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اإلمام الرضا عليه السالم في كالمه مع عبد السالم
الهروي :
أمرنا .
َر ِح َم اهلل عبدا ً أحيا َ

أمركم ؟
قلت  :كيف ُيحيي َ

ويعلِّمها الناس .
قال  :يتعلَّم علومنا ُ ،

ِ
التبعونا .
محاسن
فإن الناس لو َع ِلموا
كالمنا ّ
َ
وسائل الشيعة  ,ج , 27ص92
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مقدِّمة
بشرية قبل أن تكون من سنن األنبياء،
الزواج ،سنة
ّ

فاإلنسان يتوق إلشباع حاجاته الغريز َّية ،الجنسيَّة
واالجتماعية ،فهو الوسيلة الوحيدة السليمة من اآلفات
ّ

والتي تصلح لبناء ُ
األسرة ومنها بناء المجتمع السليم،

والشرعية والتي
الصحية
وإشباع الغريزة الجنسية بالطرق
ّ
ّ

تضمن دوام الجنس البشري بتشريعات عادلة متوازنة.

ففضالً عن االطمئنان الناتج عن اإلحساس بالرضا
بكون العبد في طاعة اهلل مادام متزوجاً ويسير في
أن الزواج
الطريق الذي رسمته الشرائع
انية ،نرى ّ
الرب ّ
ّ
يساعد على عالقة أفضل بين العبد وبين ر ِّبه ،يقول
النبي صلى اهلل عليه وآله:
((ركعتان يصليهما متز َّوج أفضل من رجل عزب
األفضلية قد تكون
يقوم ليله ويصوم نهاره )).وهذه
ّ

راجعة لحالة االطمئنان النفسي الذي يشعر به المتز َّوج

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

نتيجة االستقرار الجنسي ،وإحساسه بكونه في الطريق
الصحيح لتكوين العائلة ،وهو ما يجعله في نظر المجتمع
(رسمياً) في العائلة الكبرى
شخصاً ُيعتمد عليه ،وعضوا ً
ّ

التي ُتحيط به ،والنسيج المجتمعي الذي يحتضنه.

الصحي على المتز َّوج
إضافة إلى ذلك ،فالمردود
ّ
الطبية بال تشكيك ،فالكثير
صار واضحاً في األوساط
ّ

أن المتزوجين أقل عرضة
من الدراسات
الطبية أثبتت ّ
ّ

العصبية منها ،فعلى سبيل المثال،
لألمراض ،وخصوصاً
ّ
أُعلن عن دراسة طبية في فنلنده أُجريت على أكثر من

خمسة عشر ألف شخص قد تعرضوا ألزمات قلبية ما
بين عامي  1993إلى  2002حيث توفي منهم نحو ما يقرب
من ثمانية آالف ُمصاب في خالل  28يوماً من النوبة،
وبعد تحليل نتائج البحث كان َخ َطر النوبات القلبية
لدى الرجال العازبين قد وصلت إلى نسب تتراوح بين 58
إلى  ،%66بينما كانت العازبات تتراوح نسبتهن ما بين
 60إلى  .%65وأوضح الباحثون أن العالقات االجتماعية
للمتز ِّوجين تبدو أفضل من غير المتزوجين وهذا يعزز

(((
بينت دراسات أُخرى أن
من ص َّحتهم بشكل أكبر  ،وقد ّ

 1لالطالع على تفاصيل الدراسةhttp://www.xn- :
Loneliness-May-/02/2013/-lgbbz3e9a.net
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العالقة الشرعيَّة بين الزوجين في الزواج الناجح تساعد
في:
الحرارية بانتظام مما له مردود
 .1حرق السعرات
ّ

صحي كبير على الطرفين.
ّ

 .2إفراز هرمون السعادة (األوكسيتوسين) عند

الطرفين مما يساعد بتقليل ضغوط الحياة اليومية
كثيرا ً.
الدموية عند الزوجين.
 .3تنشيط الدورة
ّ

 .4تأخير الشيخوخة وأعراضها من خالل إفراز الجسم

لهرمو َني األستروجين والبروجسترون اللذين يزيدان من
حيوية الجلد والبشرة.
الخصوبة ،ويحافظان على
ّ

 .5تقليل فرص إصابة الرجال بأمراض البروستاتا

عند الرجال.
 .6تقليل فرص اإلصابة بأمراض القلب
والكوليسترول وأن ضغط الدم المسجل خالل  24ساعة
لدي األزواج والزوجات السعداء في زواجهم كان أقل
بأربع درجات منه عند العازبين.
 .7تحفيز جهاز المناعة عند الزوجين وإدامة مقاومة

Increase-Heart-Strikes-Risks.html
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الجسم لألمراض.
الج َمال عند المرأة ،فالدراسات
 .8تعزيز مق ِّومات َ

صحي على مفاتن المرأة
الطبية تبيِّن أن الزواج له مردود ّ

بما ال يقاس معه عند العزباء.

 .9تقوية الجهاز العضلي ،يعمل اللقاء بين الزوجين
على تقوية الجهاز العضلي فهو يقي من هشاشة
العظام في النساء بعد سن اليأس ألنه يساعد على إفراز
هرمون االستروجين.
 .10كذلك يعمل الزواج على تحسين حاسة الشم،
وخاصة بعد العملية الجنسية ،حيث يتم إفراز هرمون
ٍ
ٍ
كبيرة ويؤدي ذلك إلى تطوير
بكميات
(البروالكتين)
ٍ
ٍ
جديدة في مركز الدماغ الخاص بحاسة
عصبية
خاليا
الشم.
فالمردود النفسي والعضوي على الزوجين اللذين
يتمتعان بزواج مستقر ٍّ قد يفوق ما يعرفه البشر بكثير.
ومن هنا فالتشجيع على الزواج ،والزواج المبكّ ر له
من الدواعي ما يجعله
أولوية لمن ينشد المجتمع المستقر
ّ

اآلمن.

وفي المقابل فحالة عدم االستقرار التي يعيشها
األعزب قد تجرُّ الخراب على المجتمع ،فكثرة العوانس
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الفردية
والع ّزاب في المجتمع يعني كثرة المشاكل
ّ

العامة الدينية
والمجتمعية التي ستؤثر على الحياة
ّ
ّ
والنفسية واالجتماعية واالقتصادية ككل.
ّ

فبدل اعتماد ميزانيات ضخمة لمعالجة اآلثار

التي تسببها مشاكل األفراد والناتجة عن عدم الشعور
باالستقرار يحسن اعتماد برامج مساعدة الشباب على
الزواج المب ِّكر وتوفير ما يساعدهم في إدامة الحياة
المستقرة لمعالجة أسباب المشاكل التي يعاني منها
َّ
تتشظى عن
المجتمع بدل معالجة النتائج الوخيمة التي
العزوبية.
تأخير الزواج وانتشار
ّ
يقول تعالى:

{و َّ
ِكمْ َأ ْزوَاجًا
َكمْ مِنْ َأنْ ُفس ُ
َاللهُ جَعَلَ ل ُ
كمْ بَنِنيَ وَحَ َفدَةً
َاج ُ
وَجَعَلَ ل ُ
َكمْ مِنْ َأ ْزو ِ
َكمْ مِنَ َّ
الطيِّبَاتِ َأ َفبِالْبَاط ِِل يُؤْمِنُونَ
وَرَ َزق ُ
(((
وَبِنِعْمَةِ َّ
اللهِ هُمْ ي ْ
َك ُفرُونَ }
العقيلي  /بغداد
عبد الرحمن ُ
حجة  1437هـ
 24ذو ّ
 25أيلول  2016م
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باب :استحباب الزواج يف القرآن والسنّة
يقول تعالى:

ْكمْ وَالصَّالِحِنيَ
{وَ َأنْكِحُوا الأْ َ يَامَى مِن ُ
مِنْ عِبَاد ُ
َكونُوا ُف َقرَاءَ
ِكمْ إِنْ ي ُ
ِكمْ وَإِمَائ ُ
اللهُ مِنْ ف َْضلِهِ و َّ
يُ ْغنِ ِهمُ َّ
َاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ()32
وَلْيَسْ َتعْفِفِ َّالذِينَ اَل ي َِجدُونَ نِكاح ًا
حََّتى يُ ْغنِيَهُمُ َّ
اللهُ مِنْ ف َْضلِهِ و ََّالذِينَ يَبْ َتغُ ونَ
َكاتِبُوهُمْ
َكتْ َأيْمَان ُ
ُكمْ ف َ
الْكِ َتابَ مِمَّا مَل َ
إِنْ عَلِمْ ُتمْ فِي ِهمْ خَيْرًا وَآ ُتوهُمْ مِنْ مَا ِل َّ
اللهِ َّالذِي
اكمْ و اََل ُت ْ
آتَ ُ
ِكمْ عَلَى الْبِ َغاءِ إِنْ
ك ِرهُوا َف َتيَات ُ
َأرَدْنَ تَحَصُّنًا لِ َتبْ َتغُ وا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
ُك ِرهْهُنَّ َف ِإنَّ َّ
اللهَ مِنْ بَعْدِ إِ ْ
ي ْ
كرَاهِ ِهنَّ
(((
َغ ُفورٌ رَحِيمٌ }

ويقول تعالى:

َكمْ مِنْ
{وَمِنْ َآيَاتِهِ َأنْ خَ َلقَ ل ُ
ِكمْ َأ ْزوَاجًا لِ َتس ُ
َأنْ ُفس ُ
ْكنُوا إِ َليْهَا وَجَعَلَ

 1سورة النور 32 :إىل .33
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آَ َ
بَيْن ُ
َكمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ ًة إِنَّ فِي َذلِكَ ليَاتٍ لِ َقوْم ٍ
(((
يَ َتف َّ
َكرُونَ}

َّ
الصدوق :روى عن النبي صلى اهلل عليه وآله
الشيخ َّ

قال :تزوجوا فإني مكاثر بكم ُ
األمم غدا ً في القيامة حتى

أن السقط يجيء محبنطياً((( على باب الجنة فيقال له:
ادخل الجنة فيقول :ال حتى يدخل أبواي الجنة قبلي(((.
َّ
الصدوق :وعن النبي صلى اهلل عليه وآله :ما
الشيخ َّ
يمنع المؤمن أن يتخذ أهالً؟! لعل اهلل يرزقه نسمة ُتثقل
األرض بال إله إال اهلل(((.
َّ
المحدِّث النوري :وعن النبي صلى اهلل عليه
الشيخ ُ

َّ
أحب إلى اهلل عزَّ
وجل من
وآله :ما ُبنى بناء في اإلسالم
ُّ
التزويج(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن النبي صلى اهلل عليه وآله:
ا َّتخذوا األهل فإنه ْأر َزق لكم(((.
1
2
3
4
5
6

سورة الروم.21 :
حمبنطيًا :قيل :إن احملبنطي هو املستبطي للشيء املنتظر له
من وقت طويل.
الصدوق ،ج ،3ص383
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الصدوق ،ج ،3ص383
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
ُمستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،14ص.143
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.329
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َّ
الصدوق :قال النبي صلى اهلل عليه وآله :من
الشيخ َّ
سرَّه أن يلقى اهلل طاهرا ً مطهَّ را ً فليلقه بزوجة ،ومن ترك
التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باهلل عز وجل((( (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن النبي صلى اهلل عليه وآله :من
بسن َّتي وإن من
أحب أن يكون على فطرتي فليستنَّ ُ

ُسنَّتي ال ِنكاح (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أمير المؤمنين عليه السالم:

تزوجوا فإن التزويج سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،
ب أن يتبَّع ُسن َّتي فإن من
يح ُّ
فإنه كان يقول :من كان ُ
ُسنَّتي التزويج (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل اإلمام الصادق عليه

السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :من تز َّوج

1
2

3
4

الصدوق ،ج ،3ص.328
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
إشارة إىل كون اخلطايا اليت تنتج عن الغريزة اجلنسية هلا
اجلانب األكرب من حجم اخلطايا اليت يرتكبها اإلنسان حتى
روي عن النيب صلى اهلل عليه وآله ((يا أبا ذر من َمَلك ما بني
فخذيه وما بني حلييه ( َف َكّيه) دخل اجلنة)) الوسائل ج12
ص251
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.495
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.329
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أحرز ِنصف دينه((( ((.
قال الكُ ليني :وفي حديث آخر :فليتق اهلل في
النصف اآلخر ،أو الباقي(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن اإلمام الصادق عليه السالم :ما
أفاد عبد فائدة خيرا ً من زوجة صالحة ،إذا رآها سرَّته ،وإذا
غاب عنها ِ
حفظته في نفسها وماله (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن القداح ،عن أبي
عبد اهلل عليه السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله لرجل :أصبحت صائماً؟ فقال :ال ،قال :فأطعمت
مسكيناً؟ قال :ال ،قال :فارجع إلى أهلك فإنه منك
عليهم صدقة((( ((.
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.329
قد يكون املعنى :ملا كانت الذنوب مقسمة بني ذنوب الغريزة
اجلنسية وبني ذنوب اللسان كان الزواج سببًا للتعفف عن
خطايا ومعاصي الغريزة اجلنسية فيكمل نصف دين اإلنسان
بذلك وبقي النصف اآلخر.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.329
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.327
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.495
كون املقاربة بني الزوجني صدقة من الرجل على زوجته جيعل
الرجل صاحب عمل مأجور عليه ،وهو سبب الستكثار اخلري،
وهو أمر مرغوب فيه لإلنسان وتدل عليه أحاديث أخرى.

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي
قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :إن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله دخل بيت أُم سلمة فش َّم ريحاً طيبة،

فقال :أتتكم الحوالء؟ فقالت :هوذا هي تشكو زوجها
إن زوجي
فخرجت عليه الحوالء فقالت :بأبي أنت وأُمي ّ
عني معرض ،فقال :زيديه يا حوالء ،فقالت :ال أترك شيئاً
طيِّبا مما أتطيَّب له به وهو ُمعرض ،فقال :أما لو يدري
ماله بإقباله عليك ،قالت :وماله بإقباله علي؟ فقال:
أما إ ّنه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في
تحات((( عنه الذنوب كما يتحات
سبيل اهلل ،فإذا هو جامع
ّ
ورق الشجر ،فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن إسحاق بن عمار قال :سألت
أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل يكون معه أهله في
سفر ال يجد الماء يأتي أهله؟ قال :ما أحب أن يفعل إال
أن يخاف على نفسه ،قلت :فيطلب بذلك اللذة أو يكون
إن الشبق يخاف على نفسه ،قال:
شبقاً إلى النساء ،فقالّ :
قلت :طلب بذلك اللذة ،قال :هو حالل ،قلت :فإنه يروى
عن النبي صلى اهلل عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال:
حتات :تساقطت.
1
ّ
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.496

ÎÔ

ÎÕ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

ائت أهلك تؤجر ،فقال :يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

ُ
ؤجر؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :كما
آتيهم وأ َ

أ ّنك إذا أتيت الحرام أُزرت ،وكذلك إذا أتيت الحالل أُجرت،
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :أال ترى أنه إذا خاف على

نفسه فأتي الحالل أُ ِجر(((.

باب :كراهة العزوبة وترك التزويج
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن النبي صلى اهلل عليه وآله :أيها
إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال :إن
الناس ّ
األبكار بمنزلة الثمر على الشجر ،إذا أُدرك ثمارها فلم

تجتن أفسدته الشمس ،ونثرته الرياح ،وكذلك األبكار
إذا أدركن ما يدرك النساء ،فليس لهن دواء إال البعولة
ألنهن َب َشر((( ،قال :فقام إليه
وإال لم يؤمن عليهن الفساد ُ
رجل فقال :يا رسول اهلل ،فمن نزوج؟ فقال :األكفاء فقال:
ومن األكفاء؟ فقال :المؤمنون بعضهم أكفاء بعض،
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.495
واحلرمان ،والنقص عن الغري ،واإلصابة
 2الشعور باإلحباط ِ
واالنطوائية والتوتّر العصيب ،واختالل وظائف الغدد،
بال ُعزلة
َّ
وإفراز اهلرمونات ،كلها من مضاعفات العنوسة والتأخر عن
الزواج للفتاة ،فانظر كم هو دقيق تعبري النيب صلى اهلل عليه
وآله يف قوله ((إن األبكار مبنزلة الثمر على الشجر ،إذا أدرك
مثارها فلم جتنت أفسدته الشمس)).

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

المؤمنون بعضهم أكفاء بعض(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
ابنته في بيته (((.
من سعادة المرء أن ال ْ
تط َمث((( ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن األصبغ بن نباتة قال :قال أمير

َّ
المؤمنين عليه السالم :خلق اهلل عزَّ
وجل الشهوة عشرة
أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء ،وجزءا ً واحدا ً في
َّ
الرجال ،ولوال ما جعل اهلل عزَّ
وجل فيهنَّ من الحياء على
قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلِّ ٍ
قات
به((( (((.
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.337
الطمث :هو احليض عند النساء .وقد يكون التعبري هنا
أن كمال واجب الرجل جتاه ابنته تزوجيها
بالسعادة إشارة إىل ّ
يف عمرها املناسب الذي هو البلوغ والطمث فمن فعل ذلك كان
مقيمًا للواجب جتاه ابنته وذلك من دواعي السعادة.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.336
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.338
فلما كانت ِخلقة
من صفات اهلل سبحانه أّنه رؤوف رحيمّ ،
النساء ودورهن يتطلب كونهن لطيفات املعشر وذوات َّ
رقة
يكن ذوات غريزة تفوق ما عند
وأُنوثة كان من كمال دورهن أن َّ
الرجال وسبب كون هذه الصفة من الكماالت هلا أنها تتسق مع
باقي صفاتها األُنثوّية واليت اقتضت عدالة اخلالق أن تتصف
إما لغرض التكامل مع دور الرجل أو القتضاء دوام احلياة
بها ّ
الزوجية واالرتباط بالرجل لذلك.
َّ
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َّ
إن اهلل
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالمّ :

َّ
عزَّ
وجل :جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت
لها قوة شهوة عشرة رجال (((.
َّ
الط َبرسي :عن أبي بصير ،قال :سمعت أبا عبد
الشيخ َ
اهلل عليه السالم يقول :فضلت المرأة على الرجل بتسعة
وتسعين من اللذة ولكن اهلل ألقى عليها الحياء(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن النبي صلى اهلل عليه وآله:
ركعتان يصليهما متز َّوج أفضل من رجل عزب يقوم
ليله ويصوم نهاره (((.
َّ
الصدوق :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
الشيخ َّ
العزَّاب (((.
قال :أكثر أهل النار ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل اإلمام الصادق عليه

السالم :ركعتان يصليهما المتز َّوج أفضل من سبعين
ركعة يصليها أعزب (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهُ :ر ّذال موتاكم
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.338
َمكاِر ُم األخالقَ ،
الطبرَ سي ،ص.212
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.328
الصدوق ،ص.384
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.338

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

الع ّزاب(((.
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

جاء رجل إلى أبي عليه السالم فقال له :هل لك من
زوجة؟ قال :ال ،فقال أبي :ما أحب أن لي الدنيا وما فيها
وأني ُّ
بت ليلة وليست لي زوجة (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله النساء أن يتبتلن
ويعطلن أنفسهن من األزواج(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد الصمد بن بشير قال :دخلت
امرأة على أبي عبد اهلل عليه السالم فقالت :أصلحك اهلل
إ ّني امرأة متب ِّتلة فقال :وما التب ُّتل عندك؟ قالت :ال
أتز َّوج ،قال :ولم؟ قالت :ألتمس بذلك الفضل ،فقال:
انصرفي فلو كان ذلك فضالً لكانت فاطمة عليها السالم
أحق به منك إ ّنه ليس أحد
يسبقها إلى الفضل(((.
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.339
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.339
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.509
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.509
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ا َّتخذوا األهل فإ َّنه أرزق لكم((( (((.
َّ
الصدوق :قال النبي صلى اهلل عليه وآله :من
الشيخ َّ
سره أن يلقى اهلل طاهرا ً مطهَّ را ً فل َْيلْقَ ه بزوجة ،ومن ترك

َّ
التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باهلل عزَّ
وجل(((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وآله فشكا إليه الحاجة،
سع عليه (((.
فو ِّ
فقال :تز َّوج ،فتز َّوج ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

شاب من األنصار فشكا
أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ٌّ
إليه الحاجة ،فقال له :تز َّوج ،فقال الشاب :إ ّني ألستحيي
أن أعود إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،فلحقه رجل
من األنصار فقال :إنَّ لي بنتاً وسيمة ،فز َّوجها إياه ،قال:
فوسع اهلل عليه ،فأتى الشاب النبي عليه السالم فأخبره،
َّ
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.329
كون الزواج واختاذ األهل أرزق للرجل وسببًا خلروجه من
إما ألمر تكويين غييب ترغيبًا
ِّ
حد الفقر يف كثري من احلاالت ّ
الزواج،وإما ألن اختاذ األهل جيعل على الرجل
من اهلل إىل
ّ
فيحركه
مسؤولّيات أمام اهلل سبحانه وأمام نفسه وأمام اجملتمع ِّ
ذلك للعمل فريزقه اهلل رزقًا له ولزوجه وذريته.
الصدوق ،ج ،3ص.385
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.330

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :يا معشر الشباب
عليكم بالباه((( (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن إسحاق بن عمار قال :قلت ألبي
أن
عبد اهلل عليه السالم الحديث الذي يروونه الناس حق ّ
رجالً أتى النبي صلى اهلل عليه وآله فشكى إليه الحاجة
فأمره بالتزويج ففعل ،ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره
بالتزويج حتى أمره ثالث مرات؟ فقال أبو عبد اهلل عليه
السالم :هو حق ،ثم قال :الرِزق مع النساء والعيال (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:

حب من دنياكم إلاّ النساء والطيب (((.
ما أُ ُّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:

ُجعل ُقرَّة عيني في الصالة ،ول َّذتي في النساء

(((

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:

ُجعل قرَّة عيني في الصالة ،ول َّذتي في الدنيا النساء،
وريحانتي الحسن والحسين (((.
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.330
الباه :هو الزواج ،ويأتي مبعنى الغريزة اجلنسية كذلك.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.330
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.320
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.321
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص..321
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :ما
أظن رجالً يزداد في االيمان خيرا ً إلاّ ازداد ُح ّباً للنساء((( ((.

َّ
العاملي :عن أبي عبد اهلل عليه السالم
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

ب النساء (((.
قال :من أخالق األنبياء ُح ُّ

َّ
المحدِّث النوري :وقال صلى اهلل عليه وآله :يا
الشيخ ُ

معشر الشبَّان عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء((( ((.

باب :صفات النساء خيارهن وشرارهن
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
أصبحهن وجهاً ،وأقلُّهن مهرا ً (((.
أفضل نساء أمتي
ُ

َّ
الصدوق :جاء رجل إلى رسول اهلل صلى
الشيخ
َّ

َّ
تلقتني،
إن لي زوجة إذا دخلت
اهلل عليه وآله فقالّ :
1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.320
احلب للنساء هنا ولألطفال وللفقراء يف حديث آخر وللمساكني
ُّ
حب ِّب الضعفاء ،ونشر
يف أحاديث غريها قد تكون ترغيبًا ُ
الرمحة والتعاطف بني أبناء اجملتمع.
الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.22
حل ّر
ّ
ُمستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،7ص.507
الوجاء :اخلصاء ،أي أن الصوم يقلل من الشهوة عند الصائم
ويعينه على الصرب.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.324

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

وإذا خرجت شيَّعتني ،وإذا رأتني مهموماً قالت لي :ما

ُيهمك؟! إن كنت تهت ُّم لرزقك فقد تك َّفل لك به غيرك،
وإن كنت تهت ُّم بأمر آخرتك فزادك اهلل ه َّماً ،فقال رسول
عماله لها
اهلل صلى اهلل عليه وآله :إن هلل ع َّماالً وهذه من ّ

نصف أجر الشهيد((( (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن النبي صلى اهلل عليه وآله ::خير
الغ ِلمة ،عفيفة في نفسها وفرجها،
نسائكم العفيفة َ
َغ ِلمة على زوجها((( (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن جابر بن عبد اهلل قال :سمعته
يقول :كنا عند النبي صلى اهلل عليه وآله فقال :إن خير
نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها(((،
1
2
3
4

5

ي َضره الفقيه ،ج ،3ص.389
فقيه من ال حَ ْ
عمال اهلل لصالحها يف نفسها ولكونها تعمل بالصالح
كونها من ّ
وتعمل به وهو مما أمر اهلل به
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.324
ً
الغلمة على زوجها :أي الشبقة جنسيا إليه ،والراغبة به ،وهو
مما نٍّ
واحملبة بني الزوجني ّ
ويرغب الزوج بها
ميت أواصر الزواج
َّ
فتكون حياتهما مبنّية على رغبة الطرفني باآلخر.
من كانت عزيزة يف أهلها امتنع منها ما يؤدي إىل ذّلتها من
احنراف سلوكي وغريه،والذليلة مع بعلها :أي املطيعة له وهو
أمر تبتين عليه العائلة وراحة الزوج ،املتربجة مع زوجها :أي
املتجملة له وهو ما يزيده رغبة بها ويعففه مينع ُه من النظر إىل

ÏÒ

ÏÓ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

صان على
الذليلة مع بعلها ،المتبرجة مع زوجها َ
الح َ
غيره ،التي تسمع قوله وتطيع أمره ،وإذا خال بها بذلت
تب َّذلْ كَ َت َب ُّذلِ الرجل((( (((.
له ما يريد منها ،ولم َ َ
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن إبراهيم الكرخي قال :قلت ألبي
عبد اهلل عليه السالم :إن صاحبتي هلكت وكانت لي
موافقة ،وقد هممت أن أتز َّوج؟ فقال لي :انظر أين تضع
وتطلعه على دينك
نفسك ،ومن تشركه في مالكُ ،
فإن كنت ال بد فاعالً فبكرا ً تنسب إلى الخير وإلى
وسركْ ،
حسن الخلق ،واعلم أنهن كما قال:
شتى
قن
ّ
أال إن النساء ُخ ِل َ

فمنهن الغنيمة والغرام

ومنهن الهالل إذا تج ّلى

لصاحبه ،ومنهن الظالم

فمن يظفر بصالحهن يسعد

ومن ُيغبن فليس له انتقام

وهن ثالث :فامرأة ولود ودود ُتعين زوجها على
دهره لدنياه وآخرته وال ُتعين الدهر عليه ،وامرأة عقيم
ال ذات جمال وال خلق وال ُتعين زوجها على خير،

َ
الناس،احل َصان على غريه :صفة
خارج العائلة من أعراض
احملصنة على غري زوجها من الوقوع يف
ثبوت للحصن أي
َّ
االحنراف.
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.324
 2قال َّ
الشيخ اجمللسي(( :أي مل تظهر الشوق كما يظهر الرجل
بل حتفظ نفسها عند إظهار الرغبة )).أي :إلاّ على زوجها.
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وامرأة ص َّخابة ولاّ جة همازة ((( ،تستقل الكثير وال تقبل
اليسير(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل عليه
السالم قال :خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت
(((
ِست معه درع الحياء(((.
ِست َلب َ
له درع الحياء  ،وإذا َلب َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي الحسن الرضا عليه السالم

قال :قال أمير المؤمنين عليه السالم :خير نسائكم
الخمس ،قيل :وما الخمس؟ قال :الهيِّنة الليِّنة المؤاتية
التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى،
وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل
من عمال اهلل ،وعامل اهلل ال يخيب(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الرضا ،عن آبائه عليهم السالم
1

2
3

4
5

ّ
صخابة :من الصخب وهو الضوضاء أي كثرية الصخب
والكالم ،ولاّ جة :كثرية اخلروج من البيت والدخول فيه ،وقيل
همازة :تهمز
((والحة)) :أي تريد من زوجها ما ال يطيقهّ .
الناس بكثرة تعيبهم وتتكلم فيهم.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.323
مساه ((درع احلياء))لكونه حيمي املرأة من الوقوع يف
ّ
املعاصي ،واملراة الغلمة مع زوجها الشبقة معه واليت تبذل له
ما يريد حني يريد منها قد م ّر استحبابه.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.324
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.325
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مثله وزاد :والنساء جامع مجمع ((( ،وربيع مربع ،وكرب
وغل قمل ،يجعله اهلل في عنق من يشاء وينزعه
مقمع،
ّ
منه إذا شاء.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم :خير
نسائكم الطيِّبة الريح ،الطيِّبة الطبيخ التي إذا أنفقت
أنفقت بمعروف ،وإن أمسكت أمسكت بمعروف ،فتلك
عامل من ع َّمال اهلل وعامل اهلل ال يخيب وال يندم (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:

أال أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها ،العزيزة مع
بعلها ،العقيم الحقود ،التي ال تتورع من قبيح المتبرِّجة
صان معه إذا حضر ال تسمع
إذا غاب عنها بعلهاَ ،
الح َ

قوله وال تطيع أمره ،وإذا خال بها بعلها تمنَّعت منه كما
تمنع الصعبة((( عند ركوبها ،وال تقبل منه عذرا ً وال تغفر

 1قال َّ
الصدوق يف (الفقيه)(( :قال أمحد بن أبي عبد
الشيخ َّ
اهلل الْبرَ ْ ِق ِّي :جامع جممع أي كثرية اخلري خمصبة ،وربيع مربع
اليت يف حجرها ولد ويف بطنها آخر ،وكرب مقمع أي سيئة
اخللق مع زوجها ّ
وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل ،وهو
ّ
غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فال يتهيأ له أن حيذر منه
شيئًا ،وهو َمَثل للعرب)).
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.325
 3الصعبة :الدابة اليت ال تذل لصاحبها لريكبها وينتفع منها.
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له ذنباً (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن سنان قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :شرار نسائكم المقفرة
الدنسة

(((

اللجوجة

(((

(((

العاصية ،الذليلة في قومها،

العزيزة في نفسها ،الحصان على زوجها ،الهلوك((( على
غيره(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
الد َمن((( ،قيل :يا رسول اهلل وما
قال للناس :إياكم وخضراء ُ
الد َمن؟ قال :المرأة الحسناء في منبت السوء(((.
خضراء ُ

َّ
الصدوق :عن زيد بن ثابت قال :قال لي
الشيخ َّ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :يا زيد تزوجت؟ قلت:
ُّ
تستعف مع ع َّفتك ،وال تزوجن خمساً،
ال ،قال :تز َّوج
قال زيد :ومن هن؟ قال :ال تزوجن شهبرة وال لهبرة وال
1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.325
املقفرة :اخلالية ،وقد تكون خالية من أعمال اخلري ،وروي
(العقرة) أي اليت ال تلد.واملعنى متقارب يف اللفظني.
الدنسة :غري الطاهرة ،كثرية املعصية.
اللجوجة :كثرية اللجاجة وهو الكالم يف غري فائدة.
اهللوك :املتهالكة على غري زوجها تريد منه احلرام.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.326
خضراء ال ُد َمن :ا ُ
خلضرة اليت تنُبت على املزابل.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.332
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نهبرة وال هيدرة وال لفوتاً ،قال زيد :ما عرفت مما قلت
شيئاً! قال :ألستم عرباً؟! أما الشهبرة فالزرقاء البذ َّية،
وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة ،وأما النهبرة فالقصيرة
الدميمة ،وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة ،وأما اللفوت
فذات الولد من غيرك((( (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر الباقر عليه السالم
قال :أتى رجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يستأمره
في ال ِنكاح ،فقال :نعم انكح وعليك بذوات الدين َتر َِبت

(((

يداك ،وقال :إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغُ راب األعصم
الذي ال يكاد ُيقدر عليه ،قال :وما الغُ راب األعصم؟ قال:
األبيض إحدى رجليه (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
1
2

3

4

الصدوق ،ص.316
ِ
اخلصالَّ ،
قد يكون النصح بعدم الزواج من ذات الولد من الغري فلما ورد
عند العرب ((املرأة ال تنسى صاحب عذرها وقاتل ولدها))
فالزوج األول وهو صاحب العذار ينزل من املراة مبكان ال تنساه
منه أبدًا.
َت ِرَب ْت َي َد َ
اك :أي أصابت الرتاب أي مل ينل خريًا سوى الرتاب،
وهو دعاء ال يراد منه إفالس املدعو عليه بل يراد منه القول:
ال أصبت خريًا إن خالفتين .وهي طريقة العرب يف قول :هلل
َدُّرك.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص .515
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إياكم وتزويج الحمقاء
قال أمير المؤمنين عليه السالمّ :

صحبتها بالء ،وولدها ضياع (((.
فإن ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

نجب
ز ِّوجوا األحمق وال تز ِّوجوا الحمقاء فإن األحمق َي ُ
نجب (((.
والحمقاء ال َت ُ

َّ
الصدوق :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ َّ

إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها:
خير نسائكم التي ْ
بغمض((( حتى ترضى ع ّني(((.
يدي في يدك ال أكتحل ْ

َّ
الصدوق :كان النبي صلى اهلل عليه وآله
الشيخ
َّ

علي
يقول في دعائه :اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون
َّ
علي ضياعاً ،ومن زوجة تشيبني
رباً((( ،ومن مال يكون
َّ
قبل أوان مشيبي ،ومن خليل ماكر عيناه تراني ،وقلبه
شرا ً أذاعه ،وأعوذ بك
يرعاني ،إن رأى خيرا ً َدفَ َنه وإن رأى ّ

من وجع البطن (((.

َّ
العاملي :قال عليه السالم :ما أُعطي
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص .354
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص .354
أي :ال أنام حتى ترضى عنيّ .
الصدوق ،ج ،3ص.389
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
علي.
ربًا أو رباء :أي يكون له ِمنّة َّ
الصدوق ،ج.558 ،3
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
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أحد شيئاً خيرا ً من امرأة صالحة إذا رآها سرته ،وإذا أقسم
عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال:
َّ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :قال اهلل عزَّ
وجل:
إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير اآلخرة جعلت
له قلباً خاشعاً ،ولساناً ذاكرا ً ،وجسدا ً على البالء صابرا ً،
وزوجة مؤمنة تسرُّه إذا نظر إليها ،وتحفظه إذا غاب عنها
في نفسها وماله (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
ثالثة للمؤمن فيها راحة :دار واسعة تواري عورته وسوء
حاله من الناس ،وامرأة صالحة ُتعينه على أمر الدنيا
إما بموت أو بتزويج (((.
واآلخرة ،وابنة ُيخرجها ّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال أمير المؤمنين عليه السالم :تز َّوجوا سمراء عيناء
مهرها((( (((.
عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي
ُ
1
2
3
4
5

الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.39
حل ّر
ّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.327
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.328
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.335
عيناء :واسعة العينني حسنتهما ،عجزاء :ذات عجز وهو
املؤخرة .واملربوعة :من مل تكن طويلة وال قصرية.
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن المغيرة عن أبي
الحسن عليه السالم قال :سمعته يقول :عليكم بذوات
فإنهنَّ أنجب((( ((.
األوراك (((،
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أحمد بن ُمح َّمد بن عبد اهلل قال:

قال لي الرضا عليه السالم :إذا نكحت فانكح عجزاء (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن اإلمام عليه السالم :كان النبي
صلى اهلل عليه وآله إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر
يتها((( ،فإن طاب ليتها
إليها وقال للمبعوثةُ :ش ّمي ِل َ
طاب عرفها ،وانظري كعبها فإن َدر َِم

(((

كعبها َع ُظم
ُ

كعثبها(((.
ُ

1
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الوركاء :هي العجزاء.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.334
أجنب :قد يكون اإلجناب هنا مبعنى الوالدة وذوات األوراك
أنسب للوالدة وبال صعوبات قد تواجه من كانت ليست بهذه
الصفات ،وقد يكون اإلجناب مبعنى النجابة والنجابة هي صفة
جتمع الكرم والنبالة واملرؤة.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.335
مُ ّ
شي لِيتَها :الليت :صفحة العنق ،عرفها :رائحتها وطيبها،
درم كعبها :أي كثر حلم كعبها ويقال امرأة درماء :إذا كانت
كثرية حلم القدم والكعب ،والكعثب :الفرج.
َدِرَمَ :ع ُظ َم.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.335
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي الحسن الرضا عليه السالم
قال :من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة
بيضاء(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
(((
اليمن (((.
تزوجوا ال ُزرق فإنَّ فيهن ُ

َّ
الصدوق :قال اإلمام عليه السالم :إذا أراد
الشيخ َّ

أحدكم أن يتز َّوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن

وجهها ؛ فإنَّ َّ
أحد الجمالين (((.
الش ْع َر ُ

باب :استحباب اختيار نساء قريش للتزويج
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :خير نساء ركبن
أحناهنَّ على ولد
الرجال نساء قريش،
وخيرهنَّ لزوج (((.
ُ
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الحارث األعور قال :قال أمير

المؤمنين عليه السالم :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله :خير نسائكم نساء قريش ،ألطفهن بأزواجهن،
1
2
3
4
5

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.335
السمر .والُيمن :البرَ َ َكة.
الزُرقُ :
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.335
الصدوق ،ج ،3ص.388
من ال حَي َضره الفقيهَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.326
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ِ
صان على غيره،
المجون
لزوجهاَ ،
الح َ
وأرحمهن بأوالدهنَ ،

قلنا :وما المجون؟ قال :التي ال تمنع (((.

َّ
العاملي :عن الرضا ،عن آبائه عليهم
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

السالم عن النبي صلى اهلل عليه وآله قال :كل نسب
وصهر منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي(((.

باب :استحباب السعي يف التزويج
والشفاعة فيه
َّ
الصدوق :عن النبي صلى اهلل عليه وآله :ومن
الشيخ َّ
عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما ز َّو َج ُه
الحور ِ
َّ
اهلل عزَّ
العين ،كل امرأة في
وجل ألف امرأة من ُ

قصر من ُدر ٍّ وياقوت ،وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل
كلمة تكلَّم بها في ذلك عمل سنة ،قيام ليلها وصيام

نهارها ،ومن عمل في ُفرقة بين امرأة وزوجها كان عليه
غضب اهلل ولع َن ُته في الدنيا واآلخرة ،وكان حقّ اً على اهلل
أن يرضخه بألف صخرة من نار ،ومن مشى في فَ ساد ما
َّ
بينهما ولم يفرِّق كان في سخط اهلل عزَّ
وجل ولعنته في
الدنيا واآلخرة ،وحرَّم اهلل عليه النظر إلى وجهه (((.
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.326
 2وسائل ِّ
الشيخ ا ُ
الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.38
حل ّر
ّ
الصدوق ،ص.288
3
ُ
ثواب األعمال ِ
وعقاب األعمالَّ ،
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
من ز َّوج أعزباً كان ممن ينظر اهلل إليه يوم القيامة (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال أمير المؤمنين عليه السالم :أفضل الشفاعات أن
تشفع بين اثنين في ِنكاح حتى يجمع اهلل بينهما (((.
َّ
الصدوق :عن علي بن جعفر ،عن أخيه موسى
الشيخ َّ
ابن جعفر عليه السالم قال :ثالثة يستظلِّون بظل عرش
اهلل يوم القيامة يوم ال َّ
المسلم
ظل إال ِظلُّه ،رجل ز َّوج أخاه ُ
أو أخدمه أو كَ َت َم له ِس ّرا ً (((.

َّ
الشيخ ِ
ري :عن الحسن بن سالم قال :بعثني
الح ْم َي ّ

أبو الحسن موسى عليه السالم إلى ع َّمته يسألها شيئاً

كان لها تعين به ُمح َّمد بن جعفر في ِ
صداقه ،فلما
قرأت الكتاب أعطتنيه ،فإذا فيه :إنَّ هلل ِظالً يوم القيامة

ُّ
نبي ،أو
ال
نبي أو عبد أعتق عبدا ً
يستظل تحته إال ٌّ
وصي ٍّ
ُّ
كف أيمة
مؤمناً ،أو عبد قضى مغرم مؤمن ،أو مؤمن ّ
مؤمن((( (((.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.331
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.331
الصدوق ،ص.141
ِ
اخلصالَّ ،
احلمْيرَ ّي ،ص.302
ُق ْرب اإلسنادِ ،

1
2
3
4
 5أمية مؤمن :عزوبته وعدم زواجه.
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باب :استحباب اختيار الزَّوجَة الكرمية
األصل
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
قال النبي صلى اهلل عليه وآله :اختاروا ِل ُن َط ِفكُ م فإن الخال
أحد الضجيعين((( (((.
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:

ِ
أنكحوا األكفاء وانكحوا فيهم ،واختاروا ِل ُن َط ِفكُ م (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :وبإسناده قال :قام النبي صلى اهلل

ض َر َاء ِّ
الد َمنِ
عليه وآله خطيباً فقال :أيها الناس إياكم َخ ْ

ض َر َاء ِّ
الد َمنِ ؟
قيل :يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وما َخ ْ
قال :المرأة الحسناء في َم ْن َب ِ
ت السوء((( ((.
1
2

3
4
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.332
َّوجة
َّوجة ،وأخال أحدهما أي أن الز َ
الضجيعان هما الزوج والز َ
تنقل املورثات من إخوتها إىل الولد فيجب النظر إىل أخالق
فان ذلك ينتقل
َّوجة ّ
َّوجة وعائلتها عند ختري الز َ
إخوة الز َ
لألطفال بالوراثة.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.332
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.332
التحذير من املرأة احلسناء اليت يف منبت السوء ال يعين أنها
سيئة حتمًا ،بل يعين التحقّق منها ومن الظرف الذي
ستكون ِّ
تعيشه ومن أخالقها وصفاتها ،فالبيئة االجتماعّية اليت تعيشها
قد تو ّفر عوامل االحنراف وتساعد على ذلك.
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن اإلمام الصادق عليه السالم:يقول:
إنما المرأة قالدة فانظر إلى ما ُتقَ لَّده ،قال :وسمعته
يقول :ليس للمرأة َخ َطر((( ال لصالح ِتهنَّ وال لطالح ِتهنَّ ،
صالحتهنَّ فليس خطرها الذهب والفضة ،بل هي
أما
ُ
طالحتهنَّ فليس التراب
خير من الذهب والفضة ،وأما
ُ
َخ َطرها ،بل التراب خير منها (((.
َّ
الطوسي :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
الشيخ
ّ

ير فيها ما
من تز َّوج امرأة ال يتز َّوجها إال لجمالها لم َ
ُيحب ،ومن تز َّوجها لمالها  -ال يتز َّوجها إلاّ َل ُه  -وكَ َل ُه اهلل
إليه ،فعليكم بذات الدين (((.
ضي :عن النبي صلى اهلل عليه وآله:
الشريف الرَّ ّ

لميس ِمها((( (((.
ُتنكَ ح المرأة
َ

َّ
العاملي :عن النبي صلى اهلل عليه وآله
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

1

2
3
4
5

َ
اخل َطر :القيمة والثمن .واملعنى :إن املرأة الصاحلة ال يقّيمها
تستحق
الذهب والفضة فهي أفضل من ذلك،والطاحلة ال
ُّ
التثمني أص ً
ال بالذهب والفضة .فهي ّ
أقل من ذلك.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.323
الطوسي،ج ،7ص.399
َهذيب األحكام،
ت ُ
ُّ
النبوية ،الرضي ،ص.54
اجملازات
ُ
َّ
َّوجة أثرها
مليس ِمها :ألثرها ،أي من مستحبات اختيار الز َ
َ
وفعلها احلسن اجلميل.
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ٍ
ٍ
حالل غير أ َّنه أراد به
بمال
أ َّنه قال :من َنكَ ح امرأة حالالً
ورياء وسمع ًة لم يزده اهلل بذلك إلاّ ذُ ًاّل وهواناً،
فخرا ً
ً

وأقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ،ثم

يهوي به فيها سبعين خريفاً (((.
َّ
العاملي :عن النبي صلى اهلل عليه وآله
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

قال :من تز َّوج امرأة لمالها وكله اهلل إليه ،ومن تز َّوجها
لجمالها رأى فيها ما يكره ،ومن تز َّوجها لدينها جمع اهلل
له ذلك (((.
َّ
العاملي :عن أبي عبد اهلل عليه السالم
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

قال :إذا تز َّوج الرجل المرأة لجما ِلها أو لما ِلها ُو ِّكل إلى
والج َمال (((.
ذلك ،وإذا تز َّوجها لدينها َر َزقَ ه اهلل المال َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أبو جعفر عليه السالم :أتى

رجل النبي صلى اهلل عليه وآله يستأمره في ال ِنكاح ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :إنكَ ح ،وعليك بذات الدين
اك (((.
ت َي َد َ
َتر َِب ْ

َّ
العاملي :قال علي بن الحسين سيد
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

1
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4

الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.52
حل ّر
ّ
الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.51
حل ّر
ّ
الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.50
حل ّر
ّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.332
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الر ِحم ت َّو َج ُه
العابدين عليه السالم من تز َّوج هلل ولصلة َ
الملك (((.
اهلل ِبتاجِ ُ

َّ
العاملي :عن الحسين عليه السالم إن
الح ّر
الشيخ ُ
ّ
ب ذلك،
رجالً استشاره في تزويج امرأة ،فقال :ال أُ ُح ُّ
وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضاً ُمكثرا ً ،فخالف
الحسين عليه السالم وتز َّوج بها فلم يلبث الرجل حتى
أشرت عليك!
افتقر ،فقال له الحسين عليه السالم :قد
ُ
ِّ
فخل سبيلها ،فإن اهلل يعوضك خيرا ً منها ،ثم قال:
اآلن
عليك بفالنة ،فتز َّوجها فما مضى سنة حتى كثُ ر ماله
ب(((.
وولدت له ورأى منها ما ُي ِح ُّ

َّ
العاملي :قال عليه السالم :من تز َّوج
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

امرأة لجمالها جعل اهلل جمالها وباالً عليه(((.
الخالصة

قشري ،وجانب غيبي.
للزواج جانب ظاه ٌر
ّ
فالمؤمن الراغب بتعفيف نفسه ،وإثقال األرض
توحد اهلل وتوالي أولياءه وتعادي أعداءه ،واختار
بنفس
ّ
الشيخ ا ُ
 1وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.51
حل ّر
ّ
الشيخ ا ُ
 2وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.52
حل ّر
ّ
الشيخ ا ُ
 3وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.53
حل ّر
ّ
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من النساء ما اختار اهلل له وهي المؤمنة الشريفة العفيفة

ثانوية
وجعل باقي االعتبارات من مالها وجمالها أُمورا ً
ّ

حب ،ومن جعل
بارك اهلل له في زواجه ،وأراه منها ما ُي ُّ

المعيار للزواج مال المرأة عسى أن يثرى منه ،وجمالها
عسى أن يكون مؤ ِنسه الوحيد في الدنيا ،ولم يسلِّم لما
أراده اهلل له ،جعل اهلل المال والجال وباالً عليه وشؤماً،
فإياك أن تكون من
ير البركة في النفس
َ
ولم َ
والو َلدّ ،
البراقة في
ُ
غترين بأهل الدنيا الباحثين عن المظاهر ّ
الم ّ

الدنيا ،التاركين للثمرة المباركة التي ُتعينه حتى بعد
وجة المؤمنة لدينها جمع اهلل له
وفاته ،فمن اختار الزَّ َ
والج َمال وبارك له في اختياره.
المال َ

ومن أفضل االختيار للمؤمن اختيار المؤمنة العفيفة

ور ِحمها منه ،فهو زواج مبارك،
الر ِحم إليمانها َ
من ذوات َ
أراد اهلل به المؤمن وجه اهلل من طلب العفاف وصلة
وأي طاعة؟!.
الر ِحم وهو طاعة ُّ
َ
وتشبيه المعصوم عليه السالم للمرأة بالقالدة
تشبيه في مكانه ،ألن الرجل بعد ازدواجه بالمرأة صارت
المرأة في ُعهدته ،وهو القيِّم عليها ،فكل صالح تأتيه
تكس ُبه يكون عليها
يكون لها ولزوجها ،وكل سيء
َ
وعلى زوجها ،فهي قالدة في عنق صاحبها ،إن كانت

ÑÎ

ÑÏ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

القالدة جميلة عبَّرت أجمل تعبير عن ذوق من يلبسها،
وزادته ُحسناً فوق محاسنه ،وإن كانت قبيحة أساءت إلى
البسها وجلبت له السيء من القول ،فكذلك الصفات
التي تملكها المرأة بالنسبة لمن يتز َّوجها .لذا فالتسليم
للصفات التي يأمرنا بها اهلل عن طريق ُر ُس ِله وأوليائه،
تزيد اإلنسان بهاء إذا ا َّت َب َعها ،وتعينه على دينه ودنياه
وتعمر له آخرته.
ُ

باب :كراهة تزويج شارب اخلمر
واملخنَّث
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
شارب الخمر إن مرض فال تعودوه وإن مات فال تحضروه،
وإن شهد فال تزكّ وه وإن َخ َطب فال تز ِّوجوه وإن سألكم
أمانة فال تأتمنوه(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من شرب الخمر بعد
ما حرَّمها اهلل على لساني فليس بأهل أن ُيز َّوج إذا
َخ َطب(((.

 1الكايف،ال ُكليين ،ج ،6ص.397
 2الكايف،ال ُكليين ،ج ،5ص.348
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َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :من
ز َّوج كريمته من شارب خمر فقد قطع َر ِح َمها(((.

َّ
الصدوق :عن الحسين بن بشار الواسطي قال:
الشيخ َّ

إن لي قرابة قد
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السالمّ :
إلي وفي ُخلُقه سوء ،قال :ال تزوجه إن كان سيِّئ
ب َّ
َخ َط َ
الخُ لُق (((.
الشريف علي بن جعفر :عن أخيه ،قال :سألته إن
غالم فيه ِلين ،وأبوه ال بأس به؟ قال :إذا لم
زوج ابنتي
ٌ
الخ َنث) (((.
يكن فاحشة فز ِّوجه( .يعني َ

باب حُرمة تزويج الناصيب وكراهة
تزويج املخالف
الشيخ النوري في المستدرك :عن أبي جعفر محمد
ابن علي (عليهما السالم) ،أنه قال في حديث :فأما أهل
النصب آلل بيت محمد عليهم السالم والعداوة لهم ،من
المباينين بذلك المعروفين به ،الذين ينتحلونه ديناً ،فال
توادوهم ،وال تناكحوهم (((.
تخالطوهم ،وال
ّ
1
2
3
4

الكايف،ال ُكليين ،ج ،5ص.348
الصدوق ،ج ،3ص.409
من ال حيضره الفقيهَّ ،
علي بن جعفر ،ص.188
مسائل ّ
مستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،14ص.434
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الشيخ النوري في المستدرك :عن الفضيل بن يسار
قال :سألت أبا جعفر عليه السالم ،عن مناكحة الناصب
والصالة خلفه ،فقال :ال ُتناكحه ،وال ُت ِّ
صل خلفه (((.
الشيخ النوري في المستدرك :عن النضر ،عن ابن
سنان ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم ،عن الناصب
الذي قد ُعرف نصبه وعداوته ،هل يزوجه المؤمن وهو
قادر على رده؟ قال :ال يتزوج المؤمن ناصبة ،وال يتزوج
الناصب مؤمنة ،وال يتزوج المستضعف مؤمنة (((.
الشيخ النوري في المستدرك :عن زرارة ،عن أبي عبد
اهلل عليه السالم ،قال :تز َّوجوا في ُ
الشكّ اك وال تز ِّوجوهم،
ألن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه (((.
الشيخ النوري في المستدرك :عن الفضيل بن يسار

إن المرأتي أُختاً
قال :قلت ألبي جعفر عليه السالمّ :
مسلمة ال بأس برأيها ،وليس بالبصرة أحد ،فما ترى في
تزويجها من الناس؟ فقال :ال تزوجها إال ممن هو على
رأيها ،وتزويج المرأة ليست بناصبية ال بأس به(((.
 1مستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،14ص.439
 2مستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،14ص.439
ُ 3
املعين بهم :من ليسوا على والية املعصومني
الش ّكاك :قد يكون
ّ
عامة الناس.
وليسوا على عدائهم ،بل هم من ّ
 4مستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،14ص.439
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المحدث النوري في المستدرك :عن زرارة قال :قلت
َّ
تحل لي أن أتزوج
ألبي جعفر عليه السالم :أتخ َّوف أن ال
البله
صبيَّة من لم يكن على مذهبي ،فقال :ما يمنعك من ُ
من النساء الآلتي ال يعرفن ما أنتم عليه وال ينصبن!؟.

باب أ ّنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار
الزوج الذي يُرضى خُ ُل ُقه ودينُه
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
إذا جاءكم من ترضون ُخلُقَ ه ودينه فز ِّوجوه ،قلت :يا
رسول اهلل ،وإن كان دنيَّاً في َن َسبِه؟ قال :إذا جاءكم من

ترضون ُخلُقَ ه ودينه فز ِّوجوه ،إلاَّ تفعلوه تكن فتنة في
األرض وفساد كبير (((.

َّ
العاملي :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

ِق ،فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد َّ
وآله :ال ِنكاح ر ٌّ
أرقها،
فلينظر أحدكم لمن ُير َّ
ِق كريمته((( (((.

َّ
الطوسي :عن علي بن مهزيار قال :كتب
الشيخ
ّ

علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السالم في أمر بناته
وأنه ال يجد أحدا ً مثله ،فكتب إليه أبو جعفر عليه السالم:
 1الكايف،ال ُكليين ،ج ،5ص.347
الشيخ ا ُ
 2وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ص.79
حل ّر
ّ
الشر املأمول اخلري.
 3وفيه ترغيب إىل تزويج املؤمن املأمون ِّ
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فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك ال تجد أحدا ً مثلك،
فال تنظر في ذلك ِ
رح َمك اهلل ،فإن رسول اهلل صلى

اهلل عليه وآله قال :إذا جاءكم من ترضون ُخلُقَ ه ودينه
فز ِّوجوه ،إلاّ تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير(((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الحسين بن بشار الواسطي

قال :كتبت إلى أبي جعفر عليه السالم أسأله عن ال ِنكاح؟
فكتب إلي :من خطب إليكم فرضيتم دي َنه وأمانته
فز ِّوجوه ،إلاّ تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير(((.
َّ
الصدوق :عن الحلبي قال:
الشيخ َّ

قال الصادق عليه السالم :ال تتز َّوجوا المرأة
المستع ِلنة بالزنا .وال ُتز ِّوجوا الرجل المستعلن بالزنا ،إال
ُ
أن تعرفوا منهما التوبة(((.
َّ
الط َبرسي :روي أن رجالً جاء إلى الحسن عليه
الشيخ َ
السالم يستشيره في تزويج ابنته؟ فقال :زوجها من رجل
تقي ،فإنه إن أحبَّها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها (((.
ٍّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

1
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4

الطوسي ،ج ،8ص.58
َهذيب األحكام،
ت ُ
ُّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.347
الصدوق ،ج ،3ص.405
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
َمكاِر ُم األخالقَ ،
الطبرَ سي ،ص.204
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الكفؤ أن يكون عفيفاً وعنده يسار((( (((.
ُ
الخالصة

ِ
الخاطب أن يكون صاحب ُخل ٍُق،
المطلوب في
المالية  -قادر
ودينٍ  ،وعنده يسار ،أي أ ّنه  -من الناحية
ّ

وجة ،من
على اإليفاء بواجبات الزواج من النفقة على الزَّ َ
المأكل والمشرب والملبس والطبيب ،فمن لم يكن بهذه
الشروط ال يجوز تزويجه.
السيئ لم
فإ َّنهم إن قبلوا تز َّويج صاحب الخُ لُق
ّ

يؤمن أن ُيهين ابنتهم ،ويضربها ،ويهينهم هم أيضاً
َ
اجتماعية
بسبِّهم بذنبها ،ومن هنا ستنشأ مشاكل
ّ
خاص بهذه العائلة التي أصبحت
كثيرة ،منها ما هو
ٌّ
وجة المسكينة تحت رحمة ذلك الزوج
فيها تلك الزَّ َ
القاسي ،ومنها ما هو عا ٌّم ويشمل المجتمع ككُ ل.
فلو كان التزويج بال هذا الشرط لم يحتج بعض
السيئ إلى إصالح أنفسهم وترك حياة
أصحاب الخُ لُق
ّ

تتزوج
األنانية وال َن َزق والطيش ،فهم يرون أنَّ النساء
ّ
ّ
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.347
 2اليسار ليس الثراء بل هو تيسري األمور املالية ،وهذا غري
الغنى والثراء.
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حتى من كان على شاكلتهم ،وهذا ال يعني أن كل
محاولة إلصالح النفس تنجح  -وإن كانت المحاوالت
الجادَّة تنجح حتماً  -ولكن الكثير منها تنجح ،أو أ َّنها
تؤسس للنجاح مستقبالً.
ولو كان التزويج يجوز لكل أحد حتى من لم يكن
محافظاً على دينه ،لم يكن هناك ارتداع عن محارم
اهلل عند الكثيرين ،ولكان أهل الفتاة معينين بصورة

أو ُ
بأخرى على استمرار بعض المنحرفين بممارساتهم
المحرَّ َمة التي َغ َل َبهم عليها الشيطان.
ُ

ولو جاز تزويج فاقد الدين والخُ لُق وشارب الخمر

والمخنَّث لرأيت الكثير من النساء ِ
يعشن حياة البؤس
ُ

ِ
الشرعية
والظلْم تحت يد من ال تردعه النصوص
والشدَّة
ُ
ّ
العامة وال الحياء وال التقاليد .ومن هنا فمن
وال األخالق
ّ

زوج هؤالء فقد قَ َطع َر ِح َمه وتخ ّلى عنه حين أعطى
ّ
ألمثالهم وهو يعلم ما ستواجه هذه الفتاة الضعيفة

والتي ستعاني لباقي ُعمرها في حياة قد يكون
الموت أرحم منها ،من هنا تجد الحاالت المألوفة في
المجتمعات الجاهلة تقود إلى يأس الفتاة من الحلول
اله َرب عسى أن تجد الراحة
وت َّتجه إلى االنتحار أو إلى َ

إما عذاب
ِم ّما تعاني ،فتقع فيما هو أكثر بؤساً وعذاباًّ ،
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وإما أن تهرب
اهلل سبحانه وتعالى عند قتلها لنفسهاّ ،

فيستغ ّلها مجتمع الجريمة وتقع فريسة االسترقاق
لعة في السوق ،وال حول وال ق َّوة إلاّ
المعاصر ُ
وتصبح ِس َ
العلي العظيم.
باهلل
ِّ

باب :استحباب صالة ركعتني ملن أراد
التزويج والدعاء باملأثور عند ذلك
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير قال :قال أبو عبد اهلل
عليه السالم :إذا تز َّوج أحدكم كيف يصنع؟ قال :قلت
فلي ِّ
صل
له :ما أدري ُجعلت فداك ،قال :إذا ه َّم بذلك ُ
ركعتين ويحمد اهلل ويقول(( :اللهم إني أريد أن أتز َّوج،
ِ
فأقدر لي من النساء أعفّ هن فرجاً وأحفظهن
اللهم
لي في نفسها وفي مالي ،وأوسعهن رزقاً وأعظمهن
بركة ،وأقدر لي منها ولدا ً طيبِّاً تجعله خلفاً صالحاً في

حياتي وبعد موتي)) فإذا أُ ِ
دخلت عليه فليضع يده

على ناصيتها ويقول(( :اللهم على كتابك تزوجتها،
فر َجها فإن
وفي أمانتك أخذتها ،وبكلماتك استحللت ْ
سوياً ،وال تجعله
قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً
ّ

ِشرك شيطان)) قلت :وكيف يكون ِشرك شيطان؟

ض َره
إن الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه َح َ
فقالّ :
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فإن هو ذكر اسم اهلل تن َّحى الشيطان عنه وإن
الشيطانْ ،
فعل ولم يس ِّم أدخل الشيطان َذكَ َره فكان العمل منهما
جميعاً والنطفة واحدة ،قلت :فبأي شيء ُيعرف هذا
وبغضنا (((.
جعلت فداك؟ قال :بحبِّنا ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد الرحمن بن أعين قال:

سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :إذا أراد الرجل
ُ
فليقل :أقررت بالميثاق الذي أخذ اهلل
أن يتز َّوج المرأة
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (((.

باب ما جيوز النظر إليه من املرْ َأة ملن يريد
الزواج
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن ُمح َّمد بن مسلم قال :سألت أبا

جعفر عليه السالم عن الرجل يريد أن يتز َّوج المرأة أينظر
إليها؟ قال :نعم ،إنما يشتريها بأغلى الثمن(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
ِ
ومعاص َمها إذا أراد أن
ال بأس بأن ينظر إلى وجهها

يتز َّوجها (((.
1
2
3
4

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،3ص.484
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.502
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.365
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.365

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الحسن بن السري قال :قلت
ألبي عبد اهلل عليه السالم :الرجل يريد أن يتز َّوج المرأة،
يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال :نعم ال
بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتز َّوجها ،ينظر
إلى خلفها وإلى وجهها (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم،
قال :قلت :أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر
إلى شعرها ومحاسنها؟ قال :ال بأس بذلك إذا لم يكن
متل ِّذذا ً(((.
َّ
الطوسي :عن يونس بن يعقوب قال :سألت
الشيخ
ّ

أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل يريد أن يتز َّوج المرأة
وأحب أن ينظر إليها؟ قال :تحتجز((( ثم لتقعد وليدخل
فلينظر قال :قلت :تقوم حتى ينظر إليها؟ قال :نعم،
أحب أن تفعل (((.
قلت :فتمشي بين يديه؟ قال :ما
ُّ
عن يونس بن يعقوب قال :قلت ألبي عبد اهلل
عليه السالم :الرجل يريد أن يتز َّوج المرأة ،يجوز له أن
1
2
3
4

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.365
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.365
احلجزة :اإلزار ،وحتتجز أي تلبس اإلزار ،واإلزار ثوب شامل
جلميع البدن.
الطوسي ،ج ،7ص.448
َهذيب األحكام،
ت ُ
ُّ
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وتر َّفق له الثياب((( ألنه يريد أن
ينظر إليها؟ قال :نعم ُ
يشتريها بأغلى الثمن (((.

باب استحباب ختفيف مؤنة التزويج
وتقليل املهر وكراهة تكثريه
َّ
الطوسي :عن ُمح َّمد بن مسلم ،عن أبي عبد
الشيخ
ّ

اهلل عليه السالم قال :الشؤم في ثالثة أشياء :في الدابة
وعسر
والمرأة والدار ،فأما المرأة فشؤمها غالء مهرها ُ

ولدها ،وأما الدا َّبة فشؤمها كثرة ِعل ِلها وسوء ُخلُقها،
وأما الدار فشؤمها ِ
وخ ْبث جيرانها (((.
ضيقها ُ

َّ
العاملي :عن أبي عبد اهلل عليه السالم
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

قال :من َب َركَ ة المرأة ِخ َّفة مؤنتها وتيسير ولدها ((( ،ومن
شؤمها شدَّة مؤنتها وتعسير ولدها ((( ((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن السكوني ،عن أبي عبد اهلل عليه
السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :أفضل

1
2
3
4
5
6

ُّ
الرتفق بالثياب ليعلم التفاصيل إمجا ًال.
الصدوق ،ج،2ص.500
علل الشرايعَّ ،
الطوسي ،ج ،7ص.339
َهذيب األحكام،
ت ُ
ُّ
ويف بعض النسخ :تيسري والدتها.
العاملي ،ج ،20ص.112
احلر
وسائل الشيعةُّ ،
ّ
ويف بعض النسخ :تعسري والدتها.
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أصبح ُهنَّ وجهاً (((وأقلَّهن مهرا ً (((.
نساء أ َّمتي
ُ
فائدة

وجة المغالية بالمهر قد يكون السعي
الشؤم في الزَّ َ

لغالء المهر من أهلها ،ظنَّاً منهم أ ّنهم يجعلون منزلتها

عزيزة عند زوجها وأهل الزوج ،وقد يكون المهر الغالي
طلباً منها هي سعياً للفخر والتعالي بين قريناتها من
الفتيات ،وشؤمها على نفسها وزوجها أنها ذات مه ٍر
ٍ
الب َركة ،لم يكن على السنَّة التي مشى
مرتفعٍ ،
خال من َ
الب َشر ،ومظاهر الشؤم
عليها المعصومون وهم أفضل َ
عليها قد تكون في نفسها ،فهي تعلم أنها تخالف أمر
اهلل بتواضع المهور وتيسير التزويج ،وهذا قد يجعلها
قريبة من الشيطان بعيدة عن الرحمن مع كل مضاعفات
ذلك في نفسها.
وقد تكون مظاهر الشؤم على زوجها فقد ُيبغضها

لمعرفته بأ َّنها وأهلها شرطوا شروطاً ماليَّة قاسية،
أجهدته وأهله حتى وفى بما يريدون ،ومن هنا فقد
تكون نظرته إليها مشوبة باالستصغار ألنها لم ُترِد
 1صباحة الوجه :مجالُه.
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.324
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الزوج لما يريده اهلل منها من طلب التعفيف والولد
الصالح واستعمار الدنيا بالمؤمنين ،بل أضافت الطمع
واغتنمت الفرصة لطلب المال المبالغ فيه من الزوج.
وقد تكون مظاهر الشؤم على َو َل ِدها ،فقد يكون

َّ
عاقاً ليس بصالح ،وما شابه ذلك من مظاهر الشؤم التي
المغالى فيه.
قد تصاحب المهر ُ

باب :كراهة التزويج والقمر يف العقرب
ويف حماق الشهر
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :من تز َّوج امرأة

الحسنى (((.
ير ُ
والقمر في العقرب لم َ
قال :وروي أنه يكره التزويج في ُمحاق الشهر.
عن عبد العظيم بن عبد اهلل الحسنى ،عن علي بن
ُمح َّمد العسكري عن آبائه عليهم السالم  -في حديث -
الحسني ،وقال:
قال :من تز َّوج والقمر في العقرب لم َي َر ُ

الو َلد.
لسقط َ
من تز َّوج في ُمحاق الشهر فليسلِّم َ
وروي عن اإلمام الرضا عليه السالم كذلك.

 1اهليئات الفلكّية هلا تأثري بإذن اهلل على اخللق ،روي عن محُ َّمد بن
حييى اخلثعمي ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن النجوم
حق هي؟ قال لي :نعم ،فقلت له :ويف األرض من يعلمها؟ قال :نعم،
ويف األرض من يعلمها( .حبار األنوار ،اجمللسي ،ج 55ص)249

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

باب :كراهة التزويج يف ساعة حارة وعدم
حترميه
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن ضريس بن عبد الملك قال:
أن رجالً تز َّوج في ساعة حارَّة
بلغ أبا جعفر عليه السالم ّ
عند نصف النهار ،فقال أبو جعفر عليه السالم :ما أراهما
ي َّت ِفقان فافترقا (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن زرارة ،عن أبي جعفر عليه السالم
أ ّنه أراد أن يتز َّوج امرأة فكره ذلك أبوه ،قال :فمضيت
فتز َّوجتها حتى إذا كان بعد ذلك ُزرتها فنظرت فلم
َأر ما يعجبني ،فقمت أنصرف فبادرتني القيِّمة الباب
علي ،فقلت :ال تغلقيه ،لك الذي تريدين ،فلما
لتغلقه
َّ
رجعت إلى أبي أخبرته باألمر كيف كان ،فقال :يا بني
إنه ليس عليك إلاّ نصف المهر ،وقال :أنت تزوجتها في
ساعة حارَّة (((.

باب كراهة تزويج الصغار
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن هشام بن الحكم ،عن أبي عبد
اهلل عليه السالم أو أبي الحسن (عليهما السالم) قال :قيل
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.366
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.366

ÒÒ

ÒÓ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

له :إنا نز ِّوج صبياننا وهم صغار((( فقال :إذا ُز ِّوجوا وهم
صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (((.

باب كراهة الدخول ليلة األربعاء
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :ليس
للرجل أن يدخل بامرأة ليلة األربعاء (((.

باب :استحباب التزويج وزفاف العرائس
ليال والتكبري عند الزفاف
َّ
الصدوق :عن النبي صلى اهلل عليه وآله قال:
الشيخ َّ
ال سهر إال في ثالثُ :مته ِّجد بالقرآن ،أو في طلب العلم،
أو عروس ُتهدى إلى زوجها (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال:

قال :يا ميسر تز َّوج بالليل فإن اهلل جعله َسكَ ناً ،وال تطلب

َّ
إن للطارق
لحقاً
حاجة بالليل فإن الليل ُمظلم ،ثم قالّ :
عظيماً ،وإن للصاحب َّ
لحقاً عظيماً (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
1
2
3
4
5

سن الفطام.
النهي هنا عن تزويج الصبيان وهم من مل يصلوا ّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.398
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.366
الصدوق ،ص.112
ِ
اخلصالَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.367
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ضحى(((.
ز ُّفوا عرائسكم ليالً وأطعموا ُ
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي الحسن الرضا عليه السالم،
قال :سمعته يقول في التزويج قال :من السنة التزويج
ألن اهلل جعل الليل َسكَ ناً ،والنساء إنما ُهنَّ
بالليلّ ،
َسكَ ن(((.

َّ
الصدوق :عن جابر بن عبد اهلل قال :لما زوج
الشيخ َّ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فاطمة من علي (عليهما
السالم) أتاه أُناس فقالوا له :إ ّنك قد ز َّوجت علياً بمهر

خسيس! فقال :ما أنا ز َّوجته ،ولكن اهلل ز َّوجه  -إلى أن
قال - :فلما كان ليلة الزفاف أتى النبي صلى اهلل عليه
وآله ببغلة الشهباء وثنى عليها قطيفة ،وقال لفاطمة:
اركبي وأمر سلمان أن يقودها ،والنبي صلى اهلل عليه وآله
يسوقها فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي
صلى اهلل عليه وآله وجبة((( فإذا بجبرئيل في سبعين
ألفاً وميكائيل في سبعين ألفاً ،فقال النبي صلى اهلل
ُّ
نزف
عليه وآله ما أهبطكم إلى األرض؟ فقالوا :جئنا
فاطمة إلى زوجها ،وكبَّر جبرئيل وكبَّر ميكائيل وكبَّرت
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.366
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.366
 3الَو ْجَبة :صوت السقوط.
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فو ِ
ضع التكبير
المالئكة وكبَّر ُمح َّمد صلى اهلل عليه وآلهُ ،
على العرائس من تلك الليلة (((.

باب استحباب التهنية بالتزويج وكيفيتها
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل البرقي رفعه قال:
لما ز َّوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فاطمة عليها
السالم قالوا :بالرفاء والبنين ،فقال :ال بل على الخير
والبركة (((.
ستحب في أسبوع العرس
ما ُي
ُّ

َّ
الصدوق :عن أبي سعيد الخدري في وصية
الشيخ َّ
النبي صلى اهلل عليه وآله لعلي عليه السالم ،أنه قال:

والخل والكزبرة
وامنع العروس في أُسبوعك من األلبان
ّ
والتفّ اح الحامض من هذه األربعة األشياء ،فقال علي
عليه السالم :يا رسول اهلل وألي شيء أمنعها من هذه
ُ
ويبرد من هذه
يعقم
الر ِحم
ُ
األشياء األربعة؟ قال :ألن َ
األشياء األربعة عن الولدَ ،و َلحصير في ناحية البيت خير
من امرأة ال تلد ،فقال علي عليه السالم :يا رسول اهلل ،ما
ِّ
تمنع منه؟ قال :إذا حاضت على الخل لم تطهر
الخل
بال
ُ
ُ
الصدوق ،ج ،3ص.401
 1فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.568
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أبدا ً بتمام ،والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدِّد
عليها الوالدة ،والتفّ اح الحامض يقطع حيضها فيصير
داء عليها (((.
ً

َاع :مستحبات ومكروهات
آداب الْ ِجم ِ
وحمرمات

ِّ
الذ ْك ُر الشرعي عند الد خول بالزوجة

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير قال :سمعت رجالً وهو
يقول ألبي جعفر عليه السالم :إ ّني رجل قد أسننت وقد
تز َّوجت امرأة بِكرا ً صغيرة ولم أدخل بها ،وأنا أخاف إذا
علي فرأتني أن تكرهني لخضابي ِ
وك َبري ،فقال
َد َخ َلت
َّ
فمرهم قبل أن تصل
أبو جعفر عليه السالم :إذا دخلت ُ
ِّ
متوضية ،ثم أنت ال تصل إليها حتى
إليك أن تكون

ِّ
ِّ
َّ
وصل على ُمح َّمد وآل
وصل ركعتين ،ثم م ِّجد اهلل
توضأ
ومر من معها أن يؤ ِّمنوا على دعائك،
ُمح َّمد ،ثم ُ
ادع اهلل ُ
قل:
((اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ،وأرضني بها
واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتالف فإنك ُتحب

الصدوق ،ج ،3ص.522
 1فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
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الحالل وتكره الحرام)) ثم قال :واعلم أن ُ
األلف من اهلل،
َّ
أحل اهلل (((.
والفرك((( من الشيطان ليكرِّه ما

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل عليه

السالم قال :إذا دخلت بأهلك فخُ ذ بناصيتها واستقبل
ُ
أخذتها ،وبكلماتك
وقل :اللهم بأمانتك
القبلة
ُ
استحللتها ،فإن قضيت لي منها ولدا ً فاجعله مباركاً
تقياً من شيعة آل ُمح َّمد ،وال تجعل للشيطان فيه ِشركاً
ّ

وال نصيباً (((.

عدم االستعجال

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن ابن القداح ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :إذا
جامع أحدكم أهله فال يأتيهن كما يأتي الطير ،ليمكُ ث
وليلبث((( .قال بعضهم :وليتلبَّث.
ُ

َّ
الصدوق :عن علي عليه السالم قال :إذا أراد
الشيخ َّ

أحدكم أن يأتي زوجته فال يع ِّجلها فإن للنساء حوائج(((.
ال َف ْرك :الُبغض.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.500
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،3ص.482
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.495

1
2
3
4
الصدوق ،ص.637
ِ 5
اخلصالَّ ،
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المالعبة والمداعبة

الشريف علي بن جعفر :قال :سألت أبا الحسن
موسى عليه السالم عن الرجل يقبِّل ُقبِل امرأته؟ قال:
ال بأس (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبيد بن زرارة قال :كان لنا جار

شيخ له جارية فارهة قد أُعطي بها ثالثين ألف درهم،
وكان ال يبلغ منها ما يريد وكانت تقول :اجعل يدك كذا
شفري فإني أجد لذلك لذة ،وكان يكره أن يفعل
بين
َّ
ذلك فقال لزرارة :سل أبا عبد اهلل عليه السالم عن هذا؟
فسأله فقال :ال بأس أن يستعين بكل شيء من َج َس ِده

عليها ،ولكن ال يستعين بغير َج َس ِده عليها (((.

َّ
إن
الشيخ
َّ
الصدوق :قال الصادق عليه السالمّ :

أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ،فلو أصابت
زنجياً
ّ

لت َشبَّثَ ت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة
َ
أطيب لألمر((( ((.
فإنه
ُ
1
2
3
4

الكايف ،ال ُكليين،ج ،5ص.497
الكايف ،ال ُكليين،ج ،5ص.497
الصدوق ،ج ،2ص.559
فقيه من ال حَي َضره الفقيهَّ ،
وصول املرأة ملرحلة النشوة أبطأ من الرجل لذلك ترى
اع ،حتى حيصل الغرض
املعصومني ينصحون ّ
مبقدمات الجْ ِ َم ِ
َّوجة بزوجها.
من الزواج وهو اكتفاء الرجل بزوجته واكتفاء الز َ
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم قال :ليس شيء تحضره المالئكة إال الرهان
ومالعبة الرجل أهله (((.
َّ
العاملي :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

وآله :ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ،ثم
قال :كل لهو المؤمن باطل إال في ثالث :في تأديبه
الفرس ،ورميه عن القوس ،ومالعبته امرأته فإنهن
حق(((.
َّ
الشيخ ِ
ري :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
الح ْم َي ّ
ثالثة من الجفاء :أن يصحب الرجل الرجل فال يسأله عن
اسمه وكنيته ،وأن يدعى الرجل إلى طعام فال يجيب وأن
يجيب فال يأكل ،ومواقعة الرجل أهله قبل المالعبة(((.
النهي عن استقبال أو استدبار ِ
القبلة في ال ِْج َماعِ

َّ
الطوسي :عن ُمح َّمد بن العيص أنه سأل أبا
الشيخ
ّ

عبد اهلل عليه السالم فقال له :أجامع وأنا ُعريان؟ فقال:
ال وال ُمستقبل القبلة وال ُمستدبرها (((.
 1الكايف ،ال ُكليين،ج ،5ص.49
الشيخ ا ُ
 2وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.119
حل ّر
ّ
احلمْيرَ ّي ،ص.160
ُ 3ق ْر ُب اإلسنادِ ،
الطوسي ،ج ،7ص.412
َهذيب األحكام،
 4ت ُ
ُّ

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

ٌ
مكروهة
هيئات
ٌ

َّ
الصدوق :عن جعفر بن ُمح َّمد ،عن آبائه
الشيخ
َّ
عليهم السالم عن النبي صلى اهلل عليه وآله قال :إذا
ُت ِ
فإن
جامع الرجل والمرأة فال يتعرَّيان ِفعل الحمارين
ّ
المالئكة تخرج من بينهما إذا فعال ذلك (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم في
الرجل ينظر إلى امرأته وهي ُعريانة ،قال :ال بأس بذلك،

وهل الل َّذة إال ذلك (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي حمزة قال :سألت أبا عبد اهلل
عليه السالم أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟
قال :ال بأس (((.
َّ
الصدوق :عن سماعة قال :سألته عن الرجل
الشيخ َّ
ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال :ال بأس به ،إال
أ َّنه يورث العمى((( (((.
َّ
الخيرات
الصدوق :قال الصادق عليه السالم:
الشيخ َّ
َ

1
2
3
4
5

الصدوق ،ج،2ص.518
ِعلل الشرايعَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.497
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.497
يورث العمى يف الولد.
الصدوق ،ج ،2ص.515
ِعلل الشرايعَّ ،
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وهنَّ أجمل من الحور ِ
العين،
الحسان من نساء أهل الدنياُ ،
وال بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة (((.
َّ
الصدوق:
الشيخ َّ
وفي وصيَّة النبي صلى اهلل عليه وآله لعلي عليه
السالم قال :وال ينظر أحد إلى فرج امرأته ،وليغُ َّ
صره
ض َب َ

عند ا ْلجِ َماعِ فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد(((.
َّ
الصدوق:
الشيخ َّ

عن الصادق عليه السالم عن آبائه قال :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله  -في حديث  :-وكره النظر إلى
فروج النساء ،وقال :إنه يورث العمى ،وكره الكالم عند
(((
المجامعة تحت
ا ْلجِ َماعِ  .وقال :إنه يورث الخرس  ،وكره ُ

الصدوق ،ج ،3ص .496
 1فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الصدوق ،ج ،3ص .552
 2فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
 3قد يكون السبب :إن ما ميأل ِفكر الرجل وقت العالقة اجلنسية
ينطبع يف كل ما له عالقة بالعملية يف تلك اللحظة ،ومنه املاء
النازل واحليوانات املنوّية ،ومن هنا فلو كان الرجل صاحب املاء
اع مع خصوصية الظروف
ناظرًا للفرج أو متكلِّمًا خالل الجْ ِ َم ِ
اليت تناسب وحتيط بالعالقة الشرعّية عادة من وجوب السرت
 وما يالزم ذلك  -فهذا كله قد ينطبع يف احليوانات املنوّيةالنازلة فعند حصول احلمل منها يكون الطفل حام ً
ال لصفات
مالبسات تلك اهليئة من النظر أو الكالم فيولد أعمى أو
أخرس ،واهلل أعلم.
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السماء((( (((.
َّ
الصدوق :عن جعفر بن ُمح َّمد ،عن آبائه
الشيخ َّ
عليهم السالم  -في وصية النبي صلى اهلل عليه وآله

لعلي عليه السالم  -قال :يا علي كره اهلل ُأل َّمتي العبث
في الصالة والمنِّ في الصدقة ،وإتيان المساجد ُج ُنباً،
والضحك بين القبور ،والتط ّلع في الدور ،وال َن َظر إلى فروج
النساء ألنه يورث العمى ،وكره الكالم عند ا ْلجِ َماعِ ألنه

الخ َرس (((.
يورث َ

األوقات المكروهة للجماع

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال:
قلت له :هل يكره ا ْلجِ َماعِ في وقت من األوقات وإن كان
حالالً؟ قال :نعم ما بين طلوعِ الفَ ْجر إلى طلوع الشمس(((،

الصدوق ،ج ،3ص .556
 1فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
 2كراهة اجملامعة حتت السماء قد تكون هي املرادة من كراهة
اع ُعريانني يف األحاديث يف صدر الباب.
الجْ ِ َم ِ

الصدوق ،ج ،3ص .556
 3فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
 4قد تكون الكراهة بني وقت الفجر إىل طلوع الشمس ألنه
وقت انتشار الشياطني كما ورد ،وقد أمرنا املعصومون يف هذه
شرها ،يقول اإلمام الصادق
األوقات بالتسبيح واالستعاذة من ِّ
عليه السالم(( :إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنَّة
واجبة مع طلوع الفجر واملغرب تقول :ال إله إال اهلل وحده ال

ÓÒ
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ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ،وفى اليوم الذي
تنكسف فيه الشمس ،وفى الليلة التي ينكسف فيها
القمر ،وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح
السوداء ،والريح الحمراء ،والريح الصفراء ،واليوم والليلة
شريك له ،له امللك وله احلمد حييي ومييت ،ومييت وحييي،
وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير  -عشر
مرات  -وتقول :أعوذ باهلل السميع العليم من همزات الشياطني
وأعوذ بك رب أن حيضرون ،إن اهلل هو السميع العليم  -عشر
مرات  -قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فإن نسيت قضيت كما
تقضي الصالة إذا نسيتها)).
وقد روى َّ
الشيخ املفيد رمحه اهلل عن أبي مريم عن أبي عبد اهلل
أو عن أبي جعفر عليهما السالم صلوات اهلل ورمحته ،عن
جابر بن عبد اهلل قال(( :قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلمِّ :
مخروا آنيتكم ،وأوكوا أسقيتكم ،وأجيفوا أبوابكم،
واحبسوا مواشيكم وأهاليكم من حيث جتب الشمس إىل أن
يذهب فحمة العشاء .إن الشياطني ال تكشف غطاء ،وال ُّ
حتل
ُرسل من حيث جتب الشمس ،وأطفؤوا
وكاء ،وإن الشياطني ت َ
سرجكم ،فإن الفويسقة تضرم البيت على أهله)).
العامة عن جابر رمحه اهلل ما يشبه هذا احلديث،
وقد ورد عند ّ
إذ روى البخاري عن جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل
عليه وآله قال ((إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفُّوا
فإن الشياطني تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من
صبيانكم ّ
العشاء فخّلوهم ،وأغلق بابك واذكر اسم اهلل وأطفئ مصباحك
واذكر اسم اهلل وأوك سقاءك واذكر اسم اهلل ومخر أناءك واذكر
اسم اهلل ولو تعرض عليه شيئًا)).
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اللذين يكون فيهما الزلزلة ،ولقد بات رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها
القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في
غيرها حتى أصبح ،فقالت له :يا رسول اهلل البغض
كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال :ال ،ولكن هذه اآلية
ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد

عير اهلل في كتابه أقواماً فقال{ :وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا
مِنَ السَّمَاءِ سَاق ًِطا يَ ُقو ُلوا سَحَابٌ مَر ُ
ْكومٌ ( )44ف ََذرْهُمْ
حََّتى يُلاَ ُقوا يَوْمَهُمُ َّالذِي فِيهِ يُصْعَ ُقونَ (.(((})45

ثم قال أبو جعفر عليه السالم :وأيم اهلل ال يجامع
أحد في هذه األوقات التي نهى عنها رسول اهلل صلى
فيرزق َو َلدا ً فيرى في
اهلل عليه وآله وقد انتهى إليه الخبر ُ
حب(((.
ولده ذلك ما ُي ُّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن سليمان بن جعفر الجعفري،

عن أبي الحسن عليه السالم قال :من أتى أهله في ُمحاق
الشهر فليسلِّم لسقط الولد((( (((.
1
2
3
4

سورة الطور44 :و.45
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.497
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.499
ُيفهم من حديث املعصومني عليهم السالم أن حاالت القمر
هلا تأثري يف حياتنا اليومية ،ومنه نهيهم عليهم السالم عن
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َّ
الشيخ الكُ ليني :وعن أبي سعيد الخدري في وصية
النبي صلى اهلل عليه وآله لعلي عليه السالم أنه قال :يا
علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره،
والخ َبل ُيسرع إليها وإلى َو َل ِدها.
والجذام((( َ
فإن الجنون ُ

يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك بعد الظهر ،فإنه إن قضي

بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول العين ،والشيطان
بالح َول في اإلنسان.
يفرح
َ

يا علي ،ال تتكلَّم عند ا ْلجِ َماعِ فإنه إن قضي بينكما

ولد ال يؤمن أن يكون أخرس ،وال ينظرن أحدكم إلى فرج
امرأته ،وليغض بصره عند ا ْلجِ َماعِ  ،فإن النظر إلى الفرج

يورث العمى في الولد.

يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ،فإني
االحتجام يف األّيام البيض وهي منتصف الشهر القمري ،ومنه
اع يف فرتة املحُ اق من القمر وهي من يوم إىل
النهي عن الجْ ِ َم ِ
يومني ،وهي فرتة موت ووالدة القمر من جديد ،فقد يكون
التأثري الذي حيدثه موت ووالدة القمر هو التأثري السليب
على النطفة يف ليلة اإلخصاب فيسقط الولد بسبب ذلك ،واهلل
أعلم.
 1اجلذام هو مرض يصيب اجلهاز العصيب احمليطي (األعصاب)
والغشاء املخاطي للجهاز التنفسي العلوي ،وتعترب اإلصابات
اجللدية (البقع الفاحتة أو الداكنة) هي العالمة اخلارجية
األساسية ،ويف تأثريه األقصى فقد يسبب تآكل األطراف.
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أخشى إن ُقضي بينكما ولد أن يكون ُمخنَّثاً ُمؤ َّنثاً ُمخبَّالً.
يا علي ،من كان ُج ُنباً في الفراش مع امرأته فال
يقرأ القرآن ،فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء
فتحرقهما.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك إال ومعك ِخرقة ومع أهلك
ِخرقة ،وال تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على
الشهوة ،فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ،ثم يؤديكما
إلى ُ
الفرقة والطالق.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك من قيام ،فإن ذلك من
فعل الحمير ،وإن قضي بينكما ولد كان بواالً في الفراش
كالحمير الب َّوالة في كل مكان.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك في ليلة الفطر ،فإنه إن
قضي بينكما ولد لم يكن ذلك الولد إلاّ كثير الشرِّ.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك في ليلة األضحى ،فإنه إن
ُقضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ،فإنه
قتاال عريفاً(((.
ولد يكون جلاّ دا ً ّ
إن ُقضي بينكما ٌ

يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك في وجه الشمس وتأللؤها

معرف الناس إىل َ
الظَلمة.
 1العريف :هو ِّ
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إلاّ أن ُيرخى ستر فيستركما ،فإنه إن ُقضي بينكما ولد ال
يزال في بؤس وفقر حتى يموت.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع بين األذان واإلقامة ،فإنه إن قضي
بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء.
يا علي ،إذا حملت امرأتك فال ُت ِ
جامعها إال وأنت
على وضوء ،فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب
بخيل اليد.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك في النصف من شعبان،
فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوماً ذا شامة في
وجهه.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك في آخر درجة منه  -إذا بقي
منه يومان  -فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا ً أو عوناً
للظالم ،ويكون هالك فئام ((( من الناس على يديه.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك على سقوف البنيان ،فإنه
إن قضي بينكما ولد يكون ُمنافقاً ُمرائياً ُمبتدعاً.

يا علي ،وإذا خرجت في سفر ،فال ُت ِ
جامع أهلك

تلك الليلة ،فإنه إن قضي بينكما ولد ُي ِ
نفق ماله في غير

ِين كَ ا ُنوا
حق ،وقرأ رسول صلى اهلل عليه وآله(( :إِنَّ ال ُْم َب ِّذر َ

 1فئام :مجاعة.

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

ان َّ
الش َي ِ
اطينِ ))(((.
إِ ْخ َو َ

يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة

ثالثة أيام ولياليهن ،فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
عوناً لكل ظالم عليك.
يا علي ،عليك با ْلجِ َماعِ ليلة اإلثنين ،فإنه إن قضي

بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب اهلل ،راضياً بما قسم اهلل
َّ
عزَّ
وجل له.
ت أهلك في ليلة الثالثاءُ ،
فقضي
جام ْع َ
يا علي ،إن َ

بينكما ولد ،فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن ال إله إال
اهلل وأن ُمح َّمدا ً رسول اهلل ،وال يعذبه اهلل مع المشركين،
ويكون طيِّب النكهة من الفم ،رحيم القلب ،سخي اليد،
طاهر اللسان من ِ
والبهتان.
الغيبة والكَ ِذب ُ

ت أهلك ليلة الخميس ُ
فقضي
يا علي ،وإن
جام ْع َ
َ

بينكما ولد ،فإنه يكون حاكماً من الحكّ ام أو عالماً من

جام ْع َتها يوم الخميس عند زوال الشمس
العلماء ،وإن
َ
عن كَ بِد السماء ُ
فقضي بينكما ولد ،فإن الشيطان ال

يقربه حتى يشيب ،ويكون فَ ِهماً ،ويرزقه اهلل السالمة
في الدين والدنيا.

 1سورة اإلسراء.27 :
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جام ْع َتها ليلة الجمعة ،وكان بينكما
يا علي ،فإن
َ

جام ْع َتها يوم
ولد ،فإنه يكون خطيباً ق َّواالً مف َّوهاً ،وإن
َ
الجمعة بعد العصر ،فقضي بينكما ولد ،فإنه يكون

جام ْع َتها في ليلة الجمعة
معروفاً مشهورا ً عالماً ،وإن
َ
بعد صالة العشاء اآلخرة ،فإنه ُيرجى أن يكون لكما ولد
من األبدال إن شاء اهلل.
يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك في أول ساعة من الليل،
يؤمن أن يكون ساحرا ً مؤثرا ً
فإنه إن قضي بينكما َو َل ٌد ال َ

للدنيا على اآلخرة.

يا علي ،احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن
جبرئيل (صلى اهلل عليهم أجمعين) (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي الحسن موسى عليه السالم:
عن أبيه ،عن جده قال كان فيما أوصى به رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله علياً عليه السالم قال :يا علي ال
ُت ِ
جامع أهلك في أول ليلة من الهالل وال في ليلة النصف
وال في آخر ليلة فإنه يتخ َّوف على ولد من يفعل ذلك
ولم ذاك يا رسول اهلل؟
َ
الخ َبل ،فقال علي عليه السالمَ :

صلى اهلل عليه وآله؟ فقال :إن الجن يكثرون غشيان

 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،3ص.552
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نسائهم في أول ليلة من الهالل وليلة النصف وفي آخر
ليلة ،أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه
وفي آخره (((.
َّ
الصدوق :قال الصادق عليه السالم :ال ُت ِ
جامع
الشيخ َّ
في أول الشهر وال في وسطه وال في آخره فإنه من فعل
ذلك فليسلِّم لسقط الولد ،ثم قال :أوشك أن يكون
أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر
مجنوناً ،أال ترى ّ
ووسطه وآخره (((.
َّ
حب
ست ُّ
الشيخ الكُ ليني :قال علي عليه السالمُ :ي َ
أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول

وجل ُ
َّ
اهلل عزَّ
َكمْ َليْ َل َة الصِّي َِام الرَّ َفثُ إِلَى
{أح َِّل ل ُ
ِكمْ (((}...والرَّفَ ُ
ث المجامعة (((.
نِسَائ ُ

ب األئ َّمة :عن عبد الرحمن بن سالم قال :قلت
ِط ُّ

ِّ
مستهل
ألبي جعفر عليه السالم :لم تكرهون ا ْلجِ َماعِ عند
الهالل وفى النصف من الشهر؟ فقال :ألن المصروع أكثر

ِّ
مستهل
ما ُيصرع في هذين الوقتين .قلت :قد عرفت
1
2
3
4

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،3ص.499
الصدوق،ج ،3ص.403
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
سورة البقرة.184 :
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الهالل فما بال النصف من الشهر؟ قال ::إن الهالل
فإن فعل
يتح َّول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان ْ
ممت َحناً((( (((.
ذلك ثم رزق ولدا ً كان مقالً فقيرا ً ضئيالً َ

َّ
الصدوق :وقال عليه السالم :ال ُت ِ
جامع في
الشيخ َّ

السفينة((( (((.
َّ
ي :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ

وسلم أ َّنه قال :من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد
1
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3
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األئمة ،ابنا بسطام النيسابوري ،ص.132
ِط ُّب َّ
وهذه من التأثريات السلبّية للهيئات الفلكّية على اإلنسان،
ويظهر أن ذلك يؤّدي إىل انطباع هذه اهليئة يف ذهن الرجل
حتى يؤثر ذلك يف النطفة والولد.
الصدوق ،ج،3ص.404
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
أن السفينة تكون مضطربة –
قد يكون الباعث على الكراهة ّ
السفُن يف عصرهم عليهم السالم  -وبالتالي فإن
خصوصًا ُ
اع ،ورد يف
اضطراب السفينة قد يؤثر يف الولد الناتج عن الجْ ِ َم ِ
جواب اإلمام احلسن عليه السالم على اليهودي يف أمر الولد
ملاذا ُيشبه أعمامه أو أخواله...(( :وأما ما ذكرت من أمر املولود
الذي يشبه أعمامه وأخواله ،فإن الرجل إذا أتى أهله فجامعها
بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غري مضطرب فأسكنت تلك
النطفة يف جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه وأمه ،وإن هو
أتاها بقلب غري ساكن وعروق غري هادئة وبدن مضطرب،
اضطربت تلك النطفة فوقعت يف حال اضطرابها على بعض
العروق فإن وقعت على عرق من عروق األخوال أشبه الرجل
القمي.
أخواله ))..اإلمامة والتبصرة ،ابن بابويه ّ
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يلومن إال نفسه (((.
مجذوماً أبرص فال
ّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الصادق عليه السالم أ ّنه قال:

حتى
يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليالً ّ
يصبح (((.
الحراني :عن النبي صلى اهلل عليه وآله،
عبة
ابن ُش َ
ّ

أنه قال لعلي عليه السالم :يا علي ،ال ُت ِ
جامع أهلك ليلة
النصف وال ليلة الهالل أما رأيت المجنون يصرع في ليلة
الهالل وليلة النصف كثيرا ً .يا علي ،إذا ُو ِلد لك غالم أو
اليمنى وأقم في اليسرى فإنه ال
جارية فأ ِّذن في أُذنه ُ
يضرُّه الشيطان أبدا ً (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم يقول:

ال يجامع الرجل امرأته وال جاريته وفي البيت صبي ،فإن
ذلك مما يورث الزنا (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :والذي نفسي بيده لو
أن رجالً غشي امرأته وفى البيت صبي مستيقظ يراهما
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احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي ،ج ،2ص.321
ِ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.499
تحُ َ ُف ال ُعقُول عن آل الرسول،ابن ُشعَبة احل ّراني ،ص.12
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.500
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ويسمع كالمهما ونفسهما ما أفلح أبدا ً ،إن كان غالماً
كان زانياً أو جارية كانت زانية ،وكان علي بن الحسين
(عليهما السالم) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب
الخ َدم (((.
وأرخى الستور وأخرج َ

َّ
العاملي :عن جابر قال :قال أبو جعفر
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

عليه السالم إياك وا ْلجِ َماعِ حيث يراك صبي يحسن أن
يصف حالك ،قلت :يابن رسول اهلل كراهة الشنعة؟

قال :ال فإنك إن رزقت ولدا ً كان ُشهرة َع َلماً في ِ
الفسق
والفجور(((.
َّ
الصدوق :عن جعفر بن ُمح َّمد ،عن أبيه ،عن
الشيخ َّ
آبائه عليهم السالم – في حديث المناهي  -قال :نهى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أن يجامع الرجل أهله
مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك
فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين (((.
َّ
الصدوق :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
الشيخ َّ
يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل
من احتالمه الذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فال
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.500
الشيخ ا ُ
 2وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج،20ص.135
حل ّر
ّ
الصدوق ،ج،3ص.6
 3فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
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يلومن إال نفسه(((.
َّ
الصدوق :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ َّ
تصفر الشمس وحين تطلع وهي
إ ّني ألكره الجنابة حين
ّ

صفراء((( (((.

َّ
العاملي :علي بن جعفر في كتابه عن
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

أخيه موسى بن جعفر عليه السالم ،قال :سألته عن
الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر اهلل
أو شيء من القرآن أيصلح ذلك؟ قال :ال (((.
َّ
الصدوق :عن الصادق ،عن آبائه عليهم
الشيخ
َّ
إن اهلل
السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهّ :

كره لكم أيتها ُ
األمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها
المجام َعة تحت السماء(((.
 إلى أن قالَ - :وكَ ر َِهَ

َّ
العاملي :عن جابر ،عن أبي جعفر عليه
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

السالم قال :قال علي عليه السالم :كره رسول اهلل صلى
اع في الليلة التي يريد فيها الرجل
اهلل عليه وآله ا ْلجِ َم ٍ
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الصدوق ،ج،3ص.404
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الصدوق ،ج،1ص.84
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
قد يكون املراد من صفرتها أي حني تقرتب من مغربها أو حني
طلوعها.
الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.148
حل ّر
ّ
الصدوق ،ج،3ص.557
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
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جوالة((( (((.
َسفَ را ً وقال :إن ُرزِق ولدا كان ّ
َّ
الشيخ الكُ ليني:

عن الصادق عليه السالم :ثالثة يهدمن البدن
وربما قتلن :دخول الحمام على البطنة ((( ،والغشيان على
االمتالء ((( ،و ِنكاح العجائز(((.
َّ
الطوسي:
الشيخ
ّ

عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :إذا أتى الرجل

جاريته ثم أراد أن يأتي ُ
َّ
توضأ(((.
األخرى
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الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.254
حل ّر
ّ
مر سابقًا أن الرجل ليلة السفر يكون فكره
واالحتمال كما َّ
مسرتس ً
ال مهمومًا بالسفر خصوصًا مع ما ورد عنهم عليهم
السالم ((السفر قطعة من العذاب)) لذا فإن جامع أهله كان
اع ُمنطبعًا يف الن َ
ُطف
ما انطبع يف ذهنه وتفكريه وقت الجْ ِ َم ِ
النازلة فلو حصل احلمل والَوَلد كان الولد جّوا ًال مسافرًا يف
عامة الناس.
عمله ،وهو عمل ال حيّبه ّ
الِبطنة :امتالء البطن ،الشبع.
ألن العالقة
اع بعد الشبع بساعتني يعترب الوقت األمثل ّ
الجْ ِ َم ِ
الشرعّية وقت انشغال اجلسم بهضم الطعام تكون هلا
صحة اجلسم.
مضاعفات سلبية على ّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج،6ص.314
الطوسي ،ج ،7ص.479
َهذيب األحكام،
ت ُ
ُّ
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َاع
باب ما يقوله الرجل حني الْ ِجم ِ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال :إذا
زكياً ليس
تقياً ّ
أردت ا ْلجِ َماعِ فقل :اللهم ارزقني َو َلدا ً واجعله ّ
في ُخلُقه زيادة وال ُنقصان واجعل عاقبته إلى خير(((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الحلبي قال :قال أبو عبد اهلل

عليه السالم في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه
الشيطان قال :يقول :بسم اهلل ويتع َّوذ باهلل من
الشيطان(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير قال :قال أبو عبد اهلل
أي شيء يقول الرجل منكم إذا
عليه السالم يا أبا ُمح َّمد ُّ

دخلت عليه امرأته؟ قلتُ :ج ِعلت فداك أيستطيع الرجل
أن يقول شيئاً؟ قال :أال أعلمك ما تقول؟ قلت :بلى قال:
تقول :بكلمات اهلل استحللت فرجها وفي أمانة اهلل

أخذتها ،اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارا ً
تقياً واجعله مسلماً سوياً وال تجعل فيه شركاً للشيطان،
قلت :وبأي شيء يعرف ذلك؟ قال :أما تقرأ كتاب اهلل
ثم ابتدأ هو

كهُمْ فِي الأْ َ مْوَا ِل وَالأْ َ اَ
{وَشَا ِر ْ
ولدِ}

 1الكايف ،ال ُكليين،ج،6ص.10
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج،6ص.502
 3سورة اإلسراء.64:

(((

ÔÖ

ÕÍ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

وإن الشيطان يجيئ فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل
ّ
كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح ،قلت :بأي
شيء يعرف ذلك؟ قال :بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان
نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أمير المؤمنين عليه السالم:
إذا جامع أحدكم فليقل :بسم اهلل وباهلل اللهم جنبني
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال :فإن قضى اهلل
بينهما ولدا ً ال يضرُّه الشيطان بشيء أبدا ً (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني:

وعن عبد الرحمن بن كثير قال :كنت عند أبي عبد
َّ
فعظمه
اهلل عليه السالم جالساً فَ َذكَ ر ِشرك الشيطان
حتى أفزعني قلت :جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟
فقال :إذا أردت ا ْلجِ َماعِ فقل :بسم اهلل الرحمن الرحيم الذي
قضيت
ال إله إال هو بديع السماوات واألرض اللهم إن
َ

م ّني في هذه الليلة خليفة فال تجعل للشيطان فيه
حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً ُمصفّ ًى
ِشركاً وال نصيباً وال ّ

جل ثناؤك (((.
من الشيطان ورِجزه ّ
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.502
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.503
 3الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.503
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باب كيفية التوسُّل إلجناب ُ
الذريَّة،
ولطلب الوَلَد الذكر خاصّة
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم :من كان له حمل فنوى أن يسميه ُمح َّمدا ً أو علياً
ُولد له غالم(((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن اإلمام عليه السالم قال :إذا كان

بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية
ُ
وليقل :اللهم قد سميته
الكرسي وليضرب على جنبها
ُمح َّمدا ً .وإن اهلل قد يجعله اهلل عز وجل غالماً فإن وفى
سمى بارك اهلل فيه وإن رجع عن االسم كان فيه
بما ّ

الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه (((.

َّ
ٌ
رجل على اإلمام الصادق عليه
الط َبرسيَ :د َخ َل
الشيخ َ
السالم فقال :يابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ولم أر قط ذكرا ً .فقال
ت
اإلمام الصادق عليه السالم :إذا أردت المواقعة وقَ َع ْد َ
مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين ُسرَّة
المرأة واقرأ {إِنَّا َأنْزَلْنَاهُ فِي َليْ َلةِ الْ َقدْ ِر}((( سبع مرات ثم

 1الكايف ،ال ُكليين ،ج،6ص.12
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج،6ص.11
 3سورة القدر.1:
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الحمل فمتى
واقع أهلك فإنك ترى ما تحب .وإذا تبينَّت
ْ

ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة ُسرَّ ِتها واقرأ {إِنَّا
َأنْزَلْنَاهُ فِي َليْ َلةِ الْ َقدْ ِر}((( سبع مرات .قال الرجل :ففعلت

فولد لي سبع ذكور رأس على رأس وقد فَ َع َله غير واحد
ُ
فرزِقوا ذكورا ً(((.
ُ

َّ
الطوسي:عن علي بن ُمح َّمد الصيمري قال
الشيخ
ّ

تزوجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب فأحببتها ُح ّباً
الولد فصرت إلى أبي
علي
أحد أحدا ً مثله وأبطأ
َّ
حب ٌ
ُ
لم ُي ْ
الحسن علي بن ُمح َّمد بن الرضا عليهم السالم فَ َذكَ رت

صه فيروزج واكتب
ذلك له
َّ
فتبسم وقال :ا َّتخذ خاتماً ُف ُّ

عليه {رَبِّ ال تَ َذرْنِي َفرْد ًا وَ َأنْتَ خَيْرُ الْوا ِرثِنيَ}((( قال:
ففعلت ذلك فما أتى
علي حولٌ حتى ُرزِقت منها ولدا ً
َّ
ذكرا ً (((.
َّ
الشيخ الكَ ليني :عن الحارث بن المغيرة قال قلت
ألبي عبد اهلل الصادق عليه السالم :إني من أهل بيت
وقد انقرضوا وليس لي ولد ،قال :فادع اهلل تعالى وأنت
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سورة القدر.1:
َمكاِر ُم األخالقَ ،
الطبرَ سي ،ص.225
سورة األنبياء.89:
الطوسي ،ص.49
األمالي،
ُّ
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ساجد وقل {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ َلدُنْكَ ذُ رِّيَّ ًة َطيِّبَ ًة إَِّنكَ
سَمِيعُ الدُّعاءِ رَبِّ ال تَ َذرْنِي َفرْد ًا وَ َأنْتَ خَيْرُ الْوا ِرثِنيَ}
وليكن ذلك في الركعة األخيرة من صالة العتمة((( ثم
جامع أهلك من ليلتك قال الحارث بن المغيرة ففعلت
فولد لي علي والحسين (((.
َّ
الصدوق :عن ُمح َّمد عمرو بن سعيد عن أبيه
الشيخ َّ
قال :كنت عند أبي عبداهلل عليه السالم حيث دخل عليه
داود الرقّ ي ،فقال :جعلت فداك إن الناس يقولون إذا
مضى للحمل ستة أشهر فقد فرغ اهلل من ِخلقته .فقال
أبو الحسن عليه السالم :يا داود ادع ولو بشق الصفاء.
فقلت :وأي شيء الصفاء؟
قال :ما يخرج مع الولد فإن اهلل عزوجل يفعل ما
يشاء (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن السياري يرفعه قال :عليك
بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار ٌّ ليِّن
يزيد في الولد الذُ كورة(((.
1
2
3
4

صالة العتمة :صالة العشاء.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.8
الصدوق ،ص.405
معاني األخبارَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج،6ص.363
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبداهلل قال لرجل يريد
ولدا ً « :إذا رجعت إلى بلدك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ

ُّون إِ ْذ َذهَبَ مُ َغاضِبًا ف ََظنَّ َأنْ َلنْ نَ ْقدِرَ عَ َليْهِ
{وَذَا الن ِ
َفنَادَى فِي ُّ
الظ ُلمَاتِ َأنْ اَل إِ َلهَ إِاَّل َأنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
كنْتُ مِنَ َّ
ُ
سترزق
الظالِمِنيَ}((( إلى ثالث آيات فإنك ُ
ولدا ً إن شاء اهلل(((.
َّ
ي :عن األصبغ عن علي عليه السالم
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ

قال :إن نبيَّاً من األنبياء شكا إلى اهلل قلَّة النسل في
أُمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثُ ر النسل

فيهم(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد
نبياً من األنبياء شكا إلى اهلل ق ِلَّة
اهلل عليه السالم قال :إن ّ

النسل فقال له :كُ ل اللحم بالبيض (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن ُمح َّمد بن أبي حسنة الجمال

قال :شكوت إلى أبي الحسن عليه السالم قلَّة الولد فقال:
صل (((.
استغفر اهلل وكل البيض َ
بالب َ
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َّ
ي :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ

وليكثر منه (((.
الو َلد فليأكل البيض ُ
من ُع ِدم َ

َّ
المحدِّث النوري :عن سليمان بن جعفر
الشيخ ُ

الجعفري عن أبي جعفر األول ُمح َّمد الباقر بن علي بن

الحسين بن علي عليهم السالم أن رجالً شكا إليه قلَّة
الولد من اإلماء والحرائر فال يرزق له
الولد وأنه يطلب َ

وهو ابن ستين سنة فقال عليه السالم :قل ثالثة أيام
في دبر صلواتك المكتوبة صالة العشاء اآلخرة وفي
دبر صالة الفجر :سبحان اهلل سبعين مرة وأستغفر اهلل
وجل
سبعين مرة وتختمه بقول اهلل ع ّز
ّ

{اسْ َت ْغفِرُوا

ْكمْ مِدْرار ًا
َّكمْ إَِّنهُ كانَ غََّفار ًا يُرْس ِِل السَّماءَ عَ َلي ُ
رَب ُ
وَ يُمْدِد ُ
َكمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْع َْل
ْكمْ بِ َأمْوا ٍل وَ بَنِنيَ وَ يَجْع َْل ل ُ
َكمْ
ل ُ

َأنْهاراً}((( ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة فإنك

ترزق بإذن اهلل ذكرا ً سوياً قال :ففعل ذلك ولم يحل
الحول حتى ُرزِق قرَّة عين (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن زرارة ،عن أبي جعفر عليه

السالم ،قال :وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ
احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي ،ج ،2ص.481
1
ِ
 2سورة نوح 10 :إىل .12
ُ 3مستدرك الوسائل ،حسني النوري،ج،15ص.121
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علي اإلذن حتى اغتممت ،وكان له حاجب كثير الدنيا
ّ
ال ولد له ،فدنا أبو جعفر عليه السالم فقال :هل لك أن

توصلني إلى هشام فأعلِّمك دعاء((( يولد لك ولد ،فقال:
نعم ،وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه ،فلما فرغ
قال له الحاجبُ :جعلت فداك الدعاء الذي قلت ،فقال:
نعم ،تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت :سبحان
وجل عشر مرات،
اهلل سبعين مرة ،وتستغفر اهلل ع ّز
ّ
وتسبحه تسع مرات ،وتختم العاشرة باالستغفار ،تقول:

َّكمْ إَِّنهُ كانَ غََّفار ًا يُرْس ِِل السَّماءَ
{اسْ َت ْغفِرُوا رَب ُ
ْكمْ مِدْرار ًا وَ يُمْدِد ُ
ْكمْ بِ َأمْوا ٍل وَ بَنِنيَ وَ يَجْع َْل
عَ َلي ُ
َكمْ َأنْهاراً}((( فقالها الحاجب
َكمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْع َْل ل ُ
ل ُ
يصل أبا جعفر وأبا
ذرية كثيرة ،وكان بعد ذلك
ُ
ُ
فرزق ّ

عبد اهلل (عليهما السالم) ،قال سليمان :فقلتها وقد
تزوجت ابنة عمي ،وقد أبطأ الولد منها ،وعلمتها أهلي
فرزقت ولدا ً ،وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل
حملت إذا قالتها ،وعلَّمتها غيرها ممن لم يكن يولد له
فو ِلد لهم ولد كثير (((.
ُ
 1ويف نسخة :دواء.
 2سورة نوح 10 :إىل .12
 3الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.8
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َّ
الصدوق :عن علي بن الحسين عليه السالم
الشيخ َّ

أنه قال لبعض أصحابه :قل في طلب الولد {رَبِّ ال
تَ َذرْنِي َفرْد ًا وَ َأنْتَ خَيْرُ الْوا ِرثِنيَ}((( واجعل لي ولياً
من لدنك يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي
سوياً وال تجعل للشيطان فيه نصيباً اللهم
واجعله خلقاً
ّ

إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم
سبعين مرة ،فإنه من أكثر من هذا القول رزقه اهلل ما

يتمنى من مال وولد ومن خير الدنيا واآلخرة فإنه تعالى

َّكمْ إَِّنهُ كانَ غََّفار ًا
يقول { َف ُق ْلتُ اسْ َت ْغفِرُوا رَب ُ
ْكمْ مِدْرار ًا وَ يُمْدِد ُ
ْكمْ بِ َأمْوا ٍل وَ بَنِنيَ
يُرْس ِِل السَّماءَ عَ َلي ُ
َكمْ َأنْهاراً}
َكمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْع َْل ل ُ
وَ يَجْع َْل ل ُ

((( ((

َّ
المجلسي :وعن الحسن بن علي عليهما
الشيخ
ّ

السالم أنه قد وفد على معاوية فلما خرج تبعه بعض
ُح ّجابه وقال :إني رجل ذو مال وال ُيولد لي فعلِّمني شيئاً

َّ
لعل اهلل يرزقني ولدا ً فقال :عليك باالستغفار فكان ُيكثر
االستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة
فولد له عشر بنين فبلغ ذلك معاوية فقال له :هل سألته
 1سورة األنبياء.89 :
 2سورة نوح 10 :إىل .12
الصدوق ،ج ،3ص.447
 3فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،

ÕÔ

ÕÕ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

م َّم قال ذلك؟ فوفد وفدة أُخرى فسأله الرجل؛ فقال :ألم

قصة هود {وَ يَ ِزد ُ
ْكمْ ُقوَّةً
تسمع قول اهلل عزَّ اسمه في َّ
قصة نوح {وَ يُمْدِد ُ
ْكمْ بِ َأمْوا ٍل
إِىل ُقوَّت ُ
ِكمْ}((( وفي َّ
وَ بَنِنيَ}((( (((.

باب حُسْن املعاشرة بني الزوجني
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الغيرة إ ّال للرجال فأما النساء فإنما ذلك
منهنَّ
ليس َ
ُ
والغيرة للرجال ولذلك ُحرِّم على النساء إلاّ زوجها
حسدَ ،

َّ
بالغيرة
فإن اهلل أكرم من أن يبتليهن َ
وأحل للرجل أربعاً ّ

وي ِح ّل للرجل معها ثالثاً ((( (((.
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن أبي يعفور قال:

سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :إذا لم َي ِغير الرجل
فهو منكوس القلب (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
1
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إذا أُغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه

(((

فلم يغر ولم يغير بعث اهلل إليه طايرا ً يقال له (القفندر)

(((

حتى يسقط على عارضة بابه((( ثم يمهله أربعين يوماً
إن اهلل غيور يحب كل غيور فإن هو غار
ثم يهتف بهّ :
وغيَّر فأنكر ذلك وإلاّ طار حتى يسقط على رأسه فيخفق
بجناحيه ثم يطير عنه فينزع اهلل بعد ذلك منه روح
وتسميه المالئكة :الديوث (((.
اإليمان
ّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى اهلل عليه وآله فقالت :يا رسول
اهلل ،ما ُّ
حق الزوج على المرأة؟ فقال لها :أن تطيعه ،وال
ال
تعصيه وال تصدَّق من بيته إال بإذنه ،وال تصوم
تطوعاً إ ّ
ّ

بإذنه ،وال تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قَ َتب((( ،وال
تخرج من بيتها إال بإذنه ،وإن خرجت بغير إذنه لعنتها
مالئكة السماء ومالئكة األرض ومالئكة الغضب ومالئكة
1
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أي :إذا حصل ما يستلزم الغرية من الرجل على من ميلك
َّوجة والبنت وما شابه.
أمورهم مثل الز َ
القُفندر :أي القبيح يف اللُّغة العربية.
عارضة الباب :اخلشبة اليت متسك السقف وتكون أعلى
الباب.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.536
الر ْح ُل الصغري على قدر َسنام البعري.
ال َقتَبَّ :
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الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ،قالت :يا رسول اهلل ،من
أعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال :والده قالت :فمن
أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال :زوجها ،قالت :فمالي
عليه من الحق مثل ماله علي؟ قال :ال ،وال من كل مأة
واحدة ،الحديث (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
جاءت امرأة إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقالت يا
رسول اهلل ما حق الزوج على المرأة؟ فقال :أكثر من ذلك،
قالت :فخبرني عن شيء منه ،قال :ليس لها أن تصوم
إال بإذنه ،يعني تطوعاً وال تخرج من بيتها بغير إذنه
وعليها أن تطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتز َّين
بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيَّة،
وأكثر من ذلك حقوقه عليها(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
أتت امرأة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقالت :ما حق
الزوج على المرأة؟ قال :أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت
على قتب وال تعطي شيئاً إال بإذنه فإن فَ َع َلت فعليها
الوِزر وله األجر ،وال تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت :يا
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.507
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.507
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ِ
ظالماً؟ قال :نعم (((.
رسول اهلل ،وإن كان
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :إذا
صلَّت المرأة خمسها وصامت شهرها وح َّجت بيت ربها
وأطاعت زوجها وعرفت َّ
فلتدخل
حق علي عليه السالم
ُ
من أي أبواب الجنان شاءت (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :أيما
امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبَّل
منها صالة حتى يرضى عنها ،وأيما امرأة تطيبَّت لغير
زوجها لم يقبل اهلل منها صالة حتى تغتسل من طيبها
كغُ سلها من جنابتها (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن موسى بن بكر ،عن أبي عبد
اهلل عليه السالم قال :ثالثة ال يرفع لهم عمل :عبد آبق،
والمسبل إزاره ُخيالء (((.
وامرأة زوجها عليها ساخطُ ،

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

ثالثة ال تقبل لهم صالة :عبد َأبق من مواليه حتى يضع
يده في أيديهم ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط،
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ورجل أ َّم قوماً وهم له كارهون (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :أي امرأة تطيَّبت
وخرجت من بيتها فهي ُتلعن حتى ترجع إلى بيتها
متى ما رجعت (((.
َّ
الصدوق :وعن جعفر بن ُمح َّمد عن آبائه
الشيخ ّ

عليهم السالم  -في حديث المناهي  -قال :نهى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير
إذن زوجها ،فإن خرجت ،لعنها كل ملك في السماء وكل
شيء تمر عليه من الجن واإلنس حتى ترجع إلى بيتها،
ونهي أن تتز َّين لغير زوجها فإن فعلت كان حقّ اً على
اهلل أن يحرقها بالنار(((.
َّ
الصدوق :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ َّ
أيما امرأة قالت لزوجها(( :ما رأيت قط من وجهك خيرا ً))
فقد حبط عملها(((.
الشريف علي بن جعفر :عن أخيه قال :سألته عن
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المرأة المغاضبة زوجها هل لها صالة أو ما حالها؟ قال:
ال تزال عاصية حتى يرضى عنها (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
إن قوماً أتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقالوا :يا
ّ

رسول اهلل إنا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :لو أمرت أحدا ً أن يسجد
تسجد لزوجها (((.
ألحد ألمرت المرأة أن
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي إبراهيم عليه السالم قال:

جهاد المرأة ُحسن التب ُّعل (((.

َّ
الصدوق :عن النبي صلى اهلل عليه وآله قال:
الشيخ َّ

من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل اهلل صالتها وال حسنة
من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت
وأعتقت الرقاب وأنفقت األموال في سبيل اهلل وكانت
أول من َتر ِِد النار .ثم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله :وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها
مؤذياً ظالماً ومن صبر على سوء ُخلُق امرأته واحتسبه
أعطاه اهلل بكل مرَّة يصبر عليها من الثواب مثل ما
علي بن جعفر،ص.185
 1مسائل ّ
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.508
 3الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.9
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أُعطى أيوب على بالئه ،وكان عليها من الوِزر في كل
يوم وليلة مثل رمل عالج((( فإن مات قبل أن تعقبه
وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع
الدرك األسفل من النار ،ومن كانت له
المنافقين في َ

َّ
وشقت عليه
امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه اهلل

وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل اهلل لها حسنة تتقي
ّ

بها النار وغضب اهلل عليها ما دامت كذلك (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير ،عن أبي جعفر عليه
السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله للنساء :ال
لتمنعن أزواجكن((( ((.
تط ِّولن صالتكن
ُ

َّ
إن
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قالّ :

امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لبعض الحاجة
فقال لها :لعلك من المس ِّوفات ،قالت :وما المس ِّوفات

1
2
3
4

ِرمال عاجل :من أجزاء منطقة النفوذ املتامخة لنجد يف اجلزيرة
العربية ويضرب بها املثل التساعها وكونها رملّية.
الصدوق ،ص.287
ُ
ثواب األعمال ِ
وعقاب األعمالَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.508
النهي عن إطالة الصالة وهي عمود الدين يف حالة كونها
تتضمن بني طّياتها األمر مبا هو أهون
لتأخري حاجة الزوج
ّ
من ذلك ،فإن كانت الصالة ال جيوز إطالتها والزوج يف حاجة
زوجته فكيف احلال مبا هو دون الصالة؟!

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

يا رسول اهلل؟ قال :المرأة التي يدعوها زوجها لبعض
الحاجة فال تزال تس ِّوفه((( حتى ينعس زوجها فينام
فتلك التي ال تزال المالئكة تلعنها حتى يستيقظ
زوجها (((.
َّ
الشيخ الكُ
ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال:
ّ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :أيضرب أحدكم المرأة
ثم يظل معانقها (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله:إ َّنما المرأة لُعبة من اتخذها فال يضيِّعها(((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

اتقوا اهلل في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء (((.
َّ
الصدوق:عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ َّ
أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساءَ ،ع ِلم اهلل
ض ْعفَ ُهنَّ فَ َر ِح َم ُهنَّ (((.
َ
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التسويف :الوعد مع نّية عدم الوفاء ،أي أنها تريه أنها مطيعة له
ولكنها مشغولة حاليًا ولكنها تُضمر عدم طاعته يف الفراش.
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،5ص.508
الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.509
الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.510
الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.511
الصدوق ،ج ،3ص.467
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال
في رسالة أمير المؤمنين عليه السالم إلى الحسن عليه
السالم :ال تملك المرأة من األمر ما يجاوز نفسها ،فإن
أنعم لحالها ،وأرضى لبالها ،وأدوم لجمالها ،فإن
ذلك
ُ
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة

(((

وال تعد بكرامتها

نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك وال
ُتطمعها أن تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك
فإن إمساكك عنهن
معها ،واستبق من نفسك بقيَّة
ّ
وهن يرين أ ّنك ذو اقتدار خير من أن يرين حالك على
انكسار (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن إسحاق بن عمار قال :قلت ألبي
حق المرأة على زوجها الذي إذا
عبد اهلل عليه السالم :ما ّ

فعله كان ُم ِحسناً؟ قال :يشبعها ويكسوها وإن جهلت
غفر لها وقال أبو عبد اهلل عليه السالم :كانت امرأة عند

 1سبحان اهلل! قارن بني وصايا املعصومني عليهم السالم وبني
ما يفعله الناس اليوم من دفع املرأة إىل املناصب السياسية
حبجة
واالقتصادّية بل ويف سلك الشرطة واجليش! كل هذا َّ
قوة إلاّ باهلل العلي
((املساواة بني اجلنسني))! وال حول وال َّ
العظيم.
 2الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.510

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

أبي عليه السالم تؤذيه فيغفر لها (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
اتقوا اهلل في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء وإنما
هن عورة (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن يونس بن عمار قال :زوجني أبو
عبد اهلل عليه السالم جارية البنه إسماعيل فقال :أحسن
إليها قلت :وما اإلحسان؟ قال :أشبع بطنها واكس جنبها
وسطك اهلل ماله (((.
واغفر ذنبها ،ثم قال :اذهبي َّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :أوصاني جبرئيل
بالمرأة حتى ظننت أ ّنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة
مبينَّة(((.
َّ
الصدوق :قال الصادق عليه السالم :رحم اهلل
الشيخ َّ
َّ
عبدا ً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن اهلل عزَّ
وجل قد
وج َع َله القيِّم عليها (((.
ملَّكه ناصيتها َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
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الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.511
الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.511
الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.511
الكايف،ال ُكليين،ج ،5ص.512
الصدوق ،ج ،3ص.343
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
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ملعون ملعون من ضيَّع من يعول((( (((.

َّ
الصدوق :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
الشيخ َّ

خيركم ،خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي (((.
َّ
الصدوق :قال صلى اهلل عليه وآله :عيال
الشيخ
َّ

َّ
الرجل أُسراؤه وأحب العباد إلى اهلل عزَّ
وجل أحسنهم
صنعاً إلى أُسرائه(((.
ُ

َّ
الصدوق :قال أبو الحسن عليه السالمِ :عيال
الشيخ َّ

الرجل أُسراؤه فمن أنعم اهلل عليه بنعمة فليوسع على
اسرائه ،فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة (((.
َّ
العاملي :عن أبي عبد اهلل عليه السالم،
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

عن أبيه عليه السالم قال :تقاضى علي وفاطمة إلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله في الخدمة فقضى على
فاطمة عليها السالم بخدمتها ما دون الباب ،وقضى
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الكايف،ال ُكليين،ج ،4ص.12
َّوجة والولد
اللعن ملن ضّيع من يعول نهي عام عن تضييع الز َ
ومن يف حكمه ،فالواجب أن يقيهم النار بتعليمهم الفضائل
الدينية والعرفّية مبا مينعهم من الضياع ،وإبعادهم عن كل ما
يهدد دينهم وأخالقهم.
الصدوق ،ج ،3ص.555
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الصدوق ،ج ،3ص.555
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
الصدوق ،ج ،3ص.556
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

على علي عليه السالم بما خلفه قال :فقالت فاطمة :فال
يعلم ما دخلني من السرور إال اهلل بإكفائي رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله تح ُّمل أرقاب الرجال (((.

َّ
العاملي :قال عليه السالم :المرأة
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

الصالحة خير من ألف رجل غير صالح ،وأ ِّيما امرأة خدمت
زوجها سبعة أيام أغلق اهلل عنها سبعة أبواب النار وفتح
لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت (((.
َّ
العاملي :وقال عليه السالم :ما من امرأة
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

تسقي زوجها شربة من ماء إال كان خيرا ً لها من عبادة
سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبني اهلل لها بكل
ِشربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين
خطيئة(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن ُمح َّمد الواسطي قال :قال أبو
إن إبراهيم شكا إلى اهلل ما يلقى
عبد اهلل عليه السالمّ :
من سوء ُخلُق ساره فأوحى اهلل إليه :إنما مثل المرأة مثل
المعوج ،إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به
الضلع
ّ

الشيخ ا ُ
 1وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.172
حل ّر
ّ
الشيخ ا ُ
 2وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.172
حل ّر
ّ
الشيخ ا ُ
 3وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.172
حل ّر
ّ
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اصبر عليها (((.
َّ
الصدوق :عن الصادق ،عن آبائه عليهم
الشيخ
َّ
السالم  -في حديث المناهي عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله  -قال :ومن صبر على ُخلُق امرأة سيئة الخُ لُق
واحتسب في ذلك األجر أعطاه اهلل ثواب الشاكرين (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن سنان ،عن أبي عبد
إن رجالً من األنصار على عهد رسول
اهلل عليه السالم قالّ :
اهلل صلى اهلل عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد
إلى امرأته عهدا ً أن ال تخرج من بيتها حتى يقدم ،قال:
وإن أباها قد َمرِض فبعثت المرأة إلى رسول اهلل صلى
ّ

اهلل عليه وآله تستأذنه أن تعوده فقال :ال ،اجلسي في
ُ
بيتك وأطيعي زوجك قال:
فثقل ؛ فأرسلت إليه ثانياً
بذلك فقال :اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال:
فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن
أصلي عليه فقال :ال ،اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك
قال :فدفن الرجل فبعث إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه

أن اهلل قد غفر لك وألبيك بطاعتك لزوجك (((.
وآلهّ :
 1الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.513
الصدوق ،ج،4ص.16
 2فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،
 3الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.513
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َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي بصير قال :سمعت أبا
عبد اهلل عليه السالم يقول :خطب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله النساء فقال :يا معشر النساء تصدَّقن ولو من
ِّ
بشق تمرة ؛ فإن أكثركُ نَّ حطب
ُحليكُ نَّ ولو بتمرة ،ولو
جهنم ،إنكُ نَّ ُتكثرن اللعن وتكفرن ِ
العشرة،فقالت :امرأة

يا رسول اهلل ،أليس نحن األمهات الحامالت المرضعات
أليس منا البنات المقيمات واألخوات المشفقات؟ فقال:
حامالت والدات مرضعات رحيمات لوال ما يأتين إلى
منهنَّ النار (((.
بعولتهن ما دخلت مصلِّية ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر عليه السالم قال:

خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يوم النحر إلى ظهر
المدينة على جبل ،عاري الجسم((( ،فمرَّ بالنساء فوقف
عليهن ثم قال :يا معشر النساء تصدَّقن ِ
وأطعن أزواجكن
فإن أكثركن في النار ،فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت
إليه امرأة منهن فقالت :يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،
في النار مع الك َّفار واهلل ما نحن بك َّفار! فقال لها :رسول

 1الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.514
 2أي أنه صلوات اهلل عليه يلبس مالبس اإلحرام فبعض أجزاء
جسمه العلوّية ظاهرة.
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اهلل صلى اهلل عليه وآله :إنكُ ن كافرات بحق أزواجكن (((.
َّ
العاملي :عن النبي صلى اهلل عليه وآله
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

ُّ
يحل المرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على
قال :ال
زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق
جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :من أطاع امرأته أكبَّه
اهلل على وجهه في النار قيل :وما تلك الطاعة؟ قال:
تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات
والنائحات والثياب الرِقاق(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أحمد بن أبي عبد اهلل ،عن أبيه،
رفعه إلى أبي جعفر عليه السالم قال :ذُ ِكر عنده النساء
فقال :ال تشاوروهن في النجوى ،وال تطيعوهن في ذي
قرابة(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن سليمان بن خالد قال :سمعت
أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :إ َّياكم ومشاورة النساء فإن
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الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص514
الشيخ ا ُ
وسائل الشيعةَّ ،
العاملي ،ج ،20ص.176
حل ّر
ّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.517
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.517
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فيهن الضعف والوهن والعجز (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم
قال :قال أمير المؤمنين عليه السالم :في خالف النساء
الب َركَ ة(((.
َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أمير المؤمنين عليه السالم :كل

امرئ تد ِّبره امرأة فهو ملعون (((.

َّ
الشيخ الكُ ليني:عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال أمير المؤمنين عليه السالمُ :خ ِلق الرجال من األرض
وخ ِلقت المرأة من الرجال وإنما
وإنما ه ُّمهم في األرضُ ،
ه ُّمها في الرجال ،فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال(((.

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:

قال أمير المؤمنين عليه السالم في رسالته إلى الحسن
عليه السالم إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى األفْ ن(((،
ِ
ُ
واكفف
وعزمهن إلى الوهن،
عليهنَّ من أبصارِهنَّ
بحجابك إياهنَّ ؛ فإن شدَّة الحجاب خير لك ولهنَّ من
االرتياب ،وليس خروجهنَّ بأشد من دخول من ال يوثق
1
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4
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الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.517
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.518
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.518
الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.373
األ َفن :النقص.
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به عليهن ،فإن استطعت أن ال يعرفن غيرك من الرجال
فافعل (((.
وعن الحسن بن محبوب نحوه وزاد :أال أخبركم بخيار
رجالكم؟ قلنا :بلى يا رسول اهلل ،قال :إن من خير رجالكم
التقي النقي السمح الكفين

(((

السليم الطرفين ،البر

بوالديه ،وال يلجئ عياله إلى غيره ،ثم قال :أال أخبركم
بشر رجالكم؟ فقلنا :بلى فقال :إن من شر رجالكم
(((
ِفده(((،
البهَّ ات البخيل الفاحش ،اآلكل وحده ،المانع ر َ

العاق
الملجيء عياله إلى غيره،
ّ
الضارب أهله وعبدهُ ،
بوالديه (((.

ما حيتاجه الرجل للحياة اجلنسيّة الصحيّة
وإجناب الولد الصاحل
الدعاء
ُ

ب األئ َّمة :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال
ِط ُّ
1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج،5ص.338
الس ْم ُح الكفني:أي الكريم السخي .السليم الطرفني :أي الفرج
واللسان كونه بعيدًا عن معاصي الغريزة واللسان.
البّهات :الذي يكثر من ذكر الناس مبا ليس فيهم.
املانع ِرفده:املانع كرمه.
الطوسي ،ج ،7ص.400
َهذيب األحكام،
ت ُ
ُّ
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لرجل :تسجد سجدة ثم تقول :اللهم أدم فيهنَّ ل َّذتي
ضعفي جالالً (حالالً)من
وك ِّثر فيهنَّ رغبتي وق ِّو عليهنَّ َ
عندك يا سيدي (((.
الحليب بالعسل

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي الحسن عليه السالم قال :من
تغير عليه ماء الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل(((.
َّ
ي :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :اللبن
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ
الحليب لمن تغيَّر عليه ماء الظهر(((.
الجبن
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الجبن فقال :داء ال دواء فيه فلما كان
سأله رجل عن ُ
بالعشي دخل الرجل على أبي عبد اهلل عليه السالم
فنظر إلى الجبن على الخوان فقال :جعلت فداك سألتك
بالغداة عن الجبن ،فقلت لي :إنه هو الداء الذي ال دواء له
والساعة أراه على الخوان؟ قال :فقال لي :هو ضار بالغداة

األئمة ،إبنا بسطام النيسابوري،ص130
ِ 1ط ُّب َّ
 2الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.337
احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي ،ج،2ص.492
3
ِ
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نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر(((.
ِ
ُ
والحنّاء
الكحل

ب األئ َّمة :عن اإلمام الصادق عليه السالم :الكُ حل
ِط ُّ
يزيد في المضاجعة ،والح ّناء يزيد فيه(((.
ُ
األشنان

(((

َّ
الصدوق :عن الحكم بن مسكين قال :سمعت
الشيخ َّ

أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :أكل ُ
األشنان ُيوهن

وي ِ
فسد ماء الظهر(((.
الركبتين ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن سعد بن سعد قال :قلت ألبي

الحسن عليه السالم :إنا نأكل ُ
األشنان فقال :كان أبو
الحسن عليه السالم إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال
السل ،ويذهب بماء الظهر ويوهي
كره :إنه يورث ُ
ُت َ
الركبتين (((.
ُ

1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.340
األئمة ،ابنا بسطام النيسابوري،ص130
ِط ُّب َّ
مرامية ينبت يف األرض
الر َّ
األُشنان :شجر من الفصيلة َّ
َ
الر ْملية ،يستعمل هو َأو رماده يف غسل الثياب واأليدي.
الصدوق ،ص.63
ِ
اخلصالَّ ،
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.378
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الس ّداب (أو السذّ اب)
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :وعن الرضا عليه السالم ،قال:
الس ّداب((( يزيد في العقل ،غير أنه ينثر ماء الظهر (((.
ُ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي جعفر ،أو أبي الحسن

عليهما السالم الوهم من ُمح َّمد بن موسى قال :ذكر
الس ّداب فقال :أما إن فيه منافع :زيادة في العقل وتوفير
ُ
في الدماغ غير أنه ُينتن ماء الظهر (((.
السوِ ُ
يق بالزيت
َّ

(((

َّ
ي :عن عبد اهلل بن ُم ْسكان ،قال:
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ
ِيق
السو ُ
سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :شربة َّ
والزيت تنبت اللحم ،وتشد العظم ،وترق البشرة ،وتزيد
1
2
3
4

سمى :الفيجن ،أو احلزاء ،او الفيجل.
وُي ّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.367
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.368
يق على الطعام املعمول من دقيق احلنطة غالباً
السِو ُ
ُيطلق َّ
ي َّمص ثم حُيتفظ به لوقت احلاجة
بعد أن ُيقلى على النار أي حُ َ
كأفضل أنواع الزاد خصوصًا يف السفر ،وهناك سويق الشعري،
واألرز ،والعدس ،كما وُيعمل أيضًا من بعض أنواع الفواكه
واخلضار كالنبق ،والتفاح ،والقرع ،وحب ال ُر ّمان ،والغبرياء
وع ْجن هذا الدقيق بالزيت أوالسمن
بعد أن تجُ فف وتُطحنَ ،
وأكله يعطي املراد منه يف احلديث.
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في الباه(((.
ب األئ َّمة:عن بكير بن ُمح َّمد قال :كنت عند أبي
ِط ُّ
عبد اهلل عليه السالم فقال له رجل :يا بن رسول اهلل يولد
لي الولد فيكون فيه البله والضعف .فقال ما يمنعكم
ِيق اشربه وأمر أهلك به ،فإنه ُينبت اللحم ويشد
السو ُ
َّ
العظم وال يولد لكم إال القوي(((.
الخضاب

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي الحسن عليه السالم قال:
في الخضاب ثالث خصال :مهيبة في الحرب ،ومحبَّة إلى
النساء ،ويزيد في الباه(((.
الب ّ
ِطيخ (الر َّّقي)

َّ
الصدوق :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ َّ
كلوا البطيخ فإن فيه عشر خصال هو شحمة األرض ال
داء فيه وال غائلة ،وهو طعام وهو شراب وهو فاكهة
وهو ريحان وهو إشنان وهو آدم ويزيد في الباه ويغسل

احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي ،ج ،2ص.488
1
ِ
األئمة ،إبنا بسطام النيسابوري ،ص.88
ِ 2ط ُّب َّ
 3الكايف ،ال ُكليين ،ج،6ص.481
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ويدر َّ البول (((.
المثانةُ ،

َّ
المحدِّث النوري :عن ابن عباس ،عنه صلى
الشيخ ُ

اهلل عليه وآله ،قال :عليكم بالبطيخ ،فإن فيه عشر
خصال :هو طعام ،شراب ،وأشنان ،وريحان ،ويغسل
المثانة ،ويغسل البطن ،ويكثر ماء الظهر ،ويزيد في
ا ْلجِ َماعِ  ،ويقطع البرودة ،وينقي البشرة (((.

وروي عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم :ما من

امرأة حاملة أكلت البطيخ ال يكون مولودها إال َح َسن
الوجه والخلق.
الهريسة

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
إن اهلل تبارك وتعالى أهدى إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله هريسة من هرائس الجنة ،غُ ر َِست في رياض الجنَّة،
وفركها الحور العين فأكلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
فزاد في ق َّوته بضع أربعين رجالً وذلك شيء أراد اهلل عزَّ
َّ
وجل أن يسر به نبيه ُمح َّمدا ً صلى اهلل عليه وآله (((.
الصدوق ،ص.443
ِ 1
اخلصالَّ ،
ُ 2مستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،16ص.411
 3الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.320
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الزيتون

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن جعفر رفعه قال:
قال أبو عبد اهلل عليه السالم :الزيتون يزيد في الماء (((.
ال ُر ّمان

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عمرو بن إبراهيم ،عن الخراساني
ويحسن
الر ّمان الحلو يزيد في ماء الرجل
ِّ
قال :أكل ُ
الولد(((.

الط َبرسي :من إمالء َّ
َّ
الشيخ الطوسي :أطعموا
الشيخ َ
الر ّمان فإنه أسرع أللسنتهم (((.
صبيانكم ُ

َّ
ي :عن عبد الرحمان بن الحجاج ،قال:
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ

الر ّمان
قال أبو عبد اهلل عليه السالم :أطعموا صبيانكم ُ

فإنه أسرع لشبابهم (((.
السف ْر َجل
َّ

(((

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.332
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.355
مكارم األخالقَ ،
الطبرَ سي ،ص.171
احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي،ج،2ص.546
ِ
العراقيةَ :
(احليَْوه).
سمى يف السوق
َّ
وُي ّ
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ولده (((.
وح ُسن ُ
من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن شرحبيل بن مسلم أنه قال :في

فإن الولد يكون أطيب ريحاً
المرأة الحامل تأكل َّ
فر َجل ّ
الس ْ
وأصفى لوناً (((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :عن محمد بن مسلم قال :قال أبو
عبد اهلل عليه السالم ونظر إلى غالم جميل :ينبغي أن
فر َجل(((.
يكون أبو هذا الغالم آكل َّ
الس ْ

َّ
المحدِّث النوري :عن رسول اهلل صلى اهلل
الشيخ ُ

فر َجل فإنه
عليه وآله وسلم أنه قال :أطعموا حباالكم َّ
الس ْ
حسن أخالق أوالدكم(((.
ُي ِّ

َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أمير المؤمنين عليه السالم :أكل

حسن
وي ِّ
َّ
فر َجل ق َّوة للقلب الضعيف  -إلى أن قال ُ -
الس ْ
الولد (((.
ال ُلبان

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن الحسن بن علي عليه السالم
1
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الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.357
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.22
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.22
ُمستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،15ص.153
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.357
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قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :أطعموا
حباالكم اللُبان فإن الصبي إذا غُ ذي في بطن أُ ِّمه باللُبان

اشت َّد عقلُه فإن يكن ذكرا ً كان شجاعاً ،وإن ولدت أُنثى

عظمت عجيزتها فتحضى عند زوجها بمكانة(((.
الهندباء

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن السياري يرفعه قال :عليك
حسن الولد وهو حار ٌّ ليِّن
وي ِّ
بالهندباء فإنه يزيد في الماء ُ
يزيد في الولد الذُ كورة(((.
َّ
الشيخ الكُ ليني :وقال الرضا عليه السالم عليكم
بأكل بقلة الهندباء فإنها تزيد في المال والولد ومن
فلي ِ
دمن أكل الهندباء(((.
َّ
أحب أن يكثُ ر ماله وولده ُ
أبو عبد اهلل ُمح َّمد بن علي الهمداني قال سمعت
الرضا عليه السالم يقول عليكم بأكل بقلتنا الهندباء
والو َلد(((.
فإنها تزيد في المال َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالم من

سره أن يكثر ماله ويولد له الذكور فليكثر من أكل
1
2
3
4

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.23
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.363
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.363
احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي ،ج ،2ص.509
ِ
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الهندباء (((.
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :عليك بالهندباء
حسن الوجه(((.
وي ِّ
فإنه يزيد في الماء ُ
الجزَر
َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الذكَ ر (((.
ويقيم َ
الج َزر يسخن الكليتين ُ
أكل َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن داود بن فرقد قال :سمعت أبا

الج َزر يس ِّخن الكليتين
الحسن عليه السالم يقول :أكل َ
ويقيم الذكر قلت ُجعلت فداك وكيف آكله وليس لي
أسنان؟! فقالُ :مر الجارية تسلقه وكُ له (((.

َّ
الج َزر
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالمَ :

أمان من القولنج والبواسير ويعين على ا ْلجِ َماعِ (((.
ٌ
صل
ال َب َ

َّ
الشيخ الكُ ليني :عن عبد اهلل بن ُمح َّمد الجعفي قال:
1
2
3
4
5

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.363
احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي ،ج ،2ص.509
ِ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.372
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.372
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.372
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صل فقال :يطيب النكهة
ذكر أبو عبد اهلل عليه السالم َ
الب َ

ويذهب بالبلغم ويزيد في ا ْلجِ َماعِ (((.

َّ
صل
الشيخ الكُ ليني :قال أبو عبد اهلل عليه السالمَ :
الب َ

صب ويزيد في الخطا ((( ويزيد
صب ويش ُّد َ
الع َ
يذهب بال َن َ
بالح ّمى (((.
في الماء ويذهب
ُ

َّ
الط َبرسي :قال أبو الحسن عليه السالم من
الشيخ َ

صل والزيت زاد في ِج ِ
ماعه (((.
أكل البيض َ
والب َ

عن بعض أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم قال
فأحب أن تعلمني
لهُ :جعلت فداك إني أشتري الجواري
ُّ
وقطعه صغارا ً صغارا ً
شيئاً
صالً ّ
أتقوى عليهنَّ  ،قالُ :خذ َب َ
ّ

(((
صحفة وذر عليه
واقله بالزيتُ ،
وخذ بيضاً فأعقصه في ُ

صل والزيت واق ِل ِه شيئاً ،ثم
شيئاً من ملح فاذرره على َ
الب َ
منهنَّ شيئاً إال ِ
قدرت
كل منه .قال :ففعلت فكنت ال أريد ُ

عليه(((.

1
2
3
4
5
6

الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.374
خلطا :ا ُ
يزيد يف ا ُ
قوة املشي.
خلطا مجع خطوة ،أي يف َّ
الكايف ،ال ُكليين ،ج ،6ص.374
َمكاِر ُم األخالقَ ،
الطبرَ سي ،ص.195
العقص هنا :اخلفق،أي :خفق البيض.
حبار األنوار ،اجمللسي ،ج ،101ص.84

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

َّ
التمر

َّ
المحدِّث النوري :عن النبي صلى اهلل عليه وآله
الشيخ ُ
وسلم قال :أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر،
فإن َو َل َدها يكون حليماً نقيَّاً (((.

َّ
ي :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
الشيخ ال َْب ْر ِق ِّ

البرني((( يق ِّوي
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله التمر
ّ

الظهر ويزيد في المجامعة (((.
تقليل الشعر

َّ
الصدوق :عن الصادق عليه السالم عن
الشيخ
َّ
علي عليه السالم قال :ما أكثر شعر رجل قط إلاّ قلَّت
شهوته(((.
ُ

َّ
المحدِّث النوري :وروي أن في َحلْق الرأس عشر
الشيخ ُ

ويخرج
يح ِّ
ِخصال محمودةُ :
سن الطلعة ويمحو الكسفة ُ

1
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3
4

ُمستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،16ص.384
املنورة واجلزيرة
التمر البرَ ِْني :من أشهرأنواع متور املدينة َّ
والعراق ،وهو ضرب من التمر أصفر ُمدَّور ،كثري اللحاء ،وهو
أجود التمر ،واحدته َب ْرِنَّية..
احملاسن ،الْبرَ ْ ِق ِّي،ج ،2ص.534
ِ
الصدوق ،ج ،2ص.472
فقيه من ال حَ ْ
ي َضره الفقيهَّ ،

ÎÎÒ

ÎÎÓ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

من حد النسائيَّة إلى ح ِّد الرُّجوليِّة(((...
فائدة مما تقدَّم
للولد َّ
كي
الذ َّ

فر َجل.
اإلكثار من أكل َّ
الس ْ
اإلكثار من اللُبان.
الر ّمان.
اإلكثار من أكل ُ

الس ّداب).
الس ّداب (أو ُ
اإلكثار من ُ
للولد الجميل

فر َجل.
اإلكثار من َّ
الس ْ
اإلكثار من الهندباء.
الر ّمان.
اإلكثار من ُ

ِّ
البطيخ (الرَّقّ ي).
اإلكثار من أكل
القوي
للولد
ّ

اإلكثار من أكل اللحم بالبيض.
فر َجل.
اإلكثار من َّ
الس ْ
اإلكثار من اللُبان.
ُ 1مستدرك الوسائل ،حسني النوري ،ج ،1ص.400

دليل املُقبلني على الزواج اىل الثقافة الزوجيَّة

املصادر
القرآن الكريم
الطوسي
األمالي،
ُّ
المجلسي
بحار األنوار،
ّ

الطوسي
هذيب األحكام،
َت
ُّ
ُ

ثواب األعمال ِ
الصدوق
وعقاب األعمالَّ ،
ُ

ِ
الصدوق
الخصالَّ ،

ب األئ َّمة ،ابنا بسطام النيسابوري
ِط ُّ
الصدوق
علل الشرايعَّ ،
الصدوق
فقيه من ال َي ْح َ
ضره الفقيهَّ ،

قرب اإلسنادِ ،
ري
الح ْم َي ّ
الكافي ،الكُ ليني

الط َبرسي
َمكار ُِم األخالقَ ،

الصدوق
معاني األخبارَّ ،

ÎÎÔ

ÎÎÕ

املودة والرمحة يف الزواج اإلسالمي

ِ
ي
المحاسن ،ال َْب ْر ِق ِّ
المجازات النبو َّية ،الرضي
ُ
علي بن جعفر
مسائل ّ

ُمستدرك الوسائل ،حسين النوري

وسائل الشيعةَّ ،
العاملي
الح ّر
الشيخ ُ
ّ

