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ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الثالثة من المحّرم وفي بقعة الشيخ الطرشتي 
من  المقاطع  أهّم  فإليكم  الصالحة«  األسرة  »معالم  عنوان  تحت  محاضرات  خمس 

الرابعة:  محاضرته 

أحد أسباب التأخير في الزواج، هو االنطباعات غير الصحيحة التي تبلورت في أذهان 

الناس عن الزواج

ــن »األرسة«.  ــا ع ــا وانطباعن ــاح رؤيتن ــو إص ــة ه ــول إىل األرسة الصالح ــبيل الوص ــوة األوىل يف س الخط

ــو  ــن األرسة ه ــا ع ــل انطباعن ــن األرسة؟ ه ــا ع ــو انطباعن ــا ه ــا وم ــي رؤيتن ــا ه ــرى أوال م ــب أن ن يج

ــبه  ــا أش ــذات ومجّمع ــاء ال ــا لبن ــر األرسة موطن ــل نعت ــا؟ ه ــا ورائع ــا عظي ــرى »األرسة« مفهوم ــا ن أنن

باملعســكر أو نــادي الرياضــة مــع مزيــد مــن اللطافــة والرأفــة، أو أننــا نعترهــا موطنــا لاســرخاء والراحــة 

ــام  ــن للقي ــا موط ــام، أو أنه ــراحة والطع ــّل لاس ــوى مح ــس س ــدق لي ــرى األرسة كفن ــل ن ــة؟ ه املطلق

ــن؟ مــع األســف إن لبعــض النــاس انطباعــا غــر صحيــح عــن األرسة. فعــى ســبيل  مبســؤوليّة ودور مهمَّ

ــة  ــرأة الفهيم ــون: »أتعلمــون أن امل ــزّوج!« أو يقول ــان نفســه وت ــد ورّط ف ــون: »لق ــال تراهــم يقول املث

مــع أي رجــل تتــزّوج؟ املــرأة الفهيمــة ال تتــزّوج أبــدا!« إن مثــل هــذه األحاديــث تــرك أثــرا ســلبيّا عــى 

نفســيّة الشــباب، وتخــرّب رؤيتهــم عــن الــزواج شــيئا فشــيئا. أحــد أســباب التأخــر يف الــزواج، هــو هــذه 

االنطباعــات غــر الصحيحــة التــي تبلــورت يف أذهــان النــاس عــن الــزواج. وعامــة هــذه االنطباعــات هــو 

هــذه الكلــات والعبــارات التــي كّونهــا النــاس عــن الــزواج. أو مــا ميارســه بعــض النــاس مــن املبالغــة 

ــّل  ــع األســف ق ــون بنظــرة ســلبية عــن هــذا املوضــوع، وم ــن األرسة، أو یتحّدث ــة تكوي ــن صعوب يف تبي

ــر  ــن األرسة ألم ــن تكوي ــا ع ــنها. إن انطباعن ــال األرسة ومحاس ــى ج ــي ع ــكر ويثن ــن يش ــا م ــا وجدن م

ــار  ــزوج، أو يف اختي ــار ال ــة ســلوكنا يف اختي ــره عــى كيفيّ ــرك تأث ــاع ي ــا أن هــذا االنطب ــّم جــّدا. ك مه

ــتواه  ــة، أو مس ــر االقتصادي ــة الصه ــدى مكن ــض األرس يف م ــب بع ــبب تصّع ــبها. إن س ــي نناس األرسة الت

ــم  ــاه األرسة. فلعلّه ــة تج ــم الخاطئ ــن رؤيته ــم ع ــو ناج ــا ه ــذا م ــدرايس فه ــتواه ال ــي، أو مس االجتاع

يعتــرون األرسة وســيلة للتفاخــر واملباهــاة. حتــى أن بعــض الفتيــاة يرصّحــن بــأن: »هــذا الفتــى ال يليــق 

ــإن  ــع بعــض!« ف ــر متناســقن م ــاس: إن هــؤالء غ ــول الن ــإذا مشــينا ســويّة يف الشــارع، يق ــرا! ف يب كث

مثــل هــؤالء يعيشــون يف ظــرف »یقــول النــاس«، ورؤيتهــم عــن األرسة متعلّقــة مبــا يقــول النــاس عنهــا.
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كثير من الرجال ال يعرفون طبيعة المرأة/ يجب على الرجل أن يلزم الصمت ويصبر على 

كالم زوجته المّر

كثــر مــن الرجــال املتزّوجــن ال يعرفــون طبيعــة املــرأة، وليــس لهــم رؤيــة صحيحــة عنهــا. فعــى ســبيل 

املثــال ال يعرفــون أن طبيعــة النســاء ـ مــا عــدى الــايت قــد تعــن عــى أنفســهن وجاهــدن أنفســهن ـ 

ــل،  ــكّل جمي ــرن ب ــق ويكف ــن بشــكل مطل ــاب والشــكوى، يعت ــث، إذا أطلقــن لســانهّن بالعت هــي بحي

ــْت  ــا إَِذا َغِضبَ ــط!«؛ »أِلَنََّه ــرا ق ــك خ ــه: »مل أر من ــول ل ــا تق ــا، لعلّه ــن زوجه ــّن م ــت إحداه وإذا تأملّ

ــُکرَْن  ــائل/244/14[ »و اَل یَْش « ]مســتدرك الوس ــطُّ ــراً قَ ــَك َخیْ ــُت ِمْن ــا َرأَیْ ــوُل َم ــاَعًة تَُق ــا َس ــَى َزْوِجَه َع

ــم الرجــل  ــرأة هــذا، يزع ــول امل ــا تق ــه/554/2[ عندم ــن الیحــره الفقی ــل« ]م ــَن الَْقلِی ــَر إَِذا ُمِنْع الَْکِثی

أنهــا تكرهــه أشــّد كــره وحاقــدة عليــه، يف حــن أن األمــر ليــس كذلــك، وعــى الرجــل أن يلــزم الصمــت 

ــر بشــكل  ــه)ص( أن النســاء عاجــزات عــن التعب ــل هــذه املواقــف. لقــد ذكــر رســول الل ويصــر يف مث

صحيــح، يعنــي قــد تــزداد مــرارة كامهــّن عــن الحــّد الطبيعــي، فعليكــم أن تســروا ذلــك بالســكوت؛ 

ــكايف/535/5 , من الیحره الفقیــه/390/3[ تجمــع  ــُکوت« ]ال ــیَّ ِبالسُّ ــُرُوا الِْع ــٌی ... و اْس ــاُء ِع ــا النَِّس َ »إِنَّ

األرسة بــن الرجــل واملــرأة مــع مــا يتّصفــان بــه مــن فــوارق كثــرة وبيّنــة، مــا تــؤدي إىل حــاوة ومــرارة 

ــع بحــاوة الحيــاة  ــة للتمتّ يف الحيــاة. فــإن مل تكونــوا تتنبــأون هــذه الظاهــرة، ســوف ال متلكــون القابليّ

وال تقــدرون عــى اســتيعاب مرارتهــا ومواجهتهــا بشــكل مناســب. وأساســا إن اللـّـه قــد قــرن بــن هذيــن 

ــارض  ــن التع ــد مواط ــي تتجّس ــاق األرسة ل ــات يف نط ــّدة جه ــن ع ــن م ــن واملختلف ــن املتعارض الجنس

واالنســجام بينهــا، ولــرى املواقــف وردود األفعــال التــي تصــدر مــن كّل زوج تجــاه اآلخــر عــى مــدى 

أيــام حياتهــا املشــركة وعــى رغــم كل االختافــات املوجــودة بينهــا. ويف الواقــع يجــب عــى الزوجــن 

وبالرغــم مــن كل االختافــات والفــوارق املوجــودة بينهــا أن يكّمــل كّل منهــا اآلخــر ويتكامــا معــا.
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أي زوجة اخترتها، فيجب أن تعتبرها الزوجة التي اختارها الله لك

ــوا وأمعنــوا النظــر يف مســار اختيــار الزوجــة، ولكــن اعلمــوا أنــه لســتم مــن يحســم األمــر، فبعــد  دقّق

ــه  ــد اختارهــا الل ــي ق ــروا زوجتكــم، هــي الزوجــة الت ــزواج، يجــب أن تعت ــار وانعقــد ال ــّم االختي ــا ت م

لكــم. فتحّملــوا كّل املــرارات واملصاعــب التــي ســتواجهونها يف حياتكــم وقولــوا: البــّد أن هــذه املشــاكل 

واملــرارات ملصلحتــي ولــوال ذلــك ملــا قّدرهــا اللــه لحيــايت ـ طبعــا مــا عــدى بعــض املــوارد النــادرة التــي 

هــي خارجــة عــن موضــوع بحثنــا ـ. لذلــك فاعملــوا بتكليفكــم يف مقــام التحقيــق والتدقيــق يف اختيــار 

ــه. فقــد  ــه وإرادت ــم بتكليفكــم فاعتــروا كّل مــا يحــدث، مــن مشــيئة الل ــزوج، ولكــن بعــد مــا عملت ال

ــم مــا  ــا فیِه ــرِش و أن ــُة الَع ــُل و َحَمل ــُل و میکائی ــُل و ِجری ــك إرسافی ــو َدعــا ل روي عــن النبــي)ص(: »ل

تَزَوَّجــَت إالّ املــرأَة التــي کُِتبَــت لــَك« ]میــزان الحکمــة/ح16500[ يقــول بعــض النــاس الذيــن يتصّعبــون 

ــن الزوجــن  ــة« بی ــا إن أصــل »الكفوي ــوا يل!«. طبع ــد أن أجــد كف ــزوج: »أري ــار ال ــة اختي جــّدا يف قضي

أصــل صحيــح، ولكــن النقــاش يف تفســركم لهــذا األصــل. يف الواقــع إن أفضــل زوج لكــم هــو الــذي مــن 

ــاىل. ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــرّب م ــال والتق ــم والك ــى معالجــة عيوبك ــم ع ــه، يعينك ــاة مع خــال الحي

لم  الذين  أولئك  الزواج/  عن  الكاذبة  الرؤية  من  ناشئة  الطالق  حاالت  من  الكثير  إن 

أساسا األسرة  معنى  يدركوا  فلم  األوالد  بإنجاب  يهتّموا 

ــن  ــر م ــن الكث ــا، ولك ــاد طاقته ــل الزوجــن ونف ــدم تحّم ــواع الطــاق بســبب ع ــض أن ــون بع ــد تك ق

ــر  ــزواج غ ــن ال ــم ع ــامل وأّن رؤيته ــّدرات الع ــن مق ــة ع ــة والغفل ــدم الدراي ــبب ع ــاق بس ــاالت الط ح

صائبــة أساســا. إن بعــض النــاس قــد خلطــوا بــن البيــت وبــن األريكــة! يف حــن أن املفــرض عليهــم أن 

يعتــروا البيــت مــن قبيــل نــادي الرياضــة أو برنامــج ريــايض بحيــث يحرّضهــم عــى الحركــة والتمريــن 

مــا يــؤدي بهــم إىل الرشــد واالرتقــاء. مــا هــي نظرتنــا عــن العاقــة الزوجيــة؟ أحــد القضايــا املطروحــة 

ــي  ــاة. يعن ــاون يف الحي ــة والتع ــذة العاطفي ــا الل ــذة الجنســية، وإىل جانبه ــة هــي الل ــة الزوجي يف العاق

كّل مــن الزوجــن يتصــّدى لبعــض الشــؤون واألعــال يف الحيــاة. ومــن الجوانــب املهّمــة يف الحيــاة هــي 

ــا مــن أهــّم أقســام الحيــاة، يف حــن أن كثــرا مــن النــاس يولونــه أقــّل عنايــة. »إنجــاب األوالد«، ولعلّه
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ميتنــع كثــر مــن النــاس عــن اإلنجــاب أو يحــّددون أنفســهم، فهــؤالء مل يدركــوا معنــى األرسة؟ ومل تكــن 

لهــم رؤيــة صحيحــة عــن األرسة والحيــاة املشــركة. مل يكــن إنجــاب األوالد يف الدرجــة األوىل مــن األهميّــة 

ــل  ــر تحّم ــد ع ــل والرش ــم التكام ــام ملفاهي ــوا أي اهت ــا مل يول ــن األرسة، ك ــرب ع ــل الغ ــة أه يف رؤي

ــا التعايــش مــع  ــادر إليهــم هــذا الســؤال وهــو ملــاذا يجــب علين ــك تب االختافــات بــن الزوجــن، ولذل

ــة الشــهوة  ــورّط بأعبائهــا وعنائهــا، ميكــن تلبي ــن األرسة والت ــدال مــن تكوي الجنــس املخالــف دامئــا؟! فب

ــا أن نتعايــش  ــاة املشــركة، فبإمكانن ــا أن نجــرّب التعايــش والحي الجنســية عــر طــرق أخــرى، وإذا أردن

مــع كلــب أو قطـّـة؟! وباملناســبة تذكــر بعــض اإلحصائيــات أن يف بعــض هــذه املجتمعــات الغربيــة، عــدد 

نفــوس الذيــن يعيشــون مــع كلــب أو قطـّـة أكــر مــن عــدد نفــوس الذيــن يعيشــون مــع أزواجهــم. ألنهــم 

وبســبب شــّدة أنانيّتهــم وطلبهــم للراحــة، مل يــكادوا يتحّملــون إنســانا آخــر بجانبهــم، ولذلــك يقولــون: 

»إن تحّمــل الكلــب بجانبنــا أســهل علينــا بكثــر مــن تحّمــل الــزوج!« إذ ال يريــدون أن يكــون بجانبهــم 

إنســان يختلــف معهــم يف بعــض الشــؤون، فهــذا مــا يزعجهــم وال يطيقونــه.

على الوالدين أن يتخذا سياسة »التغافل« عن بعض أخطاء أوالدهن/ ال ينبغي للوالد 

أن يدخل البيت بهدوء وخفية ليقبض على أوالده

إن لــأرسة حرمــة خاّصــة وعــى الرجــل واملــرأة مراعاتهــا. فعــى ســبيل املثــال روي عــن اإلمــام 

ــُح َو  ــِه َو یَتََنْحَن ــْرُِب ِبَنْعلَیْ ــَل یَ ــِه َو إَِذا َدَخ ــَى أَْهلِ ــَل َع ــُل إَِذا َدَخ ــلُِّم الرَُّج ــال: »یَُس ــه ق الصــادق)ع( أن

ــار/ص89[ ال أن  ــُه« ]جامــع األخب ــیْئاً یَْکرَُه ــَرى َش ــى اَل یَ ــاَء َحتَّ ــْد َج ــُه قَ ــْم أَنَّ ــى یُْؤِذنَُه ــَك َحتَّ ــُع َذلِ یَْصَن

تخفــي النســاء واألوالد معــا شــيئا عــن األب وهــذا مــا ميكــن مناقشــته يف مجــال آخــر، ولكــن ينبغــي 

للرجــل أن يحفــظ حرمــة نفســه وحرمــة أرستــه. فــا ينبغــي لــأب أن يدخــل بصمــت وهــدوء ليقبــض 

ــيادة  ــى بس ــل أن يحظ ــّد للرج ــة األرسة. الب ــح ملراقب ــق صحي ــذا بطري ــس ه ــه! فلي ــراد أرست ــى أف ع

وشــخصية عاليــة بحيــث يضطــّر أفــراد األرسة إىل تعديــل ســلوكهم حيــاًء مــن شــخصيته وكرامتــه. حتــى 

قــد وّص اآلبــاء واألمهــات بالتغافــل عــن أخطــاء أوالدهــن. صحيــح أن هــذا التغافــل ال يــردع األوالد عــن 

أخطائهــم، ولكنــه ســيحافظ عــى حيائهــم. وسيشــّكل حياؤهــم رادعــا مــن الفعــل القبيــح شــيئا فشــيئا.
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ــوَق   كيــف يجــب أن تكــون نظــرة الرجــل إىل خدمــة األرسة؟! لقــد روي عــن النبــي)ص(: »َمــنْ  َدَخــَل  السُّ

فَاْشــَرَى  تُْحَفــًة فََحَملََهــا إِىَل ِعیَالـِـِه کَاَن کََحاِمــِل َصَدقـَـٍة إِىَل قَْوٍم َمَحاِویَج« ال شــك يف أن النبي)ص( مل يقصد 

تشــبيه أفــراد األرسة باملســاكن، بــل أراد أن يصــف حجم األجــر والثواب الذي يحصل عليــه الرجل عر هذا 

َا  کـُـوِر« ثم قال: »فَِإنَّ َمــْن فَرََّح ابَْنــًة فََکأَنَّ العمــل. ثــم أكمــل النبــي حديثــه وقــال »َو لْیَبَْدأْ ِباإْلِنـَـاِث قَبَْل الذُّ

ـَـا بََکــى ِمْن َخْشــیَِة اللَِّه  أَْعتـَـَق رَقَبَــًة ِمــْن ُولـْـِد إِْســَاِعیَل ُمْؤِمَنــًة يِف َســِبیِل اللَّــِه َو َمــْن أَقـَـرَّ ِبَعیْــِن ابـْـٍن فََکأَنَّ

َعــزَّ َوَجــلَّ َو َمــْن بََکــى ِمــْن َخْشــیَِة اللَّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ أَْدَخلـَـُه اللَّــُه يِف َجنَّــاِت النَِّعیــم« ]أمايل الصــدوق/577[.

الرجل مسؤول عن ديانة زوجته/ المرأة التي تتواضع لزوجها، فهي في الواقع تزيد إمكان 

تمّتعها من الحياة

ـِه«  اللَـّ َســِبیِل  ِفــی  کَالُْمَجاِهــِد  َحــَاٍل  ِمــنْ   ِعیَالِــهِ   َعــَى   »الْــَکادُّ  الصــادق)ع(:  اإلمــام  عــن  روي 

]من الیحره الفقیــه/168/3[ وروي عــن رســول اللــه)ص(: »لِلَْمــْرأَِة َعــَى َزْوِجَهــا أَْن یُْشــِبَع بَطَْنَهــا 

ــی  ــُه ِف ؛ َو اَل تَُخالِْف ــقٌّ ــا َح ــی َمالَِه کَاَة إِْن کَاَن ِف ــزَّ ــْوَم َو ال ــَاَة َو الصَّ ــا الصَّ ــا َو یَُعلَِّمَه ــَو ظَْهرََه َو یَْکُس

َذلِــك« ]مســتدرك الوســائل/ج14/ص243[ وهــذا يعنــي أن الرجــل مســؤول عــن ديانــة زوجتــه. 

ــرَاِن  ــاِزَن النِّی ــکاً َخ ــلَّ َمالِ ــزَّ َو َج ــُه َع ــَر اللَّ ــًة أََم ــُه لَطَْم َ ــَم اْمَرأَت ــٍل لَطَ ــأَيُّ رَُج ــي)ص(: »فَ ــال النب ــد ق لق

ــْعِر  ــَى َش ــَدُه َع ــَع یَ ــْم َوَض ــٍل ِمْنُک ــَم َو أَيُّ رَُج ــاِر َجَهنَّ ــًة يِف نَ ــبِْعیَن لَطَْم ــِه َس ــرِّ َوْجِه ــَى ُح ــُه َع فَیَلِْطُم

ــاٍر« ]مســتدرك الوســائل/ج14/ص250[ ومــن جانــب آخــر،  ــْن نَ ــاِمیَر ِم ــُه مِبََس َر کَفُّ ــمِّ ــلَِمٍة ُس ــَرأٍَة ُمْس اْم

ــا«  ــا َزْوُجَه ــَرأٍَة ريَِضَ َعْنَه ــوَب اِلْم ــا َو طُ ــْت َزْوَجَه ــَرأٍَة أَْغَضبَ ــٌل اِلْم قــال يف تعامــل املــرأة مــع زوجهــا: »َویْ

ــُه  ــِل اللَّ ــْم یَْقبَ ــِه لَ ــَرأٌَة تُْؤِذی ــُه اْم ــْن کَاَن لَ ــر: »َم ــث آخ ــال يف حدي ــا/ج2/ص11[ وق ]عيون¬أخبارالرض

ْهــَر َو قَاَمــْت َو أَْعتََقــِت  ـى تُِعیَنــُه َو تُرِْضیَــُه َو إِْن َصاَمــِت الدَّ َصَاتََهــا َو اَل َحَســَنًة ِمــْن َعَملَِهــا َحتَـّ

الرِّقـَـاَب َو أَنَْفَقــِت اأْلَْمــَواَل يِف َســِبیِل اللَّــِه َو کَانـَـْت أَوََّل َمــْن تـَـرُِد النَّــاَر« ]وســائل الشــيعة/ج20/ص163[ 
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فــإن ترصّفــت املــرأة مبــا يــؤذي زوجهــا ويغضبــه، فــا يجــوز لهــا أن متــّر مــن هــذا الحــدث بســهولة أو 

ــام  ــه: ال أن تؤّجــل كســب رضــاه إىل يــوم غــد، بــل يجــب أن تجلــس إىل جانبــه ومتســك يــده وتقــول ل

الليلــة حتــى تــرىض عنــي! فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »َخیْــُر نَِســائُِکُم الَِّتــی إِْن َغِضبَــْت 

أَْو أَْغَضبَــْت قَالـَـْت لِزَْوِجَهــا یـَـِدي يِف یـَـِدَك اَل أَکْتَِحــُل ِبُغْمــٍض َحتَّــی تـَـرىَْض َعنِّــي« ]مــن ال يحــره الفقيــه/

ج3/ص381[ طبعــا قــد يــوّد الرجــل أن يبطــئ يف العفــو عنهــا وأراد أن يلبـّـي أنفتــه وكريائــه، ولكــن عــى 

املــرأة أن تصــر عــى كريــاء بعلهــا إذ أن هــذه الكريــاء تنفــع الزوجــة أيضــا ولصالحهــا، إذ إن انكــرت 

ــه بعــد فــرة. ومــن هــذا املنطلــق نقــول: إن املــرأة التــي  رجولــة الرجــل وأنفتــه، فلــم تعــد املــرأة تحبّ

تتواضــع لزوجهــا فهــي يف الواقــع تزيــد إمــكان متتعهــا مــن الحيــاة.

إن تجاسر المرأة على الرجل يؤّدي إلى سوء تربية األوالد/ إن لم تُحفظ حرمة األب في 

البيت، لن تلتزم البنت بحجابها غالبا

املــرأة التــي تتجــارس عــى زوجهــا يف البيت،ـ  وال ســيا مبرأى األوالدـ  فهــي يف الواقع تزعــزع أركان البيت، 

وتتســبّب يف ســوء تربيــة األوالد، إذ قــد هتكــت حرمــة األب ومل يعــد يؤثــر حنانــه ورأفتــه إىل األوالد وال 

ســيا البنــات، إذ أّن تحّنــن األب املكســورة شــخصيّته ال تلصــق بفــؤاد أوالده وال تســّد حاجتهــم إىل املحبّة 

والحنــان. قالــت يل إحــدى األمهــات املتديّنــات: بــدأ يتدهــور حجــاب بنتــي، مــع أين قــد حّســنت حجــاب 

جميــع البنــات يف املدرســة الثانويــة، ولكنــي عجــزت عــن إصــاح بنتــي. فســألتُها: هــل تتجارسيــن أحيانــا 

عــى زوجــك وتســتهينن بشــخصيّته أمــام األوالد؟! قالــت: هــو رجــل أّمــي و عامــل بســيط! قلــت لهــا: 

فــإذن تتجارسيــن عليــه؟! قالــت: قــد يحــدث ذلــك أحيانــا. قلــت لهــا: فمــن املحتمــل أن ال تنصلــح بنتك! 

قالــت: شــيخنا، ال تقــل هكــذا! أعطنــي طريــق حــّل! فقلــت لهــا: إنــا تعتمــد الفتــاة عــى أبيهــا، فــإذا 

انكــر أبوهــا فعــى مــن تعتمــد إذن؟! لذلــك تذهــب إىل الشــوارع لتجــد مــن تعتمــد عليــه... عندمــا 

تحفــظ حرمــة األب يف البيــت مــن قبــل األم، يقــدر األب عــى تعديــل ســلوك بنتــه بإشــارة فقــط، كــا 

أنــه إذا تحّنــن عــى بنتــه وتحبّــب إليهــا، متتلــئ الفتــاة حبـّـا، فــإذا طالبهــا بضبــط حجابهــا، ســتمتثل هــذه 

الفتــاة بــكل رحابــة صــدر وســتختار أفضــل حجــاب، بســبب املحبّــة التــي تلّقتهــا مــن أبيهــا ومكانــة أبيهــا 

وموقعــه املحــرم يف قلبهــا. أّمــا إذا هتكــت األّم حرمــة زوجهــا يف البيــت وأمــام األوالد، يفقــد األب وزنــه 

وأبّهتــه يف البيــت، بحيــث حتــى إذا رصخ عــى بنتــه، أو أرّص عيل ها إرصارا شــديدا، ال يؤثـّـر كامه يف بنته.
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إذا كانت األم محبوبة في البيت، واألب مطاعا، يصبح الطفل متعادل الشخصية

يجــب أن تحفــظ حرمــة األب يف البيــت. فــا يجــوز للمــرأة أن تقــول: »لقــد غضبــت فرصخــت بوجــه 

زوجــي! فــا عــى أن حصــل؟!« إن البيــت هــو موطــن لجهــاد النفــس؛ فإنــك وعــر هــذا التجــارس عــى 

األب، قــد زعزعــت أركان البيــت، وتســببت يف ســوء تربيــة األطفــال. إن بعــض النســاء ـ ولأســفـ  يزعمن 

أن الــرصاخ والــكام الخشــن يصلــح كّل يشء! طبعــا لعلّهــا إذا رصخــت مل يخالفهــا بعلهــا ـ ألي ســبب كان 

ـ ويخضــع لرأيهــا ويســتتّب الهــدوء يف البيــت، ولكــن ال يضمــن هــذا الطريــق تعــادل األطفــال الروحــي.

ال يتصــف األطفــال يف البيــت بالتعــادل الروحــي إال إذا وجــدوا األب »عــاد« البيت واألّم »جــال« البیت. 

بتعبــر آخــر األب هــو الرئيــس الحقوقــي يف البيــت، واألم هــي الرئيــس العاطفــي يف البيــت. لذلــك يجــب 

أن تقــول األّم ألوالدهــا: »إياكــم أن تكــروا شــخصية أبيكــم« وهــي أيضــا ال تكــر شــخصيّته وكريــاءه. 

وكذلــك يجــب أن يقــول األب لأطفــال: »إياكــم أن تكــروا قلــب أمكــم« وهــو أيضــا ال يكــر قلــب 

ــه األّم ويأمــر بــه األب، وهكــذا  زوجتــه. ففــي مثــل هــذه األرسة، ســوف يعمــل األوالد حســب مــا تحبّ

يتحقــق تعــادل روحــي جميــل يف داخــل األرسة. إذا كانــت األم محبوبــة يف البيــت، واألب مطاعــا، يصبــح 

الطفــل متعــادل الشــخصية. هــذا هــو األصــل وباقــي القضايــا مــن قبيــل توفـّـر وســائل الراحــة يف الحيــاة 

فــرع لــه. يجــب أن يكــون كل يشء يف موضعــه؛ األب هــو القائــد واآلمــر يف البيــت، واألم هــي امللِكــة، فــا 

ميكــن تبــادل األدوار بينهــا، بحيــث تصبــح األم قائــدة مطاعــة واألب محبــوب ومعشــوق يف البيــت. فعند 

ذلــك يختــّل تعــادل األطفــال، وإذا صــدر منهــم ســلوك حســن، فيكــون بســبب جبنهــم وقلـّـة إرادتهم. ألن 

صــاح بعــض النــاس ناجــم عن جبنهــم وعجزهــم، إذ كل إنجاز، حتــى وإن كان قبيحا، يحتــاج إىل جرأة ما.  
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ناسبوا العوائل الذين يحظون بالتعادل الروحي/ أهّم عامل في التعادل الروحي: محّبة 

األب إلى األم واحترام األّم إلى األب

ناســبوا العوائــل الذيــن يحظــون بالتعــادل الروحــي والنفســاين. بالتأكيــد يرتبــط التعــادل الروحــي بكثــر 

ــف  ــل يعط ــه: ه ــا أن ــيّان وه ــان األساس ــذان العام ــو ه ــل ه ــم العوام ــن أه ــن م ــل ولك ــن العوام م

األب عــى األّم أمــام األوالد ويتحبّــب إليهــا؟! وهــل تطيــع األّم زوجهــا أمــام األوالد وتحرمــه؟! هــذا مــا 

ــاً وزوجــًة صالحــة، كــا  ــل هــذا البيــت أّم ــاة الناشــئة يف مث ــق التعــادل يف البيــت. وســتصبح الفت يحّق

ســتلتزم بالحجــاب بــكل ســهولة. ويتعلـّـم الولــد كيــف يــداري زوجتــه، إذ قــد رأى تحّنــن أبيــه عــى أّمــه.

جديــر بالذكــر أن قــد أكّــدت الروايــات كثــرا عــى محبّة األب ببنتــه. »َمــْن کَاَن لـَـُه أُنْثًى  فَلـَـمْ  یُبِْدَهــا َو لَمْ  

یُِهْنَهــا َو لـَـْم یُؤْثـِـْر ُولـْـَدُه َعلَیَْهــا أَْدَخلـَـُه اللَّــُه الَْجنَّــة« ]مســتدرك  الوســائل/15/ص118[ و »َمــِن ابْتـُـيِلَ ـ أي 

امتحــن ـ ِبَشــیْ ٍء ِمــْن َهــِذِه الْبََنــاِت فَأَْحَســَن إِلَیِْهــنَّ کُــنَّ لـَـُه ِســْراً ِمــَن النَّــار« ]املصــدر نفســه[ »الْبََنــاُت 

َحَســَناٌت َو الْبَُنــوَن نِْعَمــٌة فَالَْحَســَناُت یُثـَـاُب َعلَیَْهــا َو النِّْعَمــُة یُْســأَُل َعْنَهــا« ]من الیحره الفقیــه/481/3[ 

ويبــدو مــن بعــض الروايــات أّن عيالــة البنــت ليــس بأمــر بســيط فقــد قـَـاَل رَُســوُل اللَّــِه ص: »َمــْن َعــاَل 

ــِن  ــاَل َو اثَْنتَیْ ــِن فََق ــِه ص َو اثَْنتَیْ ــوَل اللَّ ــا رَُس ــَل یَ ــُة فَِقی ــُه الَْجنَّ ــْت لَ ــَواٍت َوَجبَ َــَاَث أََخ ــاٍت أَْو ثث َــَاَث بََن ثث

فَِقیــَل یـَـا رَُســوَل اللَّــِه َو َواِحــَدًة فََقــاَل َو َواِحــَدًة« ]الــكايف/ ج6/ص6[ تصــّوروا كــم هــو جميــل ورائــع أن 

يقــوم األب بالتحبّــب إىل بنتــه ويّداريهــا ويربّيهــا كشــّدة الــورد، ثــم تكــر هــذه الفتــاة وتتــزّوج وتكــون 

ــه األب مــن صهــره أن  يف خدمــة أرسة أخــرى. فانظــروا كــم هــذا العمــل لطيــف؟ لعــّل أّول مــا يتوقّع

يعطــف عــى بنتــه ويرحمهــا ويكــون رحيــا بهــا. ومــن املؤكــد البــّد لهــذا الصهــر أن يكــون قــد تعلّــم 

ــه  ــن أبي ــن تحّن ــان م ــف والحن ــم العط ــد تعلّ ــون ق ــي أن يك ــت؛ يعن ــه يف البي ــن أبي ــف م ــذا العط ه

ــه. أتعلمــون كــم قــد عطــف أمــر  ــوا إلي ــة مهــا تحبّب ــاك مــن ال يقــّدر املحبّ إىل أّم البيــت. طبعــا هن

املؤمنــن)ع( عــى أطفــال الكوفــة وأطعمهــم؟ فليــت شــعري كيــف رّد هــؤالء، إحســان أمــر املؤمنــن 

ومحبّتــه؟ بعــد أن جــاءوا بالســبايا إىل قــرب الكوفــة، بــدأوا يطبخــون الطعــام فانتــرت رائحــة الطعــام 

الحــاّر فأحــّس بهــا األطفــال وهــم مل يطعمــوا شــيئا منــذ يومــن، فــأكل جــاوزة عمــر بــن ســعد الطعــام 

ــن)ع(  ــر املؤمن ــاد أم ــوا أحف ــاء أن يجّوع ــؤالء الخبث ــد أراد ه ــه. لق ــة من ــال لقم ــوا األطف دون أن يعط

ليشــتّد بهــم الجــوع، حتــى إذا دخلــوا الكوفــة ميــّدون أيديهــم إىل النــاس ويســألونهم الطعــام...
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ولذلــك فلــم يحصــل اإلنســان عــى يشء عــن طريــق الفســق واملجــون ســوى أنّــه جعــل لّذتــه الحــال 

حرامــا. وشــتّان بــن بركــة الحــال ونحوســة الحــرام! كالســارق الــذي يــأكل ويــرصف بعــض األمــوال، فلــو 

مل يكــن يرقهــا لُرزِقَهــا عــن طريــق حــال.

»أريد« و »يعجبني« و »أشتهي« هي ملح الحياة، فإن ازدادت عن حّدها، تصبح الحیاة 

مالحة ال تطاق!

األرسة مــكان ال ينبغــي أن يكــر اإلنســان فيــه مــن اســتخدام كلــات »أريــد« و »يعجبنــي« و »أشــتهي«. 

يعنــي ال ينبغــي أن يفّكــر اإلنســان دومــا بتلبيــة رغباتــه وشــهواته. طبعا ليــس قصدنا أن ال يســتخدم هذه 

الكلــات أبــدا، ولكــن ليقلـّـل مــن اســتخدامها. روي عن اإلمــام الصــادق)ع( أن: »َدَخَل قـَـْوٌم َعَى الُْحَســیِْن 

بـْـِن َعلِــیٍّ ع فََقالـُـوا یـَـا ابـْـَن رَُســوِل اللَِّه نـَـَرى يِف َمْنِزلـِـَك أَْشــیَاَء نَْکرَُهَهــا َو إَِذا يِف َمْنِزلِِه بُُســٌط َو َنـَـاِرُق فََقاَل 

ع إِنَّــا نَتـَـزَوَُّج النَِّســاَء فَُنْعِطیِهــنَّ ُمُهورَُهــنَّ فَیَْشــَرِیَن َمــا ِشــْنَ لَیْــَس لََنــا ِمْنــُه َشــیْ ٌء« ]الــكايف/ج6/ص476[ 

وهــذا يعنــي أن اإلمــام الحســن)ع( قــد لبّــى رغبة زوجتــه، فابّد من تلبيــة بعض هذه الرغبــات يف البيت، 

ولكــن تــرى بعــض النــاس مــع األســف ال يفّكــرون إال بتلبية رغباتهــم يف البيــت، وهذا غر صحيــح. »أريد« 

و »يعجبنــي« و »أشــتهي« هــي مثــل ملــح الطعــام الــذي يجب أن نســتخدم مقــدارا قليا منــه يف الطعام، 

وكذلــك هــذه الكلــات، فهــي ملــح الطعــام وإن ازدادت عــن حّدهــا، تصبــح الحيــاة مالحــة ال تطــاق!

يجب أن يرى الطفل »جهاد النفس« في سلوك والديه/ العقاب والثواب الذان يسيئان 

إلى تربية الطفل

ــان ولدهــا  ــذان ال يعلّ ــدان ال ــة الهــوى، فالوال ــاد النفــس ومخالف إن أســاس إصــاح النفــس هــو جه

ذلــك بعملهــا وســلوكها، وال يعيّشــانه أجــواء جهــاد النفــس يف البيــت، فــا يتوقّعــا صاحــه وأن يــرّب 

تربيــة ســاملة. الوالــدان الــذان يتفّوهــان بــكّل كلمــة حــن الغضــب، بطبيعــة الحــال ســيفعل ولدهــم كل 

مــا يشــاء! يجــب أن يــرى الطفــل مــرارا يف ســلوك والديــه أن قــد غضبــا مــرارا، ولكنهــم مل ينطقــوا بــيء 

وإنــا تبّســموا فقــط. فــإن رأى الطفــل مثــل هــذا الســلوك، ســيعرف أنــه يجــب عليــه أن يتــرصّف مبــا ال 

يشــتهيه هــوى نفســه ويســحق نفســه يف مواطــن كثــرة.
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املهــّم هــو أن يــرى الطفــل جهــاد النفــس يف فعــل والديــه وقولهــا، وإاّل فمهــا رأى أفعالهــا الصالحــة 

التــي تخلــو مــن عنــرص جهــاد النفــس، فــا تنفــع هــذه األفعــال يف تربيتــه. إذ أن األفعــال الصالحــة التــي 

رآهــا مــن أبيــه، قــد أنجــزت بحوافــز ومشــّجعات أخــرى، وكان األب راغبــا بإنجــاز هــذا العمــل الصالــح، 

وعليــه فيــرّب الولــد تابعــا لشــهوته ورغباتــه. فعــى ســبيل املثــال إن كنــت قــد صليــت كلّــا اشــتهيت 

ــا رغبــت عنهــا، وأديــت باقــي أعالــك الصالحــة عــى هــذا األســاس  الصــاة ورغبــت بهــا، وتركتهــا كلّ

وبحســب مــا راق لــه هــواك، كذلــك يــرّب ولــدك تابعــا ألهوائــه ورغباتــه ويقــوم مبــا يعجبــه ويشــتهيه! 

وهــذا مــا تعلّمــه منــك بالضبــط.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


