرأة زوجها وال يكون هو
ً
لكرامته مث ً
ال وقد حتصل الكراهة من الزوجني معا ،ويطلق الرجل املرأة من غري بذل كذلك،
فيكون الطالق رجعيا يف الصورتني فالفارق مع وجود الكراهة من الزوجة يف اخللع ومع
وجود الكراهة من الطرفني يف املباراة هو أن تؤدي الكراهة إىل أن تبذل الزوجة للرجل ما
ال ليطلقها عىل ما بذلت * .يشرتط يف اخللع كام ذكرنا أن تكون الزوجة كارهة للزوج من
غري أن يكون الزوج كارها هلا ،واألحوط اشرتاط أن تكون كراهتها له شديدة خيشى ألجلها
من وقوع املرأة يف أمر حمرم ،كاجلرأة عىل بعض األقوال أو األفعال املحرمة ،من اخلروج عن
الطاعة أو ارتكاب املعصية.

* ال فرق يف كراهة املرأة لزوجها التي تعترب يف صحة اخللع بني أن تكون ألمور ثابتة يف
الرجل ،كقبح منظر ،أو بخل ،أو خشونة طباع ،أو لوجود صفات أخرى فيه ال ترغب
املرأة يف معارشته ألجلها ،أو لوجود رضة تغار منها ،فإذا كرهت الرجل أو كرهت معارشته
لذلك وبذلت له الفدية وتوفرت بقية الرشوط املعتربة صح اخللع.
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م�شكلة البذل في الخلع:
من األمور التي تثري التساؤل لدى البعض ،أن الفتوى يف الفقه
اإلمامي عىل أنه جيوز للزوج أن يأخذ يف بذل اخللع ،أكثر مما بذله يف
املهر ،بل قال بعض الفقهاء أنه ال حد له ..عىل خالف املذاهب األخرى
التي حتدده بمقدار ما بذل من املهر.
وهنا تأيت مشكلة أن الزوجة ماذا تصنع يف مثل هذه احلالة؟

واجلواب :أن مشكلة االلتفاف عىل القوانني ،واالستفادة من
وجود بعض (الثغرات) فيها ،هو أمر حاصل حتى بالنسبة إىل القوانني
الربانية ،فإن طبيعة القانون أنه يالحظ تنظيم احلياة العامة بام هو حال
غالب الناس ،ولكنه ال يستطيع أن يتتبع كل حالة فردية وجزئية فيضع
هلا قانوهنا اخلاص!
وهنا تقع املسؤولية عىل القايض الذي يتقاىض إليه الناس ،يف
أن يكون ذكيا وحاذقا ،بحيث يقوم بتطبيق القوانني هذه من جهة،
ومالحظة عدم اإلجحاف واإلرضار باملرأة يف مثل الفرض املذكور.

لقد قام أحد القضاة العارفني بمثل هذا األمر ،عندما طالب الزوج
بمبلغ باهظ جدا يزيد عرشين ضعفا عىل ما دفعه من املهر ،فقد طلب من
زوجته مبلغ ( )500000مخسامئة ألف ريال ،بينام كان قد دفع من املهر
* إذا أساء الرجل معاملة زوجته وتعمد أذاها باإلذالل والشتم والرضب وشبه ذلك ،أو
ترك بعض ما جيب هلا من نفقة أو حقوق واجبة ،فبذلت له بعض املال ليخلعها وتسرتيح
من سوء معاملته حرم عليه أن يأخذ شيئ ًا من ذلك املال ،وإذا خلعها عىل ما بذلت مل يصح
اخللع ،ويصح طالقا رجعيا إذا أوقعه بلفظ الطالق ،أو أوقعه بلفظ اخللع واتبعه بالطالق.
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( )25000ريال ،وأرص عىل هذا ومل ينفع معه الوعظ والتحذير ،فقال
له القايض :بأنه ال جيب عىل املرأة االقرتاض هلذا الشأن ،وال جيب عىل
أهلها مساعدهتا فينبغي أن تقبل بتقسيط املبلغ عليها بمقدار استطاعتها
وهو  500ريال يف الشهر! إىل أن ينتهي املبلغ! ومن الواضح أن الزوج
مل يكن ليحب هذه النتيجة ،حيث أن عليه أن ينتظر ألف شهر حتى يتم
التسديد كامالً! فرتاجع إىل ما هو معقول من املطالبة!

المصادر

•القرآن الكريم.
•الصحيفة السجادية.
•األردبييل ،الشيخ أمحد :زبدة البيان ،املكتبة املرتضوية إلحياء
اآلثار اجلعفرية ـ طهران.
•آل سيف ،فوزي :القضايا املالية :مقاربة رشعية ،دار أطياف
بريوت.
•األنصاري ،قدرة ال ّله (تنظيم) موسوعة أحكام األطفال
وأدلتها ،نرش مركز فقه األئمة األطهار ـ قم 1425
•بابويه ،ابن حممد بن عيل (الصدوق):من ال حيرضه الفقيه،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم.
•البحراين ،الشيخ يوسف :احلدائق النارضة يف أحكام العرتة
الطاهرة ،مؤسسة النرش اإلسالمي ـ قم ـ ايران
•الرباج بن القايض:املهذب ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة

242

المصادر

جلامعة املدرسني ،قم .1406
• البخاري ،حممد بن إسامعيل :صحيح البخاري ،دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت .1401
•الربوجردي ،السيد حسني :جامع أحاديث الشيعة املطبعة
العلمية ـ قم .1407
•البالغي ،الشيخ حممد جواد :آالء الرمحن يف تفسري القرآن،
مؤسسة البعثة ،قم .1420
•البهاديل ،د .أمحد :آداب العرشة ،ديوان الكتاب ،بريوت
.2006
•التربيزي ،املريزا جواد ،رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات،
نرش برگزيده ،قم .1416
•التسرتي ،الشيخ حممد تقي :قاموس الرجال ،مؤسسة النرش
اإلسالمي قم .1422
•احلراين ،ابن شعبة :حتف العقول عن آل الرسول ،مؤسسة
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني قم .1404
•احلكيم ،السيد حمسن :مستمسك العروة الوثقى منشورات
مكتبة آية ال ّله العظمى املرعيش النجفي ـ قم .1404
•احلكيم ،السيد حممد تقي :األصول العامة للفقه املقارن،
مؤسسة آل البيت Bللطباعة والنرش .1979
•احليل ،نجم الدين جعفر بن حسن (املحقق) :رشائع اإلسالم
يف مسائل احلالل واحلرام ،انتشارات استقالل – طهران

من فقه العالقات االجتماعية

243

.1409
•حنبل ،أمحد بن :مسند أمحد ،دار صادر ـ بريوت ـ لبنان.
•اخلوئي ،السيد أبو القاسم :مباين تكملة املنهاج ،املطبعة
العلمية ،قم .1396
•اخلوئي ،السيد أبو القاسم :مصباح الفقاهة ـ مكتبة الداوري
ـ قم.
•اخلوئي ،السيد أبو القاسم :منهاج الصاحلني ،مهر – قم،
.1410
•الريض ،الرشيف ،هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل Eرشح:
الشيخ حممد عبده ،دار الذخائر قم 1412
•الروحاين ،السيد حممد صادق :فقه الصادق ،مؤسسة دار
الكتاب ـ قم 1412
•زين الدين ،الشيخ حممد أمني ،كلمة التقوى ،مهر ،قم
.1413
•الطرحيي ،فخر الدين :جممع البحرين ،مكتب النرش الثقافة
اإلسالمية ،قم .1408
•السيستاين ،السيد عيل :منهاج الصاحلني ،مهر ـ قم .1414
•العاميل ،زين الدين بن عيل (الشهيد الثاين) :مسالك األفهام،
مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم .1413
•العاميل ،الشيخ حممد بن احلسن احلر ،وسائل الشيعة إىل
حتصيل مسائل الرشيعة،مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث
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ـ قم .1414
•الريشهري ،حممد :ميزان احلكمة ـ دار احلديث ـ قم .1416
•السيوري ،املقداد بن عبد ال ّله ،كنز العرفان يف فقه القرآن،
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية .1419
•الشاهرودي ،الشيخ عيل النامزي :مستدرك سفينة البحار
مؤسسة النرش اإلسالمي قم .1418
•الشريازي ،الشيخ نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب ال ّله
املنزل ،مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب ،قم . 1421
•الطربيس ،احلسن بن الفضل :مكارم األخالق ،منشورات
الرشيف الريض ،قم .1392
•الطويس ،الشيخ حممد بن احلسن :اخلالف ،مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني قم .1407
•الطويس ،الشيخ حممد بن احلسن :املبسوط ،املكتبة املرتضوية
إلحياء آثار اجلعفرية .1387
•الطويس ،الشيخ حممد بن احلسن :األمايل ،مؤسسة البعثة ،قم
.1414
•فتح ال ّله ،د .أمحد :معجم ألفاظ الفقه اجلعفري ،مطابع
املدوخل ،الدمام السعودية.1415 ،
•الفياض ،الشيخ حممد إسحاق :تعاليق مبسوطة انتشارات
حماليت ـ قم .
•الكليني ،الشيخ حممد بن يعقوب ،الكايف ـ دار الكتب
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اإلسالمية ـ طهران  1365ش.
•املازندراين ،موىل حممد صالح ،رشح أصول الكايف ،دار إحياء
الرتاث العريب ـ بريوت .1421
•املدريس ،السيد حممد تقي :أحكام املعامالت ،دار كميل ـ
بريوت .1425
•النجفي ،الشيخ حممد حسن :جواهر الكالم يف رشح رشائع
اإلسالم ،دار الكتب اإلسالمية ـ طهران.
•النجفي ،الشيخ هادي :موسوعة أحاديث أهل البيتB
دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت
.1423
•النوري الطربيس ،املريزا حسني :مستدرك الوسائل ،مؤسسة
آل البيت Bإلحياء الرتاث ـ بريوت .1408
•اهلندي ،عيل املتقي :كنز العامل ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت
.1409
• اهليثمي ،عيل بن أيب بكر :جممع الزوائد دار الكتب العلمية ـ
بريوت .1408
•اليزدي ،السيد حممد كاظم :العروة الوثقى ،مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم .1417
•مواقع الكرتونية ودوريات:
•جريدة «الوطن» السعودية  1ـ  7ـ .2008
•النهار . 1429/1/17
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من كتب المؤلف المطبوعة

•احلياة الشخصية عند أهل البيت
•بناء القادة يف منهج أهل البيت
•رجال حول النبي وأهل بيته
•نساء حول أهل البيت
•نظام اإلدارة الدينية عند الشيعة اإلمامية
•التشكيك :كيف واجهه أهل البيت
•تأمالت يف آيات الظهور
•اإلمام عيل :الوجه احلضاري لإلسالم
•من قضايا النهضة احلسينية :أسئلة وحوارات
•رؤى يف قضايا االستبداد واحلرية
•رؤى يف اإلصالح الثقايف
•القضايا املالية :مقاربة رشعية
•صفحات من التاريخ السيايس للشيعة
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www.al-saif.net
fawzialsaif@gmail.com

