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كمْ أَزْوَاجًا
س ُ
وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَ َلقَ َلكُمْ مِ ْن أَنْفُ ِ
م مَوَدَّةً وَرَحْ َمةً إِنَّ
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُ ْ
فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَ َفكَّرُو َن

عن اإلمام الصادق( )قال(( :إن أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب( )قال :تزوجوا فإن رسول اهلل( )قال :مَن أحب أن
يتبع سنيت فإن من سنيت

وقال رسول اهلل(:)

التزويج))
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:ـ

سسس

احلمــهلل هلل الــلق منــمل مــن ا ــا

ـ اً ،وجعنــن باـ اً وصـه اً والصـ

والا م عنى أش ف أب يائن قهللراً ،وأرفعهم ذكـ اً ،وعنـى ألـب ي ـن الـل ن
مل جيعب غري حم هم عنى ت نيغ رسال ن أج اً.
وبعـــد:ــ
فيقول ال اجي عفو ر ن ال يخ أسعهلل جنب آ ة اهلل العظمـى ال ـيخ عنـي
كاشــا الاءــا  :مل تــ ل لــ نذ ن ذلــ

فكــ القيــام صــايا رســالة

خم صــ ن الــ واس اإلســ مي اوعيــن :الــهللائم وا اقءــن وســاان الــوارد
فيهما ،وما عنمل مبوج من أحكامهما ،وكات قهلل ع مت عنى حتقيمل لـل
العــوار

الفكـ ورم اجهــا مــن حيـ القــو رىل الفعــب ،لــ2ــكــن عـ
اآلبية حالت دون ال عجيب افيل الفك رىل أن سـاحت الف صـة فجمعـت
ـ ـ2ـ ـذا ا خ ص ـ ُاْي ـ َة رفــاد ش ـ ا اا ا اــنم الــلق ــاث ا ع ـ ف ك ـ رياً مــن
أحكــام الــهلل ن ،وا ســيما ماــائب ال ـ واس مــن حاج ـن ا اســة رىل مع ف هــا
حبكم كوبن مانماً

ن ما جا ن ال

عة ا قهللسة من أحكـام وسـان ،ومل

أشأ أن ب وسَّن ن يان ا اائب ا عنقة ا وضـو ا ـلكور؛ لكوبهـا مـلكور
الفقهيـــة ،ورمنـــا ســـنكاا لـــلا ا اـــن

عنـــى جهـــة ال فصـــيب ن الك ـــ

ل م صــار ،ولياــهب تااو ــا وتــهللاو ا .و ــاهلل ال وفيــمل وعنيــن ا مع ـوَّلُ ن
ا هللا ة رىل سوا الء مل.
الاجا األش ف
 28مجادى اآلم
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فصـل
احلث على الزواج
الدائم واملنقطع
احلث على الزواج الدائم
لقهلل حث اإلس م عنى ال و ذ ،ورغَّ

فين ،وجعب ال ـ و ذ ن بفاـن

ما ح اً لناـعاد الهللبيو ـة وال ـواا األمـ وق .ولن ـ و ذ فلـب كـ ري ألبـن
ط مل ال ااسب ,و اا ال واصب ،وس

اإللفة وا عوبة عنى العفـة .ورتـ َّ

اإلس م عنى ال واس أموراً دبيو ة وأممْ و ة.

فأمــا الهللبيو ــة ,فناــعة الــ ققل قــال تعــاىل :وَأَنْكِحُوووا اييَووامَن مِ ونْكُمْ

وَالصَّالِحِنيَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَوا ِكُمْ إِنْ يَكُونُووا فُقَورَاءَ يُِْونِهِمُ اللَّوهُ مِونْ فَ وْ لِهِ وَاللَّوهُ وَا وِ

عَلِوويم] .ون مــإ رســحاق ــن عمــار قــال(( :قنــت أل ــي ع ــهلل اهلل()
ح ـهلل ث و ــن الاــا
احلاجة فأم

حــمل أن رج ـ ً أتــى الــا ( )ف ــكا رليــن

ـال و ذ ح ـى أمـ

ـ ا مـ اث .قـال أ ـو ع ـهلل اهلل(:)

نعم هو حق  -م قال -الرزق مع العيال ،الرزق مع النساء)) .وقال رسول

اهلل( (( :)اختذوا األهل فإنه أرزق لكم)).

وأمــا ال ــواا األمـ وق ،فقــهلل ورد عــن رســول اهلل( )قــال:

((رذّال موتــا م العــزا )) .وقــال رسـول اهلل((( :)مــن سـرّ أن
يلقى اهلل طاهرا فليلقه بزوجة ،ومَنْ يرتك التزويج خمافة العَيْلة فقـد أسـاء

الظن باهلل)) .وقال رسول اهلل((( :)من تزوج أحرز نصف دينه
فليتق اهلل يف النصف البـاقي)) ،وورد عـن اإلمـام ال ـاق ( )قـال(( :قـال

رســول اهلل( :) مــا عنــع املــؤمن أن يتًــذ أهـ ي لعـلّ اهلل يرزقــه
4

نس ـ ة تلقــل األر

ب ـ إلــه إ اهلل)) .وأن رســول اهلل( )ــالي

األمــم ــوم القيامــة فعــن اإلمــام أ ــي ع ــهلل اهلل الصــادق( )قــال(( :أن
رسول اهلل( )قال :تزوجوا فإني مكاثر فيكم األمم غداي يف القيامة
حتى أن السقط جييء حمبنطئاي على با

اجلنة فيقال له :ادخل اجلنة فيقول:

حتى يدخل أبواي اجلنة قبلي)) وقال رسول اهلل((( :)أ لر أهـل
النــار العــزا )) ،وعــن اإلمــام أ ــي ع ــهلل اهلل الصــادق( )قــال(( :نهــى
رسول اهلل( )النساء أن يتبتلن ،ويعطلن أنفسهن من األزواج)) كما
أن من سان اإلس م ال و ذ ,وتـ

ال عـ ا واج اـاا ال فـ د فمـن دع ـن

احلاجــة رىل ال ـ و ذ ووجــهلل لــن طَ ـ ْواً فنــم ـ وس فقــهلل مــالا ســاة الــا
حممــهلل( )فقــهلل ورد عــن رســول اهلل( )قــال(( :النكــاس ســنيت
ف ن رغب عن سنيت فليس مين)) .وذك اإلمام الصادق( )عـن أمـري
ا ـــنيمال عنـــي ـــن أ ـــي طالـــ ( )قـــال (( :تزوجـــوا فـــإن رســـول
اهلل( ) قال :من أحب أن يتبـع سـنيت فـإن مـن سـنيت التـزويج))،
وأبن أح

اا رىل اهلل تعـاىل ،حيـث قـال رسـول اهلل((( :)مـا بينـين

بناء أحب إىل اهلل تعاىل من التزويج)) وأن ا وس كون عمنن ضـعْا مـا
لو كان أع ا فقهلل ورد عن اإلمام أ ي ع ـهلل اهلل((( :)ر عتان يصـليه ا
املتـــزوج أفمـــل مـــن ســـبعني ر عـــة يصـــليها أعـــز )) .وقـــال رســـول
اهلل( (( :)ر عتان يصليه ا متـزوج أفمـل مـن رجـل عَـزْ و يقـو
ليلـه ويصــو نهــار )) ,وأن األب يـا واألئمــة (صولوات ا علوويهم) قـهلل ح ــوا عنــى
ح

الااا ولو من دواعي ال واس فقهلل ورد عـن ب ياـا األعظـم(:)

(( حينبِّبَ إليّ من دنيا م ث ث :الطيب والنساء ,وقرة عيين الص ة)) .وعـن
اإلمــام الصــادق( )قــال (( :مــن أخ ـ ق األنبيــاء حــب النســاء)) وعــن
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اإلمــام الصــادق( )قــال (( :مــا أ ــن رج ـ ي يــزداد يف األمــر خــرياي إ
ازداد حباي للنساء)).

قصص حتث على التزويج

عن رسحاق ن عمار قال(( :قنـت أل ـي ع ـهلل اهلل( )رن شـا اً مـن
األبصـــار جـــا رىل رســـول اهلل( )ف ـــكا رليـــن احلاجـــة ,فقـــال لـــن
( )تــــــ وس فقــــــال ال ــــــاا :ربــــــي ألســــــ حيي أن أعــــــود رىل
رسول اهلل( )فنحقـن رجـب مـن األبصـار فقـال :رن لـي ا ـ ًا وسـيمة
ف وجها ر ـا  ،قـال :فوسَّـن اهلل عنيـن ,فـأتى ال ـاا الـا ( )فـأمإ
فقال رسول اهلل( :)يا معشر الشـبا

علـيكم البـا  .فقـال أ ـو ع ـهلل

اهلل( :)هو حق  -م قال -الرزق مع النساء والعيال)).

عـــن ع ـــهلل الصـــمهلل ـــن ـــري قـــال(( :دمنـــت امـــ أ عنـــى أ ـــي
2
ع هلل اهلل( )فقالت :أصنح اهلل ربي ام أ م نة ،فقال( :)ومـا
التبتل عندك؟ قالت :ا أت وس،قـال( :)ولِـمَ؟ قالـت :ألـ مب ـلل

الفلب .فقال( :)انصريف فلو ان ذ 2لك فم ي لكانـ

فاط ـة أحـق

به منك ،أنه ليس أحد يسبقها إىل الفمل)).

احلث على الزواج املنقطع -زواج املتعة-
لقهلل حث اإلس م عنى ال واس ا اقءن ورغـ

فيـن فأ احـن ـب ا عـهلل

اســ ح ا ن منيكــهللاً ،فجعنــن مــن شــعار اإلنــان وع مــاث ا ــنيمن .ورتــ
اإلس م عنى ال واس ا اقءن فوائهلل دبيو ة و وا اً أم و اً.
فأمــا الفوائــهلل الهللبيو ــة ،فماهــا :عــهللم الوقــو ن ال بــا والاــفا وال عــهلل

عاــن؛ لقــول اإلمــام أمــري ا ــنيمال عنــي ــن أ ــي طالـ ((( :)لــو مــا
سبقين ابـن اططـا

مازنـا إ

ـقي)) وكـل2لـ
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جعـب اإلسـ م ال ـ و ذ

ا اقءــن ر

ــة لنمــنيمال وجنــا مــن كيــهلل ال ــياطل فعــن اإلمــام أ ــي ع ــهلل

ْسووكَ لَهَووا]
اهلل((( :)يف قولــه تعــاىل :مَووا يَفْووتَلِ اللَّووهُ لِلنَّووارِ مِوونْ رَحْمَووةٍ فَووَ مُم ِ
قال( :)واملتعـة مـن ذ2لـك )) ،وأن اإلمـام ال ضـا( )جعنـها مـن

حم ـ اإلس ـ م ن ك ا ــن رىل 2ا ــأمون حيــث ذك ـ ((مــن حمــس ا س ـ
هادة أن إلـ2ـه إ اهلل -إىل أن قال -وحتليل املتعتني اللتني أنزهل ا اهلل
يف تابه وسنّه ا رسول اهلل( ) متعة النساء ومتعة احلج)) .ولو

و ا نيمن ،فقهلل ذك اإلمام أ و جعف ( (( :)هلو املؤمن يف ث ثة أ ياء,
الت تع با لنساء ,ومفا هة األخوان ,والص ة يف الليل)).
وأما أم و اً فقهلل ورد عن اإلمام الصادق((( :)أبن قال ل جب سـألن
لب ن ا عة واا؟ فقـال( :)إن ان يريد بـذ 2لـك وجـه اهلل وخ فـاي
تب اهلل له بها حسنة فإذا دَنا منها

على من أنكرها مل يكل ها ل ة إ
2
غفر اهلل له بذلك ،فإذا اغتسل غفـر اهلل لـه بقـدر مـا مـ ّر مـن املـاء علـى

2
عر  ،قنت :عهللد ال ع ؟ قـال( :)بعـم عـهللد ال ـع )) .وعـن رسـول

اهلل( )ا أمس ق ن رىل الاما قال(( :حلقين جربائيـل فقـال :يـا
حم د إن اهلل تعاىل يقول :إني غفرت لل ت تعني مـن أمتـك مـن النسـاء))،
ون مإ عن اإلمام أ ي ع هلل اهلل( (( :)ما من رجل متتع ثم اغتسـل إ
خلــق اهلل مــن ــل قطــرة تقطــر منــه ســبعني مَللك ـاي يســت فرون لــه إىل يــو

القيامــة ،ويلعنــون هتنبهــا إىل أن تقــو الســاعة)) .كمــا أن األئمــة()
ح ــــوا عنيهــــا وعــــهللوا مــــن مل فعنــــها تاركــ ـاً نــــة مــــن مــ ـ ل ســــيهلل
ا سنل( ،)فقهلل ورد عن اإلمام أ ي ع هلل اهلل( )عاهللما سُـِب
عن ا عة قال (( :أني أل ر للرجل املسلم أن خيرج مـن الـدنيا وقـد بقيـ
عليه خلة من خ ل رسول اهلل( )مل يقمها)) ،وروق أن ا نيمن
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ا كمــب ح ــى م ــن فعــن اإلمــام أ ــي ع ــهلل اهلل( )قــال(( :يســت ب
للرجل أن يتزوج املتعة وما أحب للرجل من كم أن خيرج من الـدنيا حتـى
يتزوج املتعة ولو مرة)) ولو رحيـا لناـاة حيـث ورد عـن اإلمـام أ ـي ع ـهلل
اهلل( )أبن قال حملمهلل ـن ماـنم(( :أمتتعـ

قنـت :ا ،قـال(:)

خترج من الدنيا حتى حتيي السنّة)).

قصة حتث على الزواج املنقطع
روق أن رج ً من ق ش قال (( :ع ت رلـي ا اـة عـم لـي كـان ـا مـال
ت من خيء
ك ري :قهلل ع ف ُ
رلي ـ

مـن ال جـال فنـم أقوجهـم افاـي ,ومـا ع ـت

رغ ــة ن ال جــال غــري أبــن نا ـ

أن ا عــة أحنهــا اهلل  ن ك ا ــن

و ياهــا  فــوق ع شــن ،وأمطيــنُ رســول اهلل( )وأعصــي قُفَــ ،
ف ــ وج

م عـــة ,فقنـــت :ح ـــى أدمـــب عنـــى اإلمـــام أ ـــي جعفـ ـ ()

فأس ــري قــال :فــهللمنت عنيــن فخ تــن ,فقــال ( :)افعــل ىــلى اهلل
عليك ا مِن زوجني)).
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فصل
ما يفعله عند إرادة التزويج
عند إرادة التزويج عليك بأمور

(منها) الصالة  :فقـهلل ورد عـن األئمـة( )أن مـن أراد ال ـ و ذ
فعنين ص

ركع ل والهللعا ا أ ور فإن اهلل عءيـن مـا سـألن .فعـن اإلمـام

عني ن أ ـي طالـ

أمـري ا ـنيمال( )قـال (( :مـن أراد مـنكم التـزويج

ل ر عتني وليقـرأ فيه ـا فاحتـة الكتـا
فليص ِّ
فلي

ويـس فـإذا فـرص مـن الصـ ة

د اهلل تعاىل وليينلْنِ عليه وليقل :اللهم ارْزُقْنِي زَوْجَةً صوَ الِحَةً وَدُوْدَاً وَلُووْدَاً

شَكُوْرَاً قَنُوْعَاً غَيُووْرَاً ,إِنْ أَحْسوَ نُُْ شوَ كَرَتْو وَإِنْ أَ وَ ُْتُ غَفَورَتْ ,وَإِنْ ذَكَورْتُ ا َ
تَعَاىل 2أَعَانَُْ ,وإِنْ نَسِيُُْ ذَكَرَتْ ,وَإِنْ خَرَجُُْ مِونْ عِنْوهِاَا حَفِتَوُْ ,وَإِنْ دَخَلْوُُ عَلَيْهَوا
َرَّتْنِي ,وَإِنْ أَمَرْتُها أَطَاعَتْنِي ,وَإِنْ أَقَسَ مُُْ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قَسَمِيو وَإِنْ غَ ِبُُْ عَلَيْهَا أَرَضَتْنِي,
يَا ذَا اجلََلِ وَاإلِكْرَامِ اَبْ لِي ذ 2لِكَ فَإِنَما أَ َُْلُكَهُ وَال أَجِهُ إالّ مَا مَنَنَُْ وَأَعْطَيَُْ ،قال
( :) من فعل ذلك أعطـا اهلل مـا سـ ل)) .وعـن اإلمـام ال ـاق (:)
((إذا هــمّ أحــد م بــالتزويج فليصــلِّ ر عــتني ولي

ــد اهلل  وليَقُــل:

اللَّو 2وهُمَّ إِنِّي أُرِيْهُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللّو 2وهمَّ فَقَهِّرْ لِوي مِونَ النِّسوَ اءِ أَحْسوَ نَهُنَّ خَلْقَواً وَخُلُقَواًو وَأَعَفَهُونَّ
فَرَجَاًو وَأَحَفَتَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِيو وَأَوْ َ عَهُنَّ رِزْقَاًو وَأَعْتَمَهُنَّ بَرَكَةًو وَقَيِّضْ لِوي مِنْهَوا
ولَهَاً طَيِّبَاً تَجْعَلُهُ لِي خَلَفَاً صالِحَاً فِي حَيَاتِيو وَبَعْهَ مَوْتِي)).
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(ومنها) اختيار املرأ عنال التاليو:

عاـهلل ال ـ و ذ

و اـ ح

ام يار ا ـ أ والاـنيال عاهـا وعـن ألنـها و ـأن ا تكـون مـن قبـىأ أو ممَّـن
تاــال األلاــن آ ا لــا أو أمهاتهــا أو ماَّــهم رلق أو كف ـ أو فاــمل فنياظ ـ رىل
ألنها فإن الع ق دسا

فقهلل ورد ن األ  (( :اختاروا لـنطفكم فـإن العـرق

دساس)).
مـــــن ا هـــ ـ ل

ا لءــــى ســــوى ك نــــة مع ــــ

فـــــالع ق دســـــا

أو مــــا تــــ ى أن الا يجــــة دائمــــاً

ت ــــ ـنُ األمــــ ـبُّ مــــــن ا قــــــهللم ل

وقـــال رســـول اهلل( (( :)انكِ ـــوا األ فـــاء وانكل ـــوا فـــيهم,
واختــاروا لــنطفكم)) ،وكــل2لـ

الاــنيال عــن رموابهــا ((فــإن اطــال أحــد

المجيعني)) ،وأن ا أ ق د فعن اإلمام الصادق( )قال(( :إمنا املـرأة
ق دة فانظروا إىل ما تقلّدون)) ,وأن تكون ذاث د ـن فقـهلل ورد عـن اإلمـام
أ ي جعف ( )قال(( :أتى رجل إىل رسـول اهلل( )يسـت مر يف
النكاس فقال ( :) نعم انكح وعليك بذوات الدين ترب

يداك)).

وعن اإلمام الصادق( )قال (( :إذا تزوج الرجل املرأة جل اهلا أو ملاهلا
و ّل إىل ذلك ،وإذا تزوجها لدينها رزقه اهلل املال واجل ال)).

الصفات احلسنة عند املرأة
إن لل رأة عند تزوجيها ىفات حسنة وهي :أن تكون ك اً ولوداً ،فقهلل

ورد عن ب ياا األعظم( )ا

( رضوان ا

عليوه) وقهلل ت وس ي ـاً(( ،فهـ

بكــراي ت عبهــا وتمــاحكها وتمــاحكك)) كمــا ورد عــن الــا ()
قال (( :تزوجوا األبكار فإنهنّ أطيب يء أفواهاي ،وأنش فه أرحامـاي ،وأدرّ
يء أخ فاي وأفتح يء أرحاماي ،أما عل تم أني أباهي بكـم األمـم يـو
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القيامة حتى بالسقط يظل حمبنطئاي على با

اجلنة فيقول اهلل تبارك وتعاىل

مللك من امل ئكة ائتين ب بويه في مر به ـا إىل اجلنـة فيقـول :ــ2ــذا بفمـل
رمحيت لك)) .وأن تكون مسـ ا  ،عياـا  ،عجـ ا  ،م وعـة ،فعـن اإلمـام
عني( )قال (( :تزوجوا عيناء ،مسراء ،عجزاء ،مربوعة ،فإن رهتها
فعلي ىـداقها)) وعـن أ

ـهلل ـن حممـهلل ـن ع ـهلل اهلل قـال :قـال لـي اإلمـام

ال ضا( (( :)إذا نك

فانكح عجزاء)) ،وعن ع هلل اهلل ن ا اري عـن

اإلمام أ ـي احلاـن( )قـال (( :مسع ـن قـول :علـيكم بـذوات األوراك
فإنهن أجنب)) .وأن تكون طي ة ال ح ورمة الكع

فعن الا (:)

(( إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها قال :م ليتها فإن طا
عرفها وإن در

ليتها طـا

عبهـا عظـم عبلهـا)) وعـن اإلمـام الصـادق( )قـال:

(( خـــري نســـائكم الطيبـــة الـــريح)) وأن تكـــون ذاث شـــع فعـــن اإلمـــام
الصادق( )قال (( :إذا أراد أحد م أن يتزوج فليس ل عن عرها

ا

يس ل عن وجهها فإن الشعر أحد اجل الني)) .وأن تكون مجينة ،ورد عن
اإلمام الصادق( )قـال (( :اطلـب اطـري عنـد حِسـان الوجـو )) ،وورد
عن اإلمام الصادق( (( :)النظر إىل املـرأة اجل يلـة يقطـع الـبل م)) وأن
تكــون يلــا ” أو قرقــا فقــهلل ورد عــن اإلمــام ال ضــا( )قــال(( :مــن
ســعادة الرجــل أن يكشــف اللــو

عــن امــرأة بيمــاء)) ،وعــن أ ــي ع ــهلل

اهلل( )قال :قال رسول اهلل( (( :)تزوجـوا الزرقـاء فـإن فـيهنّ
الرب ة)) ،وعن أ ـي احلاـن( )قـال (( :ثـ ث جيلـني البصـر :النظـر إىل
اطمرة والنظر إىل امل اء اجلاري ,والنظر إىل الوجه احلسن)).

الصفات السيئة
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وأما الصفاث الايِة واليت جي

اج اا ها ف نها أن تكـون ا ـ أ مجينـة

ولكـــن ن ما ـــت ســـو  .قـــال رســـول اهلل((( :)إيـــا م وخمـــراء
الـدمن  ،قيـب :ـا رسـول اهلل ومـا ملـ ا الـهللمن؟ قـال :املـرأة احلســناء يف
منب

السوء)) .ومنها ا أ اليت ت صا ـال هإ  ،وا تهـإ  ،وا ليـهللر ،

وا لفوتاً .فعن ق ـهلل ـن ا ـت قـال :قـال رسـول اهلل((( :)يـا زيـد
تزوجــ

قنــت :ا ،قــال ( :)تــزوج تســتعف مــع عفتــك و

تزوجن مخساي ،قال ق هلل :ومن لن؟ قال:

تزوجنّ ـهربة و هلـرب و

تهربة و هيدرة و لفوتاي ،قال ق هلل :ما ع فت مما قنت شيِاً ا رسـول اهلل
قال ( :)ألستم عربـ يا أمـا الشـهربة فالزرقـاء البذيّـة ،وأمـا اللـهربة
فالطويلة املهزولة ،وأما التهربة فالقصرية الدمي ة ،وأما اهليدرة فـالعجوز
املدبرة ،وأما اللفوت فذات الولد من غريك)) .ومنها ا أ اجملاوبـة وا ـ أ
احلمقا والعجوق فعن اإلمام الصادق( )قال(( :خري اجلواري ما ـان
لك فيها هوى و ان هلا عقل وأد )) ،وورد عن اإلمـام الصـادق()
قال (( :ث ثة يهرمن البدن ورمبا قتلن :أ ل القديد ال ا  ،ودخول احل ا
على البطنة ،ونكاس العجـائز)) ،وعـن اإلمـام عنـي( )قـال(( :إيـا م
وتزويج احل قاء ،فإن ى بتها ب ء وولدها ضياع)) ،وقال اإلمام أ و ع هلل
اهلل( (( :)زوجــوا األمحــق و تزوجــوا احل قــاء ،فــإن األمحــق قــد
ينجب واحل قاء
ال جب

تنجـب)) .ومنهـا ا ـ أ ال ابيـة فعـن الصـادق( )ن

وس ولهلل ال با قال(:)

((

ب س إمنا يكر ذ 2لك خمافـة العـار

وإمنا الولد للصلب وإمنا املرأة وعاء)) ،ولقول اإلمام الصادق(:)

((

تتزوج املرأة املعلنة بالزنا و يينزوج الرجل املعلن بالزنا إ بعد أن تعـر
منه ا التوبة)).
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(ومنها) اختيار الرجل عن تيو :كرميتك لال :و اـ ح
ال و ذ ام يار ال جب ا ااس

لك ن

عاـهلل

أن كون كفنياً من ألـب ال ـ ف

والعفــة ،ومجيــب ا نــمل ،وا كــون م جــال اً الفاــمل أو شــارا

ـ أو

مولودا من قبى .فعـن اإلمـام ال ضـا( )عـن آ ائـن( )قـال(( :قـال
رسول اهلل( :) النكاس رقّ فإذا أنكح أحـد م وليـدة فقـد أرقهـا,
فلينظر أحد م ملن يرق رعته)).

الصفات احلسنة عند الرجل
فأما الصفاث احلااة فأن كون ذا منـمل ود ـن .فعـن عنـي ـن مه ـار
قال :ك

عني ن أس اط رىل اإلمام أ ي جعفـ ( )ن أمـ ااتـن ،وأبـن

ا جيهلل أحهللاً م نن ,فك

رلين اإلمام أ و جعف ((( :)فه ـ

من أمر بناتك ،وأنك

جتد أحداي مللـك فـ تنظـر يف ذلـك رمحـك اهلل,

مـا ذ ـرت

فــإن رســول اهلل( )قــال :إ ذا جــاء م مــن ترضــون خلقــه ودينــه
فزوجو أ تفعلو تكن فتنة يف األر

وفساد بري)).

الصفات السيئة عند الرجل
وأما الصفاث الايِة اليت صا ها ال جب ف ت وجن ك ن ـ
سو ا نمل ،فعن احلال ن

ف نهـا

ار الو اسءي قال(( :ك ـت رىل اإلمـام أ ـي

احلان ال ضا( :)أن لي ق ا ة قهلل مءـ

رلـي ون منقـن سـو قـال:

تزوجه إن ان سيئ اطلق)) .ومنها ا خاث فعن عني ن جعف عـن أميـن
( )قال(( :سأل ن أن قوس ا ايت غ م فين لل وأ و ا أ

ـن قـال :إذا

مل يكـن فاحشــة ،فزوجــه يعــين اطنـث)) .ومنهــا الـ بذ واألكـ اد وا ـ ر
واألع ا ي فعن اإلمام الصادق( )ن مإ احلـهللاد:
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((

تنـا

وا الـزنج

واطــزر فــإن هلــم أرحامــا تــدل علــى غــري الوفــاء)) .ون مــإ أ ــي ال يــن
ال امي عن اإلمام الصـادق( (( :)و تنك وا من األ راد أحداي ف نهم
جـــنس مـــن اجلـــن شـــف عـــنهم ال طـــاء)) .وقـــهلل ورد عـــن اإلمـــام أ ـــي
جعف ( )ن روا ـة ا ـ ار:

((

يتـزوج األ عرابـي باملهـاجرة فيًرجهـا

مـــــن دار اهلجـــــرة إىل األعـــــرا )) .ومنهـــــا الفاســـــمل فعـــــن رســـــول
اهلل( (( :)مــن زوج رعتــه مــن فاســق نــزل عليــه ــل يــو ألــف
لعنــة)) .ومنهــا شــارا ا مــ فإبــن قءــن الــ حم فقــهلل ورد عــن اإلمــام
الصادق( )قال(( :قال رسول اهلل( :) ار

اط ر

يينزوَّج

إذا خطب)) .وعن الا ( (( :)من زوج رعتـه مـن ـار

مخـر

فقد قطع رمحها)).
(ومنها) اختيار املرأ الال
ت غـ

تتتتههالا :أن تكـون ا ـ أ الـيت

ع عهــا م صــفة الصــفاث احلاــاة وت عــهلل عــن ا ـ أ الــيت ت صــا

الصفاث الايِة ،فقهلل ورد عـن اإلمـام أ ـي جعفـ ((( :)ربـن سـِب عـن
ا عة فقال ( :)إن ا ملتعة اليو ليس
يؤمن واليو

ا ان

قبل إنهـنّ ُـنَّ يومئـذ

يؤمن فاس لوا عنهنّ)).

الصفات احلسنة للمتمتع بها
فأمــا الصــفاث احلاــاة لنم ـ أ الــيت ت غ ـ

م عهــا أن تكــون عفيفــة؛

مأموبة ،فقهلل ورد عن أ ـي سـار قـال(( :سـألت اإلمـام أ ـا ع ـهلل اهلل()
عاها  -ع

ا عة -فقال لي ( :)حـ ل فـ تتـزوج إ عفيفـة ،إن اهلل

 يقول [ :وَالَّذِينَ اُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَوافِتُونَ ] ف تمع فرجك حيث
على دره ك)).
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ت من

وورد عــن اإلمــام ال ضــا( )قــال:

((

ينب ــي لــك أن تتــزوج إ

مب مونة أن اهلل  يقـول [ :الزَّانِوي ال يَونْكِلُ إال زَانِيَوةً أَوْ مُشوْ رِكَةً وَالزَّانِيَوةُ ال
يَنْكِحُهَا إِال زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَن الْمُؤْمِنِنيَ])) .وأن تكون منيماـة عارفـة

فقــهلل سُــِب اإلمــام أ ــو ع ــهلل اهلل( )عــن ا عــة فقــال(( :نعــم إذا ان ـ
عارفة ,قناا فإن مل كن؟ قال ( :)فاعر
ف تزوجهـــا ،وإن أبـ ـ

عليها وقل هلـا فـإن قبلـ

أن ترضـــى بقولـــك فـــدعها)) .وروق عـــن احلاـــن

ال فنياي قال(( :سـألت ال ضـا( :)أيت تـع مـن اليهوديـة والنصـرانية
فقال :يت تع من احلرة املؤمنة أحب إليّ .وهي أعظم حرمة منه ا)).

الصفات السيئة للمتمتع بها
وأما الصفاث الايِة ف نهـا ال ابيـة فقـهلل ورد عـن حممـهلل ـن امساعيـب:
((سأل رجب اإلمام أ ا احلان ال ضا( )وأبا أمسـن عـن رجـب ـ وس
ا أ م عة و رتط عنيها أن ا ءن

ولـهلللا -رىل أن قـال -فقـال (:)

ينب ي لك أن تتزوج إ مبؤمنة أو مسل ة فإن اهلل  يقول[ :الزَّانِي ال

يَنْكِلُ إال زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَ ةُ ال يَنْكِحُهَا إِال زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَ2لِكَ عَلَن

الْمُووؤْمِنِنيَ])) .ومنهــا الكواشــا والــهللواعي وال اا ــا وذواث األقواس فعــن
حممهلل ن الفي
نعم إذا ان

قال(( :سـألت اإلمـام أ ـا ع ـهلل اهلل( )عـن ا عـة قـال:
عارفة -إىل أن قال -وإيّا م والكوا ف والدواعي والب ايا

وذوات األزواج ،قنــت :مــا الكواشــا؟ قــال ( :)اللــواتي يكا ــفن
وبيوتهن معلومة ويؤتني ،قنت فالهللواعي قال ( :)اللواتي يدعون إىل
أنفســهن وقــد عرفــ

بالفســاد ،قنــت :فــلواث األقواس؟ قــال (:)

املطلقـات علــى غــري السـنة)) .وسُــِب اإلمــام أ ـو احلاــن( )عــن ا ـ أ
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احلاــاا الفــاج لــب لــ
( (( :)إذا ان

لن جــب أن م ــن ماهــا ومــاً أو أك ــ ؟ فقــال

مشهورة بالزنا ف يت تع منها و ينك ها)).

فصل
يف
السعي والذهاب يف زواج املرأة للرجل
(املشية)
السعي والذهاب يف زواج املرأة للرجل (املشية)
لقهلل رغ

اإلسـ م الاـعي لن ـ و ذ وا مـن ـل ا ـال فقـهلل ورد عـن

ال ســول( )واألئمــة األطهــار( )اسـ ح اا الاــعي لن ـ و ذ

وال فاعة فين .فعن اإلمام أ ي ع هلل اهلل( )قـال(( :مـن زوج عزبـاي ـان
ممن ينظـر اهلل إليـه يـو القيامـة)) .وورد عـاهم((( :)أفمـل الشـفاعة

تزويج العز )) .فعن اإلمام أمري ا نيمال( )قال(( :أفمل الشـفاعات
أن تشفع بـني اثـنني يف نكـاس حتـى جي ـع اهلل بينه ـا)) والاـاعي ن قواس
ظنـــن اهلل ـــوم القيامـــة ـــوم ا فـــب را فنـــن .فعـــن اإلمـــام موســـى ـــن

جعف ( )قال (( :ث ثة يستظلون بظـل عـرا اهلل يـو القيامـة ،يـو
لإ

له :رجل زوّج أخا املسـلم ،أو خدمـه ،أو ـتم لـه سـراي)) .ون

حهلل ث عن الا ( )قال (( :ومن ع ل يف تزويج بني مؤمنَني حتى
جي ع بينه

ا زوّجه اهلل 

ألف امرأة من احلور العني ل امرأة يف قصـر

من درّ وياقوت ،و ان له بكلّ خطوة خطاها أو بكـل ل ـة تكلـم بهـا يف
ذ 2لك ع ل سنة قيا ليلها وىيا نهارها)).
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فصل
يف
اخلِطبة وآدابها
اخلِطبة وآدبها
قال تعاىل:

رضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ]
وَال جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَ َّ

رن لنخء ة ن ال

عة اإلس مية آدا اً ومـن آدا هـا ا مء ـة ولـي لمـن

الوعظ واإلرشاد ،وحتث عنى الـ واس وت عـهلل عـن ال بـى والاـفا  ،ولـي
خءم  .ولاال
ما ح ة ق ب ال و ذ في ْ

مءَ
عهلل ُ

ماها:

خُطبة اإلمام أمري املؤمنني علي
بن أبي طالب()
((احلمـــهلل هلل ا خـ ـ و ال وحيـــهلل ,ا قـــهللم الوعيـــهلل ,الفعـــال ـــا

احمل ج ـ

ـــهلل,

ــالاور دون منقــن ,ذق األفــمل الءــامح ,والنا ـ ال ــامخ ,وا ن ـ

ال ـاذ ,,ا ع ـود ـاآلا  ,را األر

والاـما  ,أ

ـهلل عنـى حاـن الـ

وفلــب العءــا  ,وســوا غ الاعمــا  ,وعنــى مــا ــهللفن ر اــا مــن الـ

,

,
ــهللاً

ا هب لن الع اد ,و امـوا ـن الـ د ,وأشـههلل أن ا رلــ2ــ را اهلل ،وحـهلل ا
لــن ،مل كــن شــي ق نــن ,وا كــون شــي عــهلل  ,وأشــههلل أن حممــهللاً
شـ
صــنى اهلل عنيــن وآلــن ع ــهلل ورســولن ،اصــءفا ال فلــيب ,ولــهللى ــن مــن
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ال لنيب ,ام صن لافاـن ,و ع ـن رىل منقـن سـااتن و ك مـن ,ـهللعولم رىل
ع ادتــن وتوحيــهلل واإلق ـ ار

و ي ــن وال صــهلل مل ا يــن صــنى اهلل عنيــن وآلــن

وســنم ،و ع ــن عنــى حــل فــرت مــن ال ســب وصــهللف عــن احلــمل ،وجهالــة
ــال ا ،وكفـ ال عــث والوعيــهلل ,ف نــغ رســااتن وجالــهلل ن سـ ينن ,وبصـح
ألم ن ,وع هلل ح ى أتا اليقل صنى اهلل عنين وآلن ك رياً.

أوصيكم وبفاـي قـوى اهلل العظـيم ،فـإن اهلل  قـهلل جعـب لنمـ قل

ا خ ـ س ممــا ك لــون ،وال ـ قق مــن حيــث ا ز ا ـ ون ،ف اج ـ وا مــن اهلل
موعود  ,واطن وا ما عاهلل ءاع ن ,والعمـب مبحا ـن ،فإبـن ا ُـهللر ا ـري را
ـن ,وا ُاــال مـا عاــهلل را ءاع ــن ,وا تكـ ن فيمــا لـو كــائن را عنيــن ،وا
حول وا قو را اهلل.
أما عهلل… فإن اهلل أ ـ م األمـور ،وأملـالا عنـى مقاد لـا ،فهـي غـري
م االية عـن اار هـا دون نـوا غا اتهـا فيمـا قـهللر وقلـى مـن ذ2لـ  ,وقـهلل
كان فيما قهللر وقلى من أمـ احمل ـوم ،وقلـا ا ا إمـة مـا قـهلل ت ـع ت ـن
األمـ ف ,وجـ ث ــن األسـ اا وقلــى مـن تاـالي القلــا ا اـا و كــم رىل
حلور للا اجملنب الـلق مصـاا اهلل ور ـاكم لنـلق كـان مـن تـلك با آائـن
وحان

ئن وتظال بعمائن ،فااأل اهلل لاا ولكـم كـة مـا مجعاـا ور ـاكم

عنين وساقاا ور اكم رلين م أن ف ن ذك ف بـن اـت فـ ن ولـو ن احلاـ
من قهلل ع ف مو ون الاا

من ا لهنوبن ،وقـهلل ـلل ـا مـن الصـهللاق مـا

قــهلل ع ف مــو  ،فـ دوا مــرياً ،حتمــهللوا عنيــن وتااـ وا رليــن ،وصــنى اهلل عنــى
حممهلل وآلن وسنم)).
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خطبة الرضا( )يف النكاح

((احلَمْهللُ هلل اللق حمهلل ن الك اا بفَانُ ،واف ح احلَمْهلل ك ا ـنُ ،وجعنَـنُ
أَوَّل ج ا محبِّ بعْم ن ،وآم دعوى أَلْـبل ج َّا ـن ،وصـنى اهللم عنـى مُحمَّـهلل
م ْي ل ل َّ ن ،وعنى آلن أَئمَّة ال َّحْمة ،ومعادنل احلكمة واحلمْهللُ هلل الـلق كـان
ن ب ِــن الصــادقل ،وك ا ــن الاــاطملل أنَّ مــنْ أَحــملِّ األســ اا الصِّــنَة وأَوْىل
األمُوْرل ال قهللمة :س اً أَوْج

عقَـ
با اً ،وأَمْـ اً أ ْ

غاـىأ ،فقـال جـبَّ اـا ُ ُ:

وَاُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّوكَ قَوهِيرًا] وقـال تعـاىل:

وَأَنْكِحُوا ايَيَامَن مِنْكُمْ وَالصَّالِحِنيَ مِنْ عِبَوادِكُمْ وَإِمَوا ِكُمْ إِنْ يَكُونُووا فُقَورَاءَ

يُِْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَ ْلِهِ وَاللَّوهُ وَا وِ عَلِويم] ,ولَـوْ لَـمْ كمـنْ ن ا مااكَحـة وا مصـال آ ـة
ن ـ ِّ ال َق ل ـ
هلل فيهـا مـ ْ
ساَّة ُم َّ عـة لكـان فيمـا جعـب ا م
مُحْكَمة وا ُ
ال عيهلل ما رغ

وتـأليا

فين العاقبُ الن يْ ُ وسار رليْن ا موفَّملُ ا مصيْ ُ فـأَوْىل الاـا ل

ن ات ـن أمْـ ُ و َأ ْبفَـل حُكمـ ُن و َأمْلـى قَلـا ُ ورضـي جـ ا ُ .وبحْـنُ
اهلل مـ ْ
باْ َألُ اهللَ تعاىل أَنْ ُاج لَاا ولَكممْ أَوْفَمل األممُورل.
م رلنَّ فم ـ ن ــن ف ـ ن مـنْ قَ ـهللْ عـ ف مْ مُ ـ ُو تـنُ وعقنَ ـنُ وصـ حنُ وب َّي ـنُ
ُـ َّ
وفَلْنَنُ وقَهللْ أَح َّ ش ْ َك كممْ ومءَ

َك ل ْم كممْ مف بة و لل لَها مـن الصـهللاقل

ل قَـوْلي
عاْـ  .أقـو ُ
غيْـ ُ
م ن ُاْـ َ
كْ
م و َأبْكحُـوا مـاط م
كْ
كَـلا َف ـفوعوا شـافع م
ـ2ـذا وأَس اف اهلل لي ولكم)).

خطبة أح املؤمنني

احلمهلل هلل را العا ل والصـ
حممهلل وآلن الا ا يامل.
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والاـ م عنـى أشـ ف ا نـمل أمجعـل

و عهلل :أ ها ا أل الصاحل قهلل كمنوفتُ أن أمءـ
ات ف ن لنمح و

احمل وسـة عـل اهلل ف بـن

عل اهلل ال اا ا هلا فـ ن ـن فـ ن مـن ا ـوالل

آلل يت رسول اهلل( )وقهلل قـال اإلمـام ال ـاق ((( :)ف ـن خطـب
إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجو إ ّ تفعلوا تكن فتنة يف األر

وفسادٌ

بريٌ)) ,وال اا ا هلا قهلل جـا لن ـ و ذ هلل وصـنة الـ حم ,وقـهلل ورد عـن
اإلمام ق ن العا هلل ن( (( :)من تزوج هلل ولصلة الرحم توّجه اهلل بتاج
امللك)) ولو كفني ا ,قال اإلمام الصادق( (( :)الكفو أن يكون عفيفـاي
وعند يسار)) ولو ن احلا

من قهلل ع ف مو  ,ون أم قن مـنْ ا لهنوبـن,

وقهلل لل ما طن مو  ,فـ ُدوا مـري ًا ُتحْمـهللوا عنيـن و ُتاْاـ وا رليـن ,وصـنى اهلل
عنى حممهلل وآلن.
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فصل
يف
املهـــر وآدابه
املهر وآدابه
ا ه ـ ف لــة مق ـ ر ن ال ـ عة اإلس ـ مية ا ءه ـ أوج هــا اهلل تعــاىل
عنــى كــب مــن أراد أن ـ وس ،فيقــهللم ال جــب لنم ـ أ الصَ ـدَاق وقــهلل ــت
وجو ن ن الك اا واألحاد ث ال

فة ،وحا

من الك اا احلكيم قولـن

تعاىل :وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَهُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً] ،وقهلل جعـب اإلسـ م مـن ُمْـنل ا ـ أ قنـة
مه لا فعن اإلمـام أ ـي ع ـهلل اهلل( )قـال :قـال رسـول اهلل(:)
((أفمل نساء أميت أىب هن وجهاي وأقلّهن مهراي)) .وروق عن اإلمام أ ـي
ع هلل اهلل( )قال (( :الشؤ يف ث ثة أ ياء :يف الدابة واملرأة والدار ,ف ما
املرأة فشؤمها غ ء مهرها وعسر ولدها ,وأما الدابة فشـؤمها لـرة عللـها
وسوء خلقها ,وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جريانها)) .ومه ُ اليوم مـا
ت اضى عنين الاا

قبَّ أو ك ـ  ،فقـهلل ورد عـن اإلمـام أ ـي ع ـهلل اهلل()

عاهللما سُِب عن ا ه ما لو؟ قـال ( (( :)مـا تراضـى عليـه النـاس فـإذا
تزوج

فلـا 0جهد أ جتاوز مهرها مهر السيننَّة وهو مخس ائة درهم فعلـى

ذ2لك زوّج رسول اهلل( )وتزوّج نساءَ )).

قصة حتث على قلة املهور

روق عــــن اإلمــــام أ ــــي جعفــ ـ ( )قــــال(( :جــــاءت امــــرأة إىل
الــن ( ) فقال ـ  :زوّجــين ،فقــال ( :) مــن هلــذ

فقــا

رجل فقال :أنا يا رسول اهلل ،قال ( :) مـا تعطيهـا قـال :مـا لـي
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ـــيء ،فقـــال ( , :)قـــال ( :) ف عـــادَتْ ،ف عـــاد رســـول
اهلل( ) الك

فلم يقم أحد غري الرجل ثم أعادت ,فقـال رسـول

اهلل( ) يف املرة اللاللة :أحتسن من القرآن ـيئا قـال :نعـم ،فقـال
( :) زوجتكها على ما تين سن من القرآن فعل ها إيا )).
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فصل
يف
العقد وآدابــه
العقد وآدابه
العقــهلل ف لــة مق ـ ر ن ال ـ عة اإلس ـ مية ا ءه ـ أوج ــن اهلل تعــاىل
عنــى كــب مــن أراد أن ـ وس ،وقــهلل ــت وجو ــن ن الك ــاا واألحاد ــث
ال

فة وحا

من ك اا اهلل احلكيم قولن تعـاىل :وَأَخَوذْنَ مِونْكُمْ مِياَاقًوا

غَلِيتًا] ،فقهلل سُـِب اإلمـام أ ـو جعفـ ( )عـن قـول اهلل تعـاىل :وَأَخَوذْنَ

مِنْكُمْ مِياَاقًا غَلِيتًا] ،فقال (( :امليلاق هو الكل ة اليت عقد بها النكاس ،وقد
جعل اهلل امل ئكة مو لني يف اجل ع بني املؤمن واملؤمنة)) ،فعن اإلمام أ ي
ع هلل اهلل( )قال (( :ما من مؤمنني جيت عـان بنكـاس حـ ل حتـى ينـادي
منــاد مــن الســ اء إن اهلل قــد زوج ف نــا ف نــة)) .والعقــهلل لــن ماــ ح اث
ومك ولاث:

مستحبات الهق

(منها) اخلُطبة قبل العقد :ولو توضيح لنعقهلل من ذك احلمهلل هلل والصـ
عنى رسولن وتوضيح عـ

أحكامـن وسـوف بـلك عـ

الهللائم وا اقءن
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ا مءـ

لنعقـهلل

(ومنها) اإلشهاد واإلعالن :فقهلل ورد عـن اإلمـام أ ـي احلاـن((( :)إمنـا
جعل

البينة يف النكاس ألجـل املواريـث)) .وقـال رسـول اهلل(:)

((أعلنوا هذا النكاس)).

(ومنها) إيقاع العقد ليالً :ألن اهلل  جعـب الااـا سـكااً ،وجعـب النيـب

سـكَااً ،فقــهلل ورد عـن اإلمــام أ ـي احلاــن ال ضــا( )قـال(( :مــن الســنة
التزويج بالليل إنّ اهلل تعاىل جعل الليل سَكلناي والنسـاء إمنـا هـنّ سَـكلن)).
وورد عن ال سول( )قال(( :أمسوا باألم ك ف نه أعظم للرب ة)).

مكروهات الهق

وأما ما ك من العقهلل :فإ قا العقـهلل والقمـ ن العقـ ا لقـول اإلمـام
أ ي ع هلل اهلل( (( :)من تزوج والق ر يف العقر

مل ير احلسـنى)) ،وأن

ا كون ن حماق ال ه  ،فقهلل ورد عن اإلمام عني ن حممهلل العاك ق عـن

آ ائن( )ن حهلل ث قال(( :من تزوج والق ر يف العقر

مل ير احلسـنى

ومن تزوج يف حماق الشـهر فليسـلم لسـقط الولـد)) .وا كـون العقـهلل ـوم
األر عا لما ورد مـن ووسـ ها مصوصـاً أر عـا آمـ ال ـه  ,ومنهـا ر قـا
العقهلل ن أحهلل األ ام ا احوسـة ن ال ـه ولـي ال الـث وا ـامب ,وال الـث
ع
والع

 ,والااد

ع

 ,واحلادق والع

ون ,وال ا ن والع ـ ون ,وا ـامب

ون ،فقـهلل دلـت األم ـار عنـى ال حـل مـن العمـب فيهـا ـأق عمـب

كــان ،ول ـ وم اإلباــان ي ــن ،وعــهللم احل كــة ل ــهلل ووســ ها فعــن اإلمــام
الصادق( )قال (( :ف ما اللالث من الشهر يـو سـس مسـت ر فـاتق فيـه
البيع والشراء وطلب احلوائج واملعاملة)) .وأ لا عان((( :)يو سـس
قتل فيه قابيل هابيل،

تسافر فيه و تع ل ع

و تلف أحدا)) .وأمـا

ا امب من ال ه فعن اإلمام الصادق( (( :)أنه يو سس مست ر فـ
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تع ل فيه ع ي و خترج عن منزلك)) .وأما ال الث ع

مـن ال ـه فعـن

اإلمام الصـادق((( :)يو سـس فـاتق فيـه ا ملنازعـة واطصـومة” و ـل
أمر)) .وأما الااد

ع

مـن ال ـه فعاـن((( :)يـو سـس

يصـلح

لشيء سوى األبنية ،ومن سافر فيه هلك)) .وأمـا احلـادق والع ـ ون مـن
ال ه فعان( (( :)أنـه يـو سـس رديء فـ تطلـب فيـه حاجـة)) .وأمـا
ال ا ن والع

ون من ال ه فعن اإلمـام الصـادق((( :)أنـه يـو سـس

ولد فيه فرعون ف تطلب فيه أمرا من األمور)) .وأما ا امب والع ـ ون
من ال ه فعان( (( :)يو سس رديء فاحفظ نفسك فيه و تطلب فيه
حاجة ،فإنه ديد الب ء)).

عقد الزواج الدائم

خطبة الشيخ أمحد زين الدين األحسائي
(

)

ققق ث
“احلمهللُ هلل اللق منمل آدم مـنْ صنصـال كَالفخـارل ومنـمل حـوا جنينَـةَ
ا قــهللارلَ ،ف ااكحــا ــإذْنل اهلل ا ن ـ
وأح اراً ،وامْ ار منْ

ا ــارل ,وتااس ـ ذُكمــور ًا وربا ـاً ،وع يــهللاً

آدم حممهللاً( )أَفلبل األصهارلَ ،ف وَّجـنُ

رل ْا ن فاطمةَ ال ل ا صنواث اهلل عنيهـا وكـان ماط ُهـا جإائيـب عـن ا نـ
ا ـــار فصـــهللاقمها فـــهلل والعـــوالي و

اـــمائة درلـــم ومُمْـ ـبُ الـــإارق

وال حارل وكان لينة قلفافها أ ولا أَمامها وجإائيب عن ميْاها وميكائيـب عـن
مشالها ومن ورائها سـ عون ألـا ألـا منـ

ن ا ئكـة األميـارل .وأ ـن
مـ ْ

م بُ حممهلل صنى اهلل عنين وآلن ن األميارل ،وأ ن م ْبُ عنـي عنيـن الاـ م ن
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ب فاطمـ َة ن األطهـار سـ ُم اهلل عنـيهلم مـا تعاقَـ
األصها لر وأ ن م ْـ ُ

ب
النيـ ُ

والاَّهارُ وما تا َّد القم ْم لقِّ ن األسحار .و عهللُ فقـهلل أحـبَّ اهللم الاكـا وحـ َّم

لصوووالِحِنيَ مِووونْ
ال لبـــى والاـــفا فقـــال تعـــاىل :وَأَنْكِحُووووا اييَوووامَن 2مِووونْكُمْ وَا َّ

عِبَوووادِكُمْ وَإِمَوووا ِكُمْ] ،وقـــال ( (( :)تنـــا

وا وتناســـلوا فـــإني

أبـــاهي بِكُـ ـمين األمـ ـمَ املاضِـــيةل والقـــرونَ الســـالِفلةل ولـــو بالسِـــقطِ)) ،وقـــال
( )أ لاً (( :من النْكلحَ فلقلدْ ألحَرَزَ نِصْفَ دِيْنِهِ فلليَتَّقِ اهللل يف النِصْـفِ
اآلخــــر)) ،فنهــــلا رغــ ـ

فمــ ـ ن ن ال ــ ـ و ذ فعنــــى ك ــــاا اهلل وسُــ ـاَّة

س عنــي ــن أ ــي طالــ
رســولن( ) وماْهــا ل

ب ال يــت
وط قــة ألــ ل

األطهار صنواث اهلل عنيهم أمجعل” ( .م لك صياة العقهلل).

خطبة مساحة آية اهلل العظمى الشيخ علي
كاشف الغطاء()
ققق ث
“احلم ـهلل هلل عنــى مــا أس ـ با مــن هجــة األف ـ ا

هــلا الق ـ ان ا يمــون،

وال واس ا صـون الـلق أمـلث تاـهللو وتـ و عنيـن باـماث شـلا األمـابي
وا اـى ،ولنــهنت ن رحـاا آفاقــن
والا ور ،وأش قت عنى ر ا
فنقهلل أعءيت القـو

ــائ الاـعاد وا اــا ،وعـم ــن الفـ

سـ ادقن مشـب الإكـة والـيمن واحل ـور.

ل ار هـا ،وبالـت األح ـة غمـ أمابيهـا ،وقُفـت عـ و

الكمال واألدا لكافنها ومكافيها ،اعماد من ا عماد لن ،و ا ذُم مـن ا
ذم لن ،و ا ساهلل من ا ساهلل لن ،و ا ح ق من ا ح ق لن ،و ا غياا مـن ا
غياا لن ،و ا كا من ا كا لن ،و ا ع مـن ا عـ لـن .ـا كـ م العفـو ،ـا
حان ال جاوق ،ا عون اللعفا  ،ا كا الفق ا  ,ا عظيم ال جا  ،ا ماقـل
26

ب أبـت
الا قى ،ا ماجي ا نكى ،ا حماـنُ ،ـا امـبُ ،ـا مـاعمُ ،ـا مفلـ ُ
ســواد النيــب ،وبــور الاهــار ،وضــو القمــ  ،وشــعا

الــلق ســجهلل لــ

ال مب ،وحفيا ال ج  ،ودوق ا ا ا اهلل ا اهلل ـا اهلل ,ا رلـن را أبـت
ل  ،ا ر ا  ،ا اهلل صبِّ عنى حممهلل وآل حممهلل وافعـب اـا

وحهلل ا ش

جبا من لمـلبا جبـوار موابـا أمـري ا ـنيمال( )أن

ما أبت ألنن .أسأل

ة اهلل و كاتـن” ( .ـم

لعب ال وفيمل ن موصواً ،وا اا لن موفوراً ،ور
اذك صياة العقهلل).

لاال

صيغة عق النكاح ال ائم
ط ق ان :صياة عقهلل الاكا الهللائم صور م اشـ

وال وجة ،وأم ى صور غري م اش

ـل الـ وس

ولي ا عارف عنيها ن عص با.

صورة العقد باألصالة :لو أن ت وس ا ـ أ بفاـها رىل ال جـب .وصـيا ها أن
تقول ا أ  :زَوَّجْتينكل نَفسِي بِ َهْرٍ قلدْرين ين ذا .فيقول ال جب :قلبِلـ ين الـزواج
باملهر املذ ور .م تقول :ألنْكل ْتينـكل نَفسِـي بـاملهر املـذ ور .فيقـول ال جـب:
قلبِل ين النِكلاسَ باملهر املذ ور .م تقول :مَتَّعْتينك نَفسِي باملهر املذ ور .فيقول
ال جب :قلبِل ين املتعةل باملهر املذ ور .م تقول :زوجتك وأنك تك ومتعتك
نفسي مبهر قدر

ذا .فيقول ال جب :قلبِل ين الزواج والنكاس واملتعـة بـاملهر

املذ ور.
و ل2ل

مُّ العقهلل.

العقدد بالوكالددة واملتعددارص ن عصددر ا :عــهلل أن تُنقـى ا مء ــة أمـام العقــهلل ــأن
تنيمل الوكالة من ا أ  ،وصياة الوكالة لي :أترضني أيتها احملروسة بعـني
اهلل ف نة بن

ف ن أ ن أ ون و يلك ب ن أزوجَك من احملـروس بعـني اهلل
ــذا ،احلاضــر منــه ــذا،

فـ ن بــن ف ـ ن مبهــر قــدر ــذا (أو مبهــر قــدر
وال ائب منه ذا ملدة ذا) فإن قبليت فقولي نعم أن
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و يلـي فـإن قالـت:

نعم أن

الوكالـة .وعاـهلللا تـلل

و يلي ،عت ـلل

لن :زَوَّجْتينكل مينوَ ِ لليت ف نه بن

ف ن مبهر قدر

رىل ال جـب ف قـول

ـذا (أو مبهـر قـدر

ـذا،

احلاضر منه ذا ،وال ائب منه ذا) فإن قلبِل َ فقل قلبِل ين ،فيقول ال جب:
قلبِل ين الزواج باملهر املذ ور ،ـم تقـول :ألنْكل ْتينـكل مينـوَ ِلليت بـاملهر املـذ ور
فإن قبل

فقل قبل

النكاس باملهر املذ ور ،فيقول ال جب :قلبِلـ ين النكـاس

ك مـو ليت بـاملهر املـذ ور فـإن لقبِلـ َ فقـل
باملهر املذ ور ،م تقولَ :م َّت ْعتينـ ل
قبل

املتعة باملهر املذ ور ،فيقول ال جب :قلبِل ين املتعةل بـاملهر املـذ ور ،ـم

تقول :زَوَّجْتينكل ،ألنْكل ْتينكل ،مَتَّعْتينكل بـاملهر املـذ ور ،فيقـول ال جـب :قلبِلـ ين
الزواجَ والنكاسَ واملتعةل باملهر املذ ور.
م العقهلل.

و ل2ل

عقد الزواج املنقطع (املتعة)

خُطبة العقد املنقطع
ققق
“احلمهلل هلل را العا ل ,والص

والا م عنـى مـري األبـام حممـهلل وآلـن

الا ا يامل.
و عهلل :ع عـي

بفاـ

عنـى ك ـاا اهلل ،وسُـاة ب يـن( ،)وألـب

ي ن الءال ن( )بكاحاً غري سفا  ,مبقـهللار معنـوم ،رىل أجـب معنـوم،
عنى أن ا ت ي  ،وا أر
األجب رذا ابقلى كان عني

 ,وعنى أن ا ا أضعن حيـث أشـا  ،وعنـى أن
عهلل

اة وأر عل وماً”.
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صيغة النكاح املنقطع

ولي أن تقول ا أ  :زَوَّجْتينكل نفسي مبهر قـدر
ال جب :قلبِل ين ،ول

ـذا ملـدّة ـذا ،فيقـول

ج ُ َ ـ( متعتك نفسي مبهر قـدر
إ هللال قوَّ ْ

ـذا ملـدة

ذا).

قصة خطبة الرسول( )من خدجية()
عن اإلمام أ ـي ع ـهلل اهلل( )قـال:
أن

((

ـا أراد رسـول اهلل()

وس مهللجية ات مو نهلل أق ـب أ ـو طالـ

ن ألـب ي ـن ومعـن بفـ مـن

ق ش ح ى دمب عنى ورقـة ـن بوفـب ا ـن عـم مهللجيـة فا ـهللأ أ ـو طالـ
الك م فقال:
“احلمهلل ل ا للا ال يت اللق جعناا من قر ر اليم وذر ة رمساعيـب
وأب لاا ح ماً آمااً وجعناا احلكام عنى الاا

و ار لاا ن نـهللبا الـلق وـن

فين م رن ا ن أمي للا  -عاى رسول( -)ممن ا وقن جب مـن
ــن رجــب را عظــم عاــن وا عــلل لــن ن

ق ـ ش را رجــح ــن ،وا قــا

ب قائـب ،ولـن ن
ا نمل ،ورن كان مُق ً ن ا ال ،فـإن ا ـال رفـهلل جـار ،وفـ ل
مهللجية رغ ة ،و ا فين رغ ة ،وقهلل جِاا لاخء هـا رليـ

ضـالا وأم لـا،

وا ه عنيَّ ن مالي اللق سأل مو عاجنن وآجنـن ،ولـن ورا ــ2ــذا ال يـت
حظ عظيم ،ود ن شائن ،ورأق كامب”.
م سكت أ و طال
طال

ص عن جـواا أ ـي
وتكنم ا ن عمها وتنجنذ وقَ ُ

وأدركن القءن وال ه  ،وكـان رجـ ً مـن القاياـل ،فقالـت مهللجيـة

م ْ هللأ :ا ا ن عمي رب
ي من بفاي قهلل قوج

ورنْ كات أوىل افاي م

ن ال هود فناـت أوىل

ا حممهلل بفاي وا هـ عنـي ن مـالي فـا م عمَّـ

فنياحـ باقــة فنيــومل هــا ،وادمــب عنــى ألنـ  ،قــال أ ــو طالـ  :اشــههللوا
عنيها ق و ا حممهللاً ،وضمابها ا ه ن ما ا ،فقال ع
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ق ش :ا عج ـا

ا هـ عنــى الااــا لن جــال فالـ

أ ــو طالـ

غلـ اً شــهلل هللاً ،وقــام عنــى

قهللمين ،وكان ممن تها ن ال جال وتك غل ن فقال :رذا كابوا م ب ا ن أمـي
لـ2ـلا طمن ت ال جال أغنى األمثـان وأعظـم ا هـ  ،ورذا كـابوا أم ـالكم مل
ُ وَّجــــوا را ــــا ه الاــــالي ،ووــ ـ أ ــــو طالــ ـ

باقــــة ودمــــب رســــول

اهلل( )ألنن)) .فقال رجب من ق ش قال لن ع هلل اهلل ن غام:
الءــري فيمــا كــان ماــ

لايِــاً م ِــاً ـــا مهللجيـــة قـــهلل جــ ث لــ

ت وج ـــــــن مـــــــري الإ ـــــــة كنـــــــها ومــن ذا الــلق ن الاــا

أســعهلل

م ــب حممــهلل

و ـ ـ ن ال ـ ـ َّان عياـــى ـــن مـ ـ م وموسى ن عم ان فيـا قـ ا موعـهلل
ك ـــــاا قـــــهللم ًا أبـــــن رســـول مـــن ال ءحـــا لـــاد ومه ـــهلل
أقــــ ث ـــــن ال م

قصة خطبة فاطمة الزهراء()

خطبة النيب( )ملا أراد تزويج
فاطمة()
“احلمهلل هلل احملمود اعم ن ,ا ع ود قهللرتن ,ا ءا

اـنءابن ,ا لـون مـن

علا ن ,ا غوا فيما عاهلل  ,الاافل أم ن مسائن وأرضن اللق منـمل ا نـمل
قهللرتن ,ومي لم أحكامن ،وأع لم هلل ان ,وأك مهم ا ين حممـهلل .ـم أن اهلل
تعاىل جعب ا صال

با اً احقاً وأم اً مفرتضاً ,وشذ ـن األرحـام ,وأل مـن

األبام ,قال اهلل تعـاىل :وَاُووَ الَّوذِي خَلَوقَ مِونَ الْمَواءِ بَشوَ رًا فَجَعَلَوهُ نَسوَ بًا وَصوِ هْرًا وَكَوانَ
رَبُّوكَ قَوهِيرًا] ،أمـ ُ اهلل جيـ ق رىل قلــائن ،وقلــا جيـ ق رىل قــهللر  ,ولكــب
قلا قهللر ولكب قهللر أجب يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُاْبِوُُ وَعِنْوهَ ُ أُمُّ الْكِتَوا ِ] ـم أن
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ر ي أم بي أن أقوس فاطمة من عني ن أ ي طال  ,وقهلل قوج ها ر ـا عنـى
أر عمائة م قال فلة رن رضي لل

عني”.

وكــان رســول اهلل( )قـــهلل عــث عنـــي( )ن حاجــة ،ـــم
أبـــن( )دعـــا ء ـــمل مـــن عــ فوضـــعن ـــل أ ـــهللق احلاضــ ن ـــم
قال( :)انتهِبينوا ،ف يامـا لـم كـل2لـ

رذ دمـب عنيـاً( )ف اـم

الا ( )ن وجهن م قال :يا علي إن ربي  أمرني أن أزوجك
فاط ة ،قال ( :)رضي

يا رسول اهلل ،م أن عنياً( )م َّ ساجهللاً

شك اً هلل تعاىل فنما رفـن رأسـن قـال الـا ( :)بـارك اهلل عليك ـا
وبارك فيك ا وأسعد جد ا وأخرج منك ا الكلري الطيب.

فصل
يف
الزفاف وآدابه
الزفاف وآدابه

ال فـــاف لـــو أمـــل العـــ و

رىل قوجهـــا ،ولـــو سُـــاة منيكـــهلل مـــن

رسول اهلل( )عاهللما قوس فاطمة ال ل ا ( )فقـهلل أتـى ان ـن
ال ه ا  ,و اى عنيهـا ،وقفهـا مـن سـ عل ألـا منَـ
ألـا منـ

مـن جإائيـب وسـ عل

مـن ميكائيـب رىل عنــي ـن أ ـي طالـ ( )ون ال فـاف ا ـ

عنــى العـ و

شــي أ مــن احلنــوى وغريلــا ,كمــا اـ ح

األباشيهلل والقصائهلل ا
ال فــــاف اـــ ح

ن ال فــاف ذكـ

منة عنى ذك ال سول واألئمة(صلوات ا عليهم) ،ون

الوليمــــة ،وأن كــــون ال فــــاف لــــي ً فإبــــن ورد عــــن

الا ( )قال (( :زفوا عرائسكم لي ي وأطع وا ض ى)).
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النثر يف األعراس ولو ب احلنوى وغريلا رشـعار ًا إدمـال الاـ ور
والف حــة ن قنــوا احلاضـ

ن ,وجيــوق أكنــن وأمــل  ,فــإن اهلل 

ــا قوس

فاطمة ال ل ا ( )لعني( )أمـ أشـجار ا اـة أن تا ـ عنـيهم مـن
حنيها وحُننـها ،و اقوتهـا ودرلـا ،وقم دلـا واسـ إقها ،فقـهلل روق عـن أم
أنـــن(( :أبهـــا دمنـــت عنـــى الـــا ( )ون منحف هـــا شـــي فقـــال
رســول اهلل( :)مــا معــك يــا أ أعــن ،فقالــت :أن ف بــة أمنكولــا
فا وا عنيها فأملث من ب ارلا ،م كت أم أنـن ،وقالـت :ـا رسـول اهلل
فاطمة قوج هـا ومل ا ـ عنيهـا شـي أ .فقـال رسـول اهلل( :)يـا أ
أعن لِمَ تكذبني فإن اهلل تعاىل ملّا زوج فاط ة علياي أمر أ جار اجلنة أن تنلر
عليهم من حليها وحللها ،وياقوتها ودرها ،وزمردها وإستربقها ،ف خذوا
منها مـا

يعل ـون ,وقـد سـل اهلل طـوبى يف مهـر فاط ـة فجعلـه يف منـزل

علي)).
الوليتة فقهلل ورد عن الـا ( )قـال(( :زفـوا عرائسـكم لـي ي
وأطع وا ض ى)) ،وعان( )قال:

((

ولي ة إ يف مخس :عرس

أو خرس أو عذار أو و ار أو ر از)) ،وأن تكـون الوليمـة ليـوم أو ـومل
ا ورد عن الا ( )أبـن قـال (( :الولي ـة يف أول يـو حـق واللـاني
معرو

واللالث ريـاء ومسعـة)) ،وأن ـهللعو ا ـنيمال لنوليمـة ألبـن أقـ ا

لنــهللعا وب ـ ول الإكــة مــن الاــما  ،وا ــريان واألق ــا والع ــري وألــب
صاع ن ،وأوىل أن كون معهم من الفق ا  ،وا أ
عن الا (:)
املســا ني)) ،و اـ ح

((

ن األغايا ؛ فقـهلل ورد

ـر الطعـا طعـا الولي ـة ،يينـدعى ال ـين ويـرتك

تن يــة الــهللعو ورجا ــن ــا وأكنــن ماهــا ــا ورد عــن

اإلمام الصادق( )قال (( :من حق املؤمن على أخيه أربع خصـال :إذا
عطس أن يش ته ،وإذا دعا أن جييبه ،وإذا مـر
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أن يعـود  ،وإذا تـوفى

أن يشـيّع جنازتــه)) ،وقــال رســول اهلل((( :)مــن دينعـيَ إىل ولي ــة
ومل يينجِــب فقــد عصــى اهلل ورســوله)) ،وكــلا قولــن ا ــار (:)
((تكللَّفَ لك أخوك وَىَنَع ،ثم تقول :إني ىائم ! ُلْ وىينمْ يوماي مكانه)),
فــإن اس ـ جا ة الــهللعو واألكــب شــعار األمــو واحمل ــة ــل الاــا
ياهم .وأن كن شعار ألب الوليمة لو ااس ق ال
كمـــا مسعاـــا عــ

واأللفــة

اشة الوجـن وط ق ـن,

ا ـــنيمال قولـــون( :أ لـــر م حبـــا لنـــا أ لـــر م أ ــ

عنـــدنا ) ,كمـــا اـــ ح

تـــ

الاـــ عة عاـــهلل الـــهللعو رىل وليمـــة لقـــول

رســول اهلل( (( :)إذا دينعيْــتم إىل العرســان فــ بطئوا فإنهــا تـــذ ر
بالدنيا)).

قصة زفاف فاطمة الزهراء( )إىل علي()
((

ا كابت لينة قفـاف فاطمـة عنـي( )أتـى الـا ( )ان ـن

ال ـــه ا  ,و اـــى عنيهـــا قءيفـــة ،وقـــال لفاطمـــة( :)ار ـــ  ،وأمـــ
ســنمان( )أن قودلــا والــا ( )اــوقها ف يامــا لــو ن ع ـ

الء ـ ق رذ مســن الــا ( )وحيــن فــإذا جبإائيــب( )ن س ـ عل
ألا من

وميكائيب( )ن س عل ألا من  ،فقـال الـا (:)

مــا أهــبطكم إىل األر

 ،قــالوا :جِاــا بــ ف فاطمــة رىل قوجهــا ،وكَ ــ

جإائيــب وك ـ ميكائيــب وكَ ـ ث ا ئكــة وكَ ـ حممــهلل( ،)فوُضــن
ال ك ري عنى الع ائب من تن

النينة)).
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فصل
يف
الدخول على الزوجة وآدابه
آداب الدخول على الزوجة يف اليوم األول من
الزواج (الدُخلة)
رن ما ور اا عن الاُاة الءال مـن أمـ ق سـامية ،وأفعـال

يـهلل ،

لعــب اإلباــان ن غا ــة الكمــال ن كــب أعمالــن وأفعالــن ،فقــهلل أوجــ
اإلس ـ م عنــى ا ــنيمن وا نيماــة أن ماــكا عاليمــن ح ــى ن ا نــواث،
وجعــب مــا سُــاة لنحفــاف عنــى األمـ ق وا ــود واحلفــاف عنــى سـ مة
وليـهلللما ،فقـهلل أوصـى رسـول اهلل( )مدن أراد الددخوع علدى امرءتد
فقال(( :إذا دخل ْ العروس بيتـك فـاخلع خفيهـا حتـى جتلـس ،واغسـل
رجليها ,وىـب املـاء مـن بـا

دارك إىل أقصـى دارك ,فإنـك إن فعلـ

ذ 2لـك أخــرج اهلل مـن دارك ســبعني ألــف لـون مــن الفقـر ،وأدخــل فيــه
سبعني ألف لون من الرب ة ،وأنزل عليه سـبعني ألـف لـون مـن الرمحـة
ترفر

على رأس العروس حتى تنال بر ته ا ل زاوية من بيتك ,وت من
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العــروس مــن اجلنــون واجلــذا والــربا أن يصــيبها مــا دام ـ
الدار)) ,م تصدلي ركعدت  ،وتددعو باملدورور ل كاـ
واحمل ــة وال فــالم ياكمــا ،وتــأم قوج ــ

مودتهـا ،وزـب ال وافـمل

أن تصــني ركعــ ل ،وتــهللعو

ا أ ور أ لاً .فعن رسول اهلل( )أبن قال(( :إذا زينف
زوجتينه وأدخل

يف تلــك

إىل الرجـل

إليه فليصلِّ ر عتني ومينرْهم أن ي مروها أيماي أن تصلي

ر عتني ولي سح على ناىيتها ثم ليقل :اللهم بارك لي فيها وهلا يفَّ ومـا
مجع َ بيننا فامجعْ يف خـري ويين ْـن وسـعادة وعافيـة ،وإذا جعلتهـا فرقـة
ف جعلها فرقة إىل ل خري .احل د هلل الذي هدى ض ليت ,وأغنى فقري,
وأنعش مخولي ,وأعز ذليت ,وآوى عيليت ,وزوج غربيت ,وأخد مهنيت,
وآنس وحشيت ,ورفع خسيسيت ,محداي لرياي طيباي مبار اي على ما أعطي
يا ر  ,وعلى ما قس

 ،وعلى ما أ رم )).

و عهلل عن اإلمام ال ضا( (( :)فإذا دخلـ

عليـك فًـذ ناىـيتها

واستقبل القب لـة بهـا وقـل :اللـهم ب مـانيت أخـذتها ،ومبيلـاقي اسـت لل
فرجها ،اللهم فارزقين منها ولداي مبار ـاي سـوياي ,و جتعـل للشـيطان فيـه
ر اي ،و نصيبا)) ،وتقول عند اجلماع ،كما جا ن األ ـ (( :اللـهم جنـبين
الشيطان ،وجنـب الشـيطان مـين ،فـإذا رزقـتين ولـد يا فـ جتعلـه ـريك
الشيطان)).
و اـ ح

مداعبة الزوجدة حيـث ورد عـن اإلمـام ال ضـا((( :)و

جتامع امرأة حتى ت عبها وتكلر م عبتها وت ز ثدييها ,فإنك إذا فعلـ
ذلك غلب

هوتها واجت ع ماؤها ألن ماءَها خيرج من ثدييها والشهوة

تظهر من وجهها وعينيها ,وا ته

منك ملل ما تشتهيه منها)).
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وعن اإلمام الصـادق( (( :)إذا أتـى أحـد م أهلـه فلـيكن بينه ـا
م عبة ,فإنه أطيب لألمر)).
و ك ن األس و األول أكب العـ و
وال فا احلـام

مـن األل ـان وا ـب والك ـ

 ،ففـي وصـية الـا ( )لإلمـام عنـي( )أبـن

قال (( :وامنع العروس يف أسبوعك من األلبان واطل والكزبرة والتفاس
احلامس ،فقال اإلمام عني( :)يا رسول اهلل وألي يء أمنعها مـن
هذ األ ياء األربعة قال ( :)ألن الرحم يعقم ويربد من هـذ
األ ياء األربعة عن الولد ،و ل صـريٌ يف ناحيـة البيـ

خـريٌ مـن امـرأة

تلد ،فقال اإلمام عنـي( :)ما بال اطـل متنـع منـه قـال (:)
على اطـل مل تطهـر أبـداي بت ـا  ،والكزبـرة تـلري احلـيس يف

إذا حاض

بطنها وتشدد عليها الو دة ،والتفاس احلامس يقطع حيمها ،فيصري داءً
عليها)).

آداب الدخول بزوجتك يف باقي األيام
وضــن اإلس ـ م آدا ـاً لنمجامعــة مــن قوج ـ

ل كــو ن األلفــة واحمل ــة

وااحــرتام ياكمــا ،ودون الوقــو ن ر ــلا وليــهلللما ،فجعــب ا اـ ح اث
لنعمب ها ،وا ك ولاث لرتكها.

مستحبات اجلتاع

فأمـــا ا اـ ـ ح اث :فا هللاع ـــة ،وال اـــمية ،وليـ ـ األوقـــاث ا اركـــة
لنمجامعة.
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املداعبة مع امرأتك :ذك عن ال سول( )قـال:

((

ل هلـو باطـل

إ ما ان من ث ثة :رميك عن قوسـك ،وت ديبـك لفرسـك ,وم عبتـك
أهلك ،فإنه من السيننّة)).
وعـــن اإلمـــام أ ـــي ع ـــهلل اهلل( ،)عـــن أ يـــن( .)قـــال((:قـــال
رسول اهلل( :) ث ثة من اجلفاء :أن يصـ ب الرجـل فـ يسـ له
عــن امســه و نيتــه ,وإنْ دينعـيَ الرجــل فـ جييــب ,وإن يينجــب فـ ي ــل,
ومواقعة الرجل أهله قبل املداعبة)).
وروق عـــن اإلمـــام ال ضـــا( )قـــال (( :و جتـــامع امـــرأة حتـــى
ت عبها ،وتكلر م عبتها وت ز ثـدييها ,فإنـك إذا فعلـ

ذ2لـك ،غلبـ

هوتها ،واجت ع ماؤها؛ ألن ماءَها خيرج من ثدييها ،والشهوة تظهر من
وجهها وعينيها” وا ته

منك ملل ما تشتهيه منها)).

وجا ن األ (( :القُبلة رسول النكاس)).
التسمية :ما ح ة عاهلل كب اامعة وج

 ،ولي أن تقول -كمـا جـا

ن األ  (( :-اللهم جنبين الشيطان ،وجنب الشيطان مـين ،فـإذا رزقـتين
ولداي ف جتعله ريك الشيطان)) .
وورد عن الا ( (( :)لو أن أحد م إذا أتى أهله قـال :بسـم
اهلل الـرمحن الــرحيم ،اللــهم جنبنــا الشـيطان ،وجنــب الشــيطان منــا ممــا
ر زقتنا ,فإن قدر بينه ا يف ذلك ولدٌ مل يمرَّ ذلك الولدَ الشيطان)).
وروق عن اإلمام الصـادق( (( :)إذا أتـى أحـد م أهلـه ،فليـذ ر
اهلل فإن مل يفعل و ان منه ولدٌ ان ريكل الشيطان)).

46

قصة حتث على التسمية عند اجملامعة
عن أ ي صري قال :قال اإلمام أ و ع هلل اهلل((( :)يـا أبـا حم ـد أيّ
يء يقول الرجل منكم إذا دخل ْ عليه امرأتينـه قنـت :جعنـت فـهللا ،
أ ا ءين ال جب أن قول شيِا؟ فقال :أ أعل ك ما تقـول قنـت :نـى.
قال :تقول :بكل ات اهلل است لل
إن قمي

فرجها ويف أمانة اهلل أخذتها .اللـهم

لي يف رمحها يئاي ،فاجعله باراي تقياي ،واجعله مسـل اي سـوياي،

و جتعل فيه ريك الشيطان .قنت :أق شي عـ ف ذ2لـ ؟ قـال :أمـا
تقرأ تا

اهلل 

ثم ابتدأ هو [ :وَشَارِكْهُمْ فِي ايَمْوَالِ وَايَوالدِ] ثم

قال :إن الشيطان ليجيء حتى يقعـد مـن املـرأة
وحيدث

ا حيدث ،وينكح

ـا يقعـد الرجـل منهـا،

ا ينكح .قنت :أق شـي عـ ف ذ2لـ ؟

قال :حببنا وب منا ,ف ن أحبنا ،ان نطفة العبد ،ومن أب منا ـان نطفـة
الشيطان)).

ما :كره عن اجملامهة

فأما ما ك عاهلل اجملامعة فأمور:

(منهددا) األيدداا املنسو ددة ولــي :اليــوم ال الــث مــن ال ــه  .فعــن اإلمــام
الصـادق( (( :)يـو سـس قتـل فيــه قابيـلين ها بيـلَ.

تسـافر فيــه ،و

تع ــل ع ـ ي ،و تينلـفِ أحــداي)) اليــوم ا ــامب مــن ال ــه  .فعــن اإلمــام
الصادق( (( :)هو يو سس ،وهو يو نكد عسر

خري فيه ,فاستعذ

بــــاهلل مــــن ــــر )) اليــــوم ال الــــث ع ــ ـ مــــن ال ــــه  .فعــــن اإلمــــام
الصادق( (( :)يو سس ،وهو يو مذمو يف ل حال ,ف ستعذ باهلل
من ر )) اليوم الااد

ع

من ال ـه  .فعـن اإلمـام الصـادق(:)
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(( يو سس

يصلح لشيء سوى األبنية ،ومـن سـافر فيـه هلـك)) اليـوم

احلــادق والع ـ ون مــن ال ــه  .فعــن اإلمــام الصــادق((( :)أنــه يــو
سس رديء ،ف تطلب فيه حاجة)) اليوم ال ا ن والع ـ ون مـن ال ـه .
فعن اإلمام الصادق( (( :)أنه يو سس ولد فيه فرعـون ،فـ تطلـب
فيه أمراي من األمور)) اليوم ا ـامب والع ـ ون مـن ال ـه  .فعـن اإلمـام
الصادق( (( :)يو سس مكرو ثقيل نكد ،ف تطلب فيه حاجة ،و
تسافر فيه ،واقعد يف منزلك ،واستعذ باهلل من ر )).
تــــوق مــــن األ ــــام ســ ـ عاً كــــوام ً

وا ت خـــل فـــيهن ع سـ ـاً وا ســـف

اـــ ًا ـــم الـــث ع ـــ لا

لكلا جا ن ا ـإ

ـــاً و

وساد

ع

ون وا مب ن األ

وواحــهلل والع ــ ون قــهلل شــا ذكــ

وأر ن والع

ف وقهـــــا مهمـــــا اســـــ ءعت فإبهـــــا

كأ ـــام عـــاد لـــيب ُت قـــي وا تـــلر

(ومنهددا) أوقددات كراةيددة اجلمدداع :اليــوم الــلق كــون فيــن القم ـ ن ـ س
العقـ ا .فعـن اإلمــام الصـادق( (( :)مـن ســافر أو تـزوج والق ــر يف
بـرج العقـر

مل يـرَ احلسـنى)) اليــوم الـلق كـون ن حمـاق ال ـه  .فعــن

اإلمــام الكــافم( (( :)مــن تــزوج يف حمــاق الشــهر ،ف ـ يســلم لســقط
الولد)).
وسأِب اإلمـام ال ـاق ((( :)أ كـ ا مـا ن وقـت ،ورن كـان مـن
ح ل؟ قـال :نعـم ،مـن طلـوع الفجـر إىل طلـوع الشـ س ،ومـن م يـب
الشـ س إىل م يــب الشــفق)) ون احلــهلل ث الا ــوق (( :تكــر اجلنابــة حــني
تظهــر الش ـ س وحــني تطلــع وهــي تصــفر)) واليــوم الــلق اكاــا فيــن
ال مب ،و اخاا فين القم  .فعن اإلمام أ ـي جعفـ (((:)نهـيَ عـن
اجل اع يف اليو الذي ينكسف فيه الشـ س  ،وينًسـف فيـه الق ـر)) ون
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النيـب واليـوم الـلق فيـن الـ ح الاـودا والـ ح احلمـ ا والصـف ا فعــن
اإلمام أ ي جعف ( (( :)نهـيَ عـن اجل ـاع يف الليلـة ويف اليـو اللـذين
فيه ــا الــريح الســوداء والــريح احل ــراء والــريح الصــفراء)) .ون اليــوم
والنينة اليت كون فيها ال ل لة فعن اإلمام أ ـي جعفـ ((( :)نهـي عـن
اجملامعة يف اليو والليلة اللذين يكون فيه ا الزلزلة)) .وا لامن ألن

ن

أول لينــة مــن ا ـ ل وا ن الاصــا وا ن آم ـ  ،فقــهلل أوصــى رســول
اهلل( )اإلمام عنياً( )قال (( :يا علي

جتـامع أهلـك يف أول

ليلة من اهل ل و يف النصف و يف آخر ل يلة فإنه يتًو

على ولد من

يفعل ذ2لك اطبل ،فقال اإلمام عني( :)ومل ذ2لك يـا رسـول اهلل
فقــال ( :)إن اجلــن يكلــرون غشــيان نســائكم يف أول ليلــة مــن
اهلـ ل وليلــة النصــف ويف آخــر ليلــة ،أمــا رأيـ

اجملنــون يصــرع يف أول

الشهر ويف وسطه ويف آخر )) ،و ا اى مان ل ل شه رملان ا ار
روق واش ه ل ا انمل من اس ح اا اجملامعة ن تن

ـا

النينة ف وق عن

اإلمام عني( )أبن قال (( :إنه يست ب أن ي تي الرجل أهلـه أول ليلـة

لصو يَامِ الرَّفَ و ُ إِلَوون
مــن ــهر رممــان لقولــه تعــاىل  [ :أُحِ ولَّ لَكُ ومْ لَيْلَ وةَ ا وِّ

نِسَا ِكُمْ] والرفث اجملامعة)) .والهللمول لينة األر عـا فعـن اإلمـام أ ـي
ع هلل اهلل( )قال (( :ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة األربعاء)).
(ومنها) كراةة النظر إىل الفرج أرنداء ااامعدة ،وجدواز النظدر عريا دة :و كـ
ا ما عار اً ،وا ماـ ق ب الق نـة ،وا ماـ هلل لا؛ فقـهلل سُـِب اإلمـام أ ـو

ع ــهلل اهلل( )فقيــب لــن(( :أجــامن وأبــا ع ــان؟ فقــال ، :و مســتقبل
القبلة ،و مستدبرها)) .وعن اإلمام أ ي ع هلل اهلل( )ن ال جب اظـ
رىل ام أتن ولي ع ابـة ،قـال (:)
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((

بـ س بـذ 2لـك وهـل اللـذة إ ّ

ذ2لك !)) .وقال اإلمـام الصـادق ( (( :)اطـريات احلسـان مـن نسـاء
أهل الدنيا وهنّ أمجل من احل ور العـني ،و بـ س أن ينظـر الرجـل إىل
امرأته وهي عريانة)) .وعن عني( )وا ن ع ـا

ربهمـا قـاا(( :النظـر

إىل الفرج عند اجل ـاع يـورث الع ـى)) .ون وصـية ال سـول()
لإلمام عني( )قال (( :و ينظر أحد إىل فرج امرأته ،ولي سّ بصـر
عند اجل اع فإن النظر إىل الفرج يورث الع ى يف الولد)).
(ومنهددا) الكددالا عنددد اجلمدداع بغدد :كددر اهلل :فقــهلل ورد عــن اإلمــام أ ــي
جعف ( (( :)اتقوا الك

عند ملتقى اطتانني فإنه يورث اطرس)).

(ومنهددا) اجلمدداع ددس السددماء :فعــن اإلمــام الصــادق( )قــال(( :قــال
رســول اهلل( … :)و ـرّ النظــر إىل فــروج النســاء ،وقــال :إنــه
يور ث الع ى ،و رّ الك
اجملامعة حت

عند اجل اع ،وقال :إنه يورث اطرس .و رّ

الس اء)).

(ومنها) مجاع املخضّب ومجاع املخضّبة حتى يبلغ اخلضاب :فعـن ماـمن ـن ع ـهلل
ا نـــ

قـــال(( :مسعـــت اإلمـــام أ ـــا ع ـــهلل اهلل( )قـــول:

جيـــامع

املًتمــب ،قنــت :جعنــت فــهللا لــم ا جيــامن ا خ لــ ؟ قــال :ألنــه
حمتصر)) .وعن اإلمام أ ي ع هلل اهلل( )أبن قال ل جب من أوليائـن:
جتامع أهلك وأن

خمتمب ،فإنك إن رزق

ولداي ان خمنلاي)).

(ومنها) اجلماع ن اعة حارَّة صف النهار :فعن ض ب عن ع هلل ا ن
((

((

قـال:

ــا نــغ اإلمــام أ ــا جعف ـ ( )أن رج ـ ً ت ـ وس ن ســاعة حــارَّ عاــهلل

بصا الاهار ،فقال ( :)ما أراه ا يتفقان ،فافرتقا)).
(ومنها) اجلماع ن موضع ال يوجد في املاء من فر وحندو ::فعـن رسـحاق قـال:
((سألت اإلمام أ ا ع هلل اهلل( )عن ال جب كون ألنن معـن ن سـف ا
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جيهلل ا ا  ،ـأتي ألنـن؟ قـال ( :)مـا أحـبّ إ أن خيـا
قنت :فءن

لل

علـى نفسـه،

النل  ،قال :هو ح ل)).

(ومنها) اجلماع بعدد الظهدر :فقـهلل كـان ممـا وصـى ال سـول( )ـن
اإلمام عنياً( )أبن قال (( :يا علي

جتامع امرأتك بعد الظهر ،فإنه إن

قمي بينك ا ولدٌ يكون أحول والشيطان يفرس باحللوَل يف ا نسان)) ،عهللا
ــــوم ا مــــيب عــــهلل الــ ـ وال وا معــــة عــــهلل العصــ ـ  ،ففــــي وصــــية
الا ( )لإلمام عنـي( )قـال (( :وإن جامعتهـا يـو اط ـيس
عند الزوال والش س عند بد الس اء فقمي بينك ا ولد ،فإن الشـيطان
يقربه حتى يشيب ،ويكون قيّ اي ،ويرزقه اهلل الس مة يف الدين والدنيا
وإن جامعتها يـو اجل عـة بعـد العصـر فقمـي بينك ـا ولـد ،فإنـه يكـون
معروفاي مشهوراي عاملاي)).
(ومنها) اجلمداع بشدهوةغ د :امرأتدك :فقـهلل أوصـى رسـول اهلل()
عنياً( )قال (( :يـا علـي

جتـامع امرأتـك بشـهوة امـرأة غـريك ،فإنـه

خيشى إن قميَ بينك ا ولد أن يكون خمنلاي أو خمب ي)).
(ومنها) ا داد خرقدة الدزوج والزوجدة :كـ احتـاد م قـة كـب مـن الـ وس
وال وجة عاهلل الف اا من ا ما  ،فمما وصى ن الـا ( )اإلمـام
عنياً( )أبن قـال (( :يـا علـي

جتـامع امرأتَـك إ ومعـك خرقـة ،و

متس ا خبرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذ 2لك يعقّب العداوة
بينك ا ،ثم يؤدِّ بِك ا إىل الفرقة والط ق)).
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فصل
يف
صفات الزوج والزوجة
صفات الزوج والزوجة

بيّن اإل َم صفات الزوج والزوجة احلسنة
والسيئة ورغّب يف الصفات احلسنة وراّب عن
الصفات السيئةو وأوصن بالتجنب عنها .وإليك
تفصيل كلّ من الصفات احلسنة والسيئة:
الصفات احلسنة لليوجة
اي أن تكون مسلمةو فقه ورد عن اإلمام أبي
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عبه ا ( )عن آباِه( )قال :قال
رسول اهلل( :)ما استفاد امر ٌؤ
مسلم فائدة بعد ا س أفمل من
زوجة مسل ة تسرّ إذا نظر إليها،
وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غا
عنها يف نفسها وماهلا  .وأن تكون
مؤمنة ففي حهي قه يّ عن اإلمام أبي
جعفر( )قال :قال رسول اهلل(:)
قال اهلل  :إذا أردت أن أمجع
لل سلم خري الدنيا وخري اآلخرة
جعل له قلب يا خا عاي ،ولساناي
ذا راي ،وجسداي على الب ء ىابراي،
وزوجة مؤمنة تسرّ إذا نظر إليها،
وحتفظه إذا غا عنها يف نفسها
((

))

((
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وماله  .وأن تكون صاحلةو فإن من عادة
الزوج أن تكون له زوجة صاحلةو فعن اإلمام
أبي عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)من سعادة املرء الزوجة
الصاحلة و وعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
ث ثة لل ؤمن فيها راحة :دار
واسعة تواري عورته وسوء حاله،
وامرأة ىاحلة تعينه على أمر الدنيا
واآلخرة ،وابنة خيرجها إما مبوت أو
بتزويج  .وعنه( )أي اً قال :مخس
خصال من فقد واحدة منهنّ مل يزل
ناقص العيش ،زائل القلب،
مش ول القلب :ف وّهلا ى ّة البدن،
واللانية األمن ،واللاللة السعة يف
))

((

))

((

((

))
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الرزق ،والرابعة األنيس املوافق،
وهو الزوجة الصاحلة والولد
الصاحل واجلليس الصاحل،
واطامسة وهي جت ع هذ الصفات
الدعة  .وعنه اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
ث ثة أ ياء حياسب عليها املؤمن:
طعا ي له ،وثو يلبسه ،وزوجة
ىاحلة تعاونه وحيصن بها فرجه .
وأن تكون ذات وجه صبيلو فعن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)أفمل نساء أميت
ن مهراي  .وأن
أىب هنّ وجهاي ،وأقلّه ّ
تكون من صفاهتا :ولودةو عفيفةو عزيزة عنه
أالها ذليلة م بعلهاو فعن جابر بن عبه ا
))

((

))

((

))
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اينصاري( )قال :كنّا عنه ر ول
ا ( )فقال :إن خري نسائكم:
الولودة ،العفيفة ،العزيزة يف أهلها
الذليلة مع بعلها ،املتربجة مع
زوجها ،احلصان على غري  ،اليت
تس ع قوله ،وتطيع أمر  ،وإذا خ
بها بذل له ما يريد منها ،ومل تبذل
تبذل الرجل  .وعن إبراايم الكرخي
قال :قلُ لإلمام أبي عبه ا ( :)إن صاحبيت
الكُ وكانُ يل موافقة وقه مهمُ أن
أتزوجو فقال يل :انظر أين تمع نفسك،
ومن تشر ه يف مالك ،وتطلعه على
د فاع ي،
بّ
دينك وسرّك فإن ن
فبِكراي تنسب إىل اطري ،وإىل حسن
((

))

((
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اطلق ،واعلم إنهنّ

ا قال:

أ إن النســـــــاء خلقـــــــن ـــــــتى ف ــــــــنهنّ ال ني ــــــــة وال ــــــــرا
ومــــــــنهنّ اهلــــــــ ل إذا جتلّــــــــى لصــــــــاحبه ومــــــــنهنّ الظــــــــ
ف ـــــن يظفـــــر بصـــــاحلهنّ يســـــعد ومــــن يعلــــر فلــــيس لــــه انتقــــا

وهنّ ث ث :فامرأة بكر ولود ودود
تعني زوجها على الدهر لدنيا
وآخرته ،و تعني الدهر عليه،
وامرأة عقيم ىًّابة و جة ه ازة،
تستقلّ الكلري و تقبل اليسري  .وعن
اإلمام أبي عبه ا ( :)خري نسائكم
اليت إذا خل مع زوجها خلع
درع احلياء ،وإذا لبس لبس معه
درع احلياء  .وأن تكون من عمّال ا فعن
اإلمام أبي احلسن الرضا( )قال :قال أمري
املؤمنني( :)خري نسائكم اط س،
))

((

))

((
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قيل :وما اط س قال :اهليّنة اللينة
املؤاتية اليت إذا غمب زوجها مل
تكت ل ب س حتى يرضى ،وإذا
غا عنها زوجها حفظته يف غيبته،
فتلك عامل من ع ال اهلل وعامل
اهلل خييب  .وعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :خري نسائكم الطيبة الريح الطيبة
الطبيخ اليت إذا أنفق أنفق
مبعرو  ،وإذا أمسك أمسك
مبعرو  ،فتلك عامل من ع ال اهلل
وعامل اهلل خييب و يند  .وورد
أنه جاء رجل إىل ر ول ا ( )فقال :إن يل
زوجة إذا دخلُ تلقّتينو وإذا خرجُ شيّعتينو
وإذا رأتين مهموماً قالُ يل :ما يهمك؟ إن كنُ
))

((

))

((
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هتتمّ لرزقك فقه تكفّلَ به غريكو وإن
كنُ هتتم يمر آخرتك فزادك ا مهّاًو فقال
ر ول ا ( :)إن هلل ع ا ي وهذ
من ع اله ،هلا نصف أجر الشهيد .
))

الصفات السيئة لليوجة
ال بهّ للزوجة من جتنب مجلة من الصفات السيئة؛
لتكون حممودة الذكر يف الهنياو قريرة العني
يف اآلخرةو وممن ينال رضا ا و فقه ورد
عن جابر بن عبه ا أنه قال :قال ر ول
ا ( :)أ أخرب م بشرار
نسائكم الذليلة يف أهلها ،العزيزة
مع بعلها ،العقيم احلقود اليت
تتورع عن قبيح ،املتربجة إذا غا
((
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عنها بعلها ،احلصان معه إذا حمر،
تس ع قوله ،و تطيع أمر  ،وإذا
خ بها بعلها متنع منه ا متنع
الصعبة عند ر وبها ،و تقبل منه
عذراي و ت فر له ذنباي  .وقال ر ول
ا ( :)رار نسائكم :املقفرة
الدنسة اللجوجة العاىية الذليلة يف
قومها ،العزيزة يف نفسها ،احلصان
مع زوجها ،اهللوك على غري  .وأن
تكون عاقراً فقه ورد عن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :اعل وا أن احلسناء إذا
ان ولود يا أحبّ إلي من احلسناء
العاقر  .وأن تكون كر مقم و وغ ّل
قمّلو فعن اإلمام أبي جعفر( )عن أبيه()
))

((

))

((

))
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ن
قال :النساء أربع أىنا  :ف نه ّ
ن ربيع مربع،
جامع ه ع ،ومنه ّ
ومنهنّ خرقاء مق ع ،ومنهنّ وغلٌّ
ق ّل  .وعن ايصبغ بن نباتة عن أمري
املؤمنني( )أنه قال :يظهر يف آخر الزمان
واقرتا الساعة وهو ّر األزمنة
نسوة ا فات عاريات متربجات
من الدين خارجات يف الفنت
داخ ت مائ ت إىل الشهوات
مسرعات إىل اللذات مست ت
احملرمات يف جهنم خالدات  .وورد
عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :ان من
دعاء رسول اهلل( :)أعوذ بك
من امرأة تشيبين قبل مشي  .وورد
((

))

((

))

((

))
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عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :أغلب
األعداء لل ؤمن ،زوجة السوء  .فَ
تكوني كذ لك.
((

))

2

الصفات احلسنة لليوج
لقه ورد عن جابر بن عبه ا
اينصاري( )قال :قال ر ول
ا ( :)أ أخرب م خبيار
رجالكم قلنا :بلن يا ر ول ا و قال :إن
من خري رجالكم :التقي النقي،
الس ح الكفني ،السلم الطرفني ،البَرّ
بوالديه ،و يلجئ عياله إىل غري .
وأن يكون من صفاته متعفف ذا عيالو فقه ورد
عن ر ول ا ( :)إن اهلل حيب عبد
((

))

((

62

الفقري املتعفف ذا العيال  .وأن يكون
له قلب خاش و ولسان ذاكرو وجسه علن
البَء صابر .فقه ورد عن اإلمام أبي
جعفر( )قال :قال رسول اهلل(:)
قال اهلل  :إذا أردت أن أمجع
لل سلم خري الدنيا وخري اآلخرة
جعل له قلباي خا عاي ،ولساناي
ذا راي ،وجسداي على الب ء ىابراي،
وزوجة مؤمنة تسرّ إذا نظر إليها،
وحتفظه إذا غا عنها يف نفسها
وماله .
))

((

))

الصفات السيئة للرجل
وورد عن الر ول( )قال :أ أخرب م
((
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بش ّر رجالكم فقلنا :بلى ،فقال
( :)إن من رّ رجالكم:
البهّات ،البًيل ،الفاحش ،اآل ل
وحد  ،املانع رفد  ،المار أهله
وعبد  ،امللجئ عياله إىل غري ،
ق بوالديه .
العا ّ
))



فصل
يف
حقوق الزوج والزوجة
حقوق الزوج والزوجة

من وظاِف الشريعة اإل َمية احلفاظ علن
64

احلقوق بني النار ومن تلك احلقوق حقوق كل من
الزوجني جتا صاحبهو فجعلُ حقوقاً للزوجة
علن زوجهاو وحقوقاً للزوج علن زوجتهو
ويكفيك قوله تعاىل[ :ولَهُنَّ مِاْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ] .وتلك
احلقوق اي:
حقوق اليوجة
كارياً ما أوصن الر ول( )ايزواج
باحلفاظ علن زوجاهتم وتقهيم حقوقهم من
دون تعسف فيها .ين عهم إعطاء احلق لذي
احلق يؤدي إىل املنازعات واملشاجرات بني
الزوجني أعاذنا ا منها .وكان ر ول
ا ( )خريَ أُ ّمتِه ياله حي كان يقول:
خري م خري م ألهله ،وأنا خري م
((
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ألهلي  .ولعن من ضيّ أاله فقال (:)
ملعون ملعون من ضيّع من يعول .
وقال اإلمام أبو احلسن( :)عيال الرجل
أسراؤ ف ن أنعم اهلل عليه بنع ةو
فليوسع على أسرائه ،فإن مل يفعل
أو ك أن تزول تلك النع ة  .وإن
دوام النعمة او يف التو عة علن أ رتهو وأن يتقي
ا يف ال عيفني اليتيم والنساء .والصرب علن
املرأة يئة اخللقو فقه ورد عن اإلمام أبي عبه
ا ( )عن آباِه( )عن ر ول ا ()
أنه قال :ومن ىرب على خلق امرأة
سيئة اطلق واحتسب يف ذ2لك،
أعطا اهلل ثوا الشا رين  .وعن
إ حاق بن عمار قال :قلُ لإلمام أبي عبه
))

))

((

((

))

((

))

((
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ا ( :)ما حق املرأة علن زوجها الذي إذا فعله
كان حمسناً؟ قال ( :)يشبعها
ويكسوها وإن جهل غفر هلا  .وقال
اإلمام أبو عبه ا ( :)ان امرأة عند
أبي( )تؤذيه في فر هلا .
وعنه( )قال :قال رسول اهلل(:)
إمنا املرأة لعبة ف ن اختذها ف
يميعها  .وعن يونس بن عمار قال :زوّجين
اإلمام أبو عبه ا ( )جارية البنه إمساعيل
فقال :أحسن إليهاو قلُ :وما اإلحسان؟
قال :أ بع بطنها ،وا س جلّتها،
واغفر ذنبها  .وعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :قال رسول اهلل( :)أوىاني
جربائيل باملرأة حتى نن أنه
))

((

))

((

((

))

))

((
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ينب ي ط قها إ من فاحشة مبيّنة .
وقال اإلمام الصادق( :)رحم اهلل عبداي
أحسن في ا بينه وبني زوجته ،فإن
اهلل  قد ملّكه ناىيتها وجعله
القيم عليها ،وقد جعل اهلل أ لر
أهل اجلنة من املستمعفني النساء،
علم اهلل ضعفهن فرمحهنّ .
وعنه( :)جاءت امرأة إىل
رسول( )فس لته عن حق الزوج
على املرأة فًربها ،ثم قال  :ف ا
حقها عليه قال :يكسوها من
العري ،ويطع ها من اجلوع ،وإذا
أذنب غفر هلا ،قال  :فليس هلا
عليه يء غري هــ2ـذا قال، :
))

((

))

((
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قال  :واهلل تزوّج أبداي ،ث ّ
م
ولّ  ،فقال الن ( :)ارجعي،
فرجع  ،فقال :إن اهلل  يقول:
[وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْر لَهُنَّ]  .ووصن أمري املؤمنني()
وله حممه بن احلنفية :إن املرأة ليس
بقهرمانة قدّرها على لّ حال
وأحسن الص بة هلا ليصفو
عيشك  .كما أوصن أمري املؤمنني( )وله
اإلمام احلسن( :)متلك املرأة من
األمر ما جياوز نفسها فإن ذ2لك أنعم
حلاهلا ،وأرخى لباهلا ،وأدو
جل اهلا ،فإن املرأة رحيانة وليس
د بكرامتها نفسها،
بقهرمانه ،و تع ّ
واغمس بصرها بسرتك ،واعطفها
))

((

))

((
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حبجابك ،و تط عها أن تشفع
ل ريها  .وال يرتك وطُاا أكار من أربعة
أشهرو فقه ورد عن اإلمام أبي احلسن
الرضا( )أنّه ئل عن الرجل تكون عنه
املرأة الشابة ميسك عنها ايشهر والسنةو ال
يقرهبا ليس يريه إالّ ال رار هباو يكون يف
ذ2لك آمثاً؟ قال :إذا تر ها أربعة أ هر
ان آمثاي بعد ذ2لك  .فكلّ اذ
ايحادي حت ّ علن رعاية حقوق املرأة يهنا
أحه ال عيفني فاتقِ ا يف ال عيفني.
))

((

))

حقوق اليوج
كما جعل ا  حقوقاً للزوجة علن زوجهاو
فإنه  جعل حقوقاً للزوج جيب علن الزوجة
70

مراعاهتاو فقه لل[ :
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ] .وأوصن الر ول( )كارياً
بطاعة الزوج وأوجب علن الزوجة حقوقاً واو
القاِل :لو أمرت أحداي أن يسجد
ألحد ألمرت املرأة أن تسجد
لزوجها  .ومن تلك احلقوق :أن ال تبيُ
وزوجها اخط عليهاو فقه ورد عن اإلمام أبي
عبه ا ( :)أيّ ا امرأة بات وزوجها
عليها ساخط يف حقّ مل يتقبل منها
ى ة حتى يرضى عنها ،وأيّ ا امرأة
تطيب ل ري زوجها مل يقبل اهلل منها
ى ةي حتى ت تسل من طيبها
سلها من جنابتها  .وعن اإلمام أبي
عبه ا ( :)ث ث يرفع هلم ع ل:
ولَهُنَّ مِاْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ

((

))

((

))

((
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عبدٌ آبق ،وامرأة زوجها عليها
ساخط ،واملسبل إزار خي ء .
ومنها أن ال خترج إال بإذن زوجها فعن اإلمام
جعفر بن حممه( )عن آباِه( )قال:
نهى رسول اهلل( )أن خترج
املرأة من بيتها ب ري إذن زوجها ،فإن
ل ملك يف الس اء .
خرج لعنها ّ
ومنها أن ال تسخط علن زوجها فعن اإلمام
جعفر بن حممه( )أنّه ئل عن املرأة
املِاضبة زوجهاو ال هلا صَة أو ما حاهلا؟ قال:
تزال عاىية حتى يرضى عنها .
ومنها أن ال تؤذيه فقه ورد عن النيب(:)
من ان له امرأة تؤذيه مل يقبل اهلل
ى تها و حسنة من ع لها حتى
))

((

))

((

))

((
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تعينه  .ومنها تُخري املرأة من اال تمتاع هبا
فعن اإلمام أبي جعفر( )قال :قال رسول
اهلل( )للنساء :تطو لنّ
ى تكن لت نعن أزواجكن  .وعن
اإلمام أبي عبه ا ( )قال :إن امرأة أت
رسول اهلل( )لبعس احلاجة
فقال هلا :لعلك من املسوفات
قال  :وما املسوفات
يا رسول اهلل قال :املرأة اليت
يدعوها زوجها لبعس احلاجة ف
تزال تسوفه حتى ينعس زوجها
فينا  ،فتلك اليت تزال امل ئكة
تلعنها حتى يستيقظ زوجها  .وورد
عن اإلمام أبي جعفر( )قال :ينب ي
))

((

))

((

))
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ل نفسها ولو أن تعلّق
لل رأة أن تعط ّ
يف عنقها ق دة ،و ينب ي أن تدع
يدها من اطما ولو أن متس ها
مس اي باحلناء وإن ان مسنّة .
و ئل ر ول ا ( )ما زينة املرأة
لألعمن؟ قال :الطيب واطما فإنه
من طيب النس ة  .وعن اإلمام أبي عبه
ا ( )عن أبيه( )قال :تقاضى علي
وفاط ة( )إىل رسول اهلل
( )يف اطدمة فقمى على
فاط ة( )خبدمتها ما دون البا ،
وقمى على علي( )مبا خلفه،
قال :فقال فاط ة( :)ف يعلم ما
دخلين من السرور إ اهلل مبا فاني
))

((

))

((
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رسول اهلل ( )حت ل أرقا
الرجال  .وقال اإلمام أبو عبه ا ( )عن
أبيه( :)ما من امرأة تسقي زوجها
ربة ماء إ ان هلا خرياي من عبادة
سنة ،ىيا نهارها ،وقيا ليلها،
ويبين اهلل هلا بكلّ ربة تسقي بها
زوجها مدينة يف اجلنّة وغفر هلا
ستني خطيئة .
))

((

))

قصة حتث على طاعة الزوج ولزوم استئذانه يف اخلروج

عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :إن رجًَ من
اينصار علن عهه ر ول ا ( )خرج يف
بعض حواِجه فعهه إىل امرأته عههاً أن ال خترج من
بيتها حتن يقهمو قال :وإن أبااا قه مرض فبعاُ
املرأة إىل ر ول ا ( )تستُذنه أن تعود و
((
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فقال :الو اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجكو
فاقل فُر لُ إليه ثانياً بذلكو فقال (:)
أجلسي وأطيعي زوجكو قال :فمات فبعاُ إليه
إن أبي قه مات فتُمرني أن أصل؟ فقال (:)
ال اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجكو قال :فهفن
الرجل فبع إليها ر ول ا ( )إن ا غفر
لك ويبيك بطاعتك لزوجك .
))
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فصـل
يف
آداب الوالدة واملولود
املولود وآدابه

ظهر نور اإل َم فا تنارت به الهنيا وكرّم
اإلنسان مبا مل يكرم أي خملوق مباله من
املخلوقاتو فقه لل[:ولَقَهْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَااُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْ ِر وَرَزَقْنَااُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَ َّلْنَااُمْ عَلَن كَاِريٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْ ِيًَ]و
وذكر ا  أطوار خلقه يف الرحم فقال
)[: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُ َِْةً فَخَلَقْنَا الْمُ َِْةَ عِتَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِتَامَ لَحْمًا ثُمَّ َأنْشَ ُْنَا ُ خَلْقًا ءَاخَ َر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِنيَ]و وحبب
الر ول ايعتم( )لنا احلمل وطلب الوله
وأخربنا املعصومني أن ا يكفينا رزق ايوالد
77

والعيالو فقه ورد عن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :الرزق مع العيال ،الرزق مع
األو د و وعن بكر بن صاحل قال :كتبُ
إىل اإلمام أبي احلسن( )إني اجتنبُ طلب الوله
منذ مخس نني وذلك أن أالي كراُ ذ لكو
وقالُ :إنه يشتهّ عليّ تربيتهم لقلّة الشيءو فما
ترى؟ فكتب إيل ( :)اطلب الولد فإن
اهلل يرزقهم  .ورتب ا  لألبوين آثاراً
دنيوية وآثاراً أخرويةو فُما اآلثار الهنيوية فهي
السعادة يبويهو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
من سعادة الرجل الولد الصاحل .
واو ع ه يبويه فعن عيسن بن صبيل قال :دخل
اإلمام العسكري( )علينا احلبس وكنُ
به عارفاً فقال يل ( :)لك مخس وستون
((

((

))

2

))

))

((

((
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سنة و هر ويومانو وكان معي كتا
دعاء عليه تُريخ مولهيو وإني نترت فيه فكان
كما قالو ثم قال  :هل رزق من ولد
قلُ :الو قال :اللهم ارزقه ولداي يكون له
عمداي ،فنعم العمد الولد . ...ومن
كان عنه وله مل ينس النار ذكر و فعن
اإلمام أبي احلسن( :)إن من مات ب
خلف فك نه مل يكن يف الناس ،ومن
مات وله خلف فك نه مل ع .
وأما اآلثار ايخروية فإن عمل الوله ا تمرارية
لعمل أبويهو فعن ر ول ا ( :)إذا مات
ابن آد انقطع ع له إ من ث ث:
ىدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو
ولد ىاحل يدعوا له  .واو مرياث ا و فعن
))

((

))

((

))
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اإلمام الصادق( :)مرياث اهلل من عبد
املؤمن الولد الصاحل يست فر له .
كما جعل ا  لألوالد حقوقاً عنه احلمل
وعنه الوالدة علن والهيهمو جعل حقوقاً علن
ايبوين جتا ايوالد.
((

))

حق الول عن احلتل على
الوال :ن
لقه منّ ا تعاىل علن أبينا آدم( )وعلن البشرية
مبا واب ا  هلم من نسلو وخصّ املرأة يف
محل و2وذ اهلبة اإللو2واية تف ًَ منهو وخصص
هلا ايجر العتيمو وأنزهلا منزلة أجر الشهيه.
فقه ورد عن النيب( )قال :أعا امرأة
دفع من بي زوجها يئاي من
((
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موضع إىل موضع تريد به ى ح يا
نظر اهلل إليها ،ومن نظر اهلل إليه مل
يعذبهو فقالُ أم لمة :يا ر ول ا ذاب
الرجال بكلّ خريو فُي شيءٍ للنساء
املساكني؟ فقال ( :)بلى ،إذا
محل املرأة ان مبنزلة الصائم
القائم اجملاهد بنفسه وماله يف سبيل
ان هلا بكلّ
اهلل ،فإذا أرضع
مصّة عدل عتق حمرر من ولد
إمساعيل ،فإذا فرغ من رضاعه
ضر ملك ريم على جنبها وقال:
است نفي الع ل فقد غُفر لك  .وشهد
ا  علن الزوج والزوجة باحلفاظ علن احلمل
من حني انعقاد لعتيم أمهيته عنه الباري و
))
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حتن أن الزوج لو طلب إ قاطه مل يكن له ذ لكو
إذ جاء يف ايثر :طاعة ملًلوق يف
معصية اطالق  .ولو خافُ احلامل علن محلها
فَ حيقّ هلا إ قاطه فعن إ حاق بن عمار قال:
قلُ لإلمام أبي احلسن( :)املرأة ختاف احلمل
فتشر الهواء فتلقي ما يف بطنها؟ قال :و
فقلُ إمنا او نطفة فقال :إن أول ما خيلق
نطفة .
ويستحب للحامل أن تُكل فرجًَو فعن حممه
بن مسلم قال :قال اإلمام أبو عبه ا ( )ونتر
إىل غَم مجيل :ينب ي أن يكون أبو هـ ـذا
أ ل السفرجل و وعن شرحبيل بن
ال
مسلم إنه( )قال يف املرأة احلامل :ت ل
السفرجل فإن الولد يكون أطيب
2

((

))

((

))

((

2
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رحياي وأىفى لوناي و وأن تطعم اللبان فعن
اإلمام احلسن بن علي( )قال :قال رسول
اهلل( :)أطع وا حبا م اللبان،
فإن الص إذا غذي يف بطن أمه
باللبان ا تد عقله ،فإن يكُ ذ راي
ان جاعاي ،وإن ولدت أنلى
عجيزتها فت ظى عند
عظ
زوجها و وعن اإلمام الرضا( :)أطع وا
حبا م ذ ر اللبان فإن يكُ يف بطنها
غ خرج ز ي القلب عاملاي
جاعاي ،وإن تكن جارية حسن
عجيزتها
خلقها وخلقتها وعظ
حظلي عند زوجها وأن يسمن احلملو
و َ
فعن اإلمام أبي عبه ا عن أبيه عن جه ( )قال:
))

((

((

))
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قال أمري املؤمنني( :)مسوا
أو د م قبل أن يولدوا ،فإن مل
تدروا أذ ر أ أنلى فس وهم
باألمساء اليت تكون للذ ر واألنلى
ن أسقاطكم إذا لقو م يف القيامة
فإ ّ
ومل تس وهم يقول السقط ألبيه :أ
مسيتين وقد مسى رسول اهلل()
حمسن يا قبل أن يولد .
وأكه الر ول ايعتم( )علن أكل
املرأة الرطب يف أول نفا هاو فقه ورد عن أمري
املؤمنني( )قال :قال رسول اهلل(:)
ليكن أول ما ت له النفساء الرطب
فإن اهلل  قال ملريم([ :)وَاُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا] ،قيل :يا رسول اهلل
((

))

((
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فإن مل تكن أيا الرطب قال
( :)سبع مترات من متر املدينة،
فإن مل يكن فسبع مترات من متر
أمصار م ،فإن اهلل  يقول:
وعزتي وج لي وعظ يت وارتفاع
مكاني ت ل نفساء يو تلد
الرطب فيكون غ ماي إ ان الولد
ز ياي حلي يا وإن ان جارية ان
حلي ة .
وعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال  :ما
استشفي نفساء مبلل الرطب ألن
اهلل  أطعم مريم( )رطباي جني يا يف
نفاسها .
))
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حق الولي على الوال :ن به
الوالد
انالك عهة أمور علن الوالهين مراعاهتا عنه والدة
ولهمها:
(منها) األ ان واإلقامة :لقه أوصن ر ول
ا ( )عنه والدة املولود أن يؤذن يف أذنه
اليمنن ويقام يف أذنه اليسرىو فقه ورد عن
اإلمام أبي عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)من ولد له مولود فليؤذن
يف أذنه الي نى ب ذان الص ة ،وليقم
يف أذنه اليسرى فإنها عص ة من
الشيطان الرجيم  .وأن حينّك مباء الفرات
ويلف يف خرقة بي اءو فعن السيهة اجلليلة جنمة
أم اإلمام الرضا( )تقول يف حهي  :ملا
((

))
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وضعُ ابين علياً دخل عليَّ أبو اإلمام مو ن بن
جعفر( )فناولته إيا يف خرقة بي اء فُذّن
يف أذنه ايمينو وأقام يف اليسرىو ودعا مباء
الفرات فحنكه بهو ثم ردّ إيلو فقال (:)
خذيه فإنه بقية اهلل يف أرضه .
(ومنها) التسمية :ولقه أكه ايِمة
ايطهار( )علن تسميته با م حممه يف
اييام السبعة ايوىلو فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :يولد لنا ولد إ مسيّنا حم داي،
فإذا ممى سبعة أيا فإن ئنا غرينا
وإ تر نا  .وأن يسمن املولود بُحسن
ايمساءو واو أول برّ بالولهو فعن اإلمام أبي
احلسن( )قال :أول ما يرب الرجل ولد
أن يس يه باسم حسن ،فلي سن
))

((

))
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أحد م اسم ولد  .و ُل رجل الر ول
ايعتم( :)ما ح ّق ابين اذا؟ قال
( :)حتسن امسه وأدبه وتمعه
موضعاي حسناي  .وايف ل أن يسميه مبا يهل
علن العبودية وبُمساء اينبياء وايِمةو فعن اإلمام
أبي جعفر( )قال :أىدق األمساء ما
مسي بالعبودية وأفملها أمساء
األنبياء  .وأكه ايِمة( )علن التسمية
با م حممهو فعن اإلمام الصادق( )عن
آباِه( )قال :قال رسول اهلل(:)
من ولد له ث ثة بنني ومل يسمّ
أحدهم حم د يا فقد جفاني  .ويرتتب علن
ا م حممه أحكام فعن ر ول ا ()
قال :إذا مسيتم الولد حم داي ف رمو
))

((
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وأوسعوا له يف اجمللس و تقب وا له
وجهاي  .وإنه ا م مبارك يف البيُو فعن
الر ول( )قال :ما من مائدة
وضع فقعد عليها من امسه حم د
أو أمحد إ قدّس ذ2لك املنزل يف
ل يو مرتني  .وكذلك أكه
ّ
ايِمة( )علن ا م عليّو فعن اإلمام أبي عبه
ا احلسني( )قال :لو ولد لي مائة
ألحبب أن أمسي أحداي منهم إ
علياي  .وإن رزقُ بنتاً فمستحب أن تسمن
فاطمةو فقه ذكر اإلمام أبو احلسن( :)إنه
يدخل الفقر يف بي فيه اسم حم د
أو أمحد أو علي أو حسن أو حسني
أو جعفر أو عبد اهلل أو فاط ة من
))

((
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النساء  .ويستحب وض الكنية للولهو فقه
ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :من
السنّة والرب أن يكنى الرجل باسم
ابنه  .ويكر أن يسمن باحلكم
واحلكيم وخاله ومالك وحارث وضرار
ومرّة وحر وظامل وبُمساء أعهاء أال
البيُ( .)فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
إن رسول اهلل( )دعا بص يفة
حني حمر املوت يريد أن ينهى عن
أمساء يينتَس ّى بها ،فقبس ومل
يس ها ،منها :احلكم ،واحلكيم،
وخالد ،ومالك ،وذ ر أنها ستّة أو
سبعة مما جيوز أن يس ى بها  .وعن
اإلمام أبي جعفر( )قال :إن أب س
))
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األمساء إىل اهلل حارث ومالك
وخالد  .ويكر أن يكنن بُبي مرّة وأبي
عيسن وأبي احلكم وأبي مالك وأبي القا م
ملن كان امسه حممهاًو ويف ايخري حمذور
شرعي فقه ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )عن
ر ول ا ( )قال :نهيَ عن أربع
نى :عن أبي احلكم وعن أبي
عيسى وعن أبي مالك وعن أبي
القاسم إذا ان ا سم حم داي .
وأكه ايِمة ايطهار( )علن تِيري
ايمساء القبيحة للنار والبلهانو فعن اإلمام جعفر
الصادق( )عن آباِه( :)إن رسول
اهلل( )ان ي ري األمساء القبي ة
يف الرجال والبلدان .
))
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(ومنها) العقيقة :واي نّة مؤكهة فعلها
الر ول ايعتم( )عنه وعن اإلمامني
احلسن واحلسني()و فعن اإلمام الباقر()
قال :وعقّ الن ( )عن نفسه بعد
ما جاءته النبوة ،وعق عن احلسن
واحلسني بشني  .وإن كل إنسان مرهتن
بعقيقتهو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :لّ
امرئٍ مرتهن يو القيامة بعقيقته .
وعن اإلمام أبي عبه ا ( )أي اً قال :لّ
إنسان مرتهن بالفطرة ،و لّ مولود
مرتهن بالعقيقة  .وال يفي وال جيزي
بالِرض التصهق بامن العقيقةو فعن عبه ا بن أبي
بكري قال :كنُ عنه أبي عبه ا ()
فجاء ر ول عمه عبه ا بن عليو فقال له :يقول
((
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لك عمّك :إنا طلبنا العقيقة فلم جنهااو فما ترى
نتصهق بامنها؟ قال ( :)إن اهلل حيب
إطعا الطعا وإراقة الدماء  .وأن
تكون كبشاً أو بقرة أو بهنةً أو جزوراًو فإن
مل يوجه فحملو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
رهن بسابعه بكبش يس ّى فيه
ال
ويعق عنه  .وعن اإلمام أبي عبه ا ( )يف
حهي أنه قال يف العقيقة  :يذبح عنه بش
فإن مل يوجد بش أجزا ما جيزي
يف األض ية ،وإ لف َ ل أعظم ما
يكون من حِ ن السنة  .وأن يعقّ عن
الذكر واينان بكبش فعن أبي عبه ا ()
واجلارية
قال :العقيقة يف ال
بش  .وحبذا أن يعق للذكر خبروف ولألنان
))
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بشاة .فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :إن
ق عنه ذ راي ،وإن ان
ان ذ راي يع ّ
أنلى عقّ عنه أنلى  .واي علن امليسورو واملعسر إذا أيسرو فعن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :العقيقة زمة ملن ان غنياي
ومن ان فقري يا إذا أيسر فعل ،فإن
مل يقدر على ذ2لك فليس عليه
يء  .فإن مل يعقّ عنه والها فليعقّ عن نفسهو
فعن عمر بن يزيه قال :قلُ لإلمام أبي عبه
ا ( :)إني وا ال أدري كان أبي عقّ عين
أم ال؟ قال :فُمرني أبو عبه ا ( )فعققُ عن
نفسي وأنا شيخ كبري  .وان ال يُكسَر عتم
ويعطي للقابلة الوركو فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :العقيقة يو السابع وتعطي
القابلة الرجل مع الورك ،و يكسر
((
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العظم  .وأن ال يُكل ايبوان وعيال اي
وخاصة ايمو فقه ورد عن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :ي ل هو و أحد من
عياله من العقيقة ،وللقابلة ثلث
العقيقة ،وإن ان القابلة أ الرجل
أو يف عياله فليس هلا منها يء،
وجتعل أعماءً ثم يطبًها ويقس ها
و يعطيها إ أهل الو ية ،وي ل
من العقيقة لّ أحد إ األ  .وأن يهعو
علن العقيقة عنه الذبل بالهعاء املُثور .فقه ورد
عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :تقول على
العقيقة إذا عقق :
باسم اهلل وباهلل اللهم عقيقة عن
ف ن بن ف ن حل ها بل ه ودمها
))

((
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بدمه وعظ ها بعظ ه ،اللهم اجعله
وقاءً آلل حم د(. )
وإذا أردت أن تذبح العقيقة قل  :يا
قو إني بريء مما تشر ون ،إني
وجهّ وجهي للذي فطر الس اوات
واألر حنيف يا مسل يا وما أنا من
املشر ني إن ى تي ونسكي وحمياي
ريك له
ومماتي هلل ر ّ العاملني،
وبذلك أمرت وأنا من املسل ني،
اللهم منك ولك باسم اهلل واهلل
ل على حم د وآل
أ رب ،اللهم ى ّ
حم د وتقبل من ف ن بن ف ن .
(ومنها) أن يتصدق بوزن شعر :فضة أو ةباً:
واي نّة مؤكهة يف اليوم الساب و فعن أبي بصري
))
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عن اإلمام أبي عبه ا ( )قالُ :لُ عن
ق عنه
العقيقة واجبة اي؟ قال( :)نعم يع ّ
وحيلق رأسه وهو ابن سبعة ،ويوزن
عر فمة أو ذهباي يتصدق به،
ويطعم قابلته ربع الشاة ،والعقيقة
اة أو بدنة .
(ومنها) اخلتان :واي نّة مؤكهة بل واجبة
علن املسلمنيو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
قال ر ول ا ( :)طهرّوا أوالدكم يوم
الساب و فإنه أطيب وأطهر وأ رع لنبات اللحمو
وإن ايرض تنجس من بول ايغلف أربعني
صباحاً  .ومن كرب ومل يُختَن فعليه حتان نفسهو
فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :قال أمري
املؤمنني( :)إذا أ لم الرجل خُتِن ولو بلغ مثانني
نة  .وأن يهعو باملُثور عنه اخلتانو فعن اإلمام
أبي عبه ا ( )يف صيب إذا خنت قال :يقول:
اللهم هذ سننك وسنّة نبيك()
واتباع منّا لك ولدينك مبشيتك
وبإرادتك ألم ٍر أردته وقماءً حت ته
((
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وأمر أنفذته ف ذقته حرّ احلديد يف
ختانه وحجامته ألمر أن أعر به
مين ،اللهم فطهر من الذنو وزد
يف ع ر وادفع اآلفات عنه بدنه
واألوجاع عن جس ه وزد من
ال نى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم
و نعلم.
ومن مل يقلها عند ختان ولد فليقلها
عليه من قبل أن حيتلم فإن قاهلا فى
حرّ احلديد من قتل أو غري .
(ومنها) الوليمة :واي نّة مؤكهة عن
ر ول ا ()و فعنه( )قال:
ولي ة إ يف مخس :يف عرس أو
خرس أو و ار أو ر از أو عذار .
(ومنها) ما يكون اليوا السابع :إن التسمية
والعقيقة واحللق يف اييام السب ايوَل فإن الف ل
الكاري فيهاو فقه فعل ذ2لك ر ول ا ()
لإلمامني احلسن واحلسني( )فعقّ وتصهقّ
عنهما يف اليوم الساب و فعن اإلمام جعفر
الصادق( )عن أبيه( )قال :مسّى رسول
اهلل( )احلسن واحلسني()
ق عنه ا لسبع،
لسبعة أيا  ،وع ّ
وختنه ا لسبع ،وحلق رؤوسه ا
لسبع ،وتصدق بزنة عوره ا
))
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بفمة  .وعن اإلمام مو ن بن جعفر( )قال:
سبع خصال يف الص إذا ولد من
السيننّة :أو هن يس ّى واللانية حيلق
رأسه واللاللة يتصدق بوزن عر
ورقاي أو ذهباي إن قدر عليه ،والرابعة
ق عنه ،واطامسة يلطخ رأسه
أن يع ّ
بالزعفران ،والسادسة يطهر باطتان،
والسابعة يطعم اجلريان من عقيقته .
وعن علي بن جعفر يف كتابه عن أخيه اإلمام
الكاظم( )قالُ :لته عن مولود ترك أاله
حلق رأ ه يف اليوم الساب و ال عليه بعه ذ لك
حلقه والصهقة بوزنه؟ فقال( :)إذا ممى
سبعة أيا فليس عليهم حلقه ،إمنا
احللق والعقيقة وا سم يف اليو
السابع  .وتُكيه املعصومني( )علن
اإلتيان بتلك ايعمال خَل اييام السب ايَوَل إمنا
او لزيادة ف يلتها علن ما بعه من اييام.
))

((

))

((

2

))

قصة والدة اإلمام الرضا()

عن السيهة اجلليلة جنمة أم اإلمام الرضا()
قالُ :ملا محلُ بابين علي مل اشعر باقل احلملو
وكنُ أمس يف منامي تسبيحاً وهتليًَ وحتميهاً
من بطين فيفزعين ذ2لك ويهولينو فإذا انتبهُ مل امس
شيئاًو فلما وضعته وق علن ايرض واضعاً يهيه
علن ايرضو رافعاً رأ ه إىل السماءو حيرك
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شفتيه كُنه يتكلمو فهخل إيلَ أبو مو ن بن
جعفر( )فقال يل :انيئا لك يا جنمة كرامة
ربكو فناولته إيا يف خرقة بي اءو فُذّن يف أذنه
اليمنن وأقام يف اليسرى ودعا مباء الفرات
فحنكه بهو ثم رد إيل فقال  :خذيه فإنه بقية
ا يف أرضه.

عن أمساء بنُ عميس عن فاطمة( )قالُ :ملا
محلُ باحلسن( )وولهتهو جاء النيب()
فقال :يا أمساء المي ابين فهفعته إليه يف خرقة
صفراء فرمن هبا النيبو وقال :أمل أعهه إليكم
أال تلفوا املولود يف خرقة صفراءو وأذّن يف أذنه
اليمنن وأقام يف أذنه اليسرى ثم قال لعلي(:)
بُي شيء مسيُ ابين؟ قال ( :)ما كنُ
أ بقك بامسه يا ر ول ا و فقال النيب(:)
وال أنا أ بق بامسه ربي ثم ابط جربِيل()
فقال :يا حممه العلي ايعلن يقرِك السَم ويقول:
عليّ منك مبنزلة اارون من مو ن وال نيب بعهك
مِّ ابنك او وذا با م ابن اارونو فقال
النيب( :)وما ا م ابن اارون قال :شُبّرو
قال النيب( :)لساني عربيو قال جربِيل(:)
مسه احلسنو قالُ أمساء :فسما احلسن .فلما
كان يوم ابعه عقّ عنه النيب( )بكبشني
أملحني وأعطن القابلة فخذاً وديناراً وحلق رأ ه
قصة تسمية اإلمامني احلسن واحلسني( )والعق عنهما
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وتصهق بوزن الشعر وَرِقاً وطلن رأ ه باخللوق.
قالُ أمساء :فلما كان بعه حول وله
احلسني()و جاءني وقال :يا أمساء المي بابين
فهفعته إليه يف خرقة بي اء فُذن يف أذنه اليمنن
وأقام يف اليسرى ووضعه يف حجر و ثم قال
لعلي( :)أي شئ مسيُ ابين او وذا؟ قال (:)
ما كنُ ي بقك بامسه يا ر ول ا و فقال
النيب( :)وال أ بق بامسه ربي  ثم ابط
جربِيل( )فقال :يا حممه العلي ايعلن يقرِك
السَم ويقول لك :علي منك كهارون من مو ن
م ابنك اذا با م ابن اارون قال
النيب( :)وما ا م ابن اارونو قال :شبريو
قال النيب( :)لساني عربيو قال جربِيل(:)
مسه احلسنيو فلما كان يوم ابعه عق عنه
النيب( )بكبشني أملحني وأعطن القابلة
فخذاً وديناراً ثم حلق رأ ه وتصهق بوزن
الشعر ورقاً وطلن رأ ه باخللوق.
2
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فصل
يف
العالقة بني األوالد واآلباء
التعامل مع األوالد

كما جعلُ الشريعة حقوقاً لألوالد فإهنا جعلُ
هلم آداباً كذ2لكو فإن الر ول
ايعتم( )خصّ الطفل بالرعاية يف
املعاملة معهو حي منعنا من ضر ايطفال علن
بكاِهم فعن ر ول ا ( )قال:
تمربوا أطفالكم فإن بكاءهم أربعة
أ هر هادة أن إلـو2وـه إ اهلل،
وأربعة أ هر الص ة على الن
وآله ،وأربعة أ هر الدعاء لوالديه .
((

))
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وحتن أنه( )خفف الصَة أثناء بكاء
الصيب إل كاته فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :ىلى رسول اهلل( )بالناس
الظهر فًفف يف الر عتني
األخريتني ،فل ا انصر  ،قال
الناس :هل حدث يف الص ة يء
قال :وما ذاك قالوا :خفف يف
الر عتني األخريتني ،فقال هلم :أو ما
مسعتم ىراخ الطفل !  .وإن املرء لتناله
الرمحة من شهّة حبّه يوالد و فعن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :إن اهلل لريحم العبد لشدّة
حبه لولد  .حتن إن تقبيله إياام حباً ورمحةً
هلم يُعهَل حبسنةو فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :قال رسول اهلل( :)من قبّل
((

))

((

))

((
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ولد تب اهلل له حسنة  .وكان
ر ول ا ( )يكار من تقبيل اإلمامني
احلسن واحلسني()و فقال ايقرع بن حابس
ذات يوم خماطباً ر ول ا ( :)إن يل عشرة
من الوله ما قبلُ أحهاً منهمو فقال ر ول
ا ( :)من يَرحم يينرحم  .ومن
السنّة اإل َمية أن يَُعَب الوله ويُتصابن معهو فعن
النيب( )قال :من ان عند ى
فليتصا له  .وإذا وعهام أن يفي هلم
بوعه و فعن اإلمام أبي احلسن( :)إذا
وعدمت الصبيان ففوا هلم فإنهم يرون
أنكم الذين ترزقونهم ،إن اهلل 
ليس ي مب لشيء مبه للنساء
والصبيان  .وان يوا ن بني ايوالد ين ر ول
))

))

((

((

))

((

))
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ا ( )نتر إىل رجل له ابنان فقبّل أحهمها
وترك اآلخرو فقال له النيب( :)فه
واسي بينهم  .وبيّن الر ول()
وايِمة( )منهجاً لرتبية ايبناءو فقه ورد عن
اإلمام الصادق( :)دعّ ابنك يلعب سبع
سنني ،ويؤد سبع سنني ،وألزمه
نفسك سبع سنني ،فإن أفلح وإ ف
خري فيه  .وإنّ لتُديبهم ثواباً يفوق ثوا الصهقة
فعن النيب( )قال :ألن يؤد أحد م
ولد خري له من أن يتصدق بنصف
ل يو  .وعنه( )قال :أ رموا
ىاع ّ
أو د م وأحسنوا آدابهم يني فر
لكم  .وأن يعلمه من فقه آل حممه فعن أمري املؤمنني
علي بن أبي طالب( )قال :عل وا
((

))

((

))

((

((

))

))

((
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ىبيانكم من عل نا ما ينفعهم اهلل
به  .وأن يعلمه القرآن الكريم واحلَل
واحلرامو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
يلعب سبع سنني ،ويتعلم
ال
الكتا سبع سنني ،ويتعلم احل ل
واحلرا سبع سنني  .وعن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :قال رسول اهلل(:)
من قبّل ولد تب اهلل له حسنة،
ومن فرّحه فرّحه اهلل يو القيامة،
ومن ع ّل ه القرآن دعي باألبوين
فكسيا حلّتني تميء من نوره ا
وجو أهل اجلنة  .وعهّ التهاون يف تربية
االبن عقوقاً من الوالهين لهو وإن الر ول()
حذر منه فقال ( :)يلز الوالدين من
))

((

))

((

))

((
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العقوق لولده ا ما يلز الولد من
عقوقه ا  .كما إن من الواجب علن الوالهين
إعانة أوالدام علن الربِّ هبم .فعن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)رحم اهلل من أعان ولد
على برِّ  ،فقيل :يف يعينه على
برِّ قال( :)يقبل ميسور ،
ويتجاوز عن معسور  ،و يرهقه
و خيرق به ،وليس بينه وبني أن
يدخل يف حد من حدود الكفر إ
أن يدخل يف عقوق أو قطيعة رحم،
ثم قال ( :)اجلنة طيبة ،طيبها
اهلل وطيب رحيها ،يوجد رحيها من
مسرية ألفي عا  ،جيد ريح اجلنة
))

((
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عاق ،و قاطع رحم ،و مرخي
ا زار خي ء  .وعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :قال رسول اهلل( :)رحم اهلل
والدين أعانا ولده ا على برّه ا .
))

((

))

التعامل مع الوالدين

لقه ألزم اإل َم الوله الربّ بوالهيه واإلحسان
إليهماو فعن أبي والّد قالُ :لُ اإلمام أبا عبه
ا ( )عن قول ا [: وَبِالْوَا ِلهَيْنِ إِ ْحسَانًا]و ما و2وذا
اإلحسان؟ فقال ( :)ا حسان أن
حتسن ى بته ا وأن تكلفه ا أن
يس ك يئاي مما حيتاجان إليه وإن
انا مست نيني ،أليس يقول اهلل[ :لَنْ
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّن تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] ،ولل[:إِمَّا يَبْلَُِنَّ عِنْهَكَ
الْكِبَرَ أَحَهُاُمَا أَوْ كَِاُمَا فََ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَال تَنْهَرْاُمَا] ،قال
((
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( :)إن أضجراك ف تقل هل ا:
أ ّ ،و تنهره ا إن ضرباك،
لل[ :وَقُلْ لَهُمَا قَوْالً كَرِميًا] ،قال ( :)إن
ضرباك فقل هل ا :غفر اهلل لك ا،
فذلك منك قول ريم ،لل:
[وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ] ،قال :متل
عينيك من النظر إليه ا إ برمحة
ورقّة ،و ترفع ىوتك فوق
أىواته ا ،و يدك فوق أيديه ا،
و تقد قدّامه ا  .وأن من أف ل ايعمال
الربّ بالوالهينو فعن منصور بن حازم عن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :قلُ :أي ايعمال أف ل؟ قال
( :)الص ة يف وقتها ،وبرّ
الوالدين ،واجلهاد يف سبيل اهلل  .وأن
))

((

))
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يربّ بايم أزيه من اي ملا ورد عن اإلمام أبي
عبه ا ( )أنه قال :جاء رجل إىل
الن ( )فقال :يا رسول اهلل من
أبر قال ( :)أمك ،قال  :ثم
من قال ( :)أمك ،قال :ثم
من قال ( :)أمك ،قال ثم من
قال ( :)أباك  .وإن برّمها واجب وإن
كانا خمالفنيو فعن جابر قال :مسعُ رجًَ يقول
لإلمام أبي عبه ا ( :)إن يل أبوين خمالفنيو فقال
رب املسل ني ممن
( :)برّه ا ا ت ّ
يتو نا  .وأن الربّ ال رخصة فيهو فعن اإلمام أبي
جعفر( )قال :ث ث مل جيعل اهلل
ألحد فيهن رخصة :أداء األمانة إىل
البَرّ والفاجر ،والوفاء بالعهد للبَرّ
((

))

((

))

((
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والفاجر ،وبرّ الوالدين بَرّين أو
فاجرين .
))



فصل
يف
بعض الفوائد
فائ

تهجيل تيو :البنت عن
بلوغها
111

ح اإل َم علن تعجيل تزويج البنُ عنه
بلوغها لتتحصن بزوجها وإن ا  مل يرتك شيئاً مما
حيتاج إليه العباد إال وعلمه نبيه( )فكان مما
علمه إيا أنه صعه املنرب ذات يوم فحمه ا وأثنن
عليه ثم قال :أيها الناس إن جربئيل
أتاني عن اللطيف اطبري فقال :إن
األبكار مبنزلة الل ر على الشجر إذا
أدرك مثارها فلم جتنت أفسدته
الش س ونلرته الرياس و ذلك
األبكار إذا أدر ن ما يدرك النساء
فليس هلن دواء إ البعولة وإ مل
يؤمن عليهن الفساد ألنهن بشر .فقام
إليه رجل فقال :يا ر ول ا فمن نزوج؟ فقال
( :)األ فاءو فقال :ومن ايكفاء؟ فقال
((
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( :)املؤمنون بعمهم أ فاء
بعس ،املؤمنون بعمهم أ فاء
بعس  .وإن زواجها عادة للمرء فقه ورد عن
اإلمام أبي عبه ا ( )قال :من سعادة
املرء أن تط ث ابنته يف بيته.
فعجلوا بزواجهن لدفع األذى عنهن
فهن أمان اهلل عند م .
))

((

))

فائ النظر إىل املرأ عن
إراد التيو:
لقه مسل اإل َم بالنتر إىل املرأة عنه إرادة
التزويج لهف ال رر والِنب بني الزوجني واحلفاظ
علن التآلف بينهما فعن حممه بن مسلم قال:
ُلُ اإلمام أبا جعفر( )عن الرجل يريه أن

((
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يتزوج املرأة أينتر إليها؟ قال ( :)نعم .
))

فائ استحباب اليواج من
قرشية
ح الر ول ايعتم( )وايِمة
ايطهار( )علن التزويج بالقرشية ووصفوان
خبري النساءو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
قال رسول اهلل( :)خري نساء
ر نب الرجال نساء قريش أحنهنَّ
على ولد وخريهن لزوج  .وأن كل
نسب و بب ينقط إال نسب الر ول( )فعن
اإلمام الرضا( )عن آباِه ( )عن
النيب( )قال :ل نسب وسبب
منقطع يو القيامة إ نس وسب .
((

))

((

))
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فائ احلب والهطف للبنات
ظهر اإل َم فمن ما كانُ تفعله اجلاالية من
قتل البنات وبقن يف قلو النار شيء من طب
اجلاالية فِري ر ول ا ( )ذلك الطب
وأرشهام إىل طريق اهلهىو فلقه أتن رجل
واو عنه النيب( )فُُخرب مبولود أصابه .فتِري
وجه الرجل فقال له النيب( :)مالك؟ فقال:
خريو فقال ( :)قلو قال :خرجُ واملرأة
متخض فُُخربت أهنا ولهت جاريةو فقال
النيب( :)األر تقلها والس اء
تظلها واهلل يرزقها وهي رحيانة  .وقال
ر ول ا ( :)من عال ث ث بنات
أو ث ث أخوات وجب له اجلنةو قيل:
يا ر ول ا واثنتني؟ قال ( :)واثنتنيو
((

))

((
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قيل :وواحهة؟ قال ( :)وواحدة  .وأن
البنُ حسنة والوله نعمة والنعمة حيا ب عليها فقه
ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :البنات
حسنات والبنون نع ة فاحلسنات
يلا عليها والنع ة يس ل عنها .
وال تتمنوا ايذى هلن فإن ا تعاىل أرق علن
اإلناث من الذكور .فعن اإلمام أبي احلسن
الرضا( )قال :قال رسول اهلل(:)
إن اهلل تبارك وتعاىل على ا ناث
أرق منه على الذ ور وما من رجل
يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها
حرمة إ فرّحه اهلل يو القيامة .
فُفرحوا بناتكم وحبوان ليفرحكم ا
تعاىل يوم القيامة.
))

((

))

((

))
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فائ التهنئة بالول وتتأك
:وم السابع وكيفيتها
إن لكل منا بة هتنئة وهتنئة املولود اي كما
ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )حي قال لرجل
وله له غَم فقال :رزقك اهلل كر
الواهب وبارك لك يف املوهو وبلغ
أ د ورزقك اهلل بر .
((

))

فائ ال تغا:ر بني املؤمنات
ظهر اإل َم فجعل بني املؤمنني واملؤمنات مودةً
ورمحةو ونبذ ما كان بينهم من غرية وحسه.
وأقر من الَِرية ما كان فيه نف من قبيل غرية
الرجل بالنسبة إىل زوجته .وأنكر الِرية بني
املؤمنات ووصف النساء الَتي يِرن علن
117

أزواجهن بُهنن غري مؤمنات .فقه ورد عن اإلمام
أبي عبه ا ( )قال :إن اهلل  مل جيعل
ال رية للنساء وإمنا ت ار املنكرات فإما
املؤمنات ف  ،إمنا جعل اهلل ال رية
للرجال ألنه أحل للرجال أربع يا وما
ملك عينه ومل جيعل لل رأة إ
زوجها  .وإهنا جتلب احلسه واحلسه جيلب
الكفرو فعن اإلمام أبي جعفر( )قال :غرية
النساء احلسد واحلسد هو أىل
الكفر إن النساء إذا غرن غمنب واذا
غمنب فرن إ املسل ات منهن .
كما إن غرية املرأة كفر وغرية الرجل إميانو
فعن أمري املؤمنني( )قال :غرية املرأة فر
وغرية الرجل إعان .واعترب الابات من
((

))

((

))

((

))
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املرأة جهاداًو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
إن اهلل تب على الرجال اجلهاد
وعلى النساء اجلهاد .فجهاد الرجل
أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل يف
سبيل اهلل .وجهاد املرأة أن تصرب
على ما ترى من أذى زوجها
وغريته .
قصة :عن خاله القَنسي قال :ذكر رجل
لإلمام أبي عبه ا ( )امرأته فُحسن الاناء عليها
فقال له اإلمام أبو عبه ا ( :)أغرتها قال:
الو قال ( :)ف غرها .فُغاراا فابتُو فقال
لإلمام أبي عبه ا ( :)أني قه أغرهتا فابتُو
فقال ( :)هي ا تقول.
((

))
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فائ مهرفة ع د الربوج اإلثين
عشر ومنازل القتر
واعلم أن عهد الربوج الشمسية او اثنا عشر
برجاً واي:
ايول احلمل والااني الاور والاال اجلوزاء والراب
السرطان واخلامس اي ه والسادر السنبلة
والساب امليزان والاامن العقر والتا القور
والعاشر اجلهي واحلادي عشر الهلو والااني عشر
احلوت .وقالوا فيهن شعراً:
محل الاور جوزة السرطانِ ورعن اللي نبل
امليزانِ
ورمن عقر من قور جهياً وا تقن الهلو
بركة احليتانِ
واعلم إن عهد منازل القمر او مثانية وعشرون
120

منزالً واي:
 .1الشرطان  .2البطني  .3الاريا  .4الهبران
 .5اهلقعة  .6اهلنعة
 .7الذراع  .8النارة  .9الطرفة  .10اجلبهة
 .11الزبرة  .12الصرفة  .13العوى .14
السماك  .15الِفر  .16الزباني .17
اإلكليل  .18القلب
 .19الشولة  .20النعاِم  .21البلهة .22
عه الذابل  .23عه البل  .24عه السعود
 .25عه ايخبية  .26فرع املقهم  .27فرع
املؤخر  .28بطن احلوت
واذ منازل القمر الامانية والعشرون منزلة
مقسمة علن الربوج االثين عشر الشمسية ولكل
برج منها منزالن وثل املنزلة
121

إما احلمل فهو أول الربوج له الشرطان والبطني وثل
الاريا .وللاور واو ثاني الربوج الشمسية ثلاا الاريا
والهبران وثلاا اهلقعة .وللجوزى واو ثال الربوج
له ثل اهلقعة واهلنعة والهرع .واذ املنازل
السبعة ختتص بفصل الربي .
وللسرطان منها النارة والطرفة وثل اجلبهة.
ولأل ه ثل اجلبهة والزبرة وثلاا الصرفة.
وللسنبلة ثل الطرفة والعواء والسماك .واذ
املنازل السبعة للصيف.
وللميزان منها الِرف والزبانة وثل اإلكليل.
والعقر ثلاا اإلكليل والقلب وثلاا الشولة.
وللقور ثل الشولة والنعاِم والبلهة .واذ
املنازل للخريف.
واجلهي منها عه الذابل و عه بل وثل عه
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السعود .وللهلو ثلاا عه السعود و عه ايخبية
وثلاا فرع املقهم .وللحوت ثل فرع املقهم وفرع
املؤخر وبطن احلوت .واذ منازل الشتاء.
وملعرفة الشمس يف أي برج اي يف كل واحه
وعشرين من ايشهر الشمسية تهخل الشمس يف
برج فُول ايشهر الشمسية تهخل الشمس
فيهاو احلمل ويصادف  21منه واكذا يف باقي
ايشهر .واجلهول التايل يشتمل علن زمن نزول
الشمس يف الربوج ايثين عشر يف الشهور ايثين
عشر الرومية.

الربج

الشهر
الرومي
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اليوا

الربج
احلمل

الشهر
الرومي
آذار

الاور

نيسان

15

اجلوزاء

آيار

15

السرطان

حزيران

13

اي ه

متوز

13

السنبلة

آ

17

امليزان

أيلول

13

العقر

تشرين أول

16

القور

تشرين ثاني

15

اجلهي

كانون أول

13

الهلو

كانون ثاني

13

احلوت

شباط

13

فائ

لقهلل ف

اليوا
13

اله ل بني اليوجات

اإلس م ا اـاواث والعـهللل ـل ال وجـاث وفـمل بظـام دقيـمل

لهللفن ا صـوماث ،و ـث رو الاـعاد ـل ال وجـاث .فـإذا كـان لن جـب
قوج ان فيا اي لـن أن عـهللل ياهمـا ،فيكـون م ي ـن عاـهلل كـب واحـهلل ماهمـا
لينة .ورذا ت وس ال جب عنى ام أتن جاق لن أن قيم ـ ا ليـالي م واليـاث
م جن رىل العهللل ياهما فيقيم عاهلل كـب واحـهلل ماهمـا م ـب مـا أقـام عاـهلل
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األم ى .قال تعاىل :فَانْكِحُوا مَا طَا َ لَكُمْ مِونَ النِّسوَ اءِ مَاْنَون وَثُوَثَ وَرُبَواعَ فَوإِنْ

خِفْتُمْ أَال تَعْهِلُوا فَوَاحِهَةً أَوْ مَا مَلَكَُْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَن أَال تَعُولُووا]
لل

هلل اهلل تعاىل

أدبى أن ا ت جاوقوا عنيهن وترتكوا العهللل ياهن فنن أن قام عنـى

قوج ن حبا

ذل

فيقيم عاهلللا وم ًا و

ة أ ام عاـهلل أقواجـن األممـ عاـهلل

س ار ن وقال  : وَلَونْ تَسوْ تَطِيعُوا أَنْ تَعْوهِلُوا بَويْنَ النِّسوَ اءِ وَلَووْ حَرَصوْ تُمْ]

العــهللل ن احمل ــة ،فَووَ تَمِيلُوووا كُ ولَّ الْمَيْ ولِ فَتَ وذَرُواَا كَالْمُعَلَّقَ وةِ]

ـهلل فيـن

ــهلل أبــن لــيب

ا اــي أن عينــوا عنــى واحــهلل مــاهن مــي ً كــ ري ًا فيقــن هــا جفــو مــاكم
ورع ا

 ،ف لرولا كا عنقة -ا ذاث وقس عفها عن احلاجة رىل غـري وا

مءنقة ت مكن مـن ال صـ ف ن بفاـها -ومـن كـان لـن

ـة أقواس فنيقاـم

لكب واحهلل ماهن وماً ولن ال ة رن شا ومل ،ألن لن أن قام أ امـن عنـى
أر ن باو  ،فإن كان لن أر ن باو مل جي أن خيالا ياهن ن القاـمة .ـب
جيعب لكب واحهلل ماهن ومـاً ،را أن حتنـن علـهن مـن حقهـا ،فيءيـ
ذل  ،ورن مل لعنن ن حب كان ن ح س.
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لـن
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توضيح املصطلحات واأللفاظ
ا م ك :التزويج وعقه النكاح
األيامى :واي مج اييمو الذين ال أزواج
هلم من الرجال والنساء واء تزوج قبل أو مل
يتزوج أو من النساء اليت ال زوج هلا بكراً
كانُ أو ثيباً ومن الرجال الذين ال امرأة له.
البا  :قوة النكاح
الب ايا :املشهورات بالزنا.
جامع ه ع :كاري اخلري خمصبهُ.
اطرس :النفار.














اطُطبة :وا ء ة لم ا ا مبعاى ا وعظة ،ولي م منة عنى احلمهلل
وال هادتل وا وعظة.



اطِطبة :وا ء ة كا ا ـا ولـو طنـ
ا أ رذا طن

أن

ا ـ أ لن ـ وس قـال مءـ

وجها فهـو ماطـ  ،ومءـاا م الاـة ،واألسـم

ا ء ة الكا .
43







درين عبها :اليت كار حلم كعبهاو
ويقال امرأة درماء إذا كانُ كارية حلم
القهم والكعب.
الدواعي :اللواتي يهعني إىل أنفسهن يف
النكاح.
ربيع مربع :اليت يف حجراا وله ويف
بطنها آخر.
الر از :العَود من مكة.
السقط :او اجلنني الذي خيرج من بطن أمه
ميتاً.
مسراء :ذات منزلة بني السواد والبياض.
السوء :اخللة القبيحة.










الش ال :ولو أن عقهلل ال جب لاري عنى ا ا ن ،وجيعب مه لا بكاحـن
ا ا ن أو أم ـن ولـلا بكـا كابـت ا النيـة تـ ا  ،وتعمـب عنيـن ،ون
عص با قنينو اإلنان عمنون ن .ولو اطب ن ال
44

عة اإلس مية.



ىًامة :اي اليت ختاصم زوجها أبهاً.
الصد  :اإلعراض.
عجزاء :العتيمة العجز.
العذار :اخلتان.
العرس :التزويج.
عَ ْر  :راِحة العود وكل شيء طيب.
العرق دساس :كناية عن انتقال
الصفات إىل الوله من آباِه من جهة ايم أو اي
حبكم الوراثة.
عيناء :العتيمة واد العني يف عة.
ل ق ل :اي عنه زوجها كالِل
غ ّ
القمل .واو غل من حل فيه شعر يق فيه القمل
فيُكله فَ يتهيُ له أن حيك منه شيئاً واو مالٌ
للعر .
















45



القهرمانة :واي صفة لعبه يشتِل عنه
أمري و ويشهد عليه العمل .واذا كناية عن
املرأة اليت كاري ما يطلب منها العمل.
قي اي :أي قيماً بُمور النار.
ر مق ع :يئة اخللق م زوجها.




رعة األىل :أق ا تكـون مـن قبـا أو حـي



أو شـ هة أو ممـن تاـال

من آ ائها وأمهاتها األلان وقيب مل كن مب آ ا لا رق ،وقيب :ـأن
كون أ والا صاحلل ،ونكن رراد ما
أن ليب ن أصنها ما لو معي

وملموم.

عبلها :فرجها.
الكوا ف :املتكشفات املتربجات من
النساء.
اللبان :ضر من العلك املتعارف عليه
واملشهور بعلك البسجه ويف اللِة
الكنهر.






مب مجين ذل

مان ،مبعاى
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ليتها :صفحة العنق.

احملاق :رس م لنيـالي ال

ـة مـن آمـ ال ـه رن كـان ال ـه تامـ ًا ألبـن

ع ار عن النيالي اليت ُمحمل فيها ضـو القمـ لءنوعـن مـن ال ـمب
ف محقن .وقـال ألـب الناـة :لنيـالي ال ـه ع ـ أمسـا  ،غـ ر ،ـم
بقب ،م تان ،م ع
م حماق.



 ،م ي

 ،م در  ،ـم فنـم ،ـم حاـاد

،

مربوعة :بني الطويلة والقصرية.

املهر :لو كب ما اتفمل ل ال وجل وجي
قبا ماها ،وا من
وأش ا ذلـ

نـل ،ولـن قيمـة مـن ذلـ

عقهلل الاكا أو وط غـري
وفلـة وم ـا وعقـار،

مـا قـب وك ـ وقـهلل قـوم كـب واحـهلل ممـا عـهللدبا و اـوا

ماا ن ما تا حمل عنين األجور من الصااعاث وجيوق أ لاً عنى تعنـيم
ســور مــن القـ آن الكـ م أو آ ــة ماــن أو شــي مــن احلكــم واألدا.
و ــرتادف عنيــن تاــعة ألفــاف ،الصــهللاق والصــهللقة ،وا هـ  ،والاحنــة،
واألج  ،والف لة ،والع ئمل ،والعق  ،واحل ا.
مه الااة :وقهللر

امائة درلم وعنى ذ2ل

قوس رسول اهلل وت وس

باا .
الاكا  :ولـو ن الناـة الـوط وقـهلل كـون العقـهلل ن ال ـ عة عقـهللاً لفظيـاً
ممنكاً لنوط ا هللا أ ولو حقيقة ش عية ن العقهلل وااق ش عي ن الوط .
لماق  :ولي اليت تلك الاا

الق يح.

ودود :ك ري ال ودد رىل قوجها وت هلل أن تكا
الوكار :ش ا الهللار.
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ماط .

الورلق :الفلة.
واجة :ولي ا إجة الـيت ا تاـ رت عـن ال جـال وا تنـ م ي هـا م ـى مـا
طن ها قوجها كابت مارجة.
ولود :ك ري األواد.

l
z
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فصل
يف
صفات الزوج والزوجة
صفات الزوج والزوجة

بيّن اإل َم صفات الزوج والزوجة احلسنة
والسيئة ورغّب يف الصفات احلسنة وراّب عن
الصفات السيئةو وأوصن بالتجنب عنها .وإليك
تفصيل كلّ من الصفات احلسنة والسيئة:
الصفات احلسنة لليوجة
اي أن تكون مسلمةو فقه ورد عن اإلمام أبي
عبه ا ( )عن آباِه( )قال :قال
((
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رسول اهلل( :)ما استفاد امر ٌؤ
مسلم فائدة بعد ا س أفمل من
زوجة مسل ة تسرّ إذا نظر إليها،
وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غا
عنها يف نفسها وماهلا  .وأن تكون
مؤمنة ففي حهي قه يّ عن اإلمام أبي
جعفر( )قال :قال رسول اهلل(:)
قال اهلل  :إذا أردت أن أمجع
لل سلم خري الدنيا وخري اآلخرة
جعل له قلب يا خا عاي ،ولساناي
ذا راي ،وجسداي على الب ء ىابراي،
وزوجة مؤمنة تس ّر إذا نظر إليها،
وحتفظه إذا غا عنها يف نفسها
وماله  .وأن تكون صاحلةو فإن من عادة
))

((

))
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الزوج أن تكون له زوجة صاحلةو فعن اإلمام
أبي عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)من سعادة املرء الزوجة
الصاحلة و وعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
ث ثة لل ؤمن فيها راحة :دار
واسعة تواري عورته وسوء حاله،
وامرأة ىاحلة تعينه على أمر الدنيا
واآلخرة ،وابنة خيرجها إما مبوت أو
بتزويج  .وعنه( )أي اً قال :مخس
خصال من فقد واحدة منهنّ مل يزل
ناقص العيش ،زائل القلب،
مش ول القلب :ف وّهلا ى ّة البدن،
واللانية األمن ،واللاللة السعة يف
الرزق ،والرابعة األنيس املوافق،
((

))

((

((

))
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وهو الزوجة الصاحلة والولد
الصاحل واجلليس الصاحل،
واطامسة وهي جت ع هذ الصفات
الدعة  .وعنه اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
ث ثة أ ياء حياسب عليها املؤمن:
طعا ي له ،وثو يلبسه ،وزوجة
ىاحلة تعاونه وحيصن بها فرجه .
وأن تكون ذات وجه صبيلو فعن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)أفمل نساء أميت
ن مهراي  .وأن
أىب هنّ وجهاي ،وأقلّه ّ
تكون من صفاهتا :ولودةو عفيفةو عزيزة عنه
أالها ذليلة م بعلهاو فعن جابر بن عبه ا
اينصاري( )قال :كنّا عنه ر ول
))

((

))

((

))

((
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ا ( )فقال :إن خري نسائكم:
الولودة ،العفيفة ،العزيزة يف أهلها
الذليلة مع بعلها ،املتربجة مع
زوجها ،احلصان على غري  ،اليت
تس ع قوله ،وتطيع أمر  ،وإذا خ
بها بذل له ما يريد منها ،ومل تبذل
تبذل الرجل  .وعن إبراايم الكرخي
قال :قلُ لإلمام أبي عبه ا ( :)إن صاحبيت
الكُ وكانُ يل موافقة وقه مهمُ أن
أتزوجو فقال يل :انظر أين تمع نفسك،
ومن تشر ه يف مالك ،وتطلعه على
د فاع ي،
بّ
دينك وسرّك فإن ن
فبِكراي تنسب إىل اطري ،وإىل حسن
اطلق ،واعلم إنهنّ ا قال:
))

((
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أ إن النســـــــاء خلقـــــــن ـــــــتى ف ــــــــنهنّ ال ني ــــــــة وال ــــــــرا
ومــــــــنهنّ اهلــــــــ ل إذا جتلّــــــــى لصــــــــاحبه ومــــــــنهنّ الظــــــــ
ف ـــــن يظفـــــر بصـــــاحلهنّ يســـــعد ومــــن يعلــــر فلــــيس لــــه انتقــــا

وهنّ ث ث :فامرأة بكر ولود ودود
تعني زوجها على الدهر لدنيا
وآخرته ،و تعني الدهر عليه،
وامرأة عقيم ىًّابة و جة ه ازة،
تستقلّ الكلري و تقبل اليسري  .وعن
اإلمام أبي عبه ا ( :)خري نسائكم
اليت إذا خل مع زوجها خلع
درع احلياء ،وإذا لبس لبس معه
درع احلياء  .وأن تكون من عمّال ا فعن
اإلمام أبي احلسن الرضا( )قال :قال أمري
املؤمنني( :)خري نسائكم اط س،
قيل :وما اط س قال :اهليّنة اللينة
))

((

))

((
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املؤاتية اليت إذا غمب زوجها مل
تكت ل ب س حتى يرضى ،وإذا
غا عنها زوجها حفظته يف غيبته،
فتلك عامل من ع ال اهلل وعامل
اهلل خييب  .وعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :خري نسائكم الطيبة الريح الطيبة
الطبيخ اليت إذا أنفق أنفق
مبعرو  ،وإذا أمسك أمسك
مبعرو  ،فتلك عامل من ع ال اهلل
وعامل اهلل خييب و يند  .وورد
أنه جاء رجل إىل ر ول ا ( )فقال :إن يل
زوجة إذا دخلُ تلقّتينو وإذا خرجُ شيّعتينو
وإذا رأتين مهموماً قالُ يل :ما يهمك؟ إن كنُ
هتتمّ لرزقك فقه تكفّلَ به غريكو وإن
))

((

))

((

55

كنُ هتتم يمر آخرتك فزادك ا مهّاًو فقال
ر ول ا ( :)إن هلل ع ا ي وهذ
من ع اله ،هلا نصف أجر الشهيد .
))

الصفات السيئة لليوجة
ال بهّ للزوجة من جتنب مجلة من الصفات السيئة؛
لتكون حممودة الذكر يف الهنياو قريرة العني
يف اآلخرةو وممن ينال رضا ا و فقه ورد
عن جابر بن عبه ا أنه قال :قال ر ول
ا ( :)أ أخرب م بشرار
نسائكم الذليلة يف أهلها ،العزيزة
مع بعلها ،العقيم احلقود اليت
تتورع عن قبيح ،املتربجة إذا غا
عنها بعلها ،احلصان معه إذا حمر،
((
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تس ع قوله ،و تطيع أمر  ،وإذا
خ بها بعلها متنع منه ا متنع
الصعبة عند ر وبها ،و تقبل منه
عذراي و ت فر له ذنباي  .وقال ر ول
ا ( :)رار نسائكم :املقفرة
الدنسة اللجوجة العاىية الذليلة يف
قومها ،العزيزة يف نفسها ،احلصان
مع زوجها ،اهللوك على غري  .وأن
تكون عاقراً فقه ورد عن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :اعل وا أن احلسناء إذا
ان ولود يا أحبّ إلي من احلسناء
العاقر  .وأن تكون كر مقم و وغ ّل
قمّلو فعن اإلمام أبي جعفر( )عن أبيه()
ن
قال :النساء أربع أىنا  :ف نه ّ
))

((

))

((

))

((

57

جامع ه ع ،ومنهنّ ربيع مربع،
ومنهنّ خرقاء مق ع ،ومنهنّ وغلٌّ
ق ّل  .وعن ايصبغ بن نباتة عن أمري
املؤمنني( )أنه قال :يظهر يف آخر الزمان
واقرتا الساعة وهو ّر األزمنة
نسوة ا فات عاريات متربجات
من الدين خارجات يف الفنت
داخ ت مائ ت إىل الشهوات
مسرعات إىل اللذات مست ت
احملرمات يف جهنم خالدات  .وورد
عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :ان من
دعاء رسول اهلل( :)أعوذ بك
من امرأة تشيبين قبل مشي  .وورد
عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :أغلب
))

((

))

((

))

((
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األعداء لل ؤمن ،زوجة السوء  .فَ
تكوني كذ لك.
))

2

الصفات احلسنة لليوج
لقه ورد عن جابر بن عبه ا
اينصاري( )قال :قال ر ول
ا ( :)أ أخرب م خبيار
رجالكم قلنا :بلن يا ر ول ا و قال :إن
من خري رجالكم :التقي النقي،
الس ح الكفني ،السلم الطرفني ،البَرّ
بوالديه ،و يلجئ عياله إىل غري .
وأن يكون من صفاته متعفف ذا عيالو فقه ورد
عن ر ول ا ( :)إن اهلل حيب عبد
الفقري املتعفف ذا العيال  .وأن يكون
((

))

((

))
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له قلب خاش و ولسان ذاكرو وجسه علن
البَء صابر .فقه ورد عن اإلمام أبي
جعفر( )قال :قال رسول اهلل(:)
قال اهلل  :إذا أردت أن أمجع
لل سلم خري الدنيا وخري اآلخرة
جعل له قلباي خا عاي ،ولساناي
ذا راي ،وجسداي على الب ء ىابراي،
وزوجة مؤمنة تس ّر إذا نظر إليها،
وحتفظه إذا غا عنها يف نفسها
وماله .
((

))

الصفات السيئة للرجل
وورد عن الر ول( )قال :أ أخرب م
بش ّر رجالكم فقلنا :بلى ،فقال
((
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( :)إن من رّ رجالكم:
البهّات ،البًيل ،الفاحش ،اآل ل
وحد  ،املانع رفد  ،المار أهله
وعبد  ،امللجئ عياله إىل غري ،
ق بوالديه .
العا ّ
))



فصل
يف
حقوق الزوج والزوجة
حقوق الزوج والزوجة

من وظاِف الشريعة اإل َمية احلفاظ علن
احلقوق بني النار ومن تلك احلقوق حقوق كل من
61

الزوجني جتا صاحبهو فجعلُ حقوقاً للزوجة
علن زوجهاو وحقوقاً للزوج علن زوجتهو
ويكفيك قوله تعاىل[ :ولَهُنَّ مِاْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ] .وتلك
احلقوق اي:
حقوق اليوجة
كارياً ما أوصن الر ول( )ايزواج
باحلفاظ علن زوجاهتم وتقهيم حقوقهم من
دون تعسف فيها .ين عهم إعطاء احلق لذي
احلق يؤدي إىل املنازعات واملشاجرات بني
الزوجني أعاذنا ا منها .وكان ر ول
ا ( )خريَ أُ ّمتِه ياله حي كان يقول:
خري م خري م ألهله ،وأنا خري م
ألهلي  .ولعن من ضيّ أاله فقال (:)
((

))
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ملعون ملعون من ضيّع من يعول .
وقال اإلمام أبو احلسن( :)عيال الرجل
أسراؤ ف ن أنعم اهلل عليه بنع ةو
فليوسع على أسرائه ،فإن مل يفعل
أو ك أن تزول تلك النع ة  .وإن
دوام النعمة او يف التو عة علن أ رتهو وأن يتقي
ا يف ال عيفني اليتيم والنساء .والصرب علن
املرأة يئة اخللقو فقه ورد عن اإلمام أبي عبه
ا ( )عن آباِه( )عن ر ول ا ()
أنه قال :ومن ىرب على خلق امرأة
سيئة اطلق واحتسب يف ذ2لك،
أعطا اهلل ثوا الشا رين  .وعن
إ حاق بن عمار قال :قلُ لإلمام أبي عبه
ا ( :)ما حق املرأة علن زوجها الذي إذا فعله
))

((

((

))

((

))

((
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كان حمسناً؟ قال ( :)يشبعها
ويكسوها وإن جهل غفر هلا  .وقال
اإلمام أبو عبه ا ( :)ان امرأة عند
أبي( )تؤذيه في فر هلا .
وعنه( )قال :قال رسول اهلل(:)
إمنا املرأة لعبة ف ن اختذها ف
يميعها  .وعن يونس بن عمار قال :زوّجين
اإلمام أبو عبه ا ( )جارية البنه إمساعيل
فقال :أحسن إليهاو قلُ :وما اإلحسان؟
قال :أ بع بطنها ،وا س جلّتها،
واغفر ذنبها  .وعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :قال رسول اهلل( :)أوىاني
جربائيل باملرأة حتى نن أنه
ينب ي ط قها إ من فاحشة مبيّنة .
))

((

))

((

((

))

))

((

))
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وقال اإلمام الصادق( :)رحم اهلل عبداي
أحسن في ا بينه وبني زوجته ،فإن
اهلل  قد ملّكه ناىيتها وجعله
القيم عليها ،وقد جعل اهلل أ لر
أهل اجلنة من املستمعفني النساء،
علم اهلل ضعفهن فرمحهنّ .
وعنه( :)جاءت امرأة إىل
رسول( )فس لته عن حق الزوج
على املرأة فًربها ،ثم قال  :ف ا
حقها عليه قال :يكسوها من
العري ،ويطع ها من اجلوع ،وإذا
أذنب غفر هلا ،قال  :فليس هلا
عليه يء غري هــ2ـذا قال، :
قال  :واهلل تزوّج أبداي ،ثمّ
((

))

((

65

ولّ  ،فقال الن ( :)ارجعي،
فرجع  ،فقال :إن اهلل  يقول:
[وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْر لَهُنَّ]  .ووصن أمري املؤمنني()
وله حممه بن احلنفية :إن املرأة ليس
بقهرمانة قدّرها على لّ حال
وأحسن الص بة هلا ليصفو
عيشك  .كما أوصن أمري املؤمنني( )وله
اإلمام احلسن( :)متلك املرأة من
األمر ما جياوز نفسها فإن ذ2لك أنعم
حلاهلا ،وأرخى لباهلا ،وأدو
جل اهلا ،فإن املرأة رحيانة وليس
د بكرامتها نفسها،
بقهرمانه ،و تع ّ
واغمس بصرها بسرتك ،واعطفها
حبجابك ،و تط عها أن تشفع
))

((

))

((
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ل ريها  .وال يرتك وطُاا أكار من أربعة
أشهرو فقه ورد عن اإلمام أبي احلسن
الرضا( )أنّه ئل عن الرجل تكون عنه
املرأة الشابة ميسك عنها ايشهر والسنةو ال
يقرهبا ليس يريه إالّ ال رار هباو يكون يف
ذ2لك آمثاً؟ قال :إذا تر ها أربعة أ هر
ان آمثاي بعد ذ2لك  .فكلّ اذ
ايحادي حت ّ علن رعاية حقوق املرأة يهنا
أحه ال عيفني فاتقِ ا يف ال عيفني.
))

((

))

حقوق اليوج
كما جعل ا  حقوقاً للزوجة علن زوجهاو
فإنه  جعل حقوقاً للزوج جيب علن الزوجة
مراعاهتاو فقه لل[ :ولَهُنَّ مِاْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
67

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ] .وأوصن الر ول( )كاري ًا
بطاعة الزوج وأوجب علن الزوجة حقوقاً واو
القاِل :لو أمرت أحداي أن يسجد
ألحد ألمرت املرأة أن تسجد
لزوجها  .ومن تلك احلقوق :أن ال تبيُ
وزوجها اخط عليهاو فقه ورد عن اإلمام أبي
عبه ا ( :)أيّ ا امرأة بات وزوجها
عليها ساخط يف حقّ مل يتقبل منها
ى ة حتى يرضى عنها ،وأيّ ا امرأة
تطيب ل ري زوجها مل يقبل اهلل منها
ى ةي حتى ت تسل من طيبها
سلها من جنابتها  .وعن اإلمام أبي
عبه ا ( :)ث ث يرفع هلم ع ل:
عبدٌ آبق ،وامرأة زوجها عليها
((

))

((

))

((
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ساخط ،واملسبل إزار خي ء .
ومنها أن ال خترج إال بإذن زوجها فعن اإلمام
جعفر بن حممه( )عن آباِه( )قال:
نهى رسول اهلل( )أن خترج
املرأة من بيتها ب ري إذن زوجها ،فإن
ل ملك يف الس اء .
خرج لعنها ّ
ومنها أن ال تسخط علن زوجها فعن اإلمام
جعفر بن حممه( )أنّه ئل عن املرأة
املِاضبة زوجهاو ال هلا صَة أو ما حاهلا؟ قال:
تزال عاىية حتى يرضى عنها .
ومنها أن ال تؤذيه فقه ورد عن النيب(:)
من ان له امرأة تؤذيه مل يقبل اهلل
ى تها و حسنة من ع لها حتى
تعينه  .ومنها تُخري املرأة من اال تمتاع هبا
))

((

))

((

))

((

))
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فعن اإلمام أبي جعفر( )قال :قال رسول
اهلل( )للنساء :تطو لنّ
ى تكن لت نعن أزواجكن  .وعن
اإلمام أبي عبه ا ( )قال :إن امرأة أت
رسول اهلل( )لبعس احلاجة
فقال هلا :لعلك من املسوفات
قال  :وما املسوفات
يا رسول اهلل قال :املرأة اليت
يدعوها زوجها لبعس احلاجة ف
تزال تسوفه حتى ينعس زوجها
فينا  ،فتلك اليت تزال امل ئكة
تلعنها حتى يستيقظ زوجها  .وورد
عن اإلمام أبي جعفر( )قال :ينب ي
ل نفسها ولو أن تعلّق
لل رأة أن تعط ّ
((

))

((

))

((
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يف عنقها ق دة ،و ينب ي أن تدع
يدها من اطما ولو أن متس ها
مس اي باحلناء وإن ان مسنّة .
و ئل ر ول ا ( )ما زينة املرأة
لألعمن؟ قال :الطيب واطما فإنه
من طيب النس ة  .وعن اإلمام أبي عبه
ا ( )عن أبيه( )قال :تقاضى علي
وفاط ة( )إىل رسول اهلل
( )يف اطدمة فقمى على
فاط ة( )خبدمتها ما دون البا ،
وقمى على علي( )مبا خلفه،
قال :فقال فاط ة( :)ف يعلم ما
دخلين من السرور إ اهلل مبا فاني
رسول اهلل ( )حت ل أرقا
))

((

))

((

71

الرجال  .وقال اإلمام أبو عبه ا ( )عن
أبيه( :)ما من امرأة تسقي زوجها
ربة ماء إ ان هلا خرياي من عبادة
سنة ،ىيا نهارها ،وقيا ليلها،
ويبين اهلل هلا بكلّ ربة تسقي بها
زوجها مدينة يف اجلنّة وغفر هلا
ستني خطيئة .
))

((

))

قصة حتث على طاعة الزوج ولزوم استئذانه يف اخلروج

عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :إن رجًَ من
اينصار علن عهه ر ول ا ( )خرج يف
بعض حواِجه فعهه إىل امرأته عههاً أن ال خترج من
بيتها حتن يقهمو قال :وإن أبااا قه مرض فبعاُ
املرأة إىل ر ول ا ( )تستُذنه أن تعود و
فقال :الو اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجكو
((
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فاقل فُر لُ إليه ثانياً بذلكو فقال (:)
أجلسي وأطيعي زوجكو قال :فمات فبعاُ إليه
إن أبي قه مات فتُمرني أن أصل؟ فقال (:)
ال اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجكو قال :فهفن
الرجل فبع إليها ر ول ا ( )إن ا غفر
لك ويبيك بطاعتك لزوجك .
))
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فصـل
يف
آداب الوالدة واملولود
املولود وآدابه

ظهر نور اإل َم فا تنارت به الهنيا وكرّم
اإلنسان مبا مل يكرم أي خملوق مباله من
املخلوقاتو فقه لل[:ولَقَهْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَااُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْ ِر وَرَزَقْنَااُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَ َّلْنَااُمْ عَلَن كَاِريٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْ ِيًَ]و
وذكر ا  أطوار خلقه يف الرحم فقال
)[: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُ َِْةً فَخَلَقْنَا الْمُ َِْةَ عِتَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِتَامَ لَحْمًا ثُمَّ َأنْشَ ُْنَا ُ خَلْقًا ءَاخَ َر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِنيَ]و وحبب
الر ول ايعتم( )لنا احلمل وطلب الوله
وأخربنا املعصومني أن ا يكفينا رزق ايوالد
74

والعيالو فقه ورد عن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :الرزق مع العيال ،الرزق مع
األو د و وعن بكر بن صاحل قال :كتبُ
إىل اإلمام أبي احلسن( )إني اجتنبُ طلب الوله
منذ مخس نني وذلك أن أالي كراُ ذ لكو
وقالُ :إنه يشتهّ عليّ تربيتهم لقلّة الشيءو فما
ترى؟ فكتب إيل ( :)اطلب الولد فإن
اهلل يرزقهم  .ورتب ا  لألبوين آثاراً
دنيوية وآثاراً أخرويةو فُما اآلثار الهنيوية فهي
السعادة يبويهو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
من سعادة الرجل الولد الصاحل .
واو ع ه يبويه فعن عيسن بن صبيل قال :دخل
اإلمام العسكري( )علينا احلبس وكنُ
به عارفاً فقال يل ( :)لك مخس وستون
((

((

))

2

))

))

((

((
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سنة و هر ويومانو وكان معي كتا
دعاء عليه تُريخ مولهيو وإني نترت فيه فكان
كما قالو ثم قال  :هل رزق من ولد
قلُ :الو قال :اللهم ارزقه ولداي يكون له
عمداي ،فنعم العمد الولد . ...ومن
كان عنه وله مل ينس النار ذكر و فعن
اإلمام أبي احلسن( :)إن من مات ب
خلف فك نه مل يكن يف الناس ،ومن
مات وله خلف فك نه مل ع .
وأما اآلثار ايخروية فإن عمل الوله ا تمرارية
لعمل أبويهو فعن ر ول ا ( :)إذا مات
ابن آد انقطع ع له إ من ث ث:
ىدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو
ولد ىاحل يدعوا له  .واو مرياث ا و فعن
))

((

))

((
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اإلمام الصادق( :)مرياث اهلل من عبد
املؤمن الولد الصاحل يست فر له .
كما جعل ا  لألوالد حقوقاً عنه احلمل
وعنه الوالدة علن والهيهمو جعل حقوقاً علن
ايبوين جتا ايوالد.
((

))

حق الول عن احلتل على
الوال :ن
لقه منّ ا تعاىل علن أبينا آدم( )وعلن البشرية
مبا واب ا  هلم من نسلو وخصّ املرأة يف
محل و2وذ اهلبة اإللو2واية تف ًَ منهو وخصص
هلا ايجر العتيمو وأنزهلا منزلة أجر الشهيه.
فقه ورد عن النيب( )قال :أعا امرأة
دفع من بي زوجها يئاي من
((
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موضع إىل موضع تريد به ى ح يا
نظر اهلل إليها ،ومن نظر اهلل إليه مل
يعذبهو فقالُ أم لمة :يا ر ول ا ذاب
الرجال بكلّ خريو فُي شيءٍ للنساء
املساكني؟ فقال ( :)بلى ،إذا
محل املرأة ان مبنزلة الصائم
القائم اجملاهد بنفسه وماله يف سبيل
ان هلا بكلّ
اهلل ،فإذا أرضع
مصّة عدل عتق حمرر من ولد
إمساعيل ،فإذا فرغ من رضاعه
ضر ملك ريم على جنبها وقال:
است نفي الع ل فقد غُفر لك  .وشهد
ا  علن الزوج والزوجة باحلفاظ علن احلمل
من حني انعقاد لعتيم أمهيته عنه الباري و
))
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حتن أن الزوج لو طلب إ قاطه مل يكن له ذ لكو
إذ جاء يف ايثر :طاعة ملًلوق يف
معصية اطالق  .ولو خافُ احلامل علن محلها
فَ حيقّ هلا إ قاطه فعن إ حاق بن عمار قال:
قلُ لإلمام أبي احلسن( :)املرأة ختاف احلمل
فتشر الهواء فتلقي ما يف بطنها؟ قال :و
فقلُ إمنا او نطفة فقال :إن أول ما خيلق
نطفة .
ويستحب للحامل أن تُكل فرجًَو فعن حممه
بن مسلم قال :قال اإلمام أبو عبه ا ( )ونتر
إىل غَم مجيل :ينب ي أن يكون أبو هـ ـذا
أ ل السفرجل و وعن شرحبيل بن
ال
مسلم إنه( )قال يف املرأة احلامل :ت ل
السفرجل فإن الولد يكون أطيب
2

((

))

((

))
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2
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رحياي وأىفى لوناي و وأن تطعم اللبان فعن
اإلمام احلسن بن علي( )قال :قال رسول
اهلل( :)أطع وا حبا م اللبان،
فإن الص إذا غذي يف بطن أمه
باللبان ا تد عقله ،فإن يكُ ذ راي
ان جاعاي ،وإن ولدت أنلى
عجيزتها فت ظى عند
عظ
زوجها و وعن اإلمام الرضا( :)أطع وا
حبا م ذ ر اللبان فإن يكُ يف بطنها
غ خرج ز ي القلب عاملاي
جاعاي ،وإن تكن جارية حسن
عجيزتها
خلقها وخلقتها وعظ
حظلي عند زوجها وأن يسمن احلملو
و َ
فعن اإلمام أبي عبه ا عن أبيه عن جه ( )قال:
))

((

((

))
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قال أمري املؤمنني( :)مسوا
أو د م قبل أن يولدوا ،فإن مل
تدروا أذ ر أ أنلى فس وهم
باألمساء اليت تكون للذ ر واألنلى
ن أسقاطكم إذا لقو م يف القيامة
فإ ّ
ومل تس وهم يقول السقط ألبيه :أ
مسيتين وقد مسى رسول اهلل()
حمسن يا قبل أن يولد .
وأكه الر ول ايعتم( )علن أكل
املرأة الرطب يف أول نفا هاو فقه ورد عن أمري
املؤمنني( )قال :قال رسول اهلل(:)
ليكن أول ما ت له النفساء الرطب
فإن اهلل  قال ملريم([ :)وَاُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا] ،قيل :يا رسول اهلل
((

))
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فإن مل تكن أيا الرطب قال
( :)سبع مترات من متر املدينة،
فإن مل يكن فسبع مترات من متر
أمصار م ،فإن اهلل  يقول:
وعزتي وج لي وعظ يت وارتفاع
مكاني ت ل نفساء يو تلد
الرطب فيكون غ ماي إ ان الولد
ز ياي حلي يا وإن ان جارية ان
حلي ة .
وعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال  :ما
استشفي نفساء مبلل الرطب ألن
اهلل  أطعم مريم( )رطباي جني يا يف
نفاسها .
))

((
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حق الولي على الوال :ن به
الوالد
انالك عهة أمور علن الوالهين مراعاهتا عنه والدة
ولهمها:
(منها) األ ان واإلقامة :لقه أوصن ر ول
ا ( )عنه والدة املولود أن يؤذن يف أذنه
اليمنن ويقام يف أذنه اليسرىو فقه ورد عن
اإلمام أبي عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)من ولد له مولود فليؤذن
يف أذنه الي نى ب ذان الص ة ،وليقم
يف أذنه اليسرى فإنها عص ة من
الشيطان الرجيم  .وأن حينّك مباء الفرات
ويلف يف خرقة بي اءو فعن السيهة اجلليلة جنمة
أم اإلمام الرضا( )تقول يف حهي  :ملا
((

))

((

83

وضعُ ابين علياً دخل عليَّ أبو اإلمام مو ن بن
جعفر( )فناولته إيا يف خرقة بي اء فُذّن
يف أذنه ايمينو وأقام يف اليسرىو ودعا مباء
الفرات فحنكه بهو ثم ردّ إيلو فقال (:)
خذيه فإنه بقية اهلل يف أرضه .
(ومنها) التسمية :ولقه أكه ايِمة
ايطهار( )علن تسميته با م حممه يف
اييام السبعة ايوىلو فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :يولد لنا ولد إ مسيّنا حم داي،
فإذا ممى سبعة أيا فإن ئنا غرينا
وإ تر نا  .وأن يسمن املولود بُحسن
ايمساءو واو أول برّ بالولهو فعن اإلمام أبي
احلسن( )قال :أول ما يرب الرجل ولد
أن يس يه باسم حسن ،فلي سن
))

((

))
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أحد م اسم ولد  .و ُل رجل الر ول
ايعتم( :)ما ح ّق ابين اذا؟ قال
( :)حتسن امسه وأدبه وتمعه
موضعاي حسناي  .وايف ل أن يسميه مبا يهل
علن العبودية وبُمساء اينبياء وايِمةو فعن اإلمام
أبي جعفر( )قال :أىدق األمساء ما
مسي بالعبودية وأفملها أمساء
األنبياء  .وأكه ايِمة( )علن التسمية
با م حممهو فعن اإلمام الصادق( )عن
آباِه( )قال :قال رسول اهلل(:)
من ولد له ث ثة بنني ومل يسمّ
أحدهم حم د يا فقد جفاني  .ويرتتب علن
ا م حممه أحكام فعن ر ول ا ()
قال :إذا مسيتم الولد حم داي ف رمو
))

((
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))
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وأوسعوا له يف اجمللس و تقب وا له
وجهاي  .وإنه ا م مبارك يف البيُو فعن
الر ول( )قال :ما من مائدة
وضع فقعد عليها من امسه حم د
أو أمحد إ قدّس ذ2لك املنزل يف
ل يو مرتني  .وكذلك أكه
ّ
ايِمة( )علن ا م عليّو فعن اإلمام أبي عبه
ا احلسني( )قال :لو ولد لي مائة
ألحبب أن أمسي أحداي منهم إ
علياي  .وإن رزقُ بنتاً فمستحب أن تسمن
فاطمةو فقه ذكر اإلمام أبو احلسن( :)إنه
يدخل الفقر يف بي فيه اسم حم د
أو أمحد أو علي أو حسن أو حسني
أو جعفر أو عبد اهلل أو فاط ة من
))

((

))
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النساء  .ويستحب وض الكنية للولهو فقه
ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :من
السنّة والرب أن يكنى الرجل باسم
ابنه  .ويكر أن يسمن باحلكم
واحلكيم وخاله ومالك وحارث وضرار
ومرّة وحر وظامل وبُمساء أعهاء أال
البيُ( .)فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
إن رسول اهلل( )دعا بص يفة
حني حمر املوت يريد أن ينهى عن
أمساء يينتَس ّى بها ،فقبس ومل
يس ها ،منها :احلكم ،واحلكيم،
وخالد ،ومالك ،وذ ر أنها ستّة أو
سبعة مما جيوز أن يس ى بها  .وعن
اإلمام أبي جعفر( )قال :إن أب س
))

((

))
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األمساء إىل اهلل حارث ومالك
وخالد  .ويكر أن يكنن بُبي مرّة وأبي
عيسن وأبي احلكم وأبي مالك وأبي القا م
ملن كان امسه حممهاًو ويف ايخري حمذور
شرعي فقه ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )عن
ر ول ا ( )قال :نهيَ عن أربع
نى :عن أبي احلكم وعن أبي
عيسى وعن أبي مالك وعن أبي
القاسم إذا ان ا سم حم داي .
وأكه ايِمة ايطهار( )علن تِيري
ايمساء القبيحة للنار والبلهانو فعن اإلمام جعفر
الصادق( )عن آباِه( :)إن رسول
اهلل( )ان ي ري األمساء القبي ة
يف الرجال والبلدان .
))
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))

((

))

88

(ومنها) العقيقة :واي نّة مؤكهة فعلها
الر ول ايعتم( )عنه وعن اإلمامني
احلسن واحلسني()و فعن اإلمام الباقر()
قال :وعقّ الن ( )عن نفسه بعد
ما جاءته النبوة ،وعق عن احلسن
واحلسني بشني  .وإن كل إنسان مرهتن
بعقيقتهو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :لّ
امرئٍ مرتهن يو القيامة بعقيقته .
ل
وعن اإلمام أبي عبه ا ( )أي اً قالّ :
إنسان مرتهن بالفطرة ،و لّ مولود
مرتهن بالعقيقة  .وال يفي وال جيزي
بالِرض التصهق بامن العقيقةو فعن عبه ا بن أبي
بكري قال :كنُ عنه أبي عبه ا ()
فجاء ر ول عمه عبه ا بن عليو فقال له :يقول
((

))

((
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لك عمّك :إنا طلبنا العقيقة فلم جنهااو فما ترى
نتصهق بامنها؟ قال ( :)إن اهلل حيب
إطعا الطعا وإراقة الدماء  .وأن
تكون كبشاً أو بقرة أو بهنةً أو جزوراًو فإن
مل يوجه فحملو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
رهن بسابعه بكبش يس ّى فيه
ال
ويعق عنه  .وعن اإلمام أبي عبه ا ( )يف
حهي أنه قال يف العقيقة  :يذبح عنه بش
فإن مل يوجد بش أجزا ما جيزي
يف األض ية ،وإ لف َ ل أعظم ما
يكون من حِ ن السنة  .وأن يعقّ عن
الذكر واينان بكبش فعن أبي عبه ا ()
واجلارية
قال :العقيقة يف ال
بش  .وحبذا أن يعق للذكر خبروف ولألنان
))

((
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بشاة .فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :إن
ق عنه ذ راي ،وإن ان
ان ذ راي يع ّ
أنلى عقّ عنه أنلى  .واي علن امليسورو واملعسر إذا أيسرو فعن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :العقيقة زمة ملن ان غنياي
ومن ان فقري يا إذا أيسر فعل ،فإن
مل يقدر على ذ2لك فليس عليه
يء  .فإن مل يعقّ عنه والها فليعقّ عن نفسهو
فعن عمر بن يزيه قال :قلُ لإلمام أبي عبه
ا ( :)إني وا ال أدري كان أبي عقّ عين
أم ال؟ قال :فُمرني أبو عبه ا ( )فعققُ عن
نفسي وأنا شيخ كبري  .وان ال يُكسَر عتم
ويعطي للقابلة الوركو فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :العقيقة يو السابع وتعطي
القابلة الرجل مع الورك ،و يكسر
((

))
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العظم  .وأن ال يُكل ايبوان وعيال اي
وخاصة ايمو فقه ورد عن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :ي ل هو و أحد من
عياله من العقيقة ،وللقابلة ثلث
العقيقة ،وإن ان القابلة أ الرجل
أو يف عياله فليس هلا منها يء،
وجتعل أعماءً ثم يطبًها ويقس ها
و يعطيها إ أهل الو ية ،وي ل
من العقيقة لّ أحد إ األ  .وأن يهعو
علن العقيقة عنه الذبل بالهعاء املُثور .فقه ورد
عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :تقول على
العقيقة إذا عقق :
باسم اهلل وباهلل اللهم عقيقة عن
ف ن بن ف ن حل ها بل ه ودمها
))

((
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بدمه وعظ ها بعظ ه ،اللهم اجعله
وقاءً آلل حم د(. )
وإذا أردت أن تذبح العقيقة قل  :يا
قو إني بريء مما تشر ون ،إني
وجهّ وجهي للذي فطر الس اوات
واألر حنيف يا مسل يا وما أنا من
املشر ني إن ى تي ونسكي وحمياي
ريك له
ومماتي هلل ر ّ العاملني،
وبذلك أمرت وأنا من املسل ني،
اللهم منك ولك باسم اهلل واهلل
ل على حم د وآل
أ رب ،اللهم ى ّ
حم د وتقبل من ف ن بن ف ن .
(ومنها) أن يتصدق بوزن شعر :فضة أو ةباً:
واي نّة مؤكهة يف اليوم الساب و فعن أبي بصري
))
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عن اإلمام أبي عبه ا ( )قالُ :لُ عن
ق عنه
العقيقة واجبة اي؟ قال( :)نعم يع ّ
وحيلق رأسه وهو ابن سبعة ،ويوزن
عر فمة أو ذهباي يتصدق به،
ويطعم قابلته ربع الشاة ،والعقيقة
اة أو بدنة .
(ومنها) اخلتان :واي نّة مؤكهة بل واجبة
علن املسلمنيو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
قال ر ول ا ( :)طهرّوا أوالدكم يوم
الساب و فإنه أطيب وأطهر وأ رع لنبات اللحمو
وإن ايرض تنجس من بول ايغلف أربعني
صباحاً  .ومن كرب ومل يُختَن فعليه حتان نفسهو
فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :قال أمري
املؤمنني( :)إذا أ لم الرجل خُتِن ولو بلغ مثانني
نة  .وأن يهعو باملُثور عنه اخلتانو فعن اإلمام
أبي عبه ا ( )يف صيب إذا خنت قال :يقول:
اللهم هذ سننك وسنّة نبيك()
واتباع منّا لك ولدينك مبشيتك
وبإرادتك ألم ٍر أردته وقماءً حت ته
((
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وأمر أنفذته ف ذقته حرّ احلديد يف
ختانه وحجامته ألمر أن أعر به
مين ،اللهم فطهر من الذنو وزد
يف ع ر وادفع اآلفات عنه بدنه
واألوجاع عن جس ه وزد من
ال نى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم
و نعلم.
ومن مل يقلها عند ختان ولد فليقلها
عليه من قبل أن حيتلم فإن قاهلا فى
حرّ احلديد من قتل أو غري .
(ومنها) الوليمة :واي نّة مؤكهة عن
ر ول ا ()و فعنه( )قال:
ولي ة إ يف مخس :يف عرس أو
خرس أو و ار أو ر از أو عذار .
(ومنها) ما يكون اليوا السابع :إن التسمية
والعقيقة واحللق يف اييام السب ايوَل فإن الف ل
الكاري فيهاو فقه فعل ذ2لك ر ول ا ()
لإلمامني احلسن واحلسني( )فعقّ وتصهقّ
عنهما يف اليوم الساب و فعن اإلمام جعفر
الصادق( )عن أبيه( )قال :مسّى رسول
اهلل( )احلسن واحلسني()
ق عنه ا لسبع،
لسبعة أيا  ،وع ّ
وختنه ا لسبع ،وحلق رؤوسه ا
لسبع ،وتصدق بزنة عوره ا
))

((
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بفمة  .وعن اإلمام مو ن بن جعفر( )قال:
سبع خصال يف الص إذا ولد من
السيننّة :أو هن يس ّى واللانية حيلق
رأسه واللاللة يتصدق بوزن عر
ورقاي أو ذهباي إن قدر عليه ،والرابعة
ق عنه ،واطامسة يلطخ رأسه
أن يع ّ
بالزعفران ،والسادسة يطهر باطتان،
والسابعة يطعم اجلريان من عقيقته .
وعن علي بن جعفر يف كتابه عن أخيه اإلمام
الكاظم( )قالُ :لته عن مولود ترك أاله
حلق رأ ه يف اليوم الساب و ال عليه بعه ذ لك
حلقه والصهقة بوزنه؟ فقال( :)إذا ممى
سبعة أيا فليس عليهم حلقه ،إمنا
احللق والعقيقة وا سم يف اليو
السابع  .وتُكيه املعصومني( )علن
اإلتيان بتلك ايعمال خَل اييام السب ايَوَل إمنا
او لزيادة ف يلتها علن ما بعه من اييام.
))

((

))

((

2

))

قصة والدة اإلمام الرضا()

عن السيهة اجلليلة جنمة أم اإلمام الرضا()
قالُ :ملا محلُ بابين علي مل اشعر باقل احلملو
وكنُ أمس يف منامي تسبيحاً وهتليًَ وحتميهاً
من بطين فيفزعين ذ2لك ويهولينو فإذا انتبهُ مل امس
شيئاًو فلما وضعته وق علن ايرض واضعاً يهيه
علن ايرضو رافعاً رأ ه إىل السماءو حيرك
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شفتيه كُنه يتكلمو فهخل إيلَ أبو مو ن بن
جعفر( )فقال يل :انيئا لك يا جنمة كرامة
ربكو فناولته إيا يف خرقة بي اءو فُذّن يف أذنه
اليمنن وأقام يف اليسرى ودعا مباء الفرات
فحنكه بهو ثم رد إيل فقال  :خذيه فإنه بقية
ا يف أرضه.

عن أمساء بنُ عميس عن فاطمة( )قالُ :ملا
محلُ باحلسن( )وولهتهو جاء النيب()
فقال :يا أمساء المي ابين فهفعته إليه يف خرقة
صفراء فرمن هبا النيبو وقال :أمل أعهه إليكم
أال تلفوا املولود يف خرقة صفراءو وأذّن يف أذنه
اليمنن وأقام يف أذنه اليسرى ثم قال لعلي(:)
بُي شيء مسيُ ابين؟ قال ( :)ما كنُ
أ بقك بامسه يا ر ول ا و فقال النيب(:)
وال أنا أ بق بامسه ربي ثم ابط جربِيل()
فقال :يا حممه العلي ايعلن يقرِك السَم ويقول:
عليّ منك مبنزلة اارون من مو ن وال نيب بعهك
مِّ ابنك او وذا با م ابن اارونو فقال
النيب( :)وما ا م ابن اارون قال :شُبّرو
قال النيب( :)لساني عربيو قال جربِيل(:)
مسه احلسنو قالُ أمساء :فسما احلسن .فلما
كان يوم ابعه عقّ عنه النيب( )بكبشني
أملحني وأعطن القابلة فخذاً وديناراً وحلق رأ ه
قصة تسمية اإلمامني احلسن واحلسني( )والعق عنهما

2
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وتصهق بوزن الشعر وَرِقاً وطلن رأ ه باخللوق.
قالُ أمساء :فلما كان بعه حول وله
احلسني()و جاءني وقال :يا أمساء المي بابين
فهفعته إليه يف خرقة بي اء فُذن يف أذنه اليمنن
وأقام يف اليسرى ووضعه يف حجر و ثم قال
لعلي( :)أي شئ مسيُ ابين او وذا؟ قال (:)
ما كنُ ي بقك بامسه يا ر ول ا و فقال
النيب( :)وال أ بق بامسه ربي  ثم ابط
جربِيل( )فقال :يا حممه العلي ايعلن يقرِك
السَم ويقول لك :علي منك كهارون من مو ن
م ابنك اذا با م ابن اارون قال
النيب( :)وما ا م ابن اارونو قال :شبريو
قال النيب( :)لساني عربيو قال جربِيل(:)
مسه احلسنيو فلما كان يوم ابعه عق عنه
النيب( )بكبشني أملحني وأعطن القابلة
فخذاً وديناراً ثم حلق رأ ه وتصهق بوزن
الشعر ورقاً وطلن رأ ه باخللوق.
2
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فصل
يف
العالقة بني األوالد واآلباء
التعامل مع األوالد

كما جعلُ الشريعة حقوقاً لألوالد فإهنا جعلُ
هلم آداباً كذ2لكو فإن الر ول
ايعتم( )خصّ الطفل بالرعاية يف
املعاملة معهو حي منعنا من ضر ايطفال علن
بكاِهم فعن ر ول ا ( )قال:
تمربوا أطفالكم فإن بكاءهم أربعة
أ هر هادة أن إلـو2وـه إ اهلل،
وأربعة أ هر الص ة على الن
وآله ،وأربعة أ هر الدعاء لوالديه .
((

))
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وحتن أنه( )خفف الصَة أثناء بكاء
الصيب إل كاته فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :ىلى رسول اهلل( )بالناس
الظهر فًفف يف الر عتني
األخريتني ،فل ا انصر  ،قال
الناس :هل حدث يف الص ة يء
قال :وما ذاك قالوا :خفف يف
الر عتني األخريتني ،فقال هلم :أو ما
مسعتم ىراخ الطفل !  .وإن املرء لتناله
الرمحة من شهّة حبّه يوالد و فعن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :إن اهلل لريحم العبد لشدّة
حبه لولد  .حتن إن تقبيله إياام حباً ورمحةً
هلم يُعهَل حبسنةو فعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :قال رسول اهلل( :)من قبّل
((

))

((

))

((
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ولد تب اهلل له حسنة  .وكان
ر ول ا ( )يكار من تقبيل اإلمامني
احلسن واحلسني()و فقال ايقرع بن حابس
ذات يوم خماطباً ر ول ا ( :)إن يل عشرة
من الوله ما قبلُ أحهاً منهمو فقال ر ول
ا ( :)من يَرحم يينرحم  .ومن
السنّة اإل َمية أن يَُعَب الوله ويُتصابن معهو فعن
النيب( )قال :من ان عند ى
فليتصا له  .وإذا وعهام أن يفي هلم
بوعه و فعن اإلمام أبي احلسن( :)إذا
وعدمت الصبيان ففوا هلم فإنهم يرون
أنكم الذين ترزقونهم ،إن اهلل 
ليس ي مب لشيء مبه للنساء
والصبيان  .وان يوا ن بني ايوالد ين ر ول
))

))

((

((

))

((

))
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ا ( )نتر إىل رجل له ابنان فقبّل أحهمها
وترك اآلخرو فقال له النيب( :)فه
واسي بينهم  .وبيّن الر ول()
وايِمة( )منهجاً لرتبية ايبناءو فقه ورد عن
اإلمام الصادق( :)دعّ ابنك يلعب سبع
سنني ،ويؤد سبع سنني ،وألزمه
نفسك سبع سنني ،فإن أفلح وإ ف
خري فيه  .وإنّ لتُديبهم ثواباً يفوق ثوا الصهقة
فعن النيب( )قال :ألن يؤد أحد م
ولد خري له من أن يتصدق بنصف
ل يو  .وعنه( )قال :أ رموا
ىاع ّ
أو د م وأحسنوا آدابهم يني فر
لكم  .وأن يعلمه من فقه آل حممه فعن أمري املؤمنني
علي بن أبي طالب( )قال :عل وا
((

))

((

))

((

((

))

))

((
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ىبيانكم من عل نا ما ينفعهم اهلل
به  .وأن يعلمه القرآن الكريم واحلَل
واحلرامو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
يلعب سبع سنني ،ويتعلم
ال
الكتا سبع سنني ،ويتعلم احل ل
واحلرا سبع سنني  .وعن اإلمام أبي عبه
ا ( )قال :قال رسول اهلل(:)
من قبّل ولد تب اهلل له حسنة،
ومن فرّحه فرّحه اهلل يو القيامة،
ومن ع ّل ه القرآن دعي باألبوين
فكسيا حلّتني تميء من نوره ا
وجو أهل اجلنة  .وعهّ التهاون يف تربية
االبن عقوقاً من الوالهين لهو وإن الر ول()
حذر منه فقال ( :)يلز الوالدين من
))

((

))

((

))

((
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العقوق لولده ا ما يلز الولد من
عقوقه ا  .كما إن من الواجب علن الوالهين
إعانة أوالدام علن الربِّ هبم .فعن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :قال رسول
اهلل( :)رحم اهلل من أعان ولد
على برِّ  ،فقيل :يف يعينه على
برِّ قال( :)يقبل ميسور ،
ويتجاوز عن معسور  ،و يرهقه
و خيرق به ،وليس بينه وبني أن
يدخل يف حد من حدود الكفر إ
أن يدخل يف عقوق أو قطيعة رحم،
ثم قال ( :)اجلنة طيبة ،طيبها
اهلل وطيب رحيها ،يوجد رحيها من
مسرية ألفي عا  ،جيد ريح اجلنة
))

((
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عاق ،و قاطع رحم ،و مرخي
ا زار خي ء  .وعن اإلمام أبي عبه ا ()
قال :قال رسول اهلل( :)رحم اهلل
والدين أعانا ولده ا على برّه ا .
))

((

))

التعامل مع الوالدين

لقه ألزم اإل َم الوله الربّ بوالهيه واإلحسان
إليهماو فعن أبي والّد قالُ :لُ اإلمام أبا عبه
ا ( )عن قول ا [: وَبِالْوَا ِلهَيْنِ إِ ْحسَانًا]و ما و2وذا
اإلحسان؟ فقال ( :)ا حسان أن
حتسن ى بته ا وأن تكلفه ا أن
يس ك يئاي مما حيتاجان إليه وإن
انا مست نيني ،أليس يقول اهلل[ :لَنْ
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّن تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ] ،ولل[:إِمَّا يَبْلَُِنَّ عِنْهَكَ
الْكِبَرَ أَحَهُاُمَا أَوْ كَِاُمَا فََ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَال تَنْهَرْاُمَا] ،قال
((
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( :)إن أضجراك ف تقل هل ا:
أ ّ ،و تنهره ا إن ضرباك،
لل[ :وَقُلْ لَهُمَا قَوْالً كَرِميًا] ،قال ( :)إن
ضرباك فقل هل ا :غفر اهلل لك ا،
فذلك منك قول ريم ،لل:
[وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ] ،قال :متل
عينيك من النظر إليه ا إ برمحة
ورقّة ،و ترفع ىوتك فوق
أىواته ا ،و يدك فوق أيديه ا،
و تقد قدّامه ا  .وأن من أف ل ايعمال
الربّ بالوالهينو فعن منصور بن حازم عن اإلمام أبي
عبه ا ( )قال :قلُ :أي ايعمال أف ل؟ قال
( :)الص ة يف وقتها ،وبرّ
الوالدين ،واجلهاد يف سبيل اهلل  .وأن
))

((

))
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يربّ بايم أزيه من اي ملا ورد عن اإلمام أبي
عبه ا ( )أنه قال :جاء رجل إىل
الن ( )فقال :يا رسول اهلل من
أبر قال ( :)أمك ،قال  :ثم
من قال ( :)أمك ،قال :ثم
من قال ( :)أمك ،قال ثم من
قال ( :)أباك  .وإن برّمها واجب وإن
كانا خمالفنيو فعن جابر قال :مسعُ رجًَ يقول
لإلمام أبي عبه ا ( :)إن يل أبوين خمالفنيو فقال
رب املسل ني ممن
( :)برّه ا ا ت ّ
يتو نا  .وأن الربّ ال رخصة فيهو فعن اإلمام أبي
جعفر( )قال :ث ث مل جيعل اهلل
ألحد فيهن رخصة :أداء األمانة إىل
البَرّ والفاجر ،والوفاء بالعهد للبَرّ
((

))

((

))

((
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والفاجر ،وب ّر الوالدين بَرّين أو
فاجرين .
))



فصل
يف
بعض الفوائد
فائ

تهجيل تيو :البنت عن
بلوغها
108

ح اإل َم علن تعجيل تزويج البنُ عنه
بلوغها لتتحصن بزوجها وإن ا  مل يرتك شيئاً مما
حيتاج إليه العباد إال وعلمه نبيه( )فكان مما
علمه إيا أنه صعه املنرب ذات يوم فحمه ا وأثنن
عليه ثم قال :أيها الناس إن جربئيل
أتاني عن اللطيف اطبري فقال :إن
األبكار مبنزلة الل ر على الشجر إذا
أدرك مثارها فلم جتنت أفسدته
الش س ونلرته الرياس و ذلك
األبكار إذا أدر ن ما يدرك النساء
فليس هلن دواء إ البعولة وإ مل
يؤمن عليهن الفساد ألنهن بشر .فقام
إليه رجل فقال :يا ر ول ا فمن نزوج؟ فقال
( :)األ فاءو فقال :ومن ايكفاء؟ فقال
((
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( :)املؤمنون بعمهم أ فاء
بعس ،املؤمنون بعمهم أ فاء
بعس  .وإن زواجها عادة للمرء فقه ورد عن
اإلمام أبي عبه ا ( )قال :من سعادة
املرء أن تط ث ابنته يف بيته.
فعجلوا بزواجهن لدفع األذى عنهن
فهن أمان اهلل عند م .
))

((

))

فائ النظر إىل املرأ عن
إراد التيو:
لقه مسل اإل َم بالنتر إىل املرأة عنه إرادة
التزويج لهف ال رر والِنب بني الزوجني واحلفاظ
علن التآلف بينهما فعن حممه بن مسلم قال:
ُلُ اإلمام أبا جعفر( )عن الرجل يريه أن

((
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يتزوج املرأة أينتر إليها؟ قال ( :)نعم .
))

فائ استحباب اليواج من
قرشية
ح الر ول ايعتم( )وايِمة
ايطهار( )علن التزويج بالقرشية ووصفوان
خبري النساءو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
قال رسول اهلل( :)خري نساء
ن
ر نب الرجال نساء قريش أحنه َّ
على ولد وخريهن لزوج  .وأن كل
نسب و بب ينقط إال نسب الر ول( )فعن
اإلمام الرضا( )عن آباِه ( )عن
النيب( )قال :ل نسب وسبب
منقطع يو القيامة إ نس وسب .
((

))

((

))
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فائ احلب والهطف للبنات
ظهر اإل َم فمن ما كانُ تفعله اجلاالية من
قتل البنات وبقن يف قلو النار شيء من طب
اجلاالية فِري ر ول ا ( )ذلك الطب
وأرشهام إىل طريق اهلهىو فلقه أتن رجل
واو عنه النيب( )فُُخرب مبولود أصابه .فتِري
وجه الرجل فقال له النيب( :)مالك؟ فقال:
خريو فقال ( :)قلو قال :خرجُ واملرأة
متخض فُُخربت أهنا ولهت جاريةو فقال
النيب( :)األر تقلها والس اء
تظلها واهلل يرزقها وهي رحيانة  .وقال
ر ول ا ( :)من عال ث ث بنات
أو ث ث أخوات وجب له اجلنةو قيل:
يا ر ول ا واثنتني؟ قال ( :)واثنتنيو
((

))

((
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قيل :وواحهة؟ قال ( :)وواحدة  .وأن
البنُ حسنة والوله نعمة والنعمة حيا ب عليها فقه
ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )قال :البنات
حسنات والبنون نع ة فاحلسنات
يلا عليها والنع ة يس ل عنها .
وال تتمنوا ايذى هلن فإن ا تعاىل أرق علن
اإلناث من الذكور .فعن اإلمام أبي احلسن
الرضا( )قال :قال رسول اهلل(:)
إن اهلل تبارك وتعاىل على ا ناث
أرق منه على الذ ور وما من رجل
يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها
حرمة إ فرّحه اهلل يو القيامة .
فُفرحوا بناتكم وحبوان ليفرحكم ا
تعاىل يوم القيامة.
))

((

))

((

))
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فائ التهنئة بالول وتتأك
:وم السابع وكيفيتها
إن لكل منا بة هتنئة وهتنئة املولود اي كما
ورد عن اإلمام أبي عبه ا ( )حي قال لرجل
وله له غَم فقال :رزقك اهلل كر
الواهب وبارك لك يف املوهو وبلغ
أ د ورزقك اهلل بر .
((

))

فائ ال تغا:ر بني املؤمنات
ظهر اإل َم فجعل بني املؤمنني واملؤمنات مودةً
ورمحةو ونبذ ما كان بينهم من غرية وحسه.
وأقر من الَِرية ما كان فيه نف من قبيل غرية
الرجل بالنسبة إىل زوجته .وأنكر الِرية بني
املؤمنات ووصف النساء الَتي يِرن علن
114

أزواجهن بُهنن غري مؤمنات .فقه ورد عن اإلمام
أبي عبه ا ( )قال :إن اهلل  مل جيعل
ال رية للنساء وإمنا ت ار املنكرات فإما
املؤمنات ف  ،إمنا جعل اهلل ال رية
للرجال ألنه أحل للرجال أربع يا وما
ملك عينه ومل جيعل لل رأة إ
زوجها  .وإهنا جتلب احلسه واحلسه جيلب
الكفرو فعن اإلمام أبي جعفر( )قال :غرية
النساء احلسد واحلسد هو أىل
الكفر إن النساء إذا غرن غمنب واذا
غمنب فرن إ املسل ات منهن .
كما إن غرية املرأة كفر وغرية الرجل إميانو
فعن أمري املؤمنني( )قال :غرية املرأة فر
وغرية الرجل إعان .واعترب الابات من
((

))

((

))

((

))
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املرأة جهاداًو فعن اإلمام أبي عبه ا ( )قال:
إن اهلل تب على الرجال اجلهاد
وعلى النساء اجلهاد .فجهاد الرجل
أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل يف
سبيل اهلل .وجهاد املرأة أن تصرب
على ما ترى من أذى زوجها
وغريته .
قصة :عن خاله القَنسي قال :ذكر رجل
لإلمام أبي عبه ا ( )امرأته فُحسن الاناء عليها
فقال له اإلمام أبو عبه ا ( :)أغرتها قال:
الو قال ( :)ف غرها .فُغاراا فابتُو فقال
لإلمام أبي عبه ا ( :)أني قه أغرهتا فابتُو
فقال ( :)هي ا تقول.
((

))
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فائ مهرفة ع د الربوج اإلثين
عشر ومنازل القتر
واعلم أن عهد الربوج الشمسية او اثنا عشر
برجاً واي:
ايول احلمل والااني الاور والاال اجلوزاء والراب
السرطان واخلامس اي ه والسادر السنبلة
والساب امليزان والاامن العقر والتا القور
والعاشر اجلهي واحلادي عشر الهلو والااني عشر
احلوت .وقالوا فيهن شعراً:
محل الاور جوزة السرطانِ ورعن اللي نبل
امليزانِ
ورمن عقر من قور جهياً وا تقن الهلو
بركة احليتانِ
واعلم إن عهد منازل القمر او مثانية وعشرون
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منزالً واي:
 .1الشرطان  .2البطني  .3الاريا  .4الهبران
 .5اهلقعة  .6اهلنعة
 .7الذراع  .8النارة  .9الطرفة  .10اجلبهة
 .11الزبرة  .12الصرفة  .13العوى .14
السماك  .15الِفر  .16الزباني .17
اإلكليل  .18القلب
 .19الشولة  .20النعاِم  .21البلهة .22
عه الذابل  .23عه البل  .24عه السعود
 .25عه ايخبية  .26فرع املقهم  .27فرع
املؤخر  .28بطن احلوت
واذ منازل القمر الامانية والعشرون منزلة
مقسمة علن الربوج االثين عشر الشمسية ولكل
برج منها منزالن وثل املنزلة
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إما احلمل فهو أول الربوج له الشرطان والبطني وثل
الاريا .وللاور واو ثاني الربوج الشمسية ثلاا الاريا
والهبران وثلاا اهلقعة .وللجوزى واو ثال الربوج
له ثل اهلقعة واهلنعة والهرع .واذ املنازل
السبعة ختتص بفصل الربي .
وللسرطان منها النارة والطرفة وثل اجلبهة.
ولأل ه ثل اجلبهة والزبرة وثلاا الصرفة.
وللسنبلة ثل الطرفة والعواء والسماك .واذ
املنازل السبعة للصيف.
وللميزان منها الِرف والزبانة وثل اإلكليل.
والعقر ثلاا اإلكليل والقلب وثلاا الشولة.
وللقور ثل الشولة والنعاِم والبلهة .واذ
املنازل للخريف.
واجلهي منها عه الذابل و عه بل وثل عه
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السعود .وللهلو ثلاا عه السعود و عه ايخبية
وثلاا فرع املقهم .وللحوت ثل فرع املقهم وفرع
املؤخر وبطن احلوت .واذ منازل الشتاء.
وملعرفة الشمس يف أي برج اي يف كل واحه
وعشرين من ايشهر الشمسية تهخل الشمس يف
برج فُول ايشهر الشمسية تهخل الشمس
فيهاو احلمل ويصادف  21منه واكذا يف باقي
ايشهر .واجلهول التايل يشتمل علن زمن نزول
الشمس يف الربوج ايثين عشر يف الشهور ايثين
عشر الرومية.

الربج

الشهر الرومي

اليوا
13

الاور

نيسان

15

احلمل

آذار
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اجلوزاء

الشهر الرومي
آيار

اليوا
15

الربج

السرطان

حزيران

13

اي ه

متوز

13

السنبلة

آ

17

امليزان

أيلول

13

العقر

تشرين أول

16

القور

تشرين ثاني

15

اجلهي

كانون أول

13

الهلو

كانون ثاني

13

احلوت

شباط

13

فائ

لقهلل ف

اله ل بني اليوجات

اإلس م ا اـاواث والعـهللل ـل ال وجـاث وفـمل بظـام دقيـمل

لهللفن ا صـوماث ،و ـث رو الاـعاد ـل ال وجـاث .فـإذا كـان لن جـب
قوج ان فيا اي لـن أن عـهللل ياهمـا ،فيكـون م ي ـن عاـهلل كـب واحـهلل ماهمـا
لينة .ورذا ت وس ال جب عنى ام أتن جاق لن أن قيم ـ ا ليـالي م واليـاث
م جن رىل العهللل ياهما فيقيم عاهلل كـب واحـهلل ماهمـا م ـب مـا أقـام عاـهلل

األم ى .قال تعاىل :فَانْكِحُوا مَا طَا َ لَكُمْ مِونَ النِّسوَ اءِ مَاْنَون وَثُوَثَ وَرُبَواعَ فَوإِنْ
خِفْتُمْ أَال تَعْهِلُوا فَوَاحِهَةً أَوْ مَا مَلَكَُْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَن أَال تَعُولُووا]
لل

هلل اهلل تعاىل

أدبى أن ا ت جاوقوا عنيهن وترتكوا العهللل ياهن فنن أن قام عنـى

قوج ن حبا

ذل

فيقيم عاهلللا وم ًا و
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ة أ ام عاـهلل أقواجـن األممـ عاـهلل

س ار ن وقال  : وَلَونْ تَسوْ تَطِيعُوا أَنْ تَعْوهِلُوا بَويْنَ النِّسوَ اءِ وَلَووْ حَرَصوْ تُمْ]

العــهللل ن احمل ــة ،فَووَ تَمِيلُوووا كُ ولَّ الْمَيْ ولِ فَتَ وذَرُواَا كَالْمُعَلَّقَ وةِ]

ـهلل فيـن

ــهلل أبــن لــيب

ا اــي أن عينــوا عنــى واحــهلل مــاهن مــي ً كــ ري ًا فيقــن هــا جفــو مــاكم
ورع ا

 ،ف لرولا كا عنقة -ا ذاث وقس عفها عن احلاجة رىل غـري وا

مءنقة ت مكن مـن ال صـ ف ن بفاـها -ومـن كـان لـن

ـة أقواس فنيقاـم

لكب واحهلل ماهن وماً ولن ال ة رن شا ومل ،ألن لن أن قام أ امـن عنـى
أر ن باو  ،فإن كان لن أر ن باو مل جي أن خيالا ياهن ن القاـمة .ـب
جيعب لكب واحهلل ماهن ومـاً ،را أن حتنـن علـهن مـن حقهـا ،فيءيـ
ذل  ،ورن مل لعنن ن حب كان ن ح س.
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لـن










توضيح املصطلحات واأللفاظ
ا م ك :التزويج وعقه النكاح
األيامى :واوي مجو اييومو الوذين ال أزواج
هلم من الرجوال والنسواء وواء توزوج قبول أو مل
يتووزوج أو موون النسوواء الوويت ال زوج هلووا بكووراً
كانُ أو ثيباً ومن الرجال الذين ال امرأة له.
البا  :قوة النكاح
الب ايا :املشهورات بالزنا.
جامع ه ع :كاري اخلري خمصبهُ.
اطرس :النفار.

اطُطبة :وا ء ة لم ا ا مبعاى ا وعظة ،ولي م ـ منة عنـى احلمـهلل

وال هادتل وا وعظة.


اطِطبة :وا ء ـة كاـ ا ـا ولـو طنـ
ا أ رذا طنـ
ا ء ة الكا .







أن

ا ـ أ لن ـ وس قـال مءـ

وجهـا فهـو ماطـ  ،ومءـاا م الاـة ،واألسـم

درين عبهــا :الوويت كاوور حلووم كعبهوواو
ويقال امرأة درماء إذا كانوُ كاورية حلوم
القهم والكعب.
الـــدواعي :اللوووواتي يوووهعني إىل أنفسوووهن يف
النكاح.
ربيــع مربــع :الوويت يف حجراووا ولووه ويف
بطنها آخر.








الر از :العَود من مكة.
الســقط :اووو اجلنووني الووذي خيوورج موون بطوون أمووه
ميتاً.
مسراء :ذات منزلة بني السواد والبياض.
السوء :اخللة القبيحة.

الش ال :ولو أن عقهلل ال جب لاري عنى ا ا ـن ،وجيعـب مه لـا بكاحـن

ا ا ــن أو أم ــن ولــلا بكــا كابــت ا النيــة ت ـ ا  ،وتعمــب عنيــن ،ون
عص با قنينو اإلنان عمنون ن .ولو اطب ن ال














عة اإلس مية.

ىًامة :اي اليت ختاصم زوجها أبهاً.
الصد  :اإلعراض.
عجزاء :العتيمة العجز.
العذار :اخلتان.
العرس :التزويج.
عَرْ  :راِحة العود وكل شيء طيب.
العرق دساس :كناية عن انتقال الصفات
إىل الولوووووه مووووون آباِوووووه مووووون جهوووووة ايم أو اي
حبكم الوراثة.
عيناء :العتيمة واد العني يف عة.
غلّ ق ل :اي عنه زوجها كالِل القمل.
واو غل من حل فيه شعر يق فيه القمل فيُكلوه
فَ يتهيُ له أن حيك منه شيئاً واو مالٌ للعر .
القهرمانــة :واووي صووفة لعبووه يشووتِل عنووه
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أمري و ويشوهد عليوه العمول .واوذا كنايوة عون
املرأة اليت كاري ما يطلب منها العمل.
قي اي :أي قيماً بُمور النار.
ر مق ع :يئة اخللق م زوجها.
رعة األىل :أق ا تكون من قبا أو حي

أو ش هة أو ممن تاـال مـن

آ ائهــا وأمهاتهــا األلاــن وقيــب مل كــن مــب آ ا لــا رق ،وقيــب :ــأن
كون أ والا صاحلل ،ونكن رراد ما
أن ليب ن أصنها ما لو معي









مب مجين ذلـ

ماـن ،مبعاـى

وملموم.

عبلها :فرجها.
الكوا ــف :املتكشووفات املتربجووات موون
النساء.
اللبــان :ضوور موون العلووك املتعووارف عليووه
واملشوووووووهور بعلوووووووك البسوووووووجه ويف اللِوووووووة
الكنهر.
ليتها :صفحة العنق.
احملــاق :رســم لنيــالي ال

ــة مــن آمـ ال ــه رن كــان ال ــه تامـاً ألبــن

ع ار عن النيالي الـيت ُمحـمل فيهـا ضـو القمـ لءنوعـن مـن ال ـمب
ف محقن .وقال ألب الناة :لنيالي ال ه ع
ـم تاــن ،ـم ع ـ  ،ـم ــي
حماق.


أمسا  ،غ ر ،م بقب،

 ،ـم در  ،ــم فنـم ،ــم حاـاد

مربوعة :بني الطويلة والقصرية.
125

 ،ــم



املهر :لو كب ما اتفمل ل ال وجل وجي
قبا ماهـا ،وا منـ
وأش ا ذل

عقـهلل الاكـا أو ـوط غـري

نـل ،ولـن قيمـة مـن ذلـ

وفلـة وم ـا وعقـار،

ما قب وك وقهلل قوم كب واحهلل مما عـهللدبا و اـوا ماا ـن

ما تا حمل عنين األجور من الصااعاث وجيوق أ لاً عنى تعنـيم سـور
من الق آن الك م أو آ ـة ماـن أو شـي مـن احلكـم واألدا .و ـرتادف
عنيــن تاــعة ألفــاف ،الصــهللاق والصــهللقة ،وا ه ـ  ،والاحنــة ،واألج ـ ،
والف لة ،والع ئمل ،والعق  ،واحل ا.



مهر السنّة :وقهر مخسماِة درام وعلن
ذ لك زوج ر ول ا وتزوج نساء .
2



النكاس :ولو ن الناة الوط وقهلل كون العقهلل ن ال ـ عة عقـهللاً لفظيـاً

ممنك ـاً لنــوط ا ــهللا أ ولــو حقيقــة ش ـ عية ن العقــهلل واــاق ش ـ عي ن
الوط .










ه ّازة :واي اليت تذكر النار بالقبيل.
ودود :كاوورية التووودد إىل زوجهووا وتريووه أن
تكسب خاطر .
الو ار :شراء الهار.
الوَرِق :الف ة.
و جـــة :واوووي املتربجوووة الووويت ال تسوووترت عووون
الرجووال وال تلووزم بيتهووا متوون مووا طلبهووا زوجهووا
كانُ خارجة.
ولود :كارية ايوالد.
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