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٥

  

  هلهاأ إلى  وجوب رد المظالميف فصل

وظلم ال  ،ظلم يغفره اهللا ،الظلم ثالثة :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عد بن طريفعن س

نفسه ما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل وأ ،كفأما الظلم الذي ال يغفره فالشر ،وظلم ال يدعه اهللا ،يغفره اهللا

  . )١(وأما الظلم الذي ال يدعه فاملداينة بني العباد ،ما بينه وبني اهللا يف

 إذا الظلم فإن ،يم رباعيفالتقس ّالإو ،غفرهيهو الظلم الذي  ألنه ،دعهير الظلم الذي كذيمل  :ولأق

   .كترنه أ ان معناهكغفر 

ما  :)عليه السالم(وقال  :وزاد ،مثله ،عن أبيه ، الربقي)عليه السالم(عبد اهللا  أيب أمحد بن عنو

   .)٢(يأخذ املظلوم من دين الظامل أكثر مما يأخذ الظامل من دنيا املظلوم

 إىل زمن احلجاج ًل واليا منذين مل أزإ :)عليه السالم(يب جعفر ألقلت  : قال،عن شيخ من النخعو

كل ذي حق  إىل تؤدي  حىت،ال :فقال ، مث أعدت عليه،فسكت :قال ،من توبة فهل يل ،هذاى يوم

   .)٣(حقه

   ريغ إىل ،رضاء من آذاهمإو ،نياء املقتوليرضاء أولإ داءمن األ :أقول

                                                

.٤٦٣ ص:األصول) ١(

  .٤٦٣ ص:األصول) ٢(

  . ٤٦٢ ص:األصول) ٣(



٦

   .ًس خاصا باملال فقطيمر ل فاألكذل

 ه ومل يردًمن أكل من مال أخيه ظلما : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،بصري أيب عنو

   .)١(جذوة من النار يوم القيامة  أكلإليه

من ظلم  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٢(نه كفارة لهإ ف،ًحدا وفاته فليستغفر اهللا لهأ

 ،عطاهأ ًالما لكولو أ ،هامهر عطاهاأصب امرأة ت لو اغً مثال،ةيثار الوضع اآلكن الالزم تداركل :أقول

   .يتأيت يف الفصل اآليما كذا كوه ،م الشرعيكاحلا إىل واملظامل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عبيدة احلذاء أيب عنو

ًطع مال مؤمن غصبا بغري حقه مل يزل اهللا معرضا عنه ماقتاتمن اق ً   ال،لها من الرب واخلريعماله اليت يعم ألً

   .)٣(صاحبه إىل ذهخيرد املال الذي أ يثبتها يف حسناته حىت

  

  الحق إلى ضل الناس برده لهمشتراط توبة من أا في فصل

كان رجل يف الزمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ً، وأيب بصري مجيعا،عن هشام بن احلكم

 :فأتاه الشيطان فقال له ،وطلبها من حرام فلم يقدر عليها ،ليها طلب الدنيا من حالل فلم يقدر عاألول

ففعل  ، إليهًتبتدع دينا وتدعو الناس :قال ى،بل :فقال ،شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعكى أدلك عل أال

 عوت الناسًنا دي ابتدعت د،ما صنعت :فقالفكر  إنه مث .فاستجاب له الناس وأطاعوه فأصاب من الدنيا

  يل من ى ا أرم ،إليه

                                                

  . ٤٦٤ ص:األصول) ١(

  .٤٦٤ ص:األصول) ٢(

  . ٤١ ص:لااألعمعقاب ) ٣(



٧

الذي ن إ :قولين أجابوه فيه الذأصحابأيت ي فجعل ، فأرده عنه إليه من دعوتهآيتأن ّ إال توبة

فرجعت  كنيت يف دكك شكنكول ،ذبت هو احلقك :قولونيفجعلوا  ،منا ابتدعتهإو  باطل إليهمكدعوت

عز توب اهللا ي أحلها حىت ال :قال ،ًهلا وتدا مث جعلها يف عنقهد تسلسلة فو إىل  عمدكذلى ما رأفل ،عنه

تتقطع أوصالك ما  وعزيت لو دعوتين حىت :قال لفالن :نبياءنيب من األ إىل عز وجلاهللا ى فأوح . عليوجل

   .)١( فريجع عنهإليه ما دعوتهى ترد من مات عل استجبت لك حىت

ان الذنب كهما  تقبل التوبة مسالمففي اإل ّالإو ،مم السابقةًان خاصا ببعض األك كلعل ذل :ولأق

ها من ريغ إىل ،)٢(﴾شاءي ملن كدون ذل غفر ماي به وكشري أن غفرين اهللا ال إ﴿ :قال سبحانه، ًمايعظ

  . األدلة

عليهم (عن آبائه ، )عليه السالم( عن الرضا ،سباغ الوضوءإ تقدمت يف بأسانيد )األخبارعيون ( ويف

 ومن ً، أحدث دينامنّإال  اهللا غافر كل ذنبن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)السالم

   .)٣(ًرجل باع حرا أو ، أجرهًاغتصب أجريا

   ً.ن تاب نصوحاإعدم التوبة و ال ،ةية عن شدة املعصيناكهذا  :أقول

  

  حرمة الرضا بالظلم والمعونة للظالم في فصل

 له والراضي به شركاء العامل واملعني : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن طلحة بن زيد

   .)٤(ثالثتهم

  نيمن الفرق ب )األصول( رناه يفكل ذيالراضي تفص إىل بالنسبة :أقول

                                                

  . ١٦٨ ص: علل الشرائع،١٩١ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٤٨اآلية : سورة النساء) ٢(

  . ٢٠١ ص:األخبارعيون ) ٣(

  . ٤٦٤ ص:األصول) ٤(



٨

   .هياالختالف فى تدخل املسألة يف باب التجري عليف الفروع  فإن ،ن وفروعهي أصول الد

مه سلط اهللا عليه ًمن عذر ظاملا بظل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)١(ظالمتهى ومل يأجره اهللا عل ،دعا مل يستجب له فإن ،من يظلمه

ى نوا عليتع أن مكايإو : قال،هصحابألته ييف وص )عليه السالم(عبد اهللا  أيب يت عنسناد اآلوباإل

ن إ :قوليان ك )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا أبانا  فإن ،مكيستجاب له فيم فكيدعو عليمسلم مظلوم ف

 :قوليان ك )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا أبانا  فإن ً،م بعضاكعن بعضيدعوة املسلم املظلوم مستجابة ول

   .)٢(افه يف املسجد احلرامكام شهر واعتيً أجرا من صأعظم وريمعونة املسلم خن إ

   .ومنه دفع الظلم عنه ،ريخكل يف  أي )عنيول( :أقول

 هعن آبائ، )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ً،عايه مجي عن أب،ن حممد وأنس ب،عن محاد بن عمروو

شر الناس من باع  ي علاي :قال )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب ةييف وص، )عليهم السالم(

   .)٣(هريا غيته بدنوشر منه من باع آخر ،هايبدنآخرته 

مظلوم مل ى ًمن أعان ظاملا عل :قولي )عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت :لا ق،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٤(هنزع من معونتي ًه ساخطا حىتيعليزل اهللا 

للظامل  :قال إنه ،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٥( للقوم الظلمةيظاهر، وةبلغومن دونه بال ،ةيظلم من فوقه باملعصي ،من الرجال ثالث عالمات

ًدا للظامل وظهرا لهيون مؤكي أي )ظاهريو( :أقول ً.   

                                                

  . ٤٦٤ ص:األصول) ١(

  . ٨ ص:الروضة) ٢(

  . ٣٣٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٤١ ص:الاألعمعقاب ) ٤(

  . ٢٢٧ص القسم الثاين: �ج البالغة) ٥(



٩

  

  ى عدم اتباع الهويفصل ف

ما حتذرون كم كءاحذروا أهوا :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،حممد الوابشي أيب عن

   .)١(وائهم وحصائد ألسنتهمللرجال من اتباع أهى س بشيء أعديفل ،مكأعداء

 ى، اتباع اهلونيم اثنتكيأخاف علإمنا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،ليبن عق ىيحيعن و

   .)٢(اآلخرةنسي يمل فوأما طول األ ،نه عن احلقإفى أما اتباع اهلو ،ملوطول األ

اعمل ( حيمل الصحما األأو ،ما هو املنصرف منهماك ،الزائفةى واهلو ،مل الباطلاملراد األ :أقول

   .كس من ذليفل ،ح وما أشبهيالصح الزوجة والغىنكت اليف احمللى واهلو ،ً)ش أبدايتعكأنك  كايلدن

 انكإذا  السهلى اتق املرتق :)عليه السالم( احلسن أبو قال يل : قال،عن عبد الرمحان بن احلجاجو

 النفس كوتر ، رداهاهواها يف فإن ،اهاتدع النفس وهو ال :قولي )عليه السالم( انكو :قال ،ًمنحدره وعرا

   .)٣(دواؤهاى �و ف النفس عماكو ،أذاهاى �و وما

   .كوحنو ذل ،م العاقبةيب الوخيل الشيء الطكأيمن كفهو  :أقول

  

  وجوب اعتراف المذنب هللا بالذنوب في فصل

 ،به  أقرمنّ إال نجو من الذنبيما واهللا  :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محسياأل ي علعن

   .)٤(بالندم توبةى فك: )عليه السالم(جعفر  أبو وقال :قال

   .بأنه مذنبً نادما  اهللادأقر عن أي :أقول

                                                

  . ٤٦٤ ص:األصول) ١(

  . ٤٦٤ ص:األصول) ٢(

  . ٤٦٥ ص:األصول) ٣(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٤(
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ّ إال أراد اهللا من الناس ال واهللا ما :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،رهكعمن ذ ،عن ابن فضالو

   .)١(غفرها هلميبالذنوب فو ،دهميزيلنعم فقروا له باي أن ،نيخصلت

واهللا ما خرج عبد من ذنب إنه  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :قال ،ة بن عماريعن معاوو

   .)٢(قرارإبّ إال وما خرج عبد من ذنب ،صرارإب

اهللا مطلع  أن ًمن أذنب ذنبا فعلم : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عقوبيونس بن يعن و

   .)٣(ستغفرين مل إوغفر له  ،فر لهن شاء غإو شاء عذبهن إ هيعل

 يف اجلرم  إليهطلبي أن ب العبدحياهللا ن إ :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عنبسة العابدو

   .)٤(ريسيستخف باجلرم الي أن بغض العبديو ،ميالعظ

رسول  عن ،)عليهم السالم( عن آبائه ،هيعن أب ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن معاذ اجلوهريو

 انكًا ريًمن أذنب ذنبا صغ :عز وجلقال اهللا  :قال ،)عليه السالم( ليعن جربئ ،)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 انكًا ريًومن أذنب ذنبا صغ ً، الذنب أبداكغفرت له ذل أعفو عنه ال أو عذبهأيل  أن علمي ًا وهو الريبكأو 

  . )٥( عنهأعفو عنه عفوت أو أعذبه أن يل أن علميًا وهو ريبكأو 

لقد غفر اهللا لرجل من أهل  :قال إنه )عليه السالم( الباقرجعفر  أيب عن ،نين بن أععن عبد الرمحو

فغفر اهللا  ، أنتكن تغفر يل فأهل ذلإو ، أناكتعذبين فأهل ذلن إ اللهم : قال، دعا �مانيلمتكة بيالباد

   .)٦(له

 :قال ،)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل رفعهي ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،د بن مسلممعن حمو

  قال 

                                                

  . ٥٠٠ ص:األصول) ١(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٢(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٣(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٤(

  . ١٧٢ ص:ا�الس) ٥(

  . ٢٣٩ ص:ا�الس) ٦(



١١

   .)١(أعفو عنه عفوت عنه أن يلأعذبه وأن  أن يل أن ً من أذنب ذنبا فعلم:عز وجلاهللا 

   .لةيأنه من جهة االعرتاف الذي هو فضك :أقول

  

  الذنوبى وجوب الندم عل في فصل

ئته فهو يه سءتمن سرته حسنته وسا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،العباس أيب عن

   .)٢(مؤمن

ن إ :قوليمسعته  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن عمرو بن عثمانو

زال يذنب فال ي إنه نعم :قال ،دخله اهللا بالذنب اجلنةي : قلت،دخله اهللا به اجلنةيذنب الذنب فيالرجل ل

ًا ماقتا لنفسهفخائ    .)٣(دخله اجلنةيفاهللا  هفريمح ،ً

ى الندم علن إ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ربعيو

   .)٤(هكتر إىل دعويالشر 

ًمن عبد أذنب ذنبا فندم  ما :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن أبان بن تغلبو

غفر اهللا له  ّالإه نعمة فعرف أ�ا من عند اهللا يمن عبد أنعم اهللا عل وما ،ستغفري أن غفر اهللا له قبل ّالإ هيعل

   .)٥(مدهحي أن قبل

   .غفر اهللا له: )عليه السالم( ولذا قال ً،أيضاغفر الذنب ياحلمد مما  :أقول

الندامة  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فاظ من أل :قال )عليه السالم( نياحلس علي بن حممد بنو

   .)٦(توبة

                                                

  . ٢٦ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٢٤ ص:األصول) ٢(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٣(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٤(

  . ٥٠٠ ص:األصول )٥(

  . ٣٤٣ ص٢ ج:الفقيه) ٦(



١٢

   .)١(بالندم توبةى فك :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،اجلهضمي ي علعنو

 :)عليه السالم( نياحلس علي بن قال :الق ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة الثمايل أيب عنو

وصدق لسانه مع  ،اسنفسه للنى جعل عل هللا مبا من وىف ،وحمصت عنه ذنوبه ،هإميانمل كه ين فك من أربع

   .)٢(سن خلقه مع أهلهحيو ،ح عند اهللا وعند الناسيل قبكمن  ىي واستح،الناس

   .من العقود وحنوها )نفسهى مبا جعل عل( :أقول

مسعت وهب بن منبه  :قوليالطائي الواعظ جعفر  أبا مسعت : قال،مان الزاهديي بن سلنيعن احلسو

ا ي : فما حفظت قوله،تيسنومنها  ،حفظت ًأسطرا منها ما) عليه السالم(ت يف زبور داود قرأ :قولي

تها ي�ا له وأنسي عن املعاصي اليت عصاين �ا غفرمن أتاين وهو مستح :داود امسع مين ما أقول واحلق أقول

   .)٣(ثياحلد هيحافظ

  

  وجوب ستر الذنوب في فصل

 ، حسنةنيعدل سبعي باحلسنة املسترت :قوليمسعته  :قال )عليه السالم( الرضا عن العباس موىل

   .)٤(مغفور لهبالسيئة واملسترت  ،خمذولبالسيئة ع يواملذ

  

  وجوب االستغفار من الذنب والمبادرة به في فصل

صلى (رسول اهللا قال  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،ل بن عثمان املرادييعن فض

   :كهال ّالإاهللا بعدهن ى ل عكهليه مل ين فك من أربع :)اهللا عليه وآله

                                                

  . ١١ ص١ ج:اخلصال) ١(

  . ٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ٦٥ ص:جمالس ابن الشيخ) ٣(

  . ٥٠٠ ص:األصول) ٤(



١٣

تب اهللا كن هو عملها إو ،تهيتب اهللا له حسنة حبسن نكعملها يهو مل  فإن عملهاي العبد باحلسنة فّهمي

 .ن هو عملها أجل سبع ساعاتإو ،ه شيءيتب علكيعملها مل يمل  فإن عملهاي أن ئةي بالسّهميو ً،له عشرا

تبعها حبسنة ي أن ىتعجل عس ال : الشمالوهو صاحب ،ئاتيوقال صاحب احلسنات لصاحب الس

أستغفر اهللا ( :قال فإن ،االستغفار أو ،﴾ئاتيذهنب السين احلسنات إ﴿ :قولي عز وجلاهللا  فإن ،متحوها

 مل ) إليهرام وأتوبكاجلالل واإل م ذايم الغفور الرحيكز احليب والشهادة العزيهو عامل الغ الإ إله الالذي 

تبعها حبسنة واستغفار قال صاحب احلسنات لصاحب يبع ساعات ومل ن مضت سإ و،ه شيءيتب علكي

   .)١(الشقي احملرومى تب علكا :ئاتيالس

 ،حق الذنبميغة يل صكب يقيال فاالستغفار احلقإو ،املةكغ اليغة االستغفار هذه من الصيص :أقول

   .ثيحادما يف األك

ها سبع ساعات من يئة أجل فيعمل سمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب نعو

   .)٢(هيتب علك ثالث مرات مل ت) إليهوم وأتوبي احلي القهو ّالإإله  ستغفر اهللا الذي الأ(قال  فإن ،النهار

ل شيء كل :)عليه السالم ( قال: قالوا،بنا رفعوهعن عدة من أصحا ،عن أمحد بن حممد بن خالدو

   .)٣(ودواء الذنوب االستغفار ،دواء

ًنبا أجله ذنب ذأ إذا العبد املؤمن :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رين عبد الصمد بن بشعو

 ئةيه سيتب علكستغفر ين مضت الساعات ومل إو ،ه شيءيتب علكيتغفر اهللا مل سا فإن ،اهللا سبع ساعات

   .)٤(ثياحلد

                                                

  . ٥٠١ ص:األصول) ١(

  . ٥٠٤ ص:األصول) ٢(

  . ٥٠٤ ص:األصول) ٣(

  . ٥٠٣ ص:األصول) ٤(



١٤

أجله اهللا  ّالإًذنب ذنبا يؤمن من م ما :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن حفصو

فأتاه عباد  ،كتب عليه سيئةفعل ين هو مل إو ،ه شيءيتب علكيهو تاب مل  فإن ،سبع ساعات من النهار

 :فقال ،جله اهللا سبع ساعات من النهارأّ إال ًما من عبد يذنب ذنبا :نك قلتأبلغنا :  فقال لهيالبصر

ان قويلك كلذكمن مؤمن و ما :ين قلتكول ،ذا قلتكس هيل)١(.   

ة يملا نزلت هذه اآل :قال ،)عليهما السالم( عن الصادق جعفر بن حممد ،فةيعن فطر بن خلو

قال ية ك مبًس جباليبلإد  صع،﴾روا اهللا فاستغفروا لذنو�مكظلموا أنفسهم ذ أو فعلوا فاحشة إذا نيوالذ﴿

ت من يفقام عفر ،ة فمن هلاي هذه اآلنزلت : فقال إليهواع فاجتم،تهيصوته بعفارى فصرخ بأعل ،ثور له

فقال  ،لست هلا :فقال ،كمث قام آخر فقال مثل ذل ،لست هلا :فقال ،ذاكذا وكهلا ب أنا : فقالنياطيالش

تهم يئة أنسي اخلطافاذا واقعو ،ئةيواقعوا اخلطي هم حىتيمنأأعدهم و :قال ،مباذا :قال ،هلا  أنا:الوسواس اخلناس

   .)٢(امةيوم القي إىل له �اك، فواأنت هل :فقال ،االستغفار

   .ل حمتمل واهللا العاملك ،تيسلسلة عفار أو ،إنسانل ى كت واحد قادر عليهل هو عفر :أقول

رسول سئل  :قال ،)عليه السالم( الباقربن علي حممد جعفر  أيب عن ،هريعن حممد بن مسلم وغو

ذا إو ،ا استغفرواوذا أساؤإو ،رواأحسنوا استبش إذا نيالذ : فقال،ادار العبيعن خ )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)٣(ذا غضبوا غفرواإو ،ذا ابتلوا صربواإو ،رواكأعطوا ش

 نيأربعلة يوم وليقرتف يف يما من مؤمن  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

 ذا اجلالل األرضع السماوات ويوم بديالقهو احلي  ّالإ إله ستغفر اهللا الذي الأ( :قول وهو نادمية فريبك

   ،غفرها اهللا له ّالإ )توب عليي أن رام وأسألهكواإل

                                                

  . ٥٠٤ ص:األصول) ١(

  . ٢٧٨ ص:ا�الس) ٢(

  . ٨ ص:ا�الس) ٣(



١٥

   .)١(ةريبك نيأربع يوم لكقارف يمن  يف ريخ الو :قالمث 

عطي لزوم اقرتان يات ية بسائر الروايد هذه الرواييتق أن ماك ،سعة رمحة اهللا وعفوه إىل ملاعإهذا  :أقول

  .جمرد لقلقة لسان ال ،ائطهاالستغفار بشر

ًا ريد خب بععز وجلراد اهللا أإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ان بن السمطيعن سفو

ه ينسيًذنب ذنبا أتبعه بنعمة فأً بعبد شرا فعز وجلذا أراد اهللا إو ،ره االستغفارّكذيًفأذنب ذنبا أتبعه بنقمة و

 بالنعم عند ،﴾علموني ث اليجهم من حسنستدر﴿ :عز وجل وهو قول اهللا ،بهى تمادياالستغفار و

   .)٢(املعاصي

   .حيفعل القب بل ملؤهالت يف العبد لفعل احلسن أو ً،ست اعتباطايرادة اهللا لإ أن ىفخيال  :أقول

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم( عن آبائه ،عن أبيه ،عن جعفر ،وينكعن السو

  . )٣(الذنوب االستغفارودواء  ،دواء داءل كل: )وآله

رسول اهللا ان ك :قوليمسعته  :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،يعن عبد اهللا بن حممد اجلعفو

وبقي  أكرب احلصنني ىفمض ،ذابستغفار لكم حصنني حصينني من العاال و)صلى اهللا عليه وآله(

ان كهم وما ي�م وأنت فعذيان هللا لكفما ﴿ :عز وجل اهللا قال، نه ممحاة للذنوبإ ف،منه ثرواكأ ف،راالستغفا

   .)٤(﴾ستغفرونياهللا معذ�م وهم 

قلته  أنا إذا ًئايعلمين ش :)عليه السالم( الثاينجعفر أيب  إىل تبتك : قال،ل بن سهليعمساإعن و

 كيورطب شفت ،)نا أنزلناهإ(ثر من تالوة كأ :تب خبطه أعرفهك ف:فقال ،اآلخرةا ويم يف الدنكنت معك

   .)٥(باالستغفار

                                                

  . ١١٢ ص٢ ج:اخلصال) ١(

  . ١٨٧ ص:علل الشرائع) ٢(

  . ٩٠ ص:الاألعمثواب ) ٣(

  . ٩٠ ص:الاألعمثواب ) ٤(

  . ٩٠ ص:الاألعمثواب ) ٥(



١٦

عن جعفر بن حممد  ،صدقةعن مسعدة بن  ،عن هارون بن مسلم ،عن عبد اهللا بن جعفر ،هيوعن أب

ملن وجد يف  وىبط: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال : قال، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(

  . )١(ل ذنب أستغفر اهللاكامة حتت يوم القيفة عمله يصح

قنط ومعه يالعجب ممن  :قولي )عليه السالم( طالب أيب ابن ي علمسعت : قال،عن الشعيبو

   .)٢(االستغفار :قال ،وما املمحاة :ليق ،املمحاة

رسول قال  :قال ،) السالممعليه(عن جده  ،هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ،إسحاقعن حممد بن و

سيئة قال صاحب ذا عمل العبد إف ،صاحب الشمالأمري على  نيميصاحب ال :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 :قال ،ستغفريمضت سبع ساعات ومل  فإن ،جل وأنظره سبع ساعاتتع ال: اليمني لصاحب الشمال

  . )٣(اء هذا العبديل حقتب فما أكا

عليهم (عن آبائه  ،)عليه السالم(الرضا ى موس علي بن عن ،أخي دعبل بن علي علي بن علي عنو

  . )٤(م روائح الذنوبكحنتفض  ال،الستغفارا باتعطرو :قال إنه )عليه السالم(أمري املؤمنني  عن ،)المالس

 نا الكا هلا لضعف مدارمامنوعدم استش ،ا للحسنات روائح عطرةمك ،ئةيللذنوب روائح س :أقول

 متداخالن يلعامل املادوي مع هذا ا العامل املعنكوذل ،ةيستشم الفاقد حلاسة الشم الروائح املاديكما ال 

ل كوش ،شمل للتفاح رائحة مربوطة باًمثال ،يف العامل تتداخل احملسوسات أن ماك ،اساتهينه وقيل موازكلو

 وقد ، احملسوسك ذلكدريً حسا مل نسانذا فقد اإلإف ،لها متداخلةكو ،وطعم مربوط بالذوق ،نيمربوط بالع

ًمن فقد حسا فقد علما( :نايقال ابن س  ما يف الرائحةكو ،احلس كسلة من العلوم املربوطة بذلسلأي  )ً

   ،حةي صور قب فللمعاصي،ة الصور يفكذلك

                                                

  . ٩٠ ص:الاألعمثواب ) ١(

  . ٥٤ ص:شيخالجمالس ابن ) ٢(

  . ١٢٩ ص:شيخالجمالس ابن ) ٣(

  . ٢٣٧ ص:شيخالجمالس ابن ) ٤(



١٧

   .ك ذلريغ إىل ،عربونيما ك ةينه الربزخيها من فتحت له عكدر ي ةوللطاعات صور حسن

صلى اهللا (رسول اهللا قال  :قال ،) السالمماعليه( هيعن أب ،عبد اهللا أيب عن ،عيعن عمرو بن مجو

 اهللا وأين ّالإله  إال أن ان عصمة أمره شهادةكمن  ،عظمان يف نور اهللا األكه ين فك من أربع :)يه وآلهعل

 احلمد هللا رب :ًا قالريب خاأص إذا ومن ، راجعون إليهناإهللا و ناإ :بة قاليأصابته مص إذا ومن، رسول اهللا

   .)١( إليهوأتوباهللا أستغفر  :ئة قاليصاب خطأ إذا ومن ،نيالعامل

 سلسلة من نيتبع الشهادتي إذ ،نيبطة الشهادتموره جتتمع حتت ضاأن إ  أي)أمرهعصمة ( :أقول

 عن االحنراف والسقوط نسانوهي مبجموعها عصمة لإل ،ال ترتبط بعضها ببعضاألعمقوال وار واألكفاأل

   .اآلخرةا وييف الدن

  

  ع لذنوب يوجوب التوبة من جم في فصل

  ًبدا العود أكترى والعزم عل

ً توبة نصوحا دبتاب العإذا  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،ة بن وهبيعن معاو

ه من يعل تباكه ما يكنسي ملي :قال ،هيسرت عليف يكو :قلت ،اآلخرةا ويه يف الدنيأجله اهللا فسرت عل

 من كيعمل عليان ك  ماتميك ااألرضبقاع  إىل وحييو ،ه ذنوبهيتمي علكجوارحه ا إىل وحييو ،الذنوب

   .)٢(ه بشيء من الذنوبيشهد عليس شيء يلقاه ولي نياهللا حى لقي ف،الذنوب

  ه موعظة ءجامن ﴿ :عز وجليف قول اهللا  )عليهما السالم( عن أحدمها ،عن حممد بن مسلمو

                                                

  . ٧ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٠١ ص:األصول) ٢(



١٨

   .)٢(املوعظة التوبة : قال)١(﴾سلف فله ماى من ربه فانته

   . سبب التوبةاملوعظة فإن ، عالقة السبب واملسبببمن باب )املوعظة التوبة( :أقول

اهللا توبة  إىل ن آمنو توبوايها الذيا أي﴿ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،ريبص أيب عنو

اهللا ن إ ،حممد أبا اي :فقال ،عدينا مل يأو :قلت ،ًبداأه يعود فيهو الذنب الذي ال  : قال،)٣(﴾ًنصوحا

   .)٤(نت التوابب من عباده املفحي

ًلها حمبوبا عان فاكسرت مث رممت ك إذا التوبة أن نيمث ب ً، أوالصوحفسر الن) عليه السالم( اإلمام :أقول

   .بأس من روحهي فال ،هللا سبحانه

ا يهأ اي﴿ :عز وجلعن قول اهللا  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،ماينكالصباح الرت أيب عنو

قال حممد بن  ،هيعود في توب العبد من الذنب مث الي : قال،)٥(﴾ًااهللا توبة نصوحإىل  ن آمنوا توبوايالذ

 إىل وأحب العباد ،هيعود في توب من الذنب مث الي :فقال) عليه السالم( احلسن أبا سألت عنها :ليفض

   .)٦(ون التوابونناهللا املفت

 ثالث نيالتائبى عطأاهللا ن إ :)معليه السال ( قال،نا رفعهأصحابعن بعض  ،ريعم أيب عن ابنو

ب حين اهللا إ﴿ :عز وجلقوله  ، لنجوا �ااألرضع أهل السماوات ويخصلة منها مج يعط أ لو،خصال

 وقهم كلين تابوا واتبعوا سبيفاغفر للذ﴿ : وقوله،عذبهيحبه اهللا مل أ فمن ،)٧(﴾نيب املتطهرحي ونيالتواب

بدل اهللا ي كً صاحلا فأولئً من تاب وآمن وعمل عمالّالإ﴿ : وقوله،اتير اآلك وذ)٨(﴾ميعذاب اجلح

  .)١٠(يةاآل )٩(﴾ئا�م حسناتيس

  ه يسرت عليف ،حسنات إىل ئاتهيومبدل س ،ومغفور له ،حمبوب :أقول

                                                

  . ٢٧٥: سورة البقرة) ١(

  . ٥٠٢ ص:األصول) ٢(

  . ٨: سورة التحرمي) ٣(

  . ٥٠٢ ص:األصول) ٤(

  . ٨: سورة التحرمي) ٥(

  . ٥٠٢ ص:األصول) ٦(

  . ٢٢٢: سورة البقرة) ٧(

  . ٧: سورة غافر) ٨(

  . ٧٠: سورة الفرقان) ٩(

  . ٥٠٢ ص:األصول) ١٠(



١٩

   .ئة حسنةيه بدل السيعطيبه اهللا وحي و،ذنبيأنه مل ك

ًأشد فرحا بتوبة   وتعاىلكاهللا تبارن إ :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت :دة قاليعب أيب عنو

 الرجل كًفاهللا أشد فرحا بتوبة عبده من ذل ،لة ظلماء فوجدهايضل راحلته وزاده يف لأعبده من رجل 

   .)١( وجدهانيبراحلته ح

دخل أنح الفرح ملن مينحه ما ميسبحانه نه أ كذل ومعىن ،)اتيخذ الغا(من باب  ً)شد فرحاأ( :أقول

   .ه الفرحيعل

 إذا فرح بتوبة عبده املؤمني عز وجلاهللا ن إ :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن ابن القداحو

   .)٢(وجدها إذا م بضالتهكفرح أحد يما كب ات

 ،من ال ذنب لهكالتائب من الذنب  :قوليمسعته  :قال )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن جابرو

   .)٣(ئاملستهزكالذنب وهو مستغفر منه ى م عليواملق

  . ئل املستهزممنا عمله عإو ،قةي حقئستهزي ال ألنه )ئاملستهزك( :قولأ

عليه ( النيب داود إىل أوحى اهللا: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

ره كمين عند ذ  الذنب واستحىيكمث رجع وتاب من ذل ًأذنب ذنبا إذا عبدي املؤمنن إ ا داودي :)السالم

  .)٤(نيبايل وأنا أرحم الرامحألته احلسنة وال ته احلفظة وأبديرت له وأنسغف

 أن مرت جوارحهأ و،هيمن تاب تاب اهللا عل :)عليه السالم (نيؤمن املريقال أم : قال،عن املسعوديو

   .)٥(هيعل )تب خ لكت( تبتكانت كت احلفظة ما ي ونس،هينم علكت أن األرض وبقاع ،هيتسرت عل

                                                

  . ٥٠٣ ص:األصول) ١(

  . ٥٠٣ ص:األصول) ٢(

  . ٥٠٣ ص:األصول) ٣(

  . ٧٢ ص:الاألعمثواب ) ٤(

  . ٩٧ ص:الاألعمثواب ) ٥(



٢٠

صلى (رسول اهللا قال  :قال، )عليهم السالم( بائهآعن  ،هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ،ينوكعن السو

ل يذنب اللل فجر ملكده عند ي واهللا باسط ،قهنحاه من شاء من خلي من رزقه ًهللا فضوالن إ :)اهللا عليه وآله

   .)١(غفر لهيتوب فيب الشمس ملذنب النهار هل يده عند مغيسط بي و،غفر لهيتوب فيهل 

   ً.ئايًد طالبا شيباسط الكة عن توجهه سبحانه حنوه وطلبه منه يناكد يبسط ال :أقول

مث تاب ﴿ :عز وجليف قول اهللا  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هيعن أب ،عقبة علي بن عنو

  . )٣(قالةهي اإل : قال)٢(﴾هميعل

عليهم (عن آبائه ، )عليه السالم(  عن الرضا،سباغ الوضوءإد تقدمت يف يبأسان )األخبارون يع( ويف

ؤمن ن املإ و، مقربكلثل مم كن عند اهللا تعاىلمؤمثل امل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  : قال،)السالم

   .)٤(من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة اهللا تعاىل إىل س شيء أحبي ول،ك من ذلعظمعند اهللا أل

رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم (عن الرضا ،صةيعن دارم بن قبو

  . )٥(من ال ذنب لهكالتائب من الذنب  :)صلى اهللا عليه وآله(

رجل  ،نيلرجلّ إال اي يف الدنريخ ال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،اثيعن حفص بن غو

نقطع عنقه ما قبل ي  واهللا لو سجد حىت،وبةله بالت  وأىن،بالتوبة  ذنبهكتداريورجل  ،ًاإحسانوم يل كزداد يف ي

   .)٦(تيتنا أهل البيبوالّ إال اهللا منه

  آبائه عن ، )عليه السالم (عن الرضا ،)مهج الدعوات( بن طاووس يفى موس علي بن عنو

                                                

  . ٩٧ ص:الاألعمثواب ) ١(

  . ١١٨ و١١٧: سورة التوبة) ٢(

  . ٦٥ ص:األخبارمعاين ) ٣(

  . ١٩٨ ص:األخبارعيون ) ٤(

  . ٢٣٠ ص:عيون اخبار الرضا) ٥(

  . ٢٢ ص١ ج:اخلصال) ٦(



٢١

اهللا  إىل بواو وت،مكاعرتفوا بنعم اهللا رب: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليهم السالم(

   .)١(ن من عبادهيركب الشاحياهللا  فإن ،مكع ذنوبين مجم

   .رك للشاألعم ر باملعىنكل من االعرتاف والتوبة شك :أقول

  

  خالص التوبة وشروطهاإوجوب  في فصل

 عن التوبة النصوح ما )عليه السالم( األخرياحلسن  أبا سألت : قال،عن حممد بن أمحد بن هالل

   .)٢(كفضل من ذلأالظاهر وكون الباطن كين إ :)عليه السالم( تبكف ،هي

ون كي أن التوبة النصوح :لاق ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ً،عايه مجريعن عبد اهللا بن سنان وغو

   .)٣(ظاهره وأفضلكباطن الرجل 

  إليهعودي ال أن نوييتوب الرجل من ذنب وي أن  هيالتوبة النصوح أن يوقد رو :لصدوققال ا

ًأبدا
)٤( .  

 قال ًقائالن إ ،)عليه السالم( نينم املؤريعن أم ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

 وهو اسم واقع ،ينياالستغفار درجة العل ، االستغفاراتدري مأ كمأ كلتكث :فقال ،أستغفر اهللا :ضرتهحب

  : ستة معانى عل

   .ىض مماى الندم عل :أوهلا

   ً. أبدايه إل العودكترى العزم عل :والثاين

   . تبعةكيس عليملس لأ عز وجلاهللا ى تلق  حقوقهم حىتنيوقلاملخ إىل تؤدي أن :والثالث

   .عتها فتؤدي حقهاي ضكيضة عليل فرك إىل تعمد أن :والرابع

                                                

  . ٣٤٤ ص:مهج الدعوات) ١(

  . ٥٤ ص:األخبارمعاين ) ٢(

  . ٥٤ ص:األخبارمعاين ) ٣(

  . ٥٤ ص:األخبارمعاين ) ٤(



٢٢

لصق اجللد بالعظم ي حزان حىته باألبيالسحت فتذى بت علاللحم الذي ن إىل تعمد أن :اخلامسو

   .دينهما حلم جدينشو بيو

  .)١(أستغفر اهللا : تقولك فعند ذل،ةيذقنه حالوة املعصأما كمل الطاعة أق اجلسم يتذ أن :السادسو

من باب عالقة الظرف  )نييدرجة العل( ،املكاالستغفار ال )عليه السالم( اإلمامر كذ :أقول

 كلتكث( )عليه السالم( ان ردعهي لبكوذل ،املستغفر يف هذه الدرجةن إ  أي،النهرى مثل جر ،واملظروف

 نتهمًا سابقا وجه خماشنرك وقد ذ،نعة مبجرد لقلقة اللسايبلغ هذه الدرجة الرفي نساناإلن إ هل أي )كمأ

   .مالكيف ال )عليه السالم(

 : فقال،ستغفر اهللايب الذنب فيصيالعبد  :)عليه السالم( نينماملؤ ريمقال أل إنه ،اديل بن زيمكعن و

اد التوبةيا ابن زي، قال ،سيل :قلت: ال،قال ،فيك : قلت: ستغفر أ :ًأصاب ذنبا قال إذا العبدن إ

وما  :قلت ،قةي باحلقكتبع ذلي أن ديريالشفتان واللسان  :قال ،كيوما التحر: قلت ،كياهللا بالتحر

 كذا فعلت ذلإف :قلت ،الذنب الذي استغفر منه إىل عودي ال أن ضمارإق القلب ويتصد :قال ،قةياحلق

 :قال ،هو  فأصل االستغفار ما:قلت ، بعداألصل إىل  مل تبلغكن أل،ال: قال ،نياملستغفرن  مفأنا

واالستغفار اسم  ، الذنبكن وتري وهي أول درجة العابد،التوبة عن الذنب الذي استغفرت منه إىل الرجوع

  .)٢(ث حنوهير احلدك مث ذة معانواقع لست

 :قال (، االستغفار توبةسيل أي )سي ل:قلت( ،اد من التوبةتطلب املر أي )اد التوبةيبن ز ااي( :أقول

 ال أي )كيبالتحر (،س االستغفار توبةيملاذا ل أي )فيك :قلت( ،س جمرد التلفظ باالستغفار توبةيل) ال

ًان نادما قلباك أي )ق القلبيدتص( ،قة التوبةيلحقه حبقيما مل   الشفة باالستغفاريكفي حتركي  ىلإ (،ً

  د جمر إذ )األصل

                                                

  . ٢٤٢ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ١(

  . ١٩٦ ص:حتف العقول) ٢(



٢٣

  . ة الستة �مايحلاق بقإبل الالزم ، ل التوبةك سيعود لي ال أن الندم وقصد

  

  استحباب الصوم والصالة للتوبة في فصل

 ًاهللا توبة إىل توبوا﴿ :عز وجليف قول اهللا  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عن

   .)٢(س واجلمعةياء واخلمربعوم األيهو صوم  : قال،)١(﴾ًنصوحا

   .مال التوبةكهذا من  :أقول

 مهينأما  :قال إنه )عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٣(نيعتكرصلي أ مهلت بعده حىتأذنب 

   . الذنبكأخذين اهللا سبحانه بذليمل  أي )عدهمهلت بأ( :أقول

ًذنب ذنبا فقام أن عبد  مام :)عليه السالم( قال: قال ،)رشاداإل( لمي يفيعن احلسن بن حممد الدو

عمل يومن  :قال سبحانه ألنه ،قبلهي أن اهللاى ًان حقا علكغفر له وّ إال غفر اهللات واسنيعتكرى فتطهر وصل

ًمايًد اهللا غفورا رحجيستغفر اهللا يظلم نفسه مث ي أو ًسوءا
)٤()٥(. 

   ).ًل سوءامعي( وهو ظلم الناسبوبل ق )ظلم نفسهي( نكل ،ل عمل سوء ظلمك :أقول

  

  د التوبةيوجوب تجد في فصل

تاب  إذا  ذنوب املؤمن،ا حممد بن مسلمي :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،مسلمد بن حممعن 

 :قلت ،مياناإلل هألّ إال ستيا ل�إ ما واهللاأ ،ستأنف بعد التوبة واملغفرةيعمل املؤمن ملا ي فل،ها مغفورة لهمن

  عاد بعد التوبة واالستغفار من الذنوب ن فإ

                                                

  . ٨: ة التحرميسور) ١(

  . ٥٤ ص:األخبارمعاين ) ٢(

  . ٢١٧ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٣(

  . ١١٠: ة النساءسور) ٤(

  . ٣٦٣ ص٢ ج:وسائل الشيعة) ٥(



٢٤

 مث ال توبيستغفر منه ويذنبه وى ندم عليالعبد املؤمن ى  أتر،ا حممد بن مسلمي :قال ،وعاد يف التوبة

لما عاد املؤمن باالستغفار ك :فقال ،ستغفريتوب وينب مث ذي ً، مراراكنه فعل ذلإف :قلت ،قبل اهللا توبتهي

 نيتقنط املؤمن أن كايإف ،ئاتيعفو عن السيقبل التوبة وي ،مين اهللا غفور رحإ و، باملغفرةهيوالتوبة عاد اهللا عل

   .)١( اهللامن رمحة

  ومن ال، التوابَّب العبد املفنتحياهللا ن إ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،لةيمج أيب عنو

   .)٢(ان أفضلك منه كون ذلكي

هجره يوله ذنب ّ إال ما من مؤمن :)عليه السالم(عبد اهللا   أبوقال : قال، بن عمارإسحاقعن 

ن يوالذ﴿ :عز وجل وسألته عن قول اهللا ،)٣(﴾ال اللممإ﴿ :عز وجل قول اهللا ك وذل،لم بهي ًزمانا مث

لم بالذنب يواللمم الرجل  ،الفواحش الزنا والسرقة : قال،)٤(﴾اللممّ إال والفواحشمث بائر اإلكتنبون جي

   .)٥( منهستغفر اهللايف

   .ةري بالصغ)مملال( ريما تقدم تفسيوقد عرفت ف ،ةيق اآليهذا بعض مصاد: أقول

 ،)٦(﴾ًنصوحااهللا توبة  إىل توبوا﴿ :تعاىليف قوله  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

ب من حياهللا  نإ حممد أبا اي :فقال ،عديتب وينا مل يوأ :قلت ،ًبداأ هيعود في هو الذنب الذي ال :قال

  . )٧( املفنت التوابهعباد

   .ثيان هذا احلديتقدم ب :قولأ

ستغفر اهللا ي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ان ك :قال ،)رشاداإل( لمي يفيعن احلسن بن حممد الدو

  ته ي أهل بكذلك و، إليهأستغفر اهللا ريب وأتوب :قولي ، مرةنيوم سبعيل كيف 

                                                

  . ٥٠٢ ص:األصول )١(

  . ٥٠٢ ص:األصول) ٢(

  . ٣٢: رة النجمسو) ٣(

  . ٣٢: رة النجمسو) ٤(

  . ٥٠٢ ص:األصول) ٥(

  . ٨: ة التحرميسور) ٦(

  . ٣٦٤ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٧(



٢٥

وقال  : قال،)١(﴾ إليهم مث توبواكواستغفروا رب﴿ :قول اهللا تعاىلي ،هأصحاباحل  وص)عليهم السالم(

 : فقال،ين أتوب مث أعودإ :فقال ،استغفر اهللا :قال ،تبت إذا ين أذنب فما أقولإ ،رسول اهللاا ي :رجل

لما أذنبت استغفر اهللاك، فقال، ذنويبثركذن تإ :فقال : ون كي زال تتوب حىتثر فال تكعفو اهللا أ

  . )٢(طان هو املدحوريالش

  

  رهكلما ذكر الذنب واالستغفار منه كتذ في فصل

ر ذنبه كذياملؤمن لن إ :قال ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريعن عبد الصمد بن بش

   .)٣(نساه من ساعتهيافر لكن الإو ،غفر لهيستغفر ربه في ن سنة حىتيبعد عشر

عمله ي بل ،فظه يف ذهنهحي نه ذنب حىتأعرتف بي افر الكال إذ ،ةيعية الطبيحنو القضى هذا عل :أقول

   .فظ يف الذهنحي ومثله ال ،اتهيعمل سائر عاديما ك

ذنب الذنب ياملؤمن لن إ :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ةيسكاع األيعقبة ب علي بن عنو

نساه من يذنب الذنب فيافر لكن الإو ،غفر لهيره لكذيمنا إغفر له ويستغفر منه فين سنة فير بعد عشركذيف

   .)٤(ساعته

ًا فأذنب ريد خيأراد بع إذا اهللان إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ان بن السمطيعن سفو

   .)٥(ثياحلد ره االستغفاركذيًذنبا أتبعه بنقمة و

   .ستغفر اهللا تعاىليل ،هيصارت النقمة عل مذنب ولذانه أ إىل لتفتي حىت )بنقمة( :أقول

                                                

  .  ٩٠: ة هودسور) ١(

  . ٣٦٤ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ٥٠٤ ص:األصول) ٣(

  . ٥٠٤ ص:األصول) ٤(

  . ٥١٠ص: األصول) ٥(



٢٦

 : فقال،عن االستدراج )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل : قال،هأصحابعن بعض  ،عن ابن رئابو

 ث اليه عن االستغفار فهو مستدرج من حيلهيدد له عندها النعم فجيله و يمليذنب الذنب فيهو العبد 

   .)١(علمي

 نقمة  إليهرسل اهللاأ ،ذنبأعة للغفران مث يالرفاته ي ونفسعماله الصاحلةأ بً مؤهالنسانان اإلك إذا :أقول

: تعاىلقال  ،ستدرجهي نعمة ل إليهرسل اهللاأ ،ذنبأمث  ًن مؤهالكيذا مل إو ،ذنبه ستغفر حملوير فكتذيل

   .)٢(﴾علمونيث ال يجهم من حسنستدر﴿

 ،عاقبيالذنب وى نسي النعمة حىت يعطيوملاذا  ،عطاء النعمة له أفضلإه بعدم كن تركيمل أ :قاليال 

   .ميف رحوله رؤاإل  أنواملفروض

 كذلك وانيما يف الشجر واحلكف ،حده املطلوب إىل مالكل قابل للكمل كياهللا سبحانه  :قالينه أل

 أو لحق بشبهه من الثوابي حىت كواالستدراج لذل ،امنةك يف صفاته الكذلكما يف جسده كو ،نسانيف اإل

 ّالإى زجي نه الأو ،تهيمكة العقاب ويفيك وقد تقدمت مسألة ،)٣(﴾لتهكشاى عمل عليل كقل ﴿ ،العقاب

ًجزاء وفاقا مثلها ً.   

  

  رياستحباب انتهاز فرص الخ في فصل

  عن آبائه،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد ً،عايه مجيعن أب ،نس بن حممدأ و،عن محاد بن عمرو

 قبل أربعبادر ب ي، علاي :قال ،)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب ةيوص يف، )عليهم السالم(

   ،أربع

                                                

  . ٥١٠ ص:ألصولا) ١(

  . ١٨٢: عرافسورة األ) ٢(

  . ٨٤: سراءسورة اإل) ٣(



٢٧

  .)١(ك قبل موتكاتيوح ،ك قبل فقرك وغنا،ك قبل سقمكوصحت ،ك قبل هرمكاببش

 ،)عليه السالم(ي  علعن، )عليهم السالم(عن آبائه  ،بن جعفرى ل بن موسيمساعإبن ى عن موسو

 كب وشباك وفراغك وقوتكتنس صحت ال : قال،)٢(﴾اي من الدنكبيتنس نص وال﴿ :عز وجليف قول اهللا 

   .)٣(اآلخرةا تطلب � أن كاطشون

ة رياجلاه والعشكب يل نصكة تشمل يواآل ، الظاهرةةمثلث من باب األير يف هذا احلدكذ ما :أقول

   .هارية وغيوالقدرة السالح

بة يقرنت اهل :قال ،)المعليه الس(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٤(ري والفرصة متر مر السحاب فانتهزوا فرص اخل،اء باحلرماني واحل،بةيباخل

   . عن طلب حقه حرم منهىيذا استحإو ،لهيتقدم لتحصيًئا مل ي شنسانهاب اإل ذاإ :أقول

   .)٥(رصة غصةضاعة الفإ :)عليه السالم( وقال :قال

   .)٦(ناة بعد الفرصةواأل ،انكمخلرق املعاجلة قبل اإلمن ا :)عليه السالم( وقال :قال

 فإن ،سباب واملسببات األنيجعلها اهللا سبحانه باليت ة يعي الطبنيخرق للقوان )من اخلرق( :أقول

 ملا ًتايان تفوكعمل يذا جاء الوقت فلم إ و،نحيوقته مل  أن  بدون مالحظةًان بالسبب اعتباطايتإالعجلة 

 إىل ات حتتاجينعم معرفة الوقت يف املعنو ،ن زرع أها بعديعطي ال  أو،رض قبل الزرعألعطي املاء لي ،نكأم

  ه يالعامل بزمانه ال �جم عل: )عليه السالم( ولذا قال ،ان والشرائطكمان واملخربة واسعة وعلم بالز

                                                

  . ٣٣٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٧٧: سورة القصص) ٢(

  . ١٣٨ ص:ا�الس) ٣(

  . ١٤٧ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٤(

  . ١٧٠ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٥(

  . ٢٣٠ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٦(



٢٨

   .اللوابس

  

  لةيوم وليل كرار التوبة واالستغفار كت في فصل

 توبي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ان ك:  قال،)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن ،د الشحاميعن ز

ان كن كول ،ال: قال ، إليهول أستغفر اهللا وأتوبأكان يق :قلت ، سبعني مرةم يف كل يوعز وجل اهللاإىل 

 ،وديعود وحنن نتوب ونع توب وال كان ي)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :قلت ،اهللا إىل أتوب :قولي

  .)١(املستعان اهللا :قال

أن ّ إال ،أيتيما ك ًأيضاقول لفظ االستغفار يان ك )صلى اهللا عليه وآله(رسول ال ن أظاهرلا :أقول

منا عن إو ، عن ذنبك ذلقوليان كما  )صلى اهللا عليه وآله(نه أ ىنبه علي أن أراد) عليه السالم( اإلمام

   .)هم الصالة والسالميعل(الم يف وجه استغفارهم كوقد تقدم ال ،ىلاهللا تعا إىل عوديمث  ،هنه بالناساشتغال ذ

 ودواء الذنوب ،ل داء دواءكل :)عليه السالم (قال : قالوا،نا رفعوهأصحابوعن عدة من 

   .)٢(االستغفار

 ،ومي يف رةم مائة استغفر اهللا :من قال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن عمار بن مروانو

   .)٣(ة ذنبائوم سبعميذنب يف ي يف عبد ريخ  وال،ة ذنبائاهللا له سبعمغفر 

املراد  أن  يفالمكوقد تقدم ال ،قوة التوبة يف هدم الذنبى ث هلا داللة عليحادأمثال هذه األ :ولأق

حيث  ،أس العصاة الذي هو من أعاظم الذنوبيث للوقوف دون ين أمثال هذا احلدأو، االستغفار بشرائطه

   .أكثرفثر كه أيسدر يف غيائس يالإن 

                                                

  . ٥٠٤ ص:األصول) ١(

  . ٥٠٤ ص:األصول) ٢(

  . ٥٠٥ ص:األصول) ٣(



٢٩

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :قال ،ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريكعن ابن بو

   .)١( ذنبري مرة من غنيوم سبعيل كاهللا  إىل توبيان ك )وآله

 )عليه وآلهصلى اهللا (رسول اهللا ن إ :قال ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن رئابو

ه باملصائب ءايص أولخياهللا ن إ ، ذنبريمرة من غ مائة لةيوم وليل ك يف هستغفري واهللا إىل توبيان ك

   .)٢( ذنبريها من غيأجرهم عليل

ن أحدمها من باب املبالغة أل  أو،مانزالختالف ال ث السبعنبية مع أحادائث املينايف أحادي ال :أقول

   .)٣(﴾ مرةنين تستغفر هلم سبعإ﴿مثل  ،من باب املفهوم يف العدد ال

 ، ذنبري من غنسانستغفر اإليف يكنه أ ب لذهن الرواييتقر )ن اهللاإ( :)عليه السالم( وقوله

   .جرمنا لألإ ذنب ورياملصائب من غك ،جرعطاء األواجلواب إل

لى اهللا ص(رسول اهللا ن إ :قال ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريكعن عبد اهللا بن بو

   .)٤( ذنبري مرة من غنيوم سبعيل كاهللا يف  إىل توبيان ك )عليه وآله

 اهللا احملسن إىل من أحب عباد اهللا :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٥(التواب

وم مخسة يل كين أستغفر اهللا يف إ :)عليه السالم( احلسن أبو قال : قال،البالد أيب  بنإبراهيموعن 

   .)٦(ريثكمخسة آالف  :مث قال يل ،آالف مرة

هم الصالة يعل(ئمة األ أن ىفخيوال  ،ك ذلكيس عليل إنه )ريثك(  بقولهنيبي أن  أراداإلماملعل : أقول

  مثل عملون يًانا فيحأصل هلم الفراغ حي ناك )والسالم

                                                

  . ٥٠٩ ص:األصول) ١(

  . ٥٠٩ ص:األصول) ٢(

  . ٨٠: سورة التوبة) ٣(

  . ٧٩ ص:سنادقرب اإل) ٤(

  . ٣٦٩ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٥(

  . ٣٦٩ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٦(



٣٠

   .ابعيل االستيسبى وم عليل كهي  ال ،وقات األكال يف تلاألعمهذه  

  

  سالمذا اإلكآخر العمر و في صحة التوبة في فصل

عز اهللا ن إ :ثييف حد )عليه السالم(جعفر  أيب عن أو )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريكعن ب

رب  اي :قال ،ئة مث استغفر غفرت لهي سكتيمن عمل من ذر أن كجعلت ل: )عليه السالم( دم قال آلوجل

   .)١(رب حسيب اي :قال ،تبلغ النفس هذه بسطت هلم التوبة حىت  أو،جعلت هلم التوبة :قال ،زدين

   .خراألات يما يف بعض الرواك ،شارة ال احلنجرةإ )هذه( :أقول

 مل ،حلقه إىل دهيبى  وأهو،بلغت النفس هذهإذا  :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

   .)٢(انت للجاهل توبةكو ،ن للعامل توبةكي

   .تقبل توبته ن ال أم العامل الكة حيذا من باب أشده :أقول

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رهكعمن ذ ،عن ابن فضالو

من تاب قبل موته بشهر قبل اهللا  ،ريثكالسنة لن إ :مث قال ،ته توبمن تاب قبل موته بسنة قبل اهللا :)وآله

 ،ريثكن اجلمعة لإو :مث قال ،من تاب قبل موته جبمعة قبل اهللا توبته، ريثكالشهر لن إ : مث قال،توبته

   .)٣(يعاين قبل اهللا توبته أن من تاب قبل ،ًيوما لكثرين إ : مث قال،وم قبل اهللا توبتهيمن تاب قبل موته ب

ة عند يه الوالين أخه ابي عرض علنيان من املخالفكًخا يشً رجال أن :ثية بن وهب يف حديعاوعن مو

بن السري هذا  ي علفعرض )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ى فدخلنا عل:قال ،�ا وشهق ومات موته فأقر

  هو رجل من أهل  :فقال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىالم علكال

                                                

  . ٥٠٥ ص:األصول) ١(

  . ٥٠٥ ص:األصول) ٢(

  . ٥٠٥ ص:األصول) ٣(



٣١

 ،ه ماذادون منيفرت :قال ،ك ساعته تلريغًئا من هذا يعرف شيمل  إنه :السري علي بن قال له ،اجلنة

   .)١(قد واهللا دخل اجلنة

فعدم التوبة  ،حسب علم اهللا تعاىل ،انت نفسه صاحلة للجنةكمن  ّالإا يتوب يف الدني ال إنه :أقول

   .ةياشف عن عدم الصالحك

 : قال آدم،س ما أعطاه من القوةيبلإاهللا ى ملا أعط :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زرارةو

فما يل  ،تهيته ما أعطي وأعط،الدم يف العروقى ه منهم جمرتيوأجر ،ولديى س عليلبإرب سلطت  اي

 التوبة مبسوطة :قال ،رب زدين اي : قال،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ئة بواحدةي السكلد ولوكل: قال ،لديولو

   .)٢(ثياحلد حسيب :قال، أبايل الوأغفر  :قال ،رب زدين اي :قال ،تبلغ النفس احللقومأن إىل 

من تاب قبل موته بسنة  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،نياحلس علي بن عن حممد بنو

 ،ريثكلًوإن شهرا  :مث قال ،هيمن تاب قبل موته بشهر تاب اهللا عل ،ريثكسنة لن إ :مث قال ،هيتاب اهللا عل

مث  ،هيقبل موته بساعة تاب اهللا علب ًوإن يوما لكثري، من تا: قبل موته بيوم تاب اهللا عليه، مث قالمن تاب 

  . )٣(هي حلقه تاب اهللا علىلإده يمن تاب وقد بلغت نفسه هاهنا وأشار ب ،ريثكن ساعة لإو :قال

عملون ين يست التوبة للذيول﴿ :عز وجلعن قول اهللا  )عليه السالم( وسئل الصادق :قال الصدوق

ن أمر يعا إذا كذا: )عليه السالم(  قال،)٤(﴾نين تبت اآلإ حضر أحدهم املوت قال إذا ئات حىتيالس

   .)٥(اآلخرة

ً دعا رجال )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :ثييف حد )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   من

                                                

  . ٥٠٥ ص:األصول) ١(

  . ٣٥ ص:فسري القميت) ٢(

  . ٤٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٨: سورة النساء) ٤(

  . ٤٠ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٣٢

فنوه مث كيغسلوه وي أن فأمر الصحابة ،قر �ما وماتأ فنيقرار بالشهادتاإل إىل اقيهود وهو يف السيال

   .)١(وم نسمة من النارييب الى  احلمد هللا الذي أجن:قالو ،هيعلى صل

 ي أل):هما السالميعل(الرضا ى موس علي بن يب احلسنقلت أل : قال، بن حممد اهلمداينإبراهيمعن و

 عند ميان واإل،ة البأسيآمن عند رؤألنه  :قال ،هدي فرعون وقد آمن به وأقر بتوحعز وجلعلة أغرق اهللا 

فلما رأوا بأسنا ﴿ : قال اهللا تعاىل،ره يف السلف واخللفكذ م اهللا تعاىلك حلكوذ ،بول مقرية البأس غيرؤ

 :عز وجل وقال ،)٢(﴾ ملا رأوا بأسناإميامننفعهم ي كيفلم *  نيكنا به مشركفرنا مبا كقالوا آمنا باهللا وحده و

 ،)٣(﴾ًاريا خإميا� سبت يفك أو ن آمنت من قبلكا مل تإميا� ًنفع نفساي  الكات ربي بعض آيتأيوم ي﴿

   .)٤(ثياحلد

  .اآلخرةمر أن يفرعون عا أن بعدي ال :أقول

   .تقبل توبته  الاآلخرةن أمر يعا إذا  ملاذا:قاليورمبا 

ال إو ،امللجأ انه اجلنة الكع مي املطنسانواإل ،طاعةاإلى تدل عل جلاء وال توبة اإلكذلن إ :واجلواب

   .ارامة والنينت التوبة يف القرب والقكمأ

مها هذه اريمعإمنا  ءيلحق بالسيالسيء الذي س أو ،لحق باحلسنياحلسن الذي سن إ: قاليورمبا 

تحن يف هذه ميمل  ذاإ خرنايف االمتحان يف العامل اآلي وهذا ال ،خرة املوت دخول يف العامل اآليورؤ ،ايالدن

   .هرناكذ د ماينة تؤيخبار الطأو ،اتيما يف الرواك ايالدن

أخربين عن قول  ):عليهما السالم( بن جعفرى يب احلسن موسقلت أل : قال،ريعم أيب نعن حممد بو

   :)عليه السالم(  فقال،)٥(﴾ىطغ إنه فرعون إىل اذهبا﴿ :)عليه السالم(وسى  ملعز وجلاهللا 

                                                

  . ٢٣٩ ص:ا�الس) ١(

  . ٨٥ ـ ٨٤: سورة فصلت) ٢(

  . ١٥٨: سورة األنعام) ٣(

  . ٣١ ص:علل الشرائع) ٤(

  . ٤٣: سورة طه) ٥(



٣٣

قالن أ إىل ،)١(﴾نايل ًوال له قوالق﴿ :أما قوله: ند ع ّالإى شخي وال ركتذي فرعون ال أن وقد علم اهللا

ل يسرائإله الذي آمنت به بنو  إالنه أ ه الغرق قال آمنتكأدر إذا حىت﴿ :قوليتسمع اهللا  أال ،ة البأسيرؤ

   .)٤()٣(نينت من املفسدك وُت قبلين وقد عصاآل :وقال ،هإميانهللا اقبل ي فلم ،)٢(﴾نيموأنا من املسل

ث ي يف حد)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا عن ،ضيادة املريدم يف ع تقسنادإب )الاألعمعقاب ( ويف

رسول نا يمث أقبل عل ،نفخ يف الصور يباب التوبة مفتوح حىتن إ :فقال يلأميت،  ين نازلت ريب يفإ :قال

من  ،ريثكن السنة لإو :مث قال ،هيمن تاب قبل موته بسنة تاب اهللا عل إنه : فقال)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 :مث قال ،هي من تاب قبل موته جبمعة تاب اهللا عل،ريثكوشهر  :مث قال ،هيلموته بشهر تاب اهللا ع تاب قبل

وت بساعة مي أن من تاب قبل ،ريثكوم يو :مث قال ،هيوم تاب اهللا عليوت بمي أن من تاب قبل ،ريثكومجعة 

 تاب اهللا ،حلقه إىل دهي وأوما ب،من تاب وقد بلغت نفسه هذه ،ةريثكوساعة : مث قال ،هيتاب اهللا عل

   .)٥(هيعل

  

  سحرال في استحباب االستغفار في فصل

اهللا ن إ :قال ،)عليهم السالم( علي عن ،هيعن أب ،بن جعفرى ه موسيعن أخ ،جعفر علي بن عن

 يعمرون مساجديتحابون جباليل وين يلوال الذ : بعذاب قالاألرضب أهل يصي أن أراد إذا عز وجل

   .)٦(نزلت عذايبسحار ألستغفرون باأليو

أمري قال ): عليه السالم( أيب قال : قال،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد  ،ن مسعدة بن صدقةعو

ة قد يأهل قرى رأ إذا اهللا جل جاللهن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  قال :)عليه السالم(املؤمنني 

  يف  أسرفوا

                                                

  . ٤٤:  سورة طه)١(

  . ٩٠: سورة يونس) ٢(

  . ٩١:  سورة يونس)٣(

  . ٣٤ص: ل الشرائععل) ٤(

  . ٥٢ ص:الاألعمعقاب ) ٥(

  . ١٧٦ ص:علل الشرائع) ٦(



٣٤

 نيم من املؤمنيكمن ف يت لواليعصا أهل مي : جالله ناداهم جلنيمن املؤمن  ثالثة نفرهاياملعاصي وف

م كنزلت ب أل،ًسحار خوفا مينن باأليواملستغفر ي،ومساجد ين بصال�م أرضيالعامر ، جباليلنيباملتحا

   .)١(بايل أمث ال عذاىب

   .ايمن جهة الدن ال وعظميت بسبب جاليل أي )جباليل( :أقول

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال : وزاد،ه مثلهي عن أب، بن جعفرعبد اهللاعن حممد بن و

ئته وسرته حسنته فهو مؤمنيته سءمن سا)٢(.   

  

  نسان اإلى جب علي إنه  فيفصل

  أمسه في ومه ما فرطي في ىتالفيأن 

إمنا  :قولي )عليه السالم(أمري املؤمنني ان ك : قال،)عليه السالم( نياحلس علي بن عن ،محزة أيب عن

ًا مل حتزن ريه خينت عملت فك فإن ً،رجع أبداي ه فاليف أمس مباى مض ،نهنيما بينت ف أ،أيام ثالثة الدهر

أنت من  و،تفريطك فيه وبهفحسرتك شديدة لذهاه يطت فنت فركن إو ،وفرحت مبا استقبلته منه ،بهلذها

  .األمس يف كط مثل حظيه التفري فكن بلغته لعل حظإ و،تبلغهغد يف غرة ال تدري لعلك ال 

ما فرطت يف يرت فكعقلت وفن إ كنبغي ليوقد  ،هي الذي أصبحت فكومي منا هوإو :قال  أنىلإ

  .أقصرت عنهاال تكون  أن من سيئات و،ال تكون اكتسبتها أن املاضي مما فاتك فيه من حسنات األمس

 ،دع فاعمل أو ،ليلته وأصبح فيهالذي ه ومي ّالإ يامأمل من األيس يفاعمل عمل رجل ل: قال أن ىلإ

  .)٣(ذلك على اهللا املعنيو

   فإن ،همايف ريوأنت خم ،كالرت أو ما العملإ كأمامن إ  أي)أو دع( :أقول

                                                

  . ١٧٧ ص:علل الشرائع) ١(

  . ١٧٧ ص:علل الشرائع) ٢(

  . ٥١٠ ص:األصول) ٣(



٣٥

   .كفاستعد لنتائج الرت ّالإ و، بالعمليكأردت السعادة فعل

جاء  إذا النهارن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن هشام بن ساملو

 ى،ما مضي فكين مل آتإف ،امةيوم القي ك به عند ربك أشهد ل،ًاري هذا خكوميعمل يف اابن آدم  اي :قال

   .)١(كل قال مثل ذليذا جاء اللإف ،ما بقيي فيكتآوال 

   .ثيتقدم املراد �ذا احلد :قولأ

 تعرف ال أن قدرتن إ :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،اثيعن حفص بن غو

 علي بن أيب ، أيبقال : مث قال،ًنت حممودا عند اهللاك إذا ًون مذموما عند الناسكت أن كيعل وما ،فعلفا

ته ي منكتداريورجل  ،ًاريوم خيل كيف  زداديرجل  ،نيلرجلّ إال شي يف العريخ ال :)عليه السالم(طالب 

   .)٢(ثي احلد بالتوبة)ته خ لئيس(

هذا موضوع آخر  )يكوما عل( ،ك معرفة الناس لن يف عدميان سالمة الدك ذاإ )تعرف أن ال( :أقول

ل ينما ذم اهللا طويب ، وال أثر لهريقص ألنه ، فاخرت ذم الناسك ذم اهللا وذم الناس لنيمر بدار األ إذا أنه وهو

   .اآلخرةا وييف الدن ثررب األكوله أ

 :قال إنه ،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب  عن،ور يف جامعهكسناده املذإب ىي،حيعن أمحد بن حممد بن و

املغبون من غنب عمر ساعة بعد ساعة)٣(.   

ومن  ،وماه فهو مغبونى يمن استو :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

 ادة يف نفسه فهوير الزيومن مل  ،ه شرمها فهو ملعونيوميان آخر كومن  ،مها فهو مغبوطريه خيوميان آخر ك

   ريالنقصان فاملوت خ إىل انكومن  ،النقصانإىل 

                                                

  . ٥١٢ ص:األصول) ١(

  . ٥١٢ ص:األصول) ٢(

  . ٩٧ ص:األخبارمعاين ) ٣(



٣٦

   .)١(اةيله من احل

 أن ماك ،وم يف قبال ربحيل ك العمر أيام فإن ،ادةيزى صل علحي ومل ًومايصرف  ألنه )مغبون( :أقول

بقدر ّ إال صلحين ومل يناري دذا صرفإ فً،ئايصل شحيصرفه وي أن هو يف قبال إمنا نسانه اإلكلمينار يل دك

   .ناره الثايني يف دًان مغبوناكنار يد

  

  وميل كمحاسبة النفس  في فصل

اسب حيمن مل  س منايل : قال،)عليه السالم(احلسن املاضي  أيب عن ،مايني بن عمر الإبراهيمعن 

   .)٢( إليهًئا استغفر اهللا منه وتابين عمل سإو ،ًعمل حسنا استزاد اهللا فإن ،وميل كنفسه يف 

ً ئايسأل اهللا شي ال أن مكأراد أحدإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،اثيعن حفص بن غو

علم اهللا جل وعز  ذاإف ،رهكمن عند اهللا جل ذّ إال ون له رجاءيك وال ،لهمكأس من الناس ييعطاه فأّإال 

للقيامة مخسني  فإن ،حتاسبوا عليها أن أنفسكم قبلفحاسبوا  ،أعطاهّ إال ًئايسأل اهللا شي من قلبه مل كذل

 ألف سنة مما نيان مقداره مخسكوم ييف  :تعاىلقوله  مث تال ،سنة كل موقف مقداره ألف ًموقفا

   .)٤()٣(تعدون

 ريتزال خب  الكنإبن آدم ا :قولي )عليه السالم( نياحلس علي بن انك :قال ،محزة الثمايل أيب عنو

 ً، شعاراكان اخلوف لكا  وم،) خ لكمهت (كانت احملاسبة من مهك وما ،ك واعظ من نفسكان لكما

   .)٥(ًاهللا فأعد جوابا يدي نيت ومبعوث وموقوف بي مكنإابن آدم  ً، دثاراكواحلزن ل

   .نيوباطنه حز ،ظاهره خائفن إ املراد :أقول

                                                

  . ٩٨ ص:األخبارمعاين ) ١(

  . ٥١١ ص:األصول) ٢(

   .٣٨٢ ص:األصول) ٣(

  . ٤٠ ص١ ج:الفقيه) ٤(

  . ٤٧٣ ص:األصول) ٥(



٣٧

انت ك فما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اي :قلت :قال ،ثييف حد ذر أيب عنو ،عن عطاء

ا بعضها ي لتجمع الدنكمل أبعث ينإاملغرور ى  املبتلكها املليأ ،لهاك ًالانت أمثاك :قال ،إبراهيمصحف 

العاقل ما مل ى وعل ،افركانت من كن إال أردها و ينإف ،دعوة املظلوم د عين لرتكن بعثتكول ،بعضى عل

ها ير فكتفيوساعة  ،ها نفسهياسب فحيوساعة  ،ها ربهيناجي فيساعة  ،ون له ساعاتكت أن ًن مغلوبايك

واستجمام  ، الساعاتكهذه الساعة عون لتل فإن ،ها حبظ نفسه من احلالليف لوخيوساعة  ، إليه اهللاصنع

   .)١(ثياحلد غ هلايوتفر ،للقلوب

 ،دع املظلوم اهللا يف دفع ظالمتهياملظلوم مل ى  ظالمة املظلوم من الظامل وردها علكأخذ املل إذا :أقول

ون كث تياملراد جعل الساعات حب أن تقدم )ساعات( ، سبحانهرد دعوة املظلوم عن اهللا ون قديك كوبذل

ا ولذ ،وركمفهوم لعدد مذ ات من باب املصداق فالير العدد يف أمثال هذه الرواكوذ ،نيا والديمصلحة للدن

   .ةيالشرائط املرافقة لورود الروا أو انكامل أو سب الزمانل حبكعداد ات يف األيااختلفت الرو

صال ر اهللا بالغدو واآلكلذ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال، أنسعن مواله ،عن خراشو

لة من سوء يان منه يف لكر ما كر اهللا بالغدو وتذكعين من ذي ،عز وجلل اهللا يوف يف سبي من حطم السريخ

ات يلعشصال وهي ار اهللا باآلكومن ذ ،وغفرت ذنوبه ئاتهيانتشر وقد حطت سإليه عمله واستغفر اهللا وتاب 

 ر اهللا واستغفر اهللا تعاىلكمر ربه فذضاعته ألإنفسه وى  من سرفه علكومه ذليان منه كما  وراجع نفسه يف

  . )٢(أهله وقد غفرت له ذنوبه إىل  راحوأناب

   )انتشر( ،فهيسر سكتيتحطم و يارب ا�اهد حىتحي أن  أي)حطم( :قولأ

                                                

  . ١٠٤ ص٢ ج:اخلصال) ١(

  . ١١٧ ص:األخبارمعاين ) ٢(



٣٨

 وابتغوا من فضل األرض الصالة فانتشروا يف تيذا قضإف﴿ :تعاىلقال  ،يف عملهًذهب صباحا أي 

   .)١(﴾اهللا

من حاسب  : قال)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٢(ومن فهم علم ،ومن أبصر فهم ،ومن اعترب أبصر ،ومن خاف أمن ، غفل عنها خسرنوم ،نفسه ربح

ز الفهم يف ذهنه وهو كرتيوبعد الفهم  ،مرفهم األى ومن رأ ى،رأان بصدد االعتبار كن م :أقول

   .ًايعطي أثره تلقائي والعلم ،العلم

صلى اهللا عليه ( النيب ةييف وص ) اهللارمحه( يب ذرأعن  )األخبارا�الس و(  يف،احلسنبن عن حممد و

 أن  قبلكن نفسِز و ،ًا غدكنه أهون حلسابإ ف،حتاسب أن  قبلك حاسب نفس،ذرأبا يا  :قال نهإ )وآله

ون الرجل ك يذر ال أبا اي :قال أن ىل إةياهللا خافى على ختف  ال،وم تعرضيرب كوجتهز للعرض األ ،توزن

 ،ن مشربهيأمن  و،فيعلم من أين مطعمه، حياسب نفسه أشد من حماسبة الشريك شريكه حىت نيمن املتق

ن يبال اهللا من أيتسب املال مل كن ايبال من أي ذر من مل أبا اي ،من حرام أو أمن حالل ،ملبسه أن ومن

   .)٣(أدخله النار

مث هل هو من النوع  ،اطانريق أو اطري وزن هذا الذهب قًمثال ،مكالوزن لو ،فيكاحلساب لل :أقول

من  أو ة درجة من الصالحيأانت ففي كهما يأو ،طاحلة أو ات نفسه صاحلةيمث يف املعنو، الرديء أو دياجل

  .الفساد

 هذا من باب و،ةينتجه عدم املباال إذ )ين أدخلهأمن  (،صفة خافية أو ،خافيةنفس  أي )ةيخاف(

  ال فاحلساب واجلزاء إو ،)٤(كأعلم ما يف نفس يف نفسي وال لم ماتع مثل ،لةكاملشا

                                                

  . ١٠: سورة اجلمعة) ١(

  . ١٩١ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٢(

  . ٣٣٨ ص:األخبارا�الس و) ٣(

  . ١١٦:  املائدةسورة) ٤(



٣٩

   .قيق دقيدق

عليه (ي  علعن، )عليهم السالم( عن آبائه ،هري يف تفس)عليه السالم(ري كالعسبن علي عن احلسن و

 ،بعد املوت وعمل ملا ، من حاسب نفسهنيسكس الكيأ : قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،)السالم

نفسه  إىل رجعى أصبح مث أمس إذا :قال ،اسب نفسهحيف كي )عليه السالم(منني ؤامل ريأم اي :فقال رجل

فما الذي عملت  ،تهي عنه مبا أفنكسأليواهللا  ً، أبدايكلإعود ي  اليك علىوم مضيهذا ن إ نفسي اي :وقال

ب يف أهله ي أحفظته بظهر الغ،ربةكأنفست عنه  ،هيت حوائج مؤمن فيأقض ،رت اهللا أم محدتهك أذ،هيف

 ،هيما الذي صنعت ف ،أعنت مسلما ،بة أخ مؤمنيففت عن غك أ،هييف خملف أحفظته بعد املوت ،وولده

 ًاريتقص أو ةير معصكن ذإو ،قهيتوفى ربه علكهللا وا  محدريمنه خى أنه جر ركذ فإن ،ان منهك ر ماكذيف

   .)١( معاودتهكترى استغفر اهللا وعزم عل

 :ث النبوي املشهورينا يف احلديرو :قال ،)حماسبة النفس( تابكبن طاووس يف ى موس علي بن عنو

ربكوجتهزوا للعرض األ ،توزنوا أن وزنوها قبل ،حتاسبوا أن م قبلكحاسبوا أنفس)٢(.   

 : قال،)عليه السالم(بن علي احلسن  إىل سنادهإ ب،هيين يف أماليبن احلسن بن هارون احلسىي  حيىورو

 يكاسب نفسه أشد من حماسبة الشر حيًون العبد مؤمنا حىتيك ال :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال 

  . )٣(ثياحلد د عبدهيه والسيكشر

 ،جعفر بن حممد الصادق إىل سنادهإ ب،تابهك يف حمبوب علي بن  حممد بنىلإ يسنادإت بيورو :قال

 كه ذلقال لّ إال ابن آدمى أيت عليوم يمن  ما : قال،)عليهم السالم(آبائه عن  ،)عليهما السالم (هيبأعن 

   فافعل ،دي شهيكعلأنا  و،يوم جديدنا أا ابن آدم ي :وميال

                                                

  .٣٧٩ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ١(

  . ١٢٢ ص:حماسبة النفس) ٢(

  . ١٢٢ ص:حماسبة النفس) ٣(



٤٠

   .)١(ًبعدها أبدا تراين لن كنإف ،امةيوم القي كشهد لأ ،ًاري خّواعمل يف ،ًاري خّيف

ام وما يالصالة والصك )الفعل( و،قال هلم عماليجارة واحلدادة والبناء ولذا تالك )العمل( :قولأ

   .ثيهذا احلد وقد تقدم معىن ،اآلخرشمل يحدمها فأر كذ ذاإما ، أًرا معاكذ إذا مايهذا ف ،شبهأ

 ماعليه(ه ي عن أب، رواه عن الصادقما  يف،عةيصول الشأاد من يتاب مسعدة بن زكت يف يورأ :قال

 ،ديين خلق جدإبن آدم  اي :نيالثقلّ إال سمعه اخلالئقيمناد بصوت ى أقبل ناد إذا ليلال : قال،)السالم

ومل  ،ة من حسنّومل تزدد يف ،ايدن إىل طلعت الشمس مل أرجع لو ينإف ، فخذ مين،دي شهّما يفى ين علإ

   .)٢(ليأدبر الل إذا نهارقول الي كذلكو، ئةي من سّتستعتب يف

خبار العامل أسمع ينسان أن ب اإلحيما ك ،يف العامل يرجيذا  عرفوا ماي فلنيثقلل اريمساع غ ماأ :قولأ

ما عدم أو،  يف البالد البعيدةيرذاعات ومعرفة ما جياإلمساع  إىل تلهف الناسيولذا  ً،طالقاإ املرتبطة به ريغ

   .ن امتحانهكمي ال خرعرف ما يف العامل اآل إذا لفك وامل،لفونكم�م فأل ،مساع الثقلني

 : قال)عليهما السالم( نياحلس علي بن سناده عنإ ب،ديخ املفيالش من أمايل يسنادإت بيوور :قال

نيم ما بكغفر ل ي،ويف آخرها ًارييف أوهلا خ فاملوا ،العبد يكتب يف صحيفة أعمالهامللك احلافظ على ن إ 

  . )٣(كذل

   .ما هو واضحكمن باب املقتضي هذا  :أقول

  

  ادة العمريادة التحفظ عند زيز في فصل

   نينه وبيي فسحة من أمره ما بالعبد لفن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :ريبص أيب عن

                                                

  . ١٢٣ ص:حماسبة النفس) ١(

  . ١٢٣ ص:حماسبة النفس) ٢(

  . ١٢٤ ص:حماسبة النفس) ٣(



٤١

 فغلظا ،ًاه قد عمرت عبدي هذا عمركيمل إىل عز وجلاهللا ى  سنة أوحنيأربعذا بلغ إف ، سنةنيأربع

   .)١(هريبكه ري وصغ،هريثك ول عملهيه قليتبا علكاوشددا وحتفظا و

ون أربعالرجل ى أتت علإذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن أمحد بن حممد بن خالد رفعهو

الذي  فإن ،ني أحق باحلذر من ابن العشرنيربعس ابن األيول ، معذورري غكنإ فكخذ حذر :ل لهيسنة ق

   .)٢( فضول القولكودع عن ، من اهلولك ملا أمامفاعمل ،س براقديبهما واحد ولطلي

حد  إىل وصل ألنه  فما فوقنيربعابن األى علشدد يمنا إو ،ف واحديلكالت أن انيلب )سيل( :أقول

ت ء ولذا جا،النضج له مراتب أن كش وال ،حفظ لنفسهأون يكو ،تبع الشهواتي ال أن به رجدأ ف،النضج

   .د خمتلفةيات يف التحديالروا

 خذ منها يف الصحة قبل ،كلنفس خذ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،د الشحاميزعن و

   .)٣(اة قبل املماتيويف احل ،الضعفقبل ويف القوة  ،السقم

العمر الذي  : قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنين حممد بن احلسعو

   .)٤(تون سنةابن آدم س إىل هيأعذر اهللا ف

أو مل ﴿ عز وجل عن قول اهللا ،)عليه السالم(سئل الصادق  : قال،نياحلس علي بن عن حممد بنو

  .)٦(سنة ة عشريخ البن مثانيتوب :فقال ،)٥(ركه من تذير فكتذيما  مكنعمر

 ،)هما السالميعل(عن الصادق جعفر بن حممد  ،عقوب بن سامليعن عمه  ،سباطأ علي بن عنو

  ش اهللا يف خي من مل ً،بداأه ري خىرجيه فال ين فكالث من مل تث :قال

                                                

  . ١٠٨ ص:الروضة) ١(

  . ٥١١ ص:األصول) ٢(

  . ٥١١ ص:األصول) ٣(

  . ٢٢٣ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٤(

  . ٣٧: سورة فاطر) ٥(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفقيه) ٦(



٤٢

   .)١(بيستح من العي ومل ،بيرع يف الشيومل  ،بيالغ

 سنة فقد بلغ نيًبلغ العبد ثالثا وثالثإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ريبص أيب عنو

نبغي لصاحب يو ، فهو يف النقصاننيأربعاحد ون يف وذا طعإ ف، سنة فقد بلغ منتهاهنيأربعذا بلغ إو ،أشده

   .)٢( يف النزعناكمن كون يك أن نياخلمس

  

  ةئيلزوم عمل الحسنة بعد الس في فصل

له  علم ماي أن من أحب :ثي يف حد)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،انيونس بن ظبيعن 

ً ئايان سكن إو ،هيمض علي فلًالي مجًان حسناكن  فإ،هينظر فيومن خال بعمل فل ،هللا عنده نظر مايعند اهللا فل

ومن عمل  ،عمل حسنة يف السريئة يف السر فليومن عمل س ،ةدايبالوفاء والز وىلأاهللا  فإن ،جتنبهي فلًحايقب

   .)٣(ةيعمل حسنة يف العالنية فليئة يف العالنيس

 ،نهما معرتضيالم بكوال )ندههللا ع نظر مايفل( ،الم السابقكهذا من تتمة ال )ن اهللا أوىلإف( :قولأ

د يزين أ و،لعبده مبا وعده يفيبأن  وىلأفاهللا  ،ن اهللا مقدر عندهأل ،ًان مقدرا عند اهللاك لو نساناإل أن واملراد

 ،وعد  مباميركله ال وىف ذا عمل العاملإف ،ذاك كفل ذاك اعمل يل : لعاملميركقال  إذا ماك ،وعده ماى عل

   ً.رماك وًه فضاليوزاد عل

 )عليه السالم( نياحلس علي بن انك : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

من ﴿ :قولي عز وجلمسعت اهللا  أما : قال،ف هذاكيو :فقلت له ،ل ملن غلبت آحاده أعشارهيو :قولي

  ّ إال ىزجي ئة فاليأمثاهلا ومن جاء بالسعشر جاء باحلسنة فله 

                                                

  . ٢٤٧ ص:ا�الس) ١(

  . ١١٥ ص٢ ج: اخلصال)٢(

  . ٧٠ ص:األخبارمعاين ) ٣(



٤٣

 ،تبت له واحدةكعملها  إذا ئة الواحدةيوالس ً،تبت له عشراكعملها  ذاإواحدة  فاحلسنة ال،)١(﴾مثلها

   .)٢(ئاتهيغلب حسناته س فت،ون له حسنة واحدةيك وال ،ئاتيسوم واحد عشر يب يف كرتيفنعوذ باهللا ممن 

عليه (ى سيع إىل ى أوحعز وجلاهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

وداو  ،ظهر  ماكاغسل باملاء من ،ها مبثل رمحيتينعمت علوال أ ،ينيقة مبثل ديرمت خلكأ ما :)المالس

   .)٣(ًنايً صوتا حزكمسعين منأو ،بيهو آت قر لماكف مشر ،راجع  إيلكنإ ف،بطن باحلسنات ما

ً أيضانتزاع واال ،تايقياحلقك خملوق ًأيضااالعتبار  فإن ،ن خلق اهللا سبحانهمخلق  )ن اهللايد( :أقول

ة عن يناك) مشر (نياملتد إىل رجعي ن مبايالدى الرمحة التفضل عل )رمحيت( ،خملوق بواسطة خلق املنتزع عنه

  . شمر عن يده ورجلهيث يع حي السرريلسد ايريالذي كالعمل اجلاد 

أحسن احلسنات  ما :قوليمسعته  : قال،)عليه السالم(الباقر جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(بعد احلسناتما أقبح السيئات  و،ئاتيبعد الس

ثما ي حاتق اهللا :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،ذر أيب عن ،مونيب بن ميعن حبو

   .)٥(ئة فاعمل حسنة متحوهايذا عملت سإو ،خبلق حسنالناس وخالق ، نتك

  

  صحة التوبة من المرتد ووجوبه في فصل

  ًا يف ريًان مؤمنا فعمل خكمن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

                                                

  . ١٦٠: سورة األنعام) ١(

  . ٧٣ ص:األخبارمعاين ) ٢(

  . ٣٦٠ ص:ا�الس) ٣(

  . ١٥٣ ص:ا�الس) ٤(

  . ١١٦ ص:جمالس ابن الشيخ) ٥(



٤٤

 وال ،هإميانان عمله يف ك ل شيءكتب له وحسب له ك ،فرهكفر مث تاب بعد كصابته فتنة فأه مث إميان

  . )١(فرهكتاب بعد  إذا فركبطله الي

   . املرتد الفطري واملليني بك عدم الفرق يف ذل)الفقه(تب كرنا يف كذ :أقول

  

  القبر في  لهنسانمصاحبة عمل اإل في فصل

وم من يان يف آخر ك ذاإابن آدم ن إ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،د بن غفلةيعن سو

 يكنت علكين إواهللا  :قوليماله ف إىل لتفتي ف، مثل له ماله وولده وعملهاآلخرة أياموم من يا وأول ي الدنأيام

ين كنت لكم إاهللا  و:ولده فيقول إىل فيلتفت: قال، مين كفنكخذ  :قولي ف،كيل عند ًحا فمايًصا شحيحر

فيلتفت إىل  :قال ،هاي فيك نواركحفرت إىل يكنود :قولونيف ،مك فماذا عندًايم حماميكعلين كنت إ وًحمبا

ًواهللا إين كنت فيك لزاهدا، وإن كنت لثقيال، فيقول: عمله فيقول  حىت كوم نشري وك يف قربكنينا قرأ: ً

  . )٢(ثياحلد كربى عرض أنا وأنت علأ

   .ذاكوه ، أوالدنسانون لإليك ال فرمبا الإو ،من باب الغلبةوهذا  ،حسناته أي )عمله( :أقول

عليه ( علي قال :قال ،)عليهم السالم(ئه اعن آب ،)عليه السالم ( عن الصادق،اديعن مسعدة بن زو

 :قول لهيخليل  و،ًتا وهو عملهيًا ومي حكأنا مع :قول لهيل فخلي ،للمرء املسلم ثالثة أخالءن إ :)السالم

 مث كباب قرب إىل كأنا مع: خليل يقول له و،ذا مات صار للوارثإله ف هو ما و، حىت متوتكأنا مع

  . )٣(لده وهو و،يكأخل

                                                

  . ٥١٤ ص:األصول) ١(

  . ٦٣ ص:األصول) ٢(

  . ٦٦ ص:ا�الس) ٣(



٤٥

  

  الحذر من عرض العمل  في فصل

  )عليهم السالم(ئمة اهللا ورسوله واألى عل

صلى اهللا (رسول اهللا ى ال علاألعمتعرض  : قال،)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن ،ريبص أيب عن

وقل اعملوا ﴿ :عز وجلوهو قول اهللا  ،فاحذروها ،رهاابرارها وفجأ ،ل صباحك أعمال العباد )عليه وآله

   .)٢(تك وس،)١(﴾م ورسولهكاهللا عملى ريفس

 ذإ، لالستقبال ق اليللتحق )نيالس( و،ةية اآلء قرا)عليه السالم( اإلمامتم يمل  أي )تكوس( :أقول

واألئمة  )صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول يرؤحيث إن  ، من باب الغلبةكوذل لالستقبال أو ،ةية اهللا فوريرؤ

 أو ًاريالعامل خ أن شاهدما نك ،ون بفاصلكت ةيلظاهر اآلحسب ا بل واملؤمنون )هم الصالة والسالميعل(

ه يهم عل ماى شرار يف ا�تمع علار واأليخعرف األيولذا  ،روهي أن د هويريما ك ما هو الكراه الناس يًشرا 

   . الناسنيخفاء شرهم عن أعإشرار ن أراد بعض األإو

صلى اهللا (رسول اهللا ى ال تعرض علاألعمن إ :قولي )عليه السالم(مسعت الرضا  : قال،عن الوشاو

   .)٣( أبرارها وفجارها)عليه وآله

اعملوا ﴿ :عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،بيعقوب بن شعيعن و

   .)٥()عليهم السالم(ئمة هم األ : قال،)٤(﴾م ورسوله واملؤمنونكاهللا عملى ريفس

   .نيق املؤمني من أظهر مصاد)هم الصالة والسالميعل(ئمة األ :أقول

صلى (رسول اهللا ن ءوم تسوكل ما :قوليمسعته  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة

   ،هيم تعرض علكأعمال أن ما تعلمونأ :فقال ،ؤهوف نسكي :قال له رجلف :)اهللا عليه وآله

                                                

  . ١٠٥: سورة التوبة) ١(

  . ١٠٨ ص:األصول) ٢(

  . ١٠٩ ص:األصول) ٣(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٤(

  . ١٠٨ ص:األصول) ٥(



٤٦

   .)١( وسروه)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اءوتسو فال ،كة ساءه ذليمعصفيها ى ذا رأإف

عليه (قلت للرضا  : قال،)عليه السالم(ًنا عند الرضا كيان مك و،اتيعن عبد اهللا بن أبان الزو

 :قال ،لةيوم وليل كيف  ّي علم لتعرضكأعمالن إ ،فعلألست  أو :فقال ،يتيهل بادع اهللا يل وأل :)السالم

م ورسوله كاهللا عملى ريوقل اعملوا فس﴿ :عز وجلتاب اهللا كأما تقرأ  :فقال يل ،كفاستعظمت ذل

   .)٣()عليه السالم(طالب يب  علي بن أهو واهللا : قال)٢(﴾واملؤمنون

�م مثله أان من الواضح ك ألنه ،)عليه السالم(أمري املؤمنني ّ إال )عليه السالم( اإلمامر كذيمل  :أقول

   .لهم نور واحدك ف،ك يف ذل) السالممعليه(

له م ورسوكاهللا عملى ريفسة ﴿ير هذه اآلكذ إنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،بن مساورىي حيعن و

   .)٥()عليه السالم(طالب  علي بن أيب وهو واهللا : قال،)٤(﴾املؤمنونو

ايت يح :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم( نياحلس علي بن عن حممد بنو

ان كفما  ،وميل ك ّي علم تعرضكأعمال فإن مكايإوأما مفارقيت  :قال أن ىل إمك لوممايت فيه ،مكلى ريخ

   .)٦(ثي احلدمكح استغفرت اهللا ليان من قبكوما  ،مكن استزدت اهللا لمن حس

عليهم (ئمة األى  وعل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى أعمال العباد تعرض عل أن  وروي:قال

م كاهللا عملى ريوقل اعملوا فس﴿ :عز وجل قول اهللا كوذل ،فاحذروا، رها وفجارهاوم أبرايل ك )السالم

   .)٨()٧(﴾ونورسوله واملؤمن

                                                

  .١٠٨ ص:األصول) ١(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٢(

  .١٠٨ ص:األصول) ٣(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٤(

  .١٠٩ ص:األصول) ٥(

  . ٦١ ص١ ج:الفقيه) ٦(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٧(

   ٦١ ص١ ج:الفقيه) ٨(



٤٧

رسول اهللا ن إ :قوليان كاخلطاب أبا ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :قال ،ريبص أيب عنو

 ،ذاكس هيل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،سيل مخكمته أه أعمال ي تعرض عل)صلى اهللا عليه وآله(

وهو  ،فاحذروا ، أبرارها وفجارها،ل صباحكمته أه أعمال ي تعرض عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن كول

 إمنا :ريبص أبو قال ،تك وس،)١(﴾م ورسوله واملؤمنونكاهللا عملى ريوقل اعملوا فس﴿ :عز وجلقول اهللا 

   .)٢()عليهم السالم(ئمة األ عىن

وممايت  ،مك لريايت خيح :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،اله أنسوعن م ،عن خراشو

فما  ،سي واخلمنية االثنيم عشكأعمال يوأما مويت فتعرض عل ،مكثوين وأحدثايت فتحديأما ح ،مك لريخ

   .)٣(مكء استغفرت اهللا ليان من عمل سكوما  ،هيان من عمل صاحل محدت اهللا علك

ر بعضها دون كنها بذيمع بجي ،سي واخلمنيويف االثن ،ل صباحكويف  ،النهار العرض يف طريف :أقول

 اللقب مفهوم ولذا قالوا ،لعدم املفهوم ةمنافا فال ،كما أشبه ذل أو ًالي وتفصًمجاالإون يكالعرض  أو ،بعض

   .هية فيحج ال

ه ضمنت له ي رجلنيه وما بيي حلنيب ن يلن ضمم :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال

   .)٤(اجلنة

 نياحلس علي بن عن ،بائهآ عن ،لرضا عن ا،وضوءلدمت يف أسباغ اد تقيبأسان )األخبارعون ( ويف

  . )٥(تعاىلاهللا ى وتعرض علّ إال من صباح ة مامأعمال هذه األن إ :قال ) السالممعليه(

   فاهللا سبحانه ّالإو ،ني الشاهدكنيامللك ،فيالعرض من باب التشر :أقول

                                                

  . ١٠٥: سورة التوبة) ١(

  . ١١١ ص:األخبارعاين م) ٢(

  . ١١٧ ص:األخبارمعاين ) ٣(

  . ١١٧ ص:األخبارمعاين ) ٤(

  . ٢٠٨ ص:األخبارعيون ) ٥(



٤٨

   .يف الصدور ما ل شيء حىتى كمطلع دائم عل

 وهو يف نفر من )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)معليه السال(جعفر  أيب عن ،ريعن سدو

 نيي بمقامأما  :قال أن ىل إياكم خري لكمإن مفارقيت إ و،كمل مقامي بني أظهركم خرين إ :هأصحاب

 )١(﴾ستغفرونيان اهللا معذ�م وهم كهم وما يعذ�م وأنت فيان اهللا لكما ﴿ :قولياهللا  فإن مك لريم خكأظهر

ان كفما  ،سي ومخنيل اثنك ي علم تعرضكأعمال فإن مك لريم خكايإوأما مفارقيت  ،فيذ�م بالسعيعين ي

   .)٢(مكء استغفرت ليان من سكوما  ،هيمن حسن محدت اهللا عل

صلى اهللا عليه (ال فالرسول إو ،ما تقدم مصداق آخرك ،هذا من باب املصداق )فيبالس( :أقول

   .لبشربعاد لع األي مطلق يف مجري خ)وآله

وقل ﴿ :عز وجلقول اهللا  : فقلت له،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك : قالة،نيذأعن ابن و

   .)٤(انا عينيإ : قال)٣(﴾م ورسوله واملؤمنونكاهللا عملى رياعملوا فس

ًا من قبل دئقال مبت إذ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ًنت جالسا عندك :قال ي، الرقريثكعن داود بن و

 البن ك صلتكمن عمل ي علما عرضيت فيفرأ ،سيوم اخلميم كأعمال ي علا داود لقد عرضتي :سهنف

وكان يل ابن : قال داوود، قطع أجله ولفناء عمره له أسرع كصلت أن ين علمتإ ك فسرين ذل، فالنكعم

ًعم معاندا ناصبيا بلغين لما صرت ف ،ةكم إىل ت له نفقة قبل خروجيككفص ،اله سوء حاليعنه وعن ع ً

  . )٥(كبذل )عليه السالم(عبد اهللا  أبو يننة أخربييف املد

ات يت يف عدة روايت ورويرأ :قال ،)حماسبة النفس( يف رسالة ،بن طاووسى موس علي بن عنو

  ال األعمس تعرض فهما يوم اخلمي ونيوم االثنين إ :متفقات

                                                

  . ٣٣: سورة األنفال) ١(

  . ٢٦٠ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٣(

  . ٢٦١ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(

  . ٢٦٤ ص:جمالس ابن الشيخ) ٥(



٤٩

   .)١()عليهم السالم( ئمة األى رسوله وعلى اهللا وعلىعل

اعملوا ﴿ :عز وجلل اهللا وسئل عن ق :قال، )عليه السالم( احلسن أيب عن ،محد بن عمرعن أو

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ى أعمال العباد تعرض علن إ : قال،)٢(﴾م ورسوله واملؤمنونكاهللا عملى ريفس

   .)٣( فاحذروا، أبرارها وفجارها،ل صباحك )وآله

ل كم يكنبى أعمال العباد تعرض علن إ :قال ،)سالمعليه ال(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(حيه العمل القبينبى عرض علي أن مكي أحديستحي فل،سية مخيعش

صلى اهللا (رسول اهللا ى س عليوم اخلميال األعمتعرض  : قال، واحدري وغ،عن حفص بن البخرتيو

  . )٥()عليهم السالم( ئمةاألى وعل )عليه وآله

اهللا ى رياعملوا فس﴿ :تعاىلقال يف قوله  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريثكالرمحن بن  عن عبدو

   .)٧()عليهم السالم( ئمةهم األ : قال)٦(﴾م ورسوله واملؤمنونكعمل

 رسوله واعملوا فسريى اهللا عملكم﴿: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،عن بريد العجليو

صلى (رسول اهللا ى عرض عمله عل يوضع يف قربه حىتيافر فك وت والميمن مؤمن  ما:  فقال،)٨(﴾املؤمنونو

  . )٩(العبادى آخر من فرض اهللا طاعته عل إىل ًوهلم جرا) عليه السالم( ي علىوعل )اهللا عليه وآله

اهللا ى ريوقل اعملوا فس﴿ :عز وجل قول اهللا :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :قال ،ريبص أيب عنو

  ّ إال ونيك أن ىمن عس :قال ، ما املؤمنون)١٠(﴾ واملؤمنونم ورسولهكعمل

                                                

  . ١٢٥ ص:حماسبة النفس) ١(

  . ١٠٥: سورة التوبة )٢(

  . ١٢٦ ص:بصائر الدرجات) ٣(

  . ١٢٦ ص:بصائر الدرجات) ٤(

  . ١٢٦ ص:بصائر الدرجات) ٥(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٦(

  . ١٢٦ ص:بصائر الدرجات) ٧(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٨(

  . ١٢٧ ص:بصائر الدرجات) ٩(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ١٠(



٥٠

   .)١(كصاحب

 ينإواهللا  :فقال ،يك ادع اهللا يل وملوال:)عليه السالم(قلت للرضا  : قال،عن عبد اهللا بن أبانو

  . )٢(سيل مخكاهللا يف ى عرض أعماهلم علأل

ل واسطة يعزرائ أن ماك ، اخللقني اهللا وبنيوسطاء ب حسب جعل اهللا سبحانه �مإف )عرضأل( :أقول

 أجاب �ذا عن اإلمامو ،ه سبحانهيال علاألعمعرضون ين يولذا فهم الذ ، قبض أرواح عبادهني اهللا وبنيب

ث يقه يف الشدة حيعرف حال صديالذي ك ،الاألعمى ري ألنه دعوي إنه قول يحىت ،سؤال طلب الدعاء

   .ذاكوه ،طلب منهين مل إدعو له وي

تدعو اهللا  أن  سألوينيك من موالًقومان إ :)عليه السالم(قلت للرضا  : قال، بن أبانعن عبد اهللاو

   .)٣(وميل كاهللا يف ى عرض أعماهلم عل ألينإ واهللا :فقال ،هلم

مل االختالف حي ورمبا ، خاصةأيامل يف ي وتارة بتفص،وميل كمجال يف إال تارة باألعمعرض : لأقو

   .ك ذلريغى عل

                                                

  . ١٢٧ ص:بصائر الدرجات) ١(

  . ١٢٧ ص:لدرجاتبصائر ا) ٢(

  . ١٢٧ ص:بصائر الدرجات) ٣(



٥١

  

  ففعل المعرو

  

  هكراهة ترك واستحباب فعل المعروف في فصل

 وبقاء نيمن بقاء املسلمن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ل بن عبد اخلالقيمساعإعن 

 ني املسلم وفناءسالمن من فناء اإلإو ،صنع املعروفيو ها احلقيعرف فيموال عند من  األريتصسالم أن اإل

   .)١(ها املعروفيصنع في وال ها احلقيعرف في من اليدي االموال يف أريتصأن 

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ة بن وهبيعن معاوو

ل معروف صدقةك)٢(.   

 من ًاهللا جعل للمعروف أهالن إ :)عليه السالم(جعفر  أبو قال يل : قال،محزة الثمايل أيب عنو

 ألرضاث يسر الغيما ك ،هلم قضاه سري و،م إليهووجه لطالب املعروف الطلب ،م فعالهه إليخلقه حبب

 طالب املعروف الطالبى وخطر عل ،م فعاله إليه من خلقه بغضًن اهللا جعل للمعروف أعداءإو ،ا�دبة

   ، أهلهاكهليو هاكهلي ا�دبة لاألرضى ث علي الغ)رم خ لحي(طر خي ماكهم قضاه يوخطر عل ،مإليه

                                                

  . ١٦٨ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٢(



٥٢

   .)١(ثركأ اهللا )غفر خ لي(عفو يوما 

 مثل ،أنه جعلهمكفعله أحدهم فيمور ملا سر األيو خلقهمنه أ مبعىن ، من خلقهًجعله أعداء :قولأ

   .)٣(﴾نيًل نيب عدوا من ا�رمك جعلنا لكذلكو﴿ : وقال سبحانه،)٢(﴾ اهللاللضيومن ﴿

 اهللا ملن حبب إىل من أحب عباد اهللان إ :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،محزة أيب عنو

   .)٤( فعاله إليهوحبب  املعروفإليه

رسول اهللا قال  : قال،)عليهم السالم(آبائه عن  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن ابن القداحو

   .)٥(غاثة اللهفانإب حي واهللا ،فاعلهك رياخلى ل علا والد،ل معروف صدقةك :)صلى اهللا عليه وآله(

ع املعروف يصنا :لا ق،)عليهم السالم(آبائه عن  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سنادو�ذا اإل

   .)٦(تقي مصارع السوء

 إىل  فتقربوا،اةكالزى املعروف شيء سو :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ديزيعن عمر بن و

   .)٧( بالرب وصلة الرحمعز وجلاهللا 

   .ما هو واضحك ،احلصر ال  من باب املثال)عليه السالم(ره كذ ما :قولأ

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

  من  أو ،ه املعروف من الشفرة يف سنام اجلزوريتاز فميت الذي يالب إىل ة أسرعكالرب

                                                

  . ١٦٨ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ٨٨: سورة النساء) ٢(

  . ٣١: سورة الفرقان) ٣(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٥(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٦(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٧(



٥٣

   .)١(منتهاه إىل ليالس

   .ًاريثكه املعروف يصنع فيوت بأن يت عن سائر البي البك ذلتازمي أي :أقول

صنائع املعروف تدفع ن إ :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،مانيعن عبد اهللا بن سلو

   .)٢(مصارع السوء

ع املعروف تقي يصنا :)عليه السالم(الباقر جعفر  أبو قال : قال،د الوصايفيعن عبد اهللا بن الولو

ر يف كوأهل املن ،اآلخرةا هم أهل املعروف يف يوأهل املعروف يف الدن ،ل معروف صدقةكو ، السوءمصارع

ً ن أول أهل النار دخوالإو ،اجلنة أهل املعروف إىل ً وأول أهل اجلنة دخوال،اآلخرةر يف كهل املنأا هم يالدن

   .)٣(ركالنار أهل املنإىل 

هم من الشفاعة ريصل خيالناس  إىل ايهم يف الدنريخصل يما كف )اآلخرةأهل املعروف يف ( :أقول

م يرا�م اليت هي جتسك حتتف �م من،رك بأهل املنكعرفون هناير هنا كوأهل املن ،الناس إىل اآلخرةيف  هاريوغ

   .ايرا�م يف الدنكملن

 ،ثييف حد )عليهم السالم(آبائه عن  ،)عليه السالم (حممد علي بن عن ،م احلسينيالعظ عن عبدو

   .)٤(ةيقن باخللف جاد بالعطيمن أ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال

أفضل  :قوليان ك إنه ،)عليه السالم(طالب علي بن أيب  إىل سناده رفعهإ ب، عن عمرإبراهيمعن و

  �ا مثراة إ ف،وصلة الرحم :قال أن ىل إ باهللاناميتوسل به املتوسلون اإل ما

                                                

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٣ ص:ا�الس) ٣(

  . ٢٦٨ ص:ا�الس) ٤(



٥٤

�ا إع املعروف فيوصنا ،غضب الرب يئة وتطفياخلط ي�ا تطفإوصدقة السر ف ،جلومنساة لأل ،للمال

   .)١(ثي احلدوتقي مصارع اهلوان ،تة السوءيفع مدت

لون يف بطو�م كأيمنا إ﴿ :قال سبحانه ،ها الصدقةيفتطف ئة نار مشتعلةياخلط )ئةي اخلطيتطف( :أقول

   .ك ذلريغ إىل ،)٢(﴾ًنارا

مسع  ره ماكأنه كف ،عةياء من الشيغن األ)عليه السالم(عبد اهللا أيب عند  رناكذ : قال،ريبص أيب عنو

ًا وصواليان املؤمن غنك إذا حممد أبا اي :فقال ،هميمنا ف  ه أعطاه اهللا أجر ماأصحاب إىل ًما له معروفي رحً

ّ إال ىم عندنا زلفكم باليت تقربكم وال أوالدكوما أموال :تابهكقول يف ين اهللا  أل،ني ضعفنينفق يف الرب مرتي

   .)٤()٣( هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنونكًمن آمن وعمل صاحلا فاؤلئ

االختالف من جهة  أن  والظاهر،مثاهلاأويف بعضها عشر  ، الضعفات جزاءييف بعض اآل :أقول

   .كذلى دل عليت ما ايويف الروا ،ان والشرائطكال احلسنة من الزمان واملاألعمات يف ياختالف اخلصوص

ان له كل مؤمن ويسرائإان يف بين ك :)عليه السالم(ى احلسن موس أبو  قال يل،نيقطي علي بن عنو

ًتا يف النار ياهللا له ب افر بىنكمات ال أن فلما ،يف دنياه املعروف يوليو ،رفق باملؤمنيافر كان الكف ،افركجار 

 املؤمن فالن بن كجارى نت تدخله علكهذا ما  :ل لهيقو ،اهريه الرزق من غيأتيه حرها ويقيان كو ،نيمن ط

   .)٥(ايه من املعروف يف الدنيوتول ،فالن من الرفق

صلى (رسول اهللا  املبشرة بوالدة تهث أعتق خادميب ح وأيب هل، واحلامت،نوشروانأة يده روايؤت :أقول

   .)اهللا عليه وآله

                                                

  . ٩٣ ص:علل الشرائع) ١(

  . ١٠: سورة النساء) ٢(

  . ٣٧: سورة سبأ) ٣(

  . ٢٠١ ص:علل الشرائع) ٤(

  ٩٢ ص:الاألعمثواب ) ٥(



٥٥

ًه املؤمن معروفا يأخ إىل ا مؤمن أوصلميأ :)ليه السالمع(عبد اهللا  أبو قال : قال،مرازم ز أويعن حرو

   .)١()صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل كفقد أوصل ذل

   .كله ثواب ذل أي :أقول

مر به الرجل له يامة ليوم القيم كاملؤمن منن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سريعن مو

 يكلإنت أصنع كفالن أغثين فقد  اي :قول لهي ف،نطلق بهي كواملل ،النار  إىلا وقد أمر بهياملعرفة به يف الدن

 كقول املؤمن للمليف :قال ،افاةكوم مي الكفهل عند ، باحلاجة تطالبها مينكسعفأا وياملعروف يف الدن

خلي يز قول املؤمن فيجي أن ل بهك املوكأمر املليسمع اهللا قول املؤمن فيف :قال ،لهيخل سب :ل بهكاملو

   .)٢(لهيبس

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،ثيرفع احلديه يعن أب ،الربقيعبد اهللا  أيب عن أمحد بنو

اآلخرةا أهل املعروف يف يأهل املعروف يف الدن، كف ذلكي و)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اي :ليق، 

ونون أهل يك ف،دخلون �ا اجلنةيالناس ف إىل دفعون حسنا�مي و،هميهلم بالتطول منه عل غفري :قال

   .)٣(اآلخرةا وياملعروف يف الدن

قول للفقراء ياهللا ن إ :ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رهكعمن ذ ،دي بن عبكعن مروو

   .)٤(ده وأدخلوه اجلنةيًم معروفا فخذوا بيكلإى فمن أت ،انظروا وتصفحوا وجوه الناس :امةيوم القي

   إنه )عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيمد بن احلسعن حمو

                                                

  ٩٣ ص:الاألعمثواب ) ١(

  ٩٤ ص:الاألعمثواب ) ٢(

  ٩٤ ص:الاألعمثواب ) ٣(

  . ٦٢٥ ص٦ ج:ل الشيعةوسائ) ٤(



٥٦

   .)١(وفاعل الشر شر منه ، منهري خريفاعل اخل :قال

له وجود  ماإ ايل شيء يف الدنك ذإ ، لهكدرا إر خملوق الكواملن ، لهكدرا إاملعروف خملوق ال :أقول

وفاعل  ، منهريه خكدراوفاعل املعروف إل ،لها خملوقةكو يزاعوجود انت أو يوجود اعتبار أو يقيحق يجرخا

   .منه ه شركدرار إلكاملن

 العدل )٢(﴾حسانأمر بالعدل واإلين اهللا إ﴿ :عز وجل يف قول اهللا )عليه السالم(وقال  :قال

   .)٣(التفضل حسانواإل ،االنصاف

ى  عل،نه يف اجلملةكل ،مر به واجب لألًأيضا حساناإل أن )الفقه(يف بعض مباحث  ناركقد ذ :أقول

تب كات والينيئم باملساجد واملدارس واحلساق سالماإل فإن ،علف يف الريي والتخ،ة يف الفاعليفاكل اليسب

 ريثى كبقي  الكل ذلكانتزع  ث لويحب ،وقاف وصلوات اجلماعة والصدقات واملنابر وما أشبهارات واأليوالز

 أو ًبين مسجداي أن ني بريواملسلم القائم خم ،ةيافكل اليسبى ا عل �نيام املسلمي فالالزم ق،سالممن اإل

   .ك ذلريغ إىل ،يريل التخيسبى  علًة مثالينيحس

   .لةيد الطويعط بالية ريد القصيعط باليمن  :)عليه السالم(قال  :قال

ة ريهذه قصفجعل  ، نعمة العبد ونعمة الربنيوقد فرق ب ،نيدان هنا عبارة عن النعمتيوال :قال الرضي

   .)٤(لةيوهذه طو

نه أ  يفكمر مثل ذل ماك ،د ا�تمعيلة يوالطو ،د املعطيية ريد القصيون الكت أن ومن احملتمل :أقول

   .ةريثكادي يفون عنه أيكًدا واحدة ويف عنهم يك

بن حممد جعفر  ، أيبمسعت :قال) عليه السالم(بن جعفر ى ه موسيعن أخ ، بن جعفرإسحاقعن و

   .)٥( فاعلهري من اخلريوخ ،أحسن من الصدق قائله :قولي )معليه السال(

                                                

  . ١٥١ صالقسم الثاين: الغة الب�ج) ١(

  . ١٠٥: سورة التوبة) ٢(

  . ١٩٥ صالقسم الثاين: البالغة �ج) ٣(

  . ١٩٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٤(

  . ١٣٩ ص:جمالس ابن الشيخ) ٥(



٥٧

 إميانمل يك ال :قولي )عليه السالم(جعفر بن حممد عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن املفضل بن عمرو

رج الفضل من خيو ، الفضل من قولهكسميو ،وتسخو نفسه ،سن خلقهحي ، خصالأربعه يون ف يكالعبد حىت

   .)١(ماله

ا هم أهل املعروف يف يأهل املعروف يف الدن :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ادةتق  أيبعنو

   .)٢(أهل املعاصيى علجودون �ا ي ترجع هلم احلسنات فاآلخرة�م يف أل ،اآلخرة

  

  استحباب المبادرة بالمعروف في فصل

س شيء أفضل يول ،امسهكعروف ت امليرأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،قظانيال أيب عن

ل كس يول ،صنعهيالناس  إىل صنع املعروفي أن بحيل من كس يول ،راد منهي كبه وذل ثواّالإمن املعروف 

 كذن فهنالذا اجتمعت الرغبة والقدرة واإلإف ،هيؤذن له فيه يقدر عليل من ك وال ،هيقدر عليه يمن رغب ف

   .)٣( إليهمتت السعادة للطالب واملطلوب

اد به اخلارج ريما إؤذن يو ،ملعروف يف اخلارجتحقق ا ياء حىتيثالثة أش ،ؤذن لهيو قدريو بحي :ولأق

يف  أو ،ذاكمنعه وهيقف أمامه اجلبار فيًبين مسجدا في أن ديريمن ك ،نعونهميث اجلبارون ومن أشبه يح

ً دايتمل بعحي و،الجنازيف آخر حلظة ا مارة حتول دون املعروف والنفس األنياطيالشحيث إن  ،داخل النفس

   .كس بأهل لذليل ألنه ،ق اهللا لهيراد عدم توفيأن 

  

  ل أحدكاستحباب فعل المعروف مع  في فصل

  من هو  إىل اصنع املعروف : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ل بن دراجيعن مج

  

                                                

  . ١٤٤ ص:جمالس ابن الشيخ) ١(

  . ١٩١ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٣(



٥٨

   .)١(ن أنت من أهلهكن هو أهله فيكمل  فإن ،أهلهليس من  ىلإو ،أهله

هم الصالة يعل( نيوقد ساعد الرسول وعلي واحلسن واحلس ،وقد تقدم مساعدة الناصيب :أقول

   ً.رراكن حاربوهم مي الذ)والسالم

 فإن ،أحدل ك إىل اصنعوا املعروف :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ة بن عماريعن معاوو

   .)٢(ال فأنت أهلهإو ان أهلهك

دي يب) عليه السالم( أيب أخذ : قال،)عليه السالم(ى احلسن موس  أيبهيعن أخ ،جعفر علي بن عنو

 علي بن ،أيبن إ :وقال ،كديما أخذت بكدي ي أخذ ب)عليه السالم(بن علي حممد  ،أيبن إ ا بيني :مث قال

 مث كنيمي رجل عن كن شتمإ و،ل من طلبهك إىل ريا بين افعل اخلي :دي وقالي أخذ ب)عليه السالم( نياحلس

   .)٣( فاقبل عذرهيكلإ فاعتذر كساري  إىلحتول

 عن الرضا ،سباغ الوضوءإد تقدمت يف يبأسان )األخبارون يع(  يفنياحلس علي بن عن حممد بنو

اصنعوا املعروف  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال، )عليهم السالم( عن آبائه، )عليه السالم(

   .)٤(مل تصب من هو أهله فأنت أهله فإن ، من أهلهسيمن ل ىلإو ،من هو أهله إىل ) خ لرياخل(

 ،الناس إىل  التوددميانرأس العقل بعد اإل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،سنادو�ذا اإل

   .)٥(ل بر وفاجرك إىل ريواصطناع اخل

 )عليه السالم( علي عن ،)عليهم السالم (عن آبائه ،)عليه السالم ( عن الرضا،صةيعن دارم بن قبو

 ،هله فهو أهلهأان ك فإن ، أهلهريغ ىلإأهله و إىل اصطنع املعروف : قال،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن

  ن أهله يكن مل إو

  

                                                

  . ١٦٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٢ ص:الروضة) ٣(

  . ٢٠٢ ص:األخبارعيون ) ٤(

  . ٢٠٢ ص:األخبارعيون ) ٥(



٥٩

   .)١(فأنت أهله

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ ،)عليهم السالم(آبائه عن  ،)عليه السالم (سناد عن الرضاو�ذا اإل

   .)٢(خوانواإلبناء األ وباء�م بروا اآل ألً،برار أبراراي األمسإمنا  : قال)وآله

باب  :قال لهيًللجنة بابا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

   .)٣(أهل املعروفّ إال دخلهي فال ،املعروف

س ي ومن ل،ن هو أهلهم إىل اصنع املعروف : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،وعنه

   .)٤(ن أهله فأنت أهلهيكمل  فإن ،هو أهله

ومشمول لقوله  ،مث والعدواناإلى تعاون عل ألنه ً،ون االصطناع حرامايك ال أن بجينعم  :أقول

   .االستثناء إىل وعدمه حباجة ، صنعهاألصلحال ف أي ى وعل،)٥(﴾م اهللاكنها يال﴿ :سبحانه

   مع أهلهروفعالمد استحباب فعل كتأ في فصل

ه يأخ إىل من أوصلؤا مميأ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال: قال،مرازم أو مكيد بن حيعن حد

   .)٦()صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل ك فقد أوصل ذلًاملؤمن معروفا

 اهللا عليه صلى( النيب ىتم أيًا من بين متيأعرابن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ريبص أيب عنو

  تزهدن  فالن ال اي :قال أن هما أوصايان فكف ،أوصين : فقال)وآله

                                                

  . ٢٢٧ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ٢٢٧ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ٥٢٩ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٣(

  . ٥٢٩ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٤(

  . ٨: سورة املمتحنة) ٥(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٦(



٦٠

   .)١(يف املعروف عند أهله

ادة يف يانت زكتعلمهن املؤمن ن إ ثالثة :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن زرارةو

له جللوسه يتطوو ،وده يف صالتهجوعه وسكله لريتطو :فقال ،وما هن :فقلت ،هيبقاء النعمة عل عمره أو

   .)٢(أهله إىل واصطناعه املعروف ،مائدتهى طعم عل إذا طعامهى عل

ما ك ،شبعواي أن جلوا منخي ال حىت طول اجللوسينه إف ،مائدتهى ان الناس علك أي )طعمإذا ( :أقول

   . يف آداب املائدةكورد ذل

موال اهللا هذه الفضول من األ مكأعطامنا إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو لاق:  قال،سي ضروعن

   .)٣(نزواكموها لتكعطيومل  ،ث وجهها اهللايلتوجهوا ح

أمرهم  أن الناس أخذوا ما لو :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،ل بن جابريمساعإعن و

ما أمرهم ي�اهم عنه فأنفقوه ف م أخذوا ماولو أ� ،مهقبله من م اهللا عنه ماهما �اي به فأنفقوه فعز وجلاهللا 

   .)٤(نفقوه يف حقيأخذوه من حق و ي حىت،قبله منهم اهللا به ما

 يعند ذّ إال عةيون صنكت عة اليالصن :قال ،)عليه السالم(عن الصادق جعفر بن حممد  ،عن زرارةو

   .)٥(نيد حسب أو

   .املةكعة يصن أي :قولأ

 ً،اعاي تذهب ضأربع :قال ،)عليه السالم(فر بن حممد الصادق جعاهللا عبد  أيب عن ،ريبص أيب عنو

  علم يوعلم  ،رهكشي وضع عند من اليومعروف  ،وفاء له مودة متنح من ال

                                                

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ٣٥٩ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٦١

   .)١(حضانة له وضع عند من اليوسر  ،ستمع لهي من ال

ى زي علجينه إ ف،من جهة لطف اهللا ال ، إليهر املصنوعكع من جهة شيضي أي )رهكشي من ال( :أقول

   . أهلهريمع غ املعروف حىتمرة بصنع ات اآليما تقدم يف الرواكً عروف مطلقاامل

 عند ذي حسبّ إال عةيتصلح الصن ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ةريف بن عميعن سو

   .)٢(نيدأو 

  

  ر موضعهيغ في وضع المعروف ينبغي النه أ  فيفصل

 أردت إذا ،مفضل اي : ملفضل بن عمر)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال ،ةريف بن عميعن س

 من هو أهله فاعلم إىل صنعهيان ك فإن ،صنعهيمن  إىل به ومعروفهيس د فانظريتعلم أشقي الرجل أم سعأن 

  .)٣(ريس له عند اهللا خيلنه أ  أهله فاعلمريغ إىل صنعهيان كن إو ،ريخ إىل نهأ

  الصانع واملصنوعنيا�انسة ب إىل ملاعإ بل ، أهلهري غعن صنع املعروف مع ًاريس تنفيهذا ل :أقول

صنع  إمنا ونيكوقد  ،لسان حاله ن من طلبه بلسان قاله أوكه لريبذل خي ريون الصانع أهل خيكوقد  ،إليه

ذا إف ) إليهوشبه الشيء منجذب( :قول الشاعريما كو ،سوء نفس الصانعى ل علينه دلإهل ف األريمع غ

   .ذاكوه ،سافلنه أ ىع السفلة دل عل منسانع اإليان صنك

 ريصي ريخ إىل تعرف أن أردتإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن مفضل بن عمرو

  صنع معروفه عند أهله يان ك فإن ،صنع معروفهين يفانظر أ، شر إىل الرجل أم

                                                

  . ٣٦٠ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٦ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٣(



٦٢

 من اآلخرةس له يف يلنه أ  أهله فاعلمريصنع معروفه مع غيان كن إو ،ريخ إىل ريصينه أ فاعلم

   .)١(خالق

م مال كان له منكمن  :قال إنه ثييف حد )عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،زديخمنف األ أيب عنو

 ،ضعه عند اهللاير صاحبه يف الناس وكرفع ذيوهو  ،سرافإر وي حقه تبذ يف غريإعطاءه فإن ،اه والفساديإف

إال حرمه اهللا شكرهم، وكان لغريه ودهم، فإن بقي معه بقية ه لأه ري حقه وعند غريضع امرؤ ماله يف غيومل 

معونتهم  إىل زلت به النعل مث احتاج فإن ،ذبك ملق وكمنا ذلإد النصح فيريوممن يظهر الشكر له 

ن له من احلظ يكمل ّ إال  أهلهري حقه وعند غري ماله يف غؤضع امريومل  ،نيخد ل وشريأالم خلافا�م فكوم

 ،ليوهو عند اهللا خب ،أجوده ومقالة اجلاهل ما ،ًمفضالً دام منعما ما ارحممدة اللئام وثناء األشرّ إال ىت أمايف

فمن كان  ،أقل من هذا املعروففائدة معروف أي  و،من هذا احلظ ) لأخس خ(فأي حظ أبور وأخسر 

الفوز  فإن ،ليالسب وابن ريس به العاين واألكفيول ،افةيلضاحسن منه يلو ،صل به القرابةيفلمنكم له مال 

  . )٢(اآلخرةا وشرف يارم الدنك�ذه اخلصال م

 ، وهو الغالبًدحه نفاقاميما إدحه ميالذي ن إ  أيمجلة مستقلة )ما أجوده ،ومقاله اجلاهل( :أقول

 نبعث عن اجلهل الن العمل امل ألً،أيضامة له ينه ال قكل ،نافقي ال ألنه ، وهذا أجودمهاًدحه جاهالميما إو

نما يقوي اللئام بي ألنه ،ل يف املعىني من البخأبل هذا أسو ،ضع املال يف موضعهيمل  ألنه )ليخب (،لهمة يق

   .هميقويل ال يالبخ

 ها الناسيأ :قال إنه ثي يف حد)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،عن عبد اهللا بن احلارث اهلمداينو

   حممدة اللئامّ إال  أهلهرير لواضع املعروف عند غكس من الشيلإنه 

                                                

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٢(



٦٣

  . )١(لين وأالم خليصاحبه النعل فشر خدزلت ب فإن وثناء اجلهال

ًعن آبائه واحدا واحدا  ،هيعن أب ،حممد علي بن اإلمامعن  ،هيعن عم أب ،عن املنصوريو  معليه(ً

 الدهن ،سراج تفسده يف مشس ً،اعايمخس تذهب ض :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال )السالم

مه كحيوطعام  ،نتفع �اُي  الاألرضع وي املطر يض،أرض سبخةى ومطر جود عل ،نتفع بهي  والضوء الذهبي

من  إىل صطنعيومعروف  ،نتفع �اي فال نيعن إىل وامرأة حسناء تزف ،نتفع بهي شبعان فال إىل قدمية يطاه

  . )٢(رهكشيال 

   .واضحما هو ك ،واخلمس من باب املثال الغالب ،كتقدم وجه ذل :أقول

  

  ركر فاعل المنيروف وتحقعم فاعل الميتعظ ينبغيفصل 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،د الوصايفيعن عبد اهللا بن الول

ر يف كا هم أهل املنييف الدن ركنملوأهل ا ،اآلخرةا هم أهل املعروف يف يأهل املعروف يف الدن :)وآله

   .)٣(اآلخرة

   .له ح منايوسبق توض ،ثيحادث من نفس األي هذا احلدريتقدم تفس :أقول

وأول  ،دخل اجلنة املعروف وأهلهيأول من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :سناد قالو�ذا اإل

   .)٤(احلوض يرد عليمن 

  سم جيفاملعروف  ،اآلخرةون جمسمة يف كال تاألعم أن تقدم :أقول

                                                

  . ٤٤٧ ص:السرائر) ١(

  . ١٧٩ ص:الس ابن الشيخجم) ٢(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٤(



٦٤

   .دخل اجلنةيو

هل املعروف عثرا�م واغفروها لوا أليأق : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ةريف بن عميعن سو

   .)١(ًئايظل شيأنه �ا كبده ي أوأوم ،ذاكهم هي علعز وجلف اهللا ك فإن ،هلم

رسول  أصحابقال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ى،عشبة األيقت أو ،عن داود بن فرقدو

فبم  ،ا عرفوا مبعروفهميأهل املعروف يف الدنن إ ،مهاتناأ آباؤنا وكفدارسول اهللا  اي :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ،عبقة فلصقت بأهل املعروف ًاحيأدخل أهل اجلنة اجلنة أمر ر إذا عز وجلاهللا ن إ :فقال ،اآلخرةعرفون يف ي

   .)٢(هذا من أهل املعروف :لوا فقا،هحيوجدوا رّ إال من أهل اجلنة ر أحد منهم مبألمي فال

   .بةيذات رائحة ط أي )عبقة( :أقول

وال  ،املعروف :قال لهيًللجنة بابا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

   .)٣(اآلخرةا هم أهل املعروف يف يوأهل املعروف يف الدن ،أهل املعروفّ إال دخلهي

أهل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  رفعه،هأصحابعن بعض  ،يالربقعبد اهللا  أيب عنو

م ملن كبوا حسناتهم فكم قد غفرت لكذنوبن إ :قال هلمي ،اآلخرةاهم أهل املعروف يف ياملعروف يف الدن

   .)٤(شئتم

عن أم سلمة  ،)عليهما السالم(بن علي حممد جعفر  أيب عن ،ديعن الوصايف عبد اهللا بن الولو

  والصدقة  ،ع املعروف تقي مصارع السوءيصنا :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :تقال

                                                

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٤(



٦٥

ا ي وأهل املعروف يف الدن،ل معروف صدقةكو ،ادة يف العمريوصلة الرحم ز ، غضب الربئ تطفًايخف

   .)١(عروفدخل اجلنة امليوأول من  ،اآلخرةر يف كا أهل املنير يف الدنكوأهل املن ،اآلخرةأهل املعروف يف 

  

  افاةكراهة طلب فاعله للمكافاة المعروف وكاستحباب م في فصل

من صنع  :قولي )عليه السالم(أمري املؤمنني ان ك : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زرارة

 صنع إمنا ما صنع أن ومن علم ،ًاميركان كر كومن ش ً،وراكان شكومن أضعفه  ،افاهكمنا إ ف إليهصنع مبثل ما

 إىل تير ما أتك شكريتلتمس من غ وال ،مود�مزدهم يف تسيومل  ،رهمكالناس يف ش ئستبطينفسه مل إىل 

 عن كرم وجهك فأكهرم وجهه عن وجيك احلاجة مل يكلإالطالب  أن واعلم ،كت به عرضيووق ،كنفس

   .)٢(رده

 ،لب حمبة الناس لنفسهجي: ًاينوثا ،ات نفسه الفاضلةكمل ينمي ً:والأ نهأل )نفسه إىل منا صنعإ( :أقول

اهللا سبحانه وثواب ى رضى صل علحي ،هموهو األ ً:وثالثا ،ظهروه بأعماهلمينطقوا �ا بألسنتهم ومل ين مل إو

   .اآلخرة

   .)٣(ر املعروفكأقل من ش ما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ةريف بن عميعن سو

 ،تاب اهللا سبحانهكة يف يآ :قولي )عليه السالم(اهللا عبد  أبا مسعت : قال،سامل علي بن عنو

من  ،والرب والفاجر ،افرك جرت يف املؤمن وال،)٤(﴾حساناإلّ إال حسانهل جزاء اإل﴿ :قال ،هي ما :قلت

 أن كمع فعله لذلى ريبل  ،صنع به ماكصنع ي أن ةأافكست امليول ،به ئافيك أن هي معروف فعل إليهصنع

   .)٥(أله الفضل املبتد

  م باهللا كمن سأل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،البالد رفعه أيب  بنإبراهيموعن 

                                                

  . ٣١ ص:األخبارا�الس و) ١(

  . ١٦٩ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٠: سورة الرمحن) ٤(

  . ٥٣٧ ص٦ ج:ئل الشيعةوسا) ٥(



٦٦

م قد كتظنوا أن ونه فادعوا اهللا له حىتئافكوا ما تدن مل جتإو ،وهئافك فًم معروفاكاتومن أ ،عطوهأف

   .)١(متوهأافك

 من عباده ًاهللا خلق خلقان إ :)المعليه الس(عبد اهللا  أبو قال : قال،إبراهيم بن إسحاقعن و

   .)٢(كبهم بذليثيعتنا ليفانتجبهم لفقراء ش

 أن ً معروفايكلإى أسد إذا يكأخى  علك بثنائكفاك :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال

   .)٣(تهيافكذا أنت قد إف ،ًاري اهللا خجزاه :تقول أن س هو يف ا�لسيولذكر ذا إو ،ًاري اهللا خكجزا :تقول له

 ،خرألفاظ أ ولو بكذلكل دعاء كال فإو ،من باب املصداق )ًاري خجزاه اهللا( لفظ أن الظاهر :أقول

   .فضلأور كد باللفظ املذيان التقكن إو ،كللمال مكون يف هذا احليكو

 ال :قال إنه ،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنياحلسبن عن حممد و

ر ك من شكدريوقد  ،ستمتع بشيء منهي ه من الي علكركشيفقد  ،كره لكشي  يف املعروف من الكهدنزي

   .)٤(نيب احملسنحيواهللا  ،افركثر مما أضاع الكر أكالشا

 املصنوع رك شكفرت ،م معروفه إليهصلين مل إ ذا معروف ونسانون اإلكرون كشي نيبيالط فإن :أقول

   . إليهر وهو املصنوعكافر الشك أي )افركال( ،نيبيلطالناس ا ركبعد ش  ضارريغ إليه

املؤمن ن إ :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل رفعهيسناده إ ب،الربقيعبد اهللا  أيب عن أمحد بنو

   ،نشر يف الناسي فال عز وجلاهللا  إىل صعديمعروفه  أن كوذل ،فركم

                                                

  . ٥٣٧ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ١(

  . ٥٣٧ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ٥٣٧ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٣(

  . ١٩٠ ص القسم الثاين:�ج البالغة) ٤(



٦٧

   .)١(السماء إىل صعدي  الناس والنتشر يفيمعروفه للناس  أن ك وذل،وركافر مشكوال

افر كنما اليب ،هءخفاإد يريبل  ،د نشر معروفهيري ال اهللا تعاىل إىل عمل قربةيث ياملؤمن ح :أقول

افر من كل من املؤمن والكال يف إو ،ور النعمةك مشريغ أي ًافركم ونه كومعىن ،نشر معروفهيولذا  سكبالع

   .ةيلكال ال باب الغلبة

صلى (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ،وينكعن السو

   .)٢(ن ترفرف بالرمحةيفرك فوق رؤوس املعز وجلاهللا  دي :)اهللا عليه وآله

   .جرأهم اهللا سبحانه بدون رمحة وكرتي فرهم الناس الك إذا ة هلم بأ�ميتسل :أقول

عن  ،نياحلس علي بن عن ،عن جده ،هيبأعن  ،بن جعفرى ه موسيعن أب ى، بن موسنيعن احلسو

ر كشُي  الًفراك م)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ان ك :قال ) السالممعليه(طالب  علي بن أيب عن ،هيأب

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  من أعظمان كومن  ،القرشي والعريب والعجميى ان معروفه علك  ولقد،معروفه

ار يوخ ،ر معروفناكشي فرون الكم) عليهم السالم(ت ي حنن أهل البكذلكو ،ذا اخللقهى  علً معروفا)وآله

  .)٣(ر معروفهمكشي فرون الك منياملؤمن

 ) والسالمهم الصالةيعل(ئمة الرسول واأل أن ال فمن الواضحإو ،ىر بقدر املستوكاملراد الش :أقول

  . خيرون طول التاركشي

عليه ( علي قال :قال ،) السالمعليهم(عن جده  ،هيعن أب ،مدعن جعفر بن حم، اد بن املنذريعن زو

سن معرفة حي أن هي وسعه فعلكقصر عن ذل فإن ،افاة املنعمكسن محي أن يكحق من أنعم عل :)السالم

  س ي فلكقصر عن ذل فإن ،املنعم وحمبة املنعم �ا

                                                

  . ١٨٧ ص:علل الشرائع) ١(

  . ١٨٧ ص:علل الشرائع) ٢(

  . ١٨٧ ص:علل الشرائع) ٣(



٦٨

   .)١(للنعمة بأهل

  

  الناسراهته من كفران المعروف من اهللا وكم يتحر في فصل

ن اهللا قاطعي لع :قال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن رواه ،البغداديجعفر  أيب عن

متنع صاحبه يفره فيك املعروف ف إليهصنعيالرجل  :قال ،ل املعروفيقاطعوا سب وما: ليق ،ل املعروفيسب

   .)٢(هريغ إىل كصنع ذلي أن من

 ىمن أت :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٣(فر النعمةكفعل فقد يمل  فإن ،هين علثيعجز فل فإن ، بهئافيك معروف فلإليه

ل قلب كب حياهللا ن إ :قولي )عليهما السالم( نياحلس علي بن مسعت : قال،عن عمار الدهينو

بل  :قوليف ً،ت فالناركامة أشيوم القيده يلعبد من عب تعاىل وكقول اهللا تباري ،وركل عبد شكب حيو ،نيحز

  .)٤(للناسكم كم هللا أشكرأشكر :مث قال ، تشكرهملن إ رينكمل تش ،قوليف، رب اي كرتكش

ذا مل يشكر الناس مل يشكر إف ،مره تعاىلأطاع يث يح ،ًرا لنفسهكر الناس شكن اهللا جعل شأل :أقول

   .اهللا تعاىل

الطاعم  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ،وينكعن السو

ى واملعط ،الصابرى أجر املبتلكجر ر له من األكالشا  واملعاىف،أجر الصائم احملتسبكجر ر له من األكالشا

   .)٥(أجر احملروم القانعكجر ر له من األكالشا

   ك ذلرياملرض والفقر والعدو وغمن  ،بعادبعد من األ أي البالء يف :أقول

                                                

  .٣١٩ ص:جمالس ابن الشيخ) ١(

  . ١٧١ص ١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ٣٥٧ ص:األصول) ٤(

  . ٣٥٤ ص:األصول) ٥(



٦٩

   .جر األك له مثل ذلة،املعافاى ر اهللا علكشيالذي ى  املبتلريوغ ،له أجر

ر فخزن كعبد باب شى فتح اهللا عل ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،سنادو�ذا اإل

   .)١(ادةيعنه باب الز

ر كأش :توب يف التوراةكم : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ، اجلعفريإسحاقعن عبد اهللا بن و

ر كالش ،فرتك إذا بقاء هلا وال ،رتكش إذا زوال للنعماء نه الإف ،كركمن شى وأنعم عل ،يكمن أنعم عل

   .)٢(َريِمان من الغأو ،ادة يف النعميز

   .اد�اين حفظ النعمة وزيمرأعمل ير كالش :أقول

 قال الباقر : قال،دي للمف)احملاسن( و)ونيالع(نقال من  ،)رالسرائ(آخر  س يفيدرإعن حممد بن و

ى ره علكظهر شي أن د قبلياستوجب املزّ إال رها بقلبهكعبد نعمة فشى أنعم اهللا عل ما :)عليه السالم(

   .)٣(لسانه

   .)٤(ركطل لسانه بالشي فلةافاكملده بايمن قصرت  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال :قال

   .)٥(دهى ي النعمة علكتل ير من أجركتش أن ر اهللاكمن حق الش :)عليه السالم( الوق :قال

قال  : قال،)عليه السالم(طالب علي بن أيب أمري املؤمنني عن  ،هيعن أب ، اهلمداينإسحاق أيب عنو

 ،نيالدلوعقوق ا ،اآلخرة إىل خرؤت وال ،ثالث من الذنوب تعجل عقوبتها :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)٦(حسانفر اإلكو ،الناسى والبغي عل

                                                

  . ٣٥٤ ص:األصول) ١(

  . ٣٥٤ ص:األصول) ٢(

  . ٤٨٧ ص:السرائر) ٣(

  . ٤٨٧ ص:السرائر) ٤(

  . ٤٨٧ ص:السرائر) ٥(

  .١٣ ص:جمالس ابن الشيخ) ٦(



٧٠

 قال :قال ،)عليهم السالم(آبائه عن  ،)عليه السالم (عن الرضا ،احل اهلرويصعن عبد السالم بن و

   .)١(فران النعمةكأسرع الذنوب عقوبة  :)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

   .هنيل شيء حسب موازكجة يفنت ،ةيقيالسرعة احلق ال ،نياملراد السرعة حسب املواز :أقول

عز دي اهللا ي نيوقف بيامة فيوم القيالعبد ى ؤتي :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال :سناد قالو�ذا اإل

ين قد إعبدي  أي :قول اهللايف ،النار وقد قرأت القرآن إىل مرت يبأرب  أي :قوليف ،النار إىل أمر بهي فوجل

 ذاكب ي علوأنعمت ،ذاك بكرتكذا وشكب ي علرب أنعمت أي :قوليف ،ر نعميتك ومل تشيكأنعمت عل

ر ك مل تشكأن ّالإصدقت عبدي  :قول اهللا تعاىلي ف،ركعدد الشيصي النعمة وحيزال ي فال ،ذاك بكرتكوش

 ه حىتير عبد لنعمة أنعمتها علكل شقبأ ال أن نفسيى ت عليقد آلين إو ،هيدى ي النعمة علكت ليجرأمن 

   .)٢( إليهقير من ساقها من خلكشي

ا ي :بعض ولده فقال )عليهما السالم( نياحلس علي بن ىأوص : قال، اجلهينني بن أعكعن مالو

 إذا  وال بقاء هلا،رتكش إذا زوال للنعماء نه الإف ،كركمن شى وأنعم عل ،يكر من أنعم علك اش،بين

ولئن م كنديزرمت ألكئن شل﴿ :وتال ،ركها الشيره أسعد منه بالنعمة اليت وجب علكر بشكوالشا ،فرتك

   .)٤()٣(﴾دي لشديبعذان إ فرمتك

ثوابه باق حيث إن ر فكما الشأ ،زائلة بعد مدة ،هاؤل بقايقل ن النعمة اليت حصلهاأل )سعدأ( :أقول

   .ته بالنعمة ذا�ادثر من سعاكأ ثوابلوسعادته با ،فهو أهم من نفس النعمة

  ر كشي ر اهللا من الكشي ال :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللالفاظ إمن  : قال،نيعن حممد بن احلسو

                                                

  . ٢٨٧ ص:جمالس ابن الشيخ) ١(

  . ٢٨٧ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

  . ٧: إبراهيمسورة ) ٣(

  . ٣١٩ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(



٧١

   .)١(الناس

 :قولي )عليه السالم(مسعت الرضا  : قال،)البالد خ ل أيب حممود بن(حممود  أيب  بنإبراهيمعن و

 عز وجلر اهللا كشي مل نير املنعم من املخلوقكشيمن مل)٢(.   

روا كشيقوم باملواهب فلم ى  علّاهللا منن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعةو

   .)٣(هم نعمةيًقوما باملصائب فصربوا فصارت على وابتل ،ًوباالعليهم فصارت 

تقدم  ماك ،ًواخلمر تصبح خال ً،صبح مخرايالعنب ك ،سكوبالع ،ًنفس النعمة تصبح وباال :أقول

   . إليهملاعاإل

  

  لهير المعروف وستره وتعجياستحباب تصغ في فصل

ه وسرته ريتصغ ،الثثبّ إال تمي الاملعروف ت يرأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حامت

 ريان غكذا إو ،ذا عجلته هنأتهإو ،ذا سرتته متمتهإو ، إليهه عند من تصنعهعظمتصغرته  إذا كنإف ،لهيوتعج

   .)٤(دتهكون )حمقته خ ل(  سخفتهكذل

ل ي ومثرة املعروف تعج، مثرةءل شيكل :قوليمسعته  : قال،)سالمعليه ال(جعفر  أيب عن ،عن محرانو

   .)٥(السراح

 ال :قال إنه ،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٦(لها لتهنأي وبتعج،تامها لتظهركوباست ،باستصغارها لتعظم ،بثالثّ إال م قضاء احلوائجيستقي

                                                

  . ٣٤٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٩٤ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ١١٣ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ١٧٠ ص١ ج:الفروع) ٥(

  . ١٦٤ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٦(



٧٢

  

  نسان لإليكره نه أ  فيفصل

  هيخثر من منفعته ألكأأمر مضرته له  في دخليأن 

 يك يف أمر مضرته عليكختدخل أل ال :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،فة بن منصوريعن حذ

  والكذهب ماليعنه ف يدؤ مال فتك ولريثكن يالرجل دى ون عليك : قال ابن سنان، من منفعته لهأعظم

   .)١(نهت عيون قضكت

تبذل  ال :قولي )عليه السالم(ى احلسن موس أبا عمن مسع ،شعري بن حممد األإبراهيمعن و

   .)٢(ثر من منفعته هلمك أيكضره عل  ماك من نفسكخوانإل

ى ال توجب عل :قال ،)عليهما السالم(عن أحدمها  ،عمن حدثه ،اجلرجاينبن علي عن احلسن و

   .)٣(يكخ من منفعته ألأعظم يكتدخل يف شيء مضرته عل وال ،النوائبى  واصرب عل، احلقوقكنفس

   .نيقول احلر د فإن ، بالقولبل وحىت ، والشرطنيميبالنذر والعهد وال )احلقوق( :أقول

  ماك من نفسكخوانتبذل إل ال :)عليه السالم(قال الرضا  :قال ،نياحلس علي بن عن حممد بنو

   .)٤(ثر من نفعه هلمك أيكضره عل

تعط  وال ،النائبةى  واصرب عل،تعرض للحقوق ال :قالب يل رجل صاحل : قال،ل بن جابريمساعإعن و

   .)٥(ثر من منفعته لهك أكمضرته ل  ماك من نفسكأخا

                                                

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٢(

   .١٧١ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ٥٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٨٢ ص٢ ج:يبالتهذ) ٥(



٧٣

 أبو مجعنا :قولي )عليهما السالم(جعفر بن حممد عبد اهللا  أبا مسعت : قال،ل بن خالديمساعإعن و

م بعض كن دعاإ و،النوائبى واصربوا عل ،م والتعرض للحقوقكايإبين  اي : فقال)عليه السالم(جعفر 

   .)١(بوهيجت ثر من نفعه له فالكم أيكأمر ضرره عل إىل مكقوم

وعدم  ،يكالضرر عل ريثك كسفر نمايب ،ً مرافقا لهكديريد السفر ويري ًمثال ،ةريثك أمثلة كلذل :أقول

  . إليهل الضرري له قلكمرافقت

 ينيانا متساوكن إو ،ان أحدمها أهم قدمكذا إف ،هم واملهمالحظ قانون األييف املقام ن إ واحلاصل

 ىلإانا بالنسبة ك سواء ، ضرر ونفع لوحظ أمههماكان هناكذا إ ف، وحدة واحدةنين املؤمن ألكوذل ،ريخ

   .سكبالع أو ،نيوجب ضرر نفريد ي نفع زً مثال،ثركأ بل أو واحد أو نينفر

  

  استحباب قرض المؤمن في فصل

 ريثك يف ريخال ﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،دياحلم  بن عبدإبراهيمعن 

   .)٣(عين باملعروف القرضي : قال،)٢(﴾معروف أو من أمر بصدقةّ إال همامن جنو

   .ةكة املبارياآل يلكهذا مصداق من  :أقول

لتمس به يًمن مؤمن أقرض مؤمنا  ما :)سالمعليه ال(عبد اهللا  أبو قال : قال،ساريل بن يعن فضو

   .)٤( إليهرجع ماله يحسب اهللا له أجره حبساب الصدقة حىتّ إال وجه اهللا

  باب اجلنة ى توب علكم : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

                                                

  .٣٥ ص:جمالس ابن الشيخ) ١(

.١١٤: سورة النساء) ٢(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٤(



٧٤

   .)١(ة عشريوالقرض بثمان ،الصدقة بعشرة

ادة ثواب يووجه ز ،مكسب التفاوت يف الحبوهذا  ،همايلكثواب ث املتقدم حبسب أصل ياحلد :أقول

 ما ًاريثكو ،االجتماعى تقوينهم مبا يوجب احلب بيو ،قضي حوائج الناسيو ،يف املقرض نع الربامينه أ القرض

ولعل  ،ك ذلريغ إىل ،ةبست الصدقة �ذه املثاينما لي ب،عط القرض حرميذا مل إف ،د صدقةيري الطالب ال

ن القرض ة فأليوأما الثمان، )٢(﴾من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا﴿عشرة من باب  أن ة عشرينوجه مثا

   .والعلم عند اهللا سبحانه ً،ضافة البطن والفرج والتألف قلباإنبعث عن احلواس اخلمس بي

الصدقة بعشرة والقرض  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قالنياحلس علي بن حممد بنو

   .)٣(نية وعشرأربعوصلة الرحم ب ،نيخوان بعشروصلة اإل ،ة عشرينبثما

ن  أل،ةأربعأي  ًمضاعفا  إليهضافيواثنان  ،خوةان األكمن باب جزاء الضعف مل )نيبعشر( :أقول

 . واهللا العامل،ةأربعان كذا ضوعفا إو ،سه واحدكوع ،فهذا واحداآلخر عالقته بى أخ بسبب الصلة تقوكل 

   .تاب القرضك )الفقه(  يفكوجه ذلرنا بعض كوقد ذ

  

  برائهإنظار المعسر واستحباب إوجوب  في فصل

ّ إال وم ال ظليظله اهللا ي أن من أراد : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ة بن عماريعن معاو

  دع له يل أو ًنظر معسرايفل :فقال ،سألوهيه الناس ب فهاً، قاهلا ثالثا،ظله

                                                

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٠: نعامسورة األ) ٢(

  . ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٧٥

   .)١(من حقه

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عبد اهللا أيب  عبد الرمحن بنعنو

فقال الناس يف  ، قاهلا ثالث مرات،ستظل من فور جهنميأن من أحب  :فهكوم حار وحنا ي قال يف )وآله

عب بن كبن عبد اهللا  أبو  مث قال يل، املعسركتر أو ًاميمن أنظر غر :فقال ،رسول اهللاا يحنن  :ل مرةك

ته وحنن ي فدخل ب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ل بفأق ،ًا له يف املسجدميلزم غرنه أ ربينأخأيب ن إ :كمال

زلتما  عب ماكا ي : سرته فقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا شف كف ،مث خرج يف اهلاجرة ،جالسان

 :قال ،خذ النصففه ك ب)صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا رفأشار  :قال ،نعم بأيب وأمي :قال ،نيجالس

   .)٢(فأخذت النصف ووضعت له النصف :قال ،كة حقيببقتبعه أ : مث قال،بأيب وأمي :فقلت

 شارةإ )فهك( و، باب الدار واملسجدني ب)شف السرتك(و ،سطح الدار إىل من احلجرة )خرج( :أقول

   .النصفإىل 

عز ما خاله اهللا كل املعسر يخلوا سب : قال،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عقوب بن سامليعن و

   .)٣(وجل

   .)٤(﴾...ان ذو عسرةكن إو﴿ :ةيتة اآليحسب اآل أي )ما خاله اهللاك( :أقول

رسول اهللا صعد  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسنىي حيعن و

 ،م الغائبكبلغ الشاهد منيالناس لها يأ : مث قال،هيعل وم فحمد اهللا وأثىنيرب ذات  املن)صلى اهللا عليه وآله(

عبد  أبو  مث قال،هيستوف يوم صدقة مبثل ماله حىتيل ك يف عز وجلاهللا ى ان له علكًومن أنظر معسرا  أال

إنه  ،)٥(علموننتم تكن إ مك لرين تصدقوا خأو سرةيم إىل ان ذو عسرة فنظرةكن إو :)عليه السالم(اهللا 

  ه مبا يمعسر فتصدقوا عل

                                                

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧١ ص١ ج:روعالف) ٣(

  . ٢٨٠: سورة البقرة) ٤(

  . ٢٨٠: سورة البقرة) ٥(



٧٦

   .)١(مكه فهو ليم علكل

  

  نيمن الد يت والحيل المياستحباب تحل في فصل

لعبد الرمحن بن ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،)ش خ ليحب(س يعن احلسن بن خن

 إذا ل درهم عشرةكله ب أن علمي ه أماحيو :فقال ،ىبلله فأحي أن لمناهكمات و رجل قدى ًنا عليابة ديس

   .)٢(منا له درهم بدل درهمإلله فحيذا مل إ ف،حلله

   .ب حسب القرائني والرتغريستعمل يف التنفينه أو ،تقدم معناه )هحيو( :أقول

ً لم شهابايك أن  فسأله،)عليه السالم(عبد اهللا  على أيب دخل حممد بن بشر الوشا : قال،عن معتبو

قد عرفت حال  :اه فقال لهت فأ إليه فأرسل،ناريه ألف ديانت له علكو ،نقضي املوسمي فف عنه حىتخيأن 

ى ًنا عليمنا ذهبت دإو ،فرج نار مل تذهب يف بطن واليألف د يه علكل أن ركوقد ذ ،نايلإحممد وانقطاعه 

ه يقبض من حسناتنه أ لعلك ممن تزعم: ل، فقالحجتعله يف  أن حبأ فأنا ،وضعهاع ئووضا الرجال

 تقربي أن رم وأعدل منكاهللا أ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،انيدي هو يف أكذلك :فقال ،فتعطاها

ن هللا كول ، فتعطاهكسلبه ذليت مث يطوف �ذا البي و،وم احلاريصوم يف اليو ،لة القرةيقوم يف الليعبده ف إليه

   .)٣( هو يف حل:فقال ،املؤمن ئافيك ريثكفضل 

 منه وضعه يف التجارة ًوقسما ،ًنا للناسيًقسما منه أعطاه دن إ  أي)الرجال ووضائعى  علًنايد( :أقول

 إذا كنأ تتصور كلعل ، للدائناإلمامقال  أي )كلعل( فقال ،ن الصرف يف الشهواتيكفلم  سبكوال

  نه اهللا ين من ديحللت املد

                                                

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ٣(



٧٧

   .الباردة )القرة( ،ها اهللا للدائنيعطين ويأخذ من حسنات املديامة ييف الق

  

  استحباب استدامة النعمة باحتمال المؤنة في فصل

ه اشتدت يمن عظمت نعمة اهللا عل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مكيبن ح ديعن حد

 أن ادتكل من زالت عنه النعمة فقف ،تعرضوها للزوال وال ،وا النعمة باحتمال املؤنةمي فاستد، إليهمؤنة الناس

   .)١( إليهتعود

املعونة ( فإن ،عط للناس اهللا قطع البدل عنهيذا مل إف ،ه بدلهيعطي اهللا ،نساناإلى لما أعطكف :أقول

   .كذلى ات دالة عليما تقدمت رواك ، حبد السرفكون ذليك ال أن نعم الالزم ،)تنزل بقدر املؤنة

ه من اهللا يهرت علمن عبد تظا ما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال، بن حممدإبراهيمعن و

 :فقلت : قال،قم للناس حبوائجهم فقد عرض النعمة للزواليفمن مل  ،هياشتدت مؤنة الناس علّ إال نعمة

   .)٢(الناس يف هذا املوضع واهللا املؤمنونإمنا  :فقال ،قوم هلذا اخللق حبوائجهمي أن قدري ومن كجعلت فدا

 ،قدر ذهن السائلى مر علوجعل األ الم السابقكن ضرب عأ )عليه السالم( اإلمام )املؤمنون( :أقول

 كذل إىل ملاعما تقدم اإلك )جرأبد حراء كل كل(ـ ال فإو ،)قدر عقوهلمى لم الناس علكن أن مرناأ(من باب 

   .ذاك وه،نيمن سائر املؤمن ؤمن أوىلالرحم امل أن ماك ،املؤمن أوىل أن كنعم ال ش ،ث السابقةيحاديف األ

 ما ظاهر نيا حسي : الصحافني للحس)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن أبان بن تغلبو

 ،ه عندهمين صرب هلم وقام بشأ�م زاده اهللا يف نعمة علمف ،ه مؤنة الناسيظاهر عل عبد النعم حىتى اهللا عل

   عز وجلقم بشأ�م أزال اهللا يصرب هلم ومل يومن مل 

                                                

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ٢(



٧٨

   .)١( النعمةكعنه تل

تدت شه النعمة ايمن عظمت عل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ةعن مسعدة بن صدقو

فعل فقد عرض النعمة ين مل إو ،ه من اهللايادة النعم عليتلب زجهو قام مبؤنتهم ا فإن ،هيمؤنة الناس عل

   .)٢(لزواهلا

قدر ى تنزل املعونة من السماء عل :قال ،)عليه السالم(عن الصادق  ، بن عمارإسحاقعن و

   .)٣(املؤنة

سباب واملسببات جماري األحيث إن  ً،أيضاعي ييب طبيغنه أ يف هذا الباب بقدر هذا وسائر ما :أقول

 ، وال ميدونهدمونهخي دم الناس الخي ذا رأوه الإو ،مدادهإدم الناس خدموه بخيًا إنسانرأوا  إذا الناس أن تقتضي

فاملورد ( ،هم حوائجهم التفوا حولهيعطيًا إنسان رأوا ذاإف الناس هلم حوائجهم أن ماك ،عاونيقدر مؤنته بف

   ). الزحامريثكالعذب 

 ،رم النعمةك أنيحس اي : قال،)عليه السالم(عبد اهللا أيب عن  ،مي بن عثمان بن نعنيعن احلسو

   .)٤(يكعل يبقيما ياصطناع املعروف ف :قال ،م النعمةاركإوما  :قلت

 اهللا تعاىلن إ : قال)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)ج البالغة�(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٥(ومن قصر خاطر بزوال نعمته ،فمن أداه زاده اهللا منها ً،ل نعمة حقاكيف 

   .)٦(ل شارد مبردودك فما ،نفار النعماحذروا  :)عليه السالم( وقال :قال

                                                

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ٣٦٠ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  .٤٩ص :األخبارمعاين ) ٤(

  .١٩٨ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٥(

  .١٩٨ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٦(



٧٩

قام  فإن ، إليهثرت حوائج الناسكه ينعم اهللا علثرت كمن  ،يا جابر :جلابر )عليه السالم(وقال  :قال

   .)١(ها عرض نعمته لزواهلايب هللا فجي ع ماين ضإو ،ب هللا منها عرض نعمته لدوامهاجيمبا 

 ،بذلوها هم مايديقرها يف أيتصهم بالنعم ملنافع العباد فخيًهللا عبادا ن إ :)عليه السالم( وقال :قال

   .)٢(همريغ إىل ذا منعوها نزعها منهم مث حوهلاإف

عليه (عن العبد الصاحل  ،ركبن بى تاب موسك من ًنقال )السرائر(آخر  س يفيدرإعن حممد بن و

   .)٣(بةيقدر املصى نزل الصرب علي و،قدر املؤنةى تنزل املعونة عل :قال )السالم

بة ي يف املصل سواءكقاوم واردات املشايث ي حبنساناهللا سبحانه خلق اإل )بةيقدر املصى عل( :قولأ

 نسانذا نزلت باإلإف ،ك ذلريغ أو ،رمهك و إليهاج الناسياحت أو ،عداء والشجاعة لدفعهماأل أو ،والصرب

ذا إو ،ًاليًة أبدت النفس يف قباهلا صربا قلريبة صغيانت املصكذا إف ،صربلبة استعدت النفس ملقاومتها بايمص

   .ًاريبكًة أبدت النفس يف قباهلا صربا ريبكانت ك

ّ إال عبدى ت نعمة اهللا علعظما م :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن معاذ بن جبلو

   .)٤( النعمة للزوالك املؤنة فقد عرض تلكتمل تلحيفمن مل  ،هيعظمت مؤنة الناس عل

                                                

  . ٢٣٣ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ١(

  . ٢٤٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٢(

  . ٤٦٤ ص:السرائر) ٣(

  . ١٩٣ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(



٨٠

  

  داء الحقوقأر وكحسن جوار النعم بالش في فصل

 أن واحذروا ،أحسنوا جوار نعم اهللا :قولي )لسالمعليه ا(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،د الشحاميعن ز

 )عليه السالم( علي انكو : قال، إليهادت ترجعك�ا مل تنتقل عن أحد قط ف إأما ،مكريغ إىل مكقل عنتتن

   .)١(قلما أدبر شيء فأقبل :قولي

 ،اواحرتامه ،ريسراف والتبذ بعدم اإل،ل نعمةكعبارة عن أداء حق  ) جوار النعمإحسان( :أقول

لصالة  أو مكته للحيعدم أهلك ، لنعمةإنسانه يعدم أهللو جربوا الناس  أن ومن الواضح ،الناس �اوخدمة 

ذا اضطروا بأن  إما ًنادرا يفّإال  ، إليهرجعوني وال ، انفضوا من حولهكما أشبه ذل أو للصداقة أو اجلماعة

 موالجتتمع األ ال ر وما أشبهي السرف والتبذ أمواله يفنسانصرف اإل إذا ذاكوه ً، منه مثالأه أسوريجربوا غ

 :تعاىلقال  ،ر نفرتكشيذا مل إف ،ركحق النعمة الش إىل ضافةهذا باإل ،ك ذلريغ إىل ،ةيمرة ثان عنده

   .)٢(﴾ديعذايب لشدن إ فرمتكم ولئن كدنيزرمت ألكلئن ش﴿

بل اإلكالنعم ن إ ،فةابن عر اي :)عليه السالم(  الرضااحلسن أبو قال : قال،عن حممد بن عرفةو

   .)٣(التها نفرت عنهمإنا معاملتها ووذا أساؤإف ،أحسنوا جوارها القوم ماى املعتقلة يف عطنها عل

   ،النعم حسنوا جوارأ :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن حممد بن عجالنو

                                                

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ٧: إبراهيمسورة ) ٢(

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ٣(



٨١

   .)١(قهاداء حقوأر ملن أنعم �ا وكالش :قال ،وما حسن جوار النعم :قلت

 )٢(ال توجب على نفسك احلقوق واصرب على النوائب: ، قال)عليهما السالم(وعن أحدمها 

  .احلديث

الم يف كل اليرنا تفصكوقد ذ ،ةيراهة النذر وحنوه ملثل هذه الرواك إىل ذهب مجاعة من الفقهاء :قولأ

 ،خراآلى  احلق علنيلزوجن من اكون ليكث ي مثل الزواج حكشمل ذلي نعم ال ،)تاب النذرك(  يفكذل

ث حق يواختاذ الدار ح ،اآلخرى ل علكث حق يواملعامالت ح ،نيالوالدى ث حق الولد عليالد حيواالست

   ً.فهي خارجة موضوعا ،هايقوم االجتماع علياملستحبات اليت  أو �ا من الواجبات أل،ك ذلريغ إىل اجلوار

م كذا لزمتإف ،تتعرضوا للحقوق ال : قال)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن ،ل بن جابريمساعإعن و

   .)٣(فاصربوا هلا

الصرب  إىل تاجحيه ؤداأو ،همايلى كعل أو اجلسمى عل أو النفسى وجب الصعوبة علي إمنا احلق :أقول

بح النفس كًنارا لزم الصرب ويعطاء فالن دإًوعدا بى ذا أعطإ و،لزم الصرب للصوميام ينذر الص إذا ً مثال،بقدره

 نفسه أوى  علنسان سواء أوجبها اإل،سائر احلقوق إىل ذا بالنسبةك وه،هيًان عسرا علكن إداء واأل ىعل

   .ةيانت واجبة شرعك

عليه (أمري املؤمنني ن إ ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

   .)٤(هايصاحبها مبا عمل فى  وتشهد علل�ا تزوإف ،أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها : قال)السالم

إذا  :قال إنه )عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

   .)٥(ركنفروا أقصاها بقلة الش تطراف النعم فالأم يكلإوصلت 

  من ألابعادها املختلفة من نعمة الصحة وأباعتبار  )طراف النعمأ( :قولأ

                                                

  . ١٧٢ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ٣٣ ص٤ج:  فروع الكايف)٢(

  . ٥٥ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٥٩ ص:علل الشرائع) ٤(

  .١٤٥ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٥(



٨٢

  .هاريد واجلاه وغاألوالوالزوجة وال وامل

 اليت يف كتصل تل ر الكشيذا مل إف ،ق لتصلين النعم قسم منها واصلة وقسم يف الطرأل )قصاهاأ(

   .رهكأنه نفرها بسبب عدم شكف ،قيالطر

يف فسلم رير الصيه سديعلدخل  إذ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب نا عندك : قال،دواد بن سرحانعن و

و�ا عن عقدرمت تدف فإن ،هيعل ثرت احلجة هللا تعاىلكّ إال ثر مال أحد قطك ر مايا سدي :ل لهفقا ،وجلس

 : مث قالمكم من أموالكخوانإبقضاء حوائج  :فقال ،مباذارسول اهللا ابن  اي :فقال ،م فافعلواكأنفس

 نتم ك إذا مكنإف ،مكركمن شى  وأنعموا عل،ميكروا من أنعم علكواش ،ر حبسن جماور�ايسد ايتلقوا النعم

   .)٢()١(مكدنيزرمت ألكلئن ش :مث تال ،م املناصحةكخوانإ ومن ،ادةي استوجبتم من اهللا الزكذلك

الدعاء مل  يمن أعط :قال ،)عليهما السالم(بن علي حممد جعفر  أيب عن ،ساريل بن يعن الفضو

م لئن كبرذ تأذن إو :)عليه السالم(ر جعف أبو  وتال،ادةيرم الزحير مل كالش يعطأومن  ،جابةرم اإلحي

   .)٤()٣(مكدنيزرمت ألكش

  

  طعام الطعامإاستحباب  في فصل

   .)٥(طعام الطعامإمن موجبات املغفرة  :قال )عليه السالم(احلسن  أيب عن ،ركبن بى عن موس

طعام إو ، حسن اخللقميانمن اإل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن محاد بن عثمانو

   .)٦(الطعام

                                                

   .٧: سورة إبراهيم) ١(

  .١٩٠ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

   .٧: سورة إبراهيم) ٣(

  . ٢٨٨ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٥(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٦(



٨٣

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن القاسمو

   .)١(اميوالناس نى  وصل،السالمى وأفش ،م من أطعم الطعامكريخ :)وآله

لسلم نشر ايث ي حبنسانون اإليكبل  ،ةي من التحاألعمفشاء السالم إراد بي أن بعدي ال :أقول

   .قي من املصادكذل ريغ إىل ، الناسنيصالحه بإوب سوةأخالقه اليت هي أب ً،أيضا الناس نيواملساملة ب

نا أهل إ :قولي )عليه السالم(أمري املؤمنني ان ك : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٢(سنام النا إذا يونصل ،ونؤدي يف الناس النائبة ،نطعم الطعام أن ت أمرنايب

ذهبت  ذاإها احدإ أن  من جهة)نائبة(ى سميو ،التك من املشنساننوب اإلي ما أي )النائبة( :أقول

ً و�ا وصفاكث باعتبار يوالتأن ،فاملرض نائبة عن الصحة ،نائبة عن الرفاه �اأمن جهة  أو ى،خرت األءجا

 تاجحي ًاحنرافا النائبة جتر فإن ،واملسببمن باب عالقة السبب  ،ما تستلزمه النائبة أي داء النائبةأو ،للصفة

   .احللإىل 

فشاء إ و،طعام الطعامإات يمن املنج : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ض بن املختاريعن فو

   .)٣(امينوالناس ل يوالصالة بالل ،السالم

طعام إ و،دماءهراق الإب حي عز وجلاهللا ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ريبص أيب عنو

   .)٤(الطعام

ثر كأوان عند موته ية احليذأن إ :ثيت يف مطبوع حديوقد رأ ،جل الطعاموانات أليدماء احل :أقول

  جل وان ألي احلىؤذيف كي :قالي فال ،ته بذحبهيذأمن 

                                                

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٤(



٨٤

   .نسانراحة اإل

   .)١(لدماءراقة اإ و،طعام الطعامإب حياهللا ن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

 : قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ ،)عليهما السالم(ه يعن أب ،عن جعفر ،مونيعن عبد اهللا بن مو

يف السنامكنيطعم الطعام من السيمن  إىل الرزق أسرع )٢(.   

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  :قال )عليه السالم(احلسن  أيب عن ،بن بكرى عن موسو

  .)٣(طعام الطعامإ عز وجلوجبات مغفرة الرب من م :يقول

  

  نييالعلو إلى د استحباب اصطناع المعروفكأت في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بن عبد اهللاى سيعن ع

امةيوم القيته به يافكً داييت يأحد من أهل ب إىل من صنع)٤(.   

رسول اهللا قال  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،هين أبع ،عن أمحدو

نصر رجل  ،ايا بذنوب أهل الدنوجاؤ ة أصناف ولوربعامة أليوم القيأنا شافع  :)صلى اهللا عليه وآله(

يف حوائج سعي ورجل  ، ورجل أحب ذرييت باللسان والقلب، ورجل بذل ماله لذرييت عند الضيق،ذرييت

   .)٥(شردوا أو طردوا إذا يتيرذ

هلم  )صلى اهللا عليه وآله(ًحبا من الرسول  ًس اعتباطا أويقسام لة مبختلف األياحرتام الذر :أقول

   :بل له جهات ،هميقرباء ذوحب سائر األك

                                                

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧٩ ص١ ج: الفروع)٤(

  . ١٧٩ ص١ ج:الفروع) ٥(



٨٥

 إىل  باقكذل أن بيوالعج ،طاردوني�م أب يعلم بالغيان ك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ن إ :األول

   .جانب املظلوم )صلى اهللا عليه وآله(خذ الرسول أف ،نشاهد مطاردة صدام يف العراق هلمما ك ،وميال

معناه  )صلى اهللا عليه وآله( واحرتام الرسول )صلى اهللا عليه وآله(احرتامهم احرتام الرسول ن إ :الثاين

   .اهمي ودننين املسلمينفع ديااللتفاف حوله مما 

فظ شأن حي نسان اإلكان ذلك إنسانوضعوا ثقتهم يف  إذا الناسن  أثبت يف علم النفس :الثالث

دهم يً سببا لتق)صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول يون احرتام الناس لذريك كذلكو ،ر ثقتهمسيك نفسه لئال

 ً،أيضاة يرام طاحل الذركإبب حي ولذا ،باملعروفمر  واألرياخل إىل  نوع من الدعوةكوذل ،ثركثر فاكوالتزامهم أ

 أن ىدل علي ها ماريوغ )فيفرجه الشر عجل اهللا تعاىل( مع صاحب الزمان إسحاقيف قصة أمحد بن و

   .انية يف العصيًف صار رادعا عن اقتحام الذركياالحرتام 

ًحممدا  فإن ،ها اخلالئق أنصتواي أ:منادى امة ناديوم القيان كإذا  :)عليه السالم( وقال الصادق :قال

معشر  اي :قولي ف)صلى اهللا عليه وآله( النيب قومي ف،فتنصت اخلالئق ،مكلميك )صلى اهللا عليه وآله(

 د أو يأيمهاتنا وأبائنا وآب :قولونيف ،هيافكأ قم حىتيمعروف فل أو منة د أويانت له عندي كاخلالئق من 

 ، اخلالئقعيمجى عل) صلى اهللا عليه وآله(واملعروف هللا ولرسوله واملنة د يبل ال ،منة وأي معروف لنا يأ

 قم حىتيأشبع جائعهم فل أو يساهم من عرك أو برهم يت أويًأحدا من أهل بى من آوى بل :قول هلميف

افا�م كيب قد جعلت ميا حبيحممد  ا ي:أيت النداء من عند اهللا تعاىلي ف،كناس قد فعلوا ذلأقوم يف ،هيافكأ

 تهيجبون عن حممد وأهل بحي  الثيلة حينهم يف الوسكسيف :الق ،ث شئتينهم من اجلنة حك فأسيكلإ

   .)١()عليهم السالم(

 ،)عليهم السالم( علي  عن، عن آبائه،هيعن أب ،الرضاى موس علي بن  عن،مانيعن داود بن سلو

   امة ولو أتوينيوم القيع هلم يالشفأنا ة أربع :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال

                                                

  . ٢١ ص١ ج:الفقيه) ١(



٨٦

واحملب هلم بقلبه  ، إليهما اضطروا قاضي هلم حوائجهم عند وال،يتي أهل بني مع،األرضبذنوب أهل 

   .)١(دهي عنهم ب) لروه خكامل(والدافع  ،ولسانه

ل ذنوب أهل كرادة إقرب واأل ،نيو�م مذنبك كراد بذلي أن نكمي )األرضبذنوب أهل ( :أقول

ًا ريثكن ختلف إو ،كقتضي ذليث يعملهم هذا له من القوة حب أن عىني ،ضاءتوهذا من باب االق ،األرض

 ،ك ذلريغ إىل ،)عليه السالم( نيمثل استجابة الدعاء حتت قبة احلس ،فقد بعض الشرائط أو لبعض املوانع

   ً. سابقا إليهملعناأما ك

 ،)عليهم السالم( عن آبائه ،بن جعفرى موس علي بن هيعن أخ ،بن جعفرى  بن موسنيعن حسو

ها يه علفئايكلم فعة يرجل من ولدي صن إىل ا رجل اصطنعميأ : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ

   .)٢(هاي له علئافكفأنا امل

عن آبائه  ،عن أبيه ،الرضاى موس علي بن عن ،دعبل أخي دعبل بن علي علي بن علي بن عنو

كرم لذرييت امل ،ة أنا هلم شفيع يوم القيامةأربع :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(

 واحملب هلم بقلبه ، إليهما اضطروا والساعي هلم يف أمورهم عند ،والقاضي هلم حوائجهم ،من بعدي

  .)٣(ولسانه

 :قال ،)عليهم السالم( عن جده ،هيعن أب ،الباقربن علي حممد جعفر  أيب عن ،عن أبان بن تغلبو

امة يوم القيد أشفع له �ا يون له عندي يكأن و  إيلمن أراد التوسل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال 

   .)٤(هميدخل السرور علييت ويأهل بى صل عليفل

، )عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عبد اهللا الصادق أيب عن ،هي عن أب،عن حممد بن عمرو

  ته يافكاط ري بقاييت يف دار الدني من أهل بًحداأمن وصل  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال

                                                

  . ١٤٣ ص:باراألخعيون ) ١(

  . ٢٢٧ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

  . ٢٣٣ ص:جمالس ابن الشيخ) ٣(

  . ٢٧٠ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(



٨٧

   .)١(بقنطار

ن يخر واآلنياألولامة مجع اهللا يوم القيان كإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عنو

 ما :قولي ف،قوم عنق من الناسيف ،قميد فلي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا انت له عند كمن  :نادي مناديف

 :قال هلميف ،ته من بعدهينا نصل أهل بك :قولونيف ،) عليه وآلهصلى اهللا(رسول اهللا م عند يكاديانت أك

   .)٢(ده وأدخلوه اجلنةيفخذوا ب ديم كدانت له عنكفمن  اذهبوا فطوفوا يف الناس

   . سائر الشرائطكتم هناي أن بشرط يات من باب املقتضيأمثال هذه الروا أن من الواضح :أقول

ومن  ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا من وصلنا وصل  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال :قال

   .)٣(تعاىل وك فقد وصل اهللا تبار)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وصل 

 :قال ،)عليه السالم(طالب  علي بن أيب عن ، عن جده،هيعن أب ،بن عبد اهللا العلويى سي ععنو

   .)٤(امةيوم القيته يافكً داييت يحد من أهل بأ إىل من اصطنع :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال 

  

  نيمور المسلمأوجوب االهتمام ب في فصل

 نيمور املسلمأهتم بيمن مل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن القاسم اهلامشي

   .)٥(س مبسلميفل

   ،مهارية وغية واالجتماعيو�م الفردؤي شيء من شأب االهتمام :أقول

                                                

  . ٢٨١ ص:جمالس ابن الشيخ) ١(

  . ٦٢ ص:احملاسن) ٢(

  . ٦٢ ص:احملاسن) ٣(

  . ٦٣ ص:احملاسن) ٤(

  . ٣٩٠ ص:األصول) ٥(



٨٨

   .سالمامل اإلكس مبسلم ي ل)س مبسلميل(و

 : قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ويفكعن عمر بن عاصم الو

س يبه فلجي فلم نيا للمسلمينادي ي ًومن مسع رجال ،س منهمي فلنيمور املسلمأهتم بي من أصبح ال

   .)١(مبسلم

ه احلاجة ياملؤمن لرتد علن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب نع ،عن عبد اهللا بن حممد اجلعفيو

   .)٢(�مته اجلنة  وتعاىلكدخله اهللا تباريهتم �ا قلبه فيون عنده فكه فال تيخأل

  

  قيصالح الطرإف وياستحباب رحمة الضع في فصل

) هم السالمعلي(  عن آبائه،عن جعفر بن حممد ً،عايه مجيعن أب ،بن حممدنس أو ،عن محاد بن عمرو

ًا يف تياهللا له ب ه بىنين فك من أربع ي، علاي :قال ،)عليه السالم(  لعلي)صلى اهللا عليه وآله( النيب ةييف وص

ى فكمن  ي، علاي :مث قال ،هكورفق مبملو ،هيوالدى وأشفق عل ،فيورحم الضع ،ميتيالى من آو ،اجلنة

ًم ترمحا له أعطاه يتيرأس ى ده عليمن مسح  ي علاي ،لبتةوجبت له اجلنة ا ستغىن يًما يف نفقته مباله حىتيتي

   .)٣(امةيوم القيًل شعرة نورا كاهللا ب

نوار يف الغرفة تعدد األك ،ثركون نوره أيك فنسان اإلكذلى نوار املتعددة تتجمع علواأل ً)نورا( :أقول

   .من جراء مجع مشوع متعددة

قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،هيعن أب ،صادق جعفر بن حممدلعن ا ، بن حممدإبراهيمعن و

  به من  مث مر ،عذب صاحبهيبقرب  )عليه السالم( ميبن مرى سيع مر :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

  . ٣٩٠ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٨ ص:األصول) ٢(

  . ٣٣٦ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٨٩

ومررت به العام وهو  ،عذبيرب مررت �ذا القرب عام أول وهو  اي : فقال،عذبيس يذا هو لإقابل ف

ًما يتى يًقا وآويصلح طرأ له ولد صاحل فكروح اهللا قد أدر اي :إليه اهللا جل جاللهى  فأوح،عذبيس يل

   .)١(فغفرت له مبا عمل ابنه

ان ك كدخل عبد اجلنة بغصن من شو :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،رةيهر أيب عنو

   .)٢( فأماطه عنهنيق املسلميطرى عل

 ،ًتا يف اجلنةياهللا له ب ه بىنين فك من أربع : قال،)المعليه الس(جعفر  أيب عن ،محزة الثمايل أيب عنو

   .)٣(هك ورفق مبملو،همايوأنفق عل هيوالدى وأشفق عل ،فيورحم الضع ،ميتيالى من آو

   .تيفي لبناء البيكالعمل �ا ولو مرة  أن ال ، الصفاتكًان مالزما لتلك أي )نك( :أقول

  

  وحفر البئر لهم نيفرق للمسايالطر في انكاستحباب بناء م في فصل

 ومن بىن : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،)الاألعمعقاب (  يفنياحلس علي بن عن حممد بن

هل ضيء ألي ووجهه ،وجوهر ب من دريجنى امة عليوم القيل بعثه اهللا يسب عابرى ق مأويظهر طرى عل

ة مل نر مثله ك من املالئكهذا مل : اجلمعقول أهلي ف،ل الرمحن يف قبتهي خلإبراهيمزاحم  يًاجلمع نورا حىت

ان ك ف إليهه شفاعة طلبها نظر اهللايخومن شفع أل ،ون ألف ألف رجلأربعل يف شفاعته اجلنة دخ و،قط

 ً،داي شهنيان له أجر سبعكطلبها ي أن ريه شفاعة من غيخهو شفع أل فإن ً،به أبداذعي ال أن اهللاى ًحقا عل

  ومن 

                                                

  . ٣٠٦ ص:ا�الس) ١(

  . ١٨ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  . ٨ ص:احملاسن) ٣(



٩٠

ان له كو ،ى منها وصلأأجر من توضكان له ك نينبط ماءها فبذهلا للمسلماست  للماء حىتًحفر بئرا

امة ودخل يوم القيوورد  ، عتق ألف رقبةريط سبع أو أو مةي�  أوإنسانل شعرة ملن شرب منها من كبعدد 

 ، وما حوض القدس)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ا ي :فقلنا ،يف شفاعته عدد النجوم يف حوض القدس

   .)١(ثالث مرات ،حوضي حوضي حوضي :قال

 ي هلاآلخرةن الدار أو﴿ :قال سبحانه ،ل شيء حيك اآلخرةيف  )وجوهر ب من دريجنى عل( :أقول

غري رفيع  فإن يذهب عنده، أي )يزاحم( ذاك وهً،وانايون اجلواهر حيك أن مانع من  فال،)٢(﴾وانياحل

علم عدد ي ال آخرها إىل ايمن أول الدن )ألف ألفون أربع( ،رفيع الدرجات إىل يصل أن الدرجة ال ميكن

ثرة من كمانع من   ال،اتيات والروايظهر من اآليما ك ، عصاةريثكالحيث إن و ،اهللا سبحانهّ إال هيالبشر ف

جر الذايت مع قطع النظر عن الفضل املراد األ أن قد تقدم ً)داي شهنيسبع( ،شفعه من له حق الشفاعةي

  .)الدعاء والزيارة( تابك يف كل ذليرنا تفصكذ قد الشهيد، وىالذي يؤت

لعل املراد عدد ) عدد النجوم (،ما أشبهأو ال يبعد املالك فيمن نصب أنبوب ماء ) ًومن حفر بئرا(

ًونه قدسا كو ،ثرةى كصحيال  ولعل املراد بعدد النجوم ما ،عادل عدد النجوميالذي   احلوضكالقدحان يف ذل

   .والتعفن وحنومهامن باب نزاهته عن الوساخة 

  

  نيمحة المسليوجوب نص في فصل

 كأنس :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو ،وينكعن الس

ًا أنصحهم حبا وأسلمهم قلباكالناس نس ً    .)٣(نيملع املسي جلمً

                                                

  . ٥٠ ص:الاألعمعقاب ) ١(

  . ٦٤اآلية : سورة العنكبوت) ٢(

  . ٣٩ ص:األصول) ٣(



٩١

 ،﴾ًقولوا للناس حسنا﴿ :عز وجلهللا  يف قول ا،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ة بن عماريعن معاوو

   .)١(هو تعلموا ما ًا حىتريخّ إال تقولوا والًحسنا قولوا للناس  :قال

ده ي قال ب:قالي ً،الم والعمل معاكقال للين القول أل ،أعم من العمل  مبعىن)قولوا( أن الظاهر :أقول

   .ذاكوه ،أشار إذا ،ذاك

وقولوا للناس ﴿ :عز وجل قال يف قول اهللا ،)لسالمعليه ا(جعفر  أيب عن ،ديزيعن جابر بن و

   .)٢(مكقال لي أن حتبون قولوا للناس أحسن ما : قال،﴾ًحسنا

  

  نياستحباب نفع المؤمن في فصل

اخللق  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن الس

   .)٣(ًت سرورايأهل بى خل علدال اهللا وأين نفع عاهللا م إىل  فأحب اخللق،ال اهللايع

ر أمور الناس من بدء يدياهللا سبحانه حيث إن و ،رهميدي ونسانلهم اإليعيهم من  )اليالع( :أقول

   .قيياحلق إىل بالنسبة يأعالته جماز إىل ه سبحانه بالنسبةريعالة غإ بل ،ال اهللايآخر أمرهم فهم ع إىل خلقهم

صلى اهللا عليه (رسول اهللا سئل  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا عمن مسع ،ةريف بن عميعن سو

   .)٤(أنفع الناس للناس :قال ،اهللا إىل  من أحب الناس)وآله

   .نفععين يف هذا البعد من النافع واألي ،فيالكنفع العامل بسائر التاملراد األ :أقول

   :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عن رجلة،عن عبد اهللا بن جبلو

                                                

  . ٣٩١ ص:األصول) ١(

  . ٣٩١ ص:األصول) ٢(

  . ٣٩٠ ص:األصول) ٣(

  . ٣٩٠ ص:األصول) ٤(



٩٢

   .)١(ًنفاعا : قال،﴾نتكنما يًا أكوجعلين مبار﴿

ًا ثابتا باقريان خكلما كو ،باتثة عبارة عن البقاء والكالرب :أقول  كولذا فسر املبار ،ثركون نفعه أيكًا يً

   .ًاكنئذ مباريحون يكنه إف ،ً نفاعا حسب قدرتهنسانون اإليك أن فالالزم ،ةيالنفاع أي بالزمه

خوانه بشفاعة يف دفع  إلًان وصوالكمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبان بن تغلبو

   .)٢(قدامه األيوم تزل فيه ي قدمعز وجل ثبت اهللا ،مغنم جر أو مغرم

من باب  نياملثال أن والظاهر ،ًوصوالن ويك كوبذل ،ًعا هلم عند الناسيون شفيك أي )بشفاعة( :أقول

   .ال احلصرى الصغر

ه حاجة فبحاجة يخألى من قض :قال ،)عليهما السالم( نياحلس علي بن عن ،محزة الثمايل أيب عنو

ربة نفس اهللا عنه كه ي ومن نفس عن أخ،حداهن اجلنةإحاجة يف  مائة ) ل�ا خ(اهللا له ى وقض ،أاهللا بد

جازة الصراط إى ظامل له أعانه اهللا على أعانه علومن  ،بلغت ًامة بالغا ماي الق) لرب خكا ويالدن(رب ك

رسول ى دخال السرور علإان كسر بقضائها يقضاها ف له يف حاجته حىتى  ومن سع،قدامعند دحض األ

ومن أطعمه من جوع أطعمه  ،ق املختومي سقاه اهللا من الرحأم ومن سقاه من ظ،)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

زل يف يمل  ي عرريساه من غك ومن ،ريساه اهللا من استربق وحر كيمن عرساه كومن  ،اهللا من مثار اجلنة

 ة تدعو له حىتكومن عاده عند مرضه حفته املالئ ،كوب سلثسو من الكاملى دام عل ضمان اهللا ما

ا أنسه اهللا يف قربه  إليهنكسيأنس �ا ويومن زوجه زوجة ،  اجلنةكطبت وطابت ل :قول لهيو ،نصرفي

 من عز وجلصل به ولده أخدمه اهللا يف وجهه ويكتهنه وميفاه مبا هو ك ن ومليه، إبصورة أحب أهله

باهي به يناقة من نوق اجلنة ى امة يف املوقف عليوم القيومن محله من رجله بعثه اهللا ، نيالولدان املخلد

 إىل ته أحبواهللا لقضاء حاج، وتميوم  إىل يمهأوم ولدته يساه من كأمنا كفنه عند موته فكومن ، ةكاملالئ

  . )٣(افهما يف املسجد احلرامك واعتنين متتابعيام شهرياهللا من ص

  ة من يفيضافة تشرواإل ،ن حاجة املؤمن حاجة اهللاأل )حاجة اهللابف( :أقول

                                                

  . ٣٩١ ص:األصول) ١(

  . ٦٠ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

  . ٨٠ ص:الاألعمثواب ) ٣(



٩٣

  ).ناقة اهللا( و)ت اهللايب(ل يقب

وهذا  ،قبلهتناول منه أحد يمل  أي ًونه خمتوماكو ،أشبه ما أو زهار وعطورهاخالصة فوائد األ )قيالرح(

س يل ر مايواحلر ،د يف روعته ومجالهيزيظ مما ير الذي له ظاهر غلينوع من احلر )استربق(. فينوع تشر

ان كما يف رجلهى من املشي عل أي )من رجله( ، به ملعاشهنمتهي لًماال أو أعطاه مهنة أي )تهنهمي( ،كذلك

   .احلمل إىل ًحمتاجا

ومن  :قال يف آخر خطبة خطبها إنه ،)ى اهللا عليه وآلهصل(رسول اهللا عن  ،)الاألعمعقاب ( ويف

 ،ل قدم رفعها ووضعها عتق رقبةكتب اهللا له بكحلاجة من حوائجه  أو منزله إىل  أومسجده إىل ًرايقاد ضر

ها أعطاه اهللا يقض يها حىتيفى ًرا حاجة من حوائجه فمشيضرى فكومن  ،هفارق ية حىتكه املالئيوصلت عل

وض يف خيزل يومل  ،اي ألف حاجة يف عاجل الدننيله سبعى وقض ،وبراة من النفاق ، الناربراة من ،نيتاءبر

ى از علجف، )عليه السالم(ل ي اخللإبراهيملة بعثه اهللا مع يًوما وليض يمرى ومن قام عل .رجع يرمحة اهللا حىت

  .مهأولدته وم كي يف حاجة قضاها خرج من ذنوبه ضيملرى ومن سع ،الربق اخلاطف الالمعكالصراط 

   .ض من أهلهيان املرك فإن )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اي :نصارفقال رجل من األ



٩٤

ع يومن ض ،يف حاجة أهلهى ً الناس أجرا من سعأعظممن  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال 

رتدد مع ي فهو اآلخرة عه اهللا يفيومن ض ،عهي وضنياحملسنى زجيوم ياهللا حسن اجلزاء حرمه أهله وقطع رمحه 

ل كًومن أقرض ملهوفا فأحسن طلبته استأنف العمل وأعطاه اهللا ب .به أيتيولن  ،باملخرجى أت ي حىتكنياهلال

وفرج  ،نال �ا اجلنةف برمحته  إليها نظر اهللايرب الدنكربة من كه يومن فرج عن أخ ،درهم ألف قنطار من اجلنة

د قتلوا يف ي امرأة وزوجها أعطاه اهللا أجر ألف شهنيصالح بإيف ى ن مشوم .اآلخرةا ويربه يف الدنكاهللا عن 

   .)١(ام �ارهايلتها وصيلام يق ، عبادة سنةكلمة يف ذلكطوها وخيل خطوة كان له بكو ً،ل اهللا حقايسب

   .تابكرت يف هذا الكات ذيواب يف بعض رواثرنا وجه مثل هذا الكذ :أقول

ما ك لولده وما أشبه أو ،اآلخرةة القضاء يف يان خارجكن إو ،اقرر قضائهي أي )اييف عاجل الدن(

ون يك ن الوفقه ألي أي )ة من النفاقءالربا(و ،املراد هلذا العمل هذا االقنضاء أن  أو،ثيتقدم يف حد

 ريسيالنور  أن ومن املعروف ،هريه وسرعة يف سريفهو يف نور مس )الالمع( ،لطاف خاصة بهأ بكوذل ً،منافقا

   .لومرتكية ألف ائمثة ثاليانل ثكيف 

ًسو مؤمنا ثوبا من عريكمن عبد مؤمن  ما :)عليه السالم(جعفر  أبو قال :قال )املقنع( ويف ّ إال يً

ان يف حفظ اهللا كّ إال وهو مستغن عنهًسو مؤمنا يكوما من مؤمن  ،اب اخلضريث من العز وجلساه اهللا ك

ًمؤمنا من  يسقيمن مؤمن  وما ،أطعمه اهللا من مثار اجلنةّال  إًسو مؤمنايكمن مؤمن  وما ،ت منه خرقةيبق ما

  سقاه اهللا من ّ إال أظم

                                                

  . ٤٩ ص:الاألعمعقاب ) ١(



٩٥

   .)١(ق املختوميالرح

قال رسول :  قال)عليهم السالم(عن آبائه  ،هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ، بن علواننيعن احلسو

   .)٢(ةريثكاهللا له حوائج ى ملؤمن حاجة قضى من قض :)صلى اهللا عليه وآله(هللا ا

اهللا  إىل  فأحبهم،ال اهللايلهم عكاخللق  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،سنادو�ذا اإل

   .)٣(الهي أنفعهم لععز وجل

 من جوع أطعمه اهللا من ًطعم مؤمناأمن  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،ادنسو�ذا اإل

 ما عز وجلزل يف ضمان اهللا ي مل ًساه ثوباكومن  ،ق املختومي من الرح سقاه اهللاأومن سقاه ظم ،مثار اجلنة

   .)٤(افهكام شهر واعتي من صري واهللا لقضاء حاجة املؤمن خ،كوب سلث الك املؤمن من ذلكذلى دام عل

   .ل االقتضاءيسبى  وهذا عل،مها من نعمهرياته وصحته وغيضمن حياهللا ن إ  أي)ضمان( :أقول

  

  ثهميحادأ و)عليهم السالم(ئمة ر فضل األكتذااستحباب  في فصل

 إذا ني الذ،نهميعتنا الرمحاء بيش :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،محزة علي بن أيب عن

   .)٥(طانير الشُكر عدونا ذكذا ذإو ،ر اهللاكُذذكرنا  إذا ناإ ،روا اهللاكخلوا ذ

   .كما أشبه ذل أو ببهذا من باب ا�از لعالقة السبب واملس :أقول

                                                

  . ٢٥ ص:املقنع) ١(

  . ٥٦ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ٥٧ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ٥٧ ص:سنادقرب اإل) ٤(

  . ٤٠٢ ص:األصول) ٥(



٩٦

هذا  :قوليقص وهو يين مررت بقاص إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،ريثكعن عباد بن و

م هستاهأ أخطأت ،هاتيهات هيه :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال :قال ،سيبه جلى شقي ا�لس ال

عليهم (ًرون حممدا وآل حممد كذيوا بقوم ذا مرإف ،نياتبكرام الكالى  سونياحية سكهللا مالئن إ ،احلفرة

وتعاهدوا  ،ذا قاموا عادوا مرضاهم وشهدوا جنائزهمإف ،فقهون معهمتيجلسون في ف،قفوا :قالوا) السالم

   .)١(سيبه جلى شقي  ا�لس الذي الكفذل ،غائبهم

أهل  أن ماكي  أ)تفقهونيف( ،ئوها يف الناريه ئوا مقاعدهم يف اجلنةيهي أن عوض أي )احلفرة( :أقول

   .ةك املالئكذلك تعلمونيا�لس 

ًاء يحإم كارتييف ز فإن ،تزاوروا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،كاملل  عبدد بنيزيعن و
ن إو ،أخذمت �ا رشدمت وجنومت فإن ،بعضى م علكثنا تعطف بعضيوأحاد ،ثنايحادًرا ألكوذ ،مكلقلوب

   .)٢(ميم زعكاتجوأنا بن فخذوا �ا ،تمكللتم وهلضتموها كتر

ان من باب ك إذا ماأ ،ان من ا�ردك إذا  هذا،ث تعطفيحادبسبب هذه األ أي )تعطف( :أقول

   .ر حرف اجلريتقد إىل حاجة فال ،ث توجب العطفيحادان معناه األكفعال اإل

ن يف ية الذكمن املالئن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن رواه ،عن املستورد النخعيو

 :قال ،)صلى اهللا عليه وآله(رون فضل آل حممد كذي والثالثة وهم نيالواحد واالثن إىل طلعونيالسماء ل

فتقول  :قال ،)عليهم السالم (صفون فضل آل حممديثرة عدوهم كهؤالء يف قلتهم و إىل ترون أمافتقول 

  ه يؤتي فضل اهللا كذل :ةكمن املالئى خرالطائفة األ

                                                

  . ٤٠٢ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٢ ص:األصول) ٢(



٩٧

   .)١(ميالفضل العظ هللا ذوشاء وايمن 

 ألف نينتفع بعلمه أفضل من سبعيعامل  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عنو

   .)٢(عابد

  أو،لهمكمن  ًل عابد منفردا الك ولعل املراد من ،هريفظ غحيوهذا نفسه فظ حيل عابد كن أل :أقول

   .كذل ريغ إىل ،نعرفها مة الكلهم حلك

ً  فصاعدانيما اجتمع ثالثة من املؤمن : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيم اث بنيعن غو

ن سألوا إو ،صرفه عنهمين استعاذوا من شر دعوا اهللا لإو ، أمنواريدعوا خب فإن ،ة مثلهمكحضر من املالئّإال 

   .)٣(ثياحلد اهللا وسألوه قضاها إىل حاجة شفعوا

س وجنوده من يبلر ألكس شيء أنيل :قولي) عليه السالم(احلسن ا  أبمسعت : قال،املعزا أيب عنو

ت يران فضلنا أهل البكذيمث  ران اهللاكذيان فيلتقي نين املؤمنإو :قال ،اخوان يف اهللا بعضهم لبعضارة اإليز

مل فتحس جتد من األ  من شدة ماثيروحه لتستغ أن ختدد حىتّ إال س مضغة حلميبلإوجه ى على بقي فال

ًا مدحوراري حسًقع خاسئايف ،لعنه ّالإ مقرب كملى بقي ال لعنونه حىتية السماء وخزان اجلنان فكمالئ ً)٤(.   

 ،اتيظهر من الرواي ماك ً،ل فرقة منهم تعمل عمالكو ،س اسم جنسيبلإ )سيبلإوجه ( :أقول

لف كراد به املي ًاأيض ...)ة السماء وكمالئ( أن والظاهر ،كاذ  أونسانلف �ذا اإلكس هنا هو امليبلواإل

  ة كل املالئك�ذا الشأن ال 

                                                

  . ٤٠٣ ص:األصول) ١(

  . ١٦ ص:األصول) ٢(

  . ٤٠٣ ص:األصول) ٣(

  . ٤٠٣ ص:صولاأل) ٤(



٩٨

   . هلمكشغلهم شأن حسب منح اهللا ذلي �م الإ :قاليأن ّ إال  اللهم،واخلزان

 )عليه السالم( علي ركذ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قالنياحلس علي بن عن حممد بنو

   .)١(عبادة

داود أبلغ موايل  اي :قول لدواد بن سرحاني مسعته : قال)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن معتب موىلو

وما  ،ستغفر هلماي كثالثهما مل فإن را أمرناكًرحم اهللا عبدا اجتمع مع آخر فتذا :ين أقولإو ،عين السالم

 مكيف اجتماع فإن ركذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذإف ،ةك�ما املالئ اهللا تعاىلى باهّ إال رناكذى ان علناجتمع اث

   .)٢(رناكذ إىل ر بأمرنا ودعاكالناس بعدنا من ذا ريوخ ،اءنايم احكرتكومذا 

رنا أهل كذ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن مسلمو

   .)٣(تعاىل وكالرب تبارى  وحبنا رض،بيووسواس الر ،سقام واألكت شفاء من الوعيالب

اآلخر ل واحد منهما يف ك ري لتأث،وجب صحة اجلسميفرح النفس  أن من باب يب أويغهذا  :أقول

   .ل االقتضاءيسبى مر علل فاألى ك وعل،ما تقدمك

  

  المؤمنى دخال السرور علإاستحباب  في فصل

  هيرب علكدخال الإم يوتحر

صلى اهللا عليه ( رسول اهللاقال  :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،محزة الثمايل أيب عن

   :)وآله

                                                

  . ٧٣ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . ١٤٠ ص:جمالس ابن الشيخ) ٢(

  . ٦٢ ص:احملاسن) ٣(



٩٩

عز وجلومن سرين فقد سر اهللا  ،ًمن سر مؤمنا فقد سرين)١(.   

ى وصرفه القذ ،ه حسنةيتبسم الرجل يف وجه أخ :قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٢(املؤمنى دخال السرور علإاهللا من  إىل وما عبد اهللا بشيء أحب ،عنه حسنة

مؤمن ى أدخل عل إذا مكأحدى ري ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مفضل بن عمرو

   .)٣()صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى بل واهللا عل ،نايبل واهللا عل ،ه أدخله فقطيعلنه أً سرورا

مؤمن فقد أدخله ى من أدخل السرور عل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن سنانو

 إىل ك فقد وصل ذل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى ومن أدخله عل ،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسولى عل

   .)٤(ًرباكه ي من أدخل علكذلك و،اهللا

   .ما هو واضحك ،أشبه ما أو ريتعز أو رب بسبب حدك الكًن مستحقا لذايكمل  إذا  أي:أقول

عز  اهللا ه سرهًلم لقي مسلما فسرسا مميأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن املفضل

   .)٥(وجل

 عز وجلاهللا  إىل الاألعممن أحب  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مكعن هشام بن احلو

   .)٦(نهيقضاء د أو ،ربتهكس يتنف أو ،شباع جوعتهإاملؤمن ى دخال السرور علإ

                                                

  . ٤٠٣ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٣ ص:األصول) ٢(

  . ٤٠٤ ص:األصول) ٣(

  . ٤٠٦ ص:األصول) ٤(

  . ٤٠٦ ص:األصول) ٥(

  . ٤٠٦ ص:األصول) ٦(



١٠٠

عليه (داود  إىل عز وجلاهللا ى أوح : قال،)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

رب حق ملن  اي :)عليه السالم( فقال داود ،حه جنيتيبأين باحلسنة فيأتيالعبد من عبادي لأن ) السالم

   .)١(كقطع رجاه مني ال أن كعرف

اهللا  إىل الاألعممن أحب ن إ :قوليمسعته  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،اجلارود أيب عنو

   .)٢(نهيقضاء د أو مسلمشبعة املؤمن من ى دخال السرور علإ عز وجل

   .خرات األيظهر من الروايما ك ، من باب املثالكذل أن الظاهر :أقول

ًمؤمن سرورا خلق ى من أدخل عل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،كنيم بن مسكعن احلو

اهللا بكرامة من اهللا ورضوان، مث ال يزال  ا ويليبشر أ :ول لهقيلقاه عند موته فيً السرور خلقا فكاهللا من ذل

ل هول كزال معه عند ي مث ال ،كقول له مثل ذليذا بعث تلقاه فإف ،معه حىت يدخله قربه فيقول له مثل ذلك

   .)٣(فالنى أنا السرور الذي أدخلته عل :قوليف ، اهللاكرمحيمن أنت  :قول لهيف ،كقول له مثل ذليبشره وي

ال األعم أن  ومن الواضح،الاألعموقد تقدم جتسم  ،كذلكذا جتسم صار إف ،شيء )السرور( :أقول

   .ةي صفة نفسانًأيضاالسرور وحنوه كة يالقلب

من بعث اهللا املؤمن إذا  :ليث طوي يف حد)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،يفرير الصيعن سدو

 تفزع وال ال :امة قال له املثاليوم القي من أهوال ًملؤمن هوال اىأر لماك ،قدمه أمامهيقربه خرج معه مثال 

  رامة من اهللا كحتزن وأبشر بالسرور وال

                                                

  . ٤٠٤ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٤ ص:األصول) ٢(

  . ٥٧١ ص٦ ج:وسائل الشيعة) ٣(



١٠١

قول له ي ف،مامهأاجلنة واملثال  إىل أمر بهيو ً،سرايًحاسبه حسابا يدي اهللا في نيقف بي  حىتعز وجل

رامة من كلت تبشرين بالسرور والز  ما، معي من قربيً)نت ثواباك( اهللا نعم اخلارج خرجت كرمحي :املؤمن

خلقين  ،اي املؤمن يف الدنكيأخى  أدخلته علَنتكأنا السرور الذي  :قوليف ،فمن أنت ،كت ذليرأ اهللا حىت

   .)١(كبشراهللا منه أل

 تبك )عليه السالم(عبد اهللا أبا ن إ :هواز وفارسث النجاشي عامل األيعن حممد بن مجهور يف حدو

ن ألف درهم من يعنه عشرى دأتاب كفلما وصله ال ، اهللاكسري كسر أخا : مع بعض أهل عملهإليه

  إليهوأمره برفع حوائجه ،هيان فكت الذي ياب وبفرش البيختت ثوة وغالم يوجارب كوأمر له مبر ،اخلراج

 أي :قال ،فعل يب  ماكأنه قد سرك : فحدثه وقال له)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل الرجل مث صار ،ففعل

   .)٢(اهللا ورسوله واهللا لقد سر

فهو  ) السالمعليهم( أما سرور الرسول وهم ،)ئ املبادكواترالغايات خذ (سرور اهللا من باب  :أقول

صفات النفس قابلة  إذ ،وجب سرورهم زاد سرورهمي  عدة أشخاص فعلوا ماكان هناكذا إ و،سرور أحدناك

   .صةيادة والنقيللز

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنةي بن عطكعن مالو

 وتكشف عنه كربته، تطرد عنه جوعته،تدخله على مؤمناهللا السرور  إىل الاألعمأحب .  

 : فقال،املؤمنى  عن حق املؤمن عل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،تغلبعن أبان بن و

خرج من قربه خرج معه مثال  إذا املؤمنن إ ،فرمتكم لكحدثت لو ،ك من ذلأعظماملؤمن ى حق املؤمن عل

  رامة من اهللا كأبشر بال :قول لهي ) لمن قربه خ(

                                                

  . ٤٠٤ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٥ ص:األصول) ٢(



١٠٢

س يل :ذا مر �ول قالإو ،قال بشره مبثل مايضي معه ميمث  : قال،ري اهللا خبكبشر :قول لهي ف،والسرور

 نيقف معه بي ب حىت حيبشره مباياف وخي نه مماؤميزال معه ي فال ،كهذا ل : قالريذا مر خبإو ،كهذا ل

قول يف ،اجلنة إىل ك قد أمر بعز وجلاهللا  فإن أبشر : املثالهاجلنة قال ل إىل ذا أمر بهإف ،عز وجلدي اهللا ي

ا خلقت ي يف الدنكخوانإى نت تدخله علكأنا السرور الذي  :فيقول : قالنأ ىل، إ اهللا كرمحيمن أنت  :له

   .)١(ك وحشتونسأ وكبشرمنه أل

   .دةيفر العقككنه أ املبالغة يف أو ،فر العملكمن  ،مل تعملوا أي )فرمتكل( :أقول

ن يوالذ﴿ :ةي فقرأ هذه اآل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ان رجل عندك : قال،عن عبد اهللا بن سنانو

عليه (عبد اهللا  أبو فقال : قال،﴾ًنايًمثا مبإًتسبوا فقد احتملوا �نانا وكما ا ري واملؤمنات بغنيؤذون املؤمني

واهللا وألف أي  :قال ، عشر حسناتكجعلت فدا :فقلت ،ه السروريثواب من أدخل عل فما :)السالم

   .)٢(ألف حسنة

ل بن يمكقال ل إنه )عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

الذي وسع  فو ،دجلوا يف حاجة من هو نائميو ،ارمكسب املكا يف روحوي أن كأهل  مر،ليمك اي :اديز

ذا نزلت به نائبة جرى إًوخلق اهللا من ذلك السرور لطفا، فّ إال ًسروراًمن عبد أودع قلبا  صوات مامسعة األ

   .)٣(اضهايبل عن حبة األيما تطرد غركطردها عنه ي حىت يف احنداره ءكاملا

 ، الزمانمي يف قدكذلكان كما ك،  فارغونًوالعصر غالبا ،وتسب القكالرواح لحيث إن  :أقول

  سب الفضائل من العلم كعلوا الرواح لجي أن هميفعل

                                                

  . ٤٠٥ ص:األصول) ١(

  .٤٠٦ ص:األصول) ٢(

  . ٢٠١ ص٢ ج:�ج البالغة) ٣(



١٠٣

 ) السالمعليهم(انوا هم كما ك ،لقضاء حوائج الناس )دجلواي( ايليويف الل ،أشبه خالق وماواأل

   .الفقراء والضعفاء إىل ملون اجلرابحي

ة يمور أسباب ظاهرلذهاب هذه األ فإن ،رق واملرض والعدو وما أشبهاحلك ،القابلة للطرو )النائبة(

   .املؤمنى  هي السرور الذي أدخله علكوتل ،ةيوأسباب واقع

ًمن سر امرءا مؤمنا سره اهللا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،محزة علي بن أيب عنو وم يً

 متىن ماى عطيف ،ايائي يف دار الدنيتسر أول أن بنت حتكفقد  ،أحببت  ماكربى  علّمتن :ل لهيوق امةيالق

   .)١(م اجلنةيقلبه من نعى طر علخيمل  ده اهللا من عنده مايزيو

من عبد  ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن جده ،هيعن أب ،إسحاقعن لوط بن و

مرت  لماك ،امةيوم القي )به خ لجي(ه ئيجيً السرور خلقا كخلق اهللا من ذلّ إال ًت سرورايأهل بى دخل علي

تها يرأ انت يل ماكا يالدن أن لوف ، اهللاكرمحيمن أنت  :قول لهي ف،ختف ويل اهللا ال اي :قوليدة يه شديعل

   .)٢(آل فالنى نت أدخلته علكالسرور الذي  أنا :قوليف ً،ئاي شكل

   . يلكواز عمليمل  أي )تهايرأ ما( :أقول

سره سره يأخاه مبا  يمن لق : قال،)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل ثيع احلد رف،حيع بن صبيعن الربو

   .)٣(امةيوم القي ساءه اهللا )سوءه خ ليل(ه ؤسويأخاه مبا  يومن لق ،امةيوم القياهللا 

                                                

  . ٨٢ ص:الاألعمثواب ) ١(

  . ٨٢ ص:الاألعمثواب ) ٢(

  . ٨٣ ص:الاألعمثواب ) ٣(



١٠٤

 ،اهللاى ًمؤمن سرورا فقد أدخله على من أدخل عل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن )املقنع(ويف 

   .)١(نتقم ممن ظلمهيواهللا  ، يف عرشهعز وجلاهللا ى ًمؤمنا فقد آذ ىومن آذ

سئل  :قال، )عليهما السالم(ه يعن أب ، عن جعفر بن حممد،البخرتي أيب عن السندي بن حممد بنو

رسول  اي :ليق ،اتباع سرور املسلم :قال ،اهللا تعاىل إىل ال أحباألعم أي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)٢(نهيوقضاء د ،ربتهكس يوتنف ،شبع جوعته :قال ، وما اتباع سرور املسلم)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .سرهي تبع ماي أي )اتباع( :أقول

  

  استحباب قضاء حاجة المؤمن في فصل

ى ه املؤمن حاجة قضيخألى ومن قض :ثي قال يف حد،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن املفضل

خوانه اجلنة إدخل قرابته ومعارفه وي أن ك ومن ذل، أوهلا اجلنةكألف حاجة من ذل مائة امةيوم القياهللا له 

   .)٣(ًونوا نصاباكي ال أن بعد

ً يف اجلنة، ونعمها ال حتصى كما، وال غاية الرتفاعها كيفا، احتاج يبدأ نساناإلحيث إن  :أقول ً

   .ما سلف  يفكذلمثل  إىل ما أملعناك ،تعد من احلوائج ال ما إىل نساناإل

ً خلق خلقا من خلقه عز وجلاهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن املفضل بن عمرو

   ، اجلنةكذلعلى  )صببهميل(بهم يثيعتنا ليانتجبهم لقضاء حوائج فقراء ش

                                                

  . ٢٥ ص:املقنع) ١(

  . ٦٨ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ٤٠٦ ص:األصول) ٣(



١٠٥

   .)١(ثياحلد نكون منهم فكت أن ن استطعتإف

ًون هلم عدوا وحزناكيلتقطه آل فرعون لفا﴿مثل  ،الالم للعاقبة )لقضاء حوائج( :أقول ً﴾)٢(.   

ه احلاجة ياملؤمن لرتد علن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن عبد اهللا بن حممد اجلعفيو

   .)٣( اجلنةهّدخله اهللا �ميهتم �ا قلبه في ،ون عندهكت ه فاليخأل

ناداه اهللا تبارك ّ إال مسلم حاجةى ضما ق :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن بكر بن حممدو

  )٤(ةلك بدون اجلنى وال أرض ،ثوابك ّي عل:تعاىلو

 :قال ،املؤمنى املؤمن رمحة عل :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،ل بن عماريمساعإعن و

نعم، قال ،كف ذايكو :قلت: بها ي وسيه إل رمحة من اهللا ساقهاكمنا ذلإأخاه يف حاجة فى ا مؤمن أتميأ

منا رد عن إقضائها فى قدر علين رده عن حاجته وهو إو ،ان قد قبل الرمحة بقبوهلاكحاجته ى قض فإن ،له

 امة حىتيوم القي إىل  الرمحةك تلعز وجل وادخر اهللا ،بها لهي وس إليه ساقهاعز وجلنفسه رمحة من اهللا 

 أن ىل إهريغ إىل ن شاء صرفهاإو ،فسهن إىل شاء صرفهان إ ،هايم فكون املردود عن حاجته هو احلاكي

قضها له يقضائها فلم ى قدر علياه أخوه يف حاجة تل من أيمساع إاي ،ردها عن نفسهيلن نه أ قنياست: قال

   .)٥(ًمعذبا أو ًامة مغفورا لهيوم القي إىل �امه يف قربهإنهش يًه شجاعا يعلاهللا سلط 

  ورمبا  ً،ان القضاء واجباكإذا  ماي فكون ذلكي أن بعدي ال ً)شجاعا( :أقول

                                                

  .٤٠٦ ص:األصول) ١(

  . ٨: سورة القصص) ٢(

  . ٤٠٨ ص:األصول) ٣(

  . ٤٠٧ ص:األصول) ٤(

  . ٤٠٦ ص:األصول) ٥(



١٠٦

 كوتر األوىلان يتإرادة اهللا إ و،هلا آثار اتمالواجبات واحملر أن انييف املستحب بب  حىتكذل أن تملحي

فعل  أو  املستحبكذا ترإف ،ة من اهللا سبحانهيرادة حتم إوال ،آثارفلها روهات كما املستحبات واملأ ،ةيالثان

  ال:د لعبدهيقال الس إذا ماك ،ةيرادته اجلزمإالفه يف خيمل  إذ ،س مباقت لهيهللا لن اكل ، أثره إليهروه وصلكامل

ن كل ، اللصكسافرت �ب إذا كنكتسافر ل أن  يفري أنت خم:قال له أو ، اللصكذا سافرت �بإتسافر و

   .عقاب له  الواجب الك احلرام وترريغ أن املشهور

نوا من وكو ،مكخوانتنافسوا يف املعروف إل :) السالمعليه(عبد اهللا  أبو قال :قال ،ريبص أيب عنو

ن العبد إو ،اياة الدنيروف يف احلعمن اصطنع املّ إال دخلهي ال ،روفعامل :قال لهيًللجنة بابا  فإن ،أهله

له ن استغفري ،وآخر عن مشاله نهيميواحد عن  ،نيك به ملعز وجلل اهللا كويه املؤمن فيمشي يف حاجة أخيل

 وصلت إذا  أسر حباجة املؤمن)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا واهللا ل :مث قال ،ه بقضاء حاجتهدعوان ليربه 

   .)١( من صاحب احلاجةإليه

�رام خ ( قال لعثمان بن عمر إنه ثي يف حد)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عقبة بن خالدو

ً دخل على مؤمن سروراأحاجته، ومن ت يف ينتوا ربه مامن منزلة املؤمن   لو علمت ماكنإعثمان  اي ):ل

   .)٢(دفع اجلنون واجلذام والربصياملؤمن  وقضاء حاجته ،)صلى اهللا عليه وآله(دخل على رسول اهللا أفقد 

دخال السرور إن أ الظاهرسببه ون كي أن نكمي وً،ا حبتايبيغ ًثراأون كي أن نكمي )...اجلنون( :أقول

ة يمراض اجلسدها لألؤيوالنفس املسرورة � ،قلبهدخل السرور يف يالسار فنفس  إىل سكعيقلوب الناس ى عل

  قل من النفس أ

                                                

  . ٤٠٧ ص:األصول) ١(

  . ١٧١ ص١ ج:الفروع) ٢(



١٠٧

   . إليهعملاما سبق اإلك ،خرؤثر يف اآليمن النفس والبدن  ًالك فإن ،بةيئكال

عليه (ى موس إىل عز وجلاهللا ى أوح : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،سيعن حممد بن ق

 ،وما تلك احلسنةرب  اي :موسىقال  ،مه يف اجلنةكحأباحلسنة ف ّ إيلتقربيملن عبادي من ن إ :)السالم

ه يشي مع أخمي :قال ، احلسنةكتل ومايا رب : موسىًيدخل على عبدي املؤمن سرورا ولو بتمرة، قال : قال

   .)١(مل تقض ت أمياملؤمن يف قضاء حاجته قض

اه أخوه املؤمن يف حاجة تمن أ :قولي )معليه السال(احلسن  أبا مسعت :قال ،جعفر علي بن عنو

 ،ة اهللايموصول بوال وهو ،تناي فقد وصله بوالكقبل ذل فإن ، إليهساقها  وتعاىلكمنا هي رمحة من اهللا تبارإف

امة يوم القي إىل نهشه يف قربهي  من نارًه شجاعايقضائها سلط اهللا على قدر عليرده عن حاجته وهو  نإو

ً حاالأان أسوك الطالب هعذرفإن  ً،معذبا أو  لهًمغفورا
)٢(.  

ل يدل عذر الطالب أن لعله من جهة )أسوأان ك( ،ثي تقدم وجه العقاب يف مثل هذا احلد:أقول

ة يوالثاناحملتاج رد  األوىل ،نيتءساإ فهو فعل ،صادقنه أ ظن الطالب ه حىتيل علياملطلوب حتا أن ىعل

   .هيل عليالتحا

ا مؤمن سأل أخاه املؤمن حاجة وهو ميأ : قال،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عن أبان بن تغلبو

   .)٣(نهش من أصابعهي يف قربه ًه شجاعايقضائها فرده عنها سلط اهللا على قدر علي

 عن ،هيعن أب ،جعفر بن حممد الصادقعبد اهللا  أيب عن ،يسدبن القاسم األ ىيحي ريبص أيب عنو

 :قولي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا مسعت  :قال ،)عليهم السالم( طالب علي بن أيب أمري املؤمننيجده 

من عبد اهللا دهرهكان كه املؤمن حاجة يخألى من قض ،  

                                                

  . ٤٠٨ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٨ ص:األصول) ٢(

  . ٦١ ص:األخبارا�الس و) ٣(



١٠٨

   .)١(ثياحلد

تب اهللا له كملسلم حاجة ى من قض : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،محزة الثمايل أيب عنو

   .)٢(ظله الإظل  وم اليوأظله اهللا يف ظله  ،عشر درجاتورفع له  ،ئاتيعنه عشر سى وحم ،عشر حسنات

   .واباتثر الي تقدم الوجه يف اختالف مقاد:ولقأ

املؤمنون  : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،)عليهما السالم (هيعن أب ،وعن جعفر بن حممد

   .)٣(امةيوم القيحوائجهم  ي أقض،بعضهم حوائج بعض يقضي ،خوةإ

 ًعطاءإثرهم كان أكا يللحوائج يف الدنى قضأان كمن  أن ن املرادأو ً، العبارة سقطا لعل يف:أقول

   .امةيوم القيحلوائجه 

ر هل كاذ :قال لهيست له حسنة فيامة ليوم القي بعبد ىؤتي : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن

 يصلي به لأتوضي ً فطلب مين ماءيب ّ املؤمن مرك عبدًفالناأن ّ إال يل من حسنة ما :قوليف،  من حسنةكل

 ،كقد غفرت ل :تعاىل وكقول الرب تباريف ،ا ربينعم  :قولي فكره ذلكذي املؤمن فك بذلىدعيف ،تهيفأعط

   .)٤(دخلوا عبدي اجلنةأ

مهم يف كحيً هللا عبادان إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

   .)٥(ةيملؤمن حاجة بنى من قض :قال ،همومن  :لي ق،جنة

ة يبدون الن أن ات السابقةيظهر من بعض الروايان كن إو ،اتيال بالناألعم أن لوضوح )ةيبن( :أقول

  ور كواب اخلاص املذثن هذا الكل ،له ثوابً أيضا

                                                

  . ٣٠٧ ص:جمالس ابن الشيخ) ١(

  . ٢٦ ص:خوان اإلةمصادق) ٢(

  . ٢٦ ص:خوان اإلةمصادق) ٣(

  . ٢٦ ص:خوان اإلةمصادق) ٤(

  . ٢٦ ص:خوان اإلةمصادق) ٥(



١٠٩

   .ةيهو ملن قضاه بن إمنا ةييف هذه الروا

  

  ار قضاء حاجة المؤمن ياستحباب اخت في فصل

  رها من القرباتيغى عل

 من عتق ألف ريقضاء حاجة املؤمن خ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،حدبعن صدقة األ

   .)١(ل اهللاي من محالن ألف فرس يف سبريوخ ،رقبة

  مؤمن أحبئلقضاء حاجة امر :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ناينكالصباح ال أيب عنو

   .)٢(ألف مائة ها صاحبهاينفق فيل حجة ك ،حجةن ياهللا من عشرإىل 

تب كًسبوعا أت يمن طاف بالب :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن أبان بن تغلبو

ه ي وزاد ف:قال ،ورفع له ستة آالف درجة ،ئةي آالف سعنه ستةى وحم ، له ستة آالف حسنةعز وجلاهللا 

وقضاء حاجة املؤمن أفضل من طواف  :مث قال :قال ، حاجةله ستة آالفى وقض : بن عمارإسحاق

   .)٣(ًعشرا عد وطواف حىت

 ،باتثوات يف قدر امليرنا وجه اختالف الرواكما ذك ً،رنا الوجه يف أمثال هذه املثوبات سابقاكذ :أقول

   .ئةير من السن فعل هذا القدكيمل  أن نكمينه أ  واحلال،ئاتيعنه املقدار املقرر من السى حميف يكنه أو

ًت طوافا يمن طاف �ذا الب :قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

ان ك إذا  حىت،ورفع له ستة آالف درجة ،ئةيعنه ستة آالف سى وحم ،تب اهللا له ستة آالف حسنةكًواحدا 

 :قال ،له يف الطوافكذا الفضل  هكجعلت فدا :قلت ،عند امللتزم فتح له سبعة أبواب من أبواب اجلنة

بلغ  قضاء حاجة املسلم أفضل من طواف وطواف حىت ،ك بأفضل من ذلكخربأو ،نعم  

                                                

  . ٤٠٦ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٦ ص:األصول) ٢(

  . ٤٠٧ ص:األصول) ٣(



١١٠

   .)١(ًعشرا

ه املؤمن ييف حاجة أخى من مش :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال، اخلارقيإبراهيمعن و

 ،ني مثل أجر حجة وعمرة مربورتك له بذلعز وجلتب اهللا ك ،لهى تقض عند اهللا حىت  ماكطلب بذلي

تب اهللا له كة ومل تقض يها بني فى ومن مش،افهما يف املسجد احلرامكواعت ،ن من أشهر احلرميوصوم شهر

   .)٢(ري فارغبوا يف اخل، مثل حجة مربورةكبذل

 قضاء حاجة :قولي) عليه السالم(مسعت الصادق جعفر بن حممد  : قال،عز النخاساأل أيب عنو

ل اهللا ي ومحالن ألف فرس يف سب،وعتق ألف رقبة لوجه اهللا ،هاكاملؤمن أفضل من ألف حجة متقبلة مبناس

   .)٣(بسرجها وجلمها

مشي املسلم يف حاجة  :قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بسنده )خوانتاب اإلك( ويف

   .)٤(تيً طوافا بالبني من سبعريه املسلم خيأخ

  

  قضاء حاجة المؤمن  في يتحباب السعاس في فصل

ه املؤمن يمشي الرجل يف حاجة أخ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مروان

 :قالّ إال أعلمه وال :قال ، وترفع له عشر درجات،ئاتي عنه عشر سىومتح ،تب له عشر حسناتكي

ماف شهر يف املسجد احلراك وأفضل من اعت،عدل عشر رقابيو)٥(.   

   األرضًهللا عبادا يف ن إ :قولي) عليه السالم(احلسن  أبا مسعت : قال،عن معمر بن خالدو

                                                

  . ٤٠٧ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٧ ص:األصول) ٢(

  . ١٤٣ ص:ا�الس) ٣(

  . ٣٨ ص:خوان اإلةمصادق) ٤(

  . ٤٠٨ ص:األصول) ٥(



١١١

وم يًمؤمن سرورا فرح اهللا قلبه ى ومن أدخل عل ،امةيوم القيمنون سعون يف حوائج الناس هم اآلي

   .)١(امةيالق

ه املسلم أظله ييف حاجة أخ ىمن مش :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،ذة احلذاءيعب أيب عنو

رفع له �ا يو ،ئةيوحط عنه �ا س ،�ا حسنةله تب اهللا ك ّالإ ًرفع قدمايومل  ،ك ألف ملنياهللا خبمس وسبع

   .)٢( له �ا أجر حاج ومعتمرعز وجلتب اهللا كذا فرغ من حاجته إف ،درجة

ينزل به  أن أخيهى ًء اعتمادا علباملرى كف : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مجيل بن دراجو

  )٣(حاجته

نبغي قطع أمل ي النه أ ةيولعل املقدمة املطو ،يهعلاعتمد نه أ معناهان كنزل به حاجته  إذا  أي:أقول

 ريل طك وكتينه استجار ببإ( :نسانت اإليب إىل أيتي ريث يف طيففي احلد ،نساناإلى من اعتمد عل

   ).جرهأ فكتياستجار بب

شي ميمن مؤمن  ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مايني بن عمر الإبراهيم عن محاد بنو

ورفع له �ا  ،ئةيوحط عنه �ا س ،سنةحل خطوة ك له بعز وجلتب اهللا ك ّالإه املؤمن يف حاجته يخأل

   .)٤(وشفع يف عشر حاجات ،حسناتعشر  كد بعد ذليوز ،درجة

ه املسلم طلب يأخيف حاجة ى من سع : قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن ،وب اخلزازيأ أيب عنو

  إليهومن صنع ،خوانهإانه وريقاربه ومعارفه وجها أليغفر في له ألف ألف حسنة عز وجلتب اهللا كوجه اهللا 

ا يً معروفا يف الدنيكلإها صنع يخل النار فمن وجدته فدا :ل لهيامة قيوم القيان كذا إا فيًمعروفا يف الدن

   عز وجلذن اهللا إرجه بفأخ

                                                

  . ٤٠٨ ص:األصول) ١(

   .٤٠٨ ص:األصول) ٢(

  . ٤٠٩ ص:األصول) ٣(

  . ٤٠٨ ص:األصول) ٤(



١١٢

   .)١(ًايون ناصبكي أن ّالإ

 ّ إيلفأحبهم ،ايلياخللق ع :عز وجلقال اهللا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن ابن سنانو

   .)٢(اهم يف حوائجهمعلطفهم �م وأسأ

 يف حوائج ً مشاءبلغ يف العبادة صار إذا انكل يسرائإعابد بين  أن ناينا روإ : قال،عمارة أيب عنو

   .)٣(صلحهمي مبا ًايالناس عان

ان مقدمة للسعي يف حوائج الناس ك كأن ذلكف ،عابد قال لهيًبلغ مبلغا  أي )بلغ يف العبادة( :أقول

   .حصله من ماء وجه عند الناس بسبب عبادته ملا

يف حاجة ان كمن  :قولي )عليه السالم(مسعت جعفر بن حممد  :قال ،املدين ىيحيعن حممد بن و

   .)٤(هيان يف حاجة أخك ان اهللا يف حاجته ماكه املسلم يأخ

عليهم (عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد ،هيعن أب ،مويعن حممد بن القاسم األو

العبد من ن إ :)عليه السالم(داود  إىل اهللاى أوح : قال،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن  ،)السالم

 باحلسنة كيأتيهذا العبد الذي  رب وما اي :قال داود ،مه يف اجلنةكامة فاحيوم القي باحلسنة ينيأتيعبادي ل

ت له ي قض،ه املسلم أحب قضاءهاييف حاجة أخى عبد مؤمن سع :قال ،مه �ا يف اجلنةكامة فتحيوم القي

   .)٥(أم مل تقض

   .ىفخي ما الككرامة رفيعة  وهذا ،د هويري مامنها ه يأعط أي )مهكأح( :أقول

  من ك انكقضها يمل  أو  يف حاجة قضاهاهيمن ذهب مع أخ :قال ،)عليه السالم(وعنه 

                                                

  . ٤٠٩ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٩ ص:األصول) ٢(

  . ٤٠٩ ص:األصول) ٣(

  . ٥٩ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(

  . ٣٢٨ ص:جمالس ابن الشيخ) ٥(



١١٣

   .)١(عبد اهللا عمره

  

  حاجة المؤمن  في السعيرجحان  في فصل

  العتق والحج والعمرة المندوباتى عل

خ يل ن أمشي يف حاجة أأل : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صدقة رجل من أهل حلوان

   .)٢(ألف فرس مسرجة ملجمةى ل اهللا عليوأمحل يف سب ،أعتق ألف نسمة أن من ّ إيلمسلم أحب

ها يه املسلم فاجتهد فييف حاجة أخى من سع : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

سجد احلرام ن يف املياف شهركواعت ، له حجة وعمرةعز وجلتب اهللا ك ،ه قضاهايديى اهللا على فأجر

   .)٣( له حجة وعمرةعز وجلتب اهللا كه يديى ر اهللا قضاها علجين اجتهد ومل إو ،امهمايوص

ه رجل من أهل يدخل عل إذ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ًنت جالسا معك : قال،عن صفوان اجلمالو

سر اهللا يمت معه ففق ،كقم فأعن أخا :فقال يل ،هيراء علك تعذر ال إليهكىفش ،مونيم :قال لهية كم

قضاها  :فقلت ،كيصنعت يف حاجة أخ ما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،جملسي إىل فرجعت ،راهك

مث  ،ًت مبتدئايسبوع بالبأمن طواف  ّ إيل املسلم أحبكاخ أنيتعن إ كنإأما  :فقال ،اهللا بأيب أنت وأمي

فانتعل  ،قضاء حاجةى بأيب أنت وأمي أعين عل :ل فقا)عليه السالم(بن علي احلسن ى  أتًرجالن إ :قال

   .)٤(ثياحلد وقام معه

                                                

  . ٢٤ ص:خواناإل مصادقة) ١(

  . ٤٠٨ ص:األصول) ٢(

  . ٤٠٩ ص:األصول) ٣(

  . ٤٠٩ ص:األصول) ٤(



١١٤

  

  رب المؤمنكج ياستحباب تفر في فصل

من أغاث أخاه املؤمن اللهفان عند  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،د الشحاميعن ز

 ، رمحة من اهللاني وسبعنيت ثنك له بذلعز وجلتب اهللا ك ،جناح حاجتهى ربته وأعانه علكجهده فنفس 

   .)١(الهامة وأهويوم القيفزاع  رمحة ألنيوسبعى حدإدخر له يو ،تهشيعمصلح �ا أمر يعجل له منها واحدة ي

هو  ماكة ي واملراد بالوحدة النوع) مرةنيتستغفر هلم سبعن إ(  املبالغة مثلنيولعل املراد من السبع :أقول

   .واضح

ربة وهو كس عن مؤمن ّا مؤمن نفميأ :قولي )عليه السالم(د اهللا عب أبا مسعت : قال،حيعن ذرو

 عورة نيه سبعياهللا عل افها سرتخيمؤمن عورة ى ومن سرت عل ،اآلخرةا وي يف الدنهسر اهللا له حوائجيمعسر 

وا وارغب ه فانتفعوا بالعظةيان املؤمن يف عون أخك واهللا يف عون املؤمن ما :قال ،اآلخرةا ويمن عورات الدن

   .)٢(رييف اخل

   .مل تفش فعمل هذا املؤمن حىت ،فشائهإاف من خيان له سر ك أي )افهاخيعورة ( :أقول

ربة من ك نيربة نفس اهللا عنه سبعكس عن مؤمن ّمؤمن نف اميأ :قالنه أّ إال ،مثله ىيحيعن حممد بن و

ر الباقي ك وذ،اهللا له حوائجهسر يمؤمن وهو معسر ى ر علّسيمن  : وقال،امةيوم القيرب كو ايرب الدنك

   .)٣(مثله

ربة نفس كمن نفس عن مؤمن  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،اريس أيب عن مسمعو

  ومن أطعمه  ،وخرج من قربه وهو ثلج الفؤاد ،اآلخرةرب كاهللا عنه 

                                                

  . ٤٠٩ ص:األصول) ١(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٢(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٣(



١١٥

   .)١(ملختومق اياهللا من الرحسقاه  ومن سقاه شربة ،من جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة

والثانية  ،زنهحي ونساناإلى ق عليضية مما ينفس األوىلف ً،عموم مطلق مصداقاواحلاجة ربة ك النيب :أقول

ربة كون مع الكت ة قديفالثان ،ربة من عدمهاكن يف كين مل إ وًار دار مثالجيإذا أراد  إماك ،ة وحنوهايجسد

   .ون بدو�اكوقد ت

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

ًأعان مؤمنا نفس اهللا عنه ثالثا وسبع  ى،ربته العظمكربة عند ك ني وسبعنيواثن ،ايواحدة يف الدن ،ربةك نيً

   .)٢(تشاغل الناس بأنفسهميث يح :قال

ن مؤمن فرج اهللا قلبه يوم من فرج ع :قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،الوشابن علي احلسن عن و

  )٣(القيامة

صلى (رسول اهللا عن  ،)عليهم السالم (عن آبائه ،)عليه السالم (عن الصادق ،دي بن زنيعن احلسو

رب كربة من ك ني وسبعنيربة فرج اهللا عنه اثنتكؤمن مومن فرج عن  : قال،ث املناهيي يف حد)اهللا عليه وآله

   .)٤() لفرة خاملغ( أهو�ا املغصا، يب الدنركربة من ك ني وسبعنيواثنت ،اآلخرة

   .كوقد تقدم املراد مبثل ذل ،نوع من وجع البطن )املغص( :أقول

 من أغاث أخاه املسلم حىت :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،ةريد بن حضيسعن أو

أعطاه ثواب عتق عشر و ،ورفع له عشر درجات ،حسنات تب اهللا له عشرك ،ربة وورطةك وّرجه من همخي

  امة يوم القيوأعد له  ،ودفع عنه عشر نقمات ،نسمات

                                                

  . ٤١٠ ص:األصول) ١(

  . ٤٠٩ ص:األصول) ٢(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٣(

  . ١٩٩ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١١٦

   .)١(عشر شفاعات

عليهم (عن الصادق جعفر بن حممد  ،هي عن أب،الرضاى موس علي بن عن ،مانيعن داود بن سلو

 :قال ،اجلنةين باحلسنة فأدخله يأتيالعبد من عبادي لن إ: )عليه السالم(داود  إىل اهللاى أوح :قال ،)السالم

رب حق ملن  اي :)عليه السالم( فقال داود ،ربة ولو بتمرةكفرج عن املؤمن ي :قال ، احلسنةكتل رب وما اي

   .)٢(كقطع رجاه مني ال أن كعرف

من كفارات  : قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة( عن حممد بن احلسني الرضي يفو

  .)٣(والتنفيس عن املكروب ،فغاثة امللهوإالذنوب العظام 

ظهر ي نه الكول ًايهو املتأمل نفس روبكوامل ،ربهكظهر يروب الذي كامللهوف هو امل أن الظاهر :أقول

   .ًقا من الثاينا أخص مصداألولف ،أعمالهى التلهف والتحزن عل

حبسنة واحدة اين أتمن  ،أقول واحلق أقول داود امسع مين ما اي :ورب يف الزأقر إنه عن وهب بن منبهو

  الكهلي لذلإ :قال داود ،من فرج عن عبد مسلم :قال ، احلسنةكتل ارب وماي :قال داود ،أدخلته اجلنة

   .)٤(كقطع رجاه مني أن كنبغي ملن عرفي

ولعل  ،المانكث مها يح )عليه السالم( ث اهللا سبحانه لداوديتقدم من حد نايف هذا ماي ال :أقول

   .م يف اجلنةيكالتح ث السابق منير يف احلدكذ ل ماكث ير يف هذا احلدكذيمل  أو ،نيقاهلما مصد

                                                

  . ٨١ ص:الاألعمثواب ) ١(

  . ١٧٤ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ١٤٧ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٣(

  . ٦٥ ص:جمالس ابن الشيخ) ٤(



١١٧

  

  تحافهإلطاف المؤمن وإاستحباب  في فصل

ه املؤمن قذاه يمن أخذ من وجه أخ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سعدان بن مسلم

   .)١(انت له حسنةكه يومن تبسم يف وجه أخ ، له عشر حسناتعز وجلتب اهللا ك

تب اهللا له ك ً،مرحبا هيخمن قال أل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ل بن دراجيعن مجو

   .)٢(امةيوم القي إىل ًمرحبا

   .كالم يف فائدة ذلكتقدم ال :أقول

ميت عبد ألطف أخاه يف اهللا أيف  ام :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،مد بن أرقيعن زو

   .)٣(ألطفه اهللا من خدم اجلنةّ إال فبشيء من لط

 يوأ :قلت ،تحف أخاه التحفةياملؤمن لن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن املفضلو

 عز وجلوحي اهللا يو ،ة لهأافكم فتطاول اجلنة مسوة وسالك ومأ وطعاكمن جملس ومت :قال ،شيء التحفة

عز اهللا ى امة أوحي القمويان كذا إ ف،وصي نيب أو نيبى علّإال  ايأهل الدنى  علكمحرمت طعا ين قدإا إليه

 ،ل من لؤلؤيووصائف معهم أطباق مغطاة مبنادصفاء ُوخرج منها ي ف،ائي بتحفهميأولكافئي  أن ا إليهوجل

ي مناد من حتت دناي ف،لواكأي أن وامتنعوا ،ها طارت عقوهلميف اجلنة وما ىلإجهنم وهوهلا و إىل نظروا ذاإف

   .)٤(لونكأيهم فيديمد القوم أيل من طعام جنته فكمن أى حرم جهنم عل  قدعز وجلاهللا ن إ شالعر

  أن هذا ك ،عطائه اجلزاءإجل استطالت أل أي )فتطاول اجلنة( :أقول

                                                

  . ٤١٢ ص:األصول) ١(

  . ٤١٣ ص:لاألصو) ٢(

  . ٤١٣ ص:األصول) ٣(

  . ٤١٣ ص:األصول) ٤(



١١٨

  .كا بذل إليهوحي اهللاياء ولذا يوصاء واألينبص األخيان خاص من اجلنة كم

 ،فيمجع وص )وصفاء( اءيوصاء واألينبم اخلاص باأل الطعاريهم من غيأعط أي )يائيافئي أولكن أ(

  .ماءد واإليالعب أي ،فيمثل شرفاء مجع شر

 ًاميركفات بالطعام هلم تيجاء الوصفاء والوص ا وقديخوا�م يف الدنإن احتفوا يالذ أي )ذا نظرواإف(

   .ايلعملهم يف الدن

  

   المؤمنمراكإاستحباب  في فصل

رم كمنا أإرمه فكمن أتاه أخوه املسلم فأ :قال ،)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن ، بن سنانعبد اهللاعن 

   .)١(عز وجلاهللا 

صلى اهللا (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن عبد اهللا بن جعفر بن و

ه من ي املمدود علزل يف ظل اهللايربته مل كوفرج عنه  لطفه �ايلمة كرم أخاه املؤمن بكمن أ :)عليه وآله

   .)٢(كان يف ذلك الرمحة ما

  

  البرى استحباب البر بالمؤمن والتعاون عل في فصل

عرفه ي أن خص اهللا به املؤمن ممان إ :قولي همسعت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ليعن مج

أنفسهم ولو ى ؤثرون عليو﴿ :هباتكقول يف ي عز وجلاهللا ن إ ك وذل،ثرةكس الرب باليول ،ن قلإخوانه و إبر

 عز وجل ومن عرفه اهللا ،﴾ هم املفلحونكولئأنفسه فشح وق يومن ﴿ : مث قال،﴾ان �م خصاصةك

  ل ارو هذا يمج اي :مث قال ، حسابريامة بغيالقيوم وفاه أجره   تعاىلك أحبه اهللا تبارنوم ، أحبهكبذل

                                                

  . ٤١٣ ص:األصول) ١(

  . ٤١٣ ص:األصول) ٢(



١١٩

   .)١(ب يف الربينه ترغإ فكخوانث إلياحلد

عرف يث ي وح،كذل يخيفد يان زكن إد ويالرب من ز أن ًعرف اهللا عمروا د بعمرويز بر إذا :أقول

به اهللا خص  ممان إ( ة قولهي هذا من ناح،ة االجتماعي تقوكوجب ذلي فًايحبه تلقائأبه  ًدا بريز أن عمرو

به اهللا حي بالرب ًدا الذي عرفه اهللايزن إ  أي، فهو موضوع ثان)ومن عرفه اهللا( كأما قوله بعد ذل ،)املؤمن

 ،ه أجرهيعطياهللا ن إ :والثاين ،برهنه أ عرفيًعمروا ن إ :األول ،ثرانأله  ديز بر أن واحلاصل ،هءه جزايعطيف

 ريا وخي الدنريفهو باعتبار جمموع خ )خص اهللا به املؤمن ممان إ( قوله ماأ ،اآلخرةا وأجر يفله أجر الدن

   . خاص باملؤمناآلخرةن أجر  أّالإ ،ايالدن ؤمن يف أجرمع امل ًاكيان شركن إافر وكال فإن ،اآلخرة

ائي ما يأول إىل إسحاق ايحسن أ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال، بن عمارإسحاقعن و

   .)٢(س وقرح قلبهيبلإمخش وجه ّ إال وال أعانه مؤمن إىل فما أحسن مؤمن ،استطعت

ن إ :قال إنه ،) السالممعليه(أمري املؤمنني عن  ،هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ،اديعن مسعدة بن زو

 ،برهى ًورحم والدا أعان ولده عل ،برهى ه عليًرحم اهللا ولدا أعان والد : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

طه ي أعان خلًطايورحم اهللا خل ،برهى قه عليفر أعان ًقايورحم اهللا رف ،برهى  أعان جاره علًورحم اهللا جارا

   .)٣( برهى أعان سلطانه علًورحم اهللا رجال ،بره ىعل

   الرب )عليه السالم(عبد اهللا  أبو نا بهيصويان كثر ما كأ : قال،ر بن حممدكعن بو

                                                

  . ٤١٣ ص:األصول) ١(

  . ٤١٣ ص:األصول) ٢(

  . ١٠١ ص:الاألعمثواب ) ٣(



١٢٠

   .)١(والصلة

   .التزاور وحنوه )الصلة( و،العطاء )الرب( :أقول

  

  ب من اتهمهيذكالمؤمن وتى وجوب الستر عل في فصل

 نيه سبعيسرت علي أن املؤمنى ب للمؤمن علجي : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عن

   .)٢(ةريبك

ن إ  أي،ركب فضحه من باب النهي عن املنجي ث الي حكوذل ،ثرةك مثال النيلعل السبع :أقول

   .كما يف املستدركً  حممالنيورد من سبع  ماريوهذا غ ،عنوان أويل السرت

ها الناس يأ : قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،)لبالغة�ج ا(  الرضي يفنيعن حممد بن احلسو

رمي الرامي يقد  إنه  أما،ل الرجاليه أقاويسمعن فيق فال ين وسداد طريقة يف ديه وثيمن عرف من أخ

 أربعّ إال  احلق والباطلنيما بنه إ أال ،ديع وشهيواهللا مس ،بوري كوباطل ذل ،المك الكيحيو ،السهامى وختط

 :تقول أن واحلق ،مسعت :تقول أن الباطل :مث قال ،نهيذنه وعأ نيصابعه ووضعها بأومجع  ،أصابع

   .)٣(تيرأ

مل  إذا ،هيراد احتمال الباطل فأبل  ، باطلنسانسمعه اإلي ماأن ) عليه السالم( اإلمامرد يمل  :أقول

   .ك ذلريارها وغية من الشهادة حسب معينه الشرعين مبوازكي

   .)٤(بالظنالثقة ى س من العدل القضاء عليل :)ه السالمعلي( وقال :قال

                                                

  . ٢١ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . ٤١٣ ص:األصول) ٢(

  . ٢٧٨ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٣(

  . ١٩٣ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٤(



١٢١

 ريً سوءا وأنت جتد هلا يف اخلكيلمة خرجت من أخكتظنن ب ال :)عليه السالم( وقال :قال

ًحمتمال
)١(.   

  

  نياستحباب خدمة المسلم في فصل

 : )لى اهللا عليه وآلهص(رسول اهللا قال  :قولي )عليه السالم(أمري املؤمنني مسعت  : قال،املعتمر أيب عن

ًأعطاه اهللا مثل عددهم خداما يف اجلنةّ إال نيًا من املسلمما مسلم خدم قوميأ)٢(.   

 ، يف القرآن)التحمل خ ل(اهللا فرض التمحل ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محادو

 فتمحل كين وجه أخ م)عرض خ لأ( أعود كون وجهكيأن  :قال ،كوما التمحل جعلت فدا :قلت

   .)٣(له

فتخدمه  ،س لهيول ضي جاه عركل أي )عرضأ( ،جل الطرفعين العمل بصعوبة ألي ،التمحل :أقول

   . وما أشبههما،)٥(﴾نهميرمحاء ب﴿ و،)٤(﴾منا املؤمنون اخوةإ﴿ة ي ولعل املراد يف القرآن آ،كبسبب ذل

اة كم زكياهللا فرض علن إ : قال)سالمعليه ال(أمري املؤمنني  عن ،عن بعض رجاله رفعه ،هيوعن أب

   .)٦(مكيديت أكمل اة ماكم زكيما فرض علك ،مكجاه

  

  حة المؤمنيوجوب نص في فصل

  املؤمن ى ب للمؤمن علجي : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،منصور أيب بنى سيعن ع

                                                

  . ٢٣٠ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ١(

  . ٤١٣ ص:األصول) ٢(

  . ١٤٠ ص:تفسري القمي) ٣(

  . ١٠: سورة احلجرات) ٤(

  . ٢٩: سورة الفتح) ٥(

  . ١٤١ ص:تفسري القمي) ٦(



١٢٢

   .)١(ناصحهيأن 

حة له ياملؤمن النصى ب للمؤمن علجي : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ة بن وهبيعن معاوو

   .)٢(بيغيف املشهد وامل

  )٣(املؤمن النصيحةى ب للمؤمن علجي : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عبيدة احلذاء أيب عنو

نصح الرجل يل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٤(حته لنفسهيصنكم أخاه كمن

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٥(حة خللقهيشاهم يف أرضه بالنصمامة أيوم القي الناس منزلة عند اهللا أعظم

ح هللا يف خلقه م بالنصكيعل :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،نةييان بن عيعن سفو

   .)٦(فلن تلقاه بعمل أفضل منه

   .اهللا تعاىلى لن تلق أي )فلن تلقاه( :أقول

رسول  ايملن  :ليق ،حةين نصيالد :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،م الدارييعن متو

   .)٧(نين وجلماعة املسلميئمة الدهللا ولرسوله وأل :قال ،اهللا

   .كن ذليل الدكأن  ال ،حةية النصي أمههذا للمبالغة يف :أقول

                                                

  . ٤١٤ ص:األصول) ١(

  . ٤١٤ ص:األصول) ٢(

  . ٤١٤ ص:األصول) ٣(

  . ٤١٤ ص:األصول) ٤(

  . ٤١٤ ص:األصول) ٥(

  . ٣٩٠ ص:األصول) ٦(

  . ٥١ ص:جمالس ابن الشيخ) ٧(



١٢٣

  

  حة المؤمني نصكم تريتحر في فصل

صلى (رسول اهللا قال  :قوليمسعته  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ى،عشحفص األ أيب عن

   .)١(نصحه فقد خان اهللا ورسولهيه فلم يخيف حاجة ألى من سع :)اهللا عليه وآله

ه فلم ييف حاجة أخى مؤمن مش اميأ :قولي )عليه السالم(بد اهللا ع أبا مسعت :عن مساعة قالو

   .)٢(ناصحه فقد خان اهللا ورسولهي

نا استعان به أصحابا رجل من ميأ :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،ريبص أيب عنو

تعين  ما :قلت ،نيسوله واملؤمنرل جهده فقد خان اهللا وكها بيبالغ فيخوانه يف حاجة فلم إرجل من 

   .)٣(آخرهم إىل )عليه السالم(أمري املؤمنني من لدن  :قال ،نياملؤمن :كبقول

   .انة هلذه ا�موعةيحدهم خأانة يفخ ،ةي وحدة واحدة اعتبارنينماملؤ فإن :أقول

ه مث مل ييف حاجة أخى من مش :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،لةيمج أيب عنو

   .)٤(ان اهللا خصمهكمن خان اهللا ورسوله وكان كها ي فناصحهي

من استشار أخاه  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هيعن أب ،ديزي بن عمر بن نيعن حسو

   .)٥(هي رأعز وجلحضه حمض الرأي سلبه اهللا ميفلم 

  ه املؤمن ي أخمعى مؤمن مش اميأ :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن مساعةو

                                                

  . ٤٧٤ ص:األصول) ١(

  . ٤٧٤ ص:األصول) ٢(

  . ٤٧٤ ص:األصول) ٣(

  . ٤٧٤ ص:األصول) ٤(

  . ٤٧٤ ص:األصول) ٥(



١٢٤

   .)١(ناصحه فقد خان اهللا ورسولهيفلم 

ًئا حسنا وي شنسانظهار اإلإانة ياخل :أقول    .ه ضدهؤخفاإً

  

   عند ضرورتهن معونة المؤمكم تريتحر في فصل

خوا�م حاجة إقوم عندهم فضول وب : قلت،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن مساعة

 :)عليه السالم( فقال ،ديالزمان شد فإن خوا�مإوع جيشبعوا وي أن سعهميأ ،اةكس تسعهم الزيدة وليشد

 ه والتواصل والتعاون ياالجتهاد فاملسلمني ى حق عليف ،رمهحي ذله والخي ظلمه والي املسلم ال خوأاملسلم

   .)٢(نيم مرتامحكنيهم رمحاء بيأمر اهللا ف ماى ونون علكم تكوالعطف من ،هل احلاجةواملواساة أل ،هيعل

 ام له يف حاجتهيه والقيعونة أخمبمن خبل  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ني بن أمنيعن حسو

   .)٣(ؤجري ه واليمث علأيابتلي مبعونة من ّإال 

خوانه إ من ًرجالى عتنا أتيا رجل من شميأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

هللا اعذبه ي ،قضي حوائج عدة من أعدائنايابتاله اهللا بأن ّ إال ،قدريعنه وهو يفاستعان به يف حاجته فلم 

   .)٤(امةيوم القيها يعل

ها يفى سعي ه املسلم حىتيخأدع رجل معونة يمل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريعن سدو

   .)٥(جرؤي أمث واليمبعونة من  يابتلّ إال هيواسيو

  رجل   إليهمن قصد :قوليمسعته  :قال ،)عليه السالم(سن احل أيب  عن،جعفر علي بن عنو

                                                

  .٤٧٤ ص:األصول) ١(

  .١٧٦ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .٤٧٦ ص:األصول) ٣(

  . ٤٧٦ ص:األصول) ٤(

  . ٤٧٦ ص:األصول) ٥(



١٢٥

   .)١(عز وجلة اهللا يه فقد قطع واليقدر علي أن ره بعدجيحواله فلم أ به يف بعض ًاريخوانه مستجإمن 

   .املةكة اليالوال أي :أقول

  

  المؤمنى راهة البخل علك في فصل

 ،)عليه السالم(بسنده عن الرضا  ،)خواناإل(تاب ك يف )عليه السالم( نياحلس علي بن عن حممد بن

خواين فأسأل اهللا له إمن  خاألى ين أرأي من ريب يستحأل ينإ :)عليه السالم( نياحلس علي بن قال :قال

نت �ا أخبل وأخبل ك لكانت اجلنة لك لو :ل يليامة قيوم القيان كذا إف ،نار والدرهميه بالدياجلنة وأخبل عل

   .)٢(وأخبل

   .ريبكبال سخوي فهل ريخبل بالصغ إذا نهأ ف،اجلنة أهم فإن :ولأق

  

   عند ضرورتهًئايم منع المؤمن شيتحر في فصل

  إليهتاجحيًئا مما يًا مؤمن منع مؤمنا شميأ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن فرات بن أحنف

 إىل داهي مغلولة ،ناهي مزرقة عه، وجهًمسوداامة يوم القيه أقامه اهللا ريمن عند غ أو عندهمن ه يقدر عليوهو 

   .)٣(النار إىل ؤمر بهيمث  ،هذا اخلائن الذي خان اهللا ورسوله :قاليف ،عنقه

 ،ب مثل اسوداد الوجهيع يف بعض البالد نين زرقة العفإ ،)٤(﴾ًزرقا﴿ :قوله سبحانه إىل شارةإ :أقول

   .ب يف خط االستواءيس بعيل إنه قالي فال

                                                

  . ٤٧٦ ص:األصول) ١(

  . ٣٤ صخوانصادقة اإلم) ٢(

  . ٤٧٦ ص:األصول) ٣(

  . ١٠٢: سورة طه) ٤(



١٢٦

ونس من حبس حق املؤمن أقامه ي اي :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،انيبن ظبونس يعن و

 وبنادي ،)ة، خ ليد أومن عرقه(دمه  أو ل عرقهيسي ه حىتيرجلى ة عام علائامة مخسميوم القي عز وجلاهللا 

   .)١(النار إىل ر بهؤميًوما مث ي نيأربعوبخ ي ف:قال ،هذا الظامل الذي حبس عن اهللا حقه :مناد من عند اهللا

   .قد تقدم الوجه يف مثل هذا العذاب :أقول

 إىل انت له دار فاحتاج مؤمنكمن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن املفضل بن عمرو

ن كسي ا وعزيت اليالدنبسكىن عبدي ى يت أخبل عبدي علكمالئ :عز وجل قال اهللا ،اهايإفمنعه ناها كس

   .)٢(ًجناين أبدا

اه رجل مسلم يف حاجة تا رجل أميأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صفوان بن مهرانو

 يف حاجة قد ك أخوكأتا :وقال له ً،دايًا شديريعامة تيوم القيه اهللا ري ع،اهايإقضائها فمنعه ى قدر عليو

ً  يف حاجة معذباكيلإنظر  أوعزيت وجاليل ال ، يف ثوا�اكًاها زهدا منيإ فمنعته كيديجعلت قضاءها يف 

   .)٣(كًمغفورا ل أو نتك

 ،ث املناهيييف حد )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم ( عن الصادق،دي بن زنيعن احلسو

جاره منعه من منع املاعون  :وقال ،نع أحد املاعون جارهميأن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى � :قال

  إليهومن احتاج :قال أن ىل، إأ حالهنفسه فما أسو إىل نفسه، ومن وكله إىل ة ووكلهاهللا خريه يوم القيام

رم أخاه كومن أ :قال أن ىل، إح اجلنةيه ريفعل حرم اهللا عليه فلم يقدر عليأخوه املسلم يف قرض وهو 

   .)٤(عز وجلرم اهللا كيمنا إاملسلم ف

   . مطلق العون)املاعون( :أقول

                                                

  . ٤٧٦ ص:األصول) ١(

  . ٤٧٦ ص:األصول) ٢(

  . ٦٠ ص:جمالس ابن الشيخ) ٣(

  . ١٩٧ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١٢٧

ًا مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو ميأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مرعن املفضل بن عو

   .)١(ق املختوميشرب من الرحي ذقه اهللا من طعام اجلنة والي مل  إليهحمتاج

   .ال فمطلق احلبس حمرمإ و،املال العذاب أشد إىل اجيمع االحت :أقول

 أخوه املسلم فلم  إليهكىومن ش :خطبها قال يف آخر خطبة )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وعن 

ه مثل فعليوهو يقدر على قضائها ًومن منع طالبا حاجته  ،نياحملسن يزجيوم يه اجلنة يقرضه حرم اهللا علي

ى عل :فقال ،رسول اهللاا يئة عشار يخط وما يبلغ من : مالك من عوف فقال إليه فقام،خطيئة عشار

   .)٢(ًاريلعن اهللا فلن جتد له نصيومن  ،نية والناس أمجعك واملالئلة لعنة اهللايوم وليل كالعشار يف 

 مصارف السفر( و)فرق التجارة( و)ضرر ال( و)العشر( أن رنا يف مباحث االقتصادكقد ذ :أقول

ال الثالثة  ،ةيراهكجواء اإلئة األي� أو جحاف يف التجارةاإل أو األولواحملرم  ،ةأربعأمور  )جل التجارةأل

   .سالمً وخروجا أوجب ضرر بالد اإلًد البضاعة دخواليز لتحدكن مراكيمل  إذا :قاليفال  ،ةاألخري

                                                

  . ٢٣ ص:الاألعمعقاب ) ١(

  . ٤٩ ص:الاألعمعقاب ) ٢(



١٢٨

  

  احكالن

  اح واستحبابه وآدابهكالن في فصل

عليه ( خلق آدم عز وجلاهللا ن إ :قال ثييف حد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،نيعن زرارة بن أع

ًون املرأة تبعا كي تك لكه وذليك ورني موضع النقرة اليت ب مث ابتدع له حواء فجعلها يفنيمن ط) السالم

ا ي :فقال اهللا ، إليهقربه والنظر  آنسىن) لالذي قد خ(هذا اخللق احلسن فقد  رب ما اي :فقال آدم ،للرجل

 ،رب اينعم  :فقال ،كمرًون تبعا ألكوت ،ك وحتدثك تؤنسكون معكت أن  أفتحب،آدم هذه أميت حواء

 كوقد تصلح ل ،�ا أميتإف يلإفاخطبها  :عز وجلفقال اهللا  ،تيبق ر ماكمد والشاحل ي علك بذلكول

ين إرب ف اي :فقال ،ل شيءك املعرفة بك وقد علمه قبل ذل،ه الشهوةياهللا على وألق ، زوجة للشهوةًأيضا

ا ي ي علك لكذل :فقال ،ينيمها معامل دّتعل أن يرضا :عز وجلفقال اهللا  ،ك لذلك فما رضاكيلإأخطبها 

   .)١(كيلإها فضمها ك وقد زوجتكوقد شئت ذل :عز وجلفقال اهللا  ،كشئت ذلن إ رب

 أن حومن الواض ،عضاء الشهوةأمرتبطة ب ًوثالثا ،اخللف يف ًايوثان ،سفلأ ًون أوالكلت )النقرة( :أقول

  ومرتبطة  ةي�ا عاطفأل ،كذلكاملرأة 

                                                

  . ١٢١ ص٢ ج:الفقيه) ١(



١٢٩

ظهر يو ،ل املخربياملظهر دل ، إذنهماياختالف بويف اخللقة ّ إال كذلكون كت أن نكميوال ،بالشهوات

   .كل عن ذلونه املسؤأن ويم الرجل للمرأة معامل الديث لزوم تعليمن هذا احلد

 : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا أبا ن إ ،عن حممد بن مسلمو

قال لهيباب اجلنة فى  علًاييء حمبنطجيالسقط  أن امة حىتييف الق ًمم غدام األكاثر بكين مإ ف،تزوجوا: 

  .)١(اجلنة قبلي يدخل أبواي حىت ال :قوليف ،ادخل اجلنة

 ،ةيوالسرف يف أعضاء الدولة من ناح والسالح نيثرة املوظفكجل صرف ألياملال  أن ىفخي ال :أقول

ة يالزراعة والصناعة وما أشبه من ناحاة من التجارة ويبعاد احلأ الناس يف خمتلف كابتة عن حترك النيوالقوان

 وهي ،ة ثالثةية اليت تستقطب أموال الفقراء من ناحية التجاري والغرب،ةيومكة احلية الشرقيوالرأمسال ،ةيثان

 ،حيصيبرة مث ز يف نفسه اإلخيمثله مثل من  ،د النسليلزم حتدينه أ فزعم ،ثرة النسلك ام العقر الفالسبب لل

 وقع نساناإل أن فرض نعم لو ،د النسليحتد إىل حاجة ف اليكالناس ى  بالزمام لرأمسالولو أخذ منهاج اإل

   . إليهد النسل من باب العنوان الثانوي املضطرييف هذا النظام العاملي املنحرف فتحد

 نع املؤمنمي ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٢(اهللاّ إال له إ بالاألرضرزقه نسمة تثقل ي لعل اهللا ًذ أهالتخيأن 

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال :)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،مكعن عبد اهللا بن احلو

جي من التزوعز وجلاهللا  إىل  أحبسالمبين بناء يف اإل ما)٣(.   

 ،وا�تمعالعائلة بناء ك ًايون معنوكيوقد  ،ت واملزارعيندور واحلواالكًا يون مادكيالبناء قد  :أقول

  ى  علنسانقدر فضل اإلب األول أفضل من ينوالثا

                                                

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



١٣٠

   .املادة

   .)١(مكنه أرزق لإهل فاختذوا األ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال 

ون كيالعائلة لف بكمنه أ عرفيث ين الرجل حوأل ،اةي احلميتعاونان يف تقدي�ما أل )رزقأ( :أقول

 إىل ضافةهذا باإل ،لي املعريتتوفر لغ ال  العوائل مماصحابة أليا االجتماعيزامولل ،ل املالينشط يف حتصأ

   .يبيالسبب الغ

صلى اهللا (رسول اهللا سنة ج يالتزو فإن تزوجوا :قال ،ةائمربعث األييف حد )عليه السالم( علي عنو

اثر كين مإف واطلبوا الولد ،جيمن سنيت التزو فإن تبع سنيتيأن  بحيان كمن  :قوليان كنه إف ،)عليه وآله

   .)٢(عديياللنب  فإن م من لنب البغي من النساء وا�نونةكأوالدى وتوقوا عل ،مم غدام األكب

ثالث من سنن  :قولي )عليه السالم(الرضا ى موس علي بن مسعت : قال،عن معمر بن خالدو

   .)٣(ثرة الطروقةك و، الشعر)خ لحفاء إو(وأخذ  ،العطر :نياملرسل

ة يوالعطر لتقو ،ثرة اليت هي فوق التوسطكال فاملراد التوسط ال ،يف مقابل القلة الضارة )ثرةك (:أقول

ن الشعر وساخات اجلسم  أل،حفاء الشعر للنظافة والصحةإ و،ثةيذاء ا�تمع بالروائح اخلبيإعصاب وعدم األ

   .مي اجلراثأ خمبريثكالشعر المث إن  ،خترج �ذه الصورة

 )عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل تبكف ،ب والطعامي النساء والطكان تعبد وترك و، النخعينيكعن سو

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ان لك  يف النساء فقد علمت ماكأما قول : إليهتبكف ،كسأله عن ذلي

  ل اللحم كأي )اهللا عليه وآلهصلى (رسول اهللا ان ك يف الطعام فك وأما قول،من النساء

                                                

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٥٧ ص٢ ج:اخلصال) ٢(

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٣١

   .)١(والعسل

أخاه  )عليه السالم(وسف يملا لقي  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

ون كت أن استطعتن إ : فقال،أمرينأيب ن إ : فقال،تزوج النساء بعدي أن ف استطعتكيأخي  اي :قال

   .)٢(ح فافعلي بالتسباألرضة تثقل ي ذركل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صفوان بن مهرانو

ت ي من بعز وجلاهللا  إىل حبأوما من شيء  ،ةميأمة ينفاق قإ مسلم ئفمن حظ امرال أ ،تزوجوا وزوجوا

عين ي بالفرقة سالمب يف اإلرخيت ي من بعز وجلاهللا  إىل ضغمن شيء أبما و ،احك بالنسالمعمر يف اإلي

ه القول من يرر فكد يف الطالق وكو إمنا عز وجلاهللا ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو مث قال ،الطالق

   .)٣(بغضه الفرقة

لعل  )ررك( ،ةميأو�ا كج عن يخترج بالتزو حىت ، متزوجةريغ )ةميأ( ،تيون البؤقائم بش )مةيق( :أقول

   .خذ العدةأو نيوحضور الشاهد  الواقعةرير غبه من جهة طهّاملراد صع

من تزوج أحرز نصف  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٤(خرتق اهللا يف النصف اآلينه فليد

صف املراد بالن أن  والظاهرً،ولذا صار نصفا يف احلواساآلخر شدة الشهوة تقابل التطلبات  :أقول

 نيحراز الثلثإى من الداللة عل ـ  الوسائلكما يف مستدرك ـ اتيوما يف بعض الروا ،سي الدقيداهلن العريف ال

   . يف شدة الشهوة وخفتهانيأنه من جهة اختالف املتزوجك

                                                

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٣٢

 :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا ر فإن تزوجوا(جيمن سنيت التزو فإن تبع سنيتي أن من أحب : قال)١(.   

 أن من أحب :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)املقنعة( د يفيعن حممد بن حممد املفو

   .)٢(بزوجةفليلقاه ً  مطهراًاهللا طاهراى لقي

  

  جي التزوكراهة العزوبة وترك في فصل

 نيتزوج أفضل من سبعهما امليصليعتان كر :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال، القداحعن ابن

   .)٣(ها أعزبيصليعة كر

له يقوم ليهما متزوج أفضل من رجل عزب يصليعتان كر :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال :وقال

   .)٤(صوم �ارهيو

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،صمعن حممد األو

م العزابكرذال موتا)٥(.   

 ث اليح اآلخرةرذل يف  إنه املراد أو ً،لف ولداخيتزوج فلم يمل  ألنه ايرذل يف الدن إنه هل املراد :أقول

   .االنصراف إىل ان الثاين أقربكن إ و،احتماالن ،نياملتزوج إىل نظريما ك  إليهنظري

 :فقال له )عليه السالم(أيب  إىل جاء رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،لقداحعن ابن او

مث  ،ين بت ليلة وليست يل زوجةأيل الدنيا وما فيها و أن حبأما : ال، فقال أيب: قال ، من زوجةكهل ل

  هما رجل متزوج أفضل من رجل يصليعتان كالر :قال

                                                

  .٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٧٧ ص:املقنعة) ٢(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ٤ ص٢ ج:وعالفر) ٥(



١٣٣

رسول قال  :مث قال أيب ،تزوج �ذه :مث قال ريسبعة دنان أيب طاهمث أع ،صوم �ارهيله ويقوم ليأعزب 

   .)١(مكنه أرزق لإهل فاختذوا األ :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ،رآها سرته إذا  من زوجة صاحلةًاريما أفاد عبد فائدة خ :وزاد ،مون القداح مثلهيعن عبد اهللا بن مو

   .)٢(ذا غاب عنها حفظته يف نفسها ومالهإو

ثر أهل النار كأ : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن يرو : قال،نياحلس علي بن عن حممد بنو

   .)٣(العزاب

   .�م بعدم زواجهم وقعوا يف احلرامإف :أقول

   .)٤( متزوجريها غيصليعة ك رنيهما املتزوج أفضل من سبعيصليعتان كر :)عليه السالم(قال و

   .احتماالن ،املبالغة  أوهل املراد العدد :أقول

فطار نفسهم النساء واإلأانوا حرموا عل كمجاعة من الصحابة ن إ :قال )عليه السالم( علي عنو

ترغبون أ :ه فقالأصحابإىل  فخرج ،)صلى اهللا عليه وآله(اهللا م سلمة رسول أ فأخربت ،ليالنوم باللبالنهار و

 ال﴿ : وأنزل اهللا،س مينيفمن رغب عن سنيت فل ،ليلل بالنهار وأنام بالكين آيت النساء وآإ ،عن النساء

 واتقوا اهللا ًباي طًم اهللا حالالكلوا مما رزقكو * نيب املعتدحي ال إنه م وال تعتدواكبات ما أحل اهللا ليحترموا ط

 : فأنزل اهللا،كذلى حلفنا عل نا قدإ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اي : فقالوا،)٥(﴾الذي أنتم به مؤمنون

   .)٧()٦(﴾مكميانأحلفتم واحفظوا  إذا مكميانأفارة ك كذل﴿ :قوله إىل ﴾مكميانأيف  م اهللا باللغوكؤاخذيال ﴿

   .كل ذليبعض تفص )احكالن( و)النذر( تايبكرنا يف كذ :أقول

                                                

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٢٢ ص:الاألعمثواب ) ٤(

   .٨٨ ـ ٨٧: سورة املائدة) ٥(

   .٨٩: سورة املائدة) ٦(

  . ٩١ ص:احملكم واملتشابه) ٧(



١٣٤

  

  هن بهخبارإباب حب النساء المحلالت وحاست في فصل

  سائر اللذاتى ارهن عليواخت

ّ إال ًاري خميانزداد يف اإلي ًما أظن رجال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ديزيعن عمر بن 

   .)١( للنساءًازداد حبا

 حبه زوجته أو ،ةيان يف اجلاهلكما ك ،راهة جنس املرأةكيف قبال  ،املرأةجلنس لعل املراد احلب  :أقول

وحمبة الزوجة  ،خالقيف علم األ قرر ماى عل ،مناءات الفاضلة قابلة لإلكامللحيث إن  نساند اإلي بكذلفإن 

   .داألوال بناء البيت وحسن تربية قوةولفة توجب شدة األ

ّ إال ًمر خريا يزداد يف هذا األًما أظن رجال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمر بن يزيدو

   .)٢(للنساءً حباازداد 

   .مر التشيعلعل املراد �ذا األ :أقول

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، وغري واحدبن كردم عن بكارو

   .)٣( ولذيت يف النساء،جعل قرة عيين يف الصالة :)وآله

ما لذة املرأة فهي أ ،ةيشخص ما أشبه أو البستان إىل النظر أو لكلذة األ فإن )لذيت( :أقول

   .التعقل إىل قربأ وهذا ،ةياجتماع

 ،شيء ألذ أي )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سألنا : قال،ناأصحابعن بعض  ،حسان بن  عليعنو

   .)٤( مباضعة النساءاءيشألذ األ :)عليه السالم (فقال هو ، شيءريغ :فقلنا :قال

  ا يندتلذذ الناس يف ال ما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال ،ل بن دراجيعن مج

                                                

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٣٥

ن للناس حب الشهوات من يز﴿ :عز وجلاهللا قول وهو  ،من لذة النساءثر هلم ك بلذة أاآلخرةو

عندهم من ى تلذذون بشيء من اجلنة أشهين أهل اجلنة ما إو : مث قال،ةيآخر اآل إىل )١(﴾نيالنساء والبن

   .)٢(شراب طعام وال اح الكالن

 :)لى اهللا عليه وآلهص(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عيبن مج عن عمروو

ذهب من قلبها أبداي  ال،كحبأين إ :قول الرجل للمرأةً)٣(.   

ًلما ازداد للنساء حبا ازداد يف كالعبد  :قولي )عليه السالم(عت الصادق مس : قال،العباس أيب عنو

ً فضالمياناإل
)٤(.   

  .)٥(اخلري يف النساءأكثر  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا عمن مسع ،عن يونس بن يعقوبو

ثر من كمة أيصارت الق  النصف الثاين إليهانضمذا إف ،اةيالنساء نصف احل إذ )يف النساء( :أقول

  إليهنضميث يح ،مصراع البابك ،اةيبعاد احلأة املؤثرة يف خمتلف ياالجتماعاهليئة حصول ك ،نيالنصف

نما ا�تمع بثالثة ينار بي بدًل مصراع مثالكولذا  ،أشبه وان واللص وماينع عن الربد واحلمينه إف ،مصراع آخر

   ً.مثال ريدنان

  

  حب النساء في فراطراهة اإلك في فصل

  النساء المحرماتحب م يوتحر

  قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رهكعمن ذ ،مان بن جعفر اجلعفرييعن سل

                                                

   .١٤: سورة آل عمران) ١(

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



١٣٦

لذي لب أسلب ن وناقصات العقول يدفات اليت من ضعيرأ ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)١(نكمن

من ترى رجع البصر هل اف﴿ : خلق اهللا سبحانهكذل إذ ،للنساءالتنقيص  كراد بذلي ال :أقول

   .)٤(﴾مكحسن صورأم فكورصو﴿ ،)٣(﴾ني اهللا أحسن اخلالقكفتبار﴿ و،)٢(﴾فطور

د يري وال ،ديمل محل اجلص واحلدتتح ة الريارة صغيقال هذه س إذا ماك ،ان الواقعي بكراد بذليمنا إو

هو بأمر اهللا  إمنا نينقص الد فإن ،ة املعدة هلماريبكارة الييف قبال الس ،�ااالستخفاف  أو هانتهاإ كبذل

ت يدارة البإن من كتتم ة حىتي�ا خلقها اهللا عاطفونقص العقل أل ، عاد�اأياميف صوم توال صلي  تالبأن 

   .دارةنان من اإلكتمي ران وآمران فاليت مديون يف البكي ال وحىت ،ةيد من ناحاألوالو

فراط إ بل الالزم االعتدال فال ،نسلب لبه لشهوتهي ال أن بجي نساناإلأن  إىل ه ثالثيتنب )سلبأو(

  .طيوالتفر

حدامها إر كتذف﴿ :قال سبحانه ،تهايمنا صارت شهادة املرأة نصف شهادة الرجل لعاطفإو

   .)٥(﴾ىخراأل

ثر من كن االعتباطات اليت تصدر من العاطفي أ أل،يتث اآليما يف احلدك )ارثر أهل النكأ(

ن يخذ باملواز فالالزم األ،هيعرف رواي ث مقطوع الياحلدمث إن  ،ة من هذه اجلهةيثركولعل األ ،العقالين

   .نيا اجلهتتلكة يف ية والعقائديالفقه

  وة فوقف سنى  عل) عليه وآلهصلى اهللا(رسول اهللا مر  :قال ،نياحلس علي بن عن حممد بنو

                                                

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٣: سورة امللك) ٢(

  . ١٤: سورة املؤمنون) ٣(

  . ٦٤: سورة غافر) ٤(

  . ٢٨٢: سورة البقرة) ٥(



١٣٧

ين إ ،نكلباب منن أذهب بعقول ذوي األيت نواقص عقول وديرأ معشر النساء ما اي : مث قالهنيعل

 مارسول اهللا  اي : فقالت امرأة منهن،استطعنت اهللا ما إىل بن، فتقرًثر أهل النار عذاباكن أكنأت يرأ قد

 شاء اهللا ال ن ماكحداإث كمن فتكبيصيض الذي ين فاحلكنينقصان د أما :فقال ،ننا وعقولناينقصان د

   .)١(شهادة املرأة نصف شهادة الرجل إمنا نكن فشهادتكوأما نقصان عقول ،تصوم تصلي وال

عداء للمؤمن زوجة أغلب األ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٢(السوء

   .تهاياق مع عاطفير عن عدم االنسيوهذا حتذ ،كذلك سوايلعداء ا معه وسائر األ�أل :أقول

ف يوهو سحب النساء  ،الفنت ثالثة :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،صبغ بن نباتةعن األو

  فمن أحب النساء،طانينار والدرهم وهو سهم الشي وحب الد،طاني وشرب اخلمر وهو فخ الش،طانيالش

نار والدرهم فهو يومن أحب الد ،ه اجلنةيحرمت عل شربةومن أحب األ ،شهيبعنتفع يمل  ً)أي حب مفرطا(

ب يتم الطبيذا رأإف ،نيب الديوالعامل طب ،نيا داء الديالدن): عليه السالم(ى سيقال ع : وقال،ايعبد الدن

   .)٣(هري ناصح لغريغنه أ واعلموا نفسه فا�موه إىل ر الداءجي

بست  عصي اهللا تعاىل أول ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٤(وحب الراحة ،وحب الطعام ،وحب النساء ،وحب النوم ،اسةيوحب الر ،ايحب الدن ،خصال

                                                

  . ١٢٦ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٥٦ ص١ ج:اخلصال) ٣(

  . ١٦٠ ص١ ج:اخلصال) ٤(



١٣٨

  

  ة يار الجارياستحباب اخت في فصل

  ىها هويله ف أو لها عقل وأدبالتي 

 )عليه السالم( بن جعفرى احلسن موس أبا مسعت :قال ،ثييف حد يريعن عبد اهللا بن مصعب الزب

ان كوى ها هوي فكان لك  اجلواري مارين خك ول،روهنكتذا ر فالئأما احلرا :رنا أمر النساءك وقد تذا،قولي

 ،س هلا أدبيولى وها هي فكان لك  ماكودون ذل ى،نه تتأمر والأن  إىل فلست حتتاج ،هلا عقل وأدب

ان كها مليل فتصرب ع،أدب س هلا عقل واليولى ها هوي فكان لك ماودو�ا  ،مر والنهياأل إىل فأنت حتتاج

   .)١(خضرنها البحر األي وبكنيما بيس هلا عقل وال أدب فتجعل فيولى ها هويس فية ليوجار ،هاي فكهوا

ًزانا معروفايهلن م أن من جهة )روهنكتذا فال( :أقول عرفن بأصلهن ونسبهن ي ث الينما اجلواري حيب ،ً

   .كزان يف ذليهن وشرهن واملري خنساناإل ركذي أن فالالزم ،ن عند السيبكما من األنيأتي�ن أل

  

  اره من صفات النساءيستحب اختيجملة مما  في فصل

 ،انت يل موافقةكت وكصاحبيت هلن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،رخيك الإبراهيمعن 

 ،ك وسركنيدى وتطلعه عل كه يف مالك ومن تشركفسن تضع نيانظر أ :فقال يل ،أتزوج أن وقد مهمت

   :ما قالكواعلم أ�ن  ،حسن اخللق ىلإو رياخل إىل ًرا تنسبكفبً نت البد فاعالكفإن 

   شىتنالنساء خلقن إ أال

  مة والغراميفمنهن الغن

                                                

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ١(



١٣٩

  ىجتل إذا ومنهن اهلالل

  لصاحبه ومنهن الظالم

  سعديظفر بصاحلهن يفمن 

   انتقامس لهي فل)غنبي(عثر يومن 

وامرأة  ،هي الدهر علنيتع اه وآخرته واليدهره لدنى  زوجها علنيولود ودود تع ركفامرأة ب ،وهن ثالث

تقبل   والريثكتستقل ال ،وامرأة صخابة والجة مهازة ،ريخى زوجها علوال تعني خلق  ذات مجال وال م اليعق

   .)١(ريسيال

اح وما يوالصى هي اليت توجد الفوض )ابةخص( ،ةه من املرأة الطاحليانتقام عل أي )انتقام( :أقول

واملراد �ذه املرأة يف قبال  ،اءيشب األي�مز وتع )مهازة( ،شأن هلا به ما اليًتلج دائما ف أي )والجة( ،أشبه

   .�اى بتلينخدع الرجل جبماهلا مث يث يح ،كذلكنها كانت ذات مجال لك  مانياألول نيالقسم

ث ي حكذلكعائلتها  أن ما بسببإو ،بب عدم والد�ا من زوجها السابقما بسإمعرفة العقم مث إن 

   .ًايد زواجها ثانيري مث كتزوجها وطلقها وقد علم منها ذلنه أ ما بسببإو ً،أيضا كذلكون ك�ا تأ

 ريخن إ : فقال)صلى اهللا عليه وآله( النيب نا عندك :قوليمسعته  : قال،عن جابر بن عبد اهللاو

 ،هريغى احلصان عل ،املتربجة مع زوجها ،لة مع بعلهايالذل ،زة يف أهلهايالعز ،العفيفةلودود م الولود اكنسائ

   .)٢(تبذل الرجلكد منها ومل تبذل يري  له مات�ا بذل ذا خالإو ،ع أمرهيوتط اليت تسمع قوله

   .اءيون مع العفة واحلكيالبذل  أي )تبذلك( :أقول

خلت مع زوجها  إذا م اليتك نسائريخ : قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

   .)٣(اءيذا لبست لبست معه درع احلإو ،اءيخلعت له درع احل

                                                

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٤٠

 :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،مان اجلعفرييعن سلو

م اخلمسك نسائريخ، قال ،وما اخلمس :ليق: حل تكغضب زوجها مل ت إذا  اليت،ةيملؤاتنة اينة اللياهل

 وعامل اهللا ال ،عمال اهللاعامل من  ك فتل،بتهيواذا غاب عنها زوجها حفظته يف غ ،ىرضي بغمض حىت

   .)١(بيخي

ى املقبلة عل أي )ةياملؤات( ،المها وسائر معاشر�اكيف  )نةيالل( ،لة مع زوجهايالذل أي )نةياهل( :أقول

   .الزوج

بة يم الطك نسائريخ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن بعض رجاله ،انعن حممد بن سنو

 عامل من كفتل ،ت مبعروفكت أمسكن أمسإو ،أنفقت أنفقت مبعروف إذا  اليت،خيبة الطبيالط ،حيالر

   .)٢(ندمي ب واليخي عمال اهللا وعامل اهللا ال

   .خالق واملعاشرةهي ناضجة يف األ  أي)خيالطب( ،أشبه ما أو ست املنتنةيل )حيالر( :أقول

رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،كوالفضل بن عبد املل ،العال أيب بن ىيحيعن و

   .)٣(فة الغلمةيم العفكنسائ ريخ :)صلى اهللا عليه وآله(

   .حاجته ب للرجل قدريتستج ال ا اجلنس ممايست باردة يف قضايل أي )الغلمة( :أقول

أفضل  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٤(ًلهن مهراقوأ ً،نساء أميت أصبحهن وجها

   أن فضلها فمن األريهة احلسنة وغكدام يف السوق توجد الفا ما :أقول

                                                

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٤١

   .هاري حال ذات صباحة الوجه وغكذلكو ،األول نسانإلاشرتي ي

 ، فمنهن ربع مربع،ة أصنافأربعالنساء  :قال ،)عليهما السالم(ه يأبعن  ،عن جعفر بن حممدو

   .)١( ومنهم غل قمل،رب مقمعكومنهن  ،ومنهن جامع جممع

 )ع مربعيرب(و ، خمصبةرية اخلريثك أي )جامع جممع( :الربقيعبد اهللا  أيب قال أمحد بن :هيبابوابن قال 

 هي عند )غل قمل(و ،اخللق مع زوجهائة يس أي )رب مقمعك(و ،بطنها آخرها ولد ويف راليت يف حج

وهو مثل  ً،ئايذر منها شحي أن أ لهيتهي له فالكأيه القمل فيقع فيوهو غل من جلد  ،الغل القملكزوجها 

   .)٢(للعرب

ا ذإو ،دخلت تلقتين إذا يل زوجةن إ : فقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل وجاء رجل :قال

ن إو ،كري به غكفل لك فقد تكنت �تم لرزقكن إ كهمي ما :ًذا رأتين مهموما قالت يلإو ،عتينيخرجت ش

 وهذه من ًهللا عماالن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال  ً، اهللا مهاك فزادكمر آخرتنت �تم ألك

   .)٣(دي هلا نصف أجر الشه،عماله

املرأة إمنا  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،نابأصحاعن بعض  ،عن عبد اهللا بن سنانو

س خطرها الذهب يفأما صاحلتهن فل ،لطاحلتهن لصاحلتهن وال س للمرأة خطر اليول ،تتقلد قالدة فانظر ما

   .)٤( منهاري الرتاب خ،ابرتس خطرها اليطاحلتهن فل وأما ، من الذهب والفضةري هي خ،والفضة

   .تنفع  وهذه تضر وال،ضري نفع واليب الرتا فإن :أقول

                                                

  . ١٢٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٧ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٤٧ ص:األخبارمعاين ) ٤(



١٤٢

  

  ستحب اجتنابه من صفات النساءيجملة مما  في فصل

م بشرار كربخأال أ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قوليمسعته  : قال،عن جابر بن عبد اهللا

غاب عنها  إذا  املتربجة،حيتتورع من قب  اليت ال،م احلقوديالعق ،زة مع بعلهايالعز ،لة يف أهلهايالذل ،مكنسائ

ما متنع كنعت منه متذا خال �ا بعلها إو ،ع أمرهي وال تط،تسمع قوله  ال،حضر إذا احلصان معه ،بعلها

   .)١(ًتغفر له ذنبا  والً،تقبل منه عذرا وال ،و�اكالصعبة عند ر

 ،رة الدنسةفاملقم كشرار نسائ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٢(هريغى  علك اهللو،زوجهاى احلصان عل ،زة يف نفسهايالعز ،لة يف قومهايالذل ،ةياللجوجة العاص

 ري يف خدمة الغكتتهال )كاهللو( ،الصحراء املقفرة عن املاء والعشبك ،خالقعن األ )املقفرة( :أقول

   .ث معهيواحلد

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ان من دعاء ك : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٣(يبيين قبل مشبي من امرأة تشكأعوذ ب :)وآله

ظهر يف آخر الزمان ي :قوليمسعته  : قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني  عن ،صبغ بن نباتةعن األو

ت، يف الفنت خارجان ي من الد،ات متربجاتياشفات عارك نسوة ،منةرواقرتاب الساعة وهو شر األ

   .)٤( يف جهنم خالدات،مستحالت احملرمات ،اللذات إىل الشهوات، مسرعات إىل داخالت، مائالت

                                                

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١٤٣

رسول اهللا عن  ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن الصادق ،طلحة أيب عن حممد بنو

 :قال ،خضراء الدمن ما ورسول اهللا اي :ليق ،م وخضراء الدمنكايإ : قال للناس)صلى اهللا عليه وآله(

املرأة احلسناء يف منبت السوء)١(.   

ل بدون مالحظة يالحظون املنظر اجلمي مناإالناس  أن والغالب ،مجع دمنة هي املزبلة )الدمن( :أقول

مر واأل ،واملراد مبنبت السوء مثل العهر وحنوه ،كذلك يف منبت السوء ًأيضالة ي اجلمريال فاملرأة غإو ،األصل

   .داألوالمها يف رية والعرق هلما تأثيالرتبأن ّ إال ًايلكن يك ن ملإو

 :قال ،ال :قلت ،د تزوجتيز اي :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال يل  : قال،د بن ثابتيعن زو

وال تزوجن مخسا ،كتزوج تستعف مع عفتً، قال ،ومن هن :ديقال ز: وال ، وال هلربة،تزوجن شهربة ال 

 أما الشهربة ً،ألستم عربا :قال ،رسول اهللاا يًئا يقلت ش ما عرفت مما :ديزقال  ،ً وال لفوتا،درةيه وال ،ةرب�

 ،درة فالعجوز املدبرةيوأما اهل ،مةية الدمريوأما النهربة فالقص ،لة املهزولةيوأما اللهربة فالطو ،ةيفالزرقاء البذ

   .)٢(كريوأما اللفوت فذات الولد من غ

  

  جيلتزولش يار نساء قرياب اختاستحب في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد بن عثمان

هن لزوجري وخ،ولدى أحناهن عل ،شينب الرحال نساء قرك نساء رريخ)٣(.   

   .ك ذل وما أشبه) من انتعلريخ(و ،)ى من مشريخ(وهذا مثل  ،مجع رحل )الرحال( :أقول

                                                

  . ٩١ ص:األخبارمعاين ) ١(

  . ٩١ ص:األخبارمعاين ) ٢(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٤٤

  أم هاين بنت)صلى اهللا عليه وآله( النيب خطب :قال ،)عليهما السالم(عن أحدمها  ،ريبص أيب عنو

رسول فقال  ،امرأة فارغة الإ كصلح لي وال ،تاميين مصابة يف حجري أإرسول اهللا  اي :فقالت ،طالبأيب 

زوج يف ذات ى على أرع وال ،ولدى عل أحىن ،شيبل مثل نساء قرب اإلكر ما :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)١(هيدي

  .)صلى اهللا عليه وآله( ف أخذها الرسوليكف ،ره أخذ اللفوتك ذاإ :قالي ال :أقول

 ً،أيضا ولذا تزوج العاقر ،ًه غالبا هلدف البالغجيان تزوك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  :قاليألنه 

   .نوان استثنائيمن جهة ع  ال، ويف نفسهاألصلى مر علره األكمنا إو

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،عورعن احلارث األو

هريغى احلصان عل ،ون لزوجهاا� ،الدهنووأرمحهن بأ ، ألطفهن بأزواجهن،شيم نساء قرك نسائريخ، 

   .)٢(متنع اليت ال :قال ،ونوما ا� :قلنا

   .ة مع الزوجياملؤات أي ،مقابل احلصان )ا�ون( :أقول

صلى اهللا ( النيب عن ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن الرضا ،د اهللا بن علييعن عبو

   .)٣(سبيب ونسيبّ إال امةيوم القيصهر منقطع ول نسب ك : قال،)عليه وآله

جل التفاف  ألكوذل ،كهناى راعيبه ل املتص والسبب )صلى اهللا عليه وآله(النيب قرابة ن إ  أي:أقول

   .)٤(﴾ودة يف القرىبامل﴿حاله حال  ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب الناس حول

  

  ار ياستحباب اخت في فصل

   الحافظة لنفسها ومال زوجها،عةيالزوجة الصالحة المط

   ،ؤمنهن املياسب علحي اء اليثالثة أش : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليب

                                                

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢١٧ ص:شيخ ابن المايلأ) ٣(

  . ٢٣: سورة الشورى) ٤(



١٤٥

   .)١(صن �ا فرجهحيوزوجة صاحلة تعاونه و ،لبسهيوثوب  ،لهكيأطعام 

الثة مثل ثبل حساب هذه ال ،ل شيء حسابكال ففي إو ،رياحلساب العس أي )اسبحي ال( :أقول

 نسانل لوازم اإلكال فإ و،الثة من باب املثالثولعل ال ،أشبه ما ل شهر أوكه أول يس مهندسيحساب الرئ

   ). ويف الشبهات عتاب، ويف حرامها عقاب،ففي حالهلا حساب( ،كذلكمها ريب وغك واملرنكمن املس

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا رجل ى أت : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

احلة مثل مثل املرأة الص إمنا :وقال ،كدايتربت ن يبذوات الد يكح وعلكنعم ان :فقال ،احكستأمره يف الني

   .)٢(هيرجلى حدإض يباأل :قال ،عصموما الغراب األ :قال ،هيقدر علياد كي عصم الذي الالغراب األ

 وعمل األرضده يف العمل يف يالزارع والعامل وحنومها ترتب  فإن ،ة عن السعادةيناك )تربت( :أقول

   .كفهو دعاء بذل ، مستحباألرض

 غضبت أون إ م اليتكنسائ ريخ : قال،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن ،ل بن دراجيعن مجو

صلى اهللا ( النيب انكو :قال ،عينى ترض تحل بغمض حىتكأ  الكديدي يف ي :غضبت قالت لزوجهاأ

ومن  ً،اعايض ي علونكي ومن مال ً،ربا ي علونيك من ولد كأعوذ بين إاللهم  :قول يف دعائهي )عليه وآله

   .)٣(ثياحلد ركل ماين خلوم ،يبيبين قبل أوان مشيزوجة تش

 ًا من امرأة صاحلةريًئا خيأعطي أحد ش ما :)عليه السالم(قال  : قال،تابهكفراس يف  أيب عن ورام بنو

   .)٤(ذا غاب عنها حفظتهإو ،ها أبرتهيذا أقسم علإو ،رآها سرتهإذا 

                                                

  . ٢٢٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٢٢٧ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٣ ص:تنبيه اخلواطر) ٤(



١٤٦

أفاد عبد  ما :قال ،)عليهما السالم(الرضا ى موس علي بن احلسن أيب عن ،ىيحيعن صفوان بن و

   .)١(ذا غاب عنها حفظته يف نفسها ومالهإ و،رآها سرته إذا ،ًا من زوجة صاحلةريفائدة خ

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  لقا : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،هيعن أب ،ريعن حنان بن سدو

 ،ن غاب عنها حفظتهإو ،سرتها  إليهنظر إذا ون له امرأةكت أن  املسلمئمن القسم املصلح للمرن إ :)وآله

   .)٢(وان أمرها أطاعته

   .نسانصلح اإلي ما أي )املصلح( ،مجع قسمة )من القسم( :أقول

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،جليعة اليد بن معاويعن برو

ً جعلت له قلبا خاشعااآلخرة ريا وخي الدنريأمجع للمسلم خ أن أردتإذا  :عز وجلقال اهللا  :)وآله ً، 

غاب عنها يف نفسها  إذا وحتفظه ،ا إليهنظر إذا وزوجة مؤمنة تسره ً،البالء صابراى ًوجسدا عل ،ًراكًولسانا ذا

   .)٣(وماله

 اي كًئا ليهن :نه قال المرأة سعدإ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمر اجلالب أيب عن سعدو

ة يف النساء حلمثل املرأة الصا إمنا ،ًاريثكًا ري خك لقد أعطاني أم احلسكابنتّ إال ًئاي ش اهللاكعطيمل  خنثاء فلو

   .)٤(نيالرجلى حدإض يبوهو األ ،انبعصم يف الغرمثل الغراب األك

  . وهذه كناية عن قلة مثل هذه املرأة،باجلبال فال يتمكن الناس من أخذهيعتصم  أي )االعصم: (أقول

 :قال ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مون القداحيمعن عبد اهللا بن و

   قال

                                                

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٤٧

  أفضل من زوجة مسلمة تسرهسالماستفاد امرء مسلم فائدة بعد اإل ما :)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

   .)١(غاب عنها يف نفسها وماله إذا وحتفظه ،أمرها إذا عهيوتط ،ا إليهنظرإذا 

سعادة من  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٢(املرء الزوجة الصاحلة

دار واسعة  ،ها راحةيثالثة للمؤمن ف : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،معن عن مطر موىلو

 أو ما مبوتإرجها خيوابنة  ،اآلخرةا ويدنأمر الى نه عليوامرأة صاحلة تع ،تواري عورته وسوء حاله من الناس

   .)٣(جيبتزو

   .لة من بعدهيذلى وت هو وتبقمي أن يف قبال )مبوت( :أقول

  

  ج مخالفة الفقري التزوكراهة ترك في فصل

لة فقد أساء يج خمافة العي التزوكمن تر : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،حيد بن صبيعن ول

   .)٤(باهللا الظن

قال  :قال )عليهم السالم(عن آبائه  ،هيعن أب ،عن حممد بن جعفر ،مييوسف التمي حممد عنو

 عز وجلاهللا ن إ ،عز وجلفقد ساء ظنه باهللا العيلة ج خمافة ي التزوكمن تر :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)٥(﴾غنهم اهللا من فضلهيونوا فقراء كين إ﴿ :قولي

   .)٦(مكنه أرزق لإهل فاختذوا األ :)هللا عليه وآلهصلى ا(رسول اهللا وقال  :قال

   .ةيرزقتقدم وجه األ :أقول

                                                

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤ ص٢ ج:عالفرو) ٣(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ٦(



١٤٨

ًاهللا طاهرا مطهرا فلى لقي أن من سره :)صلى اهللا عليه وآله( النيب وقال :لاق  كومن تر ،لقه بزوجةيً

   .)١(عز وجللة فقد أساء الظن باهللا يخمافة العالتزويج 

ً أيضااملرأة  أن ىفخي وال ،وقد سببت املرأة طهارته فهو مطهر ،ا اجلنسيالطهارة من قضا :أقول

   .كذلك

  

  اج والفقريج ولو عند االحتياستحباب التزو في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل جاء رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل

   .)٢(هيفوسع علفتزوج  ،تزوج: لهقال ف ، احلاجة إليهاكفش

 نسانة اليت حتصل لإلياحلالة النفس إىل ضافةباإل ،ل الرزقينة يف حتصيون معكالزوجة ت أن تقدم :أقول

الناس أن  إىل ضافةباإل ، االندفاعكن له ذلكيًان فردا مل كلو  ل الرزق ممايحتص إىل عالته من االندفاعإعند 

   .ثر من ا�ردكل أيساعدون املعي

 ن اليفف الذعستيول﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ،ة بن وهبيعن معاوو

   .)٣(هم اهللا من فضلهيغني تزوجوا حىتي : قال،﴾هم اهللا من فضلهيغني ًاحا حىتكدون نجي

 أن جلتزوج أليوقد  ،جل عدم مال الزواجتزوج ألي  قد الريالفق فإن ،من البطن هذا املعىن :أقول

 ،ليان من التأوكن من الزواج ك فمن مت،ل موردهكل أن والظاهر ،ما تقدمك بسبب الزواجرزقه اهللا سبحانه ي

   .ريان من التفسكن كتميومن مل 

                                                

  . ١٢٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٤٩

 شاب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى أت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب عنو

صلى (رسول اهللا  إىل أعود أن ييستحين ألإ :فقال الشاب ،تزوج :فقال له ، احلاجة إليهاكنصار فشاألمن 

ى فأت ،هيلفوسع اهللا ع :قال ،اهيإفزوجها  ،مةيًيل بنتا وسن إ :نصار فقالرجل من األفلحقه  ،)اهللا عليه وآله

م كيمعشر الشباب عل اي :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال  ، فأخربه)صلى اهللا عليه وآله( النيب الشاب

   .)١(بالباه

   .بسبب زواجهالشاب هذا ى ما وسع علك ،مكيوسع اهللا علي الزواج حىت أي )بالباه( :لأقو

 ،روونه الناس حقيث الذي ي احلد:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال، بن عمارإسحاقعن و

 احلاجة ليه إكىمث أتاه فش ، احلاجة فأمره بالتزوبج ففعل إليهكى فش)صلى اهللا عليه وآله( النيب ى أتًرجالن إ

الرزق مع النساء  :مث قال ،حق هو :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،مره ثالث مراتأ ج حىتيفأمره بالتزو

   .)٢(اليوالع

 ماك ،ملا تقدم هو خارجي يب بقدر مايوتعدد الزواج يف توسعة الرزق غ ،داألوال أي )اليوالع( :أقول

احلال  يف كنعم سبب ذل ،احلال احلاضركوت يعوانس يف البت الي بقّالإو ،تعدد الزوجة أمر عقالئيأن 

جرت يف  فلو ،ةيالزوجة الثان مما خييف النساء من ًمثال األوىلاحلاظر سوء معاملة بعض الرجال مع الزوجة 

   .لةكة احنلت هذه املشيسالمن اإليا�تمع املواز

  

  ج يالتزو في ياستحباب السع في فصل

  نين الزوجيق بيالتفر في يوعدم جواز السع

   ان ممنكمن زوج أعزب  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة بن مهران

                                                

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(



١٥٠

   .)١(امةيوم القي  إليهنظر اهللاي

أفضل  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٢(نهماي اهللا بمعجي اح حىتك يف نني اثننيتشفع ب أن الشفاعات

ستظلون بظل عرش اهللا يثالثة  : قال)عليه السالم(جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  علي بن عنو

   .)٣(ًتم له سراك أو ،أخدمه أو ،رجل زوج أخاه املسلم ،ظلهّ إال ال ظلوم يامة يوم القي

من  ،امةيوم القيم  إليهاهللانظر ية أربع : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة بن مهرانو

   .)٤(ًزوج عزبا أو ،أعتق نسمة أو ،أغاث هلفان أو ً،أقال نادما

نهما يمع بجي  حىتني مؤمننيج بيومن عمل يف تزو :قال ثييف حد )صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

ل خطوة كه بان لكو ،اقوتيل امرأة يف قصر من در وك ،ني ألف امرأة من احلور الععز وجلزوجة اهللا 

 امرأة نيومن عمل يف فرقة ب ،ام �ارهايلها وصيام لي ق، عمل سنةكلم �ا يف ذلكلمة تكل كب أو خطاها

 ،لف صخرة من نارأرضخه بي أن اهللاى ًان حقا علكو ،اآلخرةا ويضب اهللا ولعنته يف الدنغه يان علكوزوجها 

ه يوحرم اهللا عل ،اآلخرةا وي ولعنته يف الدنوجلعز ان يف سخط اهللا كفرق ينهما ومل يب  يف فساد ماىومن مش

   .)٥(وجهه إىل النظر

كل كل بدن باأللتذ ية لدبدان املتعدن األيوكهلا قوة ت اآلخرةيف وج رالون كت أن بعدي ال :أقول

ده وفرجه ي من جهة مالمسة نساناإلبدان مبنزلة أعضا البدن كما يلتذ  فتكون تلك األ،والشرب والزواج

   .ك ذلريغ إىل ،جله لزوجتهووجهه ور

                                                

  .٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٩ ص١ ج:اخلصال) ٣(

  . ١٠٦ ص١ ج:اخلصال) ٤(

  . ٤٩ ص:الاألعمعقاب ) ٥(



١٥١

ة ريثك حال القصور الكذلكو ،دةيات عديزواج املتعددة اليت وردت يف روا ملاذا هذه األ:قالي فال

 ًاانك منيأربعف يف وقت واحد يف ينه أضأو ،حضر جنازة نفسه )عليه السالم(ًا يعل أن وقد ورد ،سرةألاو

 ،ك ذلريغ إىل ،لةيل لكثر�م ى كموات عللة أول األيضرون لحي )هم الصالة والسالميعل(�م أو ،حضرها

   .التآللوف اأمن رج خي يف احلال احلاضر الصوت الواحدنرى وحنن 

  

   األصلمة يركار الزوجة الي استحباب اختيفصل ف

  هميج فيفاء والتزوكج األيوتزو ،المحمودة الصفات

إمنا  :قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت : قال،هأصحابعن بعض  ،انكعن عبد اهللا بن مس

أما  ،تهنحلس للمرأة خطر ال لصاحلتهن وال لطايل :قولي ومسعته :قال ،ما تقلده إىل  فانظر،املرأة قالدة

س الرتاب يوأما طاحلتهن فل ، من الذهب والفضةريبل هي خ ،س خطرها الذهب والفضةيصاحلتهن فل

   .)١( منهاريخطرها بل الرتاب خ

اختاروا  :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٢(نيعياخلال أحد الضج فإن ،مكلنطف

معناه لزوم مالحظة أخ الزوجة  )اختاروا( ،ةيلكالللكربى ات يحد الصغران أليب )ن اخلالإف( :أقول

 ألنه ًئا ا�م الزوجيان سكذا إ فً، و�اراًاليًرا مع الزوج لون معاشكيًخ هلا غالبا األ فإن ،فقط، ال الزوجة ًأيضا

   . حفظ الزوج عن اال�ام بل رفعتهكًان حسنا سبب ذلكن إ و،لهيخل

  هم واختاروا يحوا فكفاء وانكحوا األكأن :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال

                                                

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(



١٥٢

   .)١(مكلنطف

   .فوءكوتزوجوا ال ،فوءك للمكعطوا بنتأف ،فوءكفوء للكعطوا الأ أي :أقول

 :لي ق،م وخضراء الدمنكايإها الناس يأ :ًبا فقالي خط)صلى اهللا عليه وآله( النيب قام :لاسناده قإوب

   .)٢(وءساملرأة احلسناء يف منبت ال :قال ،خضراء الدمن  وما)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اي

الناجي من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :ل قا،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن الثمايلو

   .)٣( مؤمنات الرضا،افرات الغضبك�ن أل :قال ،ومل :ليق ،ومن النساء أقل وأقل ،ليالرجال قل

 نسانقول اإليما ك ،ثر يف النساءكبة أكاملر بح مجاح العاطفةكات ليأمثال هذه الروا أن تقدم :أقول

 إىل ان أقربكنبه من يمنا إ و،ع واحديم يف اجلمكاحل فإن ،جتنب ال أو تغضب اجلنب ال أو ملن حالته الغضب

   .االنزالق

والباه يف  ،الشجاعة يف أهل خراسان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بن عمران ىيحيعن و

   .)٤(مكوا لنطفريفتخ ،والسخاء واحلسد يف العرب ،أهل بربر

 كت لذلءة جايون الرواكت أن بعدي وال ،نةكمزمنة واألالف األلناس ختتلف باختاطبائع  :أقول

تزوج من البلد الذي ي ف،من زوجته وأوالده من الصفات احلسنةد يري ماذا نساناإلى ري أن اريعملفا ،الزمان

   .ك ذلريغ إىل ،كذلكة ريمن العش أو ديري ناسب ماي

                                                

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٥٣ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١٥٣

  

  نها ولصلة الرحميج المرأة لدياستحباب تزو في فصل

  جمالها أو جها لمالهايهة تزوراكو

ملاهلا  أو تزوج الرجل املرأة جلماهلاإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مكعن هشام بن احل

   .)١(رزقه اهللا املال واجلماللدينها ذا تزوجها إو ،كذل إىل لكو

وقد  ،بها ونعمتًانت أصبحهن وجها فك فإن خالق يف املرأةن واأليالحظ الدي قد نساناإل :لوقأ

ن ي ذات الدرياملرأة غ أن ومن املعلوم ،خالقن واألي عدم االهتمام بالدكذل الحظ املال واجلمال ومعىني

أيت ياملال  فإن )رزقه اهللا( ،حظه من هذا الزواج  هوكذل إذ )لكو( ،لك املشانسانخالق تسبب لإلواأل

 ،وااللتزام بالنظافة ،بةيل الطكأمن امل ،ةيسالمن اإليوازأيت من االلتزام بامليواجلمال  ،د والتعب والتعاونكبال

 نكمينعم  ،لةيست مجيوهي ل لةي�ا تتحول مجأراد به ي وال ،ك ذلري وغكوالعطر والسوا ،تيوالنظام يف الب

   ً.أيضايب يون شيء غكيأن 

 )ه وآلهصلى اهللا علي(يب نلارجل ى أت :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٢(كداين تربت ي بذات الدكيح وعلك ان:)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال  ،احكستأمره يف الني

   ).كدايتربت ( تقدم معىن :أقول

د ماهلا يريمن تزوج امرأة  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال، بن عمارإسحاقعن و

   .)٣( املالكذل إىل أجلأه اهللا

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،د العجلييرعن بو

  تزوج 

                                                

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٥٤

 ، إليهله اهللاكله وّ إال تزوجهايومن تزوجها ملاهلا ال  ،بحي ها مايف ريجلماهلا مل ّ إال تزوجهاي امرأة ال

   .)١(نيم بذات الدكيفعل

سبب ي مما ك وذل،الرجلى تتدلل عل ا أخذت جلماهلا�أاملرأة اليت تعرف  فإن )بحيما ( :أقول

   .تهءساإ

صلى اهللا عليه (النيب ن إ :حدثين جابر بن عبد اهللا : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ديعن برو

نها يومن تزوجها لد ،رهكيها ما يفى ومن تزوجها جلماهلا رأ ، إليهله اهللاكمن تزوج امرأة ملاهلا و : قال)وآله

   .)٢(ك له ذلمجع اهللا

عليه ( نيد العابدي سنياحلس علي بن قال :قال ،)عليه السالم( نياحلس علي بن عن حممد بنو

  .)٣(كمن تزوج هللا ولصلة الرحم توجه اهللا بتاج املل :)السالم

ه شيء منها مل ين فكيمخس خصال من مل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن درستو

واخلامسة وهي  ، والرابعة حسن اخللق،اءية احلثوالثال ،رية التدبيوالثان ،أوهلا الوفاء ،متع مستريثكه ين فكي

زل ناقص يمخس خصال من فقد واحدة منهن مل  :)عليه السالم( وقال ،ةيجتمع هذه اخلصال احلر

 ،يف الرزقومن الثالثة السعة  ،منة األيوالثان ،فأوهلا صحة البدن ،مشغول القلب ،ل القلبي زا،شيالع

 ،س الصاحليواجلل ،والولد الصاحل ، الزوجة الصاحلة:قال ،س املوافقينوما األ :قلت ،س املوافقينوالرابعة األ

   .)٤(ة وهي جتمع هذه اخلصال الدعةمسواخلا

الواقع  أن  ومن الواضح،هواءده الشهوات واأليتق ال ألنه ،لةيعمل حسب الواقع والفضي )احلر( :أقول

  .هاير فكذية وما مل ير يف هذه الرواكما ذ ،اتريمع اخلجموالفضيلة 

  ويف  ،شهينغص عي بشيء ًون مشغوالكي ال أن )الدعة(

                                                

  . ٢٢٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٢٢٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ١٢٤ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٣٦ ص١ ج:اخلصال) ٤(



١٥٥

   .وامنحين حسن الدعة ،وال تفتين بالسعة :)عليه السالم(  السجاداإلمامدعاء 

ًاء يًاد به فخرا ورأرنه أ ري مبال حالل غًح امرأة حالالكمن ن :قال إنه )صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو
ها يه فب يهويمث  ، جهنمريشفى  وأقامه بقدر ما استمتع منها علً، وهواناًذالّ إال كزده اهللا بذلي مل ًومسعة

   .)١(ًفاي خرنيسبع

   .ورة حمرمةكمور املذانت األك إذا ماي فكذل أن الظاهر ) جهنمريشفى عل( :أقول

ة ريثكانت ك و،كحب ذلأ ال :فقال ،ج امرأةيه يف تزو استشارًرجالن إ :)عليه السالم( نيعن احلسو

فقال  ،افتقر ىتحلبث الرجل يوتزوج �ا فلم  )عليه السالم( نيفخالف احلس ً،ثراكمً أيضاان الرجل كو ،املال

 كيعل :مث قال ، منهاًاري خكعوضياهللا  فإن ،لهاين فخل سب اآل،كيقد أشرت عل :)عليه السالم( نيله احلس

   .)٢(بحيمنها ما ى ر ماله وولدت له ورأث كسنة حىتى جها فما مضفتزو ،بفالنة

عليه ( نيشر احلسيمل  ّالإو ،فضلأان الطالق كث يحب ،ق بهيانت ال تلكاملرأة  أن الظاهر :أقول

   .ه بالطالقيعل )السالم

   .)٣(هي علًمن تزوج امرأة جلماهلا جعل اهللا مجاهلا وباال :)عليه السالم(قال و

   .ما تقدمكزواج عاطفي ال عقلي نه  أل:أقول

  

  ج المرأة العاقريراهة تزوك في فصل

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل جاء رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنان

   ،نها عاقركنها وليت مجاهلا وحسنها وديرض  قدابنة عم يل يلن إ يا نيب اهللا :ال فق)عليه وآله

                                                

  .٤٦ ص:الاألعمعقاب ) ١(

  .١٩٣ ص:اخلرائج) ٢(

  .٣٢ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٣(



١٥٦

 أن ف استطعتيكا أخي ي :أخاه فقال يلق) عليه السالم(عقوب يبن وسف ين إ تزوجها ال :فقال

ح ي بالتسباألرضة تثقل ي ذركون لكت أن استطعتن إ :أمرين فقالأيب ن إ :فقال ، بعديءتزوج النسا

اء وءتزوج س : فقال له،كله مثل ذلفقال  )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل من الغدرجل وجاء  :قال ،فافعل

 :قال ؟اءوء ما الس)عليه السالم(يب عبد اهللا فقلت أل : قال،امةيوم القيمم م األكاثر بكين مإف ً،ولودا

   .)١(حةيالقب

ما ك ، من العاقر مع اجلمالريالولود مع القبح خ أن نيبي أن رادأ )صلى اهللا عليه وآله( النيب :أقول

   .ةاألخرية ييف الروايأيت 

 )عليه السالم( أيب م عندؤروا الشكتذا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع ،حيعن خالد بن جنو

   .)٢(وعقم رمحها ثرة مهرهاكم املرأة فؤش  فأما، يف املرأة والدابة والدار،م يف ثالثؤالش :فقال

   .لةك املشنسانسبب لإليما  )مؤالش( :أقول

 إذا السوداء أن اعلموا :)ليه السالمع( قال :قال ،)عليه السالم( نياحلس علي بن عن حممد بنو

   .)٣(من احلسناء العاقر ّ إيل أحبًانت ولوداك

  

  ن حسناءكن لم تإج ويار الولود للتزوياستحباب اخت في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

امةيوم القيمم م األكباهي بأين إف ً،لة عاقرايناء مجزوجوا حست وال ً،ولوداًا ركتزوجوا ب)٤(.   

  رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،يمان بن جعفر اجلعفريعن سلو

                                                

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٢٦ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٥٧

م كين مباه بإ فً،لة حسناء عاقرايوال تزوجها مج ً،اء ولوداوءتزوجها س : لرجل)صلى اهللا عليه وآله(

) عليه السالم( إبراهيمضنهم حي ،بائهمستغفرون آليالولدان حتت العرش  أن  علمت أما،امةيوم القيمم األ

   .)١(وعنرب وزعفران كهم سارة يف جبل من مسيوترب

كان ذا مات إو ،بًا لألريان خك ذا بقي الولدإف ،وتون قبل البلوغمين يالذ أي )ن الولدانإ( :أقول

   .ًا لهريخ

عبد اهللا أيب  إىل وتكش : قال، عمن حدثه،ل بن عبد اخلالقيمساعإعن  ،عن أمحد بن عبد الرمحنو

ون كت أن يكوال عل ،ت العراق فتزوج امرأةيأتإذا  :فقال يل ،يل ولد وأنه ال ، قلة ولدي)عليه السالم(

   .)٢(ًثر أوالداك�ن أإها قبح فيامرأة ف :قال ،اءوء وما السكجعلت فدا :قلت ،اءوءس

  

  جير للتزوكار البياستحباب اخت في فصل

صلى (رسول اهللا قال  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،آل سام  موىلنيأع بن ىعلعن عبد األ

   .)٣(ب شيء أفواهاي�ن أطإ ف،اركبتزوجوا األ :)اهللا عليه وآله

أما  ً،وأفتح شيء أرحاما ،) خ لًحالماأ( ًافخالأوأدر شيء  ً،وأنشفه أرحاما :ث آخريويف حد :قال

 :عز وجلقول اهللا يف ،نةباب اجلى ا عليظل حمبنطي ،بالسقط امة حىتيوم القيمم م األكباهي بأين أمتم عل

 ،هيائتين بأبو :ةكمن املالئمللك   وتعاىلكقول اهللا تباريف ،ىبواي قبلأدخل ي  ال أدخل حىت:قولي ف،ادخل

   مر �مافيأ

                                                

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٥٨

   .)١(ك هذا بفضل رمحيت ل:قوليف ،اجلنةإىل 

 يف اجلوارح تأخذ وءعضاامنة يف األكالغدد ال إذ ،ل شيء يف بد�اك ريتزوجت تغ إذا رأةامل :أقول

 أي ً)رمحاانشفه ( ،ذهب بسبب لعابات الغدد ونشوفة املوضعيارة كان من البكب الفم الذي يفط ،الرشح

ال  ،لشبابيف حالة ا �ا بعدإث يدي حثال )خالفواأل( ،كرطوبة لرشح الغدد هنا إىل تبدليمدخل الرحم 

 ضافةهذا باإل ،الثيبخبالف  ديلتطلب الرحم الشيء اجلد ً)رحاماأ( ،قل درهاياليت ذهب شبا�ا فكالثيب 

   .ةير يف الرواكخر مل تذأا يمزاإىل 

  

  ار ياستحباب اخت في فصل

  جي المربوعة للتزوناءي العالسمراء العجزاء

عليه (أمري املؤمنني قال  : قال،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب  عن،عن بعض رجاله ،ميشأ ابن كعن مال

   .)٢(رهتها فعلي مهرهاك فإن ،ناء عجزاء مربوعةي ع مسراءتزوجوا :)السالم

 ،كورام بذوات األكيعل :قوليمسعته  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،ةريعن عبد اهللا بن املغو

   .)٣(فا�ن أجنب

   .)٤(ح عجزاءكحت فانكنإذا  :)عليه السالم( الرضا قال يل : قال،عن أمحد بن حممد بن عبد اهللاو

  ة يمن باب القض أيتية وما يورات يف هذه الرواكبعض املذ :أقول

                                                

  . ٣٤ ص٧ ج: وسائل الشيعة)١(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٥٩

 ،وجب التضاربينها مبا ين اختالف بكيولذا مل  ً،أيضاة يانك بل وامل،اتي ورود الروانيح أي ،ةينياحل

   .)عي وقت الرتبريمر منل قك(و ،)لولةيل قمر منخسف وقت احلك(ل يبل من قب

  

  ضاء والزرقاءيج البياستحباب تزو في فصل

من سعادة  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،بن صاحل ركعن ب

   .)١(ضاءيب عن امرأة بوثشف الكي أن الرجل

تزوجوا  :)عليه وآلهصلى اهللا (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

   .)٢(منيهن اليف فإن الزرق

  

  ج ياستحباب تزو في فصل

  لة الشعري الطو، الحسناء الوجه،كلة الضحويالجم

لة تقطع ياملرأة اجلم : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ه رفعهيعن أب ،القاسم أيب عن حممد بن

   .)٣( �يج املرة السوداءواملرأة السوداء ،البلغم

اض ب والسوداء بسبب االنق، بسبب اللذةنسانج يف اإليقطع البلغم من جهة احلرارة اليت تته :أقول

   .ون بذهاب الرطوباتكناسب املرة السوداء اليت تيماش كث االنيا ح إليهاحلاصل يف النظر

البلغم   إليهاكش إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،ديعن حممد بن عبد احلمو

   كذل فإن ،فاختذها :قال ،ال :قلت :قال ،كة تضحي جاركأما ل :فقال

                                                

  . ٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٦٠

   .)١(قطع البلغمي

سأل عن يتزوج فلي أن مكأراد أحدإذا  :)عليه السالم( قال : قال،نياحلس علي بن عن حممد بنو

   .)٢(نيالشعر أحد اجلمال فإن ،سأل عن وجههايما كشعرها 

رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (ضاعن الر ،صةيعن دارم بن قبو

   .)٣(ًون حسناكي أن ىفعاهلم أحر فإن ، عند حسان الوجوهرياطلبوا اخل :)صلى اهللا عليه وآله(

 أو جابة الطلب من املفرطةإ إىل أقربالناضجة والنفس  ،ل النضج يف النفسيحسن الوجه دل :أقول

   .طةّاملفر

 النظر ، البصرنيلجيثالث  :قال ،)عليه السالم( األولاحلسن  أيب عن ،دي بن عبد احلماهيمإبرعن و

   .)٤(الوجه احلسن إىل  والنظر،املاء اجلاري إىل والنظر ،اخلضرةإىل 

ون كي ف،ف الرطوباتجت كوبذل ،الوجه احلسن إىل ة بالنظريزيج احلرارة الغريسره ما تقدم من � :أقول

   .خبرة خملوط باألري غًفايمسرح النور نظ

  

  ج البنت عند بلوغهايل تزوياستحباب تعج في فصل

من سعادة  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ى،سيعن أمحد بن حممد بن ع

   .)٥(تهييف بابنته تطمث  الأن املرء 

 تاجحيًئا مما ي شكرتي مل  وجلعزاهللا ن إ : قال،سنادهأسقط عين  :ينيلك قال ال،ناأصحابوعن بعض 

  صعد املنرب نه أ اهيإمه يان من تعلكف ،)صلى اهللا عليه وآله( هيوعلمه نبّإليه إال 

                                                

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٢٣٠ ص:األخبارعيون ) ٣(

  . ٤٦ ص١ ج:اخلصال) ٤(

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ٥(



١٦١

ن إ : فقالريف اخلبياين عن اللطتل أيجربئن إ ها الناسيأ :مث قال ،هيعل وم فحمد اهللا وأثىنيذات 

 اركب األكذلكو ،احي أفسدته الشمس ونثرته الر مثارها فلم جتنتكأدر إذا ،الشجرى ار مبنزلة الثمر علكباأل

 فقام : قال،�ن بشرهن الفساد أليؤمن عليال مل إ و،البعولةّ إال هلن دواءفليس  النساء كدري ن ماكأدرإذا 

: فقال ،فاءكاأل ومن : فقال،فاءك إأل:فقال ، فمن نزوج)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ا ي : رجل فقالإليه

   .)١(فاء بعضكأاملؤمنون بعضهم  ،فاء بعضكأ املؤمنون بعضهم

صلى اهللا عليه ( النيب ىل علينزل جربئ :قال ،)عليه السالم( عن الرضا ،الرضا ون موىلّيح أيب عنو

ر كوذ ،الشجرى ار من النساء مبنزلة الثمر علكباألن إ :قولي السالم وكؤقري كا حممد ربي : فقال)وآله

ها يأ :مث قال ،نديكسود الطلب املقداد بن األعبد املبن  ريزوج ضباعة بنت الزب نزل حىتيمث مل  :حنوه وزاد

   .)٢(احكتضع النيزوجت ابنة عمي املقداد ل إمنا الناس

خوة يف أ ني جعل املؤمنسالمن اإلكل ،انت بعض العشائر ترتفع عن بعضكة ينه يف اجلاهلإف :أقول

   .مهارياح وغكالدم والن

السباع ن إ :المهكيف بعض  )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم : قال،ه رفعهيبعن أ ،عن ابن مجهورو

   .)٣(ن النساء مههن الرجالإو ،ا�مهها بطو

 ،ات السابقةيفراط يف حبهن يف بعض الروامن اإلالتحذير ولذا وقع  ، مهه املرأةًأيضاالرجل  :أقول

تها يون املرأة لعاطفكت أن نكمينعم  ،نخدعيال  أن رجلالى وعل ،كال تنهم أن املرأةى ه عليواملراد هنا التنب

   .تهيان عقالنكمل  به من مهه �اًمها ثركأ

                                                

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٦٢

 الشهوة عشرة عز وجلخلق اهللا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،صبغ بن نباتةعن األو

ًوجزءا واحدا يف الرجال ،تسعة أجزاء يف النساءفجعل أجزاء  اء يهن من احلي فعز وجل ولوال ما جعل اهللا ،ً

   .)١(ل رجل تسع نسوة متعلقات بهكان لكقدر أجزاء الشهوة لى عل

ولعل الثاين أقرب  ، احتماالن،العدد أو الوهل التسعة من باب املث ،ة املرأةيعاطفى هذا مقتض :أقول

تعدد ث يح ،اءيواملسقط للح ح لالختالطيوقد ثبت هذا الشيء يف الغرب املب ،السابقةالروايات نة يبقر

   .مجلة من الرجال إىل الت بالنسبةياخلل

   .بامرأةمتعلقني قد جند عدة رجال  :قالي فال

   .ريثكسه فك نادر خبالف عكذل :قاليألنه 

 ،بضع اثين عشرعطني أالنساء ن إ :قوليمسعته  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن ضريسو

   .)٢(وصرب اثين عشر

جعل للمرأة صرب  عز وجلاهللا ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،مار بن عإسحاقعن و

   .)٣(انت هلا قوة شهوة عشرة رجالكذا هاجت إ ف،عشرة رجال

تسعة بالرجل ى فضلت املرأة عل :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :قال ،ريصب أيب عنو

   .)٤(اءيها احليعلى ن اهللا ألقك ول، من اللذةنيوتسع

  تصرب  أن اهللا جعل للمرأةن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن مسعدة بن صدقةو

                                                

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٦٣

   .)١(ذا حصلت زادها قوة عشرة رجالإف ،صرب عشرة رجال

   .ما تقدمكمن باب املثال  أو صنف إىل شارةإث يل حدك و،تلف الناس يف الشهوةخي :أقول

ال  أن من سعادة الرجل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،نياحلس علي بن عن حممد بنو

   .)٢(تهيب يف ض ابنتهيحت

  

  ت يالب في استحباب بقاء المرأة في فصل

  الرجال ها أحد منيدخل علير حاجة وال يفال تخرج لغ

ال من خلق الرج :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن وهب

معاشر  ايم كأحبسوا نساء ف،مهها يف الرجال مناإ وخلقت املرأة من الرجال و،األرضمههم يف  مناإ واألرض

   .)٣(الرجال

 ،)عليه السالم(وعلي  )صلى اهللا عليه وآله(تفسر مبا عمله الرسول  أن بجيورة كات املذيالروا :أقول

واحلجاب وما العفة منا املراد �ا إو ،هاريوعظة وغضرن اجلماعة واحلج واجلهاد واملحيالنساء كانت ث يح

   .فراطاإل إىل عدل ذهبيمل  إذا ل احلمل الذييجل تعدات أليمنا الشدة يف بعض الرواإو ،أشبه

 يف )عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريثكالرمحن بن  عن عبدو

فف كوا ،الوهن إىل وعزمهن ،فناأل إىل هنيرأ فإن ، ومشاورة النساءكايإ :)معليه السال(احلسن  إىل رسالته

س خروجهن بأشد ي ول،ابي وهلن من االرتك لريشدة احلجاب خ فإن ،اهنيإ كهن من أبصارهن حبجابيعل

   ،هنيوثق به عليمن دخول من ال 

                                                

  . ٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٣ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٦٤

   .)١( من الرجال فافعلكريعرفن غيال  أن ن استطعتإف

هذه  أن كوال ش ،ةيمور املنزلون االستشارة يف األكت فقد ،ة النساءي تابع لعاطفًأيضاهذا  :أقول

ا يقضا فإن ،ل أهله بشهوتهكأيواملنافق  ،ل بشهوة أهلهكأين املؤمن إ :ثيويف احلد ،االستشارة حمبوبة

ة يويف اآل ،د وما أشبه هلا دور يف املشورةاألوالون ؤثات وشنها والفراش واألكسيات الدار اليت يخصوص

زهد ناسب ي ال ماى فرأ )عليه السالم( اإلمامى الراوي دخل علن إ :ثي ويف احلد،)٢(﴾وتشاور﴿ :ةميركال

   .اتيده املتتبع يف الرواجي مما ك ذلريغ إىل ،)هلت األين هذا بإ( :)عليه السالم( فقال ،اإلمام

منا إ و،معهن حسنة شارة حىتاالست أن كش وال ،مور الرجالأه من يشأن �ن ف ما ال ون يفكيوقد 

ًررا كمع النساء م )صلى اهللا عليه وآله(وقد استشار الرسول  ،نساق مع عواطفهني  النساناإل أن الم يفكال

ث يوح ،االحنراف العاطفي أي فنأ إىل هنيث العلة بأن رأير يف هذا احلدكوقد ذ ، إليهملاعما سبق اإلك

   .زان مستقر هلاين العاطفة ال مأل ،األوللرأي اى على تبق  ال،وهن إىل ة فعزمهنيالعاطف

ى عل أو ابنتهى أتاه ختنه عل إذا )عليه السالم(عبد اهللا  أبو انك : قال،ب رفعهيعن نوح بن شعو

   .)٣(فا املؤنة وسرت العورةكًمرحبا مبن  :قوليجلسه مث أخته بسط له رداه مث أ

 فاسرتوا العورة ،النساء عي وعورةإمنا  :)معليه السال( قال : قالاحلسني، علي بن عن حممد بنو

   .)٤(وتكواسرتوا العي بالس ،وتيبالب

  فضل ن األمف ،لعبون بالنساءي نيعيًا من الشباب املاريثكن إ )عورة( :أقول

                                                

  . ٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٣٣:  سورة البقرة)٢(

  . ٧ص ٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١٦٥

الم كم يف اليتستق املرأة ال أن ماك ،جواءت يف مثل هذه األيعدم ارتباطهن �م وعدم اخلروج من الب

   .هايظهر عي ال وت حىتكالسى بها عليفضل تدرفمن األ ،هايبة علبل العاطفة غال

رسول نا عند ك :قال )عليه السالم( علي  عن،هيالبن بابو )عليها السالم(تاب أخبار فاطمة كمن و

 إىل فرجعت ،تفرقنا لنا حىتك كنا بذليي فع، للنساءريشيء خ أي أخربوين : فقال)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

س أحد منا علمه وال ي ول)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فأخرب�ا بالذي قال لنا ) ها السالمعلي(فاطمة 

صلى (رسول اهللا  إىل فرجعت ،راهن الرجال ين الرجال واليري ال أن  للنساءريخ :ين أعرفهكول : فقالت،عرفه

ن يري ال أن  هلنري خ، للنساءريشيء خ أي  سألتنا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  اي : فقلت)اهللا عليه وآله

 ،)عليها السالم (فاطمة :فقلت ، فلم تعلمه وأنت عندي،كمن أخرب :فقال ،راهن الرجالي الرجال وال

   .)١(مينبضعة فاطمة ن إ : وقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  كفأعجب ذل

 أن ثيحاداملراد �ذه األو ،)عليها السالم(ظهر فضل فاطمة يل )عليه السالم( اإلماموت كس :أقول

ان ك اإلمام أن كش  وال،لية بتفصيسالمتب اإلكرناه يف بعض الكما ذكون املرأة مطلقة السراح كت ال

الالزم  أن ومن الواضح ،)هايسالم اهللا عل(أراد ظهور دور فاطمة  )صلى اهللا عليه وآله(نه كمر ولعرف األي

ان كما كتها من وراء احلجاب يس املراد عدم رؤيول ،سك العكذلكتري نفسها للرجال و ال أن املرأةى عل

   .ىفخي ما الكف السند يث ضعيمث احلد ،)صلى اهللا عليه وآله( ًمتعارفا منذ زمن الرسول

  

  فو المؤمنةكالمؤمن  أن  فيفصل

ين إ : فقال له رجل)عليه السالم(جعفر  أيب نت عندك :قال ،ثييف حد محزة الثمايل أيب عن

 فقال ،راين لدماميت وحاجيت وغربيت وازدفردين ورغب عينفالنة رافع ابنته  أيب  فالن بنكموال إىل خطبت

    إليهذهب فأنت رسويلا :)عليه السالم( جعفرأبو 

                                                

  . ١٤٠ ص:كشف الغمة) ١(



١٦٦

ج منجح بن ّزو :)عليهم السالم (طالب علي بن أيب  بننياحلس علي بن  حممد بنكقول لي :فقل له

  .ترده وال ، فالنةكاح موالي بنتير

 أتى ،جويرب:  كان من أهل اليمامة يقال لهًرجالن إ :)عليه السالم( جعفر أبو مث قال :قالن  أىلإ

ًما حمتاجا يًا دمري قصًان رجالكو ،هإسالمفأسلم وحسن  سالم لإلً منتجعا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ً

وم يرب ذات يجو إىل  نظر) وآلهصلى اهللا عليه(رسول اهللا ن إ و:قال أن ىل إان من قباح السودانكو ،ًايعار

رجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، ف لو تزوجت امرأة فعففت �ا ربيجويا  :ه فقال لهية علّرق برمحة له و

 من حسب وال  فواهللا ما،رغب يفيمي من أ بأيب أنت و)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ا ي :فقال له جويرب

اهللا قد ن إ ربيا جوي :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال له  ،ب يفة امرأة ترغيفأ ،مال وال مجال نسب وال

 من سالموأعز باإل ً،عاية وضيان يف اجلاهلك من سالموشرف باإل ً،فاية شريان يف اجلاهلك من سالموضع باإل

 ،ارها وباسق أنسا�ية وتفاخرها بعشايان من خنوة اجلاهلك ما سالموأذهب باإل ،ًالية ذليان يف اجلاهلك

 ،نين آدم خلقه اهللا من طإو ،هم من آدميهم وعجميهم وعربيضهم وأسودهم وقرشيلهم أبكوم يفالناس ال

ّ إال ًوم فضالي الكي علنيحد من املسلمرب أليا جويوما أعلم  ،أتقاهمواهللا أطوعهم له  إىل ن أحب الناسإو

 اضة حسباينه من أشرف بين بإد في بن لباديز إىل ربيا جويانطلق  :مث قال له ، وأطوعكهللا منى ان أتقكملن 

.  الدلفاءكًربا بنتي زوج جو:كقول ليوهو  ،كيلإ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا رسول  ينإله  :فقل ،هميف

 ،رب مؤمني جو،اديز اي :فقال له ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب راجع اها بعد مايإزوجه  إنه هي وف،ثياحلد

   .)١(اد وال ترغب عنهيا ز فزوجه ي،فو املسلمةكواملسلم  ،نةفو املؤمكواملؤمن 

ا يما يف الدنأ ، املقصر مرجو له اجلنةرياملسلم غ أن كش وال ،األعماملسلم يف قبال املؤمن هو  :أقول

 ني واملسلم، واملؤمناتنياللهم اغفر للمؤمن( :ةيدعًررا يف األكولذا ورد م ،نيافة املؤمنكعامل معاملة يف

  اء منهم يح األ،تواملسلما

                                                

  . ٨ ص٢ ج:الفروع) ١(



١٦٧

  ).مواتواأل

س الغفران يول ،ن شاء أخذإه وريشاء غفر تقصن إ ،مر اهللا سبحانه مرجو ألكأما املقصر فذل 

فقط يف الدنيا  نياجلنة للمؤمن أن تصور أن منا املهمإو ،منا ن اهللا أعلم �ايً اعتباطا بل مبوازًأيضاخذ واأل

 ـ األرضثر أهل كوهم أ ـ اييف الدنالقاصر  أن ىالعقل دال علبل  ،اتيات والرواي من اآلريثكخالف ظاهر 

حسب دعاء  ،واملخلد يف النار هم املعاندون فقط ،هيل عليدل الدل حسب ما ،اآلخرة يف كتحن هنامي

   .ةي هذا من ناح،نيصول الدأتب كالم يف كل اليوتفص ،هريل وغيمك

صلى اهللا عليه ( والرسول ،ج من شاءاي تزوار يفيب والبنت هلما اخلاأل أن كش الى خرأة يومن ناح

ات يف ي ولذا وردت متواتر الروا،ن العقالءيمواز ة الين اجلاهليم موازيأراد حتط إمنا ربييف قصة جو )وآله

 )صلى اهللا عليه وآله(الرسول أن  إىل ملاعهذا وقد سبق اإل ،ةيفضلل األيسبى ولو عل شرائط الزوج والزوجة

راه العرف يف حال يلتزمان مبا يونا يكمل ى مس للهدف األيريانا يف حال التغكا مل )عليه السالم(وعلي 

فاالختالف بينهما كاختالف احلال يف السفر  ،وريثوري وغري الث امليزان العقالئي يف الما هوك ،االستقرار

   .خراآل إىل ينسحب حيث لكل منهما ميزان ال ،واحلضر

صلى اهللا عليه ( النيب أيت رجل : قال)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن ،عن رجل ،عن حممد بن سنانو

 : قال،تقبلها وهي ابنيت أن  عندي مهرية العرب وأنا أحب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا : فقال)وآله

مل يضرب عليها  :قال ،هي وما :قال ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا ىخرأو :قال ،قد قبلتها :فقال

ى مث أت ،فسقط رجال الرجل مما دخله :قال ،يببولكن زوجها من جل ،حاجة يل فيها ال :قال ،صدع قط

ارضيا  :فقالت هلما ،دخل أباها ت ماأفسمعت اجلارية مقالته ور ،دخله  فدخلها مثل ما،خربها اخلربأمها فأ

 ، وأخربه اخلرب)عليه وآلهصلى اهللا ( النيب أبوهاى أتو ، ذلك عنهماىفتسل : قال،رضي اهللا ورسوله يل يل ما

فمات عنها جلبيب  :قالصفوان وزاد فيه  ،جعلت مهرها اجلنة د ق:)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال 

   فبلغ مهرها بعده



١٦٨

   .)١(ة ألف درهمائم

يسقط بذلك  صار ميزان احلسن وغري احلسن عدم املرض واملرض إذا )مل يضرب عليها صدع( :أقول

صلى (عراض الرسول إف ،يسببان رواج قيمة زائفة ،عدم امليزانية هلما إىل ضافة�ما باإلإف ،كفاءكثري من األ

 ،ولعل عدم املرض يوجب عدم النضج ،رادة تفنيد هذه القيمة املزيفةإلعله كان من جهة  )اهللا عليه وآله

   .ثرأكثر فأك احلياة ةردا إلًينضج ويكون قابال ومنها املرض  بالشدائدنساناإلحيث إن 

  

  تزويج الهاشمية  ييجوز لغير الهاشمنه أ  فيفصل

   وغير ذلك،عجمي العربيةواأل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عن هشام بن سامل

املناكح تضع تزوجها املقداد ل مناإ :مث قال ،سود ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلبزوج املقداد بن األ

 وكان الزبري أخا عبد اهللا ،أكرمكم عند اهللا أتقاكم أن ولتعلموا ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ولتتأسوا ب

   .)٢(مهماأبيهما ووأيب طالب أل

هشام ما تقول يف العجم   يا:لقي هشام بن احلكم بعض اخلوارج فقال : قال،بالل علي بن عنو

فقريش يتزوج يف : نعم، قال:  قال،فالعرب يتزوجوا من قريش :قال ،نعم :قال ،يتزوجوا يف العرب أن جيوز

 :مسعته يقول )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد  :قال ،عمن أخذت هذا: نعم، قال:  قال،بين هاشم

فروجكم أتتكاف  دماؤكم والأتتكافأ ٣(احلديث(.   

  أمري املؤمنني أتت املوايل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،قرة أيب عن الفضل بنو

                                                

  . ٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٦٩

 كان يعطينا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،العرب ليك هؤالءإنشكوا  : فقالوا)عليه السالم(

أمري م  إليهفذهب ،نفعل ال : وأبوا علينا هؤالء وقالواً، وصهيباًوزوج سلمان وبالال ،معهم العطايا بالسوية

 ، أبينا ذلك)عليه السالم(احلسن  أبا عاريب أبينا ذلك يا فصاح األ،فكلمهم فيهم )عليه السالم(املؤمنني 

ى ود والنصارليها هؤالء قد صريوكم مبنزلةن إ معشر املوايل يا :جير رداءه وهو يقول فخرج وهو مغضب

رسول اهللا ين مسعت إف ،فاجتروا بارك اهللا لكم ،يأخذون وال يعطونكم مثل ما ،يزوجونكم ليكم والإيتزوجون 

   .)١(يف غريها تسعة أجزاء يف التجارة وواحدة ،الرزق عشرة أجزاء : يقول)لى اهللا عليه وآلهص(

ترفيع مكانتهم االجتماعية بسبب املال احلاصل من  )عليه السالم( اإلمامأراد  )فاجتروا( :أقول

ارك الضعف الذي يتدالرفعة و�ذه  ،)الكرامة االقتصادية توجب الكرامة االجتماعية( ويف املثل ،التجارة

   .أوجدوه هلم بسبب العرق

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن معاوية بن عمارو

رسول فقال  ،هاشم فتكلمت يف ذلك بنو ،سودزوج ضبيعة بنت الزبري بن عبد املطلب من مقداد بن األ

   .)٢(تتضع املناكح أن ردتأ إمنا ينإ: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  

   يستحب للرجل الشريفنه أ  فيفصل

ًيتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا وكذلك العكسأن  ً ً  

 :رجل من أهل البصرة شيباين يقال له مر : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارة بن أعني

: )عليهما السالم(احلسني  علي بن  لهفقال ،)عليهما السالم( احلسني علي بن على ،عبد امللك بن حرملة

ألك أخت، قال ،نعم :قال: فتزوجنيها ،علي أصحابرجل وتبعه رجل من لاى فمض :قال ،قال نعم 

  فسأل عنه منزله  إىل ىانتهحىت ) عليه السالم( احلسنيبن 

                                                

  . ٤٢٢ ١ ج:الفروع) ١(

  .٢٢٥ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(



١٧٠

 أبا يا:  لهلفقا ،)عليه السالم(احلسني علي بن  إىل مث رجع ،فالن بن فالن وهو سيد قومه :فقيل له

ين إ): عليه السالم(احلسني  علي بن فقال له سيد قومه،نه أ احلسن سألت عن صهرك هذا الشيباين فزعموا

وأكرم به  ، وأمت به الناقصة، اخلسيسةسالماهللا رفع باإل أن علمت أما ، وعما أمسعىأر فالن عما بديك ياأل

   .)١(لوم اجلاهليةاللوم  إمنا مسلمى فال لوم عل ،اللوم

 ،فيهاما حيدث  بأخبار  إليهلك بن مروان عني باملدينة يكتبملا كان لعبد : قال،زيد بن حامتيعن و

  فكتب عبد،امللك عبد إىل  فكتب العني،أعتق جارية له مث تزوجها )عليهما السالم(احلسني  علي بن نأو

كان يف نه أ والتك وقد علمتأما بعد فقد بلغين تزوجيك م ):عليهما السالم(احلسني علي بن  إىل امللك

ولدك أبقيت ى وال عل ،لنفسك نظرت  فال،كفائك من قريش من متجد به يف الصهر وتستنجبه يف الولدأ

   .السالمو

 يتأما بعد فقد بلغين كتابك تعنفين بتزوجيي موال ):عليهما السالم(احلسني  علي بن  إليهفكتب

رسول اهللا نه ليس فوق أ و،ستنجبه يف الولدأو ، الصهركان يف نساء قريش من أمتجد به يف قدنه أ وتزعم

عز  منا كانت ملك مييين خرجت مين أراد اهللاإو ،مستزاد يف كرم يف جمد والى  مرتق)صلى اهللا عليه وآله(

ًومن كان زكيا يف دين اهللا فليس خيل  ،سنتهى ها علتمث ارجتع ، ثوابه)التمس خ ل( مين بأمر التمست وجل

 ئامر على لوم فال ،وأذهب به اللوم قيصةن اخلسيسة ومتم به السالمرفع اهللا باإل د وق،هبه شيء من أمر

   .)٢(احلديث اللوم لوم اجلاهلية والسالم مناإ ،مسلم

يريدون عدم بقاء النساء عوانس يف  )عليهم السالم(ئمة ألا و)صلى اهللا عليه وآله( النيب كان :أقول

ولذا مل تكن للنساء مشكلة يف  ،�م سائر الناس يماء ليقتدزوجات واإل ولذا كانوا يكثرون من ال،البيوت

  العزوبة ريد حل مشكلة أذا إ و،يف زمانناى نر زما�م كما

                                                

  . ١٠ ص٢ ج:روعالف) ١(

  . ١٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(



١٧١

جند   كما،ذلك ىل إمراض وما كثر الفسق والفساد واألّالإ و،يف اجلنسني يف زماننا فالالزم اختاذ سري�م

   .كلها يف زماننا يف كل العامل

سألته عن الرجل يتزوج  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،نصر أيب بن حممد بنعن أمحد و

 )عليه السالم(احلسني علي بن  أن بلغنا عن أبيك :قلت ،بأس بذلك ال :قال ،املرأة ويتزوج أم ولد أبيها

احلسني  علي بن تزوج إمنا ،ليس هكذا :فقال ،م ولد احلسنأو )عليه السالم(بن علي تزوج ابنة احلسن 

 علي بن امللك بن مروان فعاب عبد إىل  فكتب بذلك،كماملقتول عندلعلي بن احلسني ولد ابنة احلسن وأم 

احلسني علي بن ن إ :قرأ الكتاب قال  اجلواب فلما إليه فكتب، يف ذلك إليهفكتب ،)عليه السالم(احلسني 

   .)١(ن اهللا يرفعهإيضع نفسه و )عليه السالم(

عليه (احلسني علي بن ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عمن يروي ،ة بن ميمونعن ثعلبو

 يف  إليهامللك بن مروان فكتب ذلك عبدفبلغ  ،)عليه السالم(بن علي ة كانت للحسن يتزوج سر )السالم

 سالماهللا رفع باإلن إ :)عليه السالم( احلسني علي بن  إليهفكتب ،ماءنك صرت بعل اإلإًذلك كتابا 

رسول اهللا ن إ ،اللوم لوم اجلاهلية إمنا ،مسلمى فال لوم عل ، من اللومهوأكرم ب ،اخلسيسة وأمت به الناقصة

   .)٢(احلديث متهأ أنكح عبده ونكح )صلى اهللا عليه وآله(

يف أشد ) عليهم السالم(ئمة الطاهرون كيف كان األنه أ حاديث يظهرمن أمثال هذه األ :أقول

كان حتت السؤال من نفس  ) السالمعليهم(زواجهم  أن  حىتولئك احلكام اجلائرينأالضغوط من جهة 

   .امللك اجلائر فكيف بسائر جالوزته

   .)٣(كفاء بعضأاملؤمنون بعضهم  :)عليه السالم( وقال :قال

                                                

  . ١٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٢٦ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



١٧٢

 )عليه السالم(احلسني  علي بن زوج ملا :قال ،)عليهما السالم(عن أحدمها  ،عن حممد بن مسلمو

 فكتب ،قد وضعت شرفك وحسبك :ً عبد امللك كتابا يلومه ويقول إليه فكتب،مواله وتزوج هو موالتهمه أ

 ، وأذهب به اللوم، وأمت به الناقصة، كل خسيسةسالماهللا رفع باإلن إ :)عليه السالم(احلسني  علي بن إليه

 الكتابى انته فلما ،هاّبذلك برمنا أردت إف يمأوأما تزويج  ،منا اللوم لوم اجلاهليةإو ،مسلمى لوم عل فال

علي بن ّ إال كان يصنعهما أحد أمرين ما )عليه السالم(احلسني  علي بن لقد صنع :امللك قال عبدإىل 

ًنه بذلك زاد شرفاإف )عليه السالم(احلسني 
)١(.   

ولنا  ): السالمعليهم(احلسني  علي بن وزاد يف كتاب ،حنوه )عليهما السالم(عن أحدمها  ،عن زرارةو

بنت حي بن صفية وتزوج موالته  ،ًبنت عمه زيدا موالهزينب  زوج ،سوةأ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ب

   .)٢(أخطب

  

  خطب إذا وعدم رد الكفوء ،اختيار الزوج في فصل

 بناته وأنه ال يف أمر )عليه السالم(جعفر أيب  إىل أسباط علي بن كتب :قال ،مهزيار علي بن عن

ًجتد أحدا  بناتك وأنك ال ذكرت من أمر فهمت ما :)عليه السالم( جعفر أبو  إليهفكتب ،ثلهًجيد أحدا م

كم من ترضون ءجا إذا : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن ،تنظر يف ذلك رمحك اهللا فال ،مثلك

   .)٣( وفساد كبرياألرضتفعلوه تكن فتنة يف ّ إال ،خلقه ودينه فزوجوه

راج كان ا�تمع نه إذا أ )الفساد الكبري(و ،تقع الفتاة فيه من املشكلة ما )الفتنة(ـ اد بلعل املر :أقول

  ى ن ا�تمع مبين علأل ،السقوطى ًمشرفا عل

                                                

  . ٢٢٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  .٥٠ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ١١ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٧٣

   .يوجب الفساد الكبري فيه ذا احنرفت احنرف ا�تمع مماإخالقيات فاأل

 فأتاين كتابه ، يف التزويج)المعليه الس(جعفر أيب  إىل تكتب : قال، بن حممد اهلمداينإبراهيمعن و

تفعلوه تكن ّ إال ،جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  قال :خبطه

   .)١(وفساد كبري األرضفتنة يف 

ًيكون عفيفا وعنده  أن الكفو : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن الفضيلو

   .)٢(يسار

يف البحث أمرين  أن قد عرفت إذ ، املسلمةواملسلم كف أن  ما تقدم منينايف هذا احلديث ال :لأقو

   .ولكل موضعه

صلى (رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم( علي عن ،عن جده ،عن أبيه ،بن عبد اهللاى عن عيسو

ن إ و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا يا :قلت ،كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهجاءإذا  :)اهللا عليه وآله

 وفساد األرض تفعلوه تكن فتنة يف ّال، إكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهجاء إذا :قال ،ًكان دنيا يف نسبه

   .)٣(كبري

، )عليه السالم(عن الرضا  ،وعن ا�اشعي ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن أبيه ،عن حممد بن جعفرو

ذا أنكح أحدكم إف ،النكاح رق :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه 

  . )٤(فلينظر أحدكم ملن يرق كرميته ،وليده فقد أرقها

   .يطاق خالق صارت البنت يف جحيم الكان سيء األ إذا الزوج فإن :أقول

  

  فصل في كراهة تزويج شارب الخمر

  من زوج كرميته من  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال : قال،عن أمحد بن حممد رفعه

                                                

  . ١١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٢٥ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ٢٢٥ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ٣٣٠ ص: ابن الشيخمايلأ) ٤(



١٧٤

  . )١(شارب مخر فقد قطع رمحها

صلى (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،هأصحابعن بعض  ،عمري أيب عن ابنو

   .)٢(خطب إذا يزوج شارب اخلمر ال :)اهللا عليه وآله

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الربيع أيب عنو

   .)٣(خطب إذا يزوج أن لساين فليس بأهلى ما حرمها اهللا عل شرب اخلمر بعد

رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن العال ،عن صفوانو

 ،ن خطب فال تزوجوهإو :قال أن ىل إعودوه تمرض فالن إ شارب اخلمر :)صلى اهللا عليه وآله(

   .)٤(احلديث

  

  ء الخلق والمخنثيكراهة تزويج س في فصل

يل قرابة قد ن إ :)عليه السالم( احلسن الرضاأيب  إىل كتبت : قال،عن احلسني بن بشار الواسطي

   .)٥(اخللق يءكان سن إ تزوجه ال :قال ،ويف خلقه سوء ّ إيلخطب

زوج  أن سألته :قال ،)عليه السالم (عن أخيه ،جعفرلي بن  ععن جده ،عن عبد اهللا بن احلسنو

   .)٦(مل يكن فاحشة فزوجه يعين اخلنثإذا  :قال ،بأس به غالم فيه لني وأبوه الابنيت 

املراد باللني عدم قوة يف  أن والظاهر ،بقرينة ذيل احلديث ،من يريد زواجها أي )زوج ابنيت( :أقول

   .خالقه الرجوليةأ

                                                

  . ١١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١١ ص٢ ج:فروعلا) ٣(

  . ١٩٠ ص٢ ج:لفروعا) ٤(

  . ١٣١ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  . ١٠٨ ص:سنادقرب اإل) ٦(



١٧٥

  

  اهة تزويج الحمقاءكر في فصل

ياكم وتزويج إ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

   .)١(وولدها ضياع ،صحبتها بالء فإن ،احلمقاء

   

  كراهة تزويج المجنونة في فصل

الرجل املسلم نا عن أصحابسأله بعض  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

كانت عنده أمة جمنونة فال بأس ن إ  ولكن،ال :قال ،يتزوجها وهي جمنونة أن تعجبه املرأة احلسناء أيصلح له

   .)٢(يطلب ولدها بأن يطأها وال

   . الولد خباليتالولد فرميا يأ إىل أمراض الوالدة كأمراض الوالد تسري فإن :أقول

  

   :مالنكاح الحالل ثالثة أقسا أن  فيفصل

  ًدائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

حتل الفروج  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،دي بن ز)احلسن خ ل( نيعن احلسو

   .)٣(اث ونكاح مبلك اليمنيريم ونكاح بال ،اثرينكاح مب ،بثالث

   .ملنقطعيرث وهو النكاح ا ال أي )مرياث بال( ،وهو يف الدائم يرث أي )مبرياث( :أقول

امللك بن جريح   فدخل عليه عبد)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند : قال،عن احلسن بن زيدو

عليه  (حدثين أبوك حممد بن علي :فقال ،عندك يف املتعة ما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال له،املكي

اهللا ن إ أيها الناس : خطب الناس فقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ،عبد اهللاعن جابر بن  )السالم

   ، فرج موروث وهو البتات، ثالثة معانى  علجأحل لكم الفرو

                                                

  . ١٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٣ ص٢ ج:عورالف) ٢(

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٧٦

   .)١(كمميانأوملك  ،وفرج غري موروث وهو املتعة 

   .حليتهاى  فيها من الدليل علىتر ذا ما أي )عندك يف املتعة ما( :أقول

 وأما :قال يف حديث )عليه السالم( دقعن الصا ،)حتف العقول( شعبة يف علي بن عن احلسن بنو

 ونكاح بتحليل ، ونكاح مبلك اليمني،ونكاح بغري مرياث ،نكاح مبرياث ،ة وجوهأربعما جيوز من املناكح ف

   .)٢(من ميلكملك من احمللل له من 

 ،النكاح متعة مما يراه العقل قبل الشرع أن  حولًتفصيال )كتاب النكاح :الفقه( وقد ذكرنا يف :أقول

ولذا عرب الشارع بلفظ  ،جارةإ كذلك املتعة ،جارةإ ملك ونساننه كما يف كل شيء من حاجيات اإلإف

   .جارةاإل

  

  وجه امرأة يريد تزويجها  إلى يجوز للرجل النظرنه أ  فيفصل

  ويديها وشعرها ومحاسنها

 ،ا إليهرأة أينظريتزوج امل أن  عن الرجل يريد)عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،عن حممد بن مسلم

   .)٣(نعم :قال

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،كلهمى  وحفص بن البخرت، ومحاد بن عثمان،عن هشام بن ساملو

   .)٤(يتزوجها أن أراد إذا وجهها ومعاصمها إىل ال بأس بأن ينظر :قال

يتزوج املرأة يتأملها أن   الرجل يريد:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :قال ي،عن احلسن بن السرو

  املرأة  إىل ينظر الرجل أن بأس  ال،نعم :قال ،وجهها ىلإخلفها و إىل وينظر

                                                

  . ١٨٣ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٨٣ ص:حتف العقول) ٢(

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٧٧

   .)١(وجهها ىلإخلفها و إىل يتزوجها ينظر أن ذا أرادإ

 ن املرأة حني مشيها وحني جلوسها يكون خللفها عاديةإف، السرتمع املراد باخللف  أن الظاهر :أقول

  .حناء وحنوهأأو 

  .سائر غري احملرمات إىل  هذا النظر جائز بالنسبة:يقال ال

   .نظر عادينه أ  ال،البضاعة إىل  هذا النظر كنظر املشرتي:يقالألنه 

 أن املرأة قبل إىل سأله عن الرجل ينظر إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعن احلسن بن السرو

   .)٢(نعم فلم يعطي ماله : قال،يتزوجها

أينظر  :قلت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عن أبيه ،بد اهللا بن الفضلعن عو

   .)٣(ًمل يكن متلذذا إذا بأس بذلك ال :قال ،شعرها وحماسنها إىل املرأة يريد تزوجيها فينظر إىل الرجل

حماسن ىل  إيف رجل ينظر ،) السالممعليه( علي عن ،بيهأعن  ،عن جعفر ،إبراهيمعن غياث بن و

   .)٤( أمر يكونَقضُي فإن هو مستام إمنا ،بأس ال :قال ،يتزوجها أن امرأة يريد

  .رغب فيها تزوجهان إ  أي)ن يقض أمر يكونإف( :أقول

   .)الفقه(وتفصيل الكالم فيه يف  ً،أيضاالفقهاء ذكروا جواز العكس مث إن 

 يتزوج املرأة وأحب أن  عن الرجل يريد)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن يونس بن يعقوبو

 ،نعم :قال ،ا إليهينظر حىت تقوم :قلت : قال،حتتجز مث لتقعد وليدخل فلينظر :قال ،ا إليهينظرأن 

   .)٥(تفعل أن حب أما :قال ،فتمشي بني يديه :قلت

  لمغرية قال ل إنه ،)عليه السالم(عنه  ،)ا�ازات النبوية( يف يعن حممد بن احلسني الرضو

                                                

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٣٥ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(

  . ٢٣٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٥(



١٧٨

   .)١(يودم بينكما أن ىنه أحرإا ف إليهلو نظرت :ابن شعبة وقد خطب امرأة

  

  استحباب التزويج  في فصل

  عند الزفاف والتكبير ًليالوزفاف العرائس 

اهللا  فإن ،مسري تزوج بالليل يا :قال : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،العزيز عن ميسرة بن عبد

ن للصاحب إو ً، عظيماًللطارق حلقان إ :مث قال ،الليل مظلم فإن  حاجة بالليلتطلب وال ً،جعله سكنا

ً عظيماًحلقا
)٢(.   

ومنه يعلم عدم وجود املالك يف غري  ، الطريق والسلعة وما أشبهنسان اإلىير ال أي )مظلم( :أقول

 تطلب احلاجة يف ال أي ،يللمن طلب منه احلاجة يف ال إىل هذا كالم موجه )ن للطارقإ( ،هذه الصورة

 ً،م غريباأًيكون الطالب صاحبا  أن  من غري فرق بني،طلبهد أالليل فطلب منك حاجة يف  إذا لكن ،الليل

   .ن كان الصاحب أحق حلق صحبتهإو

   .)٣(ىضح  وأطعمواًزفوا عرائسكم ليال : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

نه أ وبقرينة الرواية السابقة يف عدم طلب احلوائج يف الظالم يظهر ،فافزلوليمة ا أي )طعمواأو(: لأقو

 ًطعام �ارا من جهةاإلن إ :يقالأن ّ إال ،طعام يف النهار كاإلًأيضاليل لطعام يف امل يكن ظالم كان اإلن إ

   .عدم تعطل الزوجني عند الزفاف

 :مسعته يقول يف التزويج قال :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،الوشابن علي عن احلسن و

هن سكن إمنا  والنساءً،سكناالليل ن اهللا جعل أل ،بالليلزويج تمن السنة ال)٤(.   

                                                

  . ٧٢ ص:ازات النبويةا�) ١(

  . ١٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٧٩

ما عليه( علي  فاطمة من)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ملا زوج  : قال،عن جابر بن عبد اهللاو

 ىل إولكن اهللا زوجه ،جتهّما أنا زو :فقال ، مبهر خسيسًنك قد زوجت علياإ :ناس فقالوا لهأأتاه  )السالم

وقال  ،عليها قطيفة  بيغلته الشهباء وثىن)صلى اهللا عليه وآله( النيب ىفلما كان ليلة الزفاف أت :قالأن 

 فبينما هو ،يسوقها )صلى اهللا عليه وآله(والنيب  ،يقودها أن  وأمر سلمان،اركيب :)عليها السالم (لفاطمة

ًفا لذا جبربئيل يف سبعني أإ وجبة ف)صلى اهللا عليه وآله( النيب مسع إذ يف بعض الطريق )لهصلى اهللا عليه وآ(

 جئنا نزف فاطمة :فقالوا ،األرض إىل  ما أهبطكم)صلى اهللا عليه وآله( النيب فقال ً،وميكائيل يف سبعني ألفا

 ،)صلى اهللا عليه وآله(  حممدوكرب جربئيل وكرب ميكائيل وكربت املالئكة وكرب ،)عليهما السالم (زوجهاإىل 

   .)١(الليلةتلك العرائس من ى علالتكبري فوضع 

 ،)صلى اهللا عليه وآله(، عن النيب ) السالمعليهم(عن السكوين، عن جعفر بن حممد، عن آبائه و

  .)٢(زوجها إىل عروس �دى أو يف طلب العلم، أو  متهجد بالقرآن،،يف ثالثّ إال ال سهر :قال

   ً.ال فكل واجب ومستحب يكون السهر له حمبوباإو ، من باب الغلبةهذا :أقول

  

  ساعة حارة في التزويجكراهة  في فصل

 تزوج يف ساعة حارة عند ًرجالأن ) عليه السالم(جعفر  أبا بلغ : قال،امللك عن ضريس بن عبد

   .)٣( فافرتقاما أرامها يتفقان :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال ،نصف النهار

وذلك يوجب  ،اآلخرن التالقي يف ساعة حارة يوجب عدم رغبة أحدمها يف  ألعل السر :ولأق

ًهناك سرا غيبيا أن  أو،االفرتاق   يف واالنصراف يقتضي كون ذلك  ،ً

                                                

  . ١٢٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .٥٥ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  . ١٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٨٠

   .جراء العقدإالدخول ال جمرد  

  

  اءربعكراهة الدخول ليلة األ في فصل

يدخل بامرأة  أن ليس للرجل :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: عن عبيد بن زرارة، وأيب العباس قاال

  .)١(اءربعليلة األ

  

  يومين  أو ًطعام عند التزويج يومافصل في استحباب اإل

  وكراهة ما زاد

النجاشي ملا خطب لرسول ن إ :مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن الوشا، عن

طعام من سنن املرسلني اإلن إ : دعا بطعام مث قال،فيان فزوجهس أيب  آمنة بنت)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٢(عند التزويج

 أيام وثالثة ،الوليمة يوم، ويومان مكرمة:  قال،)عليه السالم(جعفر أيب  إىل  رفعه،بن فضالاعن و

  .)٣(رياء ومسعة

  .  يشملهاألدلةطالق إكان بسبب عقالئي ف إذا قصد ذلك، أما إذا هذا: أقول

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،شام بن ساملعن هو

  .)٤(مل عليها وأطعم الناس احليس أوحني تزوج ميمونة بنت احلرث

ال :  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن موسى بن بكر، عنو

  ركاز، فالعرس التزويج،  أو وكار أو عذار أو خرس أو س يف عر،يف مخسّ إال وليمة

                                                

.١٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

.١٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

.١٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(

.١٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٨١

  .)١( والوكار الرجل يشرتي الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة،واخلرس النفاس بالولد، والعذار اخلتان

  .طعام الطعام يشملهإطالق إ فإن الإفضل، وهذا يف الغالب األ: أقول

  

  فصل في استحباب الخطبة للنكاح

عليه (مري املؤمنني مجاعة قالوا ألن إ : يف حديث،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رئاب علي بن عن

اهللا  محدى وذكر خطبة تشتمل عل :فقال ،ختطب أن  وحنن نريد،ًنزوج فالنا فالنة أن نا نريدإ :)السالم

ن وهو يف احلسب فالن بن فالن ذكر فالنة بنت فالمث إن  :وقال يف آخرها ،اهللاى ناء عليه والوصية بتقوثوال

ً فردوا خريا حتمدوا ،قد عرفتموه وقد بذل هلا من الصداق ما ،جتهلونه ويف النسب من ال ،من قد عرفتموه

   .)٢(حممد وآله وسلمى اهللا على  وصل، إليهعليه وتنسبوا

   .�م أهل خري ومساحإاخلري فيقال  إىل ) إليهوتنسبوا( :أقول

  

  الدائم والمنقطع   فيجواز التزويج بغير بينة في فصل

  عالنشهاد واإلواستحباب اإل

 :فقال ، عن الرجل يتزوج املرأة بغري شهود)عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل : قال،عن زرارة بن أعني

جعل الشهود يف تزويج البتة  إمنا ،بأس بتزويج البتة فيما بينه وبني اهللا ال  

                                                

  .٢٢٨ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ١٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(



١٨٢

   .)١(ذلك مل يكن به بأس لوال ،من أجل الولد

 ال :قال ، يف الرجل يتزوج بغري بينة،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حفص بن البخرتيو

   .)٢(بأس

اهللا ن إ :يب يوسف القاضيأل )عليه السالم(ى احلسن موس أبو قال : قال،عن حممد بن الفضيلو

  بالتزويج فأمهله بال وأمر يف كتابه،عدلنيّ إال مر يف كتابه بالطالق وأكد فيه بشاهدين ومل يرض �ماأ

   .)٣(وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ،فأثبتم شاهدين فيما أمهل ،شهود

 :وقال يف الطالق ، ومل يذكر الشاهد)٤(ي منكميامنكحوا األأو :قال سبحانه يف النكاح :أقول

شهدوا ذوي عدل منكمأو)رادة تكثري النكاح وتقليل الطالقإ بل احلكمة تقتضي ذلك حيث ،)٥.   

ل ججعلت البينة يف النكاح من أإمنا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٦(املواريث

 ،سألته عن رجل تزوج امرأة ومل يشهد : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن مسلم بن بشريو

   .)٧( جائر عاقبهأخذه سلطانن إ ولكن ، فليس عليه شيءعز وجلأما فيما بينه وبني اهللا  :فقال

                                                

  . ٢٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٣٢: سورة النور) ٤(

  . ٢: سورة الطالق) ٥(

  . ١٨٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ٦(

  . ١٢٧ ص٢ ج:الفقيه) ٧(



١٨٣

   .)١(جعلت الشهادة يف النكاح للمرياثإمنا  :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عن زرارةو

يتزوج املرأة  أن سألته عن الرجل هل يصلح له :قال، )عليه السالم(عن أخيه  ،جعفر علي بن عنو

   .)٢(كانا مسلمني مأمونني فال بأسإذا  :قال ،متعة بغري بينة

   .من القيدين أي ال فذلك ليس بشرط يفإو ،وقي السفاحتالشرط ل أن الظاهر :لأقو

يف طريق بعض أمواله وما  )عليه السالم(كنت مع أخي  :قال ،)عليه السالم(جعفر  علي بن عنو

تقول يف رجل تزوج امرأة يف  ما :فقال يل ،أحتدث أن ين أريدإتنح يا غالم ف : فقال له،معنا غري غالم له

تزوجها يف هذا املوضع ويف ى بل :فقال يل ،يكره ذلك :فقلت ،شهود غريه بغري بينة وال أو  املوضعهذا

   .)٣(بينة شهود وال غريه بال

   .)عليه السالم( اإلمامعن غالم  شدة التقية حىتى هذا يدل عل :أقول

  

  يجواز التزويج بغير ول في فصل

هي  : قال،نفسها إىل يب ختطبثقال يف املرأة ال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليب

   .)٤( قبلهًتكون قد نكحت زوجا أن  بعدًكان كفوا إذا تويل أمرها من شاءت ،أملك بنفسها

املرأة اليت قد ملكت نفسها غري السفيهة  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ريد بن معاويةبعن و

   .)٥( بغري ويل جايز)جها خ لتزو(تزوجيها ن إ عليها وال املوىل

                                                

  . ١٦٩ ص:علل الشرائع) ١(

  . ١٠٩ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ١١٠ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ٢٥ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٢٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(



١٨٤

 إذا تزوج املرأة من شاءت :قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عبد اهللا أيب الرمحن بن عن عبدو

   .)١(ًت جعلت ولياءشا فإن ،مرهاكانت مالكة أل

   .)الفقه(من  كتاب النكاح وال ذكرنا تفصيلها يفقيف املسألة أ :أقول

  

  تبلغ تسع سنين حتى ول بالزوجةيجوز الدخ النه أ  فيفصل

 تزوج الرجل اجلارية وهي صغرية فالإذا  :قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن احلليب

   .)٢(هلا تسع سننييأيت  يدخل �ا حىت

 أو يأيت هلا تسع سنني حىت يدخل باجلارية ال :قال ،)عليه السالم(عن جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

   .)٣(عشر سنني

 :فقل للقاضيانطلق  :له  يقول ملوىل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن عمار السجستاينو

   .)٤(ة تسع سننينزوجها ابى يدخل �ا عل أن حد املرأة :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال 

 فأصا�ا عيب فهو  امرأته قبل تسع سننيأمن وط : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن احلليبو

   .)٥(ضامن

فدخل �ا يف أقل من تسع ًا من تزوج بكر :قال ،) السالممعليه( ي علعن ،عن أبيه ،عن جعفرو

   .)٦(سنني فعيبت ضمن

                                                

  . ٢٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٥(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٦(



١٨٥

تبلغ تسع سنني فأصا�ا  أن من دخل بامرأة قبلن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

   .)١(عيب فهو ضامن

فلما  ،ًسئل عن رجل تزوج جارية بكرا مل تدرك : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محرانو

ن إ و،شيء عليه هلا تسع سنني فال وكان دخل �ا حني دخل �ان إ :فقال ،ضها فأفضاهاقتدخل �ا ا

لها نه قد أفسدها وعطإل من ذلك بقليل حني دخل �ا فاقتضها فقكان هلا أ أو كانت مل تبلغ تسع سنني

   .)٢(متوت فال شيء عليه حىت ن أمسكها ومل يطلقهاإو ،يغرمه ديتها أن اإلمامى  فعل،زواجاألى عل

حد بلوغ املرأة تسع  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن غري واحد ،عمري أيب عن حممد بنو

   .)٣(سنني

 إذا ًأيضال جواز الدخول قبل ذلك  احتما)الفقه(وقد ذكرنا يف كتاب  ،الدخول يف العاشرة أي :أقول

   .أشبه ذلك ما أو ،كانا طفلني إذا كما ،مل يضر

  

  كراهة تزويج الصغار في فصل

نا إ :قيل له :قال ،)عليه السالم(احلسن  أو أيب )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن احلكم

   .)يتألفوا خ ل ()٤(يأتلفواأن  وهم صغار مل يكادوازوجوا إذا  :فقال ،وهم صغارصبياننا نزوج 

   .يف الكراهة املطلقة تأمل :أقول

                                                

  . ١٣٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٣٨ ص٢ ج:هالفقي) ٢(

  . ٤٥ ص٢ ج:اخلصال) ٣(

  . ٢٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٨٦

  

  جنبية فأعجبتهأ إلى تيان الزوجة لمن نظرإاستحباب  في فصل

نظر إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسمع

رسول اهللا  يا :فقام رجل فقال ،عها مثل الذي مع تلكالذي م فإن املرأة احلسناء فليأت أهله إىل أحدكم

   .)١(وليسأله من فضلهولرياقبه السماء  إىل فلريفع نظره :قال ،مل يكن له أهل فما يصنعفإن 

 فإن ،أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهلهى رأإذا  : قال،ةائمربعيف حديث األ )عليه السالم( علي عنو

كن له زوجة يذا مل إ ف، ليصرف بصره عنهاً،قلبه سبيالى  للشيطان علجيعلن فال ،ىرأ عند أهله مثل ما

نه يتيح له إ مث يسأل اهللا من فضله ف)صلى اهللا عليه وآله( النيب ىوليصل علًكثريا فليصل ركعتني وليحمد اهللا 

   .)٢(من رأفته ما يغنيه

ًكان جالسا يف  إنه ،)السالمعليه (أمري املؤمنني عن  ،)�ج البالغة( عن حممد بن احلسني الرضي يفو

عيون هذه الفحول ن إ :)عليه السالم(فقال  ،مرت �م امرأة مجيلة فرمقها القوم بأبصارهم إذ هأصحاب

 ،منا هي امرأة كامرأةإف ،امرأة تعجبه فليالمس أهله إىل أحدكم ذا نظرإ ف،ن ذلك سبب هبا�اإو ،طوامح

منا هو إًرويدا ف :)عليه السالم(  فقال،فوثب القوم ليقتلوه ،أفقهه اًقاتله اهللا كافرا م :فقال رجل من اخلوارج

   .)٣(عفو عن ذنب أو سب بسب

 ،أعطاها ملعارضيه )عليه السالم(اإلمام احلرية اليت كان ى تدل عل هذا وأحاديث كثرية أخر :أقول

أن ّ إال ، الكبائرأعظممن كانت  )عليه السالم(مام هانتهم لإلإ أن  مع،�م مبحضر منه كانوا يسبونهإ حىت

  أعطوا منهاج احلكم  )صلى اهللا عليه وآله(وقبله الرسول  )عليه السالم( اإلمام

                                                

  . ٥٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧٠ ص٢ ج:اخلصال) ٢(

  . ٣٤٤ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٣(



١٨٧

 كما أملعنا ،دار�م احلكمإساليب اليت اتبعوها عند �ذه األ ،وحنوها املعارضة إىل  بالنسبةسالميف اإل

   .ذلك يف مجلة من كتبنا السياسيةإىل 

  

  سالماإلفي  رهبانية النه أ  فيفصل

النيب  إىل جاءت امرأة عثمان بن مظعون : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداح

 فخرج ،ليللعثمان يصوم النهار ويقوم ان إ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا : فقالت)صلى اهللا عليه وآله(

 فانصرف عثمان ،عثمان فوجده يصلي إىل جاء حىت ً مغضبا حيمل نعليه)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

ياعثمان مل يرسلين اهللا بالرهبانية ولكن بعثين باحلنيفية  :فقال له ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى حني رأ

   .)١(ومن سنيت النكاح ،فمن أحب فطريت فليسنت بسنيت ، أصوم وأصلي وأملس أهلي،السمحة

ثالث نسوة أتني ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن بعض رجاله ،داود املسرتق أيب عنو

 زوجي الن إ :ىخروقالت األ ،يأكل اللحم زوجي الن إ :حداهنإ فقالت ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 جير رداءه )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فخرج ،يقرب النساء زوجي الن إ :ىخروقالت األ ،يشم الطيب

يشمون  يأكلون اللحم وال  الأصحايببال أقوام من  ما :مث قال ،عليه  فحمد اهللا وأثىن،نربصعد املحىت 

سنيت فليس عن فمن رغب  ،ين آكل اللحم وأشم الطيب وآيت النساءإأما  ،يأتون النساء الطيب وال

   .)٢(مين

   .نه ليس مبسلم أال ،ليس بكامل املشا�ة أي :أقول

 من أحب :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسمعو

  يكون أن 

                                                

  . ٥٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(



١٨٨

   .)١(ن من سنيت النكاحإ و،فطريت فليسنت بسنيتى عل

 ،طرة توجب ظهورها يف الطريقةفن ال أل،بعالقة السبب واملسبب ،املراد بالفطرة الطريقة :أقول

   .لكغري ذ إىل ،والتعدد ،طالق شامل للرجل واملرأةواإل

  

  ذلك إلى تيان الزوجة عند ميلهاإاستحباب  في فصل

صلى (رسول اهللا ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :قال ، اجلعفيإبراهيم بن إسحاقعن 

هو ذا هي تشكو : أتتكم احلوالء، فقالت: ً دخل بيت أم سلمة فشم رحيا طيبة، فقال)اهللا عليه وآله

 ،حوالء زيديه يا : فقال،زوجي عين معرضن إ وأميبأيب أنت  :ء فقالت فخرجت عليه احلوال،زوجها

ًأترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض ال :فقالت  :قالت ،قباله عليكإيدري ماله ب أما لو :فقال ،ً

مع ذا هو جاإف ،أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه يف سبيل اهللا إنه إذا أما :فقال ،قباله عليإوماله ب

   .)٢(ذا هو اغتسل انسلخ من الذنوبإف ،يتحات ورق الشجر حتات عنه الذنوب كما

الرجل بتسعة ى فضلت املرأة عل : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،بصري أيب عنو

   .)٣(عليها احلياءى  ألقعز وجلولكن اهللا  ،وتسعني من اللذة

يف  الالزم معاشرة الزوجة باملعروف حىت أن )الفقه(ا يف وقد ذكرن ،هذا احلديث تقدم معىن :أقول

 ،رغبت مستحبة إذا نعم الزائد عن املعروف ،مرة ة أشهرأربعلكل  أن ذكره املشهور من كما ال ،املالمسة

  هن لباس لكم  حيث

                                                

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



١٨٩

   .)١(وأنتم لباس هلن

  

  مكان اليوجد فيه الماء للغسل في فصل قيل بكراهة الجماع

  عن الرجل يكون معه أهله يف سفر ال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،ار بن عمإسحاقعن 

 فيطلب بذلك اللذة أو :قلت ،نفسهى خياف علأن ّ إال يفعل أن أحب ما :قال ،جيد املاء يأيت أهله

هو  :قال ،طلب بذلك اللذة :قلت :قال ،نفسهى الشبق خياف علن إ :فقال ،النساء إىل ًيكون شبقا

ائت أهلك  :أباذر سأله عن هذا فقالأن ) صلى اهللا عليه وآله( عن النيبى نه يروإ ف:قلت ،اللح

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال  ،جرأؤهم وي آت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا :فقال ،تؤجر

جرتأأتيت احلالل  إذا كذلك ،زرتأأتيت احلرام  إذا نك إكما، عليه السالم( اهللا عبد أبو فقال(: ال أ

   .)٢(جرأاحلالل ى تنفسه فأى علخاف نه إذا أ ىتر

اهللا سبحانه جعل مث إن  ،تكليف نه قبل الوقت الإف ،الكراهةى داللة يف هذا احلديث عل ال :أقول

   .)الفقه( واملسألة مفصلة يف ،الرتاب مكان املاء

  

  جواز االستمتاع بجميع بدن الزوج والزوجة في فصل

 وكان ال ،�ا ثالثني ألف درهمى كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعط : قال،عن عبيد بن زرارة

يفعل  أن وكان يكره ،ين أجد لذلك لذةإاجعل يدك كذا بني شفري ف : وكانت تقول،يريد يبلغ منها ما

يستعني بكل شيء  أن بأس ال :فسأله فقال ، عن هذا)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سل : فقال لزرارة،ذلك

  يستعني  ولكن ال ،من جسده عليها

                                                

  . ١٨٧ اآلية :سورة البقرة) ١(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(



١٩٠

   .)١(بغري جسده عليها

يقدر  عنده جواري فاليكون  الرجل :)عليه السالم( هللايب عبد قلت أل : قال،عن عبيد بن زرارةو

   .)٢(كان من جسده فال بأس به أما ما :قال ،ً يعمل هلن شيئا يلذذهن به،يطأهن أن ىعل

   .لعكس يف استعانة املرأة ببدن الزوجوكذلك ا :أقول

  

  استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر في فصل

يف الدابة واملرأة  ،شياءأم يف ثالثة ؤالش : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

وأما  ،ا وسوء خلقهامها كثرة عللهؤوأما الدابة فش ،مها غالء مهرها وعسر ولدهاؤفأما املرأة فش ،والدار

   .)٣(ا�اريبث جخمها ضيقها وؤالدار فش

 م بالؤيقال كيف ميكن الش فال ،ن هذه الثالثة من باب املثال الواضحأو ،مؤالش تقدم معىن :أقول

 سواء كانت بيد ،ًروحيا حقيقة أو ًاملشكلة يف شيء جسديا م مبعىنؤالشأن  إىل  باالضافة،اختيار منها

   .ًنشاءإحكم باجتناب مثل ذلك  أو ، بذلكربأخ )عليه السالم( اإلمامو ،ال  أونساناإل

 ،من بركة املرأة خفة مؤنتها وتيسري ولدها : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(مها شدة مؤنتها وتعسري ولدهاؤومن ش

تطلب من الزوج ما يصعب  بأن ال )خفة املؤنة( ،دويةغذية واألميكن عالج عسر الوالدة باأل :أقول

   .عليه من املأكل وامللبس واملركب واملسكن وغري ذلك

                                                

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٤١ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ٢٤١ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ٢٤١ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(



١٩١

  

  كعتين لمن أراد التزويجراستحباب صالة  في فصل

 :قلت له :قال ،تزوج أحدكم كيف يصنعإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،بصري أيب عن

أتزوج  أن ريدأين إاللهم ( :مد اهللا ويقلحيكعتني ورليصل  بذلك فّهمإذا  :قال ،ما أدري جعلت فداك

 ،هن بركةأعظم وً،وأوسعهن رزقا ، وأحفظهن يل يف نفسها ويف مايلً،قدر يل من النساء أعفهن فرجاأهم فلال

ًقدر يل منها ولدا طيبا جتعله خلفا صاحلا يف حيايت وبعد مويتأو ً ً ى ذا أدخلت عليه فليضع يده علإ ف،)ً

 فإن ،لت فرجهالوبكلماتك استح ،ويف أمانتك أخذ�ا ،كتابك تزوجتهاى اللهم عل( :يقولناصيتها و

ًقضيت يف رمحها شيئا فاجعله مسلما سويا ً  ،وكيف يكون شرك شيطان : قلت،)وال جتعله شرك شيطان ،ً

يطان  الشىهو ذكر اسم اهللا تنح فإن ،نا من املرأة وجلس جملسه حضره الشيطاند إذا الرجلن إ :فقال

فبأي شيء  :قلت ،ًن فعل ومل يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما مجيعا والنطفة واحدةإعنه و

   .)١(حببنا وبغضنا :قال ،يعرف هذا جعلت فداك

كما  ،واحلب والبغض من باب املثال ،من باب التشبيه نه أمر واقعي الأو ،تقدم الوجه يف ذلك :أقول

ميكن مثل ذلك نه أ خيفى وال ،الولد الذي فيه شرك إىل ع هو حالة الشيطان الساريةواجلام ً،أيضاسبق بيانه 

   .ًمور اخلاصة طاردا للشيطان وبعضها غري طارد لهديان واملذاهب فيكون بعض األيف سائر األ

  

  محاق الشهرى العقرب وف في كراهة التزويج والقمر في فصل

  من تزوج  : قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،عن أبيه ، بن حممد بن محرانإبراهيمعن 

                                                

  . ٢٢٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(



١٩٢

   .)١(امرأة والقمر يف العقرب مل ير احلسىن

 يف )عليهم السالم( عن آبائه ،بن حممد العسكري ي علعن ،عن عبد العظيم بن عبد اهللا احلسينو

م لسقط من تزوج يف حماق الشهر فليسل :وقال ،من تزوج والقمر يف العقرب مل ير احلسىن :حديث قال

   .)٢(الولد

يف احلديثني من باب املقتضي ال  وما ،يةاألرضمور جرام السماوية يف األًثبت علميا تأثري األ :أقول

وال الدخول بعد  ،ال العقد ن يكون املراد الدخول عند أول النكاح أوال يبعد ،مثاهلماأ  يفالعلة التامة كما

ذلك مما يعرف  إذ ،خلة يف برج غريهااصور�ا غري الد اليكون املراد جسم العقرب  أن كما ال يبعد ،ذلك

نعم  ،قل كالسنبلأ أو زيد كالعقربأسواء كان  ،الربجى لحون علط�م يصأواملعلوم  ،باالصطالج التنجيمي

   .واهللا املستعان ،وجه االحتياط يف كلتا املسألتني واضح

  

  الزوجةى آداب الدخول عل في فصل

سننت وقد  أين رجل قدإ :)عليه السالم(يب جعفر  وهو يقول ألًجالمسعت ر : قال،بصري أيب عن

 فقال ،تكرهين خلضايب وكربي أن فرأتين ي علدخلت إذا وأنا أخاف ، صغرية ومل أدخل �اًتزوجت امرأة بكرا

 ا إليهمث أنت ال تصل ،تكون متوضية أن ليكإتصل  أن دخلت فمرهم قبلإذا  :)عليه السالم(جعفر أبو 

ى يؤمنوا عل أن من معها  مث ادع اهللا ومر،حممد وآل حممدى اهللا وصل عل مث جمد ، وصل ركعتنيأتوضحىت 

 ،رضين �ا وامجع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ايتالفأو ،لفها وودها ورضاهاأللهم ارزقين ا( :وقل ،دعائك

  لف من اهللا األ أن واعلم : مث قال)نك حتب احلالل وتكره احلرامإف

                                                

  . ٢٢٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ١٥٩ ص:خبارعيون األ) ٢(



١٩٣

   .)١(ه ما أحل اهللاّ وليكر،الشيطانرك من ِوالف

حالل اهللا  ـ بالتشديد من باب التفعيل ـ لفة ليكرهيفعل الشيطان ضد األ إمنا  أي)وليكره( :أقول

   .سبحانه

هلك فخذ بناصيتها واستقبل أدخلت بإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

من ، ً فاجعله مباركا تقياًقضيت يل منها ولدا فإن ،بكلماتك استحللتهاو ،اللهم بأمانتك أخذ�ا :القبلة وقل

   .)٢(ًنصيبا والً جتعل للشيطان فيه شركا  وال،شيعة آل حممد

   .يعمل باملعاصي أن ما النصيب فهوأ ،شرك قد تقدم معىن :أقول

 تزوجت فادع اهللا يل ين قدإ : فقال له)عليه السالم(أمري املؤمنني رجل ى أت : قال،رفعه يعن امليثمو

 امم تأكل ،تفرك  الً، ودوداًاللهم اجعلها ولودا ،وبأمانتك أخذ�ا ،اللهم بكلماتك استحللتها :قل :فقال

   .)٣(تسأل عما سرح  وال،راح

   .مما سرح ومل جتده ذلكى ًوال تطلب زائدا عل ،وجدت من املأكل وغريه ل مامتستع أي :أقول

يتزوج  أن أراد الرجلإذا  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :ال ق،الرمحن بن أعني عن عبدو

   .)٤(إحسانتسريح ب أو مساك مبعروفإأقررت بامليثاق الذي أخذ اهللا  :املرأة فليقل

ًاللهم ارزقين ولدا  :أردت اجلماع فقلإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

ًواجعله تقيا زكيا    إىل  واجعل عاقبته،نقصان ليس يف خلقه زيادة وال ،ً

                                                

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

   .٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٩٤

   .)١(خري

أن ّ إال ،ن مل تكن واردةإو دعية املربوطةاستحباب األ حاديثيستفاد من هذه األ أن ميكن :أقول

   .طالقات أدلة الدعاءدعا بأية لغة يتمكن إل ةذا مل يعرف العربيإ و،فضل التقيد مبا ورداأل

  

  الجماع  فياستحباب المكث في فصل

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا قال رسول  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداح

   .)٢(وليتلبث : قال بعضهم، ليمكث وليلبث،يأتيهن كما يأيت الطري جامع أحدكم أهله فال

أراد إذا  :) وآلهصلى اهللا عليه(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسمعو

   .)٣(يعجلها  أهله فاليتيأ أن أحدكم

أحدكم ليأيت أهله فتخرج من ن إ :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٤(مرنه أطيب لألإأحدكم أهله فليكن بينهما مالعبة فى ذا أتإ ف،بهلتشبشت ً فلو أصابت زجنيا ،حتته

يأيت  أن أراد أحدكمإذا  : قال،ةائمربعيف حديث األ )عليه السالم( علي ده عنسناإب )اخلصال( ويف

   .)٥(للنساء حوائج فإن يعجلها زوجته فال

   . مثل ذلكًأيضان عدم تعجيل الزوجة له أاملالك يفيد ب :أقول

                                                

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٧٠ ص٢ ج:اخلصال) ٥(



١٩٥

  

  استحباب مالعبة الزوجة ومداعبتها في فصل

  وأن ترموا أحب،ارموا واركبوا :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،مساعيل رفعهإ علي بن عن

 ،ورميه عن القوس ،يف تأدبيه الفرس ،يف ثالثّ إال  باطلكل هلو املؤمن :مث قال ،تركبوا أن من إيل

   .)١(�ن حقإومالعبته امرأنه ف

 :) عليه وآلهصلى اهللا( وقوله ،)السبق والرماية(كتاب  ثالثة من باب املثال كما ذكرناه يفال :أقول

   .ركوب اخليلى وعل ةاملراماى بل حتريض عل ،يراد الرتتيب ال )ارموا واركبوا(

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهما السالم (عن أبيه ،عبد اهللا أيب عن ،البخرتي أيب عنو

طعام  إىل الرجلى عوأن يد ،يسأله عن امسه وكنيته يصحب الرجل الرجل فال أن ،ءثالثة من اجلفا :)وآله

   .)٢(ومواقعة الرجل أهله قبل املالعبة ،يأكل فال جييب وأن جييب فال

  

  ًكراهة الجماع عاريا في فصل

ال  : قال،عنه ثوبه يف الرجل جيامع فيقع ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،بن بكرى عن موس

   .)٣(بأس

  جامع أ : فقال له)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل إنه ) لالفيض خ(عن حممد بن العيص و

                                                

  . ٣٤١ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ٧٤ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



١٩٦

   .)١(وال مستقبل القبلة وال مستدبرها، ال :فقال ،وأنا عريان

طالق الكراهة يف خمتلف صور إ وال يبعد ،خالفها أو طرف القبلة إىل بأن يكون رجله :أقول

   .املالمسة

 )عليهم السالم( عن آبائه ، عن جعفر بن حممد،عن أبيه ،عن عبد اهللا بن احلسني بن زيد العلويو

املالئكة خترج  فإن ،يتعريان فعل احلمارين جتامع الرجل واملرأة فالإذا  : قال،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن

   .)٢(فعال ذلك إذا من بينهما

ًيكون ضعيفا خصوصا يف حناف  ًاجلسم العاري كثريا ما أن يكون من أوجه الكراهة أن وميكن :أقول ً

   .لطرف يف طرفهقل رغبة اتاجلسم ف

  

  جميع بدن الزوجة إلى جواز النظر في فصل

 :قال ،امرأته وهي عريانة إىل  يف الرجل ينظر،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن 

ذلكّ إال وهل اللذة ،بأس بذلك ال)٣(.   

   .ىخرأ بني لذة ذلك والكراهة من ناحية ةمنافا ال :أقول

 :قال ،فرج امرأته وهو جيامعها إىل  أينظر الرجل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،محزة أيب عنو

بأس ال)٤(.   

   :لاق، سألته عن الرجل ينظر يف فرج املرأة وهو جيامعها : قال،عن مساعةو

                                                

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ١٧٥ ص:ئعاعلل الشر) ٢(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(



١٩٧

   .)١(ىيورث العمّ إال إنه بأس به ال

يراث عماه إ بني ةوال منافا ،دهابع أو قبلها ًيكون ذلك خاصا عند ا�امعة ال أن يبعد ال :أقول

  .ىخرأرواية كما يأيت يف  ،ولدهى وعم

ذكر من باب احلكمة ال  فيكون ما ، احتماالن،خاصة ن كان يف العاقر أوإوهل الكراهة مطلقة و

أحد  إىل  كما ليس يف نظرها،ليس يف خلفهانه أ لكن الظاهر ،مكانه واالحتياط االستحبايب له ،العلة

   .فرجيه

اخلريات احلسان من نساء أهل  :)عليه السالم(قال الصادق  : قال،احلسني علي بن مد بنعن حمو

   .)٢(امرأته وهي عريانة إىل ينظر الرجل أن بأس وال ،الدنيا وهن أمجل من احلور العني

 وال ينظر أحد:  قال)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(سعيد اخلدري يف وصية النيب  أيب عنو

  .)٣( يف الولدىالفرج يورث العم إىل النظر فإن ،ض بصره عند اجلماعغفرج امرأته، وليإىل 

عليهم ( عن آبائه ،عن الصادق ،عن أبيه ،طالب علي بن أيب عن عبد اهللا بن احلسني بن زيد بنو

 إنه :وقال فروج النساء إىل وكره النظر : يف حديث)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)السالم

   .)٤(وكره ا�امعة حتت السماء ،يورث اخلرس إنه :وقال وكره الكالم عند اجلماع ى،يورث العم

ن املراد بدون حاجب  أ والظاهر،من جهة النظر هذا احلديث مطلق يشمل وقت اجلماع وغريه :أقول

   .حنومها أو كلة أو من حلاف

   ، عن جعفر بن حممدً،عن أبيه مجيعا ، وأنس بن حممد،عن محاد بن عمروو

                                                

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ١٥٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  .١٨٢ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١٩٨

علي كره  يا :قال )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية )عليهم السالم(عن آبائه 

والتطلع يف  ،والضحك بني القبور ً،تيان املساجد جنباإ و، واملن يف الصدقة، العبث يف الصالةيتماهللا أل

   .)١(يورث اخلرس ألنه وكره الكالم عند اجلماع ى،عميورث ال ألنه فروج النساء إىل والنظر ،الدور

  

  فصل في كراهة الكالم عند الجماع

نه إ ف،اتقوا الكالم عند ملتقى اخلتانني: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،عن عبد اهللا بن سنان

  . )٢(يورث اخلرس

 ،يف حديث املناهي )السالمعليهم (عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق  ،عن احلسني بن زيدو

   .)٣( يكون منه خرس الولد:وقال ،يكثر الكالم عند ا�امعةأن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ى� :قال

 علي ال يا :قال إنه )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب سعيد اخلدري يف وصية أيب عنو

   .)٤(يكون أخرس أن يؤمن  ولد القضي بينكمان إ نهإ ف،تتكلم عند اجلماع

 يوجبان ضعف النطفة ،والنظر املرتبط بالعني ،الكالم املرتبط باللسان أن لعل الوجه يف ذلك :أقول

 يكون كالم كل أن يبعد  وال،بوينالولد تأخذ من أجزاء األ أجزاء فإن ،سان عند القذفلاملرتبطة بالعني وال

   . الزوجمن الزوجني عند اجلماع كذلك ال خصوص

  ى أتإذا  :ة قالائمربعيف حديث األ )عليه السالم( علي سناده عنإب )اخلصال( ويف

                                                

  . ٣٣٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٩٤ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٨٢ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



١٩٩

باطن فرج  إىل ينظرن أحدكم  ال،الكالم عند ذلك يورث اخلرس فإن ، الكالمّأحدكم زوجته فليقل

   .)١(ىيكره ويورث العم ماى امرأته فلعله ير

  

  كراهة جماع المختضب في فصل

 ،جيامع املختضب ال : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،امللك عن مسمع بن عبد

   .)٢(حمتصرألنه  :قال ،جيامع املختضب جعلت فداك مل ال :قلت

 ،جيامع املختضب ال : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  مسعت: قال،امللك بن عبد عن مسمعو

   .)٣(ال :فقال ،جيامع املختضب ال :قلت

جتامع  ال :قال لرجل من أوليائه إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،زينب أيب مساعيل ابنإعن و

ًرزقت ولدا كان خمنثان إ نكإ ف،أنت خمتضب وأهلك ً)٤(.   

سائر  أو الرجلني أو اليدين وأالرأس ى لعل اخلنث من جهة احلصر عند وضع اخلضاب عل :أقول

طالقه يف ن فيؤثر طلب االنطالق يف النطفة فيكون ا،االنطالق من حصره احملتصر يطلب نسانإلا و،البدن

   .يكشف العلم احلديث عنه يف املستقبل أو ً،يكون السبب غيبيا أن وميكن ،أسفله

  

  وقات خاصةأ في الجماعكراهة  في فصل

ماع يف هل يكره اجل :قلت له : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن أبيه ،الرمحن بن سامل عن عبد

   ،نعم :قال ،ًن كان حالالإوقات ووقت من األ

                                                

  . ١٧٠ ص٢ ج:اخلصال) ١(

  .٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ١٣٥ ص:طب األئمة) ٤(



٢٠٠

ويف اليوم الذي  ،مغيب الشفق إىل ومن مغيب الشمس ،طلوع الشمس إىل ما بني طلوع الفجر

ويف الليلة ويف اليوم اللذين يكون فيهما الريح  ،ويف الليلة اليت ينكسف فيها القمر ،تنكسف فيه الشمس

رسول اهللا ولقد بات  ،الليلة اللذين يكون فيهما الزلزلةووم يوال ،لريح الصفراءا أو الريح احلمراء أو السوداء

يكون  تلك الليلة مايف ها القمر فلم يكن منه يف فس عند بعض أزواجه يف ليلة انك)صلى اهللا عليه وآله(

 هذه  ألبغض كان هذا منك يف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا :فقالت له ،أصبح حىت منه يف غريها

أتلذذ وأهلو فيها وقد عري اهللا يف كتابه  أن ية ظهرت يف هذه الليلة فكرهتولكن هذه اآل ،ال :قال ،الليلة

يالقوا يومهم الذي  حىت فذرهم * ميقولوا سحاب مركو ً من السماء ساقطاًكسفا ن يرواإو :ًما فقالاأقو

 عنها ى �يتوقات الجيامع أحد يف هذه األ  الوأمي اهللا :)عليه السالم(جعفر  أبو مث قال ،)١(فيه يصعقون

   .)٢(حيب يف ولده ذلك ماى ً اخلرب فريزق ولدا فري إليهى وقد انته)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 ،تكون نفسه مضطربة ًيكون عامدا باملخالفة حىت مل يعرف ذلك الإذا  ألنه ) اخلرب إليهىانته( :أقول

   .يكون مع اجلهل لسبب غييب ال أو ،خبالف عدم اضطرا�ا ،اع يؤثر يف الولداضطراب النفس عند اجلمفإن 

أهله يف حماق الشهر ى من أت :قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن سليمان بن جعفر اجلعفريو

   .)٣(فليسلم لسقط الولد

 ال ي عليا :قالإنه  )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب سعيد اخلدري يف وصية أيب عنو

  ً وعونا ًقضي بينكما ولد يكون عشاران إ نهإ ف،بقي يومان إذا جتامع أهلك يف آخر درجة

                                                

  . ٤٥ ـ ٤٤: سورة الطور) ١(

  . ٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٠١

   .)١(يدهى ام من الناس علئ ويكون هالك ف،للظاملني

القمر يسري يف كل أقل من ثالثة  فإن ،وهو احملاق  يف مسري القمراألخريالربج  أي )آخر درجة( :أقول

   ً.بينما الشمس تقطعها يف اثين عشر شهرا ،يقطع السماء يف حركته الطبيعية يف شهر واحد ىتً برجا حأيام

رسول اهللا به ى كان فيما أوص :قال، )عليهم السالم(عن جده  ،، عن أبيهىاحلسن موس أيب عنو

يف ليلة   وال،ليف أول ليلة من اهلالأهلك مع اجت ال ي عليا :قال )عليه السالم(ً عليا )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(ولد من يفعل ذلك اخلبلى نه يتخوف علإ ف،يف آخر ليلة  وال،النصف

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سيار أيب عن مسمع بنو

ن والشياطني مردة اجل فإن يف غرة اهلالل وأ ،الرجل أهله يف النصف من الشهرى يغش أن ميتكره ألأ :)وآله

   .)٣( أما رأيتم املصاب يصرع يف النصف من الشهر وعند غرة اهلالل،لونببين آدم فيجيئون وخيى تغش

جتامع يف أول الشهر وال يف  ال :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

 أن ىتر ًيكون جمنونا أال أن وشكأ : مث قال،نه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولدإ ف،وسطه وال يف آخره

   .)٤(يصرع يف أول الشهر ووسطه وآخره ا�نون أكثر ما

 لقول اهللا ،يأيت الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان أن يستحب :)عليه السالم( علي  وقال:قال

   .)٦(والرفث ا�امعة ،)٥(نسائكم إىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث :عز وجل

                                                

  . ١٧٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٣٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٨٧: سورة البقرة) ٥(

  . ١٥٤ ص٢ ج:الفقيه) ٦(



٢٠٢

علي  يا :قال إنه ،)عليه السالم(لعلي  ) اهللا عليه وآلهىصل(النيب  د اخلدري يف وصيةسعي أيب عنو

.)١(ولدها ىلإا و إليهاجلنون واجلذام واخلبل يسرع فإن ،امرأتك يف أول الشهر ووسطه وآخرهجتامع  ال

صلى اهللا (  ككون نفس الرسول،ًمرادا به كان طرف اخلطاب ال )عليه السالم( ًعليا أن تقدم :أقول

ًن مل يكن مرادا جديا بهإطرف بعض اخلطابات و يف القرآن احلكيم )عليه وآله لئن  :قال سبحانه ،ً

   .غري ذلك إىل ،)٢(أشركت ليحبطن عملك

جيامع  أن يكره للرجل :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ، عن أبيه،حممد العسكري علي بن عنو

ا�نون أكثر ى ترال أ ً،نه من فعل ذلك خرج الولد جمنوناإ ف،ويف آخرهأهله يف أول ليلة من الشهر ويف وسطه 

   .)٣(احلديث يصرع يف أول الشهر ويف وسطه ويف آخره ما

مل تكرهون اجلماع عند مستهل  :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل : قال،الرمحن بن سامل عن عبدو

قد عرفت  : قلت،يصرع يف هذين الوقتني مان املصروع أكثر أل :فقال ،اهلالل ويف النصف من الشهر

 ذ يف النقصانخحالة يأ إىل اهلالل يتحول من حالةن إ :قال ،بال النصف من الشهر مستهل اهلالل فما

ًفعل ذلك مث رزق ولدا كان مقالفإن  ً فقريا ضئيالً    .)٤(ً ممتحناً

   .به عن ذلك نه يكىنإف ،صعب املعيشة أي ً)ممتحنا( :أقول

  

  ًيطرق أهله ليال أن يكره للمسافرنه أ  فيفصل

  قدم من سفره  إذا يكره للرجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنان

                                                

  . ١٨٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٦٥: سورة الزمر) ٢(

  . ١٧٤ ص:علل الشرائع) ٣(

  . ١٣٤ ص:طب األئمة) ٤(



٢٠٣

   .)١(يصبح حىت ًأن يطرق أهله ليال

مع  ، إليهيكرهها ما من تبعثر حاهلا يف النظافة وحنوهاى  ولعله ير،املرأة ليست حاضرة فإن :أقول

   . قبل الوصول يرفع ذلكخباراإل أن والظاهر ،حيب يف داره احتمال وجود من الالغض عن 

  

  ويسمع ى ير يالبيت صب يكراهة جماع المرأة وف في فصل

  واستحباب زيادة التستر بالجماع

جيامع  ال : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن أبيه ،عن ابن راشد ،أيوب أيب عن

   .)٢(ذلك مما يورث الزنا فإن جاريته ويف البيت صيب رأته والمالرجل ا

رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبيه ،عن عبد اهللا بن احلسني بن زيدو

 غشي امرأته ويف البيت صيب مستيقظ يرامها ويسمع ًأن رجال والذي نفسي بيده لو :)صلى اهللا عليه وآله(

ًكان غالما كان زانيان إ ً، أفلح أبداكالمهما ونفسهما ما    .)٣(جارية كانت زانية أو ،ً

ملستم  أو :عز وجلسألته عن قول اهللا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

   .)٥( ولكن اهللا ستري حيب السرت فلم يسم كما تسمون،هو اجلماع :فقال ،)٤(النساء

تعلموا من الغراب ثالث  :)عليه السالم( قال الصادق :الق، احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٦( وحذره،وبكوره يف طلب الرزق ،استتاره بالسفاد ،خصال

                                                

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦: ، سورة املائدة٤٣: سورة النساء) ٤(

  . ٧٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٥٥ ص١ ج:الفقيه) ٦(



٢٠٤

ظهر الطريق فأعرض عنه ى �يمة وفحل يسفدها على مر عل )عليه السالم(ًعليا ن إ :عن السكوينو

 يصنعون وهو من املنكر تصنعوا ما أن ينبغي ال إنه :فقال، أمري املؤمننيمل فعلت ذلك يا  : فقيل له،ههبوج

   .)١(يراه رجل وال امرأة تواروه حيث الأن ّإال 

 أن فمن املكروه ، بطريق أوىلنساناإل إىل احليوان فبالنسبة إىل مر كذلك بالنسبةذا كان األإف :أقول

   .ًوليس احلكم خاصا بالطفل ،امرأة أو  كانًرجال ،يكون يف البيت من يسمع نفسهما

ياك واجلماع حيث يراك إ :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عن جابر ى،عن النعمان بن يعلو

 نكإال ف :قال ، كراهة الشنعة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا ابن  : قلت،يصف حالك أن صيب حيسن

ًرزقت ولدا كان شهرة علما يف الفسق والفجورن إ ً)٢(.   

نه مطلق إ ف)الفسق(خبالف  ،ةئ قضايا اجلنس السي)الفجور(و ،لسوءابًمشهورا  أي )شهرة( :أقول

   .ريد به غريهأذا قوبل بالفجور إو ،املعصية

 ،ليكإجتامع أهلك وصيب ينظر  أن ياكإ :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣( كان يكره ذلك أشد كراهية)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فإن 

  

   ،التسمية واالستعاذةاستحباب  في فصل

  والدعاء بالمأثور عند الجماع ،يوطلب الولد الصالح السو

  كه يشار أن أهله وخشيى أت إذا  يف الرجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن احلليب

                                                

  . ١٥٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٣٥ ص:طب األئمة) ٢(

   ١٣٥ ص:طب األئمة) ٣(



٢٠٥

   .)١( ويتعوذ باهللا من الشيطان،بسم اهللا :يقول : قال،الشيطان

 إذا شيء يقول الرجل منكم أي حممد أبا يا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :ال ق،بصري أيب عنو

 ،علمك ما تقولأال أ :قال ً،يقول شيئا أن جعلت فداك أيستطيع الرجل :قلت ،دخلت عليه امرأته

 قضيت يل يفن إ  اللهم،انة اهللا أخذ�ام ويف أ،استحللت فرجهابكلمات اهللا  :تقول :قال ى،بل :قلت

ًرمحها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا ً ً وبأي شيء يعرف  :قلت ،ًجتعل فيه شركا للشيطان  وال،ًً

ن الشيطان جييء فيقعد إو ،)٢(داألوالموال ووشاركهم يف األ  هوأ كتاب اهللا مث ابتدأأما تقر :قال ،ذلك

بأي شيء يعرف  :قلت ،كح كما ينكح وين، كما حيدث وحيدث، وينزل كما ينزل،يقعد الرجل منها عما

   .)٣( ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان، فمن أحبنا كان نطفة العبد،بنا وبغضناحب :قال ،ذلك

شرك ( وقد تقدم معىن ،هل هناك شيء موظف أي )يستطيعأ( ،ليلة الزفافأي ) دخلت عليه( :أقول

   ً.مطلقا مر المن بلغه األ إىل  بالنسبة)احلب والبغض(ن أ و،)الشيطان

جامع إذا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن ابن القداحو

اهللا ى قض فإن : قال)رزقتين طان ماي وجنب الش، اللهم جنبين الشيطان،بسم اهللا وباهللا( :أحدكم فليقل

   .)٤(ًيضره الشيطان بشيء أبدا  الًبينهما ولدا

 فذكر شرك الشيطان ً، جالسا)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند : قال،محن ابن كثريعن عبد الرو

بسم اهللا  :أردت اجلماع فقلإذا  :فقال، جعلت فداك فما املخرج من ذلك :قلت ،أفزعين حىت فعظمه

خليفة فال قضيت مين يف هذه الليلة ن إ  اللهم،األرضوات واهو بديع السمّ إله إال الرمحن الرحيم الذي ال

   وال ًجتعل للشيطان فيه شركا

                                                

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٤:  اإلسراءسورة) ٢(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٠٦

ً واجعله مؤمنا خملصا مصفً، وال حظاًنصيبا    .)١(جل ثناؤك ، من الشيطان ورجزهًىً

أتيت أهلك فأي شيء  إذا ،حممد أبا يا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل : قال،بصري أيب عنو

اللهم بكلماتك استحللت  :قل ،ىبل :قال ً،قول شيئاأ أن طيقأجعلت فداك و :قال قلت ،تقول

ًقضيت يف رمحها شيئا فاجعله تقيا فإن ،خذ�اأماننك أ وب،فرجها  :قال ، للشيطانًوال جتعل فيه شركا ًزكيا ً

 : يف كتابهعز وجل أما تسمع قول اهللا ،نعم :قال ،جعلت فداك ويكون فيه شرك الشيطان :قلت

داألوالموال و يف األموشاركه)وينزل كما ينزل الرجل،الشيطان جييء فيقعد كما يقعد الرجلن إ ،)٢ ، 

   .)٣(وبغضناحببنا  :قال ،شيء يعرف ذلك يقلت فبأ

   .تقدم الكالم حول مثل هذا احلديث :أقول

  

  ظهر الطريقى كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعل في فصل

  وال،ال :فقال ،نا عريانأجامع وأ : فقال)المعليه الس(عبد اهللا  أبا سأل إنه ،عن حممد بن العيص

   .)٤(تستدبرها تستقبل القبلة وال

   .)٥(جتامع يف السفينة ال :)عليه السالم( وقال :قال

 ،يف حديث املناهي )عليهم السالم(عن آبائه  ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن احلسني بن زيدو

  ظهر ى  وعل،جيامع الرجل أهله مستقبل القبلةأن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ى� :قال

                                                

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٤: سورة اإلسراء) ٢(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٥(



٢٠٧

   .)١(مجعنيأ فمن فعل ذلك فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس ،طريق عامر

   . مثل لعن من أكل زاده وحده،يراد باللعنة البعد :أقول

   .)٢(جيامع الرجل مقابل القبلة أن كرهإنه  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن غياث بن و

جيامع الرجل مما يلي  أن كرهإنه  :) السالممعليه( علي عن ،عن أبيه ،فرع عن ج،يالبخرت أيب عنو

   .)٣(القبلة

 فتؤثر اجلذبة ، كما ثبت يف العلم احلديث، حنو الكعبةاألرضولعل السبب هو تأثري مغناطيسية  :أقول

   .الولد أو يف ا�امع

  

  م تالحكراهة الجماع بعد اال في فصل

  صفراء يوحين تصفر الشمس وحين تطلع وه

الرجل املرأة وقد ى يغش أن يكره :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن حممد بن احلسن

   .)٤(نفسهّ إال  فال يلومنًفعل فخرج الولد جمنونا فإن ى،يغتسل من احتالمه الذي رأ احتلم حىت

كره اجلنابة حني تصفر ين ألإ : قال،)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن ،احلليببن علي عن عبيد اهللا و

   .)٥( وحني تطلع وهي صفراء،الشمس

   :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،عن الصادق ،عن أبيه ،عن عبد اهللا بن احلسني بن زيدو

                                                

  . ١٩٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٧٦ص ٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٦ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(

  . ٢٥ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٢٠٨

يغتسل  يغشي الرجل امرأته وقد احتلم حىت أن وكره : يف حديث)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال 

   .)١(نفسهّ إال فال يلومنً فعل وخرج الولد جمنونا فإن ى،من احتالمه الذي رأ

  

  ة أشهرأربعالزوجة أكثر من  يتحريم ترك وط في فصل

سأله عن الرجل تكون عنده املرأة  إنه ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،عن صفوان بن حيىي

 ً،مثاإ يكون هلم مصيبة يكون يف ذلك ،ضرار �اا ليس يريد اإليقر� شهر والسنة الالشابة فيمسك عنها األ

   .)٢(ًمثا بعد ذلكإة أشهر كان أربعتركها إذا  :قال

كان ذلك من املعاشرة  إذا ًأيضاة أشهر أربعتقدم الكالم حول وجوب ا�امعة أقل من  :أقول

   .باملعروف

من مجع من النساء  : قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن ،عن بعض رجاله ،عن جعفر بن حممدو

   .)٣(مث عليهال ينكح فزنا منهن شيء فاإل ما

قيل   وهل هو واقعي أو،حني تزوج باملدائن شبه ذلك) اهللاه محر(ويف رواية لسلمان الفارسي  :أقول

   .احتماالن ً،حتريضا

  

  الدبر في يحكم الوط في فصل

  هئنحاأالفرج بمختلف  في تيانوجواز اإل

  تيان إشيء يقولون يف أي  :)عليه السالم(احلسن  أبو قال يل : قال،مر بن خالدعمعن 

                                                

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٢٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٠٩

 ود كانت تقولليها نإ : فقالً،يرون به بأسا املدينة الأهل  أن بلغين إنه :قلت ،عجازهنأالنساء يف 

 رثكم أىننساؤكم حرث لكم فأتوا ح عز وجل فأنزل اهللا ،الرجل املرأة من خلفها خرج ولده أحولى أتإذا 

   .)٢(ود ومل يعن يف أدبارهنليها ً خالفا لقول،قدام من خلف أو )١(شئتم

حماش  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت :عن سدير قالو

  .)٣(ميت حرامأعلى النساء 

بكر  وابن ،فرثٌ وال تيعرُال ت :هاشم  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن هاشم وابن بكري، عنو

   .)٤(يأيت من غري هذا املوضع ال أي يعرُت ال :قال

لعل املراد  )تفرث ال( وً،االتيان من خلف عارض وليس أصال فإن )ىعر( من )ىتعر ال( :أقول

   .الغائط أي تيان يف حمل الفرثاإل

تيان النساء يف إسألته عن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن أبانو

   .)٥(تؤذها هي لعبتك فال :قال ،عجازهنأ

   .ن السائل ذكرأل منا أطلق عليهاإو ،خركل من الرجل واملرأة لعبة لآل )لعبتك( :أقول

ى ميت علأحماش نساء  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٦(ميت حرامأرجال 

 فأتوا حرثكم أىن :تعاىلقوله يف ) عليه السالم(قال الصادق  : قال، يف تفسريهإبراهيم علي بن عنو

  قوله يف ى  والدليل عل،م يف الفرجتشئمىت أي  ،)٧(شئتم

                                                

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ١(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(

  . ٦٩ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٥٢ ص٢ ج:الفقيه) ٦(

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ٧(



٢١٠

   .)٢(فاحلرث الزرع يف الفرج يف موضع الولد )١(نساؤكم حرث لكم :تعاىلالفرج قوله 

عز  عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،نابأصحاعن بعض  ،عن صفوان بن حيىيو

   .)٤(من قدامها ومن خلفها يف القبل :قال ،)٣(متشئ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن :وجل

نساؤكم حرث لكم : سألته عن قول اهللا عز وجل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن زرارة، عن

  .)٦(من قبل: ال ق)٥( شئتمفأتوا حرثكم أىن

 فكره ، أهله يف دبرهايتسألته عن الرجل يأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب وعن

 ،)٧(متشئ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن معىن مناإ : وقال،ياكم وحماش النساءإو :ذلك وقال

   .)٨(ساعة شئتمأي 

   . فسر تارة �ذا وتارة بذاكولذا ،ملطلق الزمان واملكان )أىن( :أقول

سألت  :يف مثله فورد اجلواب )عليه السالم(الرضا  إىل كتبت : قال،عن الفتح بن يزيد اجلرجاينو

   .)٩(وهي حرث كما قال اهللا ،ىجارية يف دبرها واملرأة لعبة الرجل فال تؤذى عمن أت

 :فقال ،النساء يف أدبارهنى ؤت أت)عليه السالم(أمري املؤمنني سأل رجل  : قال،عن زيد بن ثابتو

أما مسعت يقول اهللا،سفلت سفل اهللا بك : سبقكم �ا من  أتأتون الفاحشة ما  

                                                

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ١(

  . ٦٣ ص:التفسري القمي) ٢(

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ٣(

  . ١١١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ٥(

  .١١١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٦(

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ٧(

  . ١١١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٨(

  . ١١١ ص١ ج:عياشيتفسري ال) ٩(



٢١١

   .)٢()١(أحد من العاملني

 من مواليك ًرجالن إ :)عليه السالم(  قلت للرضا:مسعت صفوان يقول : قال،احلكم علي بن عنو

الرجل  :قلت :قال ،هي ما : قال،يسألك عنها  أن منكبك واستحىيمسألة فهاأسألك عن  أن أمرين

   .)٣(نفعل ذلك نا الإ ،ال :قال ،وأنت تفعل ذلك :قلت ،نعم ذلك له : قال،يأيت امرأة يف دبرها

 ،يأيت املرأة يف دبرها  عن الرجل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت: قال،يعفور أيب عن عبد اهللا بنو

هذا  :قال ،)٤(فأتوهن من حيث أمركم اهللا :عز وجلفأين قول اهللا  :ت قل،رضيت إذا بأس ال :قال

نساؤكم حرث لكم فأتوا  : يقولعز وجلاهللا ن إ ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اهللا،يف طلب الولد

   .)٦() ٥(شئتم حرثكم أىن

 وما أحب ،سليس به بأ :فقال ،هنعجازأتيان النساء يف إسألته عن  : قال،يعفور أيب عن ابنو

   .)٧(تفعله

 ذكرنا تفصيل ،األصلى عل أو ،ن املشهور بني العامة جوازهأل ة،هل مثل هذه الرواية تقي :أقول

   ).النكاح :الفقه(يف الكالم يف ذلك 

  

   الجماع ومعه خاتم فيه ذكر اهللا كراهة في فصل

  ء من القرآنيشأو 

 أو سألته عن الرجل جيامع :قال ،)عليه السالم(جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  علي بن عن

   .)٨(ال :قال ،شيء من القرآن أيصلح ذلك أو يدخل الكنيف وعليه خامت فيه ذكر اهللا

                                                

  . ٨٠: سورة األعراف) ١(

  . ١١١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٢(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ٢٢٢: سورة البقرة) ٤(

  . ٢٢٣: سورة البقرة) ٥(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٦(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٧(

  . ١٥٧ ص٤ ج:حبار األنوار) ٨(



٢١٢

  

  جواز العزل في فصل

الرجل  إىل ذاك :فقال ، عن العزل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن حممد بن مسلم

   .)١(يصرفه حيث شاء

 إىل ذاك : فقال، عن العزل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،عبد اهللا  أيبالرمحن بن عن عبدو

   .)٢(الرجل

أحب ن إ بأس بالعزل عن املرأة احلرة ال : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٣(مر شيءن كرهت ليس هلا من األإ و،صاحبها

 ،أيعزل عنها الرجل يكون حتته احلرة :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل : قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(مل يعزلشاء ن إشاء عزل ون إ  إليهكاذ :قال

 ،مة فال بأسما األأ : فقال،سئل عن العزل إنه ،)عليهما السالم(عن أحدمها  ،عن حممد بن مسلمو

   .)٥(يشرتط عليها حني يتزوجهاأن ّ إال ين أكره ذلكإفأما احلرة ف

 ،بأس بالعزل يف ستة وجوه ال :يقول )عليه السالم(احلسن  أبا مسعت : قال،ب اجلعفيعن يعقوو

   .)٦(مة واأل،ترضع ولدها  واملرأة اليت ال، والبذية، واملرأة السليطة، واملسنة،تلد �ا الأاملرأة اليت تيقنت 

  تعزل النطفة بالقفز بعد اجلماع  أن  هلاًأيضااملرأة  أن والظاهر :أقول

                                                

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٤٢ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٥(

  . ١٤٢ ص٢ ج:الفقيه) ٦(



٢١٣

   .هذا احلق عليهاى لعدم الدليل عل ،لزامها بالعدمإ وليس للرجل ،وهوحن

  

  الرجالى وجوب الغيرة عل في فصل

ّ إال ليس الغرية : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ى،عن عثمان بن عيس

حل أزوجها وّ إال اءالنسى والغرية للرجال ولذلك حرم عل ،منا ذلك منهن حسدإ فأما النساء ف،للرجال

   .)١(ًيبتليهن بالغرية وحيل للرجل معها ثالثا أن اهللا أكرم من فإن ،ًاأربعللرجل 

هذا  أن  والظاهر،السائل أو يتكلمون حسب مدارك السامع) عليهم السالم(كانوا  ًكثريا ما :أقول

 فالالزم ،ًغالبا أكثر من الرجلاملرأة  أن ،زواج وحتليل الزوجات والعلة يف حترمي تعدد األ،احلديث من ذاك

 ويف ً،دار�ا جنسياإمن يقدر من ى  وذلك ظلم عليها وعل،ال بقيت معطلةإصرف هذه الطاقة النسوية و

 أن مراألى منته، خبار جنود العقل واجلهل وغريهاأذلك ى  كما يدل عل،سدكليهما الغرية ويف كليهما احل

خر يريدون أرجال  إىل بينما الرجل له ذلك احلق بالنسبة ،خرألاحق هلا يف الغرية حول الزوجات  املرأة ال

 كل من الزوج والزوجة إىل مر بالنسبةن كان األإو ً،ذا فعلت املرأة الغرية مسي حسداإ ف،االشرتاك يف زوجته

   ً.واحدا

جال الرى  يقع كثري منه عل،النساء من الزوجة الثانيةمتانع ن من شدة ما يشاهد اآل أن شك يف نعم ال

ً وحيث مل يكن هذا الشيء موجودا يف زمن ً،مما أخاف النساء مطلقا األوىلوا التصرف مع ؤساأالذين 

ً يشيع تعدد الزوجات شياعا ،وغريه ،كتشاد فريقياإن يف بعض بالد يوجد هذا الشيء اآل  كما السالماإل

   وهل ً،غالبا

                                                

  . ٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(



٢١٤

   .ه �ذا القدرواملطلب طويل نكتفي من ،ختنيكابنتني واألّ إال انتالزوج

 ،هو حسب املوازين الطبيعية ال مع هذا الذي ذكرنا من تقصري كثري من الرجال إمنا كرمأوكون اهللا 

عدم التمكن يف  فإن ،يساعده باملؤنة ب مث الاألى لقاء كل العائلة علإكرمية اهللا سبحانه من أفهو مثل 

 أن كما ،بسبب الظامل اخلارج عن املوازين  إنه بل،ذلكى عل ًمن البالد حتت االستعمار ليس نقضا مجلة

   .مر كذلك يف كل القضايا الطبيعيةاأل

اهللا غيور حيب كل ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن ذكره ى،عن عثمان بن عيسو

   .)١( ومن غريته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها،غيور

صدقاء بل البشر أمجع قرباء واألواألهل واملال نفس واألحفظ الى الغرية معناها احلالة الباعثة عل :أقول

 ،ما حفظها عن العمل السيء فهو غريةأ ،غريةى يسم  الًمثالحبفظ كرامتهم، فحفظ النفس عن القتل 

   .بذلك وهكذاى بينما حفظها عن الزنا �ا يسم غريةى يسم هل عن املرض الوكذلك حفظ األ

ونتيجة  ،املسلمني من التأخرى  يقال فالن غيور علًمثال ً،لقاورمبا يستعمل يف احلفظ عن الرتدي مط

   .غريته تعاىلى يسم )ئخذ الغايات واترك املباد(من باب  هذه احلالة يف اهللا سبحانه

 ) خ ليغر(مل يغري إذا  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،يعفور أيب عن عبد اهللا بنو

   .)٢(بلالرجل فهو منكوس الق

   .اجلادة العقلية والشرعيةى كناية عن عدم استقامة نفسه عل )منكوس القلب( :أقول

   يقال له القفندر ًشيطانان إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، ابن حريزإسحاقعن و

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٢١٥

ًني صباحا بالرببط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو أربعذا ضرب يف منزل الرجل إ

   .)١( نساؤه فال يغارىتؤت ثله من صاحب البيت مث نفخ فيه نفخة فال يغار بعد هذا حىتمى منه عل

هذين  أن ي ومن الطبيع،هذا كما يتعارف عند الفساق من دخول الرجال واختالطهم بنسائهم :أقول

خ الشيطان له يكون نف أن بعد يف وال ، هلوةلآوالرببط من باب املثال لكل غناء و ً،أيضااالثنني جيران اخلمر 

   . املرضىبالسل يؤثر يف عدوى نفخ املبتل أن كما ،ثرهذا األ

منا جعل الغرية إاهللا مل جيعل الغرية للنساء ون إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن جابرو

 ،زوجها وحدهّ إال  ومل جيعل للمرأة،ة حراير وما ملكت ميينهأربعحل للرجل أ قد عز وجلن اهللا  أل،للرجال

   .)٢(منا تغار املنكرات منهن فأما املؤمنات فالإ و،بغت مع زوجها غريه كانت عند اهللا زانيةفإن 

   .)٣(ميانالغرية من اإلن إ :قال إنه )صلى اهللا عليه وآله( النيب وعن

رسول اهللا  يا : قيل،ديوث ة عام وال جيدها عاق والائرحيها من مسرية مخسم اجلنة ليوجدن إ :وروي

   .)٤(الذي تزين امرأته وهو يعلم �ا :قال ، وما الديوث)ى اهللا عليه وآلهصل(

ى سارأ ب)صلى اهللا عليه وآله( النيب ىتأ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،احلذاءعبيدة  أيب عنو

 أن أخربين جربئيل عن اهللا :فقال ،كيف أطلقت عين : فقال الرجل، من بينهمً وخال رجال،مر بقتلهمأف

 وصدق ،وحسن اخللق ،والسخاء ،حرمكى  الغرية الشديدة عل،فيك مخس خصال حيبها اهللا ورسوله

  سلم وحسن أفلما مسعها الرجل  ،والشجاعة ،اللسان

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٤٣ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٤٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٤٣ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٢١٦

   .)١(استشهد  حىت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ه وقاتل مع إسالم

وحروبه الكثرية  )هللا عليه وآلهصلى ا(كل املقتولني يف زمن الرسول أن  إىل ملاعقد تقدم اإل :أقول

منا قال إو ،أكثر الرواياتى عل ةائمربعلف واألمن كال اجلانبني املسلمني والكافرين مل يتجاوزوا األ ،الدفاعية

  .برياءأ�م قتلوا مر بقتل هوالء ألولعل األ ،قلقل فاألمجاعة باأل

ومن هذا  ،طلق سراح هذا الثالثأم وفقتل اثنان منه ،اجلماعة كانوا ثالثة فقطن إ ويف بعض التواريخ

  كما يف بعض الروايات بالنسبة،ن خصال اخلري حمبوبة هللا سبحانه ولو كانت يف كافر أاحلديث وغريه يظهر

   .نوشروان واحلامت وغريمهاأإىل 

  

  عدم جواز الغيرة من النساء في فصل

 ، مل جيعل الغرية للنساء وجلعزاهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سعد اجلالب

 ، وما ملكت ميينهًاأربعحل للرجال أ ألنه جعل اهللا الغرية للرجال إمنا ،ما املؤمنات فالأمنا تغار املنكرات فإو

   .)٢(اهللا زانية ذا أرادت معه غريه كانت عندإ ف،زوجهاّ إال ومل جيعل للمرأة

 إذا ن النساءإ ،النساء احلسد هو أصل الكفرغرية  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٣(املسلمات منهنّ إال ذا غضنب كفرنإو ،غرن غضنب

 ال نفسها أشد احملافظة حىتى حتافظ عل أن �ا عاطفية فالالزم عليهاأعن ى خرأهذا عبارة  :أقول

   .سالمكامالت اإل املسلماتواملراد ب ،غارت

                                                

  . ١٣٦ ص١ ج:اخلصال) ١(

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢١٧

 فقال ، امرأته فأحسن الثناء عليها)عليه السالم(يب عبد اهللا ذكر رجل أل : قال،عن خالد القالنسيو

عليه (يب عبد اهللا  فقال أل، فأغارها فثبتت،فأغرها :قال، ال :قال ،أغر�ا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو له

   .)١(هي كما تقول : فقال،ين قد أغر�ا فثبتتإ :)السالم

 أن حسب الناسأ ،إنسانميكن مدح  بدون االمتحان ال نهأ إىل شارة أراد بذلك اإلاإلمام :أقول

 )عليه السالم(ولذا أمر  ،)يهان عند االمتحان يكرم املرء أو( و،)٢(يفتنون لوا آمنا وهم الويق أن يرتكو

 يستعيذ باهللا من الفنتنسان أن نعم يصح لإل ،�ا البد منهاإمن الفنت ف ال ،باالستعاذة من مضالت الفنت

 نسانفوق حمتمل اإلالفتنة تكون  ًكثريا ما إذ ،جتنيب اهللا له عن الفنت الصعبة بل مبعىن ،ال يفنت  أنال مبعىن

   .قعه يف العسر واحلرجوتأو 

غرية املرأة  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال ،)�ج البالغة( عن حممد بن احلسني الرضي يفو

   .)٣(إميان وغرية الرجل ،كفر

   .الكفر العملياملراد  :أقول

  

  وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها  في فصل

  وجملة من حقوقه عليها

صلى اهللا عليه (النيب  إىل جاءت امرأة : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

 ،تعصيه التطيعه وأن  :فقال هلا ،املرأةى  ما حق الزوج عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا : فقالت)وآله

  ى ن كانت علإ وال متنعه نفسها و،ذنهإبّ إال ً وال تصوم تطوعا،ذنهإبّ إال وال تصدق من بيته

                                                

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢: ة العنكبوتورس) ٢(

  . ١٧١ صالقسم الثاين: �ج البالغة) ٣(



٢١٨

ذنه لعنتها مالئكة السماء ومالئكة إبغري ن خرجت إ و،ذنهإبّ إال رج من بيتهاخت وال ،بتظهر ق

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللايا  : قالت،بيتها إىل ترجع حىتالرمحة كة  ومالئكة الغضب ومالئاألرض

 ،زوجها :قال ،املرأةى ً الناس حقا علأعظمفمن  : قالت،والده :قال ،الرجلى ً الناس حقا علأعظممن 

   .)١(احلديث واحدة مائة  وال من كل،ال :قال ،له علي يل عليه من احلق مثل ما  فما:قالت

كما جند  ،وقبله يف اجلاهلية )ليه وآلهصلى اهللا ع(تسيب النساء يف زمان الرسول  أن قد تقدم :أقول

ى مراض وتفكك ا�تمع والفوضمما يسبب هدم العوائل وكثرة األ ،ىخرألكن يف صورة  ن يف الغربمثله اآل

 احلمل سالمسبب جذب اإل ،ذلك مما شرح يف الكتب املعنية �ذا الشأن إىل د ومااألوالاجلنسية وتسيب 

ى املرأة يف قبال بعض احلقوق على بعض احلقوق علّ إال لم يذكر الفقهاء فّالإو ،يستقيم املنحرف بشدة حىت

ً ولذا يكون هو مديرا جتب ،غريهى  مثل حق الناضج من الرجال علأعظمنعم حقه ملكان عقالنيته  ،الرجل

   .وسيهؤمرى طاعته عل

رسول اهللا   إىلجاءت امرأة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمرو بن جبري العزرميو

 فخربين : قالت،أكثر من ذلك :فقال ،املرأةى ما حق الزوج علرسول اهللا   يا: فقالت)صلى اهللا عليه وآله(

 أن  وعليها،ذنهإ وال خترج من بيتها بغري ً،ذنه يعين تطوعاإبّ إال تصوم أن ليس هلا :قال ،عن شيء منه

 ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية،نتها وتزين بأحسن زي، وتلبس أحسن ثيا�ا،تتطيب بأطيب طيبها

   .)٢(وأكثر من ذلك حقوقه عليها

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل أتت امرأة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

ً  وال تعطي شيئا،قتبى ن كانت علإحاجته و إىل جتيبه أن :قال ،املرأةى ما حق الزوج عل : فقالت،)وآله

  تبيت ليلة وهو عليها  ال و،جرفعلت فعليها الوزر وله األ فإن ،ذنهإبّإال 

                                                

  . ٦٠ ص٢ ج:عروالف) ١(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٢١٩

   .)١(ساخط

صلت املرأة مخسها وصامت إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الصباح الكناين أيب عنو

أبواب اجلنان  أي فلتدخل من )عليه السالم(ي  عليت ر�ا وأطاعت زوجها وعرفت حقبشهرها وحجت 

   .)٢(شاءت

   . فالواجبات عليها أكثر كما هو واضحّالإ و،مثلة الغالبةهذه من باب األ :أقول

  

  تسخط زوجها  أن يجوز للمرأة النه أ  فيفصل

  تتزين لغيره وال تتطيب وال

أميا امرأة باتت وزوجها  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال، عمر اجلالب)أيب(عن سعد بن 

 وأميا امرأة تطيبت لغري زوجها مل يقبل اهللا منها ،عنهاى يرض  يتقبل منها صالة حىتعليها ساخط يف حق مل

   .)٣(تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها صالة حىت

املراد به  )لغري زوجها( ، فالسخط الباطل ال أثر لهّالإو ،كون السخط يف حق أي )يف حق( :أقول

يف  )احلوالء(  كما يف قصةءارب وللنساقطيبهن للمحارم من األ تاألول فالشائع منذ الزمن ّالإ و،جنيباأل

   .)صلى اهللا عليه وآله( زمانه

 ،عبد آبق ،يرفع هلم عمل ثالثة ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن بكرى عن موسو

   .)٤( خيالءهزارإ واملسبل ،وامرأة زوجها عليها ساخط

   والرواية ، العامةألدلةايف حق حسب  أي )عليها ساخط( :أقول

                                                

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٤٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٢٠

   .السابقة

من آبق عبد  ،تقبل هلم صالة ثالثة ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلسن بن منذرو

   .)١(ً قوما وهم له كارهونّورجل أم ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،يضع يده يف أيديهم مواليه حىت

   .�م كارهونأال فلو كان باختيارهم مل يصدق إو ،ذلكى أجربهم عل أي )وهم له كارهون( :أقول

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن الوليد بن صبيحو

 رجعت ما بيتها مىت إىل ترجع امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حىتأي)٢(.   

 إذا جتمر ثو�ا أن ينبغي للمرأة ال : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،عن رجل ،عن ابن بكريو

   .)٣(خرجت من بيتها

صلى اهللا (رسول اهللا ى � : قال،يف حديث املناهي )عليهم السالم(بائه آ عن ،عن جعفر بن حممدو

ء متر  وكل شي،خرجت لعنها كل ملك يف السماء فإن ،ذن زوجهاإخترج املرأة من بيتها بغري أن ) عليه وآله

 أن اهللاى ًفعلت كان حقا عل فإن أن تتزين لغري زوجهاى و� ،بيتها إىل ترجع نس حىتواإلاجلن عليه من 

   .)٤(حيرقها بالنار

   .تقدم يف التطييب ما زيني للنساء واحملارمتيأيت يف ال :أقول

ما رأيت قط من  :اأميا امرأة قالت لزوجه : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مجيل بن دراجو

   .)٥(ًوجهك خريا فقد حبط عملها

  سألته عن املرأة املغاضبة زوجها  :قال، )عليه السالم( يف كتابه عن أخيه ،جعفر علي بن عنو

                                                

  . ٦٠ ص٢ ج: الفروع)١(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٩٤ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٩٤ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٢٢١

   .)١(عنهاى يرض زال عاصية حىت تال :قال ،حاهلا ما  أو،هل هلا صالة 

  

  المرأة حسن العشرة مع زوجهاى يجب علنه أ  فيلصف

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ًقوما أتوا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ان بن خالدعن سليم

لو  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فقال ،ًناسا يسجد بعضهم لبعضأرأينا  ناإرسول اهللا  يا : فقالوا)وآله

   .)٢(تسجد لزوجها أن مرت املرأةحد أليسجد أل أن ًأمرت أحدا

والعاطفية  ،الرجل عقالين واملرأة عاطفية أن وقد تقدم ،سهيوس رئؤاملر  من باب لزوم طاعةهذا :أقول

   .كما يف كل عقالين وعاطفي ،زمامها للعقالين يتعط أن يلزم

   .)٣(جهاد املرأة حسن التبعل :قال ،)عليه السالم( إبراهيم أيب عن ،بن بكرى عن موسو

  

  بغير حقاآلخر  ييؤذ أن كل من الزوجينى يحرم علنه أ  فيفصل

من كان له امرأة تؤذيه مل يقبل  : قال،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،احلسني علي بن عن حممد بن

نفقت أ صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب ونإ و،وترضيهتعينه  حسنة من عملها حىت اهللا صال�ا وال

ى وعل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال مث ،ارن ترد الن وكانت أول م،موال يف سبيل اهللاأل

سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه اهللا ى  ومن صرب علً،كان هلا مؤذيا ظاملا إذا الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب

بالئه وكان عليها من الوزر يف ى عل) عليه السالم(يوب أى عطأواب مثل ما ثله بكل مرة يصرب عليها من ال

  مثل كل يوم وليلة 

                                                

  . ٢٨٥ ص١٠ ج:حبار األنوار) ١(

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٢٢

 عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع املنافقنيى يرض أن تعقبه وقبل أن ماتت قبل فإن ،رمل عاجل   

 رزقه اهللا وشقت عليه ومحلته ما ماى  ومن كانت له امرأة ومل توافقه ومل تصرب عل،سفل من الناريف الدرك األ

   .)١(دامت كذلك  عليها ما�ا النار وغضب اهللا يمل يقدر عليه مل يقبل اهللا هلا حسنة تتق

وقد  ،الرجل مثل ذلك الوزر والعذابى وعل :)صلى اهللا عليه وآله( ما مجع يف قوله واحلاصل :أقول

 :تعاىل وقوله ،)٢(وهلن مثل الذي عليهن باملعروف :قوله سبحانه ،مجع كل ذلك القرآن الكرمي يف آيتني

وللرجال عليهن درجة)٣(.   

  

  ة امرأة زوجهاجابإسرعة  في فصل

 ال : للنساء)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،بصري أيب عن

   .)٤(زواجكنأتطولن صالتكن لتمنعن 

صلى اهللا (رسول اهللا امرأة أتت ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعن ضريس الكناسو

املرأة  : قال رسول اهللا،وما املسوفات يا : قالت،لعلك من املسوفات : هلافقال ، لبعض احلاجة)عليه وآله

 فتلك اليت ال تزال املالئكة تلعنها ،ينعس زوجها فينام تسوفه حىتزال فال ت اليت يدعوها زوجها لبعض احلاجة

   .)٥(يستيقظ زوجها حىت

 حيث كان يعلم ،فائدة الطرفجل أل  يقول الكالمًحياناأ نكا )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  :أقول

  من  إىل يصل ألنه  يقول الكالمًحياناأو ،هذا الكالم إىل حباجةنه أ

                                                

  . ٤٦ ص:الاألعمعقاب ) ١(

  . ٢٢٨: سورة البقرة) ٢(

  . ٢٢٨: سورة البقرة) ٣(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٢٢٣

 أن  وميكن،حيث جيده فرصة مناسبة ،لعموم املؤمنني أو ،مجاعة خاصني أو صخمن ش ،يستفيد

   .الثاين أو األولهنا من  )صلى اهللا عليه وآله(يكون كالمه 

  

  تزويجكراهة ترك المرأة ال في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى � : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعفور أيب عن ابن

   .)١(زواجنفسهن من األأيتبتلن ويعطلن  أن النساء

أصلحك  :فقالت، )عليه السالم( عبد اهللا أيب ىدخلت امرأة عل : قال،عن عبد الصمد بن بشريو

 ،ألتمس بذلك الفضل :قالت ،ومل: قال ، ال أتزوج:قالت ،وما التبتل عندك : فقال،ين امرأة متبتلةإاهللا 

 إىل ليس أحد يسبقها إنه ،أحق به منك) عليها السالم( لكانت فاطمة ًصريف فلو كان ذلك فضالنا :فقال

   .)٢(الفضل

صلى (النيب  إىل جاءت امرأة :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمرو بن جبري العزرميو

يكسوها من العري  :قال ،فما حقها عليه : مث قالت،املرأة فخربهاى  فسألته عن حق الزوج عل)اهللا عليه وآله

ال واهللا ال : ال، قالت: فليس هلا عليه شيء غري هذا، قال: ، قالتويطعمها من اجلوع واذا أذنبت غفر هلا

ن إو : يقولعز وجلاهللا ن إ : فقال،ارجعي فرجعت :)لهصلى اهللا عليه وآ( النيب  فقال،تّولًتزوجت أبدا مث 

   .)٣(يستعففن خري هلن

 ،ب النكاحاما ذكره الفقهاء يف كتى ه املالمسة وغري ذلك عليمن حقها عل أن من املعلوم :أقول

  واملراد  ،بعض احلقوق إىل ملاعراد اإلأ )صلى اهللا عليه وآله(والرسول 

                                                

  .٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٢٤

متت من تلك ن إ وهذه الرواية ،خطاء اجلنس بسببهأعف عن ن املرأة ت أل،باالستعفاف الزواج

   .ذلك إىل ملاعيعتدل كما سبق اإل الروايات اليت تقصد جذب احلمل املنحرف حىت

  

  والخضاب يكراهة ترك المرأة الحل في فصل

 أن تعطل نفسها ولو أن ال ينبغي للمرأة : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

   .)١(ن مسةإًمتسحها مسحا باحلناء و أن تدع من اخلضاب ولو أن  وال ينبغي،يف عنقها قالدةتعلق 

زينة   ما)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا سئل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٢(نه من طيب النسمةإاخلضاب فوالطيب  :قال ،ىعماملرأة لأل

نه إ ف،واخلضاب يراد به الذي يعطي الرائحة الطيبة كاحلناء ى،األعماملراد الزوج لعل  )ىألعمل( :أقول

ًن مل يكن طيبا اصطالحياإو    .خرت األويف الرواية بعض االحتماال ،الزوج يشم رائحته الطيبةأن ّ إال ً

  

  ضربها كرام الزوجة وحرمةإاستحباب  في فصل

أيضرب  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،مرمي أيب عن

   .)٣(أحدكم املرأة مث يظل معانقها

  املرأة إمنا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

                                                

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٢٥

   .)١(لعبة من اختذها فال يضيعها

 ،ً وملا كان الكالم موجها للرجال جعل ذلك للنساء،خر من الرجل واملرأة لعبة لآلًكال أن تقدم :أقول

   .غريها إىل ضافةهذا مع زيادة يف املرأة حيث جسمها املخلوق للشهوة باإل

 يعين بذلك اليتيم ،اتقوا اهللا يف الضعيفني : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعةو

   .)٢(والنساء

 ءكما نشاهد بقا ً،يفة أبداعساوي عقلها مع عقل الرجل تقع ضاملرأة باعتبار عاطفيتها وعدم ت :أقول

 ،وللدعاية التجارية ،�ا تستخدم لدور البغاءإ ف،يف الدول اليت تدعي تساويها بالرجل احلال كذلك حىت

نه إأما اليتيم ف ،غري ذلك إىل ،الرجلى أجرها كما يعطى يعط مث ال ،ا إليهعمال اليت هي خشنة بالنسبةولأل

ً واحرتاما وعرضاًوايل له فهو ضعيف من مجيع احليثيات ماال حيث ال ً.   

أكثر أهل اجلنة من املستضعفني  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمار الساباطيو

   .)٣( علم اهللا ضعفهن فرمحهن،النساء

يرحم الرجل فتكون  ال ذا أضاف سبحانه رمحها مباإ ف،كثرية أكثرية املرأة من الرجللعل وجه األ :أقول

 إىل ضافة باإل، نسوة من النساء الدنيوياتأربعكل رجل دنيوي له  أن حاديث ويف بعض األ،أكثر أهل اجلنة

   .العني كثرة من احلور

  

  النساء جملة من آداب عشرة في فصل

  أمري املؤمنني  يف رساله : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد الرمحن بن كثري

                                                

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٢٦ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٥٢ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٢٢٦

ذلك أنعم  فإن ،مر ما جياوز نفسهالك املرأة من األ متال :)عليه السالم( احلسن إىل )عليه السالم( 

 واغضض ، وال تعد بكرامتها نفسها،مانةوليست بقهر املرأة رحيانة فإن ،لباهلا وأدوم جلماهلاى حلاهلا وأرخ

 واستبق ،فعت له عليك معهاتشفع لغريها فيميل من ش أن تطمعها  وال، واكففها حبجابك،بصرها بسرتك

   .)١(انكسارى يربن حالك عل أن نك ذو اقتدار خري منأن يمساكك عنهن وهن يرإ فإن من نفسك بقية

 أي )لباهلا( ،جسدها أي )حلاهلا( ،يف خمتلف االبعاد أعطها بقدر حقها أي )ما جياوز نفسها( :أقول

�ا أل ،يتكسر مجاهلا بسرعة النفسية أو ة اجلسميةقال الشااألعمأعطيت  إذا املرأة فإن )جلماهلا( ،نفسها

 إذا النفس أن كما ،شياء اخلشنةالظاهر سريعة الزوال باألى  واجلمال مسحة عل،عصابعضاء واأللطيفة األ

اآلخر كل واحد من النفس واجلسم يؤثر يف  فإن ،ما سبقى حزينة تؤثر يف اجلسم عل أو كانت مهمومة

ًحسنا وسوءا ً.   

بعض الناس  فإن ،ال بقدر نفسها الضعيفة ،ةإنسان�ا أكرامها بقدر إالالزم  أن لعل املراد )وال تعد(

اليوم حىت من بعض  إىل  ولذا نشاهد،�ا لضعف نفسها ال تستحق أكثر من ذلكأيستهينون باملرأة باعتبار 

   .ابلةهانة هلا، فاملعىن ال تقابل الكرامة بقدر النفس، فالباء للمق التدين هذه اإلييدع

اجعلها بالرتبية احلسنة  أي ،هذا مربوط باحلجاب اخلارجي) حبجابك (،هذا مربوط بالنفس) بسرتك(

  .سترية النفس حمجبة اجلسم

�ا عاطفية ال ترتكها تتجاوز شأ�ا بالشفاعة لغريها من أوالد وأقرباء وغريهم، أل أي )وال تطمعها(

الشفاعة غري املؤهلة تعطي هذه  فإن ،ً ـ ظهرا هلا ضدكتشفع لغري املستحق فيكون ذلك املشفع ـ بالفتح

  .النتيجة

   نسان نقطة ضعف، والالزم على اإلإنسانيكون يف كل  أن من الطبيعي) بقية(

                                                

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(



٢٢٧

 فتزدري ، واملرأة باعتبار عاطفيتها ال تتحمل مثل ذلك،ال يظهر تلك على من ال يتحمل أن    

  .ظهر هلا ذلك إذا بالزوج

 إذا زوجها الذيى ما حق املرأة عل :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،ر بن عماإسحاقعن و

كانت  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  وقال،ن جهلت غفر هلاإيشبعها ويكسوها و :قال ً،فعله كان حمسنا

   .)١(تؤذيه فيغفر هلا )عليه السالم( أيب امرأة عند

 يعين بذلك ،اتقوا اهللا يف الضعيفني : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة بن مهرانو

   .)٢(منا هن عورةإ و،اليتيم والنساء

   .تقدم معناها )عورة( :أقول

أحسن  : فقال،مساعيلإ جارية البنه )عليه السالم(عبد اهللا  أبو زوجين : قال،عن يونس بن عمار

اذهيب وسطك اهللا  : مث قال، واغفر ذنبها،بها واكس جن،أشبع بطنها :قال ،حسانوما اإل : قلت،هايلإ

   .)٣(ماله

 إذا واملال ،يربط هذا �ذا وبالعكس ًجعله وسطاأي  بصيغة التفعيل مرًط زيدا يف األّيقال وس :أقول

 ،مثل بعتك والكاف خطاب ،االحتياج يفرق بينهماحيث إن  ،لفة بينهمااألى ًكان وسطا بني الزوجني تبق

   .ًه وسطا لكجعل اهللا مالأي 

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

من فاحشة مبينةّ إال ال ينبغي طالقهانه أ ظننت أوصاين جربئيل باملرأة حىت)٤(.   

  اهللا فإن  ،ًرحم اهللا عبدا أحسن فيما بينه وبني زوجته :)عليه السالم( وقال الصادق :قال

                                                

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٦٢ ص٢ ج:وعرالف) ٢(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٢٨

   .)١( قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليهاعز وجل

   .)٢(ملعون ملعون من ضيع من يعول :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال

 أو االقتصاد أو املدير سواء يف السياسةى بل الالزم عل ،من يعول أعم من الزوجة أن الظاهر :أقول

   .نعم من أظهر مصاديقه واجبو النفقة ،م تضييع من يعالغريها عد أو الثقافة أو االجتماع

   .)٣(يبيت الرجل عن منزله باملصر الذي فيه أهله أن هلك بذي املروة: )عليه السالم( وقال :قال

ومن جهة  ،ومن جهة نفسه ،خالف املروة من جهة الزوجة إنه  حيث،هلك به أي )هلك( :أقول

   .لبناته من العوائل املفككة تبىن حيث يضعف االجتماع الذي ،االجتماع

   .)٤(هلي وأنا خريكم أل،هلهخريكم خريكم أل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال

 ،ما أشبه ذلك أو االكنساب أو نفاقاإل أو عد العبادةُ يف بًمثال ال ،يف هذا البعد أي )خريكم( :أقول

   .الرجل ن يكونون حتت عيالةد وغريهم مماألوالهل أعم من الزوجة يشمل واأل

ً  أحسنهم صنعاعز وجلاهللا  إىل  وأحب العباد،سراؤهأعيال الرجل  :)صلى اهللا عليه وآله( وقال :قال

   .)٥(سرائهأإىل 

   فمن أنعم اهللا عليه بنعمة ،سراؤهأعيال الرجل  :)عليه السالم( احلسن أبو وقال :قال

                                                

  . ١٤٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٥٥ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٨٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٨٣ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٨٣ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٢٢٩

   .)١(تزول تلك النعمةن  أمل يفعل أوشك فإن ،سرائهأى فليوسع عل

   .)٢(كم لنسائينا خري وأ،كم لنسائهخريكم خريال أ :)صلى اهللا عليه وآله( وقال :قال

  

  استحباب خدمة المرأة زوجها وبالعكس في فصل

 ي علىتقاض :قال ،)عليه السالم( عن أبيه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،البخرتي أيب عن

عليها (فاطمة ى على  فقض، يف اخلدمة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا إىل ) عليهما السالم( وفاطمة

عليها ( فقالت فاطمة : قال،مبا خلفه )عليه السالم( علي ىعلى  وقض،خبدمتها ما دون الباب )السالم

 حتمل رقاب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كفائي إاهللا بّ إال يعلم ما دخلين من السرور فال :)السالم

   .)٣(لرجالا

حيث إن و ،اخلروج من الدار يوجب االختالط بالرجال من جهة التعاطي فإن )رقاب الرجال( :أقول

نسب  ،حسب ا�از الشائع تتحمل الدين وحتمل الدين وما أشبه ذلك إذ ،الرقبة حمل التحميل والتحمل

   :قال الشاعر ،الرقبة دون الرجل بعالقة الكل واجلزء إىل التحمل

   كبيعته خبموضربته

  معاقدها من الناس الرقاب

خري من ألف رجل غري  الصاحلة االمرأة :)عليه السالم( قال : قال،فراس يف كتابه أيب ورام بنو

اجلنة أبواب  وفتح هلا مثانية ، أغلق اهللا عنها سبعة أبواب النارأيام وأميا امرأة خدمت زوجها سبعة ،صاحل

   .)٤(تدخل من أيها شاءت

  ًكان خريا هلا من ّ إال ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء :)عليه السالم( لوقا :قال

                                                

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٤٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٢٥ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ١٢٣ ص٧ ج:لشيعةوسائل ا) ٤(



٢٣٠

 وغفر هلا ،تسقي زوجها مدينة يف اجلنة  ويبين اهللا هلا بكل شربة،صيام �ارها وقيام ليلهاسنة عبادة 

   .)١(ستني خطيئة

  

  استحباب مداراة الزوجة في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن 

 ن أقمته كسرتهإ و،ه انتفعت بهتتركن إ مثل املرأة مثل الضلع املعوجإمنا.  

   .)٢(استمتعت به :ويف حديث آخر

   .العقالنيةى ن املرأة عاطفية فال ميكن تطبيقها علأل :أقول

اهللا  إىل ىشك) عليه السالم( إبراهيمن إ :)ليه السالمع(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن حممد الواسطيو

إن  و،أقمته كسرتهن إ مثل املرأة مثل الضلع املعوج إمنا  إليهاهللاى حو فأ،من سوء خلق سارةى ما يلق تعاىل

   .)٣( اصرب عليها،كته استمتعت بهتر

خلق امرأة سيئة اخللق  ىومن صرب عل : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  عن ،يف حديث املناهيو

   .)٤(جر أعطاه اهللا ثواب الشاكريناأل واحتسب يف ذلك

  

  المرأةى وجوب طاعة الزوج عل في فصل

صلى اهللا عليه (رسول اهللا خطب  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،بصري أيب عن

   فإن ، ولو بشق مترةمعشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة يا : النساء فقال)وآله

                                                

  . ١٢٣ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ١(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٩٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٢٣١

أليس حنن  رسول اهللا  يا: فقالت امرأة،نكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرةأكن حطب جهنم أكثر

حامالت والدات  :فقال ،خوات املشفقاتات املقيمات واأل أليس منا البن،مهات احلامالت املرضعاتاأل

   .)١(لناربعولتهن ما دخلت مصلية منهن ا إىل يأتني ال ما، لومرضعات رحيمات

 قولهمث إن  ،ذلك اجلمع بني صدر احلديث وذيلهى كما يدل عل ،الشدة يف االحاديث لتقوميها :أقول

املراد  أو ،)صلى اهللا عليه وآله(ة اليت خاطبهن عخطاب خاص للجما )كنأكثر( :)صلى اهللا عليه وآله(

الرجل ى املرأة لكثر�ا عل أن وقد تقدم ،أكثر من الرجال الداخلني يف جهنم أو ،ًكثريا منهن أن العموم مبعىن

   ً.أيضاويف النار أكثر منهم  ،تكون يف اجلنة أكثر منهم

رسول اهللا  فقال ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل جاءت امرأة سائلة : قال،عن وليد ،عن حريزو

زواجهن لقيل هلن أدخلن أ إىل يأتني  لوال ما،والدات واهلات رحيمات بأوالدهن :)صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(اجلنة بغري حساب

 ال : قال،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،)مكارم االخالق( احلسن بن الفضل الطربسي يفعن و

 ،جبلده فتلزق جلدها ، ختلع ثيا�ا وتدخل معه يف حلافه،زوجهاى تعرض نفسها عل تنام حىت أن حيل المرأة

   .)٣(ذا فعلت ذلك فقد عرضتإف

  

  ثارةعن تعريض النساء لإل يالنه في فصل

تنزلوا  ال :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوين

  النساء 

                                                

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٧٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٢٤ ص:مكارم األخالق) ٣(



٢٣٢

   .)١( وعلموهن املغزل وسورة النور،ابةتالغرف وال تعلموهن الك

الشارع تكون موضع ى شراف علر اإل والغرف باعتبا،ذلك عند اخلطر كما يظهر من القرائن :أقول

   . وسورة النور باعتبار التشديد يف حترمي الفساد ولزوم العفة،االرتباط بني الشابة والشاب السائر يف الطريق

 ،كم سورة يوسفال تعلموا نساء :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،عن يعقوب بن سامل رفعهو

   .)٢(فيها املواعظ فإن  وعلموهن سورة النور،فيها الفنت فإن ياهاإوال تقرؤوهن 

وذلك ينايف عدم تعلمهن وتعليمهن سورة  ،كانت النساء من القدمي خيتمن القرآن الكرمي :أقول

مث احلديث ضعيف  ، ويؤيد ذلك ما يأيت يف فصل ركو�ن السروج،واملراد الكراهة هي موضع اخلطر ،يوسف

   .السند

 )عليه السالم( علي لهموهن حبع : قال،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٣(ًوذروهن بلها

   .ًخطرا عليهن ملكان العاطفية معرفة أشياء خاصة إىل خراجهنإفيما كان  ً)بلها( :أقول

  

  كراهة ركوب النساء السروج في فصل

أن ) صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسول ى � : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداح

   .)٤(فرجبيركب سرج 

  السروج ى حتملوا الفروج عل ال :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،عورعن احلرث األو

                                                

  . ٦٣ص ٢ج: الفروع) ١(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٤٢ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٣٣

   .)١(هن للفجوروفتهيج

  

  المنكر في معصية النساء وترك طاعتهن في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ذكر  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنان

نوا من خيارهن و وك،وتعوذوا باهللا من شرارهن ،يأمرنكم باملنكر أن اعصوهن يف املعروف قبل :النساء فقال

   .)٢(حذرى عل

نه أ ظهارإ نعم املراد عدم ،مر بهأال فاملعروف يؤخذ به ممن إو ،عاطفية املرأةى هذا تأكيد عل :أقول

وال يراد بذلك عدم  ،وقد تقدم بعض التفصيل يف ذلك ،تطمع يف أخذ املنكر منها نها حىتأخذ املعروف م

منا املراد ما كان يف اجلاهلية مما جند مثله إو ،دخال عادة املتديننياإل إذ ،دخال املرأة يف االمور املرتبطة �اإ

 ًا تقدم جذب للحمل كثريا حىتفهو كم ،ن يف الغرب حيث املرأة أخذت بالزمام يف السري حنو املنكراتاآل

   .فراطأراد التفريط يف قبال اإلنه أ يعتدل ال

 يف )عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلسني بن املختارو

معن ن أمرنكم باملعروف فخالفوهن كيال يطإ و،حذرى اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن عل :كالم له

   .)٣(منكم يف املنكر

 ،كمعوذوا باهللا من طاحلات نسائت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن املطلب بن زياد رفعهو

   .)٤(وال تطيعوهن يف املعروف فيأمرنكم باملنكر ،حذرى وكونوا من خيارهن عل

                                                

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٣٤

استعيذوا باهللا من  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحاب عن بعض ،عن عمرو بن عثمانو

   .)١(احلديث املنكر إىل وال تطيعوهن فيدعونكم ،حذرى  وكونوا من خيارهن عل،نسائكم شر

عداء للمؤمن زوجة أغلب األ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٢(السوء

ما  أو داألوال أو رضاها من جهة الشهوة�ا يف بيته وهو يريد أل ،ما يغلبه أكثر أي )أغلب( :أقول

   .أشبه

ًخطيبا  )عليه السالم( فقام ، نساءه)عليه السالم(أمري املؤمنني  أصحابرجل من وشكى  :قال

 ،وال تذروهن يدبرن أمر العيال ،مالى وال تأمنوهن عل ،حالى  ال تطيعوا النساء عل،معاشر الناس :فقال

 وال ،ورع هلن عند حاجتهن ناهن الدنا وجإف ،وعدون أمر املالك ،هالكتركن وما أردن أوردن امل أن �نإف

 ال ،رضاهن يف فروجهن ،ن عجزنإوالعجب هلن ال حق و ،ن كربنإالتربج هلن الزم و ،صرب هلن عند شهو�ن

 ، ويتمادين يف الطغيان، يتهافنت بالبهتان، ينسني اخلري وحيفظن الشر،منعن القليل إذا يشكرن الكثري

   .)٣(لعلهن حيسن الفعال ،وأحسنوا هلن املقال ،كل حالى فداروهن عل ،ين الشيطانويتصد

رادة إما ذكرناه من ى مما يف هذه الرواية دليل عل ومجلة ،دارة اململكةإيتعدين يف  أي )عدون( :أقول

ن اتباع مويون والعباسيون والعثمانيون ماأل وقد سجل يف التاريخ ما فعله ،عطائهن أكثر من حقهنإعدم 

  ى والتارخيية عل مثلة احلاضرةغري ذلك من األ إىل ،سبب الفساد واخلبال يديهن مماأباإلدارة عطاء إالنساء و

                                                

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٢٥ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٨٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٢٣٥

جل االبتعاد عنهن وال الكالم السابق ليس ألن إ  أياحلد الوسط إىل ملاعإ )فداروهن( ،حد سواء

جل عدم كر يف هذه الروايات ألكل ما ذن إ واحلاصل ،عطائهن أكثر من حقهنإجل عدم بل أل ،ظلمهن

   .حدث ذلك عند الكفارنه أ ىكما نر ،عقول الرجالى غلبة عاطفتهن عل

ذكر عنده النساء  : قال،)عليه السالم(جعفر أيب  إىل رفعه ،أبيه عن ،عبد اهللا أيب عن أمحد بنو

   .)١(وال تطيعوهن يف ذي قرابة ى،ال تشاوروهن يف النجو :فقال

 فإن ،ياكم ومشاورة النساءإ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،لدعن سليمان بن خاو

   .)٢(فيهن الضعف والوهن والعجز

 أن  زيد عاجز عنًمثال ،يف االمتداد )العجز( و،يف الكيف )الوهن( و،يف الكم )الضعف( :أقول

 إىل ذا املرأة عاجزة عن السريوهك ،رادتهإوله وهن يف  ،ًيسري فرسخا وهو ضعيف اجلسم عن حتمل الصعوبة

 ،ليست قوية حديديةواهنة راد�ا إو ،موردارة األإ الرجل يف حل املشكالت و إليهآخر االمتداد الذي يسري

ن كل ذلك أل ،ًتطابق الواقع دائما بل هي ضعيفة الراد�ا إمث إن  ً،رادت شيئاأن اختذت التصميم وإو

   .ا وتسبب عجزهاهنوتوهفتضعفها راد�ا إتتدخل يف  العاطفة

عليه (أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن رجل رفعه ،عن يعقوب بن يزيدو

   .)٣(يف خالف النساء الربكة :)السالم

   ً.دوام كما عرفت سابقالوالربكة ا ،دوام له بشيء ضعيف الى  أتنسانتبعها اإل إذا ولذا :أقول

                                                

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٣٦

   .)١(تدبره امرأة فهو ملعون ئكل امر :)عليه السالم (نينقال أمري املؤم : قال،سنادو�ذا اإل

   .العقالنيةن العاطفة توجب البعد عن أل ،مطرود عن اخلري )ملعون( :أقول

  

  المرأة وسط الطريق يكراهة مش في فصل

  جانب الحائط إلى واستحباب مشيها

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن الوليد بن صبيح

ولكنها متشي يف جانب احلائط والطريق ،ليس للنساء من سروات الطريق شيء)٢(.   

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

يعين وسطه ،ليس للنساء من سواء الطريق ولكن جنبيه)٣(.   

بعض الشباب املايعني يزامحنهن يف وسط الطريق  أن ولعل وجه ذلك ،)سواء(ـ تفسري ل )يعين( :أقول

مشني يف جانب الطريق ال  إذا بينما ،تفقت املزامحةامنا إنفسهم من غري قصد وأ�م كانوا ميشون بأباسم 

   . يف بعض البالدنساناهده اإلمرين مما يشوكال األ ،فتقل مزامحة الشباب املنحرف هلن ،ميكن هذا العذر

بغي نال ي :فقال )عليه السالم(احلسن  أيب ذكر النساء عند :احلسني قال علي بن عن حممد بنو

   .)٤(احلائطجانب  إىل  ولكنها متشي، وسط الطريقيفمتشي  أن للمرأة

                                                

  . ٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٨٦ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٢٣٧

  

   والنصرانية ةوديليها ىعدم انكشاف المرأة بين يد في فصل

  لرجال مع الخوفل جنبيةوتحريم وصف األ

 تكشف بني يدي أن ال ينبغي للمرأة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حفص بن البخرتي

   .)١(زواجهن�ن يصفن ذلك ألإ ف،ودية والنصرانيةليها

فافتنت �ا الرجل وأصاب منها فاحشة لرجل  ومن وصف امرأة : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

ون السبع، األرضغضب اهللا عليه غضب عليه السماوات السبع ومن و ،ًمغضوبا عليهّ إال لدنيامل خيرج من ا

 :قال ،تاب وأصلح فإن )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا  :قيل ،الوزر مثل الذي أصا�اوكان عليه من 

يتوب اهللا عليه)٢(.   

  

  جنبيةعدم جواز خلوة الرجل بالمرأة األ في فصل

صلى اهللا عليه (رسول اهللا فيما أخذ  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سيار أيب عن مسمع بن

   .)٣(ال حيتبني وال يقعدن مع الرجال يف اخلالء أن النساءى  البيعة عل)وآله

جمرد احتباء املرأة ولو يف بيتها  أن ال )ال يقعدن( من بعض الكالم يفنه أ الظاهر )ال حيتبني( :أقول

رادة النهي عن جمالس اجلاهلية اليت كانت الرجال والنساء حيتبون وجيلسون إاملنصرف من الرواية  فإن ،مكروه

   .ر وحنوههعض للسبحول 

                                                

  .٦٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٤ ص:الاألعمعقاب ) ٢(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٣٨

رسول عن  ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (بن جعفرى عن موس ،إبراهيمبن ى عن موسو

يبت يف موضع يسمع نفس امرأة  فالاآلخر وم من كان يؤمن باهللا والي : قال)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)١(ليست له مبحرم

  

   ءيجواز وصل شعر المرأة بش في فصل

  نه يجوز لها الزينةأو

  

 ، عن النساء جتعل يف رؤوسهن القرامل)عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل : قال،عن ثابت بن سعيد

 فإن ،جتعل القرامل من شعر غريها أن مرأةوكره لل ،وما كان من شعر امرأة لنفسهاالصوف يصلح  :قال

   .)٢(بشعر نفسها فال يضرها أو وصلت شعرها بصوف

 سئل عن القرامل اليت تصنعها النساء يف : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،سكافعن سعد اإلو

رسول  أن بلغنا :فقلت :قال ،مبا تزينت به لزوجها املرأةى بأس عل ال :فقال ،رؤوسهن يصلنه بشعورهن

صلى اهللا عليه (رسول اهللا لعن  إمنا ،ليس هناك : فقال، لعن الواصلة واملوصولة)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

الرجال فتلك الواصلة  إىل فلما كربت قادت النساء ،تزين يف شبا�االيت  الواصلة واملوصولة )وآله

   .)٣(واملوصولة

يصلح له  :)عليه السالم (قال ،جتعل يف رأسها القراملاملرأة  :قلت له : قال،عن سليمان بن خالدو

وصلت شعرها  فإن ،يوصل شعر املرأة من شعر غريها أن وكره ،الصوف وما كان من شعر املرأة نفسها

   .)٤(شعر نفسها فال بأس به أو بصوف

                                                

  . ٧١ ص:األخبارا�الس و) ١(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١١٤ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤٤ ص:مكارم األخالق) ٤(



٢٣٩

صلى (هللا رسول ا أن الناس يروونن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،اطيبوعن عمار السا

 :قال ،اليت متتشط وجتعل يف الشعر القرامل :قلت ،نعم :فقال :قال ، لعن الواصلة واملوصولة)اهللا عليه وآله

   .)١(الفاجرة والقوادة :قال ،فما الواصلة واملوصولة :قلت ،ليس �ذا بأس :فقال يل

ها وعن احلف والقرامل والصوف نة لزوجيسألته عن قصة النواصي تريد املرأة الز : قال،بصري أيب وعن

   .)٢(ال بأس بذلك كله :قال ،وما أشبه ذلك

 ،سألته عن املرأة أحتف الشعر عن وجهها :قال )عليه السالم(ى  عن أخيه موس،جعفر علي بن عنو

   .)٣(بأس ال :قال

ذا كان إمراض الشعر معدية فأ أن ،يكون وجه الكراهة يف وصل شعرها بشعر غريها أن ال يبعد :أقول

   .يكون غري ذلك أن وميكن ،شعر هذه املرأة املتزينة إىل املرضى صاحب الشعر ذا مرض يف شعره تعد

  

   يتحريم منع المرضعة زوجها من الوط في فصل

  ًخوفا من الحمل وبالعكس

ال تضار ﴿ :عز وجلل اهللا و عن ق)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،الصباح الكناين أيب عن

ال  :فتقول أراد اجلماع إذا حداهن الرجلإكانت املراضع تدفع  : قال،)٤(﴾مولود له بولده ة بولدها والوالد

 ين أخافإ : وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول،هذا الذي يف بطين حبل فاقتل ولديأ أن ين أخافإأدعك 

  جامعك أأن 

                                                

  . ٤٥ ص:مكارم األخالق) ١(

  . ٤٥ ص:مكارم األخالق) ٢(

  . ٢٦٠ ص١٠ ج:حبار األنوار) ٣(

  . ٢٣٣: سورة البقرة) ٤(



٢٤٠

   .)١( الرجليضار الرجل املرأة واملرأة أن اهللا عن ذلكى فنه ،فأقتل ولدي

   .قامن باب املصد )عليه السالم( اإلماموما ذكره  ،ية مطلقةاآل أن الظاهر :أقول

  

  كل ما حرم اهللاى لإجنبيات واأل النساء إلى تحريم النظر في فصل

النظرة سهم من  :مسعته يقول : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبيه ،عقبة علي بن عن

   .)٢(أورثت حسرة طويلة وكم من نظرة ،بليس مسمومإسهام 

   ً.أيضاًحيانا دنياه أو ،نساندين اإلجيرح  كذلك النظر احلرام نسانالسهم جيرح بدن اإل أن وكما :أقول

وهو يصيب ّ إال ما من أحد : قاال) السالمماعليه(أيب عبد اهللا وجعفر  أيب عن ،مجيلة أيب عنو

   .)٣(كذب أو صدق الفرج ذلك ،وزنا اليدين اللمس ،نا الفم القبلةوز ،فزنا العينني النظر ،ًحظا من الزنا

   .كليةلمن باب الكثرة ال ا )حدأما من ( :أقول

 إىل  ينظرً رجال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا لعن  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٤(نفعه فيسأهلم الرشوة إىل تاج الناس حيً ورجال، خان أخاه يف امرأتهًورجال ،فرج امرأة ال حتل له

نصار امرأة باملدينة استقبل شاب من األ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،سكافعن سعد اإلو

مساه ببين  ا ودخل يف زقاق قد إليهفلما جازت نظر ،ا مقبلة إليهفنظر ،وكان النساء يتقنعن خلف آذا�ن

   عظم يف احلائط فجعل ينظر خلفها واعرتض وجهه ،فالن

                                                

  . ٢٣٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٧٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٧٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٧٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٤١

تني واهللا آل : فقال،رهدثوبه وصى ذا الدماء تسيل علإفلما مضت املرأة نظر ف ،زجاجة فشق وجههأو 

 ،ما هذا : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فلما رآه  ، فأتاه،خربنه وأل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك قل﴿ :ية�ذا اآل )عليه السالم( فهبط جربئيل ،فأخربه

   .)٢()١(﴾ونعاهللا خبري مبا يصنن إ هلمى أزك

�م كانوا يقولون قضاياهم أ أو ،ن جعل املواد اجلارحة يف اجلدرانممراد الشكاية ألعل الشاب  :أقول

   . ليقول فيها كلمته)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا اخلاصة والعامة ل

من تركها  ،بليس مسمومإسهم من سهام  النظرة :)عليه السالم(عبد اهللا أبو  قال : قال،عن عقبةو

   .)٣(ًا جيد طعمهإميان وًلغريه أعقبه اهللا أمنا  العز وجلهللا 

 ،النظرة بعد النظرة تزرع يف القلب الشهوة :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن الكاهليو

   .)٤(ةن�ا لصاحبها فتى وكف

ليس هلا حكم كما هو الغالب عند مرور  اليت وقعت بدون االختيار األوىلالنظرة ن إ يعين :أقول

   . يف الشوارع وغريهانساناإل

 مهأشعر  إىل ينظر أن ال بأس :قال ،)عليهما السالم( عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن السكوينو

   .)٥(بنته أو أختهأو 

   .)٦(والثالثة فيها اهلالك ،ول نظرة لك والثانية عليك وال لكأ :)عليه السالم( وقال :قال

 غض بصره مل يرتد السماء أو إىل امرأة فرفع بصره إىل من نظر :)عليه السالم( وقال الصادق :قال

   .)٧(العنييزوجه اهللا من احلور   بصره حىتإليه

                                                

  . ٣٠: سورة النور) ١(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٠٠ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٢٠٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٥٤ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  . ١٥٤ ص٢ ج:الفقيه) ٦(

  . ١٥٤ ص٢ ج:الفقيه) ٧(



٢٤٢

   .)١(جيد طعمهًا إميانيعقبه اهللا   طرفه حىت إليهمل يرتد :ويف خرب آخر :قال

عليهم (عن آبائه ، )عليه السالم(عن الرضا  ،عن أبيه ،يعن احلسن بن عبد اهللا بن حممد الرازو

أول ّ إال ي علفليس لك يا ،ال تتبع النظرة النظرة :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال)السالم

   .)٢(ةنظر

   ).ه السالمعلي( اإلمام إىل قد تقدم وجه توجيه اخلطاب :أقول

 إىل وحرم النظر : من جواب مسائله إليهفيما كتبه ،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن حممد بن سنانو

 التهييج من  إليه وما يدعو،غريهن من النساء ملا فيه من �ييج الرجال ىلإزواج وشعور النساء احملجوبات باأل

والقواعد من ﴿ :تعاىلالذي قال اهللا ّ إال شعورل ما أشبه اكوكذل ،الفساد والدخول فيما ال حيل وال حيمل

غري اجللباب  أي ،﴾يضعن ثيا�ن غري متربجات بزينة أن ًاء الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناحسالن

   .)٣(شعور مثلهن إىل فال بأس بالنظر

   .ه غري ممكن احلمل للعاقلنيوجب الفساد ولذا كأ إنه  أي)وال حيمل( :أقول

 ةوالثاني ،أول نظرة لك ي عليا :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال )األخبار معاين( يفو

   .)٤(عليك ال لك

 : قال له)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،)عليه السالم(طالب  علي بن أيب عن ،الطفيل أيب عنو

ةاألخريوليست لك  األوىللك ن  فإ،فال تتبع النظرة النظرة ،قرنيها يف اجلنة وأنت ذوكنز لك  ي عليا)٥(.   

  لعل املراد تتصرف يف كل اجلنة كما كان يتصرف  )قرنيها ذو( :أقول

                                                

  . ١٥٤ ص٢ ج:يهالفق) ١(

  . ٢٢٤: األخبارعيون ) ٢(

  . ١٨٩ ص:علل الشرائع) ٣(

  . ٢٠٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ٦٢ ص:األخبارمعاين ) ٥(



٢٤٣

 ،اآلخرةاه اهللا خري تمن صرف نظره عن الدنيا أأن  إىل ملاعوهذه املقدمة لإل ،القرنني يف كل العامل ذو

كما تقدم  ،)عليه السالم( ل ابتالئهنه حمأل  ال،خرينعالم لآلمن باب اإل )عليه السالم(واخلطاب لعلي 

   .ذلك إىل ملاعاإل

 إىل لكم أول نظرة : قال،ةائمربعيف حديث األ )عليه السالم( علي  عن،سنادهإب )اخلصال( ويف

   .)١(واحذروا الفتنة ،ىخرأ فال تتبعوها نظرة ،املرأة

شعر  أو عورة رجل إىل من اطلع يف بيت جاره فنظر : قال،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن و

يدخله النار مع املنافقني الذين كانوا يتبعون عورات النساء  أن اهللاى ً كان حقا علهاشيء من جسد أو امرأة

 عينيه من امرأة ومن مأل ،اآلخرةويبدي للناس عورته يف  ،يفضحه اهللا وال خيرج من الدنيا حىت ،يف الدنيا

 إىل مث يؤمر به ،قضي بني الناسي ًوحشامها نارا حىت ، من نارًحراما حشامها اهللا يوم القيامة مبسامري

   .)٢(النار

لكن الرجال حيث كانوا السائلني وما  ،حكم النظر ثابت يف كل من املرأة والرجل أن ىال خيف :أقول

   .)الفقه(والتفصيل يف  ،ا إليهأشبه ذكرت املرأة يف حرمة النظر

  

  ا ومصافحتهاجنبية ولمسهتحريم التزام األ في فصل

 ومن مأل :يف حديث املناهي قال ،)عليهم السالم(ن آبائه ع ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد

ومن صافح : )عليه السالم(وقال  ،يتوب ويرجعأن ّ إال  اهللا عينيه يوم القيامة من النارعينيه من حرام مأل

  رأة ومن التزم ام ،عز وجلامرأة حترم عليه فقد باء بسخط من اهللا 

                                                

  .١٦٧ ص٢ ج:اخلصال) ١(

  .٤٥ ص:الاألعمعقاب ) ٢(



٢٤٤

   .)١(ًحراما قرن يف سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان يف النار

ً فانصرفت ليلة ممسيا ، يف املدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبينًكنت نازال : قال،كهمس أيب عنو

عليه (عبد اهللا  أيب ى فلما كان من الغد دخلت عل،ثديهاى فافتتحت الباب ففتحت يل فقبضت عل

   .)٢(اهللا مما صنعت البارحة إىل تب : فقال)السالم

ين أتيت الباب إكنا باملدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبين و : قال،سديوعن مهزم األ

أين  : فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىفلما كان من الغد دخلت عل ،فاستفتحت اجلارية فغمزت ثديها

   .)٣(بالورعّ إال يتم أمرنا هذا ال أن علمأما ت :فقال ، ما برحت باملسجد:قلت ،ركثأ يصقأ

  

   ،بتلذذ وريبةّ إال جنبيةعدم حرمة سماع صوت األ في فصل

  جنبياتوتحريم ممازحة األ  ،وكراهة محادثة النساء لغير حاجة

دخلت علينا أم خالد اليت كان  إذ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ًكنت جالسا عند : قال،بصري أيب عن

 :قال ،تسمع كالمها أن أيسرك :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،هي تستأذن عل،ن عمرقطعها يوسف ب

ذا هي امرأة إمث دخلت فتكلمت ف :قال الطنفسةى وأجلسين معه عل : قال،فأذن هلا : قال،نعم :فقلت

  )٤(احلديث ،بليغة فسألته عنهما

صلى (رسول اهللا عن  ،)ليهم السالمع(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن الصادق ،عن احلسني بن زيدو

  زوجها وغري ذي حمرم منها  تتكلم املرأة عند غري أن ىو� : قال،املناهيحديث  يف )اهللا عليه وآله

                                                

  . ١٩٧ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٤٣ ص:اخلرائج) ٢(

  . ٢٤٣ ص:اخلرائج) ٣(

   ١٠١ ص:الروضة) ٤(



٢٤٥

   .)١(أكثر من مخس كلمات مما البد هلا منه

ه صلى اهللا علي(ال فقد اعتادت النساء التكلم مع الرسول إ و،الكراهةى هذا احلديث حممول عل :أقول

يندبنه النوادب يف أن ) عليه السالم( الباقر اإلماموقد طلب  نب،جاحبضور األ )عليه السالم(وعلي  )وآله

بل من احملتمل عدم  ،)الفقه( وقد ذكرنا تفصيله يف ،اجلوازى غري ذلك مما يدل عل إىل ،عشر سنوات مىن

عن ذلك يف أول ى � )لى اهللا عليه وآلهص(الرسول  أن ن من احملتملأل ،مل تكن جهة ثانية إذا ًأيضاالكراهة 

هذا اجلانب  إىل تشديد االندفاع )صلى اهللا عليه وآله( فأراد ،اجلاهلية إىل  حيث شدة االندفاعسالماإل

 ،غري ذلك إىل ً، كثريا)صلى اهللا عليه وآله( النيب يؤيده تكلم الناس مع نساءو ،يعتدل احلمل املضاد حىت

   . فيطمع الذي يف قلبه مرضخيضعن بالقول أن والنهي يف

عن  ، عن مسعدة بن صدقة،عن هارون بن مسلم ،عن احلمريي ،عن حممد بن احلسن )اخلصال( ويف

 ، مينت القلبأربع :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهما السالم(عن أبيه  ،جعفر بن حممد

 ً،خري أبدا إىل محق يقول وتقول وال يؤلومماراة األ ،هنتوكثرة مناقشة النساء يعين حمادث ،الذنبى الذنب عل

   .)٢(كل غين مرتف :قال ،ىوما املوت :قيل ،ىوجمالسه املوت

 مث يؤمر ً يوم القيامة مغلوالًومن صافح امرأة حراما جاء : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن و

   .)٣(كلمها يف الدنيا ألف عام  كلمةميلكها حبسه اهللا بكل كه امرأة الومن فا ،النار إىل به

   .صح السندن إ هذا ،يف العقاب حاديث املشددةتقدم الكالم يف أمثال هذه األ :أقول

                                                

  . ١٩٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٠٨ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  . ٤٦ ص:الاألعمعقاب ) ٣(



٢٤٦

جعفر  أيب ىفقدمت عل ،حتها بشيء امرأة كنت أعلمها القرآن فمازئقرأكنت  :قال ،بصري أيب عنو

   .)١(ا إليهتعودن ال :فقال ،فغطيت وجهي ،قلت للمرأة شيءأي  :فقال يل) عليه السالم(

  

   خت الزوجةأ إلى عدم جواز النظر في فصل

 ينظر أن سألته عن الرجل حيل له :قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بن

 :قال ،أخت امرأته والغريبة سواء :قلت له ،القواعدتكون من أن ّ إال ،ال :فقال ،شعر أخت امرأتهإىل 

نعم، فقال ، منها إليهيل من النظر فما :قلت: شعرها وذراعها)٢(.   

   .من القواعد أي )منها( :أقول

  

  جانب من وراء الثياب األأدبار النساء في كراهة النظر في فصل

 ما يأمن الذين ينظرون يف أدبار النساء : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد بن عثمان

   .)٣(نسائهمينظر بذلك يف أن 

ن إ يا أبت استأجره﴿ :عز وجليف قول اهللا  ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن صفوان بن حيىيو

مني من أين  األ،يا بنية هذا قوي يرفع الصخرة :قال هلا شعيب : قال،﴾منيخري من استأجرت القوي األ

نا إف ،الطريق إىل يين فأرشدضللت فإن امشي من خلفي :فقال ،ين مشيت قدامهإيا أبت  :قالت ،عرفتيه

  أدبار  إىل ننظر قوم ال

                                                

  . ١١٦ ص:يرجال الكش) ١(

  . ١٦٠ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ٢٠٠ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٢٤٧

   .)١(النساء

 ّأيسر :قال ،خلفها إىل الرجل متر به املرأة فينظر :)عليه السالم( قال للصادق إنه ،بصري أيب عنو

   .)٢(ترضاه لنفسك فارض للناس ما :قال ،ال :قلت ،أهله وذات قرابته إىل ينظر أن كمأحد

الذين ينظرون يف أدبار ى أما خيش : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

   .)٣(يبتلوا بذلك يف نسائهم أن النساء

   . آخرإنسان إىل الشر أو اخلري وقد تقدم الوجه يف سراية ،دانُدين تُنه يف الدنيا كما تإف :أقول

  

  ب عليها ستره من المرأة بغير تلذذ وما ال يج إليهيحل النظر ما في فصل

اليت قال الزينة  عن الذراعني من املرأة مها من )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن الفضيل

   .)٤(دون السوارين وما ،الزينةدون اخلمار من  وما ،نعم : قال،﴾لبعولتهنّ إال وال يبدين زبنتهن﴿ :اهللا

ما حيل  :قلت له : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،عن مروك بن عبيدو

   .)٥(الوجه والكفان والقدمان :قال ً،مل يكن حمرما إذا من املرأةى ير أن للرجل

                                                

  . ٢٠٠ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٠٠ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٧٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٦٤ص ٢ ج:الفروع) ٥(



٢٤٨

ال ما إ﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زرارة ،عن عبد اهللا بن بكريو

   .)١( الكحل واخلامت،الزينة الظاهرة : قال﴾ظهر منها

وال يبدين ﴿ :عز وجلسألته عن قول اهللا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٢(اخلامت واملسكة وهي القلب : قال،﴾ما ظهر منهاّ إال زينتهن

 : قال،وسئل عما تظهر املرأة من زينتها) عليه السالم( ًمسعت جعفرا : قال،عن مسعدة بن زيادو

الوجه والكفني)٣(.   

ولذا  ،ولعل املراد مبا ظهر بسبب ريح أوما أشبه ،هناك خالف بني الفقهاء يف الوجه والكفني :أقول

   .ما أظهرت والنفصيل يف الفقهّ إال مل يقل

  

  حكم القواعد من النساء في فصل

والقواعد من النساء ﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

   .)٤(اجللباب :قال ،�نيضعن من ثيا أن  ما الذي يصلح هلن،﴾ًيت ال يرجون نكاحاالال

 ،اخلمار واجللباب : قال،﴾أن يضعن ثيا�ن﴿قرأ  إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

والزينة  ،مل تفعل فهو خري هلا فإن ،بزينة  غري متربجة،بني يدي من كان :فقال ،بني يدي من كان :قلت

   .)٥(ىخرية األاليت يبدين هلن شيء يف اآل

   يسأله عن حد  إليهكتبنه أ ذكر احلسني : قال،أمحد بن يونس علي بن عنو

                                                

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤٠ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٢٤٩

من  :)عليه السالم( فكتب ،تكشف رأسها وذراعها أن بلغت جاز هلا إذا القواعد من النساء اليت

   .)١(قعدن عن النكاح

 فرمبا يكون يف ،ة املرأةني وذلك خمتلف حسب البالد وحسب ب،اعدة قفما يراها العر القاعدة :أقول

   . ومع الشك فاالستصحاب يقتضي التحرمي،كثرأأقل ورمبا يكون يف عمر  عمر

  

  ربة من الرجالاإل يولأ حكم غير يفصل ف

 ربة منويل اإلأأو التابعني غري ﴿ :عز وجل عن قوله )عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،عن زرارة

   .)٢(يأيت النساء االمحق الذي ال :قال ،يةآخر اآل إىل ﴾الرجال

 محق املوىلاأل : قال)ربة من الرجالويل اإلأغري (سألته عن  :قال ،عبد اهللا أيب عن عبد الرمحن بنو

   .)٣(عليه الذي ال يأيت النساء

كان باملدينة  :قال )معليهما السال( عن أبيه عبد اهللا، أيب عن ،عن عبد اهللا بن ميمون القداحو

شاء اهللا فعليك بابنة ن إ افتتحتم الطائف إذا : يسمع)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فقاال لرجل و،رجالن

 ،أربعتقبل ب ،ذا تكلمت غنتإو ،جلست تثنت إذا ،مبتلة هيفاء شنباء ،�ا مشوع خبالءإفالثقفية غيالن 

ربة من ويل اإلأمن  ّالإال أراكما  :)صلى اهللا عليه وآله(لنيب  افقال ،بني رجليها مثل القدح ،وتدبر بثمان

يتسوقان يف كل وكانا  ،العرايا مكان يقال له إىل باغر ف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فأمر �ما  ،الرجال

   .)٤(مجعة

   ،بدالل اليت تثىن كانت لكثرة حلمها كالوسادة أي )تثنت( :أقول

                                                

  . ٢٤٤ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٥٠

 ،الضفريتان )بثمان( ،اليدان والثديان )أربعب( ،صو�ا كالغناء يف الرقة )غنت( ،كتثنية القماشال 

فلستما  ،محقنيأن كنتما إفهمكما النساء وى كالمكما يدل عل أي )ربةويل اإلأ( ،والرجالن واليدان ليانواإل

   .سبوعاملدينة ليشرتيا طعام األ إىل يأتيان من بعدمها )مجعة( ،املباركة يةمن مصداق اآل

  

  جنبية األ عدم جواز مصافحة في لفص

  الثوب وال يغمز كفها من وراء ّالإ

هل يصافح الرجل املرأة ليست بذات  :قلت له : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن

   .)١(من وراء الثوبّ إال ،ال :فقال ،حمرم

 ال : قال،رأةصافحة الرجل امل عن م)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن مساعة بن مهرانو

 بنت أخت أو خالة أو عمة أو بنت أو  أخت،يتزوجها أن امرأة حيرم عليهّ إال يصافح املرأة أن حيل للرجل

   .)٢(من وراء الثوب وال يغمز كفها ّالإيتزوجها فال يصافحها  أن وأما املرأة اليت حيل له ،حنوهاأو 

صلى اهللا (رسول اهللا كيف ماسح  :)عليه السالم(د اهللا يب عبقلت أل : قال،عن املفضل بن عمرو

 فصب فيه ماء مث غمس فيه يده ، فيهأدعا مبركنه الذي كان يتوض :فقال ،نساء حني بايعهنل ا)عليه وآله

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا س م فتغمس كما غ،اغمسي يدك :فكلما بايع واحدة منهن قال ،اليمىن

   .)٣(اهنيإسحته فكان هذا مما

  رسول أتدري كيف بايع  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن سعدان بن مسلمو

                                                

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٦ص ٢ ج:الفروع) ٣(



٢٥١

مجعهن حوله مث دعا بتور  :قال ،علمأاهللا أعلم وابن رسوله  :قلت ، النساء)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

رسول اهللا ن فكانت يد  ففعل، أيديكنناغمس : مث قال:قال أن ىل إ مث غمس يدهًبرام فصب فيه نضوحا

   .)١(ليست له مبحرمى نثأميس �ا كف  أن  الطاهرة أطيب من)صلى اهللا عليه وآله(

 دعا ، النساء وأخذ عليهن)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ملا بايع  :قال إنه ،بن عبد اهللا يعن ربعو

   .)٢(هن فيغمسن فيهيدخلن أيدي أن خرجها مث أمرهنأناء مث ه مث غمس يده يف اإلناء فمألإب

  

   المحارم جواز مصافحة في فصل

   الثوبواستحباب كونها من وراء

 أيب ىدخلنا عل :ات قال،عمري أيب ختا حممد بنأ حدثتين سعيدة ومنة : قال،عن احلكم بن مسكني

قالت  ،بوثمن وراء ال :قال ،تصافحه :قلنا ،نعم :قال ،تعود املرأة أخاها : فقلنا)عليه السالم(عبد اهللا 

   .)٣(املصبغة يخوتك فال تلبسإعدت إذا  :قال ،خو�اإخيت هذه تعود أن إ :حدامهاإ

   .كذلك باملصبغة ترك الزينة أن كما ،وب من باب الفضيلةثكونه من وراء ال :أقول

                                                

  .٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٥٢

  

  النساء ى جملة مما يحرم عل في فصل

  وما يكره لهن وما يسقط عنهن

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب  يف حديث مبايعة،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،عن سعدان بن مسلم

 وال ، وال تزنني، وال تسرقنً،ال تشركن باهللا شيئا أن ىبايعكن علأامسعن يا هؤالء  :قال هلن إنه النساء

 ،ررتنقأ ، وال تعصني بعولتكن يف معروف، وال تأتني ببهتان تفرتينه بني أيديكن وأرجلكن،كنلن أوالدقتت

   .)١(نعم :نقل

 مكة بايع )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ملا فتح  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبانو

ال  أن علىبايعنك يجاءك املؤمنات إذا  النيب أيها يا﴿ :عز وجل فأنزل اهللا ،النساء يبايعنه هالرجال مث جاء

يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن وال  أوالدهن وال يأتني ببهتان ًيشكرن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن

ما  :م حكيمألت فقا :قالأن  إىل ،﴾ماهللا غفور رحين إ يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر هلن اهللا

وال تشققن  ً،تنتفن شعرا وال ،ختمشن وجها  والً،تلطمن خدا ال :قال ،ال نعصيك فيه أن مرنا اهللاأذلك 

صلى اهللا (رسول اهللا يا  :فقالت ،هذاى  عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فبايعهن ً،دن ثوباتسو وال ،جيبا

 : فقال،فأدخل يده مث أخرجها فدعا بقدح من ماء ،صافح النساء أين الإ :فقال ، كيف نبايعك)عليه وآله

   .)٢(أدخلن أيديكن يف هذا املاء فهي البيعة

 )الفقه(ذكرنا يف  ً)تلطمن خدا ال( ،الزوج إىل بولد عن الغري ونسبتهتيان البهتان عبارة عن اإل :أقول

ومل  )عليه السالم(هلا حبضور السجاد  )عليه السالم(ال غري حمرمة بدليل فعل نساء احلسني األعمهذه أن 

خ يف وقد أملع املرحوم األ ،والتفصيل هناك )عليه السالم(مام  لإلًاحلرام ال يكون حالال أن مع ،ينكر عليهن

   ،ذلك إىل )الشعائر احلسينية( كتابه

                                                

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٢٥٣

وال تعصني (السابقة  وما يف الرواية ،قاوما ذكر من باب املصد ،مطلق )ال يعصينك يف معروف( مث

   .أمر بذلك ألنه )صلى اهللا عليه وآله(لعدم عصيانه ً أيضامصداق  )بعولتكن

صلى اهللا ( النيب عن ،)يهم السالمعل( عن آبائه ،)عليه السالم (عن الصادق ،عن احلسني بن زيدو

خرجت لعنها كل  فإن ،ذن زوجهاإخترج املرأة من بيتها بغري  أن ىو� : يف حديث املناهي قال)عليه وآله

 فإن تتزين لغري زوجها أن ىو� ،بيتها إىل ترجع نس حىت وكل شيء متر عليه من اجلن واإل،ملك يف السماء

ذي حمرم منها أكثر  تتكلم املرأة عند غري زوجها وغري أن ىو� ، بالنارحيرقها أن اهللاى عل ًفعلت كان حقا

أة املرأة حتدث املر أن ىو� ،تباشر املرأة املرأة وليس بينهما ثوب أن ىو� ،من مخس كلمات مما ال بد هلا منه

  يقبل اهللا منهاسا�ا مللأميا امرأة آذت زوجها ب :)عليه السالم( وقال :قال أن ىل إبه مع زوجها مبا ختلو

أعتقت الرقاب ومحلت ون صامت �ارها وقامت ليلها إو ،ترضيه  من عملها حىتً وال حسنةًعدال ًصرفا وال

ال أ :مث قال ً،كان هلا ظاملا إذا  وكذلك الرجل، وكانت يف أول من ترد النار،جياد اخليل يف سبيل اهللاى عل

اهللا وهو ى يطيق مل يقبل اهللا منها حسنة وتلق يقدر عليه وما ال ال ماى وأميا امرأة مل ترفق بزوجها ومحلته عل

  .)١(عليها غضبان

نس ال يلعنو�ا اإل إذ ،نس الذين يف طريقها تلعنهااجلن واإلن إ  أي،لعل املراد اللعن التكويين :أقول

لكنه خالف  ،أةيشمل هذه املر ،اهللاى  مثل لعن اهللا من عصً،املراد اللعن الذي يلعنونه كليا أو ،بلفظهم

بلذة يف  أي )أن تباشر( ،ذلك تقدم معىن )أن تتكلم( ،كما تقدم بجانمن األ أي )لغري زوجها( ،السياق

 إمنا نهإأعماهلا العادلة ف أي ً)عدال( ،كل تصرف منها من صالة وصيام وحنومها أي ً)صرفا( ،اللمس جبسدمها

   .يتقبل اهللا من املتقني

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)المعليه الس (عن جعفر بن حممدو

   :قال )عليه السالم(لعلي 

                                                

  . ١٩٤ ص٢ ج:الفقيه) ١(



٢٥٤

وال اتباع جنازة ،وال عيادة مريض ،وال اقامة وال أذان ،النساء مجعة وال مجاعةى ليس عل ي، عليا، 

عند ّ إال وال تذبح ،وال تستشار ،القضاء  وال تويل،وال حلق ، وال استالم احلجر،مروةووال هرولة بني الصفا 

وال خترج من  ،التزويج بنفسها وال تتوىل ،وال تسمع اخلطبة ،وال تقيم عند قرب ،وال جتهر بالتلبية ،الضرورة

من بيت  يوال تعط ، وجربئيل وميكائيلعز وجلذنه لعنها اهللا إخرجت بغري  فإن ،ذنهإبّ إال بيت زوجها

ًن كان ظاملا هلاإ وزوجها عليها ساخط ووال تبيت ،ذنهإبّ إال ًزوجها شيئا
)١(.   

ى وبعضها عل ،سبيل الكراهةى  وبعضها عل،سبيل التحرميى ما ذكر يف هذه الرواية بعضها عل :أقول

يفهم  أن والالزم ،سبيل تأكد االستحبابى قامة علإ ليس عليهن أذان وال ًمثال ،حبابتسبيل تأكد االس

فال  ً فلو كان ظاملا حقيقةّالإ و،ظامل هلانه أ يراد بذلك زعمها )ًاملا هلاظ( ،املراد من كل واحد من اخلارج

   .شأن لسخطه عليها

 ،)عليهم السالم( علي عن، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(الرضا بن علي عن حممد و

ً فوجدته يبكي بكاء شديدا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى دخلت أنا وفاطمة عل :قال  :فقلت له ،ً

ميت أالسماء رأيت نساء من  إىل ليلة أسري يب ي، عليا :فقال ،ما الذي أباكرسول اهللا مي يا أو أيب فداك

فقالت  :قال أن ىل إمث ذكر حاهلن ، فأنكرت شأ�ن فبكيت ملا رأيت من شدة عذا�ن،يف عذاب شديد

�ا كانت ال إأما املعلقة بشعرها ف :فقال ،حبييب وقرة عيين أخربين ما كان عملهن :)عليها السالم (فاطمة

�ا كانت إوأما املعلقة بثدييها ف ،�ا كانت تؤذي زوجهاإبلسا�ا ف ا املعلقةموأ ،تغطي شعرها من الرجال

وأما اليت  ،ذن زوجهاإ�ا كانت خترج من بيتها بغري إبرجليها ف وأما املعلقة ،ذنهإترضع أوالد غري زوجها بغري 

رجليها وتسلط عليها  إىل وأما اليت تشد يداها ،�ا كانت تزين بد�ا للناسإسدها فكانت تأكل حلم ج

واحليض وال تتنظف  وكانت ال تغتسل من اجلنابة ،�ا كانت قذرة الوضوء والثيابإاحليات والعقارب ف

   .وكانت تستهني بالصالة

                                                

  . ٣٣٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(



٢٥٥

 وأما اليت كانت تقرض ،ق زوجها�ا كانت تلد من الزنا فتعلقه يف عنإوأما العمياء الصماء اخلرساء ف

ا اليت كانت حترق وجهها وبد�ا وهي جتر موأ ،الرجالى �ا كانت تعرض نفسها علإحلمها باملقاريض ف

ا م وأ،�ا كانت منامة كذابةإرأسها رأس خنزير وبد�ا بدن احلمار فوأما اليت كان ، �ا كانت قوادةإأمعاءها ف

مث قال  ،حاسدة �ا كانت قنية نواحةإدخل يف دبرها وخترج من فيها فصورة الكلب والنار تى اليت كانت عل

   .)١(المرأة رضي عنها زوجها  وطوىب،ويل المرأة أغضبت زوجها :)صلى اهللا عليه وآله(

نفسها حرمة تصرفها يف ى ال فال دليل علإو ،ًكان مزامحا حلق الزوج إذا حيرم ذلك إمنا )بثدييها( :أقول

ًنوحا  أي )نواحة( ،كما تقدم جانباأل الناس أي )للناس( ،كما قرر يف كتاب النكاح هلاواحلليب ً خصوصا

   .بالباطل

أن ) صلى اهللا عليه وآله(ى رسول اهللا �:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللا عن، عن جعفر بن عمرو

  . )٢(ذن أوليائهنإبّ إال النساءى يدخل الرجال عل

  

  أبيهى الدخول عل في وجوب استيذان الولد في فصل

 وال ،أبيهى دخل عل إذا أذن الرجلتيس : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،أيوب اخلراز أيب عن

   .)٣(احلديث االبنى ب عليستأذن األ

ويف املورد احلالل  ،كالمها حرام ال ففي املورد احلرامإو ،سبيل الفضيلةى هذا عل )وال يستأذن( :أقول

   .وليس عكسه ،دب استيذان الوالدفي هذا املورد من األف ،كالمها حالل

                                                

  . ١٨٤ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٥٦

 :فقال ،أبيهى الرجل يستأذن عل :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،احلليببن علي عن حممد و

وقد يكون  ،مي وأنا غالمأتوفيت  ، أيبهي امرأة إمنا ،مي عندهأوليست  أيب ى قد كنت أستأذن عل،نعم

   .)١( والسالم أحسن وأصوب،وال حيبان ذلك مين ،أفجأمها عليه أن من خلو�ما ما ال أحب

  

   النساء المحارمى وجوب االستيذان عل في فصل

  كان لهن أزواج قبل الدخولإذا 

ابتنه ى ويستأذن الرجل عل : قال، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،أيوب اخلراز أيب عن

   .)٢(كانتا متزوجتني إذا ختهأو

ى ومن بلغ احللم فال يلج عل : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ن جراح املدائينعو

السالم طاعة هللا و ،يسلموا حىت وال تأذنوا ،ذنإبّ إال ذلكى سوى خالته وال على خته وال علأى مه وال علأ

   .)٣(عز وجل

كان مثل  إذا  احلكم كذلكًأيضالك ال فقبل ذإو ،ذلك من باب املثال أن الظاهر )بلغ احللم( :أقول

   .فحكمه يعرف باملالك ً،بالغ احللم عرفا

خرج  :قال ي،نصارعن جابر بن عبد اهللا األ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن عمرو بن مشرو

 الباب وضع يده عليه إىل  فلما انتهينا،وأنا معه) عليها السالم(  يريد فاطمة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 :قال ،رسول اهللا وعليك السالم يا :)عليها السالم( فقالت فاطمة ،السالم عليكم : مث قال،فدفعه

أدخل، قالت: رسول اهللادخل ياأ ، قال: أدخل ومن معي، قالت: قناع ّي علليس، فقال:   

                                                

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٥٧

يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسكمث قال، ففعلت : السالم عليك، فقالت: 

رسول اهللاوعليك السالم يا ، قال: دخلأ، قالت: رسول اهللانعم يا ، قال: أنا ومن معي، قالت: 

ومن معك، ١( ودخلت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فدخل  :قال جابر(.   

ومن بلغ احللم منكم فال يلج  : يف حديث قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن قيسو

 فإن ،مّيسل حد حىتوال يأذن أل ،ذنإبّ إال ذلكى  من سوىوال علابنته ى خته وال علأى وال علمه أى عل

   .)٢(السالم طاعة الرمحن

   .شكالإذن جائز بال  فاإلّالإو ،فضليةسبيل األى ذن بدون السالم علعدم اإل )وال يأذن( :أقول

  

   طفالالبد من استيذان العبيد واألنه أ  فيفصل

  وقاتأ ثالثة في الرجالى لدخول علأرادوا اإذا 

كم والذين مل ميانأليستأذنكم الذين ملكت  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن قيس

 ومن بعد صالة ،تضعون ثيابكم من الظهرية وحني ، من قبل صالة الفجر،يبلغوا احللم منكم ثالث مرات

   .)٣(احلديث اح بعدهن طوافون عليكم ثالث عورات لكم ليس عليكم وال عليهم جن،العشاء

 فإن وحيث يعرف املالك ،وقات اخللوةأو بدون احتشام يف اللباس وقات االسرتاحةأن هذه أل :أقول

وقات أ يكون احلكم كذلك يف ،وقاتوقات اسرتاحتهم وخلو�م غري هذه األأقوم  أو كان شخص

  ذلك ن إ بل رمبا يقال ،اسرتاحتهم

                                                

  . ٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٥٨

   . ظاهر يف العلية)١(﴾ثالث عورات﴿ :بل قوله سبحانه ،ليس من باب املالك

يها الذين آمنوا أيا ﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن الفضيل بن يسارو

هم  :قال ،من هم : قيل،﴾كم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث عواتميانأليستأذنكم الذين ملكت 

من بعد  ،الثة العوراتث يستأذنون عليكم عند هذه ال،الصبيان الذين مل يبلغواو اءكون من الرجال والنساململو

ككم ويدخل مملو ،ومن قبل صالة الفجر ،وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ،صالة العشاء وهي العتمة

   .)٢(شاؤوان إ ذنإوغلمانكم من بعد هذه الثالث عورات بغري 

كم الذين مل ميانأيستأذن الذين ملكت  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن جراح املدائينو

بلغ احللم يف  إذا ليستأذن عليك خادمك :قال أن ىل إعز وجل كما أمركم اهللا ،الث مراتيبلغوا احللم ث

ى ويستأذن عليك بعد العشاء اليت تسم : قال،منهن ولو كان بيته يف بيتك دخل يف شيء إذا ثالث عورات

�ا ساعة غرة إاهللا بذلك للخلوة ف أمر إمنا ،وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ، تصبحوحني ،العتمة

   .)٣(وخلوة

 أو ولذا يكون يف حال شبه العري ،يدخل عليه أحد نه الأ مغرور بنساناإلن إ  أي)غرة( :أقول

   .ن مل يكن يف حال خلوةإو العري

 ،﴾كمميانأالذين ملكت ﴿ :تعاىلهللا تبارك و يف قول ا،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن زرارةو

ال  :قال ،الث ساعاتث يف هذه الّفالنساء يستأذن :قلت ،هي خاصة يف الرجال دون النساء :قال

   : قال، والذين مل يبلغوا احللم منكم،ولكن يدخلن وخيرجن

                                                

  . ٥٨: سورة النور) ١(

  . ٦٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٥٩

   .)١(الث ساعاتثعليهم استيذان كاستيذان من بلغ يف هذه ال :قال ،من أنفسكم

 )عليه السالم( اإلمامولعل  ،عم من الرجال والنساء يف الداخل واملدخولأاحلكم  أن الظاهر :قولأ

   .واهللا العامل ،وبقية الرواية من زيادة الرواة ، بالرجال)كمميانأملكت (فسر 

  

  أهل المنزلى  والتسليم علًاستحباب االستيذان ثالثا في فصل

والثانية  ،االستيذان ثالثة أوهلن يسمعون : قال،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن

   .)٢( فريجع املستأذن،ن شاؤوا مل يفعلواإشاؤوا أذنوا ون إ والثالثة ،حيذرون

   .فضليةسبيل األى  علًاالستيذان ثالثا :أقول

 : قال،﴾تستأنسوا حىت﴿ : يف قوله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عبد اهللا أيب عن عبد الرمحن بنو

االستيناس وقع النعل والتسليم)٣(.   

   .الكليةًفكل شيء كان استيناسا داخل يف هذه  ّالإو ،هذا من بااب املثال :أقول

 ، غري مسكونة﴾ًتدخلوا بيوتا أن ليس عليكم جناح﴿ :يف قوله )عليه السالم(وقال الصادق  :قال

   .)٤(هي احلمامات واخلانات :قال

   .فهو شأن كل حمل عام ّالإو ً،أيضاثال هذا من باب امل :أقول

                                                

  . ٦٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٥ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  . ٤٥٤ ص:تفسري القمي) ٣(

  . ٤٥٤ ص:تفسري القمي) ٤(



٢٦٠

  

  حكام المختصة بالنساءجملة من األ في فصل

ليس  :يقول )عليه السالم(الباقر بن علي حممد جعفر  أبا مسعت :قال ي،عن جابر بن يزيد اجلعف

وال  ،هار بالتلبيةجإوال  ،وال اتباع اجلنائز ،وال عيادة املريض ،وال مجاعة وال مجعة ،قامةإأذان وال النساء ى عل

منا يقصرن من إ و،وال احللق ،وال دخول الكعبة ،سودوال استالم احلجر األ ،اهلرولة بني الصفا واملروة

   .شعورهن

وتبدأ يف الوضوء ،من اضطرار ّالإوال تذبح  ،وال تستشار ،مارةوال تلي اإل ،املرأة القضاء وال توىل 

تلقي اخلمار عن موضع مسح  أن ما ميسح الرجال بل عليهاوال متسح ك ،اع والرجل بظاهرهربباطن الذ

 رأسها من غريى فتمسح علصبعها إالصلوات تدخل ساير  ومتسح عليه يف ،رأسها يف صالة الغداة واملغرب

   .تلقي عنها مخارهاأن 

ى وتضع يديها يف ركوعها عل ،صدرهاى  ووضعت يديها عل،ذا قامت يف صال�ا ضمت رجليهاإف

 ذا رفعت رأسها من السجود جلست مث �ضتإ و،األرضدت الطية بذا أرادت السجود سجإ و،فخذيها

�ن نامل ألذا سبحت عقدت األإو ،ذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيهاإو ،القيامإىل 

   .التومسؤ

إذا  �اإف ،السماء إىل اهللا حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتني، ورفعت رأسها إىل ذا كانت هلاإو

 وليس جيوز هلا تركه يف ،يف السفر وليس عليها غسل اجلمعة ،فعلت ذلك استجاب اهللا هلا ومل خييبها

   .احلضر

يف رؤية اهلالل  وال،وال جتوز شهاد�ن يف الطالق ،وال جتوز شهادة النساء يف شيء من احلدود، 

 وال جيوز ،وهلن جنبتاه ت الطريق شيءوليس للنساء من سروا ، إليهوجتوز شهاد�ن فيما ال حيل للرجل النظر

   .ويكره هلن سورة يوسف ،سورة النورو ويستحب هلن تعلم املغزل ، وال تعلم الكتابة،هلن نزول الغرف



٢٦١

قتل كما يقتل ُلدت يف السجن وال تخ ّالإتابت و فإن ، استتيبتسالمذا ارتدت املرأة عن اإلإو

وال  ،ما متسك به نفسهاّ إال  ومتنع من الطعام والشرابدم خدمة شديدةخلكنها تستو ،ارتد إذا الرجل

وال جزية  ،الصالة والصيامى وتضرب عل ،غليظ الثياب وخشنهاّ إال ى وال تكس،خبيث الطعام ّالإتطعم 

   .النساءى عل

وال  ،�اعور إىل خراج من يف البيت من النساء كيال يكن أول ناظرإوالدة املرأة وجب  ذا حضرإو

دخال إهلما أة احلايض وال اجلنب احلضور عند تلقني امليت ألن املالئكة تتأذى �ما، وال جيوز للمرجيوز 

   .يربد جيلس فيه حىت أن ذا قامت املرأة من جملسها فال جيوز للرجلإو ،امليت قربه

ماتت  إذا وأحق الناس بالصالة عليها ، عليها زوجهاً الناس حقاأعظم و،وجهاد املرأة حسن التبعل

  وال جيوز هلا،زواجهن�م يصفن ذلك ألودية والنصرانية ألليها تنكشف بني يدي أن وال جيوز للمرأة ،زوجها

لعن  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن تتشبه بالرجال أل أن وال جيوز هلا ،خرجت من بيتها إذا تتطيبأن 

   .لا من النساء بالرجتولعن املتشبها ،املتشبهني من الرجال بالنساء

ها بيضاء ولوأظافريى تر أن وال جيوز ً،تعلق يف عنقها خيطا أن تعطل نفسها ولو أن وال جيوز للمرأة 

 ذا أرادت املرأة احلاجةإو ،خياف عليها الشيطان ألنه ،وال ختضب يديها يف حيضها ً،مسا متسها باحلناءأن 

وال جيوز  ً،شري بيده ويسبح جهرا والرجل يؤمي برأسه وهو يف صالته وي،وهي يف صال�ا صفقت بيديها

   .�ا تصلي بغري مخار مكشوفة الرأسإ فمةتكون أأن ّ إال تصلي بغري مخار أن للمرأة

يف اجلهادّ إال الرجالى وحرم ذلك عل ،حرامإوجيوز للمرأة لبس الديباج واحلرير يف غري صالة و، 

ال  ي عليا :)صلى اهللا عليه وآله( النيب ال وق،الرجالى  وحرم ذلك عل،تتختم بالذهب وتصلي فيه أن وجيوز

   .نه لباسك يف اجلنةإوال تلبس احلرير ف ،زينتك يف اجلنةفإنه تتختم بالذهب 



٢٦٢

ذن زوجهاإبّ إال ًتصوم تطوعا أن وال جيوز هلا ،ذن زوجهاإبّ إال وال جيوز للمرأة يف ماهلا عتق وال بر، 

حتج  أن وال جيوز ،من وراء ثو�اّ إال  وال تبايع، ثو�امن وراء ّالإتصافح غري ذي حمرم  أن وال جيوز للمرأة

وال جيوز للمرأة ركوب السرج  ،ذلك حمرم عليها فإن تدخل احلمام أن وال جيوز للمرأة ،ذن زوجهاإبّ إال ًتطوعا

   .يف سفر أو من ضرورة ّالإ

ة الرجل يف اجلراحات حىتوتعاقل املرأ ،وديتها نصف دية الرجل ،ومرياث املرأة نصف مرياث الرجل 

ذا صلت املرأة وحدها مع الرجل إو ،الثلث ارتفع الرجل وسفلت املرأةى ذا زادت علإ ف،تبلغ ثلث الدية

عليه عند ى صل إذا ومن الرجل ،ذا ماتت املرأة وقف املصلي عليها عن صدرهاإو ،جبنبهقامت خلفه ومل تقم 

 وال شفيع للمرأة أجنح عند ر�ا من ،موضع يتناول وركيهاذا أدخلت املرأة القرب وقف زوجها يف إف ،رأسه

   .)١(احلديث رضا زوجها

 من احلرام ،قسامأة أربعى عل ،كما تقدم يف احلديث السابق شبهه ما ذكر يف هذا احلديث :أقول

  .حبابتواملكروه وعدم شدة االستحباب واالس

قد ذكرنا تفصيل  )كما يقتل الرجل( ،ماراخلى ن املسح عل أال ، اخلمارإلقاءبدون  أي )ومتسح عليه(

 ،الكافرة ال يؤخذ منها اجلزية بينما الكافر تؤخذ منه فإن )وال جزية( ، حبث االرتداد)الفقه(ذلك يف كتاب 

   .احملتضر باعتبار جماز املشارفة أي )امليت( ،ذكر الكالم يف ذلك يف كتاب النكاح )ذا حضرإو(

الكريات ى يؤثر علنه أ  اليوم من من العلة ما ذكره بعض علماءولعل ،مجلة مستأنفة )نه زينتكإف(

ال البيع  ،املراد به البيعة أن الظاهر )تبايع( ،يف بدن الرجل مما يسبب مرضه وليس كذلك املرأة احلمر

دم وقد تق ،املستقيمة واملنحرفة ن احلمام كان يف زمن ورود الرواية جممع الكافرة واملسلمةأل )احلمام( والشراء،

  والتفاصيل الفقهية هلذا  ،فكان ذلك من فروع تلك الكلية ،يدي الكافراتتكشفها بني حكم 

                                                

  . ١٤١ ص٢ ج:اخلصال) ١(



٢٦٣

   .احلديث مرتبطة بالرسائل العملية

ليس للنساء من سروات الطريق شيء  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

   .)١(ولكن ميشني يف وسط الطريق

 حيتطب )عليه السالم(أمري املؤمنني كان  : قال،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عن هشامو

   .)٢(تطحن وتعجن وختبز )عليها السالم(وكانت فاطمة  ،ويستقي ويكنس

  

  المرأة بعد البلوغى وجوب القناع عل في فصل

أن ّ إال حاضت إذا ال يصلح للجارية : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن حممد بن مسلم

   .)٣(تمرخت

وهو ابن  يؤخذ الغالم بالصالة :قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بنو

   .)٤(حيتلم  وال تغطي املرأة شعرها منه حىت،سبع سنني

ال تغطي املرأة رأسها من الغالم  :قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بنو

   .)٥(يبلغ الغالم حىت

  

   يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوةالتي حد البنت  في فصل

  يقبل المرأةالذي وحد الغالم 

   )جويرية خ ل(سألته عن جارية  : قال،وأظنين قد حضرته ،أمحد الكاهلي أيب عن

                                                

  . ٥٩ ص:األخبارا�الس و) ١(

  . ٥٩ ص:األخبارا�الس و) ٢(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٧٠ ص:سنادقرب اإل) ٥(



٢٦٤

ى عليها ست سنني فال تضعها على أت إذا :فقال ،ليس بيين وبينها حمرم تغشاين فأمحلها وأقبلها

   .)١(حجرك

لف الفتيات من حيث الرشد توخت ،ثارة وغريهامنا املعيار اإلإو ،ست سنني من باب املثال :أقول

   .الغالم كما يأيت يف الروايةيف  وكذلك الكالم ،اجلسمي وغريه

 بلغت اجلارية احلرة ست سنني فال ينبغي لكإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن زرارةو

   .)٢(تقبلهاأن 

بعض بين هاشم ن إ ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،عن بعض رجاله ،عن هارون بن مسلمو

فلما دنت منه سأل عن سنها  ،م إليهًبصبية له فأدناها أهل ا�لس مجيعاى دعاه مع مجاعة من أهله فأت

   .)٣(فنحاها عنه ،مخس :فقيل

ست سنني فال  بلغت اجلاريةإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال :قال هنإ ،عن زكريا املؤمن رفعهو

   .)٤(جاز سبع سنني إذا ل املرأةّوالغالم ال يقب ،لها الغالمّيقب

عليه ( علي قال :قال ،)عليهما السالم(عن أبيه  ،عن جعفر بن حممد ،إبراهيمعن غياث بن و

   .)٥(بلغت ست سنني شعبة من الزنا إذا مباشرة املرأة ابنتها :)السالم

   .املباشرة يف احلمام بدون ريبة وتلذذى ال فالسرية جرت علإو ،فيما كان هناك شهوة :أقول

  عند  )عليه السالم(احلسن املاضي  أبو كان : قال،ناأصحابعن بعض  ،عقبة علي بن عنو

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٢٦٥

 وكانت حملمد بن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب و زوج فاطمة بنته و، وايل مكةإبراهيمحممد بن 

عليه (احلسن أيب  إىل فلما تناهت ، إليهالرجل فيأخذها ويضمها إىل  بنت يلبسها الثياب وجتيءراهيمإب

 ليست ،يقبلها رجل أن ست سنني مل جيز اجلاريةى أتت عل إذا :وقال ،أمسكها بيديه ممدودتني )السالم

   .)١( إليههي مبحرم له وال يضمها

بلغت اجلارية ست سنني فال إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد الرمحن بن حبرو

   .)٢(لهاّتقب أن ينبغي لك

   .قد تقدم الكالم حول حتديد العمر :أقول

  

  المضاجع في طفاليفرق فيه بين األالذي الحد  في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ، عن أبيه،عن جعفر بن حممد

يفرق بينهم يف املضاجع لعشر سنني ،والصبية والصبية ، والصيب والصبية،والصيب الصيب)٣(.   

  .)٤(يفرق بني الصبيان يف املضاجع لست سنني إنه وروي: قال

   . لكن كل ذلك مع عدم اخلطر،هذا أفضل :أقول

  

  يجنبتحريم رؤية المرأة الرجل األ في فصل

 وعنده عائشة )صلى اهللا عليه وآله( النيب ىم مكتوم علأستأذن ابن ا :قال ،عبد اهللا أيب عن أمحد بن

  مل يركما ن إ :فقال ،ىأعم إنه :فقالتا ،قوما فادخال البيت : فقال هلما،وحفصة

                                                

  . ٢٤٢ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٤٢٧ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  .١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

.١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٢٦٦

   .)١(نكما تريانهإف

ت عينها من غري امرأة ذات بعل مألى اشتد غضب اهللا عل :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قالو

أوطت فراشه  فإن ، كل عمل عملتهعز وجلفعلت ذلك أحبط اهللا ن إ �اإف ،ي حمرم منهاغري ذ أو ،زوجها

   .)٢(يعذ�ا يف قربها أن حيرقها بالنار بعد أن اهللاى  علًغريه كان حقا

 ال أن خري للنساء :قالت له يف حديث) عليها السالم(فاطمة ن إ ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

   .)٣(فاطمة مين :)صلى اهللا عليه وآله(فقال  ،هن الرجاليرين الرجال وال يرا

   .من وراء احلجاب اجلسم ال ن املراد رؤيةأو ،يف هذا احلديثالكالم تقدم  :أقول

م مكتوم أفأقبل ابن  ، ميمونةه وعند)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كنت عند  : قالت،م سلمةأعن و

ال ى  أليس أعم)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا : فقلنا ،جبااحت :فقال ،مر باحلجابأ أن وذلك بعد

   .)٤( ألستما تبصرانه،أفعمياوان أنتما :قال ،يبصرنا

 ىلإً جالسا مع زوجته املكشفة وًاإنساناملتشرع ى رأ إذا نهإ ف، نفسه يفًلعل ذلك لكونه منكرا :أقول

فمجرد رؤية املرأة رأس الرجل  الإ و، املتشرعةذهانأذلك خالف املرتكز يف ى  ير،غري حمرمى عمأجانبها 

ملنرب ويف املكان الرجال صعد اي )صلى اهللا عليه وآله( النيب  ولذا كان،ووجهه ويده رؤية عادية يستبعد حرمته

ن يف منابر الرجال اآل إىل  ومل يرو ردع عن ذلك بل السرية جارية، إليه�ن كن ينظرنأ ومن املعلوم والنساء،

   .ساءحبضور الن

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٨ ص:الاألعمعقاب ) ٢(

  . ١٢١ ص:مكارم األخالق) ٣(

  . ١٢١ ص:مكارم األخالق) ٤(



٢٦٧

  

  جنبية األ يعالج أن ال يجوز للرجلنه أ  فيفصل

  مع الضرورة وبالعكس ّالإا  إليهوينظر

سألته عن املرأة املسلمة يصيبها البالء يف  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة الثمايل أيب عن

أيصلح له  ،من النساء يكون الرجل أرفق بعالجه ، إليهما جرح يف مكان ال يصلح النظرإما كسر وإجسدها 

   .)١(شاءتن إ  فليعاجلها إليهاضطرتإذا  :قال ،ا إليهالنظر

 عن الصيب )عليه السالم(أمري املؤمنني سئل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٢(يصف فال أن كان حيسن إذا :قال ،حيجم املرأة

   .ًكان مميزا كامل التمييز أي :أقول

سألته عن املرأة يكون �ا  :قال ،)عليهما السالم(بن جعفر ى  عن أخيه موس،جعفرعلي بن  عنو

   .)٣(ال :قال ، يعاجله إليهينظر أن عضدها هل يصلح للرجل أو بطنها أو اجلرح يف فخذها

 :قال ، وتداويه إليهتنظر أن ليته اجلرح هل يصلح للمرأة وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو :قال

 مل يكن عورة فال بأسإذا)٤(.   

الرجل كذلك جاز  أو كانت مضطرة إذا املرأة أن واحلاصل ،ضرورة أشد إىل العورة حباجة :أقول

 وكذلك يف جناة ،املباشر إىل اضطرار املضطر يسريأن ّ إال ن مل يكن للمباشرإواالضطرار و ،خر العالجلآل

   .ما أشبه أو حريق أو غريق

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٧٦ ص١٠ ج:حبار األنوار) ٣(

  . ٢٧٦ ص١٠ ج:رحبار األنوا) ٤(



٢٦٨

  

  ً  غالبايكرهنه أ  فيفصل

  الطعام إلى بالسالم ودعاؤهن ـ غير المحارم ـ للرجل ابتداء النساء

 ال :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسعدة بن صدقة

 ،ورةعي وع النساء : قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  فإن ،الطعام إىل وا النساء بالسالم وال تدعوهنءتبد

   .)١( واسرتوا عورا�ن بالبيوت،فاسرتوا عيهن بالسكوت

   .عي وعورة تقدم معىن :أقول

   .)٢(املرأةى ال تسلم عل :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن غياث بن و

 )يه وآلهصلى اهللا عل(رسول اهللا كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن عبد اهللا يعن ربعو

م ّيسل أن النساء وكان يكرهى م علّ يسل)عليه السالم(أمري املؤمنني  وكان ،النساء ويرددن عليهى م علّيسل

   .)٣(جرأكثر مما طلبت من األ ّي عليعجبين صو�ا فيدخل أن وفختالشابة منهن ويقول أى عل

   .كما هو واضح للتعليم )عليه السالم(كان قوله  :أقول

دخلن  إذا سأله عن النساء كيف يسلمن إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،باطيالساعن عمار و

   .)٤(السالم عليكم :والرجل يقول ،عليكم السالم :املرأة تقول :قال ،القومى عل

الرسول ى مت علّ سل)سالم اهللا عليها( ففاطمة ّالإ و،صيغلاى حدإ املرأة �ذه الكيفية مسال :أقول

   .بالصيغة املتعارفة كما يف حديث الكساء ) وآلهصلى اهللا عليه(

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦١٤ ص:األصول) ٣(

  . ١٥٢ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٢٦٩

  

  عن خروج النساء  يالنه في فصل

  وضع الخطرمكان  إذا واختالطهن بالرجال

يا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن غياث بن 

   .)١(أما تستحون ،كم يدافعن الرجال يف الطريقءنسا أن أهل العراق نبئت

   .)٢(يغار لعن اهللا من ال :وقال : مثله وزادإبراهيمعن غياث بن  ،)احملاسن( ورواه الربقي يف

 إىل كم خيرجنؤ نسا،ا تستحون وال تغارونمأ : قال)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :ويف حديث آخر

   .)٣(سواق ويزامحن العلوجاأل

 إىل من خروج النساء )صلى اهللا عليه وآله(تشرعة منذ زمان الرسول عليه عند املتعارف ما  :أقول

 املزامحة العمدية )عليه السالم( علي ولعل املراد حبديث ،كراهة فيه صالة اجلماعة واحلج والزيارة وما أشبه ال

   . يف بعض البالد من اجلنسني الذين ال حرجية هلمانسانكما جيدها اإل

  

  غير محلهاي  فعدم جواز الغيرة في فصل

عبد اهللا  أيب  عن، وعن عبد الرمحن بن كثري،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،املقدام أيب عن عمرو بن

   ياك والتغايرإ :)عليه السالم( احلسن إىل  قال يف رساته)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ ،)عليه السالم(

                                                

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١١٥ ص:احملاسن) ٢(

  . ٦٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٧٠

رأيت  فإن ولكن أحكم أمرهن ،سقمال إىل منهن ذلك يدعو الصحيحة فإن ،يف غري موضع الغرية

   .)١( بأن تعاتب منهن الربية فيعظم الذنب ويهون العتب،الصغري والكبريى كري علن فعجل الًعيبا

مر باملعروف النهي عن املنكر واأل فإن ،)وامسعي يا جارة عينأياك إ(من باب  ،)٢(معاتبة الربيئة :أقول

ً يراها الطرف جرحا  إليههانةإمر الزاجر وجه يكون اآلأن  بدون ،وقع يف النفسًأحيانا أ�ذه الصيغة 

   .لكرامته

) عليه السالم (ً غيورا إبراهيمكان  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عن ابن حمبوبو

   .)٣(وجدع اهللا أنف من ال يغار

   .الغرية تقدم معىن :أقول

اهللا ن إ :)عليه السالم( علي قال :قال ،)السالم اعليهم(عن أبيه  ،عبد اهللا أيب عن ،عن غياثو

   .)٤(نه منكوس القلبإ ومن ال يغار ف،يغار للمؤمن فليغر

ليس له نفس مستوية  أي )القلبمنكوس ( ،شرفه بسوء أو عرضه أو ال ميس دينه حىت )يغار( :أقول

   .من تشبيه املعقول باحملسوس

  

  حكم عمل الواشمة والموتشمة في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هللا بن سنانعن عبد ا

 الوامشة  

                                                

  . ٦٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

، )فإن تعينت منهن الريب: (ايف هكذاهذا على بعض النسخ كما يف الوسائل، ولكن ورد يف بعض نسخ الرواية كما يف الك) ٢(

  ).وإياك أن تعاتب: (ويف مستدرك الوسائل والبحار

  . ١١٥ ص:احملاسن) ٣(

  . ١١٥ ص:احملاسن) ٤(



٢٧١

   .)١()صلى اهللا عليه وآله( لسان حممدى  ملعونون عل، والناجش واملنجوش،واملوتشمة

الم يف وتفصيل الك ، مثل وشم الرجل للمرأة وما أشبه لقرائن خارجية،احملرمى هذا مؤول عل :أقول

   .)الفقه(

  

  التزويج ى يستحب لمن لم يقدر علنه أ  فيفصل

  توفير الشعر وكثرة الصوم

صلى (رسول اهللا  يا : فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل  رجلء جا: قال،رفعه عن حممد بن حيىي

وأدم  ،وفر شعر جسدك : فقال،ليك أشكو العزوبيةإ ليس عندي طول فأنكح النساء ف)اهللا عليه وآله

   .)٢(فذهب ما به من الشبق  ففعلالصيام

   .مر أعمولعل األ ،شعر غريه ال يرتبط به فإن يراد شعر املوضع أن ال يستبعد )جسدك( :أقول

 ما :)عليه السالم( علي قال :قال ،)عليهما السالم( عن أبيه ،عن جعفر ،زياد أيب مساعيل بنإعن 

   .)٣(قلت شهوتهّ إال كثر شعر رجل قط

  

  فراط وال تفريطإبال الزوجات تيان إاستحباب  في فصل

  ثالث من  :يقول )عليه السالم(الرضا ى موس علي بن مسعت : قال،عن معمر بن خالد

                                                

  . ٧٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٧٧ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٢٧٢

   .)١(حفاء الشعر وكثرة الطروقةإالعطر و :سنن املرسلني

 أي ) الطروقةكثرة( و،حفاء للنظافةواإل ،عصابفالعطر لتقوية األ ،تقصري الشعرأي ) إحفاء( :أقول

 ،شيء مضر وخالف الذي وضعه اهللا سبحانه أي فراط والتفريط يفن اإل وذلك أل،عدم القلة حبد التفريط

   .ىخرأكما سيأيت وجهه يف رواية  ،ذلك إىل ملاعوقد تقدم اإل

 ،ذاء وليجود احل، فليباكر الغداء،بقاء وال من أراد البقاء :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال

   .)٢(قلة الدين :قال ،وما خفة الرداء :قيل ، وليقل جمامعة النساء،وليخفف الرداء

   . أبدي)بقاء ال(و ،طولالعمر األ أي )البقاء( :أقول

   .دخالجمرد اإل ال ،املينفراغ إ أي )جمامعة النساء(

فسره  إمنا )يه السالمعل( اإلمام أن والظاهر ، نصف اهلرمّواهلم ،ّهذا يوجب عدم اهلم )قلة الدين(

 نكبملا  إذ، توجب طول العمرًأيضاالعاتق ى خفة الرداء عل أن ن ذهنية الرواي ما كانت تتحملبذلك أل

   . قلة العمراآلخرةالقلب والرئة فيضعفهما مما يوجب بى ثقل أثر علإذا 

 ،والغرية ،ةأوقات الصالى حمافظته عل :تعلموا من الديك مخس خصال :)عليه السالم (وقال :قال

  . )٣( وكثرة الطروقة،والسخاء والشجاعة

املؤمن ما بال : قيل له:  قال،)عليهما السالم( عن أبيه ،عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممدو

فما بال املؤمن قد يكون  :قال أن ىل إ يف صدرهميانوحمض اإل ، يف قلبهميانن عز اإلأل :فقال ،أعز شيء

  حيفظ فرجه  ألنه :قال ،نكح شيءأ

                                                

  . ١٢٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٨٣ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

.١٥٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٧٣

عن  به واستغىنى ذا ظفر باحلالل اكتفإف ،حتل له لكي ال متيل به شهوته هكذا وهكذا عن فروج ال

   .)١(غريه

ى كل حمتو عل فإن ،وتعدد التعبري من باب البالغة ، اخلالصميانعزيز هو اإلى حيتوي عل ألنه :أقول

   .احلرام إىل يل هيحيث يشبع طرفه ال متنه أ إىل ضافةباإل ً،عزيز يكون عزيزا

بيض مخس خصال من خصال يف الديك األ :)عليه السالم( قال الرضا :قال ى،عن حممد بن عيس

   .)٢(وكثرة الطروقة ،والشجاعة ،والسخاء ،والغرية ،معرفته بأوقات الصالة: )عليهم السالم( نبياءاأل

أراد البقاء وال من  :لا ق،)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبيه ،عبد اهللا أيب عن احلسني بنو

  . )٣( وليقل غشيان النساء، وليخفف الرداء، فليباكر الغالء،بقاء

مجع من النساء من :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن جعفر، عن بعض رجاله، عنو

   .)٤(مث عليهينكح فزنا منهن شيء فاإل أو ينكح ما ال

منكوحة له لكنه ال أو ) أو ينكح( ،خته وبنتهأك ،ست مبنكوحة لهلي أي )ينكح ما ال( :أقول

كفاء وعدم مجع قارب باألتزويج األى  فاحلديث حتريض عل،ما أشبه ذلك أو ائه عنهانينكحها الستغ

فعلت دون الزنا  إذا �اأ كما ، فاحملذور باقّالإشباعها وإاملراد  أن ومنه يعلم ،ماء ال جيامعهنإ أو زوجات

   .لو مل يزوج أوالده ومن هو قائم عليهم فزنوا  ماًأيضاومن املالك  ، حسب املالكًأيضامث عليه كان اإل

   أن ىلإ... اختضب )عليه السالم(احلسن  أبا رأيت :قال ،عن احلسن بن اجلهمو

                                                

  .١٨٥ ص١ ج:يهالفق) ١(

  .١٤٣ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  .٦١ ص:األخبارا�الس و) ٣(

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٢٧٤

   .)١(احلديث نبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقةمن أخالق األن إ :مث قال :قال

  

  التنظيف استحباب ي  ففصل

  والزينة للرجال والنساء والتهنئة بالتزويج

جعلت فداك  :اختضب فقلت )عليه السالم(احلسن  أبا رأيت : قال،عن احلسن بن اجلهم

مث  ،ةئالنساء العفة برتك أزواجهن التهيترك ولقد  ،ة مما يزيد يف عفة النساءئالتهين إ نعم :فقال ،اختضبت

من  :مث قال ،فهو ذاك :قال ،ال :قلت ،ةئغري �يى كنت عل إذا  عليهتراكما ى علتراها  أن أيسرك :قال

   .)٢(احلديث والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة اء التنظفينبأخالق األ

 فاطمة )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ملا زوج  : قال، الربقي رفعه)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٣(اخلري والربكةى بل عل ال :فقال ، بالرفاء والبنني:اقالو )عليها السالم(

ثار جير اآلالباقي ثر بعض األ فإن ،منها أثرى ال يبق  تغيري كل طقوس اجلاهلية حىتسالمأراد اإل :أقول

   .ممشياء يف األمن باب تداعي األخر األ

  

  تسحر زوجها  أن المرأةى يحرم علنه أ  فيفصل

  بالعكسا و إليهولو بجلب المحبة

   :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،ن أبيهع ،عن جعفر بن حممد ،لمسمساعيل بن مإعن 

                                                

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٧٥

 ًين صنعت شيئا إو ،غلظة ي عل وبهًيل زوجان إ  المرأة سألته)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال

 ولعنتك ،طنيوكدرت ال ،اف لك كدرت البحار :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال هلا  ،يعطفه علأل

فصامت املرأة �ارها وقامت ليلها وحلقت رأسها  :قال ،األرضخيار ومالئكة السماوات واملالئكة األ

   .)١(ذلك ال يقبل منهان إ : فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب ذلك فبلغ  ،ولبست املسوح

   .ال فالتوبة متحو الذنبإو، �ا مل تكن تابت حقيقةأالظاهر  :أقول

   المرأة مجلس في كراهة الجلوس في فصل

  يبردى قامت عنه حتإذا 

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

   .)٢(يربد ًجلست املرأة جملسا فقامت عنه فال جيلس يف جملسها رجل حىت

 ، لقيام الرجل وجلوس املرأة غري الزوجني،املالكوال يبعد سراية  ،ذلك يف غري الزوج أن الظاهر :أقول

   .احلرارة توجب التهييجفإن 

  

   ،دخلت إذا استحباب خلع خف العروس في فصل

  أقصاها إلى  وصب الماء من باب الدار،وغسل رجليها

عليه (طالب  علي بن أيب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى أوص : قال،سعيد اخلدري أيب عن

 ني جتلس واغتسل رجليها وصب املاءدخلت العروس بيتك فاخلع خفيها ح إذا ي، عليا :فقال )السالم

  أخرج اهللا من دارك ذلك فعلت  إذا نكإف ،داركى قصأ إىل من باب دارك

                                                

  . ١٤٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٧٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٢٧٦

وأنزل عليك سبعني ألف رمحة  ،وأدخل فيها سبعني ألف لون من الربكة ،سبعني ألف لون من الفقر

 أن  وتأمن العروس من اجلنون واجلذام والربص،ل بركتها كل زاوية يف بيتكتنا رأس العروس حىتى ف علرترف

   .)١(احلديث يصيبها ما دامت يف تلك الدار

عداد من باب واأل ،نعم اخللع والغسل تواضع وجلب للمحبة ،ذلك أمر غييب أن الظاهر :أقول

لكون  السببية اخلارجية إىل لعلم يصلولعل ا ،اآلخرةواب يف ثعطاء الإيراد  أو ،يلزم اخلارجية الطبيعة فال

لفة توجب األ أن سباب اخلارجية مثليذكر له بعض األ أن ن أمكنإ و،ذلك حيفظ العروس عن اجلنون وغريه

   .غري ذلك إىل ، وذلك مبعد عن دواعي اجلنون،استقرار النفس واطمينا�ا

  

   استحباب منع العروس في فصل

  الكزبرة والتفاح الحامض لبان والخل وسبوع العرس من األأفي 

وامنع  :قال إنه )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب ةسعيد اخلدري يف وصي أيب عن

عليه ( علي فقال .شياءة األربعلبان واخلل والكزبرة والتفاح احلامض من هذه األسبوعك من األأالعروس يف 

ن الرحم يعقم ويربد من هذه أل :قال ،ةربعشياء األ األي شيء أمنعها من هذهوألرسول اهللا  يا :)السالم

يا  :)عليه السالم( علي  فقال،تلد  وحلصري يف ناحية البيت خري من امرأة ال،ة عن الولدربعشياء األاأل

 والكزبرة تثري احليض ،ًاخلل مل تطهر أبدا بتمامى حاضت علإذا  :قال ،ما بال اخلل متنع منهرسول اهللا 

  ا وتشدد عليها يف بطنه

                                                

  . ١٨١ ص٢ ج:الفقيه) ١(



٢٧٧

   .)١(ً والتفاح احلامض يقطع حيضها فيصري داء عليها،الوالدة

 ، كذلك يف الروايات الطبية،جممل ومبنيو ، ومطلق ومقيد،كما يف روايات الفقه عام وخاص :أقول

   . قول الطبيب فيهاةفالالزم مراعا

  

  وبخصوصيات معينة  أوقات خاصة في كراهة الجماع في فصل

 ي، عليا :قال إنه )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب  يف وصية،د اخلدريسعي أيب عن

 ،قضي بينكما ولد يف ذلك الوقت يكون أحولن إ نهإ ف، الظهر) خ لعلل .قبل(ال جتامع امرأتك بعد 

   .نسانوالشيطان يفرح باحلول يف اإل

 قضي بينكما ولد مل يكن ذلك الولدن إ نهإ ف،ال جتامع امرأتك يف ليلة الفطر ي، عليا :قال أن ىلإ

ال جتامع امرأتك يف ليلة  ي عليا .كرب السنى علّ إال ًفيكرب ذلك الولد وال يصيب ولدا ،كثري الشرّإال 

ال جتامع امرأتك حتت  ي عليا . أصابعأربع أو قضي بينكما ولد يكون له ست أصابعن إ نهإفى ضحاأل

ال جتامع امرأتك يف وجه  ي عليا ً.عريفا أو ًالاقتًيكون جالدا  ا ولدقضي بينكمن إ نهإ ف،شجرة مثمرة

 .ميوت قضي بينكما ولد ال يزال يف بؤس وفقر حىتن إ نهإ ف،كماًا فيسرتترخي سرتأن ّ إال لئهاالشمس وتأل

 يا. اءإهراق الدمى ًقضي بينكما ولد يكون حريصا علن إ نهإ ف،قامةذان واإلال جتامع امرأتك بني األ ي عليا

  قضي بينكما ن إ نهإ ف،ال جتامع أهلك يف النصف من شعبان يعل

                                                

  . ١٨١ ص٢ ج:الفقيه) ١(



٢٧٨

   .)١(ًما ذا شامة يف وجههوؤولد يكون مش

يف   عن السالمةنساند بعد اإليير ألنه وفرحه ،ن مل يفرح الشيطانإاحلول نقص يلزم اجتنابه و :أقول

أو  ،موروسبق احتمال غيبية هذه األكما  ،)عليه السالم(وقد تقدم وجه اخلطاب لعلي  ،اآلخرةالدنيا و

   .السببية مما مل يكتشفه العلم

رسول قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،عن الصادق ،عن أبيه ،عن عبد اهللا بن احلسني بن زيدو

 :قال أن ىل إن خصلة و�اكم عنها وعشريًاأربعمة اهللا كره لكم أيتها األن إ :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

ره ا�امعة حتت السماءوك)٢(.   

 ي عليا :قال إنه )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب  يف وصية،سعيد اخلدري أيب عنو

ًيكون خمنثا خمبال أن قضي بينكما ولدن إ ىين أخشإف ،امرأة غريك ك بشهوةتال جتامع امرأ من  ي عليا .ً

   . فتحرقهمانار من السماءتنزل عليهما  أن ىين أخشإ ف،لقرآن اأ يف الفراش مع امرأته فال يقرًكان جنبا

   .يعين به قراءة العزائم دون غريها :قال ابن بابويه

 ،سحا خبرقة واحدةمتوال  ،ومع أهلك خرقة ،ومعك خرقةّ إال ال جتامع امرأتك ي عليا :قال أن ىلإ

ال  ي عليا .الفرقة والطالق إىل ديكمامث يو ،ذلك يعقب العدواة بينكما فإن ،الشهوةى فتقع الشهوة عل

 يف الفراش كاحلمري البوالة ًقضي بينكما ولد كان بواال فإن ،ذلك من فعل احلمري فإن ،امع امرأتك من قيامجت

   .يف كل مكان

قضي بينكما ولد ن إ نهإ ف،وضوءى وأنت علّ إال محلت امرأتك فال جتامعها إذا ي عليا :قال أن ىلإ

   .ب خبيل اليدالقلى يكون أعم

                                                

  . ١٨٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٢٧٩

ًقضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعان إ نهإ ف،سقوف البنيانى ال جتامع امرأتك عل ي عليا ً ً. 

قضي بينكما ولد ينفق ماله يف غري ن إ نهإ ف،خرجت يف سفر فال جتامع أهلك يف تلك الليلة إذا ي عليا

 خرجت إذا ال جتامع أهلك ي عليا .)١(طنيخوان الشياإن املبذرين كانوا إ :)عليه السالم( وقرأ ،حق

   .ًقضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظاملن إ نهإ ولياليهن فأيامسفر مسرية ثالثة إىل 

 أن قضي بينكما ولد ال يؤمن أن نهإف ،ال جتامع أهلك أول ساعة من الليل ي عليا :قال أن ىلإ

   .)٢()عليه السالم(  وصييت كما حفظتها عن جربئيلاحفظ ي عليا .اآلخرةى ًثرا للدنيا علؤ مً،يكون ساحرا

 )سقوف البنيان( ،بأن جتامع املرأة بشهوة رجل آخر ً، مكروهاًأيضايكون العكس  أن ال يبعد :أقول

   .لعل املراد السطح حتت السماء

 :)عليه السالم( علي قال : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابر ،املقدام أيب عن عمرو بنو

 ًرزق ولدا كان ن إ : وقالً، اجلماع يف الليلة اليت يريد فيها الرجل سفرا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كره

   .)٣(جوالة

اجتنبوا الغشيان يف الليلة  :هصحابأل )عليه السالم(قال احلسني  :قال ،)عليه السالم(عن الباقر و

   .)٤(ًلدا كان جوالةمن فعل ذلك مث رزق و فإن ،اليت تريدون فيها السفر

   .ًفيكون دائما يف تعب وال يكون له استقرار وراحة :أقول

                                                

  . ٢٧: سورة اإلسراء) ١(

  . ١٨٢ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٣٥ ص:طب األئمة) ٣(

  . ١٣٥ ص:طب األئمة) ٤(



٢٨٠

  

  وقات خاصةأ في استحباب الجماع في فصل

عليك  ي عليا : قال)عليه السالم(  لعلي)صلى اهللا عليه وآله( النيب  يف وصية،سعيد اخلدري أيب عن

 يا .عز وجلً راضيا مبا قسم اهللا ،ًافظا لكتاب اهللاقضي بينكما ولد يكون حن إ نهإ ف،باجلماع ليلة االثنني

 ،اهللاّ إله إال ال أن  بعد شهادة،نه يرزق الشهادةإ فقضي بينكما ولد فثالثاءلا لك ليلةجامعت أهن إ على

 رحيم ، ويكون طيب النكهة والفم،وال يعذبه اهللا مع املشركني ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ًن حممدا أو

ن جامعت أهلك ليلة اخلميس إو ي عليا .طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان ،ي اليدسخ ،القلب

ن جامعتها يوم إو ،ًعاملا من العلماء أو ) لاحلكماء خ(ًنه يكون حاكما من احلكام إلد ففقضي بينكما و

 ويكون ،بيشي الشيطان ال يقربه حىت فإن اخلميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد

نه يكون إن جامعتها ليلة اجلمعة وكان بينكما ولد فإو ي عليا . ويرزقه اهللا السالمة يف الدين والدنياًقيما

ًنه يكون معروفا مشهورا إبينكما ولد ف ين جامعتها يوم اجلمعة بعد العصر فقضإ وً، مفوهاً قواالًخطيبا ً

شاء ن إ بدالاأل يكون الولد من أن ىنه يرجإ فخرةاآلن جامعتها يف ليلة اجلمعة بعد العشاء إو ً،عاملا

   .)١(اهللا

 من األرضى هم مجاعة عليهم تدار رح )بدالاأل( ، هلمًمور الناس مديراأ بًقائما أي ً)قيما( :أقول

   .مات منهم واحد قام آخر مكانه فهو بدله إذا ً،خياراأجهة كو�م 

                                                

  . ١٨٣ ص٢ ج:الفقيه) ١(



٢٨١

  

  ائزاالمتالء ونكاح العجى كراهة الغشيان عل في فصل

 ،ثالثة يهدمن البدن ورمبا قتلن :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بن

   .)١(ونكاح العجائز ،االمتالءى والغشيان عل ،البطنةى دخول احلمام عل

ثالثة يهزلن البدن  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن يرو : قال،الربقيعبد اهللا  أيب عن أمحد بنو

   .)٢(ونكاح العجائز :قال أن ىل إرمبا قتلنو

   .األولن كان املنصرف إ و،احتماالن ،دخالجمرد اإل أو فراغوهل املراد اإل :أقول

  

  غيرهى النكاح زيادة عل في االحتياط في فصل

 رجل من مواليك يقرؤك السالم وقد أراد :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عن شعيب احلداد

يقدم  أن وقد كره ،غري السنةى وقد كان هلا زوج فطلقها عل ،وأعجبه بعض شأ�اوافقته تزوج امرأة وقد يأن 

وأمر الفرج  ،هو الفرج :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال،يستأمرك فتكون أنت تأمره تزوجيها حىتى عل

   .)٣(وحنن حنتاط فال يتزوجها ،ومنه يكون الولد ،شديد

 ،غري السنة من املخالفني الذين يرون جواز ذلك مل يكن بنكاحها بأسى املطلق علكان  إذا :أقول

   .واالحتياط استحبايب ،بذلك الفقهاء فىتأكما دلت عليه الروايات وقد 

                                                

  . ٣٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . ٤٦٣ ص:احملاسن) ٢(

  . ٢٤٥ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(



٢٨٢

ال  : قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب إن  :)عليهم السالم( عن آبائه ،عن جعفر ،عن مسعدة بن زياد

بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأ�ا لك حمرم  إذا : يقول،شبهة وقفوا عند الشبهةالى جتامعوا يف النكاح عل

   .)١(الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف اهللكة فإن ،وما أشبه ذلك

يريد  إنه حيث املفروض ،واالقتحام خري الدنيا ،اآلخرةالوقوف فيه خري  )خري من االقتحام( :أقول

   .خري الدنياى قدم علم اآلخرةوخري  ،هذه املرأة

 بأن يزوجها من ًة وكلت رجال عن امرأ)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،بن سيابة عن العالو

ومنه يكون  ،حيتاط فيه وهو فرج أن ىوأحرى النكاح أحرن إ :)عليه السالم( فقال :قال أن ىلإ… رجل

   .)٢(احلديث الولد

                                                

  . ٢٤٦ ص٢ ج:يبالتهذ) ١(

  . ٣٦ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٢٨٣

  

   داألوالأحكام 

  داألوالستيالد وتكثير استحباب اال في فصل

والد املسلمني موسومون عند اهللا أن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن طلحة بن زيد

   .)١(ذا بلغوا احللم كتبت عليهم السيئاتإ ف،ذا بلغوا اثين عشر سنة كتبت هلم احلسناتإف ،شافع ومشفع

  .والد غري املسلمنيأبال خيتلطوا  حىت ،عليهم العالمة أي )موسومون( :أقول

ين كنت إ :قال رجل مساه ًفالنان إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

 ،رب والدي والدي يا : ويقول،جنيب غالم شاب يدعو ويبكي إىل ذاإوقفت بعرفة ف ًزاهدا يف الولد حىت

   .)٢(فرغبين يف الولد حني مسعت ذلك

أخاه ) عليه السالم(ملا لقي يوسف  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

  يكون لك  أن استطعتن إ :أمرين فقالأيب ن إ :فقال ،تتزوج بعدي أن كيف استطعت :قال

                                                

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨١ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٢٨٤

   .)١( بالتسبيح فافعلاألرضذرية تثقل 

ين إو أ كان يقر)معليه السال(أمري املؤمنني ن إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٢(وهب اهللا له بعد الكرب مل يكن له وارث حىت إنه  يعينخفت املوايل من ورائي

   .)٣(يشبهه ولده أن الرجلى من نعمة اهللا عل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :سناد قالوباإل

ُلقا وخَخ )يشبهه(: أقول    . حيب امتداد نفسهنساناإل فإن ،شياء لذةن ذلك من أكثر األأل ً،لقاً

يكون له الولد يعرف فيه  أن الرجل من سعادة : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن سديرو

   .)٤(شبهه وخلقه وخلقه ومشائله

   .شارة وحنومهامثل طور احلركة واإل )لشمائلا( :أقول

 من سعادة الرجل :)عليه السالم( احلسني علي بن قال :قال ،هأصحابعن بعض  ،عن ابن مسكانو

   .)٥(يكون له ولد يستعني �مأن 

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

 مم غداكاثر بكم األأأكثروا الولدً)٦(.   

 مل ؤ امرسعد :مسعته يقول :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن رجل ،عن يونس بن يعقوبو

   .)٧(ًا من نفسهفخلى ير ميت حىت

  أراد بعبد  إذا اهللان إ :)عليه السالم( احلسن أبو قال : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

                                                

  . ٨١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٨١ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  .٨١ ص٢ ج:الفروع) ٦(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٧(



٢٨٥

   .)١(يريه اخللف ميته حىتمل ًخريا 

 ومن مات وله خلف فكأنه مل ،خلف فكأن مل يكن يف الناس من مات بال أن وروي :قال

   .)٢(ميت

   .)٣(كفارة لوالديهإنه  :يف املرض يصيب الصيب )عليه السالم( علي لوقا :قال

 ،باب اجلنةى ًسقطه حمبنطا على أحدكم يلق أن اعلموا :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقال  :قال

ن بقي بعده استغفر له بعد إو ،جر فيهأمات  إذا أحدكمولد ن إ و،يدخله اجلنة رآه أخذه بيده حىت إذا حىت

   .)٤(تهمو

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن حممد بن مسلمو

فيقال له،باب اجلنةى  علًالسقط يقف حمبنطان إ  حىت،ًمم غدا يف القيامةين مكاثر بكم األإ ف،تزوجوا : 

   .)٥(قبليي ا أبويدخل  حىت،ال :فيقول ،ادخل

  

  كرام الولد الصالح وحبهإاستحباب  في فصل

الولد  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

مسيتهما  )عليهما السالم(ن رحيانيت من الدنيا احلسن واحلسني إو ،الصاحل رحيانة من اهللا قسمها بني عباده

   .)٦(ً وشبرياًسرائيل شرباإباسم سبطني من بين 

وشرب  ،كذلك الولد ، العني وترطيب الدماغ واستبشار النفسءالرحيان يوجب جال أن كما :أقول

ومها يف  ،) السالماعليهم( ىاسم ابين هارون وصي موس )عليهما السالم(وزن حسن وحسني ى وشبري عل

   .اللغة العربية مبعنامها يف اللغة العربية

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ٨٤ ص:األخبارمعاين ) ٥(

  . ٨١ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٢٨٦

   .)١(ن رياحني اجلنةالولد الصاحل رحيانة م :وباالسناد قال

عة فثار النارحيانة اجلنة هلا اخلواص واملزايا واآل أن وكما ، وحدة واحدةاآلخرةالدنيا و أن تقدم :أقول

   .كذلك الولد الصاحل يف الدنيا

من سعادة  :قال ،)عليه السالم( اهللا دعب أيب  عنً،بيه مرسالأعن  ،عن أمحد بن حممد بن خالدو

   .)٢(الرجل الولد الصاحل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،قرة أيب عن الفضل بنو

رب   يا:فقال ،ذا هو ال يعذبإمث مر به من قابل ف ،بقرب يعذب صاحبه )عليه السالم(بن مرمي ى مر عيس

أدرك له نه أ إليه اهللاى  فأوح،عذبذا هو ليس يإومررت به العام ف ،مررت �ذا القرب عام أول وهو يعذب

صلى (رسول اهللا مث قال  ،ابنه )فعل خ ل( فلهذا غفرت له مبا عمل ً،يتيماى وآو ً،ولد صاحل فأصلح طريقا

من   يلرب هب : من عبده املؤمن ولد يعبده من بعده مث تال آية زكرياعز وجلمرياث اهللا  :)اهللا عليه وآله

ًرب رضيا يعقوب واجعلهًلدنك وليا يرثين ويرث من آل 
)٣(.   

 ،فكأن اهللا قبل الولد الصاحل بعد موت أبويه ،)بيت اهللا(ضافة تشريفية مثل اإل )مرياث اهللا( :أقول

   .ًبوان شيئا هللا سبحانهفرتك األ

مرياث اهللا من عبده املؤمن الولد  :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٤(ر لهالصاحل يستغف

اهللا لريحم الرجل لشدة حبه ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عمري أيب عن ابنو

   .)٥(لولده

                                                

  . ١٥٦ ص٢ ج:، الفقيه٨٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٥٦ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  .١٠٨ ص:الاألعمثواب ) ٥(



٢٨٧

  

  ًاستحباب طلب الولد مطلقا في فصل

ين اجتنبت طلب الولد منذ مخس إ :)عليه السالم(احلسن أيب  إىل كتبت : قال،عن بكر بن صاحل

 :يلإفكتب  ،ىفما تر ،تربيتهم لقلة الشيء على يشتد إنه :وقالت  ذلكأهلي كرهت أن وذلك ،سنني

اهللا يرزقهم فإن اطلب الولد)١(.   

احملرمات فالتجارة والزراعة والصناعة ّ إال ً، كل شيء حراسالمكان يف زمان اإل )ن اهللا يرزقهمإف( :أقول

ّ إال إذا  ولذا قلما جتد الفقري،وملن عمرها هللا األرض و،واكتساب املباحات والسفر والبناء وغريها كلها حرة

مث كان بيت  ،حنو ذلك أو مرض أو ىعدم متكنه من العمل لعم أو لهس وتكانسانكان بسبب نفس اإل

شيوع  إىل ضافة هذا باإل،املال واحلقوق الشرعية وما أشبه مما يسد حاجة ذلك الذي ال يتمكن من العمل

ًولذا كان رزق اهللا شيئا موافقا للسنن الكونية  ،خالقية من الفضائل األالرضا والقناعة يف الناس باعتبارمها ً

باعهم ممن حيكمون تالعمالء من أ أو جاء الغربيون واجلهلة  حىت،يف هذا العامل سباب واملسببات ا�عولةواأل

الناس صار أكثر  الناس حىتى  فسببوا الضيق عل، فسلبوا حريات الناس حتت ألف اسم واسمسالمبالد اإل

   .صدة أمامهؤالنادر مّ إال بواب بالرزق وكل األنسان فمن أين يأيت اإل،ءفقرا

بل يف بعض الروايات  ،مر كذلك كان من باب االضطرار يف عدم تطلب الولدذا كان األإولذا ف

   .عدم رزق اهللاى نا نرأيقال كيف يرزق اهللا واحلال  ال أن ومقصودنا من هذا الكالم ،حلت العزوبة

فقد ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت  ،عدم رزقه سبحانه بسبب ما فعل الناس أن  اجلوابنإف

  يوفق املسلمني  أن واملسئول منه سبحانه ،أيدي الناس

                                                

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ١(



٢٨٨

   .يعيش الناس يف حرية ورفاه البالد حىت إىل سالمرجاع اإلإل

 :ًنت به عارفا فقال يلعلينا احلبس وك) عليه السالم(دخل العسكري  : قال،بن صبيحى عن عيسو

لك مخس وستون سنة وشهر ويومان، ين نظرت فيه فكان إو ،وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي

ًرزقه ولدا يكون له عضدااللهم ا :قال ،ال :قلت ،هل رزقت من ولد :مث قال ،كما قال فنعم العضد  ،ً

   .)١(احلديث )ليل الذي ليس له ولدن الذإ( ،)من كان ذا ولد يدرك ظالمته( :مث قال ،الولد

  

  كرامهنإاستحباب طلب البنات و في فصل

 أن سأل ربه) عليه السالم( إبراهيمن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن حممد الواسطي

   .)٢(تبكيه وتندبه بعد موتهابنة يرزقه 

عليه (ولعل قصده  ،اجلاهليةالعادة ى هذا يف قبال بعض الناس الذين يكرهون البنت عل :أقول

   .جل هذه الغاية فقطالطلب كان أل أن ال ،ال يأيت من الولد بعد املوت مما البنت تنفع حىتأن  )السالم

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد بن عثمانو

   .)٣(بناتأبا 

   .وأم كلثوم ،ورقية ،وزينب ،)سالم اهللا عليها(فاطمة  :أقول

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمر بن يزيدو

   :فقال ،واثنتنيرسول اهللا يا  :فقيل ،ثالث أخوات وجبت له اجلنة أو عال ثالث بنات

                                                

  . ٣١٩ ص:اخلرائج) ١(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٨٩

واثنتني، فقال ،وواحدةرسول اهللا يا  :فقيل: وواحدة)١(.   

 إىل مث تنزل ،ً من يكون مستحقا للجنة بطريق أوىلً ذكر أوال)صلى اهللا عليه وآله( النيب :أقول

   .كما هو قاعدة البلغاء ،ًقل استحقاقا منهاملستحق األ

نعم  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٢(ياتّهزات مؤنسات مباركات مفلالولد البنات ملطفات جم

حناء أوجيهزن أثاث البيت مبختلف  ،أهل البيتى جواء الدار مما يدخل السرور علأيلطفن  :أقول

فالء الفحص عن واإل ،الربكة كما تقدم تفصيل معىن ،ثبات والدوام واخلريلا وفيهن الربكة مبعىن ،اخلدمة

   .واجلسمالثوب دواب 

  .ن بسبب تقدم النظافةجود اآلهذا غري مو: ال يقال

رياف فهو موجود واألى ً خصوصا يف القر،أكثر أهل العامل يعيشون يف حالة بؤس وفقر : يقالنهأل

   ً.أيضان اآل

 أو ختني أمن عال ابنتني أو :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٣(خالتني حجبتاه من النار أو عمتني

وائهن وضرائهن ألى من كن له ثالث بنات فصرب عل : قال،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنروي و

   .)٤( يوم القيامةًوسرائهن كن له حجابا

مثلهن من  أو من عال ثالث بنات :)عليه السالم( قال :قال ،)عدة الداعي( عن أمحد بن فهد يفو

 كنت أنا وهو يف اجلنة ،القبور إىل نت فيصرنمي أو أزواجهن إىل ينب وائهن حىتألى خوات وصرب علاأل

  رسول  يا :فقيل ،ىوأشار بالسبابة والوسط ،كهاتني

                                                

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٨٢ ص١ ج:اخلصال) ٤(



٢٩٠

   .)١(وواحدة :قال ،وواحدة :قيل ،واثنتني :قال ،واثنتنياهللا 

   .بيت الزوج إىل بانفصلن عن بيت األ أي ،انفصل مبعىن ،من بان )ينب( :أقول

  

  البنات كراهة كراهة في فصل

  

عليه (عبد اهللا  أبو  فقال يل،تزوجت باملدينة :قال ،ناأصحابعن ثقة حدثه من  ، الكرخيهيمإبراعن 

 : فقال،ولكن خانتين وقد رأيته فيهاّ إال رجل من خري يف امرأةى ما رأ :فقلت ،كيف رأيت :)السالم

وما هو، فقال ،ولدت جارية :قلت: ناؤكم ال تدرون آباؤكم وأب﴿ : يقولعز وجلاهللا ن إ ،لعلك كرهتها

   .)٢(﴾ًأيهم أقرب لكم نفعا

 ،لك ابنة فتسخطها ولدنه أ بلغين :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل : قال،عن اجلارود بن املنذرو

   .)٣(بنات أبا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  وكان ، وقد كفيت رزقها،رحيانة تشمها ،وما عليك منها

عليه (عبد اهللا  أيب ى فدخل عل،نا جاريةأصحابولد لرجل من  :قال ي،معن احلسني بن سعيد اللحو

ختتار لنفسك ما كنت  أو أختار لك أن ليكإى اهللا أوح أن أرأيت لو :فقال له ً، فرآه متسخطا)السالم

الغالم ن إ :مث قال ،اختار لك  قدعز وجلاهللا فإن  : قال،يل رب ختتار يا كنت أقول :قال ،تقول

ًيبدهلما ر�ما خريا  أن فأردنا﴿ :عز وجل وهو قول اهللا )عليه السالم(ى له العامل الذي كان مع موسالذي قت

   وأقرب ًمنه زكاة

                                                

  . ٦٢ ص:عدة الداعي) ١(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٩١

   .)١(ً به جارية ولدت سبعني نبياعز وجل أبدهلما اهللا ﴾ًرمحا

   .هي بنفسها وحدها ال ،هي وذريتها أي )ولدت( :أقول

ه أصحابوجوه  إىل  بابنة فنظر)صلى اهللا عليه وآله(لنيب  ابشر :قالاحلسني،  علي بن عن حممد بنو

 )صلى اهللا عليه وآله( وكان ،عز وجلاهللا ى ورزقها عل، رحيانة أمشها ،لكم ما :فقال ،الكراهة فيهمى فرأ

   .)٢(بناتأبا 

 ، والبنون نعمة،البنات حسنات : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبان بن تغلبو

   .)٣(والنعمة يسأل عنها ،ت يثاب عليهاواحلسنا

قال  ،فكالمها نعمة من اهللا سبحانه ّالإو ،وجه التقريب وحتبيب البنتى ذكر علالكالم لعل  :أقول

   .)٤(﴾ويهب ملن يشاء الذكورً ناثاإيهب ملن يشاء ﴿ :سبحانه

 معليه( عن الصادق ، عن آبائه،العسكريبن علي عن احلسن  ،عن أمحد بن احلسن احلسيينو

فارجه اتك ئسيالذي ترجوه لتضعيف حسناتك وحمو  :فقال ، غمه ببناته إليه شكاًرجالن إ ،)السالم

وبلغت ى ملا جاوزت سدرة املنته : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن أما علمت ،لصالح حال بناتك

ومن  ،ومن بعضها العسل ،اللنبداؤه معلقة يقطر من بعضها ثقضبا�ا وأغصا�ا رأيت بعض مثار قضبا�ا أ

ومن بعضها كالنبق  ،)النبات خ ل(ومن بعضها الشياب  ،ومن بعضها شبه دقيق السميد ،بعضها الدهن

نبتها أيا حممد هذه  :فناداين ريب ،أين مقر هذه اخلارجات :فقلت يف نفسي ،األرضفيهوي ذلك كله حنو 

   ،وبنيهمغذو منها بنات املؤمنني من أمتك من هذا املكان أل

                                                

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٠٩ ص:الاألعمثواب ) ٣(

  . ٤٩: سورة الشورى) ٤(



٢٩٢

   .)١(ين كما خلقتهن أرزقهنإ ف،بناتكمى كم عل تضيقن صدورال :باء البناتفقل آل

فمن جيعل هذه ال إو ،شياء اخلارجية هلا أسباب غيبيةمن األى ير ما أن شكال يف إال :أقول

هاننا تصل أذ ًشجار وغريها كثريا ال لكن حيث اعتدنا حنن رؤية األ،املأكوالت وغريها �ذه اخلصوصيات

ه ؤبل أجزا ،الشجر صورة النبق وغريه إىل نعم من الغيب ال يأيت ،دققنا النظرّ إال إذا الباطن إىل من الظاهر

   .يف املاء واهلواء والنور وغريهااملنتشرة 

  

  موت البنات يتمن يال ينبغنه أ  فيفصل

  زيادة الرقة عليهن يبل ينبغ

أما  ،مو�ن لعلك تتمىن :فقال ،يل بناتن إ :)ه السالمعلي(يب عبد اهللا قال أل إنه ،عن عمر بن يزيد

   .)٢(يت ربك حني تلقاه وأنت عاصق ول،متنيت مو�ن ومنت مل تؤجر يوم القيامةن إ نكإ

صلى (رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،مان بن جعفر اجلعفريليعن سو

ى من رجل يدخل فرحة عل وما ،الذكورى ناث أرق منه علاإلى عل اهللا تبارك وتعاىلن إ :)اهللا عليه وآله

   .)٣(فرحه اهللا يوم القيامة ّالإامرأة بينه وبينها حرمة 

   .)خذ الغايات واترك املبادي(من باب  )رق منهأ( :أقول

   ّفأمر ً،ا ملكا إليهأصاب الرجل ابنة بعث اهللاإذا  :)عليه السالم( دقاوقال الص :قال

                                                

  . ١٨٠ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٨٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٩٣

   .)١(املنفق عليها معان ،ضعيفة خلقت من ضعف :وقال ،رأسها وصدرهاى جناحه عل

الرجل ضعيف  أن كما ،�ا خلقت عاطفيةإومن جهة العقل حيث  من جهة اجلسد )ضعيفة( :أقول

   .كان كذلكها ءبنان إ  أي)من ضعف( العاطفة من جهة

رسول  يا :قيل ،له اجلنةثالث أخوات وجبت  أو من عال ثالث بنات :)عليه السالم( وقال :قال

   .)٢(وواحدة :قال ،وواحدة :قيل ،واثنتني :قال ،واثنتنياهللا 

  

  طلب الولد بالمأثور في استحباب الدعاء في فصل

 اللهم ال :أحدكم الولد فليقلى ًأبطا علإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال ،بصري أيب عن

ًبل هب يل عاقبة صدق ذكورا  ،عن تفكري ي فيقصر شكرً وحشاً وحيدا، وأنت خري الوارثنيًتذرين فردا

يا وهاب يا عظيم يا  ،وأشكرك عند متام النعمة ،م من الوحدة إليهوأسكن ،الوحشةمن آنس �م  ً،ناثاإو

   .)٣(ووفاء بالعهد مانةوأداء األ يف صدق احلديثرضوانك تبلغين منها  حىت عطين يف كل عافيةأمث ا ،معظم

  مما  ،وقيت يصرف يف التفكر واالضطرابن إ  أي) تفكريعن( :أقول

                                                

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٩٤

ً حيث ال جتد النفس وقتا كافيا للشكر،يسبب قصر الشكر    .وحيتمل غري ذلك ،ً

وليس  ،ين من أهل بيت قد انقرضواإ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عن احلارث النضريو

 :قال ، وأنت خري الوارثنيًتذرين فردا رب ال، ًوليارب هب يل من لدنك  :ادع وأنت ساجد :قال ،يل ولد

   .)١(واحلسني ي علففعلت فولد يل

ًاللهم ارزقين ولدا  :أردت اجلماع فقلإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٢(خري إىل واجعل عاقبته ، ليس يف خلقه زيادة وال نقصانً،واجعله نقيا

 قل يف :هأصحابلبعض ) عليه السالم(احلسني  علي بن قال : قال،احلسنيي بن  علعن حممد بنو

 ويستغفر يل يت يرثين يف حياًواجعل يل من لدنك وليا ، وأنت خري الوارثنيًرب ال تذرين فردا :طلب الولد

ك أنت نإليك إين أستغفرك وأتوب إاللهم  ً،وال جتعل للشيطان فيه نصيبا ً، سوياًاقواجعله خل ،بعد مويت

ا ي الدنريمن مال وولد ومن خ نه من أكثر من هذا القول رزقه اهللا ما متىنإ ف،سبعني مرة ،الرحيمالغفور 

وميددكم بأموال وبنني  * ًماء عليكم مدراراسيرسل ال * ًكان غفارا إنه استغفروا ربكم :نه يقولإ ف،اآلخرةو

ًوجيعل لكم جنات وجيعل لكم أ�ارا
)٣(.   

 الرجوع إذ ً،أيضا يسبب غييب سبب خارجنه أ إىل ضافةاالستغفار باإل أن نا يف موضعهقد ذكر :أقول

   .نيا من املال والولد وغريمهادخذ �ا يسبب خري ال واأل،قوانينهبخذ اهللا سبحانه يالزم األإىل 

  

  استحباب الصالة والدعاء واالستغفار  في فصل

يحبل له أن لمن أراد

  حيبل له فليصل  أن من أراد : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلم

                                                

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٤ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٢٩٥

 يا ،ين أسألك مبا سألك به زكرياإاللهم :  مث يقول، فيهما الركوع والسجودركعتني بعد اجلمعة يطيل

 ،اللهم بامسك استحللتها ،نك مسيع الدعاءإاللهم هب يل ذرية طيبة  ،ًتذرين فردا وأنت خري الوارثني رب ال

ًقضيت يف رمحها ولدا فاجعله مباركا فإن ،تك أخذ�اويف أمان ًوال جتعل للشيطان فيه شركا وال نصيبا ،ً ً)١(.   

صار الولد  إذا نهأو) النصيب(و ،اشرتك الشيطان يف اجلماع إذا نهأو )الشرك(تقدم الفرق بني  :أقول

   . هللا سبحانهًعاصيا

نه أ )عليه السالم(جعفر أيب  إىل  الكليينبرشاأل شكا : قال،ناأصحابعن بعض  ،عمري أيب عن ابنو

اهللا  فإن ،يف كل ليلة مائة مرة) أو ( واستغفر اهللا يف كل يوم : فقال لهً،علمين شيئا : وقال له،ال يولد له

   .)٢(وميددكم بأموال وبنني :قوله إىل ًكان غفارا إنه استغفروا ربكم : يقولعز وجل

 فقال ،م حاجب هشام وكان ال يولد لهّعل إنه : يف حديث)لسالمعليه ا(جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

 وتسبح تسع ،وتستغفر اهللا عشر مرات ،سبحان اهللا سبعني مرة :وأمسيتأصبحت  إذا قل كل يوم :له

يرسل السماء  * ًكان غفارا إنه استغفروا ربكم﴿ :عز وجليقول اهللا  ،وختتم العاشرة باالستغفار ،مرات

 فقاهلا احلاجب فرزق ذرية ،﴾ً بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أ�اراددكممي و *ًعليكم مدرارا

   .)٣() السالمماعليه(أبا عبد اهللا وجعفر  أبا  وكان بعد ذلك يصل،كثرية

  أو،سباب اليت كشف عنها الشارع�ا يف الواقع من األأما إ ،دعية احملددةساليب واألهذه األ :أقول

 ء كنيقالوا للش إذا ،�م بطاعتهم هللا سبحانهإف ً،تكون سببا أن  يسبب)لصالة والسالمعليهم ا(قوهلم أن 

  �ا أشكال يف  إنعم ال ،كان

                                                

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٩٦

   .أما منشإما واقعي وإن سبب اآل

استغفر ربك  :فقال ،ال يولد يل :)عليه السالم(يب عبد اهللا قال رجل أل : قال،عن سعيد بن يسارو

   .)١(ه فاقضهنسيت فإن ،يف السحر مائة مرة

ى د علفو إنه ،)عليه السالم(بن علي عن احلسن  ،)خالقمكارم األ( عن احلسن الطربسي يفو

يرزقين  أن ًيولد يل فعلمين شيئا لعل اهللا مال وال ين رجل ذوإ :فما خرج تبعه بعض حجابه وقال ،معاوية

فولد  ،ستغفر يف اليوم سبعمائة مرةرمبا ا فكان يكثر من االستغفار حىت ،عليك باالستغفار :فقال ً،ولدا

فسأله الرجل  ى،خرأ فوفده وفدة  إليهفعاد ،لته مم قال ذلكأس هال : فبلغ ذلك معاوية فقال،له عشرة بنني

كم وميدد : ويف قصة نوحقوتكم إىل ويزدكم قوة : يف قصة هودعز وجلأمل تسمع قول اهللا  :فقال

   .)٢(بأموال وبنني

   .والد لألنساناالستغفار يوجب حصول اإل أن هو السبب يف ما أي )مم( :أقول

  

  استحباب  في فصل

  المنزل لطلب كثرة الولد في ذانرفع الصوت باأل

يرفع  أن فأمره ،سقمه وأنه ال يولد له )عليه السالم(احلسن أيب  إىل شكا إنه ،إبراهيمعن هشام بن 

   .)٣(سقمي وكثر ولديفأذهب اهللا عين  ،ففعلت : قال،ذان يف منزلهصوته باأل

  كل  ،نان النفسييوجب التلقني واطم إنه  أوهل السبب غييب :أقول

                                                

  . ٨٣ص ٢ ج:الفروع) ١(

  . ١١٧ ص:مكارم األخالق) ٢(

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٢٩٧

   .حمتمل

  

  ستحب قراءته عند الجماع لطلب الولديما  في فصل

 رجعتإذا  :فقال ً،رزق ولداأمل  :قال له رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،لةيمج أيب عن

ه يلن نقدر عل أن  فظنًابذهب مغاض إذ وذا النون :أردت ذلك إذا أ فاقرتأيت أهلك أن بالدك فأردتإىل 

نك سرتزق إف ،ثالث آيات إىل ين كنت من الظاملنيإأنت سبحانك ّ إله إال ال أن يف الظلماتى فناد

   .)١(شاء اهللان إً ولدا

   .)٢(﴾ الوارثنينت خريأًتذرين فردا و ربه رب الى ناد إذ وزكريا﴿ :يات قوله سبحانهآخر اآل :أقول

يل مثان بنات  ولدرسول اهللا يا ابن  :فقال دخل رجل عليه : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

 من لأردت املواقعة وقعدت مقعد الرجإذا  :)عليه السالم( فقال الصادق ً،قط ذكرا ومل أر ،رأسى رأس عل

مث واقع أهلك  ، سبع مرات)ا أنزلناه يف ليلة القدرنإ( :أقراو ،ميني سرة املرأةى عل املرأة فضع يدك اليمىن

نا أنزلناه يف إ :أقراما انقلبت من الليل فضع يدك مينة سر�ا و ذا تبينت احلمل فمىتإو ،ما حتبى نك ترإف

 وقد فعل ذلك غري واحد ،رأسى ففعلت فولد يل سبع ذكور رأس عل :الرجل قال ، سبع مرات)ليلة القدر

   .)٣(فرزقوا ذكورة

   .ًبطنا بعد بطن أي )رأسى رأس عل( :أقول

                                                

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٩: نبياءسورة األ) ٢(

  . ١١٧ ص:مكارم األخالق) ٣(



٢٩٨

  

  ًاستحباب مسح رأس اليتيم ترحما به في فصل

رأس يتيم ى من عبد ميسح يده عل ما :)عليه السالم (قال : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)١(ًأعطاه اهللا بكل شعرة نورا يوم القيامةّ إال  لهًترمحا

من مؤمن وال مؤمنة  ما :قال ،)عليهم السالم( علي عن ،بائهعن آ ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممدو

   .)٢(كتب اهللا له بكل شعرة مرت عليها يده حسنةّ إال  بهًرأس يتيم ترمحاى يضع يده عل

رأس يتيم ى من عبد ميسح يده عل ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلسن بن السريو

   .)٣(ًعرة نورا يوم القيامةعطاه اهللا بكل شأّ إال رمحة له

من أنكر  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن جابرو

   .)٤(ًلليتيم حقان إ ،ذن اهللاإ يلني قلبه ب، وليمسح رأسه فيالطفهًمنكم قساوة قلبه فليدن يتيما

 إىل ً جبانا كان ذهابهنسانذا كان اإلإ ف،صفة من الصفات السيئة تعاجل مبزاولة عكسهاكل  :أقول

اليتيم تذهب قساوة  إىل  والعطوفة بالنسبة،احملالت املخوفة والغابات وما أشبه يوجب شجاعته وهكذا

   ً.ذا الن مل يبق قاسياإيلني القلب ف أن باه يوجبأتذكر انكسار اليتيم لفقده  فإن ،القلب

   .)٥(فعل ذلك الن قلبه إذا نهإ يلني قلبه ف،سح رأسهخوانه وميى يقعده عل :ويف حديث آخر :قال

                                                

  . ٦٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . ١٠٨ ص:الاألعمثواب ) ٢(

  . ١٠٨ ص:الاألعمثواب ) ٣(

  . ١٠٨ ص:الاألعمثواب ) ٤(

  . ١٠٨ ص:الاألعمثواب ) ٥(



٢٩٩

  

  ًعليا ليولد له ذكر  أو ًتسمية الحمل محمدا في فصل

 أن بلغين :فقال له ابن غيالن )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ىدخل عل إنه ،عن احلسن بن سعيد

ً شيئا ي علوحممد ،حممد ي علل فقاً،مث مساه عليا ،ًيسميه حممدا ولد له غالم أن ىمن كان له محل فنو

 محل فادع ين خلفت امرأيت و�اإ :قال ، ولد له غالمًيسميه عليا أن ىمن كان له محل فنو :فقال ً،واحدا

ودخلنا  ،نه أطول لعمرهإ فً،مسه عليا : مث رفع رأسه فقال لهً طويالاألرض إىل فأطرق ً،جيعله غالما أن اهللا

   .)١(ولد له غالم  إنهمكة فوافانا كتاب من املدائن

ً التمسية تسبب ذلك غيبيامث إن  ،ً) واحداًداه شيئاأ( ًمثال ،مفعول فعل حمذوف ً) واحداًاشيئ( :أقول

ن كان إ و،احتماالن ،وما اشبه ىواملرتضى يشمل مثل املصطف أو ،اللفظانوهل املعيار هذان  ،الظاهرى عل

ونية تسميتها فاطمة البنت رادته  إأو ،سن واحلسنيوهل يأيت ذلك يف نية تسمية احل ،األول إىل االنصراف

   . واهللا العامل، احتماالن،ًمثال

   .احتماالن ،خاص مبورد الرواية أو كلي )علي( طولية العمر باسمأوهل 

كان إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،يعن احلسني بن أمحد املنقرو

 :جنبها وليقلى ة أشهر فليستقبل �ا القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب علأربعهلا ى كم محل فأتبامرأة أحد

ن رجع عن االسم كان هللا إ و،باالسم بارك اهللا فيه وىف فإن ً،نه جيعله غالماإ فً)ين قد مسيته حممداإاللهم (

   .)٢(ن شاء تركهإو ،شاء اهللا أخذهن إ ،فيه اخليار

  منا اقتضاء البقاء يف الوفاء من جهة إو ،كل حالى اهللا خمري عل :أقول

                                                

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٠٠

   .مل يف فال اقتضاء من هذه اجلهة إذا ماأ ،الوفاء بوعده

 أن ىمن رجل حيبل له حبل فنو ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

   .)١(مدهاهنا ثالثة كلهم حممد حممد حم :وقال ،شاء اهللان إً كان ذكراّ إال ًيسميه حممدا

ة ربععند األ يأخذ بيدها ويستقبل �ا القبلة : يف حديث آخر)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :وقال

   .)٢(حول امسه أخذ منه فإن ، ولد له غالمً)ين مسيته حممداإاللهم ( :أشهر يقول

   .)كان اهللا فيه باخليار( كما تقدم يف رواية ،ال اقتضاء للبقاء أي )خذ منهأ( :أقول

من كان  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،ه رفعهأصحابعن بعض  ،عن سهل بن زيادو

   .)٣( ولد له غالمًاليع أو ًيسميه حممدا أن ىفنو ،له محل

 ،مسيته : فقال،ولد يل غالم :)عليه السالم( يب احلسنقال أل إنه عن حممد بن عمر يف حديثو

فال  ً،يا فالنة انوي عليا :جارية من جواريه قال هلاعليه بطأت أ إذا كانأيب  فإن ً،مسه عليا :قال ،ال :قلت

   .)٤(ًحتمل فتلد غالما أن تلبث

 ،يولد لهال نه أ  رجل إليهشكا إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،عن سهلو

ًرزقتين ولدا مسيته حممدان إ اللهم :جامعت فقلإذا  :فقال له ً،٥(ففعل ذلك فرزق : قال(.   

                                                

  .٨٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٨٣ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣٠١

  

   من عزل من المرأة أن  فيفصل

الولد  يفرجها لم يحل له نفى أنزل علأو 

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل جاء رجل :قال ،)عليهم السالم( علي عن ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد

 ،الوكاء قد ينفلت نإ :)عليه السالم( فقال ،كنت أعزل عن جارية يل فجاءت بولد : فقال)عليه وآله

   .)١(فأحلق به الولد

طالب  علي بن أيب ى أتًرجالن إ :)عليهما السالم( عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن البخرتيو

وال  ،وهي حامل يف تسعة أشهر ،وهي عذراء امرأيت هذه حامل وهي جارية حدثةن إ :فقال )عليه السالم(

نشدتك اهللا هل  :)عليه السالم( علي  فقال له،حاهلاى �ا لعلإو ،اًخريا وأنا شيخ كبري ما افرتعتهّ إال أعلم

وثقب  ،لكل فرج ثقبني ثقب يدخل فيه ماء الرجلن إ :)عليه السالم( علي فقال ،فرجهاى كنت �ريق عل

ذا دخل املاء يف فم واحد من إفن أفواه الرحم حتت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، إخيرج منه البول، و

ذا إو ،محلت بثالثةذا دخل من ثالثة إو ،ذا دخل من اثنني محلت باثننيإو ،لرحم محلت املرأة بولدأفواه ا

 فشق عنها القوابل فجاءت ،وقد أحلقت بك ولدها ،وليس هناك غري ذلك ،ةأربعة محلت بأربعدخل من 

   .)٢(بغالم فعاش

 ،من باب الغالب )ليس هناك( :وقوله ،د حسب مدارك ذلك اليوماألوال علة تعدد اإلمامذكر  :أقول

   .ال فرمبا ولدت املرأة أكثرإو

امرأة نكحها  أن ،ثار العامة واخلاصةنقلة اآلى رو :قال ،)رشاداإل( عن حممد بن حممد املفيد يفو

عثمان وسأل املرأة هل ى مر علفالتبس األ ،وأنكر محلهاا  إليهمل يصلنه أ فزعم الشيخ ،شيخ كبري فحملت

   :فقالت ً،كانت بكراو ،اقتضك الشيخ

                                                

  . ٦٥ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . ٧٠ ص:سنادقرب اإل) ٢(



٣٠٢

 سم البول ،للمرأة مسنين إ :)عليه السالم(أمري املؤمنني  فقال ،أقيموا احلد عليها :فقال عثمان ،ال

فاسألوا الرجل عن  ،فسال ماؤه يف سم احمليض فحملت منه ،فلعل الشيخ كان ينال منها ،وسم احمليض

أمري املؤمنني فقال  ،ا باالقتضاض إليه وصولنزل املاء يف قبلها من غريأقد كنت  :فقال ،فسئل ،ذلك

   .)١(قضائه إىل فصار عثمان ،نكار لهاإلى عقوبته على وأر ،والولد ولده ،احلمل له :)عليه السالم(

ولعل الرجل  ،نكار ولد الفراشإ نسانال جيوز لإل إذ ،نكار كون الولد لهإ أي )نكاراإلى عل( :أقول

الولد ليس له مل يعاقب لدرء احلدود  أن ذا كان يف زعمهإال فإو ً،نانكاره عصياإكان يعلم ذلك فكان 

   .بالشبهات

  

  خراج النساء ساعة الوالدة إاستحباب  في فصل

حضرت  إذا ) السالمعليه(احلسني  علي بن كان :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابر

   .)٢(عورة إىل  أول ناظر ال يكون،أخرجوا من يف البيت من النساء :والدة املرأة قال

   .يقال فيه أن ما ميكن )كتاب النكاح :الفقه( وذكرنا يف ،قد تقدم شبه هذا احلديث :أقول

  

  استحباب التهنئة بالولد  في فصل

 : فقال، ولد يل غالم:)عليه السالم(يب عبد اهللا قال رجل أل : قال،عن رزام أخيه ،عن احلسني

ورزقك  ،وبلغ أشده ،ك يف املوهوبوبارك ل ،رزقك اهللا شكر الواهب  

                                                

  . ١١٢ ص: املفيدإرشاد) ١(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٠٣

   .)١(اهللا بره

ً أصاب ابنا ًهنأ رجل رجال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن ذكره ،عن بكر بن صاحلو

فما  :قال ً،راجال أو ًيكون فارسا أن علمكما  :)عليه السالم(فقال له احلسن  ،يهنيك الفارس :فقال له

   .)٢(ورزقك بره وبلغ أشده ،واهب وبورك لك يف املوهوبشكرت ال :تقول :قال ،ولقأ

من باب  )علمكما ( :ذكر قوله )عليه السالم( اإلماملكن  ،التفألمن باب  )الفارس( كان :أقول

  .ًشيء يقرب من مدارك الطرف متهيدا ملا أراد بيانه من الدعاء

هنيك ي :لود فأتته قريش فقالوامو )عليه السالم(بن علي ولد للحسن  : قال،سلميبرزة األ أيب عنو

وبلغ اهللا به أشده  ،وبورك لك يف املوهوب شكرت الواهب :قولوا ،وما هذا من الكالم : فقال،الفارس

   .)٣(ورزقك بره

   .تتأكد التهنئة يوم السابع :أقول

  

  يولد  أن ب تسمية الولد قبلاحباست في فصل

عليه (أمري املؤمنني قال  :قال ) السالمعليهم( ، عن جده،عن أبيه ،عبد اهللا أيب عن ،بصري أيب عن

فسموهم باالمساء اليت تكون للذكر ى مل تدروا أذكر أم أنث فإن ،يولدوا أن كم قبلمسوا أوالد :)السالم

رسول ى  وقد مس،مسيتين أال :بيهلقوكم يف القيامة ومل تسموهم يقول السقط أل إذا أسقاطكم فإن ى،نثواأل

   .)٤(يولد أن ً حمسنا قبل)ه وآلهصلى اهللا علي(اهللا 

                                                

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٦ ص٢ ج:وعالفر) ٢(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٠٤

مسوا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،البخرتي أيب عنو

 :فقالوا ،مل تسمونامل  :سقاط بآبائهم فيقولوندعوا يوم القيامة بأمسائهم تعلق األ إذا الناس فإن ،أسقاطكم

أرأيت  ،ناثمسيناها باسم اإلى نثأومن عرفنا أ�ا  ،ذكر مسيناه باسم الذكورنه أ ههذا من عرفنارسول اهللا يا 

   .)١( مثل زائدة وطلحة وعنبسة ومحزة،مساء املشرتكةباأل :قال ،خلقه كيف نسميهيستنب من مل 

   .املطابق إىل ذا كان خالف ذلك بدلهإف ى،أنث يسميه باسم ذكر أونسان أن مث يكون لإل :أقول

  

  تسمية الولد وجملة من حقوق الولد والوالدين في  فصل

يسميه باسم  أن أول ما يرب الرجل ولده :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،بن بكرى عن موس

   .)٢(فليحسن أحدكم اسم ولده ،حسن

 رسولقال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن أبيه ،عن عبد اهللا بن احلسني بن زيد بن عليو

 ،نورك إىل فالن بن فالن نكم تدعون �ا يوم القيامة قم ياإكم فاستحسنوا أمساء :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)٣(لك وقم يا فالن بن فالن ال نور

ه تلك اتتف ذاك ن مل يكن هذا أوإو ،ًن كان سيئا استاءإو ،ًكان االسم حسنا فرح به فإن :أقول

   .سنالفرحة اليت تأتيه من االسم احل

احلسن  أيب رأسى  وهو واقف عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،عن يعقوب السراجو

ن من موالك دا : فقال إليه فقمت،فرغ فجلست حىت ً،وهو يف املهد يساره طويال )عليه السالم(ى موس

  مث  ،بكالم فصيح ّي علفرد ،فدنوت منه فسلمت ،فسلم

                                                

  . ٧٤ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٠٥

وكانت ولدت يل ابنة  ،نه اسم يبغضه اهللاإف ،بنتك اليت مسيتها أمساذهب فغري اسم ا :قال يل

   .)١( فغريت امسهاأمره ترشد إىل انته :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،فسميتها باحلمرياء

 ،يبعد ذلك ال ،تغيري االسم احملايدى وهل يدل عل ،هذا دليل استحباب تغيري االسم السيء :أقول

   .ًويتا للمستحبن يف الرتك تفأل

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممدو

ً ويضعه موضعا صاحلا،بهدحيسن امسه وأ أن والدهى حق الولد عل ي، عليا : قال،)عليه السالم( لعلي ً، 

 يا ، وال يدخل معه احلمام،وال جيلس أمامه ،يهميشي بني يد وال ،يسميه بامسه ال أن ولدهى وحق الوالد عل

علي يلزم الوالدين من عقوق ولدمها ما يلزم الولد هلما  يا ،عقوقهماى علي لعن اهللا والدين محال ولدمها عل

   .)٢( فقد عقهماهمن أحزن والدي ي عليا ،برمهاى علي رحم اهللا والدين محال ولدمها عل يا ،من عقوقهما

   .وغريها ويف الدراسة ويف الزواج يف الكسب ً)حلاًموضعا صا( :أقول

العرب أوالدهم بكلب وفهد  يمل يسم :قلت له :قال ،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن أمحد بن أشيمو

ويسمون  ،العدو بأمساء أوالدهمى فكانت �ول عل ، حربأصحابكانت العرب  :قال ،ومنر وأشباه ذلك

   .)٣(ذا يتيمنون �اعبيدهم فرج ومبارك وميمون وأشباه ه

   . وهكذا،لينه أو وشدته ،قبحهب أو النفس حبسنهى  علًاالسم يلقي ظالال فإن :أقول

                                                

  . ١٥٩ ص:األصول) ١(

  . ٣٤١ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٧٥ ص:األخبارعيون ) ٣(



٣٠٦

صلى (رسول اهللا ن إ :)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر ،عن احلسني بن علوانو

   .)١(مساء القبيحة يف الرجال والبلدان كان يغري األ)اهللا عليه وآله

حق   ما)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا :قال رجل :قال ،)عدة الداعي(  أمحد بن فهد يفعنو

ًحتسن امسه وأدبه وتضعه موضعا حسنا :قال ،ابين هذا ً)٢(.   

  

  استحباب التسمية  في فصل

  العبودية ى  وبما دل عل)عليهم السالم(ئمة نبياء واأل األبأسماء

مسي  مساء ماأصدق األ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،اهعن رجل مس ، ثعليةإسحاق أيب عن

   .)٣(نبياءوأفضلها أمساء األ ،بالعبودية

 من ًامسه امس :فقال ، وشاوره يف اسم ولده)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل إنه ،عن فالن بن محيدو

   .)٤(عبد الرمحن :قال ،مساء هواأل أي :فقال ،العبودية

ما من أهل  : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :قال ،)عليه السالم( علي عن ،صبغعن األو

   .)٥(ًم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي إليهعز وجلبعث اهللا ّ إال بيت فيهم اسم نيب

بعد هذا  أي ،يف هذا البعد ولعل التنزيه ،نتم منزهونأيقول هلم  إنه لعل املراد )يقدسهم( :أقول

   .املراد ما يسبب قدسهم ونزاههم أو ً،تنزيها مطلقاال  ،االسم

                                                

  . ٤٥ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . ٥٩ ص:عدة الداعي) ٢(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٢٩٠ ص: الشيخمايلأ) ٥(



٣٠٧

  

  )اهللا عليه وآلهى صل(استحباب التسمية باسم محمد  في فصل

يولد  ال :قال ،)عليه السالم( اهللا دعب أيب عن ،عمن ذكره ،ناأصحابعن بعض  ،عن أمحد بن حممد

   .)١(ال تركناإشئنا غرينا و فإن أيامسبعة ى ذا مضإف ً،مسيناه حممداّ إال لنا ولد

   .ظهار العالقة بهإو )صلى اهللا عليه وآله(هذا نوع من تقديس صاحب الرسالة  :أقول

ما  :قال البن صغري إنه  يف حديث،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابر ،عن عمرو بن مشرو

احتظرت من لقد  :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال ،بعلي :قال ،مب تكىن :قال ،حممد :قال ،امسك

ذاب كما يذوب  ي عليا ًمسع مناديا ينادي يا حممد أو إذا املراد الشيطانن إ ً، شديداًالشيطان احتظارا

   .)٢(ا اهتز واختالن ينادي باسم عدو من أعدائًمسع مناديا إذا حىت ،الرصاص

   .قسم خاص من الشيطان أي ،نسانالشيطان املوكل �ذا اإل أن الظاهر )الشيطان( :أقول

 باملدينة ففقدين )عليه السالم(يب عبد اهللا ًكنت جليسا أل : قال،آل جعدة هارون موىل أيب عنو

 ،بارك اهللا لك :فقال ،ولد يل غالم :فقلت ،هارون أبا  ياأياممل أرك منذ  : فقال إليهين جئتإمث  ،ًاأيام

كاد يلصق  حممد حىت ،حممد ،مدحم : وهو يقولاألرضفأقبل خبده حنو  ً،حممدامسيته  :قلت ،فما مسيته

رسول اهللا ً كلهم مجيعا الفداء لاألرض وبأهل ّوبأبوي هليأبنفسي وبولدي وب :مث قال ،األرضخده ب

   دار فيها األرضليس يف نه أ واعلم ، إليهتسبه وال تضربه وال تسيء ال ،)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٠٨

   .)١(احلديث وهي تقدس كل يومّ إال اسم حممد

صلى اهللا عليه ( وذلك يوجب شيوع اسم الرسول ،املراد احرتامه بالقدر املمكن الحرتام امسه :أقول

ساميه زهاء أمبختلف  )صلى اهللا عليه وآله(ني يف احلال احلاضر بامسه ّاملسم أن وقد رأيت يف تقرير ،)وآله

   .إنسانمخسني مليون 

 )عليهم السالم(عن آبائه  ،)لسالمعليه ا (عن الصادق ،عن عمه عاصم ،عن سليمان بن مساعةو

   .)٢(ًله ثالث بنني ومل يسم أحدهم حممدا فقد جفاين من ولد :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال

البيت الذي فيه حممد يصبح  :)عليه السالم( قال الرضا :قال ،)عدة الداعي( عن أمحد بن فهد يفو

   .)٣(أهله خبري وميسون خبري

   .فيه هذا االقتضاء  أي:أقول

 النيب عن ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)صحيفة الرضا( سناده يفإ ب،عن الفضل بن احلسن الطربسيو

   .)٤(ً وال تقبحوا له وجها، وأوسعوا له يف ا�لس،ًمسيتم الولد حممدا فأكرموهإذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله(

 من قوم كانت هلم مشورة فحضر من امسه حممد ما :ال ق)صلى اهللا عليه وآله( النيب سناد عنوباإل

   .)٥(ًكان خريا هلم ّالإدخلوه يف مشور�م أأمحد فأو 

 أو من مائدة وضعت فقعد عليها من امسه حممد ما : قال،)صلى اهللا عليه وآله( النيب سناد عنوباإل

   .)٦(قدس ذلك املنزل يف كل يوم مرتني ّالإأمحد 

 : قال،بن عباساعن  ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم (فر بن حممدعن جع ،عن العطايفو

 إذا  

                                                

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٩ ص:األخبارا�الس و) ٢(

  . ٦٠ و٥٩ ص:عدة الداعي) ٣(

  . ٤ ص:صحيفة الرضا) ٤(

  .٤ ص:صحيفة الرضا) ٥(

  . ٥ ص:صحيفة الرضا) ٦(



٣٠٩

صلى اهللا ( ليقم كل من امسه حممد فليدخل اجلنة لكرامة مسيه حممد أال :منادى كان يوم القيامة ناد

   .)١()عليه وآله

صلى اهللا عليه (رسول  كانوا يروون عن بعض صحابة الًحياناأ )عليهم الصالة والسالم(ئمة األ :أقول

انفسهم مل يقبل أذكروه عن  �م لوإليستقطبوا الناس حول احلديث املذكور حبيث  أو، ملكان التقية )وآله

   .مثل هذا احلديث حجة أن والظاهر ،منهم

  

   )عليه السالم(علي استحباب التسمية ب في فصل

يفرض  أن املدينة وأمرهى  احلكم علاستعمل معاوية مروان بن : قال،عن عبد الرمحن بن حممد العرزمي

 علي :فقلت ،ما امسك : فقال،فأتيته :)عليه السالم(احلسني  علي بن فقال ،ففرض هلم ،لشباب قريش

ًيدع أحدا من ولده  أن ما يريد أبوك ،وعلي ي عل:فقال ،علي :فقلت ،ما اسم أخيك :فقال ،احلسنيبن 

 لو ولد يل ،دمابن الزرقاء دباغة األى ويلي عل :فقال ،أخربتهفأيب  إىل فرجعت ،ًمساه عليا مث فرض يل ّالإ

   .)٢(ًعليا ّالإًمسي أحدا منهم أ ال أن حببتأل مائة

من  ال كان يعدإأخذ املال وى ً كان جمبورا علاإلمامو ،يف زمان معاوية شديدة كانت التقية :أقول

 إىل ً كانوا يذهبون أحيانا)م الصالة والسالمعليه(ئمة األ أن  كما،ه التنكيل والسجنؤخمالفي اخلليفة وجزا

   ،جل ذلكاخللفاء ويقبلون عطاياهم أل

                                                

  .١٢٨ ص٧ ج:الوسائل) ١(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣١٠

  

  ى خرأسماء أاستحباب التسمية ب في فصل

 فيه اسم ًيدخل الفقر بيتا ال :يقول )عليه السالم(احلسن  أبا مسعت : قال،عن سليمان اجلعفري

   .)١(فاطمة من النساء أو عبد اهللا أو لبطا أو جعفر أو احلسني أو احلسن أو ي أو علأمحد أو حممد

سالم (وسائر أسامي فاطمة  ،)عليهم الصالة والسالم(ئمة لعل املالك آت يف أسامي سائر األ :قولأ

   .)اهللا عليها

 )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل جاء رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٢(محزة ، إيلمساءبأحب األ :قال ،مسيهأذا ولد يل غالم فما :فقال

صلى اهللا عليه ( يف زمن الرسول) عليه السالم(محزة سيد الشهداء مسيه هذا االسم من جهة  :أقول

  .)وآله

  

  صغره  في استحباب وضع الكنية للولد في فصل

  الرجل باسم ولدهى وأن يكن

ما اكتنيت بعد وما يل  :قال ،ما تكىن :)عليه السالم(جعفر  أبو قال يل :قال ،عن معمر بن خثيم

عليه ( علي حديث بلغنا عن : قلت:قال، فما مينعك من ذلك : قال،من ولد وال امرأة وال جارية

شوه ليس هذا من  :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال ،جعفر أبو  وليس له أهل فهومن اكتىن :قال )السالم

   .)٣(يلحق �م أن دنا يف صغرهم خمافة النبزنا لنكين أوالإ )عليه السالم( علي حديث

   ألنه )خمافة النبز( و،شيء هذا أي يكون خمفف أن يبعد ال )شوه( :أقول

                                                

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣١١

  .كان له كنية إذا  خبالف ما، إليهيءسذا مل تكن له كنية كناه بعض الناس مبا يإ

كما يف زماننا ال فحيث ال توجد العلة  ،كانت العلة موجودة إذا  أوً،لكن هل هذا مستحب مطلقا

   .حكمةنه أ  والظاهر،احتماالن ،مر كذلكيكون األ

   .)١(يكين الرجل باسم ابنه أن من السنة والرب : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

  

  كراهة التسمية  في فصل

  ىخرأسماء أ وب)عليهم السالم(ئمة بأسماء أعداء األ

 دعا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن ،عن محاد بن عثمان

منها احلكم وحكيم  ،فقبض ومل يسمها ،�اى مساء يتسمأعن ى ينه أن  يريدتبصحيفة حني حضره املو

   .)٢(�اى يتسم أن سبعة مما ال جيوز أو وذكر أ�ا ستة ،وخالد ومالك

 يقتضيه التدافع األول و،طالقالثاين يقتضيه اإل ،احتماالن ،مطلقة أو هل القضية كانت وقتية :أقول

عليهم الصالة ( يف كالمهم األصلقرب االطالق كما هو لكن لعل األ ،كما يأيت يف روايتني يف اسم حارث

ذلك قبل حضور  )صلى اهللا عليه وآله(منا مل يفعل الرسول إو ،عرفت الوقتية من القرائنّ إال إذا )والسالم

نه إف ،مثل هذا ا�ال كانت مستغرقة فلم يكن له حىت )صلى اهللا عليه وآله(ن أوقات الرسول أل ،املوت

   ً.بد بعرضها العريض جدااأل إىل رساء أقدر دولة وشريعة يف العاملإبصدد كان  )صلى اهللا عليه وآله(

  ارث اهللا ح إىل مساءأبغض األن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

                                                

  . ٣٨٩ ص:األصول) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣١٢

   .)١(ومالك وخالد

ذن هلم يف ُأهذا حممد  : قال،) السالمماعليه(عبد اهللا أو أيب جعفر  أيب عن ،عن صفوان رفعهو

   .)٢()صلى اهللا عليه وآله( النيب وهو اسم ،التسمية يعين ،فمن أذن هلم يف يسبه التسمية 

 ينادي ًمسع مناديا إذا لشيطانان إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وقد تقدم يف حديث جابر

   .)٣(عدائنا اهتز واختالأباسم عدو من 

ال أ :منربهعلى  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٤(مساء ضرار ومرة وحرب وظاملوشر األ ،مساء عبد اهللا وعبد الرمحن وحارثة ومهامخري األن إ

ذا كان اسم إ و،ء مكروهيكل اسم س أن  كما يظهر من الروايات،مثلة�ا من باب األألظاهر ا :أقول

   .اسم حسن كما يستفاد من الروايات إىل يغريه أن فضلً سيئا فاألنساناإل

كيف مسيت ابنك  : لعبد امللك ابن أعني)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عطية علي بن عنو

   .)٥(وضريس اسم شيطان ،ًجعفرا �ر يف اجلنةن إ :قال ً، مساك أبوك جعفراكيف :قال ،ًضريسا

  

  معينة ى كراهة كن في فصل

 علي بن ى كان يغشًرجالن إ : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،عن زرارة ،عن ابن بكري

   ،رة بالبابم  أبو:استأذن عليه يقول إذا فكان ،مرة أبا وكان يكىن )عليه السالم(احلسني 

                                                

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٣٠ ص٧ ج:الوسائل) ٣(

  . ١١٩ ص١ ج:اخلصال) ٤(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣١٣

   .)١(مرة أبو  فال تقولنًثانيا ّ إيلجئت إذا باهللا :)عليه السالم( احلسني علي بن فقال له

 ، كىنأربععن ى  �)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٢(ًسم حممداكان اال إذا القاسم أيب مالك وعن أيب احلكم وعن أيب وعنى عيس أيب عن

   .يتذرع باالشتباه بعض املغرضني أو )صلى اهللا عليه وآله(يقع االشتباه به  لئال لعل الكراهة :أقول

  

  ب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما لقكراهة ذكر ال في فصل

أنشد ثالث أبيات من الشعر  إنه ،)عليه السالم( عن الرضا ،عن عمه ،عباد أيب عن حممد بن حيىي

 أبو أنشدنيه :قلت ،لعراقي لكم :قال، ملن هذا : فقلت، ما كان ينشد الشعرًوقليال :قال ،كرهاوذ

 ولعل ﴾لقابوال تنابزوا باأل﴿ :يقول عز وجلاهللا ن إ ،هات امسه ودع عنك هذا :فقال ،العتاهية لنفسه

   .)٣(الرجل يكره هذا

وال تنابزوا ﴿ :اهللا يقول يف كتابهن إ ،بخري يف اللق ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٤(﴾ميانلقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلباأل

   .ال فقد عرفت استحباب اللقبإو ،اللقب السيء أي )خري يف اللقب ال( :أقول

  

  أيامطعام الناس عند والدة المولود ثالثة إاستحباب  في فصل

  بواء فمررت باأل ،ملدينةريد اأخرجت من مكة وأنا  : قال،عن منهال القصاب

                                                

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣٠٦ ص:األخبارعيون ) ٣(

  . ١٩٣ ص:االحتجاج) ٤(



٣١٤

ًفأطعم الناس ثالثا  ،املدينة ودخل بعدي بيوم إىل  فسبقته،)عليه السالم(يب عبد اهللا وقد ولد أل

أترفق مث ال  طعم حىتأ ًفمكثت بذلك ثالثا ،أعود الغد حىت إىل ًفما آكل شيئا ،فكنت آكل فيمن يأكل

   .)١(الغد إىل ًطعم شيئاأ

   . طعام مرة ليوم كاملةًحيمل طعاما فوق طعام لكفاي ال حىتالرتفق بالبدن  أي :أقول

  

  الحمل يريد ب حين استحباب أكل الحامل السفرجل وكذا األ في فصل

ى  وأصفًالولد يكون أطيب رحيا فإن ،تأكل السفرجل :قال يف املرأة احلامل إنه عن شرحبيل بن مسلم

ًلونا
)٢( .  

 يكون أن ينبغي :غالم مجيل إىل  ونظر)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال : قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٣(هذا الغالم أكل السفرجلأبو 

  

  استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب واال فالتمر  في فصل

قال  : قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني  إىل  رفعه، عمه يعقوب بن ساملنع ،أسباط علي بن عن

 :)عليها السالم (اهللا قال ملرمي فإن ،ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب :)هصلى اهللا عليه وآل(رسول اهللا 

مل  فإن )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا  : قيل،﴾ًجنيا ًليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباإى وهز﴿

  مل يكن  فإن ،سبع مترات من متر املدينة : قال، الرطب)بان خ لإ( أيامتكن 

                                                

  . ٤١٨ ص:احملاسن) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣١٥

وعزيت وجاليل وعظميت وارتفاع مكاين ال  : يقولعز وجلاهللا  فإن ،أمصار كمفسبع مترات من متر 

ن كانت جارية كانت إ و،)خ ل ًحكيما(كان حليما ّ إال ًطب فيكون غالماتأكل نفساء يوم تلد الر

   .)١(حليمة

 فهو خري ، مدة عمرهً حليمانسانيكون اإل أن هم منأ وأي شيء ،مهية املطلبأجل  احللف أل:أقول

   .نفسه وملن حولهل

كم يف ءطعموا الربين نساأ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن صاحل بن عقبةو

   .)٢(نفاسهن حتلم أوالدكم

ترضع  ذا مل تكن املرأةإ ف، جهة اللنب الذي يشربه الطفلنوحتلم الولد م ،نوع من التمر )الربين( :أقول

   .مجهة نفس األمن ّ إال فال يبعد عدم االستحباب

عليه (أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن زرارة ،عن عبد العزيز بن حسانو

   .)٣()حكماء خ ل( يف نفاسهن خترج أوالدكم حلماء كمأطعموا نساء ف،كم الربينخري متور :)السالم

طعمه ن من الطعام أطيب من الرطب أللو كا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٤(اهللا مرمي

ن اهللا  أل،ما استشفت نفساء مبثل الرطب : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،البخرتي أيب عنو

   .)٥( يف نفاسهاً جنياًرطبا) عليها السالم(أطعم مرمي 

                                                

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٥٣٥ ص:احملاسن) ٤(

  . ٥٣٥ ص:احملاسن) ٥(



٣١٦

 :فقلت ،ا محلت مرميممى درت :)عليه السالم( احلسن الرضا أبو قال : قال،عن سليمان اجلعفريو

   .)١(نزل �ا جربئيل فأطعمها فحملت ،الصرفان من متر :فقال ،ختربينأن ّ إال ال

  

  اللبان  ىالحبلطعام إاستحباب  في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهما السالم(بن علي عن احلسن  ،زياد أيب عن

ًيك ذكرا كان شجاعا فإن ،مه باللبان اشتد عقلهأيف بطن ى غذ إذا لصيبا فإن ،أطعموا حباالكم اللبان ً، 

   .)٢(عند زوجهاى عظمت عجيز�ا فتحظى نثأن ولدت إو

  .الكندر) اللبان: (أقول

يكن يف  فإن ،أطعموا حباالكم ذكر اللبان:  قال)عليه السالم(ن حممد بن سنان، عن الرضا وع

ارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيز�ا جن تكن إً شجاعا، وًبطنها غالم خرج زكي القلب عاملا

  .)٣(وحظت عند زوجها

  

  المولود قبل قطع سرته يذنأ في قامةذان واإلاستحباب األ في فصل

من ولد  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

  �ا عصمة إفى ذنه اليسرأ وليقم يف ،بأذان الصالة ىنذنه اليمأله مولود فليؤذن يف 

                                                

  . ٥٣٧ ص:احملاسن) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣١٧

   .)١(من الشيطان الرجيم

التنوع يف كل ى  جبل علنساناإل أن قامة يف بعض الفصولذان واإللعل وجه املغايرة يف األ :أقول

   . جعلت الشرعيات كالكونيات يف الصالة واحلج والطهارة وغريهاًأيضاشيء فالشريعة 

شيء تصنعون  أي ولد لكم املولودإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ازيالر حيىي أيب عنو

مين املنخر األأنفه يف يفه مباء مث قطر يف ذخذ عدسة جاوشري ف :قال ،ال أدري ما يصنع به :قلت ،به

نه ال إف ،سرتهتقطع  أن يفعل ذلك به قبل ،ىوأقم يف اليسر ،وأذن يف أذنه اليمىن ،يسر قطرةويف األ ،قطرتني

   .)٢(م الصبيانأتصيبه ًيفزع أبدا وال 

 وهل هي نوع من اجلن ،وقد ثبت ذلك يف العلم احلديث ،رواح الشريرة موجودةاأل أن شك ال :أقول

   .احتماالن ،الشيطانأو 

يقيم  أن بعض من يليه أو مروا القابلة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حفص الكناسيو

   .)٣(ًفال يصيبه ملم وال تابعة أبدا ذنه اليمىنأة يف الصال

غوائه  إلنسان صفة للنفس الشريرة اليت تتبع اإل)التابعة( و،ذاه يلم بهأما يوجب  أي )ملم( :أقول

   .من باب املقتضي ً)بداأ( و،ذيتهأو

  

  شياء أاستحباب تحنيك المولود ب في فصل

  د األوالمن أحكام  وجملة

  حنكوا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣١٨

   .)١()عليهما السالم(  باحلسن واحلسني)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فكذا فعل  ،أوالدكم بالتمر

 ،حينك املولود مباء الفرات : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،هأصحاب عن بعض ،عن يونسو

   .ذنهأام يف ويق

مل يكن فبماء  فإن ،)عليه السالم(حنكوا أوالدكم مباء الفرات وبرتبة قرب احلسني  :ىخرأويف رواية 

  . )٢(السماء

  .نفسهما وخواص غيبية وخواص يف التذكري والتذكرأماء الفرات والرتبة هلما خواص يف : أقول

تقول يف  )عليه السالم(مة أم الرضا مسعت جن :مي تقولأمسعت  : قال،عن أبيه ،ميثم علي بن عنو

ياه إفناولته  )ا السالممعليه(بن جعفر ى أبوه موس ّ إيلدخل) عليه السالم(ًملا وضعت ابين عليا  :حديث

خذيه  :فقال ّ إيلودعا مباء الفرات فحنكه به مث رده ى،وأقام يف اليسر ،اليمىنذنه أ فأذن يف ،يف خرقة بيضاء

   .)٣(نه بقية اهللا يف أرضهإف

عن فاطمة  ،عن أمساء بنت عميس ،)عليهم السالم( احلسني علي بن  عن،عن آبائه ،عن الرضاو

يا  : فقال)صلى اهللا عليه وآله( النيب وولدته جاء )عليه السالم(ملا محلت باحلسن  :قالت )عليها السالم(

 ذنه اليمىنأ وأذن يف ) عليه وآلهصلى اهللا( النيب �اى  فرم، يف خرقة صفراء إليه فدفعته، ابينأمساء هلمي

صلى اهللا عليه ( النيب  عنهّفلما كان يوم سابعه عق ،فسماه احلسن :قال أن ىل إىذنه اليسرأوأقام يف 

ًالقابلة فخذا وديناراى وأعط ، بكبشني أملحني)وآله رأسه ى وطل ً،وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ،ً

 )عليه السالم(فلما كان بعد حول ولد احلسني  : قالت أمساء،اجلاهليةيا أمساء الدم فعل  :وقال ،باخللوق

 ى،وأقام يف اليسر ،اليمىنذنه أ فأذن يف ، يف خرقة بيضاء إليه فدفعته،بينبايا أمساء هلمي  :جاءين وقال

  ووضعه 

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٤ ص:األخبارعيون ) ٣(



٣١٩

هللا صلى ا( النيب فلما كان يوم سابعه عق عنه ،مسه احلسني :فقال جربئيل :قالت أن ىل إيف حجره

ًالقابلة فخذا وديناراى  بكبشني أملحني وأعط)عليه وآله ى  وطلً،قارمث حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر و ،ً

   .)١(يا أمساء الدم فعل اجلاهلية : وقال،رأسه باخللوق

 ،وقد كان اجلاهليون يلطخون رأس الطفل بالدم ويلفونه يف خرقة صفراء ،الفضة أي ً)ورقا( :أقول

ً املستقبل يكون فارسا فاتكا يريق الدماءيفنه أ  عنكناية  فنسخ  ـصفر كانوا يلبسونه يف احلربوالقباء األـ  ،ً

ن جنحوا للسلم إو﴿ ،نيب السالم )صلى اهللا عليه وآله( وقد كان ، تلك العادة)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  .)٣(﴾يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة﴿ ،)٢(﴾فاجنح هلا

ى احلول قد يطلق عل إذ ،شهرأالفاصل بينهما كان ستة  أن ينايف ما سيأيت من  ال)بعد حول(وقوهلا 

   .أكثر من احلول االصطالحي أو قلأن كان إالفصل املتعارف و

واشتق من اسم احلسن  ،احلسن يوم السابعى مسإنه  :)عليهم السالم( علي عن ،عن آبائه ،وعنه

   .)٤(احلملّ إال  ومل يكن بينهما،احلسني

ذن احلسني بالصالة أ أذن يف )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليهم السالم( عن آبائه ،وعنه

   .)٥(يوم ولد

عقت عن احلسن ) عليها السالم(فاطمة ن إ ):عليهم السالم (عن جعفر بن حممد ،بيهأعن  ،وعنه

   .)٦(ًوأعطت القابلة رجل شاة ودينارا) عليهما السالم(واحلسني 

ن  أل،ال يتنافيان )صلى اهللا عليه وآله (الرسول أو فعلت ذلك )عليها السالم(كون فاطمة  :أقول

   العائلة الواحدة

                                                

  . ١٩٥ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ٦١: نفالسورة األ) ٢(

  . ٢٠٨: سورة البقرة) ٣(

  . ٢٠٧ ص:األخبارعيون ) ٤(

  . ٢٠٨ ص:األخبارعيون ) ٥(

  . ٢١٠ ص:األخبارعيون ) ٦(



٣٢٠

   .واحد منهمأي  إىل ًذا فعلوا شيئا نسب ذلكإ

والعقيقة عن املولود  :املأموم قال إىل يف كتابه ،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن الفضل بن شاذانو

   .فضة أو ًويتصدق بوزن شعره ذهبا ،وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ،واجبة ىنثالذكر واأل

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب فولدت وكان) عليهما السالم(ملا محلت فاطمة باحلسن  :عن جابر قالو

ما  :فقال ،مسه ي عليا :)عليها السالم ( وقالت فاطمة،يلفوه يف خرقة بيضاء فلفوه يف صفراء أن أمرهم

 فأخذه وقبله وأدخل )صلى اهللا عليه وآله( وجاء النيب ،)صلى اهللا عليه وآله(سبق بامسه رسول اهللا ألكنت 

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  مث قال هلم ،ميصه )عليه السالم(فجعل احلسن  ) خ لفيه(لسانه يف فمه 

 ذنه اليمىنأبالصفراء وأذن يف ى ورم ، فلفه فيها فدعا خبرقة بيضاء،تلفوه يف خرقة بيضاء أن ليكمإأمل أتقدم 

صلى اهللا عليه ( النيب جاء) عليه السالم(فلما ولدت احلسني  ،ومساه احلسن :قال أن ىل إىوأقام يف اليسر

   .)١(فسماه احلسني :قال أن ىل إفعل به كما فعل باحلسنف )وآله

ً فعلت ذلك خالفا )سالم اهللا عليها(مة فاط أن  ال،أمساء فعلت ذلك أن الظاهر )فلفوه( :أقول

   .)صلى اهللا عليه وآله( للرسول

   .)٢(كل مولود مر�ن بعقيقته :ويف احلديث :قال الصدوق

 ،هلهالعقيقة عقت بقي الولد أل إذا كذلك ،أعطي اسرتجع العني إذا املال أن كما )مر�ن( :أقول

   .فيه خوف التلفحيث إن مل يعق عنه  إذا خبالف ما

رسول اهللا  إىل )عليه السالم(جربئيل ى أهد :قال، )عليهما السالم(عن أبيه  ،عن جعفر بن حممدو

واشتق اسم احلسني من  ،وخرقة من حرير اجلنة) عليه السالم(بن علي  اسم احلسن )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٣()عليهما السالم (اسم احلسن

  والعقيقة  : حديث شرائع الدين قاليف )عليه السالم(عن جعفر بن حممد  ،شاألعمعن و

                                                

  . ٥٧ ص:علل الشرائع) ١(

  . ١٤١ ص٧ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥٧ ص:علل الشرائع) ٣(



٣٢١

أو  ًالولد يوم السابع وحيلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا ويسمى ،يوم السابعى نثللولد الذكر واأل

   .)١(فضة

عن أمساء بنت  ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم (عن الرضا ،أخي دعبل علي بن علي عنو

يا أمساء  : فقال)صلى اهللا عليه وآله( النيب جاء) عليهما السالم(ن ملا ولدت فاطمة احلس : قالت،عميس

ال تلفوا املولود يف خرقة  أن ليكمإأمل أعهد  :وقال ،�اى  يف خرقة صفراء فرم إليه فدفعتههايت ابين

علهي (مث ذكرت يف احلسني  ى،وأقام يف اليسر ،ذنه اليمىنأمث أذن يف  ، فلفه فيهاودعا خبرقة بيضاء ،صفراء

  .مثل ذلك) السالم

ففعل  ،بابين ّ إيلهلمي : فقال)صلى اهللا عليه وآله( النيب فلما كان يوم سابعه جاءين :قالتأن إىل 

ى وأعط ، أملحًكبشا) عليه السالم(وعق عنه كما عق عن احلسن  ،)عليه السالم (به كما فعل باحلسن

الدم من فعل ن إ :قال ،رأسه باخللوقى طلو ً،ورقا  وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعرًالقابلة رجال

   .)٢(احلديث ،اجلاهلية

ن إ ،بوالزعفران مستح ـ وكان يوجد يف احلجاز ،ةبرائحة طي وهو عشب ذو ـ كل من اخللوق :أقول

   .عشابمل يوجد أيهما استحب ذو ريح طيب آخر من األنه إذا أ  وال يبعد،هذا أو صار هذا

سألته عن العقيقة عن الغالم  : قال،)عليه السالم(وسى بن جعفر جعفر، عن أخيه م علي بن عنو

مل جيد  فإن ،فضة أو ً وحيلق رأسه يف السابع ويتصدق بوزنه ذهبا،سواء كبش كبش :قال ،هي واجلارية ما

   .)٣(ذا أيسر تصدق بوزنهإرفع الشعر وعرف وزنه ف

ربنا آتنا يف الدنيا ﴿  قال تعاىل،بكبشنيينايف ما تقدم من عقيقته  فال ،املراد بالكبش اجلنس :أقول

   .)٤(حسنة﴾

                                                

  . ١٥٤ ص٢ ج:اخلصال) ١(

  . ٢٣٣ ص: ابن الشيخأمايل) ٢(

  . ٢٧١ ص١٠ ج:حبار األنوار) ٣(

  . ٢٠١: سورة البقرة) ٤(



٣٢٢

ولد  إذا سبع خصال يف الصيب :)عليه السالم( قال :قال ،)خالق األمكارم( احلسن الطربسي يفو

 ،قدر عليهن إ ًذهبا أو ًوالثالث يتصدق بوزن شعره ورقا ،والثانية حيلق رأسه ى،أوالهن يسم ،من السنة

ان من ريوالسابعة يطعم اجل ، والسادسة يطهر باخلتان،سة يلطخ رأسه بالزعفرانواخلام ،والرابعة يعق عنه

   .)١(عقيقته

بشر بولد مل يسأل  إذا )عليه السالم(احلسني  علي بن كان : قال،عمن حدثه ،عن حممد بن سنانو

  .)٢(ًهاًاحلمد هللا الذي مل خيلق خلقا مشو :ًذا كان سويا قالإف ،أسوي :يقول حىتى أذكر هو أم أنث

مور اخلارجية كصوت األ أو وانبال فسبب التشويه مها األأ و،اخلالقنه أ اهللا باعتبار إىل النسبة :أقول

   .ما أشبه ذلك أو  هلاإنسانضرب  أو مزعج

مر�ن يوم القيامة  ئامركل  :مسعته يقول : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمر بن يزيدو

   .)٣(ضحيةجب من األوالعقيقة أو ،بعقيقته

وكل مولود مر�ن  ، مر�ن بالفطرةإنسانكل  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خدجية أيب عنو

   .)٤(بالعقيقة

   .)٥(العقيقة واجبةن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن علي ،املغرا أيب عنو

نعم  :قال ،سألته عن العقيقة أواجبة هي :ال ق،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٦(واجبة

   .)٧(﴾ذا وجبت جنو�اإف﴿ :قال سبحانه ،الثبوت الوجوب مبعىن :أقول

                                                

  . ١١٨ ص:مكارم األخالق) ١(

  . ٨٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  .٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٦(

  . ٣٦: سورة احلج) ٧(



٣٢٣

 ،ولد للرجل ولد إذا العقيقة واجبة :قال، )عليه السالم(عن العبد الصاحل  ،محزة علي بن أيب عنو

   .)١(يسميه من يومه فعل أن أحبفإن 

   .)٢(كل مولود مر�ن بالعقيقة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ةخدجي أيب عنو

  

   يعق عن نفسه أن لكبيرليستحب نه أ  فيفصل

  أباه عق عنه  أن لم يعلمإذا 

 ،عق عين أم ال أيب ين واهللا ما أدري كانإ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عن عمر بن يزيد

   .)٣(احلديث ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبري)عليه السالم( عبد اهللا أبو فأمرين :قال

 وعق عن احلسن واحلسني ،ما جاءته النبوة  عن نفسه بعد)صلى اهللا عليه وآله( النيب وعق :قال

   .)٤(كبشني) عليهما السالم(

   .حاديثأل ملا تقدم يف بعض ا،لكل واحد كبشني أي :أقول

  

  العقيقة التصدق بثمن  ييجز ال إنه  فيفصل

  واستحباب عقيقتين للتوأمين

 فجاءه رسول عمه عبد اهللا بن )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند : قال،عن عبد اهللا بن بكري

  نتصدق  ،ىتر فما ،نا طلبنا العقيقة فلم جندهاإ :يقول لك عمك :فقال له ،علي

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٤٥ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٤(



٣٢٤

   .)١(راقة الدماءإطعام الطعام وإاهللا حيب ن إ ،ال :قال ،بثمنها

ففي  ،قاله بعض أهل اخلربة ماى عل ،تأذي احليوان بالذبح أقل من تأذيه باملوت أن قد تقدم :أقول

   .احليوان بالقدر الطبيعي من الصعوبة عليه إىل ةءساإ وليس نساناإل إىل إحسانراقة اإل

أن  بن علي ً غالمان مجيعا فأمر زيد)عليه السالم(يب جعفر ولد أل : قال،عن حممد بن مسلمو

يب جعفر فقال أل ى،خروعسرت عليه األ ،له واحدةى وكان زمن غالء فاشرت ،يشرتي له جزورين للعقيقة

هراق إ حيب عز وجلاهللا  فإن ،طلبهاأ ،ال :قال ،منهاثفأتصدق بى خراأل على قد عسرت :)عليه السالم(

   .)٢(طعام الطعامإو ،الدماء

  

  جزور أو بدنة أو بقرة أو العقيقة كبش أن  فيفصل

يذبح عنه  :قال يف العقيقة إنه ، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمار الساباطي

   .)٣( ما يكون من محالن السنةأعظمال فحمل إو ،ضحية يف األئمل يوجد كبش أجزأه ما جيز فإن ،كبش

 أو بقرة أو شاة :قال ف،سألته عن العقيقة :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن ماردو

   .)٤(احلديث بدنة

ًذا مل جيد أيا من إو ،والبدنة تشمل ذا السنامني ،والبقرة تشمل اجلاموس ،الشاة تشمل املعز :أقول

لكن  ،الدماءراقة إوطعام الطعام إطالق حمبة اهللا  ال يبعد ذلك إل،يل واليحمورذلك هل يستحب مثل اإل

  العقيقة ال تشمل  أن الظاهر

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٨ص ٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٣٢٥

   .راقة الدماءإطعام الطعام و إلًن كان مشموالإو ،واجن والديك وحنوهالد

فيه ويعق ى الغالم رهن بسابعه بكبش يسم : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ءاذ اهلراععن مو

   .)١(حلقت البنيها وتصدقت بوزن شعرمها فضة )عليها السالم(فاطمة ن إ :وقال ،عنه

يشرتي له  أن بن علي غالمان فأمر زيد )عليه السالم(يب جعفر ولد أل : قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٢(وكان زمن غالء ،جزورين للعقيقة

  

  سواء ى نثعقيقة الذكر واأل أن  فيفصل

   .)٣(العقيقة يف الغالم واجلارية سواء : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن منصور بن حازم

   .)٤(سواءى نثيف الذكر واأل : فقال،عقيقةسألته عن ال : قال،عن مساعةو

   .)٥(عقيقة الغالم واجلارية كبش : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

عقيقة اجلارية  :فقال ،سألته عن العقيقة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن مسكانو

   .)٦(والغالم كبش كبش

  سألته عن العقيقة عن الغالم واجلارية  :قال ،)عليه السالم ( أخيه عن،جعفر علي بن عنو

                                                

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٤٧ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٣٢٦

   .)١(كبش كبش :قال ،سواء

 اجلارية والغالم ،عن العقيقة )عليه السالم(ى احلسن موس أبا سألت : قال،عن يونس بن يعقوبو

   .)٢(نعم :قال ،منها سواء

ًكان ذكرا عق عنه ذكران إ :يث قال يف حد)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن ماردو ً، 

   .)٣(ىعق عنه أنثى ن كان أنثإو

   .)٤(بواحدةى نثوعن األ ،نييبانثيعق عن الذكر  إنه يورو :قال

   .حاديث باختالف مراتب الفضلاجلمع بني األ :أقول

  

  يجدى سقوط العقيقة عن المعسر حت في فصل

 ومن كان ً،العقيقة الزمة ملن كان غنيا : قال،)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمار الساباطي

   .)٥(يس عليه شيءلذلك فى مل يقدر عل فإن ،أيسر فعل إذا ًفقريا

 :قال ،املوسر واملعسرى عن العقيقة عل )عليه السالم(احلسن  أبا سألت : قال، بن عمارإسحاقعن و

جيد شيء من الى ليس عل)٦(.   

 إذا ًفقريا أو ًكان غنيان إ والعقيقة الزمة : يف حديث قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمار

   .)٧(أيسر

                                                

  . ١٢٢ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . ١٢٩ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  . ٨٨ ص٢ ج:الفروع) ٦(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٧(



٣٢٧

  

  استحباب حلق رأس المولود وآدابه  في فصل

  حكام العقيقة أوجملة من 

يف اليوم السابع ويعق عنه ى يسم : قال، يف املولود)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن

   .)١(بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق القابلة إىل ويبعث ، شعره فضةوحيلق رأسه ويتصدق بوزن

 ،أ عن العقيقة واحللق والتسمية بأيها يبد)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن مجيل بن دراجو

عليها (مث ذكر ما صنعت فاطمة بولدها  ،ى حيلق ويذبح ويسم،يصنع ذلك كله يف ساعة واحدة :قال

   .)٢(يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة :مث قال )السالم

يذبح عنه   عن الصيب املولود مىت)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،الصباح الكناين أيب عنو

   .)٣(كل ذلك يف اليوم السابع :فقال ،ىوحيلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسم

 :قال، لته عن العقيقة عن املولود كيف هيوسأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمارو

 مث حيلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا ، بهعز وجلمسي باالسم الذي مساه اهللا  أيامللمولود سبعة ى أتإذا ً

 ما يكون أعظم فحمل ّالإ و،ضحيةاأل يف جيزي عنه ما أن مل يوجد كبش أجزإ و، ويذبح عنه كبش،فضةأو 

وتطعم منه عشرة من  ،مه تعطيها من شاءتن مل تكن قابلة فألإو ،هاعابلة رب القى ويعط،من محالن السنة

ن مل يعق إو ،أيسر إذا ًفقريا أو ً،كان غنيان إ والعقيقة الزمة ،ويأكل منه ،زادوا فهو أفضل فإن ،املسلمني

   ،ضحيةعنه فقد أجزأه األى ضح عنه حىت

                                                

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٢٨

   .)١(أعطيت قيمة ربع الكبش ،سلمنيكانت القابلة يهودية ال تأكل من ذبيحة املن إ :وقال

يف ى ين يلقأفمن  ّالإو ،بوين ذلك االسماهللا سبحانه يسمي املولود مث يلهم األ فإن )مساه اهللا( :أقول

   .اتءلقا حاله حال سائر اإل،قلبهما

ع القابلة الرجل مى  وتعط،العقيقة يوم السابع : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن الكاهليو

   .)٢(وال يكسر العظم ،الورك

سراف ليس من اإلنه أ والظاهر ،دليل عليه لسنة فالأما مسألة دفن العظم كما يف بعض األ :أقول

   .األصولكما قرر يف  ،اقتضاء الالى ًال كان االقتضاء مقدما علإ و،خراج املخإعدم 

 ،أيامه وحيلق رأسه وهو ابن سبعة الصيب يعق عن :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن مساعةو

 أو العقيقة بدنة :وقال ،وتطعم القابلة الرجل والورك ،فضة أو ويتصدق بوزن شعره ذهب ويوزن شعره

   .)٣(شاة

جارية فعق عنه يوم  أو ولد لك غالمإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

 أو ً وتصدق بوزن شعره ذهبا،أحلق رأسه يوم السابعو ،ومسه ،طعموكل منهما وأ ً،جزورا أو السابع شاة

   .)٤(فأي ذلك فعلت فقد أجزأك ،ًوأعط القابلة طائفا من ذلك ،فضة

 ،عق عنه وأحلق رأسه يوم السابع : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع ،عن عبد اهللا بن سنانو

  خها وأدع عليها  وأطب، وأقطع العقيقة جذاوي،وتصدق بوزن شعره فضة

                                                

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٢٩

   .)١(منيلًرهطا من املس

حيلق  :فقال أ،بأي ذلك نبد :قلت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

   .)٢(يكون ذلك يف مكان واحد ،رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة

نعم يعق  :قال ، واجبة هيسألت عن العقيقة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

والعقيقة  ،ويطعم قابلته ربع الشاة ،ذهب يتصدق به أو ويوزن شعره فضة ،عنه وحيلق رأسه وهو ابن سبعة

   .)٣(بدنة أو شاة

كان يوم السابع وقد ولد إذا  :قال إنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن رجل ،عن يونسو

وأطعموا القابلة  ،مثل ذلك عقوا عنهى نثًعن الذكر ذكرا وعن األًجارية فليعق عنه كبشا  أو حدكم غالمأل

   .)٤(ومسوه يوم السابع ،من العقيقة

ولد عق عنه وحلق  إذا الصيب :قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حفص الكناسيو

ملسلمني فيأكلون نفر من اى  ويدع،القابلة الرجل مع الورك إىل وأهدي ً،رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا

   .)٥(يوم السابعى  ويسم،ويدعون للغالم

 ،مل يسمه مساه إذا نهإ ف،قبل الوالدةالتسمية تنايف استحباب  روايات التسمية يوم السابع ال :أقول

   .عالن بذلكن كان مساه جدد اإلإو

 أو بقرة أو شاة :فقال ،سألته عن العقيقة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن ماردو

  لود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره مث يسمي وحيلق رأس املو ،بدنة

                                                

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٨٩ ص٢ ج:لفروعا) ٣(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣٣٠

   .)١(احلديث فضة أو ًذهبا

كانت القابلة يهودية ال تأكل من إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،طياعن عمار السابو

   .)٢(أعطيت ربع قيمة الكبش يشرتي ذلك منها ،ذبيحة املسلمني

مه تعطيه من مل تكن قابلة فأل فإن ، القابلة ربعهاىيعطإنه  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،نهوع

   .)٣(زاد فهو أفضل فإن ويطعم منها عشرة من املسلمني ،شاءت

   .)٤(أفضل ما يطبخ به ماء وملح أن وروي :قال

نعم  :قال ،ت يكسر عظمهاذحب إذا سئل عن العقيقة إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وعنه

   .)٥(يكسر عظمها ويقطع حلمها وصنع �ا بعد الذبح ماشئت

   .سبيل اجلواز فال ينايف الرواية السابقة من عدم كسرهى كسر العظم عل :أقول

ولد يل مولود وحلقت رأسه  :)عليه السالم( صاحب الدار إىل كتبت : قال،عن هارون بن مسلمو

   .)٦(الفضة وكذا جرت السنة أو بالذهبّ إال ال جيوز وزنه :قال ،صدقت بهوتبالدراهم ووزنت شعره 

   .أفضلية غريه مبعىن )ال جيوز( :أقول

تطهريه من شعر  : قال، ما العلة يف حلق رأس املولود)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وسئل :قال

   .)٧(الرحم

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفقيه) ٦(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفقيه) ٧(



٣٣١

عقوا عن أوالدكم يوم  : قال،مائةربعأليف حديث ا )عليه السالم( علي سناده عنإب )اخلصال( ويف

 باحلسن )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وكذلك فعل  ،مسلمى وتصدقوا بوزن شعورهم فضة عل ،السابع

غه ّبارك اهللا لك يف هبته وبل :واذا هنيتم الرجل مبولود ذكر فقولوا ،وسائر ولده) عليهما السالم(واحلسني 

  لتضجاألرضن إو ،نه طهور للجسدإم يوم السابع وال مينعكم حر وال برد فاختنوا أوالدك ،أشده ورزقك بره

   .)١(غلفمن بول األ اهللا تعاىلإىل 

   .والضجة تنفري عن الغلفة ، هلا شعوراألرض أن ال شك يف :أقول

سئل ما العلة يف حلق شعر  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن حدثه ،عن صفوان بن حيىيو

   .)٢(تطهريه من شعر الرحم :قال ،ولودرأس امل

  

  العقيقة ال يشترط فيها  أن  فيفصل

  سمينة ويستحب كونها  يضحية وال الهدشروط األ

كان  إذا نا يطلبون العقيقةأصحابن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :قال ،عن منهال القماط

هي إمنا  :فقال ،بان مل توجد فتعسر عليهمألواذا كان غري ذلك ا ،عراب فيجدون الفحولأبان يقدم اإل

   .)٣( جيزي منها كل شيء،ضحيةشاة حلم ليست مبنزلة األ

   .ن كانت هلا مستحباتإيعين ليست بتلك املنزلة و :أقول

   خريها ،العقيقة ليست مبنزلة اهلدي : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مرازمو

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:اخلصال) ١(

   .١٧١ ص:علل الشرائع) ٢(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٣٢

   .)١(أمسنها

  

  ب ذكر اسم المولود واسم أبيه استحبا في فصل

  عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور 

بسم اهللا  :عققت إذا العقيقةى تقول عل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، الكرخيإبراهيمعن 

 ل حممداللهم اجعله وقاء آل ، حلمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم عقيقة عن فالن،وباهللا

   .)٢() عليه وآلهصلى اهللا(

ين بريء إيا قوم ( :أردت تذبح العقيقة قلتإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمارو

ً حنيفا مسلما وما أنا من املشركنياألرضين وجهت وجهي للذي فطر السماوات وإ ،مما تشركون ن إ ،ً

اللهم منك  ،مرت وأنا من املسلمنيأك ال شريك له وبذل ،حمياي وممايت هللا رب العاملني ويصاليت ونسك

 وتسمي املولود بامسه )وتقبل من فالن بن فالن ،حممد وآل حممدى اللهم صل عل ، بسم اهللا واهللا أكرب،ولك

   .)٣(مث تذبح

   .امسه )فالن( تأيت مكان أي )وتسمي املولود( :أقول

اللهم منك ولك ما ( :د العقيقةيقال عن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن ماردو

 وتستعيذ باهللا من الشيطان ،)صلى اهللا عليه وآله سنة نبيكى  اللهم فتقبله منا عل،وهبت وأنت أعطيت

 أ اللهم اخس،واحلمد هللا رب العاملني ،شريك لك ال لك سفكت الدماء( :وتسمي وتذبح وتقول ،الرجيم

   .)٤()الشيطان الرجيم

                                                

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٣٣

بسم اهللا وباهللا ( :ذحبت فقل إذا : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،هبأصحا عن بعض ،عن يونسو

ًا باهللا وثناءإميان ،واحلمد هللا واهللا أكرب  والشكر لرزقه ،مره والعصمة أل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى  علً

 ،أعلم مبا وهبتًنك وهبت لنا ذكرا وأنت إاللهم ( :ًكان ذكرا فقل فإن )واملعرفة بفضله علينا أهل البيت

 عنا أواخس )صلى اهللا عليه وآله(سنتك وسنة نبيك ى  وكلما صنعنا فتقبله منا عل،ومنك ما أعطيت

   .)١()شريك لك واحلمد هللا رب العاملني لك سفكت الدماء ال ،الشيطان الرجيم

   .صنام وما أشبه ذلكال جيوز سفك الدم بغري اسم اهللا كأمساء األ أي )لك( :أقول

 ،تقول يف العقيقة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،هأصحابعن بعض  ،ل بن زيادعن سهو

 ،وجلدها جبلده ،وشعرها بشعره ،وعظمها بعظمه ، ودمها بدمه،اللهم حلمها بلحمه :وذكر مثله وزاد فيه

   .)٢( لفالن بن فالنًاللهم اجعلها وقاء

   .العقيقة عوض املولود أي )اجعلها( :أقول

وجهت وجهي  :ذحبت تقول إذا يف العقيقة :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الكاهليعن و

ً حنيفا مسلما وما األرضفطر السماوات وللذي  وحمياي وممايت هللا رب  يصاليت ونسكن إ ،نا من املشركنيأً

   .)٣(اللهم هذا عن فالن ابن فالن ،اللهم منك ولك ،العاملني ال شريك له

   .حد الوارداتأفضل هو ن كان األإ و،جواز الدعاء املطلق يدعية يعطاختالف األ أن ىخيفال  :أقول

                                                

  . ٨٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٣٤

  

  ب من العقيقة بوين وعيال األكل األأكراهة  في فصل

 ،ال يأكل هو وال أحد من عياله من العقيقة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خدجية أيب عن

وجتعل أعضاء  ،يف عياله فليس هلا منها شيء أو كانت القابلة أم الرجلن إو ،وللقابلة ثلث العقيقة :وقال

   .)١(ماألّ إال يأكل من العقيقة كل أحد :وقال ،أهل الواليةّ إال مث يطبخهما ويقسمها وال يعطيها

ال  م خارجة بالطالق وحنوه أوتكون األ أن فرق بني  وال،م أشد كراهة من بقية العائلةاأل :أقول

   .طالقلإل

   .)٢(ًم منها شيئاال تطعم األ : يف العقيقة قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعن الكاهلو

ال تأكل املرأة من عقيقة :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عمن ذكره، عن،عن ابن مسكانو

  .)٣(ولدها، وال بأس بأن يعطيها اجلار احملتاج من اللحم

  

  بدم العقيقة  يعدم لطخ رأس الصب في فصل

كان ناس يلطخون رأس ( :قال إنه  يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن معاوية بن وهب

   .)٤(ذلك شرك :يقول) عليه السالم( أيب وكان ،الصيب بدم العقيقة

   .شراك باهللا تعاىلاإل نه شرك مبعىن أ ال،عمل اجلاهليني ألنه :أقول

                                                

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٣٥

أيؤخذ الدم  :قلت له : يف حديث العقيقة قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن ،عن عاصم الكوزي

نه كان إ فًمل مل يكن ذاك شركا :فقال ، سبحان اهللا شرك:قلت ،ذاك شرك :فقال ،فيلطخ به رأس الصيب

   .)١(سالم عنه يف اإليو� ،يعمل يف اجلاهلية

  

  من الحديد ى كراهة وضع الموس في فصل

  الحديد ن يلبس أو يتحت رأس الصب

ى رأ )عليه السالم(ًعليا ن إ ):عليهما السالم(عن أبيه  ،عن جعفر بن حممد ،ىالبخرت أيب عنو

   .)٢(ًشيئا من احلديد يلبس الصيب أن  وكان يكره،�اى من حديد فأخذها فرمى ًصبيا حتت رأسه موس

هذه  )عليه السالم(ولذا قاوم  ،شيطان عنهلا احلديد يدفع شر أن بعض الناس يعتقدحيث إن  :أقول

   .العقيدة

  

  ب بل يستحب يعق عن المولود غير األ أن يجوزنه أ  فيفصل

عن ابنيها  )عليها السالم(عقت فاطمة  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال : قال،عن معاوية بن وهب

   .)٣(احلديث ًوتصدقت بوزن الشعر ورقا ،وحلقت رؤوسهما يف اليوم السابع )ا السالممعليه(

صلى اهللا (رسول اهللا عق  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن يونسو

  وحلمها  ،اللهم عظمها بعظمه ،بسم اهللا عقيقة عن احلسن :يبده وقال) عليه السالم( عن احلسن )عليه وآله

                                                

  . ٩٠ ص٢ ج: الفروع)١(

  . ٦٦ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٣٦

   .)١( حملمد وآلهًاللهم اجعلها وقاء ،وشعرها بشعره ،ودمها بدمه ،بلحمه

صلى اهللا عليه (الرسول  أن والظاهر ،كل واحد منهم إىل ًعملوا شيئا نسب إذا العائلة أن تقدم :لأقو

   .هو الذي عق )وآله

رسول أن ) عليه السالم(  يذكر عن أبيه)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن عاصم الكوزيو

 ،بكبش) عليه السالم(وعن احلسني  ،بكبش) عليه السالم( عق عن احلسن )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)٢(احلديث ووزن شعرمها فتصدق بوزنه فضة ،وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ً،القابلة شيئاى وأعط

عق  )صلى اهللا عليه وآله(نه أ تقدم من  فال ينايف ما،الوحدة ال املراد بالكبش اجلنس أن تقدم :أقول

   . بكبشني)عليهما الصالة والسالم(عن كل منهما 

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى مس : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،العال أيب بن عن حيىيو

ًحسنا وحسينا  القابلة ونظروا ما  إىل  وبعثوا برجل شاة،وعق عنهما شاة شاة ،يوم سابعهما) عليهما السالم(ً

رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرمها  )المعليها الس( وحلقت فاطمة ،اجلريان إىل هدواأو ،منه اغريه فأكلو

   .)٣(فضة

رسول اهللا طالب عن  أبو عق :قال ،)عليهما السالم(بيه أعن  ،عبد اهللا أيب  عن،السائب أيب عنو

ي أل :قالوا ،أمحدعقيقة هذه  :فقال ،ما هذه : فقالوا،طالب أيب  يوم السابع ودعا آل)صلى اهللا عليه وآله(

   .)٤(األرض أمحد حملمدة أهل السماء و مسيته:قال ،شيء مسيته أمحد

  زيادة حيث إن  و،طبق حممدى حممودهم علنه أ فيكون املراد :أقول

                                                

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٣٧

   .كثر داللة من حممودأن حممد أك زيادة املعىنى تدل عل املبىن

  

  ذن المولود أاستحباب ثقب  في فصل

وختانه  ،الغالم من السنةثقب اذن ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسعدة بن صدقة

   .)١( من السنةأياملسبعة 

 :قال ،هي عن التهنئة بالولد مىت )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت : قال،عن احلسني بن خالدو

 بالتهنئة يف )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى هبط جربئيل عل )عليه السالم(بن علي ملا ولد احلسن إنه 

عليه (وكذلك حني ولد احلسني  ،ذنهأويعق عنه ويثقب يسميه ويكنيه وحيلق رأسه  أن رهوأم ،اليوم السابع

 وكان الثقب يف ،يسروكان هلما ذؤابتان يف القرن األ :قال ،أتاه يف اليوم السابع فأمره مبثل ذلك )السالم

   .)٢(ىيف اليسروالشنف  ،فالقرط يف اليمىن ،ذناألى يف أعلى ويف اليسر ،ذنيف شحمة األ ذن اليمىناأل

 وختان ،السنةمن ذن الغالم أثقب  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٣(السنةمن الغالم 

   :)عليه السالم( حيث قال ، ا�تمعةجل جماراكان أل أو ،هل يف الثقب فائدة طبية :أقول

  .)فعاشر بآداب أربا�ا( )كنت يف بلدة إذا بين(

كما يأيت  ،نه بذاته مرغوب أال ،ودليها نه خالفأل أو ، احتماالت،كه ندروجه االستحباب ال أو

   .وعليه فال استحباب يف احلال احلاضر حيث ال مقابلة ،يف رواية

                                                

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٣٨

عليهما (ذين احلسن واحلسني أ يا فاطمة اثقىب :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال : قال،عن السكوينو

   .)١(يهودًخالفا لل )السالم

يف عدم خضاب ) عليه السالم( ي علكما قاله ،اخلالفى انتف إذا لعل االستحباب ينتفي :أقول

   .حليته

  

  ،وجواز تركه عند الصبا يوجوب ختان الصب في فصل

  ولد المسلم  يودليها وحكم ختان ،ب قطع سرتهوووج

عليهما (وي عن الصادقني ر إنه ،)عليه السالم(حممد أيب  إىل كتب إنه ،عن عبد اهللا بن جعفر

 ،غلف بول األن معز وجلاهللا  إىل  تضج فإن األرض،اختنوا أوالدكم يوم السابع يطهروان أ ):السالم

 فهل ،ودليها وعندنا حجامو ،وليس جعلين اهللا فداك حلجامي بلدنا حذق بذلك وال خيتنونه يوم السابع

ختالفوا  فال ،السنة يوم السابع :)عليه السالم( فوقع ،ء اهللاشان إ خيتنوا أوالد املسلمني أم ال أن جيوز لليهود

   .)٢(شاء اهللان إ السنن

   .)٣(من سنن املرسلني االستنجاء واخلتان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٤(من احلنيفية اخلنت : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن هشام بن ساملو

طهروا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،السكوينعن و

   تنجس األرضن إو ،نه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحمإ ف،أوالدكم يوم السابع

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٣٩

   .)١(ًني صباحاأربعغلف من بول األ

سرطان كما ثبت يف العلم ه الؤورمبا سبب بقا ،يف داخل الغلفة شحم وسخ واخلتان يزيله :أقول

 واهللا ،باد�ا بالشمس وحنوهاإ فقط بسبب ً)ون يوماأربع(و ،ريد به اجلراثيمأ )التنجيس(ولعل  ،احلديث

   .العامل

نه إف ،أياماختنوا أوالدكم لسبعة  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسعدة بن صدقةو

   .)٢(غلفول األ لتكره باألرضن إو ،أطهر وأسرع لنبات اللحم

 يف سؤال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،)االحتجاج( طالب الطربسي يف علي بن أيب عن أمحد بنو

 فلم غريمت ًرالُاهللا خلق خلقه غ فإن :قال ،ال :قال ،أخربين هل يعاب شيء من خلق اهللا :الزنديق قال

ومدحتم اخلتان  ،غلف واهللا خلقهوعبتم األ ،وجعلتم فعلكم يف قطع الغلفة أصوب مما خلق اهللا ،خلق اهللا

ذلك  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال.  غري حكمةأذلك كان من اهللا خطن إ :أم تقولون ،وهو فعلكم

مه وجدمت أخرج من بطن  إذا املولود أن  كما،خلقهى سن ذلك وأوجبه علنه أ وصواب غري من اهللا حكمة

وكذلك  ،مويف تركها فساد بني املولود واأل ، احلكيم فأمر العباد بقطعهامه كذلك أمر اهللاأسرته متصلة بسرة 

 ،خيلقها خلقة ال يطولنسان أن يوم دبر خلقة اإل ًوكان قادرا ،تقلم أن طالت إذا  أمرنسانأظفار اإل

وليس يف  ،خصاؤها أوفقإوكذلك الثريان خلقها فحولة و ،وكذلك الشعر يف الشارب والرأس يطول وجيز

   .)٣(عز وجلاهللا تقدير يب يف ذلك ع

  زالتهما تسبب زينة إو ،الظفر والشعر وساخات البدن خترج :أقول

                                                

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .١٨٧ ص:االحتجاج) ٣(



٣٤٠

والغلفة حلفظ رأس احلشفة  ،حاجة تقطع بالوالدة �ا مكان التغذية فحيث الوالسرة أل ،ونظافة

   . أجاب بقدر فهم السائل ومدركهاإلمامو ،شياء اللطيفة بالورق وحنوهكحفظ األ

ال بأن ال بأس  :)عليه السالم( علي قال :قال ،)عليهما السالم(عن أبيه  ،ر بن حممدعن جعفو

   .)١(فأما الرجل فالبد منه ،ختتنت املرأة

 ،واخلتان سنة واجبة للرجال :املأمون إىل كتب إنه ،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن الفضل بن شاذانو

   .)٢(ومكرمة للنساء

عصاب يف  لتهيج األ،كثرأ�ا تلتذ بسبب اخلتان إأزواجهن حيث يكرمهن  أن يسبب أي :أقول

   .كثر فأكثرأكرامه هلا إكثر وهو يوجب أاملوضع مما يسبب اقرتا�ا من الزوج حال املالمسة 

 أن ًما أبقت السنة شيئا حىت : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارة ،العياشي يف تفسريهو

   .)٣(خذ من الشارب واخلتاناألظفار ومنها قص الشارب واأل

صلى اهللا (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم( علي عن ،عن آبائه ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممدو

بط وحلق ظفار ونتف اإل بعث خليله باحلنيفية وأمره بأخذ الشارب وقص األعز وجلاهللا ن إ :)عليه وآله

   .)٤(العانة واخلتان

  

  ً من ولد مختوناى على الموسمرار إاستحباب  في فصل

  احلسن  أبا مسعت : قال،عمري أيب ابن يعىن ي،زدأمحد حممد بن زياد األ أيب عن

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٦٧ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ٦١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٣(

  . ٣٨٨ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(



٣٤١

ً طاهرا ًابين هذا ولد خمتونان إ :)عليه السالم( يقول ملا ولد الرضا )عليه السالم(بن جعفر ى موس

ًهرا مطهراًخمتونا طا ّالإأحد يولد  )عليهم السالم(ئمة وليس من األ ً،مطهرا ى سنمر عليه املوس ولكنا ،ً

   .)١(صابة السنة واتباع احلنيفيةإل

دناس الظاهرة كالدم اهللا يطهره من األ ً)مطهرا( ،ذاته طاهرة عن لوث الزنا وحنوه أي ً)طاهرا( :أقول

   .كما يف آية التطهري  واخلفية،والوساخة

 ًولد خمتونا وأن )عليه السالم(مان صاحب الزأن  : يف حديث،ناأصحاب من ٍهارون رجل أيب عنو

   .)٢(صابة السنةإلى ولكنا سنمر عليه املوس ،وهكذا ولدنا ،هكذا ولد :قال )عليه السالم(حممد أبا 

  

  استحباب كون الختان يوم السابع  في فصل

 من السنة أيامعن ختان الصيب لسبعة  )عليه السالم(احلسن  أبا  سألت: قال،يقطني علي بن عن

   .)٣(ن أخر فال بأسإو ، من السنةأياملسبعة  :قال ،يؤخر فأيهما أفضلو  أ،هو

   .قرب البلوغ إىل وجيوز تأخريه :أقول

يعق عنه وخينت  املولود : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن ذكره ،عن عبد اهللا بن املغريةو

   .)٤(أياملسبعة 

 عن الرضا ،سباغ الوضوءإبأسانيد تقدمت يف  )اراألخبعيون ( احلسني يف علي بن عن حممد بنو

  اختنوا أوالدكم  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(

                                                

  . ٢٤٢ ص:كمال الدينإ) ١(

  . ٢٤٢ ص:كمال الدينإ) ٢(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٤٢

   .)١(نه أطهر وأسرع لنبات اللحمإيوم السابع ف

 احلسن واحلسني ) وآلهصلى اهللا عليه(رسول اهللا ى مس :قال )عليهما السالم(عن أبيه  ،عن جعفرو

 وتصدق بزنة ، وحلق رؤوسهما لسبع، وختنهما لسبع، وعق عنهما لسبع،أياملسبعة  )عليهما السالم(

   .)٢(شعورمها فضة

نه جيوز التغيري حسب ما ميكن إف ً،ولذا جاء بالسبع مذكرا ،ع قطع من الزمانسب أي )لسبع( :أقول

يولدون  )عليهم السالم(ئمة األ أن ملا تقدم منى مرار املوسإ )تنهماخب( واملراد ً،مؤنثا أو ًمن التأويل مذكرا

   .خمتونني

  

  من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ أن  فيفصل

أسلم إذا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

   .)٣(الرجل اختنت ولو بلغ مثانني سنة

 من الرهبان أسلم ًرجالن إ :يف حديث طويل )عليه السالم( إبراهيم أيب عن ، بن جعفرعن يعقوبو

وطيلسان وخف وقلنسوة  يجببة خز وقميص قوه )عليه السالم( إبراهيم أبو فدعا :قال أن ىل إيدهى عل

   .)٤(قد اختتنت يف سابعي :فقال ،اختنت :الظهر وقالى ياه وصلإفأعطاه 

 فإن ،يف الصالة والصيام ً يتشبهون باملسلمني كثريا حىتسالمقاطنون يف بالد اإلكان الكفار ال :أقول

   .كما ثبت يف علم االجتماع ،ةبمم الغالتتشبه باأل أن مم املغلوبةعادة األ

                                                

  . ١٩٧ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ٥٨ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٦٦ ص:األصول) ٤(



٣٤٣

  

  النساء ى عدم وجوب الخفض عل في فصل

من أرض الشرك  عن اجلارية تسىب )عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،بصري يعين املرادي أيب عن

ى وليس عل ،الرجالى أما السنة فاخلتان عل :فقال ،امرأةى قدر علنفتسلم فيطلب هلا من خيفضها فال 

   .)١(النساء

 وخفض ،ةختان الغالم من السن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٢(اجلارية ليس من السنة

   .السنة املفروضة أي )ليس من السنة( :أقول

وليس من  ،خفض النساء مكرمة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسعدة بن صدقةو

ًالسنة وال شيئا واجبا    .)٣(وأي شيء أفضل من املكرمة ،ً

صلى اهللا عليه ( النيب مفروضة يف لسان وال سنة ،ًواجبا يف لسان اهللا سبحانه أي ً)واجبا( :أقول

   .)وآله

  

  نبتت الغلفة بعده ن إ عادة الختانإوجوب في  فصل

وأما ما  :قال ،)عليه السالم( عن صاحب الزمان ،عن حممد بن عثمان العمري يف جواب مسائله

 ،تقطع غلفته أن نه جيبإف ،ىخرأما خينت هل خينت مرة  سألت عنه من أمر املولود الذي تنبت غلفته بعد

   .)٤(ًني صباحاأربعغلف  األ من بولعز وجلاهللا  إىل  تضجفإن األرض

                                                

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٨٧ ص:كمال الدينإ) ٤(



٣٤٤

  

  فض البنت وآدابه استحباب خ في فصل

ومكرمة يف  ،اخلتان سنة يف الرجال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنان

   .)١(النساء

 ،)عليهم السالم( علي عن ،عن آبائه ،عن الرضا ،عن أبيه ،يعن عبد اهللا بن أمحد بن عامر الطائو

وسأله عن أول من  ، عليه السالمإبراهيم :مر باخلتان فقالأسأله عن أول من نه أ  حديث الشامييف

�ا كانت حلفت إف (ل خفضتها سارة لتخرج عن ميينهامساعيإم أهاجر  :فقال ،خفض من النساء

ن أول من وسأله ع ،هربت من سارة هاجر ملا :قال،  وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها،) للتذحبنها خ

وسأله  ، عليه السالمإبراهيم : فقال،وسأله عن أول من لبس النعلني ،قارون :قال ،جر ذيله من الرجال

هدير احلمام  وسأله عن معىن ،نه أمكن من نفسهإبليس فإ :فقال ،عن أول من عمل عمل قوم لوط

   .)٢(ف والقيان واملزامري والعيدانزأهل املعاى تدعو عل :فقال ،الراعبية

ى وهي كانت مصرة عل ،يقع بينهما نزاع ال أن أراد )عليه السالم( إبراهيملعل  )حلفت( :أقول

ى جر الذيل يوجب السرت عل فإن )ذيلها( .اخلفض بدل الذبح )عليه السالم( إبراهيم فجعل ،ذحبها

   .�ا أثر رجل منأ حيث ميحو آثار الرجل فاليعرف نساناإل

تؤاخذين مبا صنعت  اللهم ال : يف قول سارة)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن ،عن معاوية بن عمارو

   .)٣(�ا خفضتها لتخرج من ميينها بذلكإ :�اجر

                                                

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٣٦ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ١٧٢ ص:علل الشرائع) ٣(



٣٤٥

  

  بعده بالمأثور  أو استحباب الدعاء عند الختان في فصل

اللهم هذه  :يقول :خنت قال إذا  يف الصيب،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مرازم بن حكيم

مر أنت أعرف به رادتك ألإ مبشيتك وب،واتباع منا لك ولدينك )صلى اهللا عليه وآله(تك وسنة نبيك سن

  وزده من الغىن،وجاع عن جسمهفات عن بدنه واألاللهم فطهره من الذنوب وزد يف عمره وادفع اآل ،مين

ختان من مل يقلها عند  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال :قال، نك تعلم وال نعلمإوادفع عنه الفقر ف

   .)١(غريه قاهلا كفي حر احلديد من قتل أو فإن ،حيتلم أن عليه من قبلفليقلها ولده 

  

  مات يوم السابع قبل الظهر  إذا المولود أن  فيفصل

  سقطت عقيقته 

 عن مولود يولد فيموت يوم السابع )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،دريس بن عبد اهللاإعن 

   .)٢(ن مات بعد الظهر عق عنهإو ،كان مات قبل الظهر مل يعق عنهن إ :فقال ، يعق عنههل

   .كدحنو االستحباب اآلى ذلك عل :أقول

  

  ى بك إذا سكات اليتيمإاستحباب  في فصل

 ،اهتز له العرشاليتيم ى بكإذا  :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بن

   فوعزيت ،عبدي الذي سلبته أبويه يف صغرهى من أبك : وجلعزفيقول اهللا 

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٤٦

   .)١(أوجبت له اجلنةّ إال يسكته عبد وجاليل وارتفاعي يف مكاين ال

وكذلك يف موارد  ،كل العرش قليم وحنوه المن العرش املرتبطة �ذا األقطعة املراد  أن الظاهر :أقول

   .أمثال ذلك

  

  م بكائهى د علاألوالعدم ضرب  في فصل

 فإن ،بكائهمى ال تضربوا أطفالكم عل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن ابن عمر

ة أربع و،)صلى اهللا عليه وآله( النيب ىة أشهر الصالة علأربعو ،اهللاّ إله إال ال أن ة أشهر شهادةأربعبكاءهم 

   .)٢(الديهأشهر الدعاء لو

   .احتماالن ،مورله ثواب هذه األ أن املراد أو ،ريهل املراد ذلك حقيقة والبكاء صو :أقول

  

  المولود الواحدى استحباب تعدد العقيقة عل في فصل

 :فقال له ،ولد يل غالم :قال له إنه  يف حديث،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هارون أيب عن

عققت، فقال،حني أمسكت ظن أين مل أفعلنه أ فأمسكت وقدرت :قال : دن مينيا مصادف ا، 

بثالثة دنانري فوضعها يف ين مصادف  فجاء،مر يل بشيءأقد نه أ أين ظننتّ إال فواهللا ما علمت ما قال له

   .)٣(هارون اذهب فاشرت كبشني واستسمنهما واذحبهما وكل وأطعم أبا يا :وقال ،يدي

  ه وملا سأل ،ولد له مولود إنه )عليه السالم(يب عبد اهللا بوهارون قال ألأ :أقول

                                                

  . ٦٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . ٣٨ ص:علل الشرائع) ٢(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٤٧

 ولذا أعطاه بسبب مصادف ثالثة دنانري ،مل يعق إنه مساكهإ كان ظاهر ،وأمسك ،عقنه أ  عناإلمام

   .واحدى نثالذكر يعق عنه اثنان واأل أن مبىنى عل ،ن يشرتي شاتني عقيقة ولدهأل

   .)١(بواحدى نثيعق عن الذكر باثنني وعن األنه أ يرو :احلسني قال علي بن عن حممد بنو

 :من مساه بشاة مذبوحة وقال  إيلبعث )عليه السالم(حممد أبا ن إ ، الكويفإبراهيممد بن عن حمو

هذه من عقيقة ابين حممد)٢(.   

  .)عليه السالم( حممد هو العسكري أبو :أقول

عقه عن ابين  :بكبش وقال )عليه السالم(حممد  أبو موالي ّ إيلوجه : قال،دريسإ بن إبراهيمعن و

 وكل هنأك اهللا ،عن موالك الكبشنيعق هذين  :بكبشني وقال إىل مث وجه ،م أهلك وكل وأطع،فالن

   .)٣(خوانكإوأطعم 

  

  ضحية عن العقيقة  األإجزاء في فصل

 ، قد بلغًرجال أو ًابً فكان غالما شا،كرب سألته عن رجل مل يعق عنه والده حىت : قال،عن مساعة

صلى اهللا (رسول اهللا قال  :وقال ، عنه عقيقتهأفقد أجزالولد عن نفسه ى ضح أو عنهى ضحإذا  :فقال

   .)٤(تركاه أو الولد مر�ن بعقيقته فكه أبواه :)عليه وآله

  ن مل يعق عنه إو : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمار الساباطيو

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٤١ ص:كمال الدينإ) ٢(

  . ١٥٨ ص:الغيبة) ٣(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٤٨

   .)١(وكل مولود مر�ن بعقيقته ،ضحيةته األأ فقد أجزهعن يضح حىت

عن ذلك عنه أجزأه  يمل يعق عن الصيب وضحإذا  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،)املقنع( ويف

   .)٢(عقيقته

   .أضحية فيشمله الدليلى يسم ألنه  ال يبعد،يف اهلدي للحج هل هذا جار :أقول

  

  وترك موضع منه يكراهة حلق موضع من رأس الصب في فصل

ال حتلقوا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

ًحيلق موضعا ويرتك موضعا أن والقزع ،للصبيان القزع ً)٣(.   

 بصيب يدعو له )صلى اهللا عليه وآله( النيب ىتأ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٤( حبلق شعر البطن)صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا رحيلق رأسه وأمر  أن له وأمر يدعو أن  فأىب،وله قنازع

 القزع أن كرذ و،كره القزع يف رؤوس الصبيانإنه  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٥(القزعةتسمى ويرتك وسط الرأس ً قليال ّالإحيلق الرأس أن 

   .بالقزعى كل أقسام حلق بعض الرأس وترك بعضه يسم :أقول

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٨ ص:املقنع) ٢(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣٤٩

  

  استحباب خدمة المرأة زوجها  في فصل

  حملها ووالدتها ى وصبرها عل

أميا  : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ، أن)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خالد الكعيب أيب عن

مل   إليهومن نظر اهللا ،ا إليهًموضع تريد به صالحا نظر اهللا إىل  من موضعًامرأة دفعت من بيت زوجها شيئا

عليه ( فقال ،ذهب الرجال بكل خري فأي شيء للنساء املساكنيرسول اهللا يا  : فقالت أم سلمة،يعذبه

ذا وضعت إف ،محلت املرأة كانت مبنزلة الصائم القائم ا�اهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا إذا ىبل :)السالم

من  كعدل عتق حمررمصة ا بكل ذا أرضعت كان هلإف ،هو لعظمه ما جر ما ال يدري أحدكان هلا من األ

   .)١(غفر لك استأنفي العمل فقد :جنبها وقالى فرغت من رضاعه ضرب ملك كرمي عل ذاإ ف،مساعيل إولد

 إمنا املرأةن إ) صلى اهللا عليه وآله( ظاهر كالم الرسولحيث إن  )ذهب الرجال بكل خري( :أقول

 تذنب حيث ال أن ن املراد أال ،ة الوالدةنك كساعإ أي )لك غفر( ،سألت ،تثاب من جهة خدمة الزوج

   .اللفظ كناية أن واحلاصل ،نذنب هلا اآل

  

  رضاع ولدها إى عدم جواز جبر الحرة عل في فصل

  عها اواستحباب اختيار استرض

  ال جترب  : فقال، عن الرضاع)عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل : قال،عن سليمان بن داود املنقري

                                                

  . ٢٤٧ ص:مايلاأل) ١(



٣٥٠

   .)١(م الولد أوجترب ،لولدرضاع اى احلرة عل

 وا�تمعني بعضهم وزر ،باءبناء وزر اآلمن طبيعة احلياة حتمل األ أن قد ذكرنا يف حبث العتق :أقول

ما ال ى  فلم تؤسر وتستعبد وجترب علسالممة مل يكن هلا ذنب يف حماربة رجاهلا لإلاألن إ : فال يقال،بعض

   .عليه جترب احلرة

من  ما :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ،عن طلحة بن زيدو

   .)٢(مهأ بركة عليه من لنب أعظم الصيب هلنب رضع ب

   ً.كو�ا غيبية أحيانا إىل ضافة�ا حقيقة باإلأو ،الربكة تقدم معىن :أقول

  

  رضاع الطفل من الثديين إيستحب للمرضعة نه أ  فيفصل

  ع كل ولدرضاإويكره لها 

 وأنا أرضع أحد ابين حممد )عليه السالم(عبد اهللا أبو   إيلنظر : قالت، بنت سليمانإسحاق مأعن 

ً يكون أحدمها طعاما ، وأرضعيه من كليهما، ال ترضعيه من ثدي واحدإسحاقيا ام  : فقال،إسحاقو

   .ً ورواه الصدوق مرسال،)٣(ًشرابااآلخر و

 ىل إمهأوقع الولد يف بطن إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ل قا : قال،عن جابر بن عبد اهللاو

   .)٤(احلديث طعامهاآلخر  يف أحدمها شرابه ويف ،مهأرزقة يف ثديي  وجعل اهللا تعاىل :قالأن 

  ًيرضعن ميينا  أن كمء�وا نساأ :يقول )عليه السالم( علي كان :قال ،السكوينعن و

                                                

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٣٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٣٥١

   .)١(�ن ينسنيإ فًومشاال

   .ويسبب ذلك التحرمي بسبب الرضاع وحيث ال حتفظ يوجب الزواج احملرم :أقول

  

  قل مدة الرضاع وأكثرهاأ في فصل

 نتأخذ يف رضاع ولدها أكثر م أن ليس للمرأة :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال ،عن احلليب

   .)٢(فصال الفطاموال ،أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسنن إ ،حولني كاملني

الفرض يف الرضاع أحد  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن عبد الوهاب بن الصباحو

يتم الرضاعة فحولني  أن ن أرادإو ،ًفما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص املرضع ً،وعشرون شهرا

   .)٣(كاملني

مه يف أتضار  أو يضار بالصيب أن ى�إنه  : يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يبعن احللو

 عن تراض منهما قبل ذلك كان ًأرادا فصاال فإن ،تأخذ يف رضاعة فوق حولني كاملني أن وليس هلا ،رضاعه

   .)٤(والفصال هو الفطام ً،حسنا

سألته عن الصيب هل يرضع  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،شعريعن سعد بن سعد األو

 :قال ،أبويه من ذلك شيءى سنتني هل على زاد عل فإن :فقلت ،عامني :فقال ، سنتنينأكثر م

ال)٥(.   

                                                

  . ١٥٦ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٢٧٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ٢٧٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ١١٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣٥٢

 فما نقص فهو ً،الرضاع واحد وعشرون شهرا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعةو

   .)١(الصيبى  علرجو

رسول بن ا إبراهيممات  :ال يف حديث ق،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عامر بن عبد اهللاو

   .)٢( فأمت اهللا رضاعه يف اجلنةً، وله مثانية عشر شهرا)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ينفق عليها حىت ىاحلبلاملطلقة  :مسعته يقول : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

بولدها  ال تضار والدة﴿ :عز وجلقول اهللا ي ،ىخرأامرأة تقبله ترضعه مبا  أن  وهي أحق بولدها،تضع محلها

 أن  وليس هلا،رضاعهإ ال يضار بالصيب وال يضار بأمه يف ،﴾الوارث مثل ذلكى وال مولود له بولده وعل

والفصال هو  ً، الفصال عن تراض منهما كان حسنااذا أرادإ ف،تأخذ يف رضاعه فوق حولني كاملني

   .)٣(الفطام

الرضاع بعد احلولني  أن والظاهر ،فصل الرضاع كتاب النكاح ألة يفقد ذكرنا تفصيل املس :أقول

   .ولكن يف بعض صوره مع الكراهة ،جائز

  

  جرة أرضاع ولدها بغير إالحرة ى ال يجب علنه أ  فيفصل

 يف رجل مات وترك امرأة ومعها منه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، يعين عبد اهللا،عن ابن سنان

هلا أجر مثلها وليس  : فقال،ادم هلا فأرضعته مث جاءت تطلب رضاع الغالم من الوصيخى ولد فألقته عل

  يدرك  خيرجه من حجرها حىت أن للوصي

                                                

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٦٧ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٣٥٣

   .)١( ماله إليهويدفع

   .ىنثلفظ مشرتك يستعمل للذكر واأل )خادم( :أقول

 يف )ليه السالمع(أمري املؤمنني ى قض : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعفور أيب عن ابنو

   .)٢(بيه وأمهأأجر رضاع الصيب مما يرث من  :قال ،ًرجل تويف وترك صبيا فاسرتضع له

 يف )عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، بن عمارإسحاقعن و

   .)٣(نه حظهأجر رضاع الصيب مما يرث من أبيه وأ : فقال،ًوترك صبيا فاسرتضع له رجل تويف

   ).مما(لـ لعله عطف بيان  )نهأو( :أقول

  

  عدم كراهة الجماع مدة الرضاع  في فصل

  وعدم جواز منع المرأة زوجها منه 

ال : عز وجلسألته عن قول اهللا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،الصباح الكناين أيب عن

أراد اجلماع  إذا حداهن الرجلإمما تدفع انت املراضع ك:  فقال،تضار والدة بولدها وال مولود له بولده

ين إ : وكان الرجل تدعوه املرأة فيقول،رضعهأأحبل فاقتل ولدي هذا الذي  أن ين أخافإال أدعك  :تقول

يضار الرجل املرأة  أن  عن ذلكعز وجلاهللا ى  فنه،قتل ولدي فيدفعها فال جيامعهاأجامعك فأ أن أخاف

   .)٤(واملرأة الرجل

   .يةهذا من باب املصداق للكلي املذكور يف اآل :قولأ

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٧٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٥٤

  . مثله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

عليه (عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليب ،عن محاد ،عمري أيب عن ابن ، عن أبيه،إبراهيم علي بن وعن

   .مثله )السالم

ميتنع من مجاع  أن ال ينبغي للرجل :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الصباح الكناين أيب عنو

 )تغيلني خ لف(ين أخاف عليك احلبل فتغيلي إك فال أقرب :كان هلا ولد مرضع ويقول هلا إذا فيضار �ا املرأة

 وهذه ،أحبل فأغيل ولدي أن ين أخافإ :الرجل فتقولى متتنع عل أن حيل هلا رأة الامل وكذلك ،ولدي

ال يضار املرأة اليت يولد هلا ولد وقد  :قال ،الوارث مثل ذلكى  وعل،واملرأةالرجل ى املضارة يف اجلماع عل

   .)١(يضار أم الولد يف النفقة فيضيق عليها أن  وال حيل للوارث،تويف زوجها

ال تضار والدة ﴿ :عز وجل عن قوله )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،دراجعن مجيل بن و

   .)٢(اجلماع : قال﴾بولدها وال مولود له بولده

   .حراماآلخر ضرار أحدمها بإمطلق  فإن ،اجلماع من باب املصداق ال احلصر أن قد تقدم :أقول

  

  فيه يؤمر الصبيان بالصالة الذي الحد  في فصل

  المضاجع  في يفرق فيه بينهمالذي والحد 

 بالصالة وهو ابن سبع يؤخذ الغالم : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بن

   .)٣(حيتلم وال تغطي املرأة شعرها منه حىت ،سنني

                                                

  . ٦٧ ص:تفسري القمي) ١(

  . ١٢٠ ص١ ج:تفسري العياشي) ٢(

  . ١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٣٥٥

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممدو

   .)١(يفرق بينهم يف املضاجع لعشر سنني ،والصبيةوالصبية والصبية، والصيب  ،الصيب والصيب :)وآله

   .)٢(يفرق بني الصبيان يف املضاجع بست سنني إنه رويو :قال

 واملذكورات من باب ،هل من الفساد وما أشبه فهو املعيارجل خوف األاملدة أل أن والظاهر :أقول

   .املصاديق

 ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد ،عن عبد اهللا بن ميمون القداحو

   .)٣(بلغوا عشر سنني إذا ان والنساء يف املضاجعيفرق بني الصبي :قال

ويؤمر  ،يثغر الغالم لسبع سنني : قال،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  يرفعه،بن زيدى عن عيسو

 ،ثنتني وعشرينطوله الى ومنته ، عشرةربعوحيتلم أل ،ويفرق بينهم يف املضاجع لعشر ،بالصالة لتسع

   .)٤(التجاربّإال  عقله لثمان وعشرين سنةى ومنته

 يفرق بني الغلمان وبني النساء يف املضاجع : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٥(بلغوا عشر سننيإذا 

 ،والعصر األوىل ،جيمعوا بني الصالتني أن نا نأمر الصبيانإ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   أن  قبلءوضوى داموا عل  ماةاآلخروبني املغرب والعشاء 

                                                

  . ١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ٥٥ ص٢ ج:اخلصال) ٣(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣٥٦

   .)١(يشتغلوا

الروايات املختلفة من باب املصاديق يف زمن  أن والظاهر ،تقدم املعيار يف التفريق يف املضاجع :أقول

   .حاديثورود تلك األ

  

  ولدت من الزنا التي كراهة استرضاع  في فصل

  وكذا المولودة من الزنا

سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن أخيه،جعفر علي بن عن

   .)٢(لنب ابنتها اليت ولدت من الزنا ال يصلح وال :قال ،يسرتضع بلبنها أن يصلح

 ّ إيلودية والنصرانية وا�وسية أحبليها لنب : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٣(اجلارية الذي فجر باملرأة يف حل جعل موىل إذا الزنالد وبًبأسا ى ير وكان ال ،من ولد الزنا

وقد ذكرنا يف باب الرضاع من  ، ولذا صار أشد،والزنا سفاح ،يشمل الكافرة )لكل قوم نكاح( :قولأ

   .الزاين يف حل جعل املوىل إذا بولد الزناكتاب النكاح الوجه يف عدم البأس 

  يف املرأة يكون هلا اخلادم قد فجرت حيتاج،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خلف أيب عن سعد بنو

   .)٤(مرها فلتحللها يطيب اللنب :قال ،لبنهاإىل 

  امرأة ولدت من الزنا  :)عليه السالم( عبد اهللاأليب قلت  :قال ،عن عبيد اهللا احلليبو

                                                

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٥٧

   .)١(ال تسرتضعها وال ابنتها :قال ً،اختذها ظئرا

جارية يل ى عن غالم يل وثب عل ،)عليه السالم(احلسن  أبا سألت :قال ، بن عمارإسحاقعن و

   .)٢(نعم :قال ،ت هلما ما صنعا أيطيب لبنهالأحل فإن ،لبنها إىل واحتجنافأحبلها فولدت 

  

  كراهة استرضاع الكتابية  في فصل

  بيتها  إلى وال يبعث معها الولد

  وتسرتضع،ال تسرتضع الصيب ا�وسية :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سعيد بن يسار

   .)٣( وال يشربن اخلمر مينعن من ذلك،ودية والنصرانيةليها

   .ختم والبنت واألن ا�وسية أبعد حيث حيللون نكاح احملرمات الصرحية كاألأل :أقول

 سية أحبودية والنصرانية وا�وليها لنب : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(احلديث من ولد الزنا ّإيل

 ،ال : قال،سألته عن مظائرة ا�وسي : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن هاللو

   .)٥(ولكن أهل الكتاب

   .)٦(أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب اخلمرإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال

   هل يصلح )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،عبد اهللا  أيبعن عبد الرمحن بنو

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٣ ص٢ ج:روعالف) ٤(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٣٥٨

   .)١(امنعوهم شرب اخلمر : وقال،ال بأس :قال ،ودية والنصرانية واملشركةليها ترضع له أن للرجل

 أو جموسية ترضعه يف بيتها أو نصرانية أو ظئر يهودية إىل سألته عن رجل دفع ولده :قال ،عن احلليبو

ال حيل مثل حلم  ودية والنصرانية يف بيتك ومتنعها من شرب اخلمر وماليها ترضعه لك :قال ،هترضعه يف بيت

وا�وسية ال ترضع لك  ،نه ال حيل لكإ ف،والزانية ال ترضع ولدك ،بيو�ن إىل  وال يذهنب بولدك،اخلنزير

   .)٢(ا إليهتضطرأن ّ إال ولدك

   .العقائد الفاسدةى تدربه علولعلها  ،�ا يف بيتها تعطيه احملرماتأل :أقول

سألته عن الرجل املسلم هل  :قال )عليه السالم(جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  علي بن عنو

امنعوهن من شرب اخلمر ما أرضعن  :قال ،ودية والنصرانية وهن يشربن اخلمرليها يسرتضع أن يصلح له

 وال ابنتها اليت ولدت من ،ال :قال ،نهايسرتضع لب أن وسألته عن املرأة ولدت من زنا هل يصلح ،لكم

   .)٣(الزنا

والنصرانية خري  وديةليها رضاع :)عليه السالم( قال يل جعفر بن حممد : قال،عن الفضيل بن يسارو

   .)٤(من رضاع الناصبية

  .أوىل لك فأوىلاملراد بأفعل التفضيل أصل املادة ال املفاضلة، مثل : أقول

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٢٨ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ١١٧ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  . ٢١٩ ص:رجال النجاشي) ٤(



٣٥٩

  

  اع الحمقاء والعمشاء كراهة استرض في فصل

 :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن غياث بن 

عليهّالولد يشب فإن انظروا من يرضع أوالدكم )١(.   

 ،اللنب يعدي فإن ،ال تسرتضعوا احلمقاء :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن قيسو

   .)٢(الظئر يف الرعونة واحلمق إىل اللنب يعين إىل م ينزعن الغالإو

 ال :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسعدة بن صدقةو

ال تسرتضعوا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،اللنب يغلب الطباع فإن تسرتضعوا احلمقاء

   .)٣(للنب يشب عليها فإن احلمقاء

ال  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن الرضاو

   .)٤(اللنب يعدي فإن تسرتضعوا احلمقاء وال العمشاء

   .العمشاء اليت يف عينها مرض العمش :أقول

  .)٥(مهأليس للصيب خري من لنب  :قال

ختريوا للرضاع كما  :كان يقول )عليه السالم( ًعليان إ ،)عليهما السالم(عن أبيه  ،عن جعفرو

   .)٦(الرضاع يغري الطباع فإن ،ختريون للنكاح

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٠٢ ص:األخبارعيون ) ٤(

  . ٢٠٢ ص:األخبارعيون ) ٥(

  . ٤٥ ص:سنادقرب اإل) ٦(



٣٦٠

  

  استحباب استرضاع الحسناء  في فصل

اسرتضع لولدك بلنب احلسان واياك  :)عليه السالم(جعفر  أبو قال يل : قال،عن حممد بن مروان

   .)١(اللنب قد يعدي فإن والقباح

   .)٢(عديباللنب  فإن عليكم بالوضاء من الظؤرة :قال )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

   .حوالصفات واأللويف الباطن با ،فعاليف الظاهر باجلمال واأل :أقول

  

  قابلة مع عدم التفريط لالظئر وال اى ضمان عل النه أ  فيفصل

ً يف رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنني مث ،) السالمعليه(عبد اهللا  أيب عن ،عن سليمان بن خالد

   .)٣( الظئر مأمونة،ليس عليها شيء :قال ،مه وزعم أهلها أ�م ال يعرفونهأ فأنكرته ،�ا جاءت بهإ

ا  إليهً عن رجل استأجر ظئرا فدفع)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،عن سليمان بن خالدو

 الظئر اليت نالرجل طلب ولده ممث إن  ً،فغابت به حيناى خرأظئر  إىل ت ولده فانطلقت الظئر فدفع،ولده

عليه ( فقال ى،خرأظئر  إىل �ا كانت دفعتهأرت بقبضها ولده ومجرته وأأستا فأقرت أ�ا ،كان أعطاها ابنه

   .)٤(تأيت به أو عليها الدية :)السالم

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٦١

   .)١(لة مأمونةالقاب :قال )عليهما السالم(عن أحدمها  ،عن زرارةو

شيء  تلف بال تعد وال تفريط ال إذا ماناتالولد كسائر األ أن )القابلة مأمونة(كون  معىن :أقول

   .ان القول قوهلا بيمينهاكذا اختلفا يف الولد إو ، ولو اختلفا يف التعدي والتفريط كان عليها اليمني،عليها

  

   يفطمى ب حتم أحق بحضانة الولد من األاأل أن  فيفصل

  تبلغ سبع سنين أن  إلى وبالبنت

 : قال،الدات يرضعن أوالدهنوالو : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن داود بن احلصني

م ب فاألذا مات األإ ف،مب أحق به من األذا فطم فاألإ ف،بوين بالسويةدام الولد يف الرضاع فهو بني األ ما

 فإن ،خبمسة دراهمّ إال ال أرضعه :مة دراهم وقالت األأربععه بب من يرضن وجد األإو ،أحق به من العصبة

   .)٢(يرتك مع أمه أن ذلك خري له وأرفق بهأن ّ إال ،ينزعه منها أن له

   .ما أشبه فالغري أنفع للطفل أو م مريضةال بأن كانت األإو ،يةاألولسبيل القضية ى هذا عل :أقول

ى طلق الرجل املرأة وهي حبلإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ينالصباح الكنا أيب عنو

 ،ًجيد من هو أرخص أجرا منهاأن ّ إال ذا وضعته أعطاها أجرها وال يضارهاإو ،تضع محلها عليها حىت قأنف

   .)٣(تفطمه جر فهي أحق بابنها حىتهي رضيت بذلك األفإن 

                                                

  . ٩٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٦٢

 :قال ،الرجل أحق بولده أم املرأة :)معليه السال(يب عبد اهللا قلت أل : قال،العباس أيب عن فضلو

فهي أحق ، أنا أرضع ابين مبثل ما جتد من يرضعه:قالت املرأة لزوجها الذي طلقها فإن ، بل الرجل،ال 

   .)١(به

 عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل : قال،عمن ذكره ،عن املنقريو

   .)٢(املرأة أحق بالولد مامل تتزوج :قال ،أيهما أحق بالولد

   .)الفقه(ذكرنا تفصيل مسألة احلضانة يف  :أقول

املطلقة تضع محلها وهي أحق بولدها ى احلبل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

 )٣(ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده :اهللا يقولن إ ى،ترضعه مبا تقبله امرأة أخر حىت

   .)٤(احلديث

 ،كانت يل امرأة ويل منها ولد وخليت سبيلها: هأصحاببعض   إليهكتب : قال،عن أيوب بن نوحو

  . )٥(تشاء املرأةأن ّ إال يبلغ سبع سننيأن  إىل املرأة أحق بالولد: )عليه السالم(فكتب 

مرأة فولدت منه  جعلت فداك رجل تزوج ا:بن بشارة مع بشر  إليهكتبت:  قال،عن أيوب بن نوحو

   .)٦(ن تركه فلهإو ،أخذه فله فإن صار له سبع سننيإذا  :فكتب ،يأخذ ولده أن جيب له مث فارقها مىت

  

  ه بوتأدي يوقات ترك الصبأ في فصل

  دع ابنك يلعب سبع سنني  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عن يونس

                                                

  . ٩٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٣٣: سورة البقرة) ٣(

  . ١١٢ص ٢ ج:الفروع) ٤(

  .١٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  .٤٧١ ص:السرائر) ٦(



٣٦٣

   .)١(نه من ال خري فيهإ فالإأفلح و فإن ،وألزمه نفسك سبع سنني

 واالختالف يف الروايات ً،القضية صدرت وقتية ال مطلقا أو ،سبيل االقتضاءى  عل)خري فيه ال( :أقول

   .وقاتاأل أو الختالف االقتضاءات

يأيت له ست  أمهل صبيك حىت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن يونس بن يعقوبو

   .)٢(ال فخل عنهإقبل وصلح و فإن ، فأدبه بأدبك مث ضمه اليك سبع سنني،سنني

بلغ الغالم ثالث سنني يقال له إذا  :قال ،)عليهما السالم(عن أحدمها  ،عن عبد اهللا بن فضالةو

 :قل  فيقال لهً،يتم له ثالث سنني وسبعة أشهر وعشرون يوما مث يرتك حىت ،اهللاّ إله إال ال :سبع مرات قل

:  سنني مث يقال له سبع مرات قلأربعحىت يتم له ويرتك  ، سبع مرات) عليه وآلهصلى اهللا(رسول اهللا حممد 

 ،أيهما ميينك وأيهما مشالك : مث يقال له،يتم له مخس سنني  مث يرتك حىت،حممدصلى اهللا على حممد وآل 

ست ه ذا مت لإف ،يتم له ست سنني  مث يرتك حىت،اسجد :القبلة ويقال له إىل ذا عرف ذلك حول وجههإف

اغسل وجهك  :سنني قيل لهذا مت له سبع إسنني صلى، وعلم الركوع والسجود حىت يتم له سبع سنني، ف

 ،ذا متت له علم الوضوء وضرب عليهإ ف،يتم له تسع  مث يرتك حىت،صل :ذا غسلهما قيل لهإف ،وكفيك

   .)٣(الديهتعلم الوضوء والصالة غفر اهللا لوذا إ ف،وعلم الصالة وضرب عليها

ولعل  ،مثل تلك الدقة إىل ً وأحيانا الروايات تشري،يف التكوينيات دقة متناهية أن شكال إال :قولأ

   .فيه تأمل ،لكن هل تثبت االستحباب ،هذه الرواية منها

  الغالم يلعب سبع سنني  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن يعقوب بن ساملو

                                                

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٢٣٥ ص:مايلاأل) ٣(



٣٦٤

   .)١(الل واحلرام سبع سنني ويتعلم احل،ويتعلم الكتاب سبع سنني

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : وفيه قال،عن يعقوب بن ساملو

   .)٢(علموا أوالدكم السباحة والرماية :)وآله

د ما يسبب هلم حياة كرمية األوالال فالالزم تعليم إو ،ل السباحة والرماية من باب املثالعل :أقول

   .دبطالق األإيشمله و

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،قرة أيب عن الفضل بنو

بوين فكسيا ومن علمه القرآن دعي باأل ،ومن فرحه فرحه اهللا يوم القيامة ،من قبل ولده كتب اهللا له حسنة

   .)٣(حلتني تضيء من نورمها وجوه أهل اجلنة

 ،دع ابنك يلعب سبع سنني :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن ن حممد بنعو

   .)٤(ال فال خري فيهإفلح وأ فإن ،وألزمه نفسك سبع سنني ،ويؤدب سبع سنني

 ً، ويستخدم سبعاً، ويؤدب سبعاً، الصيب سبعا)يرىب(يرف  :)عليه السالم(أمري املؤمنني وقال  :قال

   .)٥( وما كان بعد ذلك فبالتجارب،وعقله يف مخس وثالثني ، سنةن ثالث وعشريطوله يفى تهنمو

 ، مث أدبه يف الكتاب ست سنني،يأيت عليه ست سنني امحل صبيك حىت :قال )عليه السالم(وعنه 

  ال فخل إقبل وصلح و فإن ،ليك سبع سنني فأدبه بأدبكإمث ضمه 

                                                

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفقيه) ٥(



٣٦٥

   .)١(عنه

   .ًكثريا يصلحون بعد تلك املدة أن لوضوح ً،دبه التركه اطالقاكناية عن صعوبة أ ،فخل عنه :أقول

 ،ووزير سبع سنني ،وعبد سبع سنني ،الولد سيد سبع سنني :)صلى اهللا عليه وآله( النيب وقال :قال

   .)٢(اهللا إىل جنبيه فقد أعذرتى ضرب علفاال إوعشرين سنة وى حدرضيت خالئقه إلفإن 

  . يذهب أين شاء أن عالمهإب كناية عن  فالضر،اتركه أي )ضربا( :أقول

يتصدق بنصف صاع كل  أن ن يؤدب أحدكم ولده خري له منأل :قال ،)عليه السالم(وعنه 

   .)٣(يوم

   .)٤(أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدا�م يغفر لكم :قال )عليه السالم(وعنه 

  

  صغرهم الحديث  في داألوالاستحباب تعليم  في فصل

 أن بادروا أحداثكم باحلديث قبل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وغريهعن مجيل بن دراج 

   .)٥(م املرجئة إليهتسبقكم

وذلك كان من باب  ،نسانمن كانوا يقولون بأن كل شيء بقدر اهللا ال باختيار اإل )املرجئة( :أقول

   .املثال يف زمن ورود الرواية

   ،ناأصحابمن ال يتفقه من  ال خري يف :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال : قال،عن بشري الدهانو

                                                

  . ١١٥ ص:مكارم األخالق) ١(

  . ١١٥ ص:القمكارم األخ) ٢(

  . ١١٥ ص:مكارم األخالق) ٣(

  .١١٥ ص:مكارم األخالق) ٤(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٣٦٦

م أدخلوه يف باب ضاللتهم  إليهذا احتاجإف ،م إليهمل يستغن بفقهه احتاج إذا همنالرجل من إ يا بشري

   .)١(وهو ال يعلم

ا ّبقا وغرّشر : لسلمة بن كهيل واحلكم بن عتيبة)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،مرمي أيب عنو

ًفواهللا ال جتدان علما صحيحا    .)٢(ًشيئا خرج من عندنا أهل البيتّ إال ً

نا نأيت هؤالء املخالفني إ :قلت له : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هارون بن خارجةو

 لعنهم اهللا ولعن ،ال تأ�م وال تسمع منهم :فقال :قال ،فنسمع منهم احلديث فيكون حجة لنا عليهم

   .)٣(ملشركةمللهم ا

كل  )شراكاإل( و.يوجب التزلزل يف ضعاف النفسً وثانيا ،تقوية لشوكتهم ًأوال ،احلضور عندهم :أقول

   .رش اخلدشأولو يف  طريقة اهللا سبحانهى شيء مل يكن عل

 ال ،ا ينفعهم اهللا به ممعلموا صبيانكم علمنا : قال،ةئماربعيف حديث األ )عليه السالم( علي عنو

   .)٤( املرجئة برأيهاتغلب عليم

 لولده )عليه السالم(أمري املؤمنني  يف وصية )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،املقدام أيب عن عمرو بنو

 ىل إتعجل يب أجلي أن يت خلصال منهافبادرتك بوصي :قال أن  منها،وهي طويلة )عليه السالم(احلسن 

منا قلب احلدث إو ،يا وتكون كالصعب النفوروفنت الدنى ليك بعض غلبة اهلوإوأن يسبقين  :قالأن 

   .قلبك ويشتغل لبكيقسو  أن دب قبلفبادرتك باأل ،لقي فيها من شيء قبلتهأ اخلالية ما األرضك

  ورواه الرضي يف 

                                                

  . ١٦ ص:األصول) ١(

  . ٢١٥ ص:األصول) ٢(

  . ٤٦٧ ص:السرائر) ٣(

  . ١٥٧ ص٢ ج:اخلصال) ٤(



٣٦٧

ً�ج البالغه مرسال
)١(.   

  مع الغض عن كون القائل والسامعةمن باب القضية الطبيعي )عليه السالم( اإلمامما ذكره  :أقول

   .مامنيإ

  

  يؤدب اليتيمنسان أن يجوز لإلنه أ  فيفصل

 أدب :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،إبراهيمعن غياث بن 

   .)٢(واضربه مما تضرب منه ولدك ،اليتيم مما تؤدب منه ولدك

يستحب غرامة الغالم يف  :يقول )عليه السالم(مسعت العبد الصاحل  : قال،عن صاحل بن عقبةو

   .)٣(ًصغره ليكون حليما يف كربه

 ،الغالم اخلسارة يف عمل تركه وترك أمثالهى ذا رأإف ، أعم من املالية واجلسدية)الغرامة( :أقول

   .يعلم عدم املضرة أن مور قبل هو الذي ال يتعجل يف األ)احلليم(و

  

  د األوالجملة من حقوق  في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل رجل جاء :قال ،)عليه السالم(ى احلسن موسيب  أ عن،عن درست

ً وضعه موضعا حسنا،حتسن امسه وأدبه :قال ،ما حق ابين هذارسول اهللا يا  :فقال ً)٤(.   

  الدار  املوضع احلسن يشمل الكسب والزواج وسكىن أن  تقدم:أقول

                                                

  . ١٦١ ص:كشف احملجة) ١(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٦٨

   .وغري ذلك

ما أفسد  يف )عليه السالم(احلسن أيب  إىل شكا ابنه بن زريبد داوكان  : قال،عن معمر بن خالدو

   .)١(ألف فيما أنعم اهللا به عليك استصلحه فما مائة : فقال،له

  .استصالح الولد خري من مائة ألف دينار تكون لك أي :أقول

عليه صلى اهللا (رسول اهللا ى صل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،سنانعن عبد اهللا بن و

 ،هل حدث يف الصالة شيء : فلما انصرف قال الناس،تنياألخري بالناس الظهر فخفف يف الركعتني )وآله

   .)٢(ما مسعتم صراخ الصيب أو :فقال هلم ،تنياألخريخففت يف الركعتني  :قالوا ،وما ذاك :قال

   .ذ طفلهلكي يفرغ صاحب الطفل من الصالة ويأخ )صلى اهللا عليه وآله(خفف الرسول  :أقول

رحم اهللا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

   .)٣(برمهاى والدين أعانا ولدمها عل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم( عن جده ،عن أبيه ،عن زيد بن عليو

لدمها ما يلزم الولد هلما من عقوقهمايلزم الوالدين من العقوق لو)٤(.   

   .الولد أو سواء يف طرف الوالد ،اآلخرالعقوق عبارة عن عدم القيام حبق  فإن :أقول

صلى اهللا عليه ( النيب عن :)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٥(ًكان الولد صاحلا إذا امن العقوق لولدمه :قالنه أّ إال ، مثله)وآله

                                                

  . ٩٤ ص٢ ج:فروعال) ١(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٢٩ ص١ ج:اخلصال) ٥(



٣٦٩

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : يف حديث قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

 ، ويطهره، ويعلمه كتاب اهللا، ويستحسن امسه،مهأيستفره  أن ًكان ذكرا إذا والدهى حق الولد عل :)وآله

ا ويستحسن امسها ويعلمها سورة النور وال يعلمها سورة مهأتفره سي أن ىنثأذا كانت إو ،ويعلمه السباحة

   .)١(بيت زوجها إىل  ويعجل سراحها، وال ينزهلا الغرف،يوسف

ومل  ،م يف الولدًحسنا لتأثري األى نثأ أو ًيكون ولدها ذكرا زوجة حسنة حىت يتخذ أي )يستفره( :أقول

 ،شباه ذلكأ ككثري من ،كالم كان مع الرجالن حمل ال أل،كذلك إنه العكس مع )صلى اهللا عليه وآله(يقل 

 ،سكان الغرفإوقد تقدم الكالم يف سورة يوسف و ،ما علم خروجهّ إال ولذا قالوا باالشرتاك يف كل تكليف

   ً.ن كان نادراإوً أيضاالولد كذلك  أن  واملالك يقتضي،ن ذلك خاص مبا كان فيه خطر االنزالقأو

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،عن يونس بن رباطو

 اهللا من أعان ولده على برهرحمقال،كيف يعينه على بره: قلت: ، قال  :ويتجاوز عن  ،يقبل ميسوره

 يدخل يف عقوقأن ّ إال يدخل يف حد من حدود الكفر أن  وليس بينه وبني، وال يرهقه وال خيرق به،معسوره

طيبة طيبها اهللا وطيب رحيها يوجد رحيها اجلنة  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا مث قال  ،مقطيعة رحأو 

   .)٢(زار خيالءاإل يمرخ عاق وال قاطع رحم وال وال جيد ريح اجلنة ، عاميمن مسرية ألف

علمه  وي،حيسن امسه :والده ثالثةى من حق الولد عل :)عليه السالم( قال : قال،يف روضة الواعظنيو

   .)٣(بلغ إذا  ويزوجه،الكتابة

                                                

  . ٩٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣٠٩ ص:روضة الواعظني) ٣(



٣٧٠

  

  اسمها فاطمة التي كرام البنت إاستحباب  في فصل

 يا : فقال يل، وأنا مغموم مكروب)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،عن السكوين

 تعيش ،اهللا رزقهاى  وعل، ثقلهااألرضى عليا سكوين  :فقال ،ولدت يل ابنة :فقلت ،سكوين ما غمك

آه آه  :قال ،فاطمة :قلت ،ما مسيتها : فقال،واهللا عينى  فسر، وتأكل من غري رزقك،يف غري أجلك

 فال تسبها وال تلعنها وال ،مسيتها فاطمة إذا أما :مث قال :قال أن ىل إجبهتهى مث وضع يده عل ،آه

   .)١(تضر�ا

سامي أكما تقدم مثله يف  ،ريهاهذا التخفيف يف التأديب مبا ال يشبه ثقل تأديب غ معىن :أقول

   .وهذا نوع كرامة لصاحب االسم ً،أيضاالذكور 

  

   ولده وحبه له والوفاء بوعده نسانبر اإل في فصل

   .)٢(الولد فتنة : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ذريح

احلق  يهل يؤد ،نامتحا أي ، من مال وجاه وعلم وأوالد وغريها فتنةنسانكل ما مينح اهللا لإل :أقول

   .له ال شيء له ميتحن به هل يطيع أم ال من ال قدرة فإن ،�ذه القدرة أم ال

 :قال ،من أبر :نصارقال رجل من األ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  رفعه،طالب أيب عنو

والديك، قال ،قد مضيا :قال: بر ولدك)٣(.   

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،عن عبد اهللا بن حممد البجليو

   :)وآله

                                                

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٣٧١

أنكم ترزقو�مّ إال �م ال يرونإ ف،ًذا وعدمتوهم شيئا ففوا هلمإ و،أحبوا الصبيان وارمحوهم)١(.   

   .همءفال ختيبوا رجا أي )ترزقو�م( :أقول

اهللا لريحم العبد لشدة ن إ : قال،)معليه السال(عبد اهللا  أيب  عن،عمن ذكره ،عمري أيب عن ابنو

   .)٢(حبه لولده

�م إ ف،وعدمت الصبيان ففوا هلمإذا  :)عليه السالم( احلسن أبو قال يل : قال،عن كليب الصيداويو

   .)٣( ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيانعز وجلاهللا ن ، إيرون أنكم الذين ترزقو�م

 ،وأما احليوان فليس �ذا االحرتام ، من الرجال فليس �ذا الضعفما الكبارأ ،ملكان ضعفهما :أقول

   .اهللا سبحانهى عل ،بالنسبة طفال والنساء كل املهمبينما يف األ ،الكبريى فتكليف الدفاع يقع بعضه عل

   .)٤(بر الرجل بولده بره بوالديه :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

  

  وجه الرحمة ى  ولده علنساناستحباب تقبيل اإل  فيفصل

 جاء رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،زدييوسف األ علي بن عن احلسن بن

   :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال   فلما وىل،ًما قبلت صبيا يل قط : فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب إىل 

                                                

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٥ ص٢ ج:لفروعا) ٢(

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٣٧٢

   .)١(ل النارمن أهنه أ هذا رجل عندي

النار  إىل قساوة قلبه جتره أن  يعلم)صلى اهللا عليه وآله( النيب كان أو ً،منافقا أو ًلعله كان كافرا :أقول

   .اآلخرةب

ل ولده كتب اهللا ّمن قب :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٢(له حسنة

لكم بكل قبلة  فإن ،أكثروا من قبلة أوالدكم :)عليه السالم( قال : قال،الالفتبن علي عن حممد و

   .)٣( مسرية مخسمائة عام،درجة يف اجلنة

قرع بن فقال األ ،)عليهما السالم( يقبل احلسن واحلسني )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وكان  :قال

رحم َمن ال ي :)صلى اهللا عليه وآله(ل اهللا رسو فقال ،ًحدا منهمأيل عشرة من الولد ما قبلت ن إ :حابس

   .)٤(رحمُال ي

  

  مع الولد ومالعبته  ياستحباب التصاب في فصل

   .)٥(من كان له ولد صبا :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،صبغعن األ

ليتصاب من كان عنده صيب ف :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال :قال ،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٦(له

عليه (وقوله  ،مرتبة الصيب يف فعل ما يفعله الصبيان ليسر الصيب به إىل ينزل أن يستحب له أي :أقول

  شاء نإ أو خبارإما إ )صبا( يف الرواية املتقدمة )السالم

                                                

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٠٢ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ٣٠٨ ص:روضة الواعظني) ٣(

  . ٣٠٨ ص:روضة الواعظني) ٤(

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٦(



٣٧٣

   .باجلملة اخلربية

  

  بعض ى د علاألوالجواز تفضيل بعض  في فصل

  كراهية مع عدم المزية ى عل

عن الرجل يكون بعض  )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت :قال ي،شعرن سعد األعن سعد ب

عليه  (عبد اهللا أبو نعم قد فعل ذلك :فقال ،بعضى  ويقدم بعض ولده عل، من بعض إليهولده أحب

 ،حزته له  فقمت أنا به حىتً،حنل أمحد شيئا )عليه السالم(احلسن  أبو  وفعل ذلكً، حنل حممدا)السالم

هو بقدر ما ينزهلم  إمنا ،البنات والبنون يف ذلك سواء :فقال ، من بنيه إليه الرجل تكون بناته أحب:قلتف

   .)١(عز وجلاهللا 

ب خذ من األ أنا الواسطة يف األتكن أي )حزت حىت( ًأعطاه شيئا مل يعطه لغريه أي )حنل( :أقول

   .خعطائه لألإو

مهم ليست بواحدة أسألته عن الرجل يكون له بنون و :قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عنو

   .)٢(عبد اهللاى عل يفضلين) عليه السالم( أيب قد كان ،نعم ال بأس به :قال ،خراآلى أيفضل أحدهم عل

رجل له ابنان فقبل أحدمها وترك  إىل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا نظر  : قال،عن السكوينو

   .)٣(فهال واسيت بينهما :)هللا عليه وآلهصلى ا( النيب فقال له ،خراآل

 ،خرون �ذه املفاضلةعلم اآل إذا خاصة ،مل تكن مزية إذا ً خصوصا،املواساة أفضل أن شك ال :أقول

حكام االقتضائية  اقتنع بأهم األسالماإل أن ولذا ذكرنا يف ما سبق ،تكون ضيقة أن حكام ال ميكناألأن ّإال 

   ً،حراما أو ًفجعلها واجبا

                                                

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٥٧ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٣٧٤

يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم ﴿ :قال سبحانه ،حكام يوجب عدم طاعة الناس تكثري األنإف

   .)١(﴾العسر

  

  وجوب بر الوالدين  في فصل

وبالوالدين ﴿ :عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،والد احلناط أيب عن

ًيسأالك شيئا مما  أن وأن ال تكلفهما ،حتسن صحبتهما  أنحساناإل :فقال ،حسان ما هذا اإل﴾ًاإحسان

ما إ﴿ : وقال،﴾تنفقوا مما حتبون لن تنالوا الرب حىت﴿ :أليس يقول اهللا ،ن كانا مستغنينيإ و إليهحيتاجان

 ،فأأضجراك فال تقل هلما ن إ : قال،﴾ف وال تنهرمهاأكالمها فال تقل هلما  أو يبلغن عندك الكرب أحدمها

فذلك منك  ،غفر اهللا لكما :ضرباك فقل هلمان إ : قال﴾ً كرمياًوقل هلما قوال﴿ :قال ،ضرباكن إ وال تنهرمها

 عينيك من النظر ) خ لال متأل( ل متال : قال﴾واخفض هلما جناح الذل من الرمحة﴿ :قال ،قول كرمي

  . م قدامهماتقد وال ،يدك فوق أيديهما وال، ترفع صوتك فوق أصوا�ما وال، ورقةبرمحة ّ إال ماإليه

  . من جهة اليد  منهما ولوىعلأنك أحبيث يظهر ) يدك وال: (أقول

 :قال ،ال أفضلاألعم أي :قلت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن منصور بن حازمو

واجلهاد يف سبيل اهللا، الوالدين وبر، لوقتها الصالة)٢( .  

لقد كنت :  فقال،مساعيل ابينإبرب ) ه السالمعلي( عبد اهللا خربت أبا:  قال،بن حيانر عن عماو

   فلما عةالرضامن خت له أ أتته )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ً،ازددت له حبا حبه وقدأ

                                                

  . ١٨٥: سورة البقرة) ١(

  . ٣٨٧ ص:األصول) ٢(



٣٧٥

مث قامت ، مث أقبل حيدثها ويضحك يف وجهها، �ا وبسط ملحفته هلا فأجلسها عليها ّا سر إليهنظر

 ، بهمل تصنع خته ماأصنعت برسول اهللا  يا: فقيل له، �اصنع  أخوها فلم يصنع به ما وجاء، فذهبت

  . )١(ها منهيبوالد �ا كانت أبرأل: فقال

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب ىأت ًرجالن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مروانو

ووالديك  ،ميانمطمئن باإلوقلبك  ّالإعذبت  وحرقت بالنارأن إوًا تشرك باهللا شيئ ال:  قال،أوصين: فقال

ذلك من  فإن ،خترج من أهلك ومالك فافعل أن ن أمراكإو ،ميتني أو  حيني كانا،وبرمها فأطعهما

  . )٢(مياناإل

 ال،  بيان الفضل يف طاعة الوالدين فهو من ا�از)صلى اهللا عليه وآله( النيب أراد) ن أمراكإو (:أقول

  . يضيع عائلته أو هق زوجتد ذلك بأن يطللنه أراد فعل الوأ

  

  فاجرين أو وجوب بر الوالدين برين كانا في فصل

يعرفان  كانا ال إذا دعو لوالديأ :)عليه السالم( يب احلسن الرضاقلت أل:  قال،عن معمر بن خالد

صلى اهللا (رسول اهللا  فإن ،فدارمها ال يعرفان احلقحيني  ن كاناإو ،ادع هلما وتصدق عنهما: قال ،احلق

   .)٣(بالرمحة ال بالعقوق اهللا بعثينن إ : قال)لهعليه وآ

برمها  : فقال،يل أبوين خمالفنين إ :)عليه السالم( عبد اهللا يب يقول ألًمسعت رجال : قال،عن جابرو

   .)٤(كما ترب املسلمني ممن يتوالنا

  حد ثالث مل جيعل اهللا أل : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن عنبسة بن مصعبو

                                                

.٣٨٩ ص:األصول) ١(

.٣٨٧ ص:األصول) ٢(

  .٣٨٨ ص:األصول) ٣(

  . ٣٨٨ ص:األصول) ٤(



٣٧٦

 أو كاناين برين دوبر الوال ،والوفاء بالعهد للرب والفاجر ،الرب والفاجر إىل مانةاأل أداء :ةهن رخصفي

   .)١(فاجرين

  

  ببر األى م علبر األ في استحباب الزيادة في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل جاء رجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل

 ،مث من :قال ،أمك :قال ،مث من :قال ،أمك :قال ،مث من :قال ،أمك :قال ،من أبررسول اهللا  يا :فقال

   .)٢(أباك :قال

 وهذا ال ينايف ،ب وقد خدمت الولد باحلمل والرضاع أكثر من األ،�ا عاطفيةم ألزيادة بر األ :أقول

   .اختلفا إذا طاعة أيهماإوال يبعد التخيري يف  ،عقالين ألنه باالنقياد لأل

 فأسلمت ًين كنت نصرانياإ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قال أل إنه ، يف حديثإبراهيمعن زكريا بن و

يأكلون  :قال ،مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل يف آنيتهم يمأ و،النصرانية وأهل بييتى مي علأو أيب نإو

 ،غريك إىل ذا ماتت فال تكلهاإف ،فربهامك أفانظر  ،ال بأس : فقال،ال وال ميسونه :فقلت ،حلم اخلنزير

أمره  )عليه السالم(الصادق  أن ما كان يفعل وهو نصراين فسألته فأخربهاى زاد يف برها علنه أ مث ذكر

   .)٣(فأسلمت

 ،هم من أكل املتنجسأاهلداية حيث إن  ،هم واملهمكان من باب األ كل معهالعل احلكم باأل :أقول

   . جتهيزهاّنت تولأي  أ)فال تكلها( غري ذلكأو 

صلى اهللا عليه ( النيب جاء رجل وسأل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خنيس بن ىعلعن املو

   )وآله

                                                

  . ٣٨٩ ص:األصول) ١(

  . ٣٨٨ ص:األصول) ٢(

  . ٣٨٨ ص:األصول) ٣(



٣٧٧

م وبدأ باأل ، ابرر أباك،أبرر أباك ،ابرر أباك ، ابرر أمك،ابرر أمك ،مكأابرر  : فقال،عن بر الوالدين

   .)١(بقبل األ

قال  ،وصينأرب  يا :)عليه السالم(ى قال موس : قال،)يه السالمعل(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

 :قال ،رب أوصين يا :قال ،مك مرتنيأصيك بوأ :قال ،وصينأيا رب  :قال ،وصيك بك ثالث مراتأ

   .)٢(ب الثلثلألوالرب  يم ثلثلألن إ :جل ذلك يقالفكان أل ،صيك بأبيكوأ

   .تضيعها أن بنفسك من أي )صيك بكوأ( :أقول

  

  رحامتحريم قطيعة األ في لفص

ثالثة ال ميوت  )عليه السالم( علي يف كتاب : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عبيدة أيب عن

ً ن أعجل الطاعة ثواباإو ،وقطيعة الرحم واليمني الكاذبة يبارز اهللا �ا يالبغ ،وباهلنى ير  حىتًصاحبهن أبدا

وقطيعة الرحم  ن اليمني الكاذبةإو ،أمواهلم ويثرونى اصلون فتنم فيتوًن القوم ليكونون فجاراإو ،لصلة الرحم

   .)٣(ن نقل الرحم انقطاع النسلإ و،وتنقل الرحم ليذران الديار بالقع من أهلها

 كأن الرحم منه ، رحمنسانلإلى  فال يبق،قطيعة الرحم تنقل الرحم أن املراد أن الظاهر )وتنقل( :أقول

   .غريه إىل انتقل

 ،ل بيتكهما حال أ :لهقال  إنه ، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناحابأصعن بعض و

  م هياك وقطع رمحإمبا صنعوا بك وبعقوقهم  : فقال،كلهم ماتوا :قلت :قال

                                                

  . ٣٨٩ ص:األصول) ١(

  . ٣٠٥ ص:مايلاأل) ٢(

  . ٤٦٨ ص:األصول) ٣(



٣٧٨

   .)١(برتوا

ال  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عن السكوينو

   .)٢(ن قطعتكإ وتقطع رمحك

 ،�ا متيت الرجالإاتقوا احلالقة ف :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن حذيفة بن منصورو

   .)٣(قطيعة الرحم :قال ،وما احلالقة :قلت

أعوذ باهللا من الذنوب اليت تعجل  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،محزة الثمايل أيب عنو

   .)٤(قطيعة الرحم :قال ،هي اوم :قيل ،الفناء

قطعوا إذا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،محزة أيب عنو

   .)٥(شرارموال يف أيدي األرحام جعلت األاأل

 ،ساس االجتماعأرحام يوجب سقوط قطع األ فإن ،ما خارجيإما غييب وإسبب ذلك  :أقول

   .شرار واملنتهزون للفرص فيقع املال بأيديهمكن له متاسك صحيح البد وأن يسوده األمل ي إذا واالجتماع

صلى (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم( عن آبائه ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن السكوينو

نالك رحام هاأللسن واختلفت القلوب وتقاطعت يتلفت األاظهر العلم واحرتز العمل وإذا  :)اهللا عليه وآله

   .)٦(أبصارهمى لعنهم اهللا فأصمهم وأعم

   ، عن رؤية ما ينفعهم)أبصارهمى أعم( و، عن مساع ما ينفعهم)أصمهم( :أقول

                                                

  . ٤٦٨ ص:األصول) ١(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٢(

  . ٤٦٨ ص:األصول) ٣(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٤(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٥(

  . ٢٥ ص:الاألعمعقاب ) ٦(



٣٧٩

   .ا�تمعى وهذان أساس كل بالء ينصب عل

  

  استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه  في فصل

 يف املرض )عليه السالم(نني أمري املؤمقال  : قال،عن جده ،عن أبيه ،بن عبد اهللا العمريى عن عيس

   .)١(الديهكفارة لو : فقال،يصيب الصيب

دخل يونس بن يعقوب  إذ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ًكنت جالسا عند : قال،عن حممد بن مسلمو

حممد بن  ، أيبحدثين :فقال ،طفل يل تأذيت به الليل أمجع :فقال ،نئيل أراك ت ما :فقال له ،نئفرأيته ي

نزل  )عليه السالم(جربئيل  أن ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن جده  ،)عليهم السالم (عن آبائه ،علي

يل أراك  يا حبيب اهللا ما: نان، فقال جربئيلئ ي)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عليه و

مه يا حممد  : فقال جربئيل،ا ببكائهمامن أجل طفلني لنا تأذين :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ،نئت

جاز ذا إف ، عليه سبع سننييتيأأن  إىل ،اهللاّ إله إال أحدهم فبكاؤه الى بك إذا نه سيبعث هلؤالء شيعةإف

 وما ،من حسنة فلوالديهى ذا جاز احلد فما أتإف ،احلدودى يأيت علأن  إىل ،الديهالسبع فبكاؤه استغفار لو

   .)٢(أيت من سيئة فال عليهما

ّ إله إال البكاء ال أن وقد تقدم معىن ،)عليهما السالم( املراد من الطفلني احلسنان أن الظاهر :أقول

   .حسنا�مى د ال يثابون عل أن األوالال ،مثل ذلكبه يراد  وكون احلسنة للوالدين ،اهللا وما أشبه ذلك

                                                

  . ٩٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٨٠

  

   ولدهنسانجواز حجامة وعالج اإل في فصل

أن ّ إال ليس له عالج : فقيل يل،كان يل ابن وكانت تصيبه احلصاة :قال ،إسحاقعن محدان بن 

احلسن صاحب العسكر أيب  إىل فكتبت :قال ،شركت يف دم ابنك :فقالت الشيعة ، فبطيته فمات،تبطه

التمست الدواء وكان  إمنا ،يا أمحد ليس عليك فيما فعلت شيء :)عليه السالم( فوقع ،)عليه السالم(

   .)١(أجله فيما فعلت

ة الويل ءن براأل ،ليس عليك :)عليه السالم( ال ينايف قوله ةءبالرباّ إال ًكون الطبيب ضامنا :أقول

   .أالالزم دية اخلطن إ فال يقال ،ة عمليةء وعمله برا،ة الطفلءبرا

ة أشهر أربعبلغ الصيب إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو يلقال  : قال،عن سفيان بن السمطو

   .)٢(من رأسه وجسده �ا جتفف لعابه و�بط احلرارةإ ف، يف كل شهر يف النقرةفاحجمه

ما ذكر  فإن ،احلمل والتقييد وما أشبه إىل حباجة ،يةه الفقاألخبار الطبية كاألخبار أن قد تقدم :أقول

   .كل طفل إىل يأيت كل ويل بذلك بالنسبة أن ال ،يف الرواية عالج يف اجلملة

  

  كبر آخر التوامين هو األالذي  أن  فيفصل

عبد  أبو  فهنأه،أصاب رجل غالمني يف بطن :قال ،هأصحابعن بعض  ،أمحد بن أشيم علي بن عن

 :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ً،الذي خرج أوال :فقال ،كربأيهما األ : مث قال)عليه السالم(اهللا 

خيرج  أن ذاك فلم ميكنهى وأن هذا دخل عل ً،ا تعلم أ�ا محلت بذك أوالمأ ،ًالذي خرج أخريا هو أكرب

  فالذي خرج  ،خيرج هذا حىت

                                                

  .٩٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٩٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٨١

   .)١(مهاًأخريا هو أكرب

   .يف املسألة حبث فقهي :أقول

  

  حملت زوجته لم يلحق به الولد  إذا الغائب أن  فيفصل

 )ه وآلهصلى اهللا علي(رسول اهللا رجل ى أت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن داود بن فرقد

صلى اهللا عليه (رسول اهللا فقال له  ى،فرجعت وهي حبل ،ين خرجت وامرأيت حائضإرسول اهللا يا  :فقال

يك ابن هذا ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال  ، فجاء �ما،أ�م رجلني :قال ،من تتهم :)وآله

ه ثمه ومرياأقوم ى فجعل معقلته عل ،)لهصلى اهللا عليه وآ(رسول اهللا فخرج كما قال  ،ًفيخرج قططا كذا وكذا

   .)٢(يا ابن الزانية جللد احلد :ًا قال له أن إنسانولو ،هلم

ومن  ،ة ومن جهة احلكم بالقياف،من جهة اجلمع بني احليض واحلمل ،تفصيل فقهي يف املسألة :أقول

ى مر علفليس األ ، واقعة قضية يف)صلى اهللا عليه وآله(ولعله كان من الرسول  ،غري ذلك إىل جهة املرياث

   .سبيل الكلية

  

  من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل  أن  فيفصل

  يرثه  لم يلحق به الولد وال

ما  :)عليه السالم(جعفر أيب  إىل يديى نا علأصحابكتب بعض  : قال،عن حممد بن احلسن القمي

 فكتب ،لد وهو أشبه خلق اهللا بهتزوجها بعد احلمل فجاءت بو إنه تقول يف رجل فجر بامرأة فحبلت مث

   .)٣( ال يورثةالولد لغي :خبطه وخامته )عليه السالم(

                                                

  . ٩٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣٠٠ ص٢ ج:يبالتهذ) ٣(



٣٨٢

  

  مه أيبر خالته كما يبر  أن يستحب للولدنه أ  فيفصل

صلى اهللا عليه (النيب  إىل جاء : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خدجية سامل بن مكرم أيب عن

 قليب فدفعتها إىل بلغت فألبستها وحليتها مث جئت �ا إذا ًنتا وربيتها حىتين ولدت بإ : رجل فقال له)وآله

 ،ال :قال ،ألك أم حية :قال ،فما كفارة ذلك ،يا أبتاه :مسعت منها وهي تقول  فكان آخر ما،جوفهإىل 

 :ةخدجي أبو قال ،م يكفر عنك ما صنعت�ا مبنزلة األإفأبررها ف :فقال ،نعم :قال ،حية فلك خالة :قال

 أن كان يف اجلاهلية وكانوا يقتلون البنات خمافة :فقال ،كان هذا مىت :)عليه السالم(يب عبد اهللا فقلت أل

   .)١(يسبني فيلدن يف قوم آخرين

 ،وتارة خوف زنا البنت وحلوق العار �م ،مالقإد تارة خشية األوالاجلاهليون كانوا يقتلون  :أقول

  .ملا يف الرواية  وتارة،خليل وجلب الغنيمةركوب اى يقدرن عل �ن الوتارة أل

ويف القرآن  ،خيه االبنأ ولولد ،بولذا كان يقال له األ ً،أيضاب يكون العم مبنزلة األ أن مث ال يبعد

بن احلسن  ايالسالم عليك ( :الشهيد )عليه السالم(احلسني  علي بن ويف زيارة ،)٢(بيه آزرأل :احلكيم

   ). عليهما السالمواحلسني

  

  هّتحريم العقوق وحد في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن عبد اهللا بن املغرية

النارى قصر علأًن كنت عاقا فإو ،اجلنةى قصر علأًكن بارا و)٣(.   

   أو كل واحد منهما فيه اقتضاء كامل لدخول اجلنة أن كناية عن :أقول

                                                

  . ٣٨٩ ص:األصول )١(

   .٧٤:  األنعامسورة) ٢(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٣(



٣٨٣

   .النار

ً ولو علم اهللا شيئا ،فأالعقوق  أدىن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حديد بن حكيمو

   .)١(عنهى أهون منه لنه

بالكسر يف مقام االنزعاج  )إ( ففي الفارسية مثال لفظ ّالإو ،هذا يف الكالم يف اللغة العربية :أقول

   .ما أشبه أو عني االنزعاج من حركة يد أوى ل علعمل يد إىل وهكذا بالنسبة ،العقوقمن  نوع ًأيضا

كان يوم القيامة كشف غطاء من إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن يعقوب بن شعيبو

 :قال ،من هم :قلت ،صنف واحد ّالإغطية اجلنة فوجد رحيها من كان له روح من مسرية مخسمائة عام أ

الديهالعاق لو)٢(.   

فوق  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

ن فوق كل ذي إو ،ذا قتل يف سبيل اهللا فليس فوقه برإ ف،قتل الرجل يف سبيل اهللاُي كل ذي بر بر حىت

   .)٣(ذا فعل ذلك فليس فوقه عقوقإيقتل الرجل أحد والديه ف ًعقوق عقوقا حىت

أبويه نظر ماقت هلما ومها  إىل من نظر : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مريةعن سيف بن عو

   .)٤(ظاملان له مل يقبل اهللا له صالة

   .بشعأمر مل يظلماه فاأل إذا ماأ :أقول

 يف )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن فراتو

  جيدها  وال ،ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام فإن ،م وعقوق الوالدينياكإ :كالم له

                                                

  . ٤٦٩ ص:األصول) ١(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٢(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٣(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٤(



٣٨٤

   .)١( هللا رب العاملنيالكربياء إمنا ،زاره خيالء إجار شيخ زان وال قاطع وال عاق وال

الختالف  أو ،مثل سبعني مرة ،من باب العدد الكثري ى،خرأوألف عام  ،ة عام تارةائمخسم :أقول

   .لكما أشبه ذ أو ،وقاتاأل

لو  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن جده ،عن أبيه ،البالد أيب  بنإبراهيمبن  عن حيىيو

والديه  إىل ينظر الرجل أن ومن العقوق ،العقوق وهو من أدىن ،عنهى  لنه)فأ(من  ًيعلم اهللا شيئا أدىن

   .)٢(ما إليهفيحد النظر

رجل  إىل نظر) عليه السالم(أيب ن إ : قال،)ه السالمعلي(جعفر  أيب  عن،عن عبد اهللا بن سليمانو

   .)٣(فارق الدنيا  له حىتًمقتا أيب كلمه فما :قال ،بذراع األى  علئومعه ابنه ميشي واالبن متك

فال يقال  ،ذانصداه يف اإلى ًحيانا جيعلون العقاب الالذع ليبقأ )عليهم الصالة والسالم(كانوا  :أقول

 نه قضية يف واقعة مبعىن أأو ،خالق ومربوه األأ�م معلموذلك مع  )ه السالمعلي( اإلمامكيف يفعل 

   .أوجب ذلكمبالسبات مر اف األناكت

وحرم اهللا عقوق  : من جواب مسائله إليهفيما كتب ،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن حممد بن سنانو

بطال الشكر وما إ وجتنب كفر النعمة و،ينوالتوقري للوالد عز وجلفيه من اخلروج من التوقري هللا  الوالدين ملا

وقطع  ،والعرفان حبقهما  ملا يف العقوق من قلة توقري الوالدين،قلة النسل وانقطاعه إىل يدعو من ذلك

   .)٤(برمهاالولد وترك الرتبية لعلة ترك  ،من الوالدين يف الولد والزهد ،رحاماأل

                                                

  . ٤٦٩ ص:األصول) ١(

  . ٤٦٩ ص:األصول) ٢(

  . ٤٧٠ ص:األصول) ٣(

  . ١٨٨ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٣٨٥

  

  الولد يلحق بالزوج مع الشرائط  أن  فيفصل

رجل من ى أت : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،بد اهللا بن سنانعن ع

تين بولد توقد أ ،ًاخري ّالإهذه ابنة عمي وامرأيت ال أعلم  : فقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا نصار األ

 ،جدادي أ ال أعرف شبهه يف أخوايل وال يف،نف أفطس األ، جعد قطط، منتشر املنخرين،شديد السواد

 .ً ما أقعدت مقعده مين منذ ملكين أحدا غريهًوالذي بعثك باحلق نبيا ال :قالت ،ما تقولني :فقال المرأته

 : فقال،الرجلى السماء مث أقبل عل إىل مث رفع بصرهً  رأسه مليا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فنكس  :قال

ذا وقعت النطفة إ ف، كلها تضرب يف النسبًعون عرقابينه وبني آدم تسعة وتس ّالإليس من أحد  إنه يا هذا

 فهذا من تلك العروق اليت مل تدركها أجدادك وال ،م اضطربت تلك العروق تسأل اهللا الشبه هلاحيف الر

   .)١()صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا  فرجت عين:  إليك ابنك، فقالت املرأةخذ ،جدادكأجداد أ

 أو وهل تسعة وتسعون يراد به العدد ،نات الوراثة هي اليت حتمل الشبهجي أن ًوقد ثبت علميا :أقول

   .حال فليس املعيار بالشباهة وعدمها أي ىوعل ،احتماالن ،املثال للكثرة

 بامرأتهى  أتًرجالن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،عن ابن مسكانو

 ،ترون ما : فقال ملن حبضرته، أبيضً�ا ولدت غالماإو ،وأنا أسودامرأيت هذه سوداء ن إ :عمر فقالإىل 

 )عليه السالم(أمري املؤمنني فجاء  :قال ،!وولدها أبيض �ا سوداء وزوجها أسودإف ،ترمجها أن ىنر :قالوا

فأتيتها : ال، فقال :فقال ،أتتهم امرأتك :سودفقال لأل ،فحدثاه ،حالكما ما : فقال،وجه �ا لرتجم وقد

   :قال ،ي طامثوه

                                                

  . ٧٦ ص٢ ج:الفروع) ١(



٣٨٦

هل  :فقال للمرأة ،أنا طامث فظننت أ�ا تتقي الربد فوقعت عليها :قد قالت يل يف ليلة من الليايل

منا غلب الدم إو ،نه ابنكماإفانطلقا ف :قال ،نعم سله قد حرجت عليه وأبيت :قالت ،أتاك وأنت طامث

   .)١(سودأفلما أيفع  ،سودأك ر ولو قد حت،النطفة فابيض

عليه ( علي يف صورة عدم ما بينه حىت ذإ ،ًجراء العقوبة عليها مطلقا غري صحيحإكان  :أقول

 أن ومن املعلوم ،غري ذلك جذب الرحم املين بدون اطالعها أو أو اضطرت أو جربتأ�ا أمكن أ )السالم

 اجلدد طباءفرض صحة ما ذكره بعض األى  فعل،وث بالدملولعل املراد بطامث الت ،شبهاتل باأاحلدود تدر

   .يكون اللون لذلك أن مكنأمكان احلمل يف حال احليض إمن عدم 

 أن لجالرى من نعم اهللا عل :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٢(يشبهه ولده

   .الشبه والشمائلبنفسه، ومما يرتبط حب كل ما يرتبط ى  جبل علنسانن اإلأل :أقول

 مث ، مجع كل صورة بينه وبني آدمًخيلق خلقا أن أراد إذا اهللان إ :)عليه السالم( ل الصادقوقا :قال

   .)٣(ًهذا ال يشبهين وال يشبه شيئا من آبائي :يقولن أحد لولده فال ،حداهنإصورة ى خلقه عل

يث ح ً،أيضان أمكن ذلك إفال يلزم اجلمع احلقيقي و ،املراد استجلب صورة من تلك )مجع( :أقول

قال  ،األوىلالقرون فما بال ل اق﴿ :كل شيء مما وجد يف هذا العامل عند اهللا سبحانه يف كتاب حفيظإن 

   .)٤(﴾ىيضل ريب وال ينس علمها عند اهللا يف كتاب ال

                                                

  . ٧٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٥١: سورة طه) ٤(



٣٨٧

  

  جملة من حقوق الوالدين  في فصل

 ما )لهصلى اهللا عليه وآ(رسول اهللا سأل رجل  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن درست

   .)١( وال يستسب له، وال جيلس قبله، وال ميشي بني يديه،ال يسميه بامسه :قال ،هولدى حق الوالد عل

ن مل إنه وإ فً،أباه مثال فيقول الناس لعن اهللا ، يوجب سبهًيعمل عمال ال أي )يستسب وال( :أقول

   .عكسه نوع احرتام أن كما ،هانةإذلك نوع أن ّ إال خرىأوال تزر وازرة زر  ،اآلخرة يف  إليهيكن يصل

يرب والديه  أن ما مينع الرجل منكم :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن حممد بن مروانو

فيكون الذي صنع هلما وله مثل  ، يصلي عنهما ويتصدق عنهما وحيج عنهما ويصوم عنهما،حيني وميتني

ًذلك فيزيده اهللا بربه وصالته خريا كثريا ً)٢(.   

ًقد كرب جدا وضعف فنحن أيب ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال، بن شعيبإبراهيمعن و

   .)٣(ًنه جنة لك غداإولقمه بيدك ف ،تلي ذلك منه فافعل أن استطعتن إ :فقال ،أراد احلاجة إذا حنمله

يكون كل  حىت أوىليلي ذلك وحده فهو  أن متكنن إ مره بأنهأ اإلمامو ً،مجيعا أي )حنمله( :أقول

   .وفيه احتمال آخر ،اخلري له

 ،ًالعبد ليكون بارا بوالديه يف حيا�مان إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

 ًنه ليكون عاقا هلما يف حيا�ما غريإ وً،مث ميوتان فال يقضي عنهما ديو�ما وال يستغفر هلما فيكتبه اهللا عاقا

  هلما  دينهما واستغفرى ماتا قضذا إبار هلما ف

                                                

  . ٣٨٧ ص:األصول) ١(

  . ٣٨٨ ص:األصول) ٢(

  . ٣٨٩ ص:األصول) ٣(



٣٨٨

   .)١(ًفيكتبه اهللا بارا

 :قال ،هل جيزي الولد أباه :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل : قال،عن أبيه ،عن حنان بن سديرو

 ويكون عليه دين فيقضيه عنه، فيشرتيه ابنه فيعتقهًيكون الوالد مملوكا :يف خصلتني ّالإليس له جزاء )٢(.   

  

   االنتفاء من النسب الثابت تحريم في فصل

   .)٣(ن دقإكفر باهللا من تربأ من نسب و : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن

 أ�ما ) السالمماعليه(أيب عبد اهللا وجعفر  أيب عن ،عن رجال شىت ،عمري وابن فضال أيب عن ابنو

   .)٤(ن دقإو من حسبى كفر باهللا العظيم من انتف :قاال

ًوثانيا يوجب عدم وصول  ، هو كذبًأوال إذ ،ًكابن عم ابن خال عمة اجلد مثال )ن دقإو( :أقول

   .غري ذلك إىل ً،املستحق حال كونه وارثا إىل رثاإل

  

  يجوز قطيعتها الالتي حد الرحم  في فصل

 :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن ،اشالوبن علي عن احلسن 

   إىل ًالسماء رأيت رمحا متعلقة بالعرش تشكو إىل سري يبأملا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال 

                                                

  . ٣٩٠ ص:األصول) ١(

  . ٣٩٠ ص:األصول) ٢(

  . ٤٧٠ ص:األصول) ٣(

  . ٤٧٠ ص:األصول) ٤(



٣٨٩

   .)١(ًني أباأربعنلتقي يف  :فقالت، كم بينك وبينها من أب :فقلت ،ًاهللا رمحا هلا

وضوعات امل إذ ،عريف وحكمه حبرمة القطع ووجوب الوصل من موضوع الرحم ًكال أن الظاهر :أقول

   .ني من باب املثالربعوتعيني األ ،تؤخذ من العرف

  

  زوجة الحامل مع الوضوءلا يعدم كراهة وط في فصل

أشرتي  :قلت )عليه السالم(بن جعفر ى احلسن موس أبا سألت :قال ،ىعن رفاعة بن موس

مرأته وهي حامل قد ينكح ا أن ينبغي للرجل ال :ه يقولونأصحاباملغرية ون إ :قلت :قال أن ىلإ ...اجلارية

   .)٢(ودليها هذا من فعال :قال ،تضع فيغذو ولده استبان محلها حىت

   .األعم باملعىن ومعناه جواز ذلك ،عدم الوطي أي )هذا( :أقول

                                                

  . ١٤١ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ٢٢٢ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٢(



٣٩٠

  

   النفقات

  وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها  في فصل

  يأرادت هن إ ال تعين عليه الطالقإو

 :تعاىل يف قوله ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ً،ل بن يسار مجيعايبن عبد اهللا والفض يعن ربع

 فرق ّالإو نفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوةأن إ :قال ،﴾ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا﴿

   .)١(بينهما

ة فلم من كانت عنده امرأ : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،املرادي بصري يعين أيب عنو

   .)٢(يفرق بينهما أن اإلمامى ًيكسها ما يواري عور�ا ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا عل

واملعيار هو ما ذكروه يف  ، كذلكًأيضاوغريه   فالسكىنّالإ و،طعام من باب املثالاملواراة واإل :أقول

   . فلها الصرب معهّالإ و،أرادت املرأة الطالق إذا  أي)اإلمامى عل( ، من النفقة الواجبة)الفقه(

                                                

  . ١٤٢ ص٢ ج:هالفقي) ١(

  . ١٤١ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٣٩١

يشبع  :قال ،زوجهاى  عن حق املرأة عل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل إنه ، بن عمارإسحاقعن و

   .)١(احلديث ن جهلت غفر هلاإبطنها ويكسو جثتها و

قلت  :عمري أيب  قال ابن،بوين والولدنفقة األى علّ إال جيرب الرجل ال : قال،عن مجيل بن دراجو

كساها ما يواري عور�ا إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنبسة عنى قد رو : قال،املرأةو :جلميل

ى جرب عل ألو :فقال ،ختنفقة األى فهل جيرب عل :قلت ، طلقهاّالإويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و

   .)٢(خت كان ذلك خالف الروايةنفقة األ

   .د والزوجة والعبيداألوال الوالدين و:س طوائفمخنفقة املشهور بني الفقهاء وجوب  :أقول

ى حق املرأة عل ما :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :قال ، بن عمارإسحاق عن ،عن صفوانو

   .)٣(احلديث هلا ن جهلت غفرإيشبعها ويكسوها و :قال ً،فعله كان حمسنا إذا زوجها الذي

ومن قدر عليه ﴿ :عز وجلقوله  :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل : قال،عن روح بن عبد الرحيمو

   .)٤( فرق بينهماّالإ و،أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوةإذا  : قال﴾رزقه فلينفق مما أتاه اهللا

صلى اهللا (النيب  إىل جاءت امرأة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمرو بن جبري العرزميو

يكسوها من العري  :قال ،حقها عليه فما : مث قالت،املرأة فخربهاى الزوج عل فسألته عن حق )عليه وآله

   :قالت ،ذا أذنبت غفر هلاإويطعمها من اجلوع و

                                                

  . ١٤١ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٣٩٢

   .)١(احلديث ،ال :قال ،فليس هلا عليه شيء غري هذا

   .ضايفإوالنفي  ً،أيضاالوطي من حقها  أن تقدم :أقول

 : فقال،مساعيل ابنهجارية كانت إل )عليه السالم( عبد اهللا أبو زوجين : قال،عن يونس بن عمارو

ا إليهأحسن، قال ،ا إليهحسانوما اإل :قلت: واغفر ذنبها،واكس جثتها ،أشبع بطنها  ٢(احلديث(.   

الوالدان  :قال ،نفقتهى جرب علأمن الذي  :قلت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

   .)٣( الصغريوالولد والزوجة والوارث

خ خ وابن األاأل الوارث الصغري يعين : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد احلليبو

   .)٤(وحنوه

   .كيداالستحباب األى هذا حممول عل :قولأ

استوثق منه ولكن  : قال،باق العبدإ يف حديث ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زيد الشحامو

   .)٥(أما حنن فنرزق عيالنا مدين من متر :قال ،وكم شبعه :قلت ،أشبعه واكسه

ومن قدر عليه رزقه فلينفق ﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٦( فرق بينهماّالإ و،امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوةى أنفق الرجل علإذا  : قال،﴾مما آتاه اهللا

  اهللا يقول يف ن إ جعلت فداك :)عليه السالم( قلت للرضا :قال ،الفارسيلقاسم ا أيب عنو

                                                

  . ٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣٣ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٨٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٤(

  . ٤٧ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  . ٦٨٦ ص:تفسري القمي) ٦(



٣٩٣

اك باملعروف مساإلأما  :فقال ، وما يعين بذلك،﴾إحسانتسريح ب أو مساك مبعروفإف﴿ :كتابه

   .)١(ما نزل به الكتابى  فالطالق علإحسانوأما التسريح ب ،حباء النفقةإوى ذفكف األ

   .مور املتعددة من األ)الفقه(  فالالزم ما ذكروه يفّالإ و،اب املثالهذا من ب )فكف( :أقول

  

  الزوج ى مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه عل في فصل

 :قال ،زوجهاى  ما حق املرأة عل:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عن شهاب بن عبد ربه

ا حقها إليهىدا فعل ذلك فقد واهللا أذإ فً، وال يقبح هلا وجها، ويسرت عور�ا،يسد جوعتها، قلت: 

 فيكون يف الشهر عشر مرات ال ،يف كل ثالثة :قال ،فاللحم :قلت ،ًغبا يوم ويوم ال :قال ،فالدهن

ثوبني للشتاء وثوبني  ،ة أثوابأربع ويكسوها يف كل سنة ،والصبغ يف كل ستة أشهر ،أكثر من ذلك

ين أقوت به إف  ويقو�ن باملد،دهن الرأس واخلل والزيت ،ثة أشياءيفقر بيته من ثال أن وال ينبغي، للصيف

 وال تكون فاكهة ،ن شاء تصدق بهإن شاء وهبه وإشاء أكله و فإن ، منهم قوتهإنسان وليقدر لكل ،نفسي

يف ذلك ) ينيلهم(هلم  يسىن أن يكون للعبد عندهم فضل يف الطعام أن  وال يدع،أطعم عياله منهاّ إال عامة

   .)٢(يام هلم يف سائر األ)ال ينيلهم( مل يسن اشيء م

 ،داعي للتكرار ال كتاب النكاح وحيث قد ذكرنا تفصيل النفقة يف ،للرجل الزوج أي )للعبد( :أقول

   . ال اخلصوصية الدائمية،رواية يف بعض فقرا�ا من باب القضية الوقتيةوما يف هذه ال

                                                

  . ١١٧ ص١ ج:سري العياشيتف) ١(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(



٣٩٤

  

  استحباب شراء التحف للعيال  في فصل

 فحملهاحتفة ى من دخل السوق فاشرت :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،ن عباسعن اب

عتق أمن فرح ابنته فكأمنا  فإن ،ناث قبل الذكور وليبدأ باإل،قوم حماويج إىل ل صدقةماحعياله كان كإىل 

ة اهللا أدخله اهللا من خشيى ومن بك ،من خشية اهللاى  ومن أقر بعني ابن فكأمنا بك،مساعيلإرقبة من ولد 

   .)١(جنات النعيم

الباء  )أقر بعني( ،د والرجالاألوالًفهي أضيق ذرعا بالتأخري من  ،ن املرأة عاطفيةأل )ناثباإل( :أقول

ذا أعطي إف ، حاجتهنساناالحتياج يوجب حترك العني هناك وهناك ليجد اإل فإن ،أقر للعني أي لصاقلإل

   .ضاء احلاجةفهو كناية عن ق ،احلاجة قرت العني

  

   النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها يفصل ف

موال يف مجيع وجوه خراج األإوأما الوجوه اليت فيها  : قال،يف حديث )عليه السالم(عن الصادق 

 ،خاصة نفسهى وجوه عل منها سبعة ً،وعشرون وجها ةأربعوافل كلها فناحلالل املفرتض عليهم ووجوه ال

يلزمه فيها من  ومخسة وجوه مما ،وثالثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين ،من يلزمه نفقتهى لومخسة وجوه ع

   .املعروفاصطناع النفقة من وجوه يلزمه ة أوجه مما أربع و،وجوه الصالت

 فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه وخمدمه ،خاصة نفسهى علالنفقة فأما الوجوه اليت يلزمه فيها 

  فبني حنو منزله إليهما حيتاج ومعىن ،حفظه أو محله أو مرمة متاعهى جراء عل من اإل إليهجوعطاؤه فيما حيتا

  الت يستعني �ا من اآل آلةأو 

                                                

  . ٣٤٤ ص:مايلاأل) ١(



٣٩٥

   .حوائجهى عل

 الزم له ،ولده ووالديه وامرأته ومملوكهى  فعل،وأما الوجوه اخلمس اليت جتب عليه النفقة ملن يلزمه نفقته

  .ذلك يف العسر واليسر

 ، واحلج املفروض، فالزكاة املفروضة الواجبة يف كل عام،جوه الثالث املفروضة من وجوه الدينوأما الو

   .بانه وزمانهإواجلهاد يف 

والتنفل يف  ، فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة املؤمنني،وأما الوجوه اخلمس من وجوه الصالت النوافل

  .وجوه الصدقة والرب والعتق

   .)١(قراء الضيف واجبات يف السنةإوالدين والعارية والقرض ضاء ق فربعوأما الوجوه األ

عدم ذكر  )فالزكاة( يقدر ال املمكن منه دون ما أي )يف العسر( ،خربه )فبني( وأمبتد )ومعىن( :اقول

نعم الزكاة  ،عطاء شيء من املال يوجب النموإاللغوي وهو  داخل يف الزكاة باملعىننه أ اخلمس من جهة

خرب  )واجبات( ،تغري فكأ�ا واقفة نه صلة ثابتة الإالوقف ف أي )قوفةوم( ،بلة للخمساالصطالحية مقا

عداد كالتوصيف مل يقصد �ا ألا أن ىخيف مث ال ،هلية التشريعيةإلهي واجبات يف السنة ا أي ، حمذوفأمبتد

   . كما هي الشأن يف التكلم مع العرف،الدقة الفلسفية بل العرفية

  

  كراهة  في فصل

  الواجب في ّ إال ذن زوجهاإمالها بغير  في  المرأةتصرف

 عتق وال مع زوجها يف س للمرأة أمريل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنان

  يف زكاة ّ إال ،باذن زوجهاّ إال صدقة وال تدبري وال هبة وال نذر يف ماهلا

                                                

  . ٨٢ ص:حتف العقول) ١(



٣٩٦

   .)١(صلة قرابتها أو أو بر والديها

ليس  :قال ،ذن زوجهاإري ً �ب من ماهلا شيئا بغ يف املرأة،ناأصحابعن بعض  ، بن دراجعن مجيلو

   .)٢(هلا

ضرورية حق كل بالغ عاقل يف التصرف يف ل ،الكراهةى مثال هذه الروايات علأمنا حتمل إو :أقول

بعض  )هما السالمعلي(ني احلسنني اإلمامويف قصة أمر  ،األول ولذا جرت عليه السرية منذ الصدر ،أمواله

   .غريه من املؤيدات إىل ،ذلكى النساء من أقار�ما بعتق العبيد مع كراهة زوجها شاهد عل

  

  بالنشوز سقوط نفقة الزوجة في فصل

أميا امرأة  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

   .)٣(ترجع هلا حىت  فال نفقةذن زوجهاإخرجت من بيتها بغري 

 ولكم عليهن ً،لنسائكم عليكم حقان إ :قال يف خطبة الوداع إنه )صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

أتني ي وأن ال ،ذنكمإبّ إال ً وال يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه،ال يوطني فرشكمأن حقكم عليهن  ً،حقا

 ،حربمً املضاجع وتضربوهن ضربا غري وهن و�جروهن يفتعضل أن ماهللا قد أذن لك فإن فعلن فإن ،بفاحشة

   .)٤(رزقهن وكسو�ن باملعروففعليكم ذا انتهني وأطعنكم إف

  من اللمس  ،غري الزنا )يوطني( املراد �ا يف قبال )بفاحشة( :أقول

                                                

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٤٢ ص٢ ج:يبالتهذ) ٢(

  . ٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٣٠ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٤(



٣٩٧

   .حرجية له خالء ممن الوالتقبيل والتعري وما أشبه مما يتعارف عند األ

  

  قارب األ يبوين والولد دون باقوجوب نفقة األ في فصل

 ً،مخسة ال يعطون من الزكاة شيئا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد الرمحن بن احلجاج

   .)١(زمون له، وذلك أ�م عياله الم والولد واململوك واملرأةب واألاأل

 :قال ،عليه وتلزمين نفقتهجرب أمن الذي  :قلت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حريزو

الوالدان والولد والزوجة)٢( .  

 بيتيم )عليه السالم(أمري املؤمنني يت أ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيماث بن يعن غو

   .)٣(أقرب الناس منه من العشرية كما يأكل مرياثهبنفقته خذوا  :فقال

   .وكذا ما يأيت من رواية احلليب ،قرينة الروايات احلاصرةاالستحباب بى هذا احلديث حممول عل :أقول

من يلزم الرجل من قرابته ممن  :قلت له : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(الولد والزوجةالوالدان و :قال ،ينفق عليه

خ خ وابن األصغري يعين األوالوارث ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد احلليبو

   .)٥(وحنوه

                                                

  . ١٥٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ٨٩ ص٢ ج:يبالتهذ) ٥(



٣٩٨

  

  قارب استحباب نفقة من عدا المذكورين من األ في فصل

 أو عمتني أو ختنيأ أو من عال ابنتني : قال،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  رفعه،عن زكريا املؤمن

   .)١(ذن اهللاإخالتني حجبتاه من النار ب

 بينما االثنتني حباجة ،طبيعية وال مشقة عرفية هلا الواحدة ن أ من جهةنيكأن خصوصية االثنت :أقول

   .تشويق متزايدإىل 

 ،﴾ومما رزقناهم ينفقون﴿ :تعاىليف تفسريه يف قوله  ) السالمعليه(العسكري بن علي عن احلسن و

رحام هلني وذوي األاألى والصدقات واحلقوق الالزمات وسائر النفقات الواجبات عل من الزكاة :قال

 ،ًمن مل يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القراباتى وكالنفقات املستحبات عل ،مهاتباء واألقريبات واآلال

   .)٢(احلديث سعاف والقرضوكاملعروف باإل

الوارث مثل ى وعل﴿ :سألته عن قوله :قال ،)عليهما السالم(عن أحدمها  ،عن حممد بن مسلمو

   .)٣(الولدى  ما علالوارث مثلى هو يف النفقة عل : قال،﴾ذلك

 ،﴾لكذ الوارث مثلى وعل﴿ : عن قول اهللا)عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل:  قال،الصباح أيب عنو

 وال ،كان هلم عنده شيءن إ ال أدع ولدها يأتيها يضار ولدها :يضار املرأة فيقول أن ال ينبغي للوارث :قال

   .)٤(يقرت عليه أن ينبغي

   .من مال املورث )ءشي( ،عند الوارث أي )عنده( ،م والولدمن األللعائلة  أي )هلم( :أقول

                                                

  . ٢٠ ص١ ج:اخلصال) ١(

  . ٢٣٨ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ١٢١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٣(

  . ١٢١ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(



٣٩٩

  

  مالكها ى وجوب نفقة الدواب المملوكة عل في فصل

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد

   .)١(احلديث مر به إذا عليها املاء ويعرض ،نزل إذا يبدأ بعلفها ،صاحبها خصالى للدابة عل :)وآله

   .كتاب النكاح قد ذكرنا تفصيل حقوق احليوان يف باب النفقات من :أقول

  

  استحباب القناعة بالقليل واالستغناء به عن الناس  في فصل

من رضي من اهللا باليسري من املعاش رضي  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن اهليثم بن واقد

   .)٢(نه باليسري من العملاهللا م

يكون  اليسري حىتبنشاء يف لزوم االكتفاء إ ولعله ،جرالطبيعة املقابلة بني العمل واألى مقتض :أقول

   ً.العمل اليسري كافيا

من هو فوقك  إىل يطمح بصرك أن ياكإ :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عن عمرو بن هاللو

ما متعنا به  إىل وال متدن عينيك﴿ : وقال،﴾ تعجبك أمواهلم وال أوالدهموال﴿ :عز وجلمبا قال اهللا ى فكف

منا كان إ ف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ذكر عيش دخلك شيء فا فإن ،﴾الدنيا ًأزواجا منهم زهرة احلياة

   .)٣(وجده إذا ووقوده السعف قوته الشعري وحلوه التمر

   ،هناك موضوعان :أقول

                                                

  . ١٠٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .٣٧٧ ص:األصول) ٢(

  . ٣٧٧ ص:األصول) ٣(



٤٠٠

   .من الطرق احلالل كما تقدم  والكد والفضيلة يف حتصيل الغىنوجوب السعي :األول

عدم  ًوالأ :هذا يوجب فإن ،له ً راضي النفس قانعا مبا قسمه اهللا تعاىلنسانيكون اإل أن :والثاين

كرب أوهذه من  ،تناول احلرام إىل مر بهال ينتهي األ ًوثانيا ،مل دائم األنسانالسخط من العيش مما جيعل اإل

متصفني �ا كانوا يعيشون يف راحة واطمئنان، ويوم غلبت املادية على  ويوم كان املسلمون ،ل النفسيةالفضائ

   .ًتبعا للشرق والغرب ذهبت تلك الفضيلة اليت كانت حجر الزواية يف الراحة النفسيةاملسلمني 

 : قال،) وآلهصلى اهللا عليه(رسول اهللا  عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سامل بن مكرمو

أغناه اهللا  ومن استغىن،من سألنا أعطيناه)١(.   

 : يقول)عليه السالم(أمري املؤمنني كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

فإن ال يكفيك ن كنت تريد ماإ و،كفيكيأيسرها فيها  فإن كنت تريد من الدنيا ما يكفيكن إ ابن آدم 

   .)٢( يكفيكفيها ال كل ما

كثري مل يكفه من لاّ إال من مل يقنعه من الرزق : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن حممد بن عرفةو

   .)٣(نه يكفيه من العمل القليلإ ومن كفاه من الرزق القليل ف،الكثريّ إال العمل

توراة ابن آدم كن مكتوب يف ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،املقدام أيب عن عمرو بنو

ومن رضي  ، من رضي من اهللا بالقليل من الرزق قبل اهللا منه القليل من العمل،كيف شئت كما تدين تدان

  باليسري من احلالل خفت مؤنته وزكت مكسبته 

                                                

  . ٣٧٧ ص:األصول) ١(

  . ٣٧٨ ص:األصول) ٢(

  . ٣٧٨ ص:األصول) ٣(



٤٠١

   .)١(وخرج من حد الفجور

ه يف العني كانفجار املاء خارج حمل ،االنفجار خارج احلد أي ،املراد بالفجور معناه اللغوي :أقول

   .وحنوها

 أن من أراد :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٢(غريه اهللا أوثق منه مبا يف يد الناس فليكن مبا يف يد يكون أغىن

ه اهللا فهو من من قنع مبا رزق : قال،) السالمماعليه(عبد اهللا أو أيب جعفر  أيب  عن،محزة أيب عنو

   .)٣(الناس أغىن

من رضي من الدنيا مبا جيزيه كان  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،عن حنان بن سدير رفعهو

   .)٤( ومن مل يرض من الدنيا مبا جيزيه مل يكن فيها شيء يكفيه،أيسر ما فيها يكفيه

  

  لم يكن غيرهن إ استحباب الرضا بالكفاف في فصل

من أغبط ن إ :عز وجلقال اهللا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،زدين حممد األب عن بكر

يف  ً وكان غامضا، وعبد اهللا يف السريرة، أحسن عبادة ربه،ًمؤمنا ذا حظ من صالحًعبدا أوليائي عندي 

   .)٥(وقل بواكيهً وكان رزقه كفافا فصرب عليه فعجلت به املنية فقل تراثه ،صابع باأل إليهالناس فلم يشر

   فإن ، هكذانسانن يكون اإليراد مبثل هذا احلديث التشويق أل ال :أقول

                                                

  . ٣٧٧ ص:األصول) ١(

  . ٣٧٨ ص:األصول) ٢(

  . ٣٧٨ ص:األصول) ٣(

  . ٣٧٨ ص:األصول) ٤(

  . ٣٧٩ ص:األصول) ٥(



٤٠٢

منا إو ، عليهاسالموامتداد العمر وما أشبه كلها مما حث اإلى التقوى املعني عل الشهرة النافعة والغىن

 يغتم بأنه منبوذ من قبل اهللا اتفق هكذا بأن مل جيد العالج يف اخلروج عن هذه الدائرة الضيقة فالن إ املراد به

   .ما أشبه ذلك إىل ،املريضالولد حب ذلك أين إ :بكما يقول األ ، بل هو حمبوب لديه،سبحانه

 ىبطو :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)١(ًملن أسلم وكان عيشه كفافا

أوسع ى كان يقدر علن إ  الكفافكذلى على يبق أن فضلاأل أن ال ،ضيقن يف كمل ي أي :أقول

   .وأرفع منه

 العفاف ،ًومن أحب حممدا وآل حممد ،ًاللهم ارزق حممدا وآل حممد :قال يف حديث إنه سنادوباإل

   .)٢(ً وارزق من أبغض حممدا وآل حممد املال والولد،فافكوال

 ،ذلك يف باب الزارعة إىل ملاعوقد تقدم اإل ،كان كثري املال )معليه السال(ًعليا  أن من الواضح :أقول

منا املراد مبثل إو ،داألوالً�م غالبا كانوا كثريي أكما  ،)عليهم الصالة والسالم(خرين ئمة اآلوكذلك بعض األ

الكثرة وبني  ،مر بني الكفاف والعفاف من احلاللذا دار األإف ،هذا احلديث عدم تطلب املال والولد باحلرام

 ،فادة كثرة الضيف إل)كثري الرماد(كصياغة  ،فالعبارة صيغت هلذه اجلهة ،الثاينى  علاألول قدم ،من احلرام

   .فادة معناها اللفظي�ا صيغت إلأال 

قرتت ن إ  حيزن عبدي املؤمن:اهللا يقولن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،البخرتي أيب عنو

  وسعت عليه وذلك ن إ  ويفرح عبدي املؤمن،عليه وذلك أقرب له مين

                                                

  . ٣٧٩ ص:األصول) ١(

  . ٣٧٩ ص:األصول) ٢(



٤٠٣

   .)١(أبعد له مين

 والرواية ،دوام له من حطام الدنيا الزائلة ال ماى ال عل ،مور الواقعيةاألى احلزن والفرح يلزمان عل :أقول

   .املفردات اللغويةى  ال الداللة اللفظية عل،صيغت ملا ذكرناه من اهلدف ً،ن يف سندها ضعفامتت ألن إ

  

  رحاماستحباب صلة األ في صلف

واتقوا اهللا الذي ﴿ :عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن مجيل بن دراج

اهللا أمر بصلتها ن إ ،هي أرحام الناس :فقال :قال ،﴾ًاهللا كان عليكم رقيبان إ رحامتسائلون به واأل

   .)٢(جعلها منهنه أ ىتر  أال،وعظمها

مر املرتبط بنفسه ن األم أي )منه( ،تقطعوها أن واتقوا االرحام ،ختالفوه أن اتقوا منه  أي:أقول

   .سبحانه حيث قار�ا بنفسه

يكون الرجل يصل رمحه فيكون قد بقي  : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن حممد بن عبيد اهللاو

   .)٣( ويفعل اهللا ما يشاء،من عمره ثالث سنني فيصريها اهللا ثالثني سنة

موال ال وتنمي األاألعمصلة االرحام تزكي  :)عليه السالم(جعفر  أبو وقال : قال،محزة أيب عنو

   .)٤(جل يف األئوتيسر احلساب وتنسى وتدفع البلو

ذا كان الفاعل إ ف،العمل املشوب بالعوارض القلبية كاحلسد والبخل وما أشبه ملوث فإن )تزكي( :أقول

   .وتكون مقبولة لديه سبحانهوصفت زكيت  لرمحه ًوصوال

                                                

  .٣٧٩ ص:األصول) ١(

  . ٣٨٣ ص:األصول) ٢(

  . ٣٨٣ ص:األصول) ٣(

  . ٣٨٣ ص:األصول) ٤(



٤٠٤

رحام حتسن اخللق ومتسح الكف صلة األ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،محزة أيب عنو

   .)١(جل يف األئوتطيب النفس وتزيد يف الرزق وتنس

   .بسكون الفاء )النفس( :أقول

 اجلوارح يوم القيامة أول ناطق من :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن يونس بن عمارو

 ومن قطعين يف الدنيا فاقطع اليوم ما ، وصلين يف الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينهنيارب م : تقول،الرحم

   .)٢(بينك وبينه

 كاليد اليت هي جارحة ال ،فهي كاجلارحة لكنها معنوية ،نسانالرحم صفة يف اإل )من اجلوارح( :أقول

   .خارجية

اللهم صل من  :الرحم معلقة بالعرش تقولن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣(ورحم كل ذي رحم :قال أن ىل إ وهي رحم آل حممد،اقطع من قطعين و،وصلين

وقد ذكرنا كيفية جتسمها يف  ،ال والصفاتاألعمكما تتجسم سائر  ،وهذه الصفة تتجسم :أقول

   .بعض الروايات السابقة

الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش ن إ :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،ضيل بن يسارعن الفو

   .)٤( واقطع من قطعيناللهم صل من وصلين :تقول

ار يصلة الرحم وحسن اجلوار يعمران الد :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن احلكم احلناطو

   .)٥(اراألعمويزيدان يف 

  رحام حتسن اخللق ومتسح صله األ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عنو

                                                

  . ٣٨٣ ص:األصول) ١(

  . ٣٨٤ ص:األصول) ٢(

  . ٣٨٤ ص:األصول) ٣(

  . ٣٨٤ ص:األصول) ٤(

  . ٣٨٤ ص:األصول) ٥(



٤٠٥

   .)١(جل يف األئ الرزق وتنسد يفيالكف وتطيب النفس وتز

وتنمي ى ال وتدفع البلواألعمرحام تزكي صلة األ :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،محزة أيب عنو

   .)٢(يف أهل بيته فليتق اهللا وليصل رمحه بب له يف عمره وتوسع يف رزقه وحتئموال وتنساأل

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب ، عنءاذعبيدة احل أيب عنو

ًأعجل اخلري ثوابا صلة الرحمن إ)٣(.  

ة صل ّالإ العمر ًئا يزيد يفيما نعلم ش :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال ، بن عمارإسحاقعن و

جعلها ي سنة فنيعمره ثالثيف د اهللا يزي للرحم فًكون وصوالي فنيالرجل يكون أجله ثالث سن أن  حىت،الرحم

 عل أجلهجي سنة ونياهللا ثالثفينقصه ًكون قاطعا للرحم ي سنة فنيًكون أجله ثالثا وثالثيو ، سنةنيًثالثا وثالث

   .)٤(ثالث سننيإىل 

ين إميسر  يا :قال :قال ،)عليهما السالم( عن أحدمها ،يسرعن م ،ناأصحابعن بعض  ،عن الوشاو

جريت درمهان وكنت أ لقد كنت يف السوق وأنا غالم و،نعم جعلت فداك :قلت ، لبين أبيكًظنك وصوالأل

   .)٥( كل ذلك يؤخرنيأما واهللا لقد حضر أجلك مرت :فقال ،ً وواحدا خاليتًأعطي واحدا عميت

 ،القرابةو فذكروا صلة الرحم ، وحنن مجاعة)عليه السالم(جعفر  أيب ىدخلنا عل : قال،عن ميسرو

  مرة وال مرتني غري قد حضر أجلك  إنه أماميسر يا  :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال

                                                

  . ٣٨٤ ص:األصول) ١(

  . ٣٨٤ ص:األصول) ٢(

  .٣٨٤ ص:األصول) ٣(

  .٣٨٤ ص:األصول) ٤(

  . ١٥٩ ص:يرجال الكش) ٥(



٤٠٦

   .)١(كل ذلك يؤخر اهللا بصلتك قرابتك

  .فال منافاة بينهما ،األولبعد احلديث  )عليه السالم(هذا احلديث صدر عنه  :أقول

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( ول اهللاسقال ر :قال ،)عليهما السالم(عن أبيه  ، جعفر بن حممدعنو

 رمحه قطعيل ن املرءإو ،ثالث وثالثني سنة إىل ثالث سنني فيمدها اهللاّ إال صل رمحه وما بقي من عمرهياملرء ل

جعفر  أبو وكان :نيقال احلس ،أدىن أو ثالث سنني إىل اهللافصريها من عمره ثالث وثالثون سنة  يوقد بق

   .)٢(﴾م الكتابأ وعنده تما يشاء ويثباهللا ميحو ﴿ :ية يتلو هذه اآل)عليه السالم(

   .وبالعكس ،فلما فقد الشرط صار ثالثة ،لكن بشرط والظاهر ثالثون ،الواقع يعلمه اهللا تعاىل :أقول

  

  ًن كان قاطعاإاستحباب صلة الرحم و في فصل

صلى ( النيب ى أتًرجالن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بلغين عن :قال :ل قا، بن عمارإسحاقعن 

يرفضكم ً  إذا:فقال ،عة يل فأرفضهميوقط ّي علًتوثباّ إال أهل بييت أبوان إرسول اهللا يا  : فقال)اهللا عليه وآله

 إذا نكإ ف، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك،تصل من قطعك :قال ،فكيف أصنع :قال ً،اهللا مجيعا

   .)٣( عليهم ظهريعز وجلفعلت ذلك كان لك من اهللا 

 يل ابن عم أصله فيقطعين حىتن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عن عبد اهللا بن سنانو

  وصلته وقطعك وصلكما اهللا  إذا نكإ : قال،أقطعه أن يايإلقد مهمت لقطيعته 

                                                

  . ١٥٩ ص:يرجال الكش) ١(

  . ٢٢٠ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٢(

  . ٣٨٣ ص:األصول) ٣(



٤٠٧

   .)١(ًعاقطعك قطعكما اهللا مجيون قطعته إو ً،مجيعا

كان مطيع فهو سبحانه ال يغضب  إذا ماأ ،مل يكن مطيع إذا يغضب إمنا ن اهللاأل )وصلكما( :أقول

   ً.فيصلكما مجيعا

  

  رحام ولو بالقليلاستحباب صلة األ في فصل

عليه (عبد اهللا  أبو قال :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بن

 وصلة الرحم منسأة ،عنهاى ذ وأفضل ما توصل به الرحم كف األ، رمحك ولو بشربة من ماءصل :)السالم

   .)٢(هل حمبة يف األ،جليف األ

 من احلشائش األرضفبدون تنقية  ،جيايبمل يكن اجلزء السليب مل يكن اجلزء اإل إذا )وأفضل( :أقول

 كفهم عن ذلك �ذا سالم فأراد اإل،ًم بعضا كثريقرباء بعضه أذية األنأل أو ،ميكن زرع النافع فيها الضارة ال

   .التشويق وحنوه

صلوا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

اهللا كان عليكم ن إ رحاماتقوا اهللا الذي تسائلون به واأل﴿ :اهللا يقولن إ ،أرحامكم ولو بالتسليم

   .)٤()٣(﴾ًرقيبا

صلة الرحم والرب ليهونان ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال، بن عمارإسحاقعن و

   .)٥(خوانكم ولو حبسن السالم ورد اجلوابإ فصلوا أرحامكم وبروا ب،احلساب ويعصمان من الذنوب

                                                

  . ٣٨٦ ص:األصول) ١(

  . ٣٨٤ ص:األصول) ٢(

  . ١: سورة النساء )٣(

  . ٣٨٥ ص:األصول) ٤(

  . ٣٨٦ ص:األصول) ٥(



٤٠٨

  

  العيالى استحباب التوسعة عل في فصل

عياله لئال ى يوسع عل أن ينبغي للرجل :قال ،)معليه السال(احلسن  أيب عن ،عن معمر بن خالد

ًحبه مسكينا ويتيما وأسرياى ويطعمون الطعام عل﴿ية  وتال هذه اآل،يتمنوا موته ً سري عيال األ : قال،)١(﴾ً

   .)٢(احلديث سراءه يف السعة عليهمأيزيد  أن زيد يف النعمة إذا الرجل ينبغي

أوسعكم خ (أرضاكم عند اهللا أسبغكم  :قال ،)سالمعليه ال(احلسني  علي بن عن ،محزة أيب عنو

   .)٣(عيالهى  عل)ل

ى صاحب النعمة جيب عليه التوسعة عل :قال : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب عن ابنو

   .)٤(عياله

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمرو بن يزيدو

   .)٥(ذا أمسك عنه أمسكإوسع اهللا عليه اتسع و إذا ،املؤمن يأخذ بآداب اهللا

يوسع  أن ينبغي للرجل :)عليه السالم( احلسن الرضا أبو قال :قالاحلسني،  علي بن عن حممد بنو

   .)٦(عياله لئال يتمنوا موتهى عل

   .يتنعموا مباله من بعده حىت ،ي موتهرثل الي البخنسانأقرباء اإل ًوكثريا ما يتمىن ،هذه من احلكم :أقول

   فمن أنعم ،سراؤهأعيال الرجل ن إ :)عليه السالم( احلسن أبو قال يل : قال،عن مسعدةو

                                                

  . ٨: سورة اإلنسان) ١(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٤ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٥(

  . ٢٤٩ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٦(



٤٠٩

   .)١(تزول النعمة أن مل يفعل أوشك فإن ،سرائهأى اهللا عليه بنعمة فليوسع عل

  

  وجوب كفاية العيال في فصل

ستغلها يف كل أيل ضيعة باجلبل ن إ :)عليه السالم( يب جعفرقال رجل أل : قال،عن حممد بن مسلم

 أبو فقال ،عيايل منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم يف كل سنةى  فأنفق عل،سنة ثالثة آالف درهم

 لسنتهم فقد نظرت لنفسك  إليهلفان تكفيهم يف مجيع ما حيتاجونكانت األن إ :)عليه السالم(جعفر 

   .)٢(يف حياتك مبنزلة ما يوصي به احلي عند موتهووفقت لرشدك وأجريت نفسك 

لف الثالث بل تكفيهم فال تتصدق باأل لفان الكانت األن إ ومفهومه ،)لفانن كانت األإ( :أقول

   .بذله عليهمأ

 ،ىاليد العليا خري من اليد السفل :يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن الربيع بن يزيدو

   .)٣(ل مبن تعوفابدأ

 ،السعي لالرتفاع إىل وهو تشويق ،خذال اآل ،ً دائما املعطينسانيكون اإل أن ىحتريض عل :أقول

وقد سبق  ،زاد تعطي غريهم إذا  مثً،تبدأ بعيالك أوال أن تكون يدك العليا يلزم عليك أن ملا لزم أي )فابدأ(

   .يبدءان بالغري مث بالعيال )ه السالمعلي( وعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب ملاذا كاننه أ اجلواب عن

رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٤( واملنافق يأكل أهله بشهوته،)أهله خ ل(املؤمن يأكل بشهوة عياله  :)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  . ٣٥٢ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٦٤ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٤(



٤١٠

   .)١(يضيع من يعوله أن ًمثاإباملرء ى كف : قال،) السالمعليه(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن ساملو

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،غراب علي بن عنو

ملعون ملعون من ضيع من يعول ،الناسى كله على ملعون ملعون من ألق)٢(.   

أدخل السوق ومعي درهم أبتاع به ن أل :) السالمعليه(احلسني  علي بن قال : قال،محزة أيب عنو

   .)٣(أعتق نسمة أن من  إيل أحب إليهً حلما لعيايل وقد قرموا)دراهم أبتاع �ا خ ل(

   .اللحم إىل هو االشتياق )قرموا( :أقول

ى يكون القيم عل أن من سعادة الرجل : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن معاذ بن كثريو

   .)٤(عياله

   .وا بذلك أكثرؤيتهن وحىت ،يداريهم أكثر حىت :أقول

  

  استحباب الجود والسخاء في فصل

صلى (رسول اهللا ن إ ،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن جعفر  ،عن مسعدة بن صدقة

يه من وخلق ماء عين ، من طينة عذبة،األرض حمبب يف ،السخي حمبب يف السماوات : قال)اهللا عليه وآله

خلق من طينة سبخة وخلق ماء عينيه من ماء  ،نياألرض والبخيل مبغض يف السماوات ومبغض يف ،الكوثر

   .)٥(العوسج

   ،غري العليةنه أ حيث تقدم ،االقتضاء أو لعله كناية عن املشا�ة :أقول

                                                

  .١٦٥ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .١٦٥ ص١ ج:الفروع) ٤(

  .١٧٢ ص١ ج:الفروع) ٥(



٤١١

لعكس خيجل بينما الكرمي با ،وذكر ماء العني من جهة صالفة عني البخيل فال خيجل من رد احملتاج

   .من رده فيسرع يف قضاء حاجته

  ال،السخي احلسن اخللق يف كنف اهللا :قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عن ،عن مهديو

ًنبيا وال وصياوما بعث اهللا  ،يدخله اهللا اجلنة اهللا منه حىتى يتخل  كان أحد من )خ ل ما( وال ً،سخياّ إال ً

من أخرج من ماله الزكاة تامة  :وقال ى،مض يوصيين بالسخاء حىت  أيبزال وما ً،سخياّ إال الصاحلني

   .)١(فوضعها يف موضعها مل يسأل من أين اكتسبت مالك

   .البخيلى  بينما يشدد عل،الكرميى كناية عن التخفيف عل :أقول

 )ه وآلهصلى اهللا علي(النيب  إىل رجلى أت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عبد الرمحن أيب عنو

   .)٢(ًأبسطهم كفا :قال ،ًاإميانالناس أفضلهم أي رسول اهللا  يا :فقال

يوم ى يؤت :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عنو

خلقك ى وسع علأفلم أزل  ّي علرب خلقتين وهديتين فأوسعت يا :فيقول ،احتج :القيامة برجل فيقال

   .)٣(صدق عبدي أدخلوه اجلنة :تعاىل فيقول الرب ،هذا اليوم رمحتك وتيسره ّي علأيسر عليهم لكي تنشرو

 ،قريب من اهللالسخي  :يقول )عليه السالم(احلسن  أبا مسعت : قال،الوشابن علي عن احلسن و

لق بغصن من السخاء شجرة يف اجلنة من تع :ومسعته يقول :قال ،قريب من الناس ،قريب من اجلنة

   .)٤(أغصا�ا دخل اجلنة

ذا كان إ ف،الصفات املعنوية حسنها وقبيحها البد وأن يكون هلا أصل هي مبعث تلك الصفات :أقول

   األصل من تلك الصفة كانت مرتبطة بذلك نسانيف اإل

                                                

  .١٧٢ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٤(



٤١٢

الغرف وحنوها  إىل الشمس متد خيوطها أن بل من قبيل ،يكون ذلك من باب التشبيه أن وال يلزم

يف شجرة  )صلى اهللا عليه وآله(كاليت ذكرها الرسول  ،حاديث وردت يف هذا البابمن األ ومجلة ،نارةلإل

   .غري ذلك إىل ،يف خصوصيات شهر شعبان ،وشجرة الزقوم طوىب

 :)عليه السالم ( البنه احلسن)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،رفعهعبد اهللا  أيب عن أمحد بنو

البذل يف العسر واليسر: قال ،لسماحةبين ما ا يا)١(.   

  .)عليه السالم( صفة نفسية من آثارها ما ذكره )السماحة( :أقول

 شاب سخي مرهق يف الذنوب أحب : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،املدائينجعفر  أيب عنو

   .)٢(اهللا من شيخ عابد خبيلإىل 

   . يثقل بهكأنه يكثر من الذنب حىت أي ،مرهق :أقول

ال تقتل السامري أن ) عليه السالم( ىموس إىل اهللاى أوح : قال،رفعه عن أبيه ،إبراهيم علي بن عنو

   .)٣(نه سخيإف

خربك بشيء أال أ : لبعض جلسائه)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال ،عن مسعدة بن صدقةو

ًاهللا خلق خلقا  فإن ،عليك بالسخاء :فقال ى،بل : فقال،يقرب من اهللا ويقرب من اجلنة ويباعد من النار

حييوهم كما حييي  يم لك إليهى يسعً،وللناس وجها ً،وللخري موضعا ،ًفجعلهم للمعروف أهاللرمحته برمحته 

   .)٤(منون يوم القيامة أولئك هم املؤمنون اآل، ا�دبةاألرضاملطر 

  السخي يأكل من طعام الناس  :الق ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،عن ياسر اخلادمو

                                                

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٤(



٤١٣

   .)١(يأكلوا من طعامه والبخيل ال يأكل من طعام الناس لئال ،ليأكل الناس من طعامه

   .مر جار يف املسكن واملركب وغريمها فنفس األّالإو ،هذا من صغريات حالة السخي والبخيل :أقول

  

  اكمساإلنفاق وكراهة استحباب اإل في فصل

 :ملك ينادي ،ة أمالكأربعالشمس لتطلع ومعها ن إ : قال)عليه السالم(عفر ج أيب  عن،عن جابر

 ً، خلفاً أعط منفقا:وملك ينادي ،قصرأنزع وأ يا صاحب الشر :وملك ينادي ،بشرأيا صاحب اخلري أمت و

   .)٢(األرض ولوال ذلك اشتعلت ،وملك ينضحها باملاء ً، تلفاًوآت ممسكا

 )ينضحها( ،نآ للشمس طلعة وغربة يف كل إذ ً،ملالئكة معها دائماكناية عن كون ا )لتطلع( :أقول

   .والعلم عند اهللا سبحانه ،حراق ففيها قابلية اإلّالإو ،كناية عن التخفيف عن حرار�ا

كذلك يريهم ﴿ : يف قوله تعاىل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عمن حدثه ى،عن عثمان بن عيسو

 مث ميوت فيدعه ملن ،ً طاعة اهللا خبال يفنفقهيهو الرجل يدع ماله وال  : قال)٣(﴾اهللا أعماهلم حسرات عليهم

وقد كان  هو عمل فيه بطاعة اهللا رآه يف ميزان غريه فرآه حسرة فإن ، يف معصية اهللايعمل فيه بطاعة اهللا أو

   .)٤(وجلعز عمل به يف معصية اهللا  كان عمل به يف معصية اهللا قواه بذلك املال حىت فإن ،املال له

ًبه سكينا وقتل ى كمن حصل املال وأعطاه ولده مث اشرت ً،تكون احلسرة عليه ضعفا )قواه( :أقول

   .عطائه املال لهإى يتحسر عل أال ،الناس

                                                

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٧: سورة البقرة) ٣(

  .١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٤(



٤١٤

من أيقن  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن مساعةو

   .)١(باخللف سخت نفسه بالنفقة

  لكن بشرط،)٢(﴾نفقتم من شيء فهو خيلفهأوما ﴿ :قال سبحانه ،نفاق يوجب اخللفاإل فإن :قولأ

   . يف بعض الروايات إليهشارة كما سبقت اإل،نفاق بالقدر املعقوليكون اإلأن 

أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن بعض من حدثه ى،عن عثمان بن عيسو

وجده خيلف اهللا عليه ما أنفق يف دنياه ويضاعف  إذا ومن يبسط يده املعروف : يف كالم له)معليه السال(

   .)٣(له يف آخرته

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،زياد أيب مساعيل بنإعن و

يدي منفقة فخري األ،سائلة ومنفقة وممسكة :يدي ثالثةاأل)٤(.   

حسني أنفق وأيقن باخللف  يا : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،)أمين خ ل(برت أعن حسني بن و

   .)٥(عز وجلأنفق أضعافها فيما يسخط اهللا ّ إال اهللا ينه مل يبخل عبد وال أمة بنفقة فيما يرضإف ،من اهللا

   .الكلية سبيل االقتضاء الى هذا عل :أقول

ينزل اهللا املعونة من  : قال) السالمماعليه(جعفر أو أيب عبد اهللا أيب   إىل رفعه،ذينةأبن  عن عمرو

   .)٦(ومن أيقن باخللف سخت نفسه بالنفقة ،العبد بقدر املؤنة إىل السماء

                                                

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ١(

  .٣٩: أسورة سب) ٢(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٤(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٥(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٦(



٤١٥

هل أنفقت  :له فقال له دخل عليه موىل :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،عن صفوانو

ًأنفق ولو درمها واحدا ،من أين خيلف اهللا عليناف :قال ،ال :قال ،ًاليوم شيئا ً)١(.   

ة أبيات يف أربعة بأربعمن يضمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن معاوية بن وهبو

ن كنت إ واترك املراء و،وأفش السالم يف العامل ،وأنصف الناس من نفسك ً،ختف فقرا أنفق وال :اجلنة

   .)٢(ًحمقا

 املراد به )أفش السالم(و ،حاديثكما تقدم يف األ ،نفاق مبعروففيما كان اإل ً)ف فقراخت وال( :أقول

   .ً ساملا مع نفسه ومع عائلته ومع جمتمعهنسان فيكون اإل،فقط )السالم عليكم( ال ،السلم

  

  تحريم البخل والشح بالواجبات في فصل

عليه  (املؤمنني قال أمري : قال،)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عمري أيب عن ابن

  .)٣(مل يكن هللا يف عبده حاجة ابتاله بالبخلإذا  :)السالم

  . كان اليأس من خريه أي :أقول

 )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  بن عمار، عنإسحاقعن و

  .)٤( أدوى من البخلداءوأي : يف حديث

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهما السالم (عن أبيه ،عن جعفر ،ة بن صدقةعن مسعدو

  ًالنمل وشعبا كدبيب ًهلذا الشح دبيبا ن إ : مث قال، حمق الشح شيءسالمحمق اإل ما :)وآله

                                                

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ٤(



٤١٦

   .)١(كشعب الشرك

 يف غاية نسانمل يكن اإل إذا كذلك البخل يدخل القلب ،اطالعالنمل يدخل بدون  أن فكما :أقول

الشرك يف العقيدة ويف  أن كما ،غري ذلك فله شعب إىل ويف اللسان ويف اجلاه والبخل يف املال ،االنتباه

   .العبادة وهكذاالعمل ويف 

  

  النفقة في استحباب االقتصاد في فصل

لينفق  :)عليه السالم( احلسني علي بن قال : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن بريد بن معاوية

 ،املزيد من اهللا إىل وأقرب ،للنعمةى ذلك أبق فإن ،خرتهالرجل بالقسط وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل آل

   .)٢(وأنفع يف العاقبة

ن إ و،عز وجلالقصد أمر حيبه اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن داود الرقيو

   .)٣(صبك فضل شرابك  وحىت،لشيء ل�ا تصلحإة فطرحك النوا  حىتعز وجلالسرف أمر يبغضه اهللا 

 يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحاب )رجل خ ل(عن بعض  ،ريعم أيب عن ابنو

   .)٥(العفو الوسط : قال)٤(﴾يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴿ :عز وجل

   . والزمه الوسط،فوقه دونه وال ال ،زائدنفاق الإفراط وعدم التفريط ومن عدم اإل ،الزائد )العفو( :أقول

  القصد مثراة والسرف  :)عليه السالم( ؤمننيقال أمري امل : قال،حممد رفعه علي بن عنو

                                                

  .١٧٤ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ٢١٩: سورة البقرة) ٤(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٥(



٤١٧

   .)١(متواة

   .اهلالك مبعىن )ىتو( يوجب اهلالك من )متواة( ،يوجب الثروة )مثرات( :أقول

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ال ق :قال ،)عليه السالم(احلسني  علي بن عن ،محزة أيب عنو

والفقر  فذكر الثالث القصد يف الغىن،ثالث منجيات)٢(.   

 ال أن ضمنت ملن اقتصد :مسعته يقول : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن مدرك بن اهلزهازو

   .)٣(يفتقر

سبيل من  يف  أنفق ما يف يديهًأن رجال لو : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد اللحامو

اهللا حيب ن إ التهلكة وأحسنوا إىل تلقوا بأيديكم وال﴿ :أليس اهللا يقول ،سبيل اهللا ماكان أحسن وال وفق

   .)٥(املقتصدين يعين )٤(﴾احملسنني

   .هذا من باب املصداق :أقول

السرف يورث ن إ بيدع يا :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن أبيه ،عن مروك بن عبيدو

   .)٦(ن القصد يورث الغىنإ و،الفقر

ذا إو ،عليكم فجودوا جاد اهللا تبارك وتعاىلإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،فاعةرعن و

   .)٧(والجتاودوا اهللا فهو أجود ،أمسك عنكم فأمسكوا

نه أ فهو مع ،كم تغالبونه يف اجلودفكأن ،جتودوا أكثر من جود اهللا تعاىل ال أي )جتاودوا وال( :أقول

   .د أمر بالقصداجو

                                                

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٣(

  . ١٩٥: رة البقرةسو) ٤(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٥(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٦(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٧(



٤١٨

 وما ،الرفق نصف العيش :يقول )عليه السالم(ى احلسن موس أبا مسعت : قال،بن بكرى عن موسو

   .)١(عال امرؤ يف اقتصاد

وتذهب فكأنه  يال فجملة من املعايشة تذوإو ،الرفق إىل  مع الناس حباجةنسانمعايشة اإل فإن :أقول

   .العنيف ال جيد كل العيش احلسن بل بعضه فإن ،واملراد به العريف ال اهلندسي ،نصف

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن سنانو

   .)٢(ومن بذر حرمه اهللا ،اقتصد يف معيشته رزقه اهللا

 ال أن ضمنت ملن اقتصد : يقول)عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت : قال، بن ميمونإبراهيمعن و

   .)٣(يفتقر

يسألونك ماذا ينفقون ﴿ :سألته عن قوله : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مجيل بن دراجو

   .)٥(العفو الوسط : قال،)٤(﴾قل العفو

 ماذا ينفقون قل يسألونك:  عن قوله)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن عبد الرمحنو

ًأنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما إذا الذين:  قال)٦(العفو
نزلت هذه بعد :  قال،)٧(

  .)٨( هي الوسط،هذه

يسألونك ماذا ينفقون ﴿ : يف قوله) السالمماعليه(جعفر  أيب عنأو عبد اهللا  أيب عن ،وعن يوسف

   .)١٠(الكفاف : قال،)٩(﴾قل العفو

  يكفي ال أكثر وال  ما أي ،املنفق إىل يعين بالنسبة )الكفاف( :لأقو

                                                

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .٨ ص١ ج:اخلصال) ٣(

  . ٢١٩: سورة البقرة) ٤(

  .١٠٦ ص١ ج:تفسري العياشي) ٥(

  . ٢١٩: سورة البقرة) ٦(

  . ٦٧: سورة الفرقان) ٧(

  .١٠٦ ص١ ج:تفسري العياشي) ٨(

  . ٢١٩: سورة البقرة) ٩(

  .١٠٦ ص١ ج:تفسري العياشي) ١٠(



٤١٩

   .أقل

  

  سرافإفيما أصلح البدن ليس نه أ  فيفصل

نا إ :قال له إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحاب عن بعض ،العزيز  بن عبدإسحاقعن 

 وقد ،فنتدلك بالدقيق ،�ا من النورةيكون معنا خنالة نتدلك  حرام فنطلي فالكون يف طريق مكة فنريد اإلن

ليس فيما أصلح البدن  :قال ،نعم :قلت ،سرافافة اإلخمأ :قال ،دخلين من ذلك ما اهللا أعلم به

 ،سراف فيما أفسد املال وأضر بالبدناإل إمنا ،ين رمبا أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك بهإ ،سرافإ

اخلبز  :قال ،فما القصد :قلت ،غريهى ت تقدر علنوأ ،لحأكل اخلبز وامل :قال ،ارتقفما اإل :قلت

   .)١( مرة هذا ومرة هذا، واخلل والسمن واللنب،واللحم

فراد ختتلف يف  فالزمان واملكان والشرائط واألّالإو ،هذا من باب املثال يف ذلك الوقت :أقول

   .اخلصوصيات

  

  عدم السرف والتقتير في فصل

ما  : فقال،العيالى عن النفقة عل )عليه السالم( األولاحلسن  أبا سألت : قال، بن أبانعبد اهللاعن 

   .)٢(قتارسراف واإلاإل :بني املكروهني

  ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قاال ،) لة خ( يعفور ويوسف بن عمار أيب عن ابنو

                                                

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٢(



٤٢٠

   .)١(مع االسراف قلة الربكة

   .سراف يذهب به واإل،مالربكة معناها الثبات والدوا فإن :أقول

أنفقوا مل  إذا والذين﴿ :عز وجليف قول اهللا  )عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن حممد بن سنانو

 ،املقرت قدرهى املوسع قدره وعلى  عل،القوام هو املعروف : قال،)٢(﴾ًيسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما

   .)٣(ما آتاهاّ إال ً اهللا نفسايكلفال  ،قدر عياله مؤنته اليت هي صالح له وهلمى عل

 أحدهم كان ،يستجاب هلم ة الأربع :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عاصم أيب عن عمارو

   .)٤(أمل آمرك باالقتصاد :فيقول ،رب ارزقين يا :فأفسده يقولمال له 

ن السرف أمر إو ،حيبه اهللالقصد أمر ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعن داود الرقو

   .)٥(يبغضه اهللا

 ،بني املكروهني : فقال،اليالعى  النفقة عل يف)عليه السالم(استأذنت الرضا  :قال ،العياشيعن و

أنفقوا مل يسرفوا  إذا والذين : فقال،تارقسراف وكره اإلاهللا كره اإلن إ :قال ،أعرف املكروهني ال :قلت

ًقواماومل يقرتوا وكان بني ذلك 
)٦()٧(.   

   .نفاقذنه يف كيفية اإلإطلبت  أي ،استأذنت :أقول

  

  استحباب صيانة العرض بالمال في فصل

   يف )عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،عن معمر رفعه ،بن عليعن حممد 

                                                

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ١(

  . ٦٧: سورة الفرقان) ٢(

  .١٧٨ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .١٧٨ ص١ ج:الفروع) ٤(

  .٢٦٢ ص٧ ج:وسائل الشيعة) ٥(

  .٢٩ ص١ ج:اخلصال) ٦(

  . ٦٧: سورة الفرقان) ٧(



٤٢١

   .)١(أفضل الفعال صيانة العرض باملالن إ :بعض خطبه

من  أو ،يسكت سيء اللسان عن السوء به املال حىت ييعط نساناإل أن قبيلسواء كان من  :أقول

 ،دروهركب الدابة املبتورة از إذا ً مثال،اليعاب يف ا�تمع ونه حىتؤقبيل صرف بعض املال لشأن من ش

   .ذلك غري إىل ، بهىكثر الكرتاء الدابة الصحيحة لئال يزدرفيعطي املال األ

 احلسن  إليهكتب :قال )عليه السالم(احلسني يف أخبار  ،)كشف الغمة( يفى عيس علي بن عنو

   .)٢(العرض يأنت أعلم مين بأن خري املال ما وق : إليه فكتب،عطاء الشعراءإى يلومه عل )عليه السالم(

حكام يبينون األ كانوا قد )عليهم السالم(�م إف ،للتعليم )عليه السالم( اإلمامكان كتاب  :أقول

 )عليه السالم( اإلمام ورمبا كان ،من الفعال مما يوجب ظهور احلكم للطرف وقد يبينونه بكيفية ،بالكالم

 يف بعض نساناإل فإن ،ليظهر له جوابه) عليه السالم(احلسني ى عالم من كان يستشكل علإأراد بالكتابة 

   .منا يفعل ما يظهر اجلواب عن نفس املستشكل عليهإيريد اجلواب املباشر و حيان الاأل

  سراف والتقتيرحد اإل في فصل

أنفقوا  إذا والذين﴿ :تعاىل يف قول اهللا تبارك و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن سنانعبد اهللاعن 

 :تعاىلوعن قوله  ً، فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا،)٣(﴾ًمل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما

يف ى صابع ويبقالقوام ما خيرج من بني األ :وقال ،هكذا : فبسط راحتيه وقال)٤(﴾وال تبسطها كل البسط﴿

  الراحة منه 

                                                

  .١٧٦ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٨٤ ص:كشف الغمة) ٢(

  . ٦٧: سورة الفرقان) ٣(

  . ٢٩: سورة اإلسراء) ٤(



٤٢٢

   .)١(شيء

الغين ينفق ن إ ،رب فقري هو أسرف من الغين : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٢(ويتأ ينفق من غري ما ريوالفق ،ويتأمما 

وآتوا حقه ﴿ :عز وجل عن قول اهللا ) السالمعليه(عبد اهللا  أبا سأل رجل :قال ،عن هشام بن املثىنو

وكان له  ـ مساه ـ نصاريكان فالن بن فالن األ : فقال،)٣(﴾حيب املسرفني ال إنه تسرفوا يوم حصاده وال

   .)٤(ًذلك سرفا  فجعل اهللا تعاىل،هو وعياله بغري شيءى أخذ يتصدق به ويبق إذا حرث وكان

 وال جتعل يدك مغلولة﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمر بن يزيدو

ًعنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسوراإىل     .)٦(حسار الفاقةاإل : قال،)٥(﴾ً

وهو  ومنه ،)حسره( يف حال ضيق من أي ً)حمسورا( ،وعند اهللا تعاىل عند الناس ً)ملوما( :أقول

   .بالنتيجة )سالمعليه ال( اإلماممنا فسر إو )٧(حسري

 مكتل فيه متر فمأل إىل  فقام، فجاء سائل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند : قال،عن عجالنو

مث جاء  ، مث جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، مث جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله،يده فناوله

يسأله أحد من الدنيا   كان ال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ : مث قال،ياكإاهللا رازقنا و :آخر فقال

  فقل،ليس عندنا شيء قال فإن ، فاسأله إليهانطلق :ً امرأة ابنا هلا فقالت إليه فأرسلت،أعطاهّ إال ًشيئا

  القصد ى فأدبه اهللا عل ،)فأعطاه :ىخرأويف نسخة ( ، إليهبهى فأخذ قميصه فرم :قال ،أعطين قميصك

                                                

  .١٧٨ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . ١٤١: سورة األنعام) ٣(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ٢٩: سورة اإلسراء) ٥(

  .١٧٨ ص١ ج:الفروع) ٦(

  . ٤: سورة امللك) ٧(



٤٢٣

ًتبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا عنقك وال إىل دك مغلولةوال جتعل ي :فقال ً)١()٢(.   

  فقد تقدم،مةً لكن نبهه اهللا سبحانه منهجا لألً،يثاراإ )صلى اهللا عليه وآله(كان عمل الرسول  :أقول

اس ما سائر النأ ،مبقومات خاصةّ إال ميكن النهوض ال إذ ،ائر الناهض غري حال من ليس كذلكثحال الأن 

 وال )صلى اهللا عليه وآله(ل ولذا مل يرتك الرسو ،القوانني الطبيعية يف احلياة االجتماعيةى ميشوا عل أن فالالزم

   .حني املوت إىل نفاقات وما أشبهتلك اإل )عليه السالم(علي 

ن همع وسعة حكومته وكثرة ما كان يأتيه من املال ودرعه ر) صلى اهللا عليه وآله(وقد تويف الرسول 

كان رئيس أكرب دولة نه أ ىعل )عليه السالم(وعلي  ،ًجل الشعري الذي استقرضه قوتا لعيالهعند يهودي أل

يف عامل ذلك اليوم واملال يأتيه كالسيل وكان هو بنفسه صاحب أموال كثرية من مزارعه وعيونه اليت أحدثها 

 ذلك من ريغ إىل ،املليونرباع أثة قارب ثاليًمات وقد كان مقروضا ما  ،عن اخلالفة الظاهرةه عدُزمان ب

 أن يلزمنه أ فادةإل )صلى اهللا عليه وآله(استشهد بقصة الرسول  إمنا )عليه السالم( اإلمامو ،قصههما الكثرية

   .)٣(الرابعيعمل كالعادي ولذا مل يعط 

 إذا والذين﴿ :ية هذه اآل)عليه السالم(عبد اهللا  أبو تال : قال،حولامللك بن عمرو األ عن عبدو

هذا  :فقبضها بيده فقالى  حصنمقبضة فأخذ  : قال،)٤(﴾ًماا ذلك قوأنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني

 مث أخذ ،سرافهذا اإل :كفه كلها مث قالى وأرخى خرأمث أخذ قبضة  ،االقتار الذي ذكره اهللا يف كتابه

   .)٥(هذا القوام :بعضها وأمسك بعضها وقالى رخأفى خرأقبضة 

                                                

  . ٢٩: اءسورة اإلسر) ١(

  .١٧٨ ص١ ج:الفروع) ٢(

  . هذا حبسب ما ورد يف الوسائل، أما حبسب نسخة الكايف فلم يعط اخلامس) ٣(

  . ٦٧: سورة الفرقان) ٤(

  .١٧٧ ص١ ج:الفروع) ٥(



٤٢٤

  

  آداب المائدة 

  كل كراهة كثرة األ في فصل

من ى البطن ليطغن إ ،حممد أبا يا :قال يل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن

   .)١( بطنهامتأل إذا اهللا إىل وأبغض ما يكون العبد ،خف بطنه إذا رب ما يكون العبد من اهللاق وأ،أكله

   .)٢(كل مكروهكثرة األ : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،بصري أيب عنو

سيكون من بعدي  : يف كالم له)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن عمرو بن مشر رفعهو

   .)٣(معاءأ يأكل املؤمن يف معاء واحد ويأكل الكافر يف سبعة ،مسنة

كالسبعني  لفاظ الكثرةأعدد بل من والسبع ليس من باب ال ،كل وكثرتههذا كناية عن قلة األ :أقول

   .)٤(﴾ن تستغفر هلم سبعني مرةإ﴿ :كما قرر يف آية ،وما أشبه

                                                

  .١٥٧ ص١ ج:الفروع) ١(

  .١٥٧ ص١ ج:الفروع) ٢(

  .١٥٧ ص١ ج:الفروع) ٣(

  .٨٠اآلية : سورة التوبة) ٤(



٤٢٥

بئس  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

   .)١(ونعظ شديد ،وبطن رغيب ،الدين قلب خنيبى العون عل

بعض الناس حيث إن  )شديد( ،كل الزائديرغب يف األ )رغيب( ،س لهيطلب ما لي )خنيب( :أقول

   .نفسهم يف املالمسة باملرغبات من املأكل وما أشبهأيرغبون 

  .كلاهللا يبغض كثرة األن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صاحل النيليو

ذا أكل أحدكم إ ف،يم �ا صلبهكلة يقأليس بد البن آدم من  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال

وال تسمنوا تسمن اخلنازير  ،وثلث بطنه للنفس ،للشرببطنه وثلث  ،ًطعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام

   .)٢(للذبح

رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،عمري أيب عن حممد بنو

   .)٣(معاءأواملنافق يأكل يف سبعة  ،معاء واحداملؤمن يأكل يف  :)صلى اهللا عليه وآله(

الناس قصدوا يف الطعم  أن لو :يقول )عليه السالم(احلسن  أبا مسعت : قال،إبراهيمعن عمرو بن و

   .)٤(العتدلت أبدا�م

عليه (بن زكريا  بليس ليحىيإظهر  :قال ،)عليه السالم (عبد اهللا أيب نع ،عن حفص بن غياثو

صيب أهذه الشهوات اليت  :فقال ،ما هذه املعاليق : فقال له حيىي،يه معاليق من كل شيءذا علإ و)السالم

  رمبا شبعت  :فقال ،هل يل منها شيء :فقال ،�ا ابن آدم

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .٧ ص٢ ج:اخلصال) ٣(

  .٤٣٩ ص:احملاسن) ٤(



٤٢٦

 أن ي علهللا :بليسإوقال  ً، بطين من طعام أبداال أمأل أن ي علهللا : قال،والذكر فشغلناك عن الصالة

ًال أنصح مسلما أبدا ً، عليه السالم(عبد اهللا أبو  مث قال(: ال  أن جعفر وآل جعفرى  هللا عل،حفص يا

   .)١(ًال يعملوا للدنيا أبدا أن جعفر وآل جعفرى وهللا عل ً،وا بطو�م من طعام أبداؤميل

ذا أراد جر الزناة علق إف ،بليسإيف معاليق  ،هوالقمار كل بصور واخلمر كالزنا صورت الشهوات :أقول

  .م ووسوس يف قلو�م إليهحببه أي ،رتبط بالزنا وهكذا�م املعالق امل

اهللا حيث إن  ،خرةمستهم لآلنومهم وأكلهم ومال فتكون كل أعماهلم حىت )يعملوا للدنيا أن ال(

   .سبحانه أمر بكل ذلك

   .)٢(كلاهللا يبغض كثرة األن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صاحل النيليو

   .)٣(كل مكروهكثرة األ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رعن يونس بن عماو

   .)٤(ىشبع طغ إذا البطنن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ني بن املختاروعن احلس

اهللا يبغض البطن ن إ :)عليه السالم( احلسن أبو قال : قال، عنه،عمن ذكره أو ،عن بشري الدهانو

   .)٥(شبع يالذي ال

 ،من أكلهى  ليطغنالبدن ‘ حممد أبا يا :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،بصري أيب عنو

   إذا اهللا إىل وأبغض ما يكون العبد ،جاع بطنهإذا اهللا  منالعبد وأقرب ما يكون 

                                                

  .٤٣٩ ص:احملاسن) ١(

  .٤٤٦ ص:احملاسن) ٢(

  .٤٤٦ ص:احملاسن) ٣(

  .٤٤٦ ص:احملاسن) ٤(

  .٤٤٦ ص:احملاسن) ٥(



٤٢٧

   .)١( بطنهامتأل

  

  الشبعى كل عل واأل،كراهة الشبع في فصل

شبع إذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عبيدة أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن ابن بكري

   .)٢(ىالبطن طغ

رسول اهللا  إىل ما كان شيء أحب : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل وغريهو

ًيظل جائعا خائفا يف اهللا أن  من)صلى اهللا عليه وآله( ً)٣(.   

 ،ًضرارا نفسية وجسديةألكثرة اجلوع  فإن ، الضاراملراد اجلوع غري أن من الواضح ً)جائعا( :أقول

   .فراط والتفريط مسألة التوسط بعدم اإلًأيضايأيت يف هذا املقام نه أ واحلاصل

 أو ، املصلحنسان وذلك مبعث خوف اإل،نساناإلى ثارة أهله علإتقومي الباطل يوجب  فإن ً)خائفا(

 ، نفسه عاطفة اخلوف خافثار يفأ إذا نساناإل  فإن، من ذلك ومن اخلوف من عذاب اهللا سبحانهاألعم

أثار  إذا نساناإل فإن عاطفة اخلوف كعاطفة احلزن فإن ،ايلييفعلون ذلك يف الل )عليهم السالم(كما كانوا 

الصورة موجودة  أن ال مل يبك معإو ى،حزن وبك ًمثال )عليهم السالم( الطفوفى قتلى فسه احلزن علن يف

   .حلالنيكال اى  خمزن ذهنه عليف

   .)٤(الشبع يورث الربصى كل علاأل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن سنانو

                                                

  .٤٤٦ ص:احملاسن) ١(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .١٢٩ ص:الروضة) ٣(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٢٨

، )عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (بن حممد ن جعفرع ،عن محاد بن عمرو وأنس بن حممدو

ى كل علاأل ً،ة يذهنب ضياعاأربع علي يا :قال ،)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية

   .)١(والصنيعة عند غري أهلها ،والزرع يف السبخة ،والسراج يف القمر ،الشبع

 ً،أيضاالسراج  إىل  يف الليلة املقمرةنسانًكثريا ما حيتاج اإل إذ ، إليهًمل يكن حمتاجا إذا )السراج( :أقول

حاديث استحباب صنع اخلري مع أهله ومع غري ن األم ال تقدم يف مجلةإو ً،مل يكن جائزا فيما )والصنيعة(

   .أهله

 )عليه السالم(وكان  :يف حديث قال )عليه السالم(عن الرضا  ،السالم بن صاحل اهلروي عن عبدو

   .)٢(خفيف الطعم ،كلخفيف األ

   .بشكل واحد )عليه السالم(مثال يقتنع  ً،كيفا )الطعم( ً،كما )كلاأل( :أقول

 )عليه السالم(عن أبيك ى حديث يرو :)عليه السالم( قلت للصادق : قال،معن العيص بن القاسو

 ما أكل رسول ،ال:  فقال، أهو صحيح،قط  من خبز بر)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا شبع  ما :قالنه أ

   .)٣(شبع من خبز شعري قط وال ،قط خبز بر )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال، )عليهم السالم(آبائه  عن ،هعن أبي ،بن جعفرى عن موسو

   .)٤(الشبع يورث الربصى كل علاأل :)وآله

علمك أال أ :)عليه السالم(  للحسن)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،صبغ بن نباتةعن األو

تقم عن  وال ،وأنت جائعّ إال الطعامى ال جتلس عل: بلى، قال :قال ، خصال تستغين �ا عن الطبأربع

  ذا منت إو ،د املضغّوجو ،وأنت تشتهيهّإال الطعام 

                                                

  .٣٤١ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  .٢٧٦ ص:األخبار عيون )٢(

  .١٩٢ ص:مايلاأل) ٣(

  .٣٢٤ ص:مايلاأل) ٤(



٤٢٩

   .)١(ذا استعملت هذا استغيت عن الطبإف ،اخلالءى عرض نفسك علأف

   .سبيل الغلبة ال الكليةى فهي عل ،مورمراض من ترك هذه األاملراد كثرة األ :أقول

ًأكثر الناس شبعا يف الدنيا ن إ : قال،)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا عن  ،عن سلمان الفارسيو

   .)٢(الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر إمنا سلمان يا ،اآلخرةًأكثرهم جوعا يف 

   .تقدم الكالم حول وجه ذلك :أقول

بين اسرائيل ال  يا :ًخطيبا فقال) عليهما السالم(بن مرمي ى قام عيس : قال،حديد رفعه علي بن عنو

ونسيتم شبعتم غلظت رقابكم ومسنت جنوبكم  إذا نكمإف ،ذا جعتم فكلوا وال تشبعواإ و،واجتوع تأكلوا حىت

   .)٣(ربكم

  

  كراهة الجشأ  في فصل

  واستحباب حمد اهللا عنده وكراهة التخمة

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال أبوذر : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

   .)٤(ً يف الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامةًأطولكم جشأ :)وآله

يكون  كما قد ،الطعام ال من املرضى دخال الطعام علإاملراد اجلشأ من الشبع و )اجلشأ( :أقول

   ً.أحيانا

ترفعوا  جتشأمت فالإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   جشأكم

                                                

  .١٠٩ ص١ ج:اخلصال) ١(

  .٢٢١ ص:أمايل الشيخ) ٢(

  .٤٤٧ ص:احملاسن) ٣(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٣٠

   .)١(السماءإىل 

   . أدبءنه نوع سوإف :أقول

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا مسع  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ويف حديث آخر :قال

ًطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا يف أ فإن ، جشائكنقصر مأيا عبد اهللا  : فقال، يتجشأًرجال ً

   .)٢(الدنيا

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  :قال، )عليهما السالم(ن أبيه ع ،عن جعفر ،عن مسعدة بن صدقةو

 أحدكم أذا جتشإ نعمة من اهللا فأواجلش ،بزق إذا السماء وال إىل جتشأ أحدكم فال يرفع جشأهإذا  :)وآله

   .)٣(فليحمد اهللا عليها

   .رياح الضارةاألاجلشأ يوجب خروج  فإن )فليحمد اهللا( السماء، إىل يرفع بزاقه فال) إذا بزق( :أقول

ى احلمّ إال كل داء من التخمة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عمن ذكره، سناننعن ابو

   .)٤(�ًا ترد وروداإف

املعدة بيت ( سبيل الكثرة من بابى عل )كل داء( أن كما ،بسبب الشمس وحنوهى املراد احلم :أقول

   ).الداء

 من بطن عز وجلاهللا  إىل ما من شيء أبغض : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،اجلارود أيب عنو

   .)٥(ءمملو

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٤٤٧ ص:احملاسن) ٢(

  .٢٢ ص:سنادقرب اإل) ٣(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٣١

  

  يستتبع ولده أن طعام لم يجز إلى يمن دع أن  فيفصل

 ،طعام فال يتبعن ولده إىل دعي أحدكمإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،السكوينعن 

ًفعل أكل حراما ودخل عاصيان إ نهإف ً)١(.   

 ً،مستصحبا مل يدع هكذا ألنه ً)دخوله عاصيا(و ،مل يعلم برضاية املضيف إذا راد بذلك ماي :أقول

   .فدخوله عصيان

  

ًكل متكئا ومنبطحا وكراهة التشبه بالملوككراهة األ في فصل ً  

صلى اهللا عليه (رسول اهللا كل أما  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن معاوية بن وهب

   .)٢(احلديث عز وجلًقبضه تواضعا هللا أن  إىل نذ بعثه اهللاً متكئا م)وآله

) صلى اهللا عليه وآله(كل نيب اهللا  أما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،خنيس بن ىعلعن املو

   .)٣(نفعل أن نستطيع يتشبه بامللوك وحنن ال أن وكان يكره ،عز وجل منذ بعثه اهللا ئوهو متك

مقومات كثرية  إىل حيتاجوالثورة الذي يف حال التغيري  أن ذكرناه من الوجه هو ما )ال نستطيع( :أقول

عنهم رادة مثل ذلك إعدم  ىنالتعاجز بل مبع فعدم االستطاعة ليس مبعىن ،ن استطاعإو هريتراد من غ ال

   .يةاألولمنا املراد منهم العمل حسب القوانني إو ،)عليهم السالم(

  وال ، ال : قالًا، عن الرجل يأكل متكئ)عليه السالم(عبد اهللا ا  أبسألت : قال،عن مساعةو

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:عالفرو) ١(

  .١٦٤ ص:الروضة) ٢(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٣٢

   .)١(ًمنبطحا

 فدعاين :قال أن ىلإ...  ذات يوم)عليه السالم(جعفر  أيب ىدخلت عل : قال،عن حممد بن مسلمو

  رأته عني يأكل وهو)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ىحممد لعلك تر يا : فلما فرغ قال،طعامهإىل 

منذ بعثه  ئرأته عني يأكل وهو متك ال واهللا ما :نفسه فقالى عل مث رد ،قبضهأن  إىل منذ بعثه اهللا ئمتك

أن  إىل  منذ بعثه اهللاأيامشبع من خبز الرب ثالثة نه أ ىحممد لعلك تر يا :مث قال .قبضهأن  إىل اهللا

 ،قبضهأن  إىل  متوالية منذ بعثه اهللاأيامالثة ال واهللا ما شبع من خبز الرب ث :نفسه مث قالى مث رد عل ،قبض

 ،كلأن يأكل أل رادأ فلو ،بللقد كان جييز الرجل الواحد باملائة من اإل ،جيد كان ال إنه :قولأ ين الإما أ

عد اهللا له أينقص مما  أن  ثالث مرات خيريه من غرياألرضاتيح خزائن فمب )عليه السالم(تاه جربئيل أولقد 

كلة أويأكل  ،ن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبدإو :قالأن  إىل  فيختار التواضع هللاً،يئايوم القيامة ش

   .)٢(هله فيأكل اخلبز والزيتأ إىل  ويرجع،الرب واللحم ويطعم الناس خبز ،العبد

   .)عليه السالم( طالب علي بن أيب يعىن )صاحبكم( :أقول

هل كان  : فقال،نا حاضرأ و)عليه السالم(هللا عبد ا أبا سأل بشري الدهان : قال،خدجية أيب عنو

صلى اهللا (رسول اهللا كل أما  :فقال ،يسارهى ميينه وعلى ً يأكل متكئا عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

ً تواضعا :قال ،ذاك ومل : قلت، ولكن كان جيلس جلسة العبد،مشالهى عل ميينه والى ً متكئا عل)عليه وآله

   .)٣(عز وجلهللا 

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كل أ ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن زيد الشحامو

  ًمتكئا منذ 

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .١٢٩ ص:الروضة) ٢(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٣٣

عز  هللا ًتواضعا :قال ،ومل :قلت ،كلة العبد وجيلس جلسة العبدأكان يأكل  ،قبض بعثه اهللا حىت

   .)١(وجل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كل أما  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن كليبو

   .)٢(ًمتكئا قط وال حنن

 وال ،ال :قال ً،عن الرجل يأكل متكئا سألته : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣(بطنهى ًمنبطحا عل

ولعله اختلفت  ،درجا�ا عالأسوة يف أ ألنه نفسهى كان يشق عل )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  :أقول

 وما يف بعض الروايات ،الشعريأكل خبز الرب و يف املدينة عن مكة من جهة )صلى اهللا عليه وآله(حاله 

ال  ماى  حيمل عل،أياممل يأكله ثالثة نه أ مناآلخر وما يف بعضها  ،قط الربمل يأكل خبز نه أ املتقدمة من

   .واهللا العامل ،قبل البعثة وبعدها وأ ،حوال مكة واملدينةأمن اختالف  ،اآلخرحدمها أينايف 

  

  كل وقت األاألرضى وضع اليد عل عدم كراهة في فصل

 أبو  فوضع، يأكل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كان عباد البصري عند : قال،عن الفضيل بن يسار

لى اهللا ص(رسول اهللا  أن ما تعلمأصلحك اهللا أ :فقال له عباد ،األرضى  يده عل)عليه السالم(عبد اهللا 

عادها فقال له أف ،كلأ فرفعها مث ً،أيضا فقال له ً،أيضاعادها أمث  ،فرفع يده فأكل ،عن ذاى  �)عليه وآله

  ى � واهللا ما ال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال لهً،أيضاعباد 

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٤٥٨ ص:احملاسن) ٢(

  .٤٥٨ ص:احملاسن) ٣(



٤٣٤

   .)١( عن هذا قط)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

ولعل السر ما  ،)صلى اهللا عليه وآله( ً عبادا مث بني له عدم �يهًالوأ ىجار )عليه السالم( اإلمام :أقول

منا إو ، ممن ليس كذلكًصالح البالد وتغيري العباد يفعل ما ليس مطلوباإالناهض الذي يريد  أن تقدم من

   .االستثنائية عليه السري حسب القوانني الطبيعية ال

ى كلت فاعتمد علأإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، بن القاسم اجلعفريعبد اهللاعن و

   .)٢(يسارك

نا أرآين عباد بن كثري البصري و : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد الرمحن بن احلجاجو

ال  :فقلت ،هذا ملكروهن إ) عليه السالم(عبد اهللا  أبا يا : فقال،عد�اأف ، فرفعهااألرض على معتمد يدي

   .)٣( مبكروههو واهللا ما

  

  يأكل أكل العبد نسان أن يستحب لإلنه أ  فيفصل

  ويجلس جلوس العبد

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن هارون بن خارجة

   .)٤(عبدنه أ يأكل أكل العبد وجيلس جلسة العبد ويعلم

 ،ال ينشر نفسه أن وجلوس العبد، حالة من التواضعى علن ال يتكي بل يكون  أكل العبد هوأ: أقول

  . ناداه سيده إذا حالة االستعداد للقيامى بل يكون عل

  

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٤٤١ ص:احملاسن) ٢(

  .٤٤١ ص:احملاسن) ٣(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٣٥

رسول اهللا مرت امرأة بذية ب : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن احلسن الصيقلو

كل العبد أنك تأكل إ حممد يا :فقالت ،احلضيضى  وهو يأكل وهو جالس عل)صلى اهللا عليه وآله(

   .)١(احلديث عبد مينأوأي عبد  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا هلا  :فقال ،وجتلس جلوسه

كان أكثر من مجيع الناس من جهة تفضل اهللا عليه فتكون  )صلى اهللا عليه وآله(نه إف )عبدأ( :أقول

   .كثرأعبوديته 

كل أ يأكل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن جابرو

   .)٢(ضياحلضى وينام عل ،احلضيضى وكان يأكل عل ،لس جلسة العبدجيو ،العبد

صلى اهللا ( النيب عن ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الرضا ،عن العباس بن هاللو

 ً،وركويب احلمار مؤكفا ، مع العبداحلضيضى كل علاأل :املمات دعهن حىت أمخس ال : قال)عليه وآله

   .)٣(الصبيان لتكون سنة من بعديى  والتسليم عل،ولبسي الصوف ،وحليب العنز بيدي

   .هل الرتف والتنعمأخشن وحار خالف لباس  ألنه )الصوف( :أقول

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بن مجيع عن عمروو

   .)٤(األرضيأكل ب

ى ويضع يده عل ،لس جلسة العبدجيكان إنه  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خدجية أيب عنو

   ، كان يأكل هكذا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :وقال ،صابعأويأكل بثالثة  ،األرض

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:فروعال) ١(

  .١٥٧ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .٢٣٥ ص:األخبارعيون ) ٣(

  .٤٤١ ص:احملاسن) ٤(



٤٣٦

   .)١(صبعيهإحدهم بأليس كما يفعل اجلبارون يأكل 

 تكرب الال فاملإ و،شبه وهو من عالمة التواضعأبدون فراش وما  أو رضاألى وضع اليد عل :أقول

   .ن ترتب يدهستعد ألي

حدكم أليجلس  :)عليه السالم( علي قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٢(األرضى طعامه جلسة العبد ويأكل على عل

  

  كلوالتربع وقت األى خراألى الرجلين على حدإكراهة وضع  في فصل

جلس إذا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب عن

�ا جلسة إ ف،ويرتبعى خراألى رجليه على حدإوال يضعن  ،الطعام فليجلس جلسة العبدى حدكم علأ

   .)٣(يبغضها اهللا وميقت صاحبها

   .رجله التحتانيةى ف رجله من اخلارج عليكون طر حىت )ىخراألى عل( :أقول

  

  كل والشرب والتناول بالشمالكراهة األ في فصل

 :قال ،ويشرب �ا سألته عن الرجل يأكل بشماله : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة

يتناول �ا شيئا وال ،يشرب بشماله وال ،يأكل بشماله الً)٤(.   

                                                

  .٤٤١ ص:احملاسن) ١(

  .٤٤١ ص:احملاسن) ٢(

  .١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  .١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٣٧

 يشرب �ا أو يأكل بشماله أن كره للرجلإنه  :)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ،عن جراح املدائينو

   .)١(يتناول �اأو 

   .)٢(وأنت تستطيعى ال تأكل باليسر : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

عنب ال ً،شيئان يؤكالن باليدين مجيعا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،أيوب أيب عنو

   .)٣(والرمان

اليدين  إىل بل كلما حيتاج ،منا مها من باب املثالإو ،كهتنيًهذا ليس خاصا بالفا )باليدين( :أقول

   ً.بالشمال معاباليمني ويأكل  إنه ال ،كل واملراد اشتغال اليدين عند األ،كذلك

صلى اهللا ( النيب عن ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق ،عن احلسني بن زيدو

   .)٤(ئن يأكل وهو متكأو ، بشمالهنسانيأكل اإل أن ىو� : قال، يف حديث املناهي)عليه وآله

  

  ًكل ماشيا كراهة األيفصل ف

 تضطرأن ّ إال تأكل وأنت متشي ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن سنانعبد اهللاعن 

   .)٥(ذلكإىل 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا خرج  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين ،عن النوفليو

  ومعه كسرة قد غمسها يف اللنب وهو يأكل   قبل الغداة)وآله

                                                

  .١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .٥٥٦ ص:احملاسن) ٣(

  .١٩٤ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  .١١٤ص ٢ ج:الفقيه) ٥(



٤٣٨

   .)١(بالناسى ل يقيم الصالة فصلالوميشي وب

ال  ف،هم يف باب التزاحميفعلون األ )عليهم السالم(بياء نصالح كاأللإلالناهضني  أن قد تقدم :أقول

الشخص  حالة إىل ًن كان استثناء بالنسبةإو ، يف النهوضاألصلمن فعلهم هو ى فما ير ،يقاس �م غريهم

   .العادي

 ال :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الرمحن العرزمي عن عبدو

   .)٢( يفعل ذلك)يه وآلهصلى اهللا عل(رسول اهللا كان  ،يأكل الرجل وهو ميشي أن بأس

عليه ( علي عن ،)عليهم السالم (عن آبائه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن مسعدة بن اليسعو

   .)٣(بأس بأن يأكل الرجل وهو ميشي ال :قال )السالم

  

  أكل الطعام ى استحباب االجتماع عل في فصل

  وأكل الرجل مع عياله

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن ،إبراهيم نعن غياث ب

 ةربعوطعام الثالثة يكفي األ ،وطعام االثنني يكفي الثالثة ،االثننيطعام الواحد يكفي)٤(.   

 نسانالغالب �يئة اإل فإن ،حضر الطعام شخص جديد إذا عدم البخلى هذا حتريض عل :أقول

   .فد اجلديدكثر فهو يكفي للواالطعام األ

 الطعام :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

  ومسي  ،يدي عليهوكثرت األ ،كان من حالل إذا ،مت مجع ثالث خصال فقدإذا 

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤٥٩ ص:احملاسن) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٣٩

   .)١(ومحد اهللا يف آخره ،يف أوله

من  ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسمعو

   .)٢(يغفر هلم رجل جيمع عياله ويضع مائدته فيسمون يف أول طعامهم وحيمدون يف آخره فرتفع املائدة حىت

من أطعم عشرة من املسلمني  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :قال ،بن عليعن حسني و

   .)٣(أوجب اهللا له اجلنة

سوقكم هذه  إىل ن آخذ مخسة دراهم مث أخرجأل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ربعيو

ًفاشرتي طعاما مث أمجع عليه نفرا    .)٤(أعتق نسمة أن من ّ إيلمن املسلمني أحب ً

 : قال،)مواليد الصادقني( من كتاب ًنقال ،)خالقمكارم األ( عن احلسن بن الفضل الطربسي يفو

وكان يأكل ما أحل اهللا مع أهله وخدمه،صناف من الطعام يأكل كل األ) اهللا عليه وآلهصلى( النيب كان  

ينزل �م ضيف أن ّ إال كلواأوما  ،ما أكلوا عليهى  وعل،األرضى  ومع من يدعوه من املسلمني عل،أكلواإذا 

   .)٥(فيأكل مع ضيفه

 :قال ،تأكل معها أن نراك  والمكأبر الناس بأأنت  :)عليه السالم( وقيل لعلي بن احلسني :قال

كون قد عققتهاأ ف إليهما سبقت عينها إىل تسبق يدي أن أخاف)٦(.   

كانت من بنات  )عليه السالم(م السجاد أ و،عرافقد يكون ذلك من التوقري يف بعض األ :أقول

معها خالف  )معليه السال( اإلمامولذا مل يكن عدم أكل  ،وأمثال هذه االعتبارات عندهم مطردة ،امللوك

   .االحرتام بل عني االحرتام

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٣٩٥ ص:احملاسن) ٣(

  . ٣٩٦ ص:احملاسن) ٤(

  . ١٥ ص:مكارم األخالق) ٥(

  . ١١٤ ص:مكارم األخالق) ٦(



٤٤٠

  

  المائدة ى استحباب طول الجلوس عل في فصل

  يأكلالذي وترك استعجال ومحادثة 

 عز وجلعذب اهللا  ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،هأصحابعن بعض  ،عن ابن فضال

   .)١(يفرغوا منه يعذ�م عليه حىتًيرزقهم شيئا مث  أن  أكرم منعز وجلاهللا ن إ ،ًقوما وهم يأكلون

رؤوسكم ى قمت علن إ :)عليه السالم( احلسن أبو قال لنا : قاالً،عن ياسر اخلادم ونادر مجيعاو

 دعهم حىت : فيقول،هم يأكلون :ولرمبا دعا بعضنا فيقال له ،تفرغوا تقوموا حىت وأنتم تأكلون فال

   .)٢(يفرغوا

يفرغ من  حيدثه حىت أكل أحدنا ال إذا )عليه السالم(احلسن   أبوكان :روي عن نادر اخلادم قالو

   .)٣(طعامه

حسن خلقك أيا كميل  : يف وصيته له قال،)عليه السالم(أمري املؤمنني عن  ،عن كميل بن زيادو

ترزق منه و يستوف من معك ،أنت أكلت فطول أكلك إذا ياكميل .تنهرن خادمك بسط جليسك والأو

 ، وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك،ما رزقكى طعامك فامحد اهللا على تويت علاس إذا كميل يا ،غريك

ً وللريح جماالً، ودع فيها للماء موضعاً،توقر معدتك طعاما كميل ال يا ،فيعظم بذلك أجرك
)٤(.   

   ،تكون سيء اخللق أن ك العاجعله حبيث يبسط م أي )بسطأ( :أقول

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٤ ص٢ ج:روعالف) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٣٠ ص:بشارة املصطفى) ٤(



٤٤١

كل فكأنك يستمر يف األ من جهة طول أكلك حىتترزق  أي )غريك( ،يكلمك أن يقدر حبيث ال

   .رزقته

  

  فصل في كراهة عزل مائدة للسودان والخدم 

ً فدعا يوما مبائدة ،خراسان إىل يف سفره )عليه السالم(مع الرضا كنت  : قال،عن رجل من أهل بلخ

 اهللا تبارك وتعاىلن إ مه :فقال ،عزلت هلؤالء مائدة لو : فقلت،له فجمع عليها مواليه من السودان وغريهم

   .)١(الاألعم واجلزاء ب،دب واح واأل،م واحدة واأل،واحد

خال مجع حشمه كلهم إذا ) عليه السالم( كان الرضا :قال ،عن ياسر اخلادم ،إبراهيم علي بن عنو

املائدة ال يدع ى جلس عل إذا )عليه السالم( وكان ،نسهمؤيأنس �م وي الصغري والكبري فيحدثهم و،عنده

ًصغريا وال كبريا حىت مسع  إذ ًفبينما حنن عنده يوما :قال ياسر ،مائدتهى أقعده معه علّ إال السايس واحلجام ً

عليه ( احلسن أبو فقال لنا ،)عليه السالم(احلسن  أيب دار إىل باب املأمونى وقع القفل الذي كان عل

   .)٢(احلديث ، فجاء املأمون،فقمنا عنه ،قوموا تفرقوا عين :)السالم

مرهم أ )عليه السالم( اإلمامولعل  ،لئال جيتمع بالناس )عليه السالم( اإلمامكان املأمون يرتصد  :أقول

   .جل ذلكبالتفرق أل

خال ونصبت مائدته  إذا كان إنه يف حديث ،)عليه السالم(عن الرضا  ، بن العباسإبراهيمعن و

   .)٣(ئسالبواب والسا مائدته مماليكه ومواليه حىتى جلس معه عل

                                                

  . ٢٣٠ ص:الروضة) ١(

  . ٢٩٣ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ٣١١ ص:األخبارعيون ) ٣(



٤٤٢

 فلما ،ًاأيامملا دخل طوس وقد اشتدت به العلة بقي  إنه ،)عليه السالم(عن الرضا  ،عن ياسر اخلادمو

 :فقلت ،ياسر ما أكل الناس يا :الظهرى ما صل  فقال يل بعدً،كان يف يومه الذي قبض فيه كان ضعيفا

أقعده معه ّ إال ًمل يدع من حشمه أحداو ،هاتوا املائدة :فانتصب مث قال ،من يأكل ههنا مع ما أنت فيه

ً يتفقد واحدا واحدا،املائدةى عل  ،النساء إىل النساء بالطعام فحملوا الطعام إىل  فلما أكلوا بعثوا،ً

   .)١(احلديث

   .مل يكن معه من عائلته أحد )عليه السالم( اإلمامكأن  ،م إليهنساء اخلدم والغلمان ومن :أقول

  

  ة الكافر والمنافق والفاسق جابة دعوإكراهة  في فصل

  دعوة المؤمن إجابة واستحباب 

 لو :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال، الكرخيإبراهيمعن 

جزور  إىل دعاين ًمنافقا أو ًمشركا أن ولو ،جبته وكان ذلك من الدينطعام ذراع شاة أل إىل ًمؤمنا دعاينأن 

   .)٢( يل زبد املشركني واملنافقني وطعامهمعز وجلاهللا   أىب،بته وكان ذلك من الدينما أج

صلى اهللا ( النيب عن ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( الصادقعن  ،عن احلسني بن زيدو

   .)٣(طعامهم إىل جابة الفاسقنيإعن ى و� : قال، يف حيث املناهي)عليه وآله

 ،املنصرف من مثل هذا املقام ألنه ،فاسق املعلن بفسقه كشارب اخلمر والزاين وحنومهااملراد ال :أقول

   .ويف عدم حضور طعامه نوع �ي عن املنكر

                                                

  . ٣٥١ ص:األخبارعيون ) ١(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٩٥ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٤٤٣

 أن املسلمى من حق املسلم علن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن يزيدإسحاقعن و

   .)١(دعاه إذا جييبه

وصي أ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)سالمعليه ال(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٢(ذلك من الدين فإن ميالأمخسة ى جييب دعوة املسلم ولو عل أن ميت الغائبأالشاهد من 

 أن من احلقوق الواجبات للمسلمن إ :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خنيس بن ىعلم عنو

   .)٣(جييب دعوته

السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،معن ياسر اخلادو

   .)٤(والبخيل ال يأكل من طعام الناس لئال يأكلوا من طعامه ،من طعامه

أخيه ى من حق املسلم الواجب علن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خنيس بن ىعلعن مو

   .)٥(جابة دعوتهإ

 جييب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

   .)٦(الدعوة

جييب  أن أخيهى سلم علمن حق املن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سيف بن عمريةو

   .)٧(دعوته

ذراع شاة  إىل تلو دعي :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،سنادهإعن النوفلي بو

   .)٨(جبتأل

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٨ ص٢ج :الفروع) ٣(

  . ١٧٣ ص١ ج:الفروع) ٤(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ٤١٠ ص:احملاسن) ٦(

  . ٤١٠ ص:احملاسن) ٧(

  . ٤١١ ص:احملاسن) ٨(



٤٤٤

طعامه فرتكه من  إىل خوهأ دعاه ًمن أعجز العجز رجالن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال و

   .)١(غري علة

اخلري يأكل من طعام الناس ليأكلوا من  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن ياسر اخلادمو

   .)٢(طعامه

وال جتب يف خفض  ،أجب يف الوليمة واخلتان : قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن،عن السكوينو

   .)٣(اجلواري

 بل أصل الدعوة للخفض غري ظاهر ، فكلما يكون أسرت يكون أفضل،للمرأةنه أ لعله من جهة :أقول

   .االستحباب

  

  استحباب عرض الطعام  في فصل

  قدم إذا المؤمنى عل ثم الشراب ثم الوضوء

 كان يف بعض )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،عن أبيه ، بن حممد اجلعفريد اهللاعبعن داود بن 

رسول  فسائلوهم عن )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أصحابى  فوقفوا عل،مغازيه فمر به ركب وهو يصلي

 فاقرؤوه )اهللا عليه وآلهصلى (رسول اهللا نتظرنا إنا عجال اللوال  : ودعوا وأثنوا وقالوا)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

يقف عليكم الركب ويسألونكم  :ً مغضبا مث قال هلم)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فانفتل  ،السالم ومضوا

يتغدوا  جيوزوه حىت أن ليلي جعفرقوم فيهم خى  ليعز عل،تعرضون عليهم الغداء عين ويبلغوين السالم وال

   .)٤(عنده

   .طعامهمإتركهم يذهبون بدون  معكم ما ) السالمعليه(يعين لو كان جعفر  :أقول

                                                

  . ٤١١ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٤٩ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٤٥

 ،عرض عليه الطعامأدخل عليك أخوك فإذا  :قال ،)عليه السالم(اهللا عبد أيب  إىل عن عدة رفعوهو

   .)١(عرض عليه الوضوءأمل يشرب ف فإن ،عرض عليه املاءأمل يأكل ففإن 

غبار  أو ذلك من جهة احلر إىل  حيتاجونًكثريا من اجلائني فإن ،غسل الوجه واليدين )الوضوء( :أقول

   .ما أشبه ذلك أو الطريق

  

  ًإذا كان سببا لتقوية كفره طعام الكافرإعدم جواز  في فصل

ً شبع مؤمناأمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ناأصحابعن بعض  ،الواسطي حيىي أيب عن

   .)٢(ًكافرا أو ً جوفه من الزقوم مؤمناألمي أن اهللاى ًحقا علً شبع كافراأومن  ،وجبت له اجلنة

 )عليه السالم( إبراهيمطعم أال فقد إو ،شبهأما  أو ًطعام سببا لتقوية كفرهكان اإل إذا فيما :أقول

 كما ،يهود خيرب احملاربني لهى جريان املاء على بقأ و،أهل بدر )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ى  وسق،الكافر

   .املاء ملقاتليهم )ما السالمعليه(واحلسني  ي علىعطأ

فقد خرج ًكلبا  اقتىن وأ ًمن مثل مثاال :قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  رفعه،عن النهيكيو

ً، من نصب دينا ًمن مثل مثاال: عنيت بقويلإمنا  :كثري من الناس، فقال إذا هلك: ، فقلت لهسالممن اإل

 همعطأاقتناه ف) عليهم السالم(هل البيت ًمبغضا أل ً،بال كىن من اقت:يل وبقو، إليهغري دين اهللا ودعا الناس

   .)٣(سالممن فعل ذلك فقد خرج من اإل ،وسقاه

هل البيت أليس الناصب من نصب لنا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،خنيس بن ىعلعن مو

  ب من ولكن الناص ،ًبغض حممدا وآل حممدأنا أ : يقولًحداأجتد  نك الأل

                                                

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٢(

  . ٥٦ ص:األخبارمعاين ) ٣(



٤٤٦

ًشبع عدوا لنا أمن  :)عليه السالم( مث قال ،عدائناأنكم تتولونا وتربؤون من أوهو يعلم  ،نصب لكم

ًفقد قتل وليا لنا
)١(.   

وال  ًمؤمناّ إال يا أباذر التصاحب : يف وصية له قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب  عن،ذر أيب عنو

وكل طعام من  ،يا أباذر اطعم طعامك من حتبه يف اهللا ،نيوال تأكل طعام الفاسق ،تقيّ إال يأكل طعامك

   .)٢(حيبك يف اهللا

رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم(آبائه  عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

   .)٣(ضف بطعامك من حتب يف اهللاأ :)صلى اهللا عليه وآله(

  

  خيهيتكلف أل ال أن يستحب للمؤمننه أ  فيفصل

دري أ وما ،خيهأاملؤمن ال حيتشم من  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن مجيل بن دراج

   .)٤(خيهاملتكلف أل أو ،يتكلف له أن دخل عليه إذا خاهأ الذي يكلف ،عجبأيهما أ

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

صلى اهللا عليه (رسول اهللا وقال  ،ًيتكلف له شيئا يقبل حتفته ويتحفه مبا عنده وال أن خيهرمة الرجل ألتك

   .)٥(املتكلفنيحب أال  :)وآله

                                                

  . ١٠٤ ص:األخبارمعاين ) ١(

  . ٣٣٩ ص:شيخالجمالس ابن ) ٢(

  . ٣٩١ ص:احملاسن) ٣(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٤٧

  

  ما يقدمه للضيفالمنزل صاحب استقالل كراهة  في فصل

عنده  يستقل ما  أنهلك باملرء املسلم : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ن ع،عن عبد اهللا بن سنان

   .)١(للضيف

خيه ما احتقر أل ئك المرْلُه : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٢( إليهخيه ما قدم احتقر ألئوهلك المر ،قدم له

ل ما يستق أن ًمثاإباملرء ى كف : قال،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن  ،عن جابر بن عبد اهللاو

مث إ :خرآويف حديث  : قال،خوهمأم  إليهيستقلوا ما يقرب أن ًمثاإبالقوم ى وكف ،إخوانه إىل يقرب

   .)٣(باملرء

الضيف ويقدر  ، ما يقدرنسانيقدم اإل أن تقتضيوهي  ،يكون الناس واقعينيسالم أن أراد اإل :أقول

صري ي مر حىتتصاعد األيوهكذا  ،يتوقع املزرمر ذلك كان من التكلف املشني والذا جاز األإف ، إليهقدميما 

   .)٤(﴾نينا من املتكلفأوما ﴿ ،ون احلياةؤ كل شافة فقط بل يفيالضال يف  ،ًومباهاةًخيالء 

  

   ستحب للضيفينه أ  فيفصل

  ه يفليس ًئا يكلف صاحب المنزل ش يالأن 

  تكلف لهي أن دعا أخاه إذا ستحب لصاحب المنزليو

  . فة ال التكلف املنهي عنه الذي سبق الكالم حولهايبقدر حق الضأي : أقول

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٨ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤١٤ ص:احملاسن) ٣(

  . ٨٦: سورة ص) ٤(



٤٤٨

يا  : فقال،)عليه السالم(أمري املؤمنني ى ت أروعاحلارث األن إ : قال،عمن رفعه ،عن مرازم بن حكيم

 على: )عليه السالم(أمري املؤمنني فقال له  ،تأكل عندي أن تكرمين أن  أحب)عليه السالم(أمري املؤمنني 

 فقال له ،يأكل )عليه السالم(تاه احلارث بكسر فجعل أمري املؤمنني أ، ودخل فًاال تتكلف يل شيئأن 

أمري فقال له  ،ًذنت يل اشرتيت لك شيئا غريهاأ فإن ،ذا هي يف كمهإخرحجها فأو ،دراهم يمعن إ :احلارث

   .)١(هذه مما يف بيتك :)عليه السالم(املؤمنني 

   .بأس باالشرتاء �ا ال أي :أقول

ذا إو ،ته مبا عندكائخوك فأتاك أإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،م بن ساملعن هشاو

   .)٢(دعوته فتكلف له

دعاه رجل فقال نه أ ،) السالممعليه( علي عن ،عن آبائه ،عن الرضا ،عن عبد اهللا بن حممد الطائيو

 وال تدخر عنا ،ً شيئا من خارجتدخل علينا ال ،تضمن يل ثالث خصال أن ىعل :)عليه السالم( علي له

   .)٣(ذلك إىل )عليه السالم( علي فأجابه ،ذلك لك :قال ، وال جتحف بالعيال،ًشيئا يف البيت

   . وباطنهنساندخار يظهر عدم وحدة ظاهر اإلن اإلأل )وال تدخر( :قولأ

 ، ادخل منزيل)عليه السالم(أمري املؤمنني يا  :قال له إنه ،)عليه السالم( علي عن ،عن احلارثو

ًال تدخر عين شيئا مما يف بيتك وال تتكلف شيئا مما وراء بابك أن شرطى عل :فقال ً)٤(.   

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٤٣ ص:األخباريون ع) ٣(

  . ٤١٥ ص:احملاسن) ٤(



٤٤٩

  

  قراء الضيفإاستحباب  في فصل

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ :)عليهم السالم(عن آبائه  ،بيهأعن  ، عن جعفر،عن مسعدة بن صدقةو

 عليه األرضفالنت  ،قُُلعلمت لسهل اخل كان مان إ ،دّرض تشدلأل ما : فقال، مر بقرب حيفر)عليه وآله

   .)١(مؤمن تقيّ إال قراء الضيف وال يقي الضيفإلقد كان حيب  :مث قال ،كان ليحفرها بكفه حىت

صلى اهللا عليه (مث فعل  ،كل شيء حلسن اخللق يسهل وحيسنأن ) صلى اهللا عليه وآله(فاد أ :أقول

 سهل نسانما يعمل فيها من احلفر إل أن  تتشدد يف حفرها معاألرضملاذا   أي،األرضًعجازا بتليني إ )وآله

   .أمكن حفرها بالكف  حىتاألرضذلك النت  )صلى اهللا عليه وآله(وبقوله  ،اخللق

قيم الصالة وأويت أ وءين أحسن الوضوإ : فقال)صلى اهللا عليه وآله( النيب ى أتًرجالن إ :سنادوباإل

ما جلهنم عليك  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فقال له  ،لضيف طيبة �ا نفسي ائقرأ و،الزكاة يف وقتها

 ،مبشقةّ إال يقدر عليه عن التكلف للضيف مبا الى مث � ،كنت كذلكن إ برأك من الشح اهللا قدن إ ،سبيل

   .)٢(ورزقه معهّ إال من ضيف نزل بقوم وما

  

  يةما يجوز أكله من بيوت من تضمنته اآل في فصل

 أن ليس عليكم جناح( :ية عن هذه اآل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن حممد احلليب

   :ما يعين بقوله : قلت،يةآخر اآل إىل )٣()بيوت آبائكم أو تأكلوا من بيوتكم

                                                

  . ٣٦ ص:سنادقرب اإل) ١(

  . ٣٦ ص:سنادقرب اإل) ٢(

  .  يف سورة النور٦١ اقتباس من اآلية )٣(



٤٥٠

   .)١(ذنهإهو واهللا الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغري  :قال ،﴾أو صديقكم﴿

بطيب ّ إال ئحيل مال امر ال  فال يكون من،كافية يف ذلكى حوف وال،ذنه الصريحإبغري  أي :أقول

   .نفسه

هؤالء  : فقال،﴾أو صديقكم﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زرارةو

ذن إ وكذلك تأكل املرأة بغري ،ذ�م من التمر واملأدومإية تأكل بغري آلا يف هذه عز وجلاهللا ى الذين مس

   .)٢(ما ما خال ذلك من الطعام فالأو ،وجهاز

  وللصديق،ن تتصدقأتأكل و أن للمرأة : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مجيل بن دراجو

   .)٣(ن يتصدقأخيه وأيأكل يف منزل أن 

   .زواجكما هو املتعارف بني األ ،يف صورة رضاية الرجل )تتصدق( :أقول

تأكلوا من  أن ليس عليكم جناح( :يةعن هذه اآل )عليهما السالم(ا سألت أحدمه :عن زرارة قالو

أكلت مما  أو طعمتأليس عليك جناح فيما  : فقال،ية اآل)٤()مهاتكمأبيوت  أو بيوت آبائكم أو بيوتكم

   .)٥(مل تفسد ملكت مفاحته ما

ملكتم  أو ما﴿ : وجلعز يف قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن ذكره ،عمري أيب عن ابنو

   .)٧(ذنهأبغري  الرجل يكون له وكيل يقوم يف ماله فيأكل : قال،)٦(﴾مفاحته

  سألته عما حيل للرجل من بيت أخيه من  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  .  يف سورة النور٦١ اقتباس من اآلية )٤(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  .  يف سورة النور٦١اقتباس من اآلية  )٦(

  . ٦١: سورة النور) ٧(



٤٥١

   .)١(وكذلك حيل للمرأة من بيت زوجها ،املأدوم التمر :قال ،الطعام

 ،ية اآل)٢(﴾ليس عليكم جناح﴿ :عز وجل يف قوله ،)عليه السالم(عبد اهللا   أيب عن،سامةأ أيب عنو

   .)٣(ذنإذن وبغري إب :قال

 ،هأصحاببني ى  آخ)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : قال،ه رفعهري يف تفسإبراهيم علي بن عنو

 يف الدين هأخي إىل بيتهسرية يدفع الرجل مفتاح  أو ه يف غزاةأصحابًبعث أحدا من  إذا فكان بعد ذلك

نزل اهللا أف ،رمبا فسد الطعام يف البيت تنعون من ذلك حىتميوكانوا  ،شئت شئت وكل ما خذ ما :ويقول

   .)٥(ملكتم مفاحته إذا مل حيضر  يعين حضر أو)٤(﴾ًأشتاتا ًتأكلوا مجيعا أو أن ليس عليكم جناح﴿

 أن وكأنه لدفع توهم ،جمموعة أو ًكل مفرداكل سواء كان اآلجيوز األ أي ﴾ًاتشتا أ أوًمجيعا﴿ :أقول

   .ضرر بصاحب البيت ألنه جيوز أكلهم ا�موع ال

  

  منزل المؤمن في كلجادة األإاستحباب  في فصل

 ، وحنن مجاعة)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىيعفور عل أيب دخلنا مع ابن :قال ،ساملعن هشام بن 

ما أ ،كل : فقال يل،نا آكلأو حصرأ فجعلت ًحدث القوم سناأ وكنت ،معناى فدعا بالغداء فتغدينا وتغد

   .)٦(خيه بأكله من طعامهيعرف مودة الرجل ألنه أ علمت

  .)عليه السالم( اإلمامًكل احتشاما من خجل من األأتضيق وأ أي )حصرأ( :أقول

   فجعل يلقي بني )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ت عندلأك : قال،منصور أيب بنى عن عيسو

                                                

  . ٤١٦ ص:احملاسن) ١(

  . ٦١:  سورة النور)٢(

  . ٤١٥ ص:احملاسن) ٣(

  . ٦١:  سورة النور)٤(

  . ٤٦١ ص:تفسري القمي) ٥(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٤٥٢

   .)١(اعترب حب الرجل بأكله من طعام أخيه :يقال إنه ىيا عيس : مث قال،يدي الشواء

   .بقدرّ إال لكأمل حيبه مل ينبسط فال ي إذا ماأ ً، فأكل كثريا إليهأحبه انبسطإذا  ألنه :أقول

 فجعلنا رزأتينا بقصعة من أ ف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كلنا معأ : قال،الرمحن بن احلجاجد عن عبو

ًكم حبا لنا أحسنكم أكالأشدن إ ً،ما صنعتم شيئا : فقال،نعذر فرفعت كسحة  :الرمحن قال عبد ، عندناً

هدي له قصعة أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا أن  :نشأ حيدثناأمث  ،ننعم اآل : فقال،املائدة فأكلت

ما  : فقال،كل فجعلوا يعذرون يف األ)اهللارمحهم (باذر أاد و فدعا سلمان واملقد،نصارمن ناحية األ رزأ

ًصنعتم شيئا أشدكم حبا لنا أحسنكم أكال ً عليه (عبد اهللا  أبو مث قال ،ً جيداًفجعلوا يأكلون أكال ، عندناً

   .)٢(اهللا عليهمى رمحهم اهللا ورضي عنهم وصل :)السالم

 فأمر بسفرة ،مكة إىل يد اخلروج وهو ير)عليه السالم(عبد اهللا  أبا تيناأ : قال،عن عنبسة بن مصعبو

اعترب حب القوم  :كان يقال إنه ،ثبتمأثبتم أ :فقال يل ،فأكلنا ،كلوا : فقال،فوضعت بني أيدينا

   .)٣(فأكلنا وقد ذهبت احلشمة : قال،كلهمأب

   .كتم الثواب بسبب الطاعةأدر أي ً، حسناًفعلتم فعال أي )اثبتم( :أقول

ًنا طعاما فيه يلإ فقدم )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند : قال،صرييفعن عبد اهللا بن سليمان الو

خيه بانبساطه نه يعترب حب الرجل ألإف ،كل : فقال،رز فأكلت معهأ مث جاء بقصعة من ،شوا وأشياء بعده

   .)٤(فأكلته ،لتأكلن ذا بعد ما قد أكلت : يللصبعه من القصعة فقاإًيل حوزا ب مث حاز ،يف طعامه

   ،فكلوا اادنو :يت �ريسة فقال لناأ ف،بطعام )عليه السالم(عبد اهللا  أبو دعا : قال،الربيع أيب عنو

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٥٩ ص٢ ج:فروعال) ٤(



٤٥٣

قبلنا نغص أف :قال ،خيه يف أكلهمنا تستبني مودة الرجل ألإ ف،كلوا :فقال ،قبل القوم يقصرونأف

   .)١(بلأنفسنا كما تغص األ

نه أ ما علمتأ : يقول لرجل كان يأكل)ليه السالمع(عبد اهللا  أبا مسعت :قال ،ساملعن هشام بن و

   .)٢(يعرف حب الرجل أخاه بكثرة أكله عنده

يعرف حب الرجل بأكله من  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن هشام بن ساملو

   .)٣(طعام أخيه

يت بقصعة فيها أا باخلوان ف فدع،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،عن احلارث بن املغريةو

   .)٤(ليك ملا أكلت دون اخلطعقسمت أ : فخط بيده يف القصعة مث قال،تامتأل  فأكلت منها حىت،رزأ

من باب  ،املكروهة يف غري هذا املكان ،كلاستحباب كثرة األى حاديث تدل علهل هذه األ :أقول

 ،كما ذكرنا مثله فيما سبق ،يستوي دل حىتِ فهي جر للع،تريد بيان لزوم عدم احلشمة أو ،هم واملهماأل

   .احتماالن

  

  طعام الطعامإاستحباب  في فصل

   .)٥(طعام الطعامإ حسن اخللق وميانمن اإل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

  طعام إاهللا حيب ن إ : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،عن حممد بن قيسو

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤١٢ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤١٢ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤١٣ ص:احملاسن) ٤(

  . ٣٨٩ ص:احملاسن) ٥(



٤٥٤

   .)١(الطعام وهراقة الدماء

فشاء إطعام الطعام وإاهللا حيب ن إ : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،عن زرارةو

   .)٢(السالم

 فشاءإو ،طعام الطعامإاملنجيات  :قال ،)عليه السالم(د اهللا بع أيب عن ،عن فيض بن املختارو

   .)٣(والصالة بالليل والناس نيام ،السالم

صلى اهللا (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عفريعن عبد اهللا بن القاسم اجلو

   .)٤(والناس نيامى وصل ،السالمى وأفش ،خريكم من أطعم الطعام :)عليه وآله

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا مجع  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة بن مهرانو

 ،رحام وصلوا األ،فشوا السالمأو ،طيبوا الكالمأو ،طعموا الطعامأاملطلب   عبدبين يا :املطلب فقال بين عبد

   .)٥( تدخلوا اجلنة بسالم،واسجدوا والناس نيام

 مرناأنا أهل بيت إ:  يقول)عليه السالم( علي كان:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن جابر، عنو

  .)٦( الناسناما  إذ يف النائبة، ونصليينطعم الطعام، ونؤوأن 

   . للناس يف نوائبهم املادية وغريهاأنكون املفزع وامللج أن يراد بذلك )نؤوي( :أقول

طياب إو ،طعام الطعامإ :فقال ،ال أفضلاألعمأي رسول اهللا  يا : قالًرجالن إ ،املنكدر أيب عنو

  . )٧(الكالم

                                                

  . ٣٨٧ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٨٧ ص:احملاسن) ٣(

  . ٣٨٧ ص:احملاسن) ٤(

  . ٣٨٧ ص:احملاسن) ٥(

.٣٨٧ ص:احملاسن) ٦(

  . ٣٨٧ ص:احملاسن) ٧(



٤٥٥

   .)١(طعام الطعامإو ،اقة الدماءاهللا حيب هرن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٢(ىنراقة الدماء مبإو ،طعام الطعامإاهللا حيب ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن خالدو

 ،راقة الدماءإاهللا حيب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن عبد اهللا بن الوليد الوصايفو

   .)٣(غاثة اللهفانإو ،طعام الطعامإو

دخال السرور إاهللا  إىل الاألعمأحب ن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،اجلارود أيب عنو

   .)٤(قضاء دينه أو شبعة مسلم ،املؤمنى عل

ثالث خصال هن من أحب  :مسعته يقول : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عنو

   .)٥(عنه دينهى وقض ،نه كربهوفك ع ،ًمسلم أطعم مسلما من جوع ،اهللا إىل الاألعم

 مياناإل :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم (جعفر أيب عن ،عن ميمون البانو

   .)٦(راقة الدماءإو ،طعام الطعامإو ،حسن اخللق

من موجبات  : يقول)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عنو

   .)٧(طعام الطعامإغفرة الرب م

  طعام إمن موجبات املغفرة  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عن سعدانو

                                                

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٣(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٤(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٥(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٦(

  . ٣٨٩ ص:احملاسن) ٧(



٤٥٦

   .)١(انبالسغ

الرزق  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ميمونو

   .)٢(اممن يطعم الطعام من السكني يف السن إىل أسرع

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ، عن رجل،عن فضيل بن يسارو

   .)٣(البيت الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة يف سنام البعري إىل اخلري أسرع :)وآله

بيت الذي ال :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن أبيه ،عن أمحد بن عمرو بن مجيعو

  )٤( من الشفرة يف سنام البعري إليهسرعأالربكة  ،ميتار منه اخلبز

دكاكني للخبز  حيث ال ،ًبيوت الكبار غالبا تكون هكذا فإن ً،يأخذون منه جمانا أي )ميتار( :أقول

   .رياف يف احلال احلاضرواألى ويف كثري من القر ،منا ختبز يف البيوت كما يف السابق عامةإو

   .)٥(طعام مسلم يعدل عتق نسمةإ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ، بن ميثمعن صاحلو

يت بصحفة فتوضع بقرب أأكل  إذا )عليه السالم(احلسن الرضا  أبو كان :قال ،عن معمر بن خالدو

ًبه فيأخذ من كل شيء منه شيئا فيوضع يف تلك الصحفة مث يأمر ى أطيب الطعام مما يؤت إىل مائدته فيعمد

عتق ى  يقدر علإنسانليس كل  أن علم اهللا : مث قال،ية اآل)٦(﴾فال اقتحم العقبة﴿ :لمساكني مث يتلول

   .)٧(اجلنة إىل فجعل هلم السبيلرقبة 

  ًمن أطعم جائعا أطعمه اهللا من  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن سعد بن طريفو

                                                

  . ٣٨٩ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٩٠ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٩٠ ص:احملاسن) ٣(

  . ٣٩٠ ص:احملاسن) ٤(

  .٣٩١ ص:احملاسن) ٥(

  . ١١: سورة البلد) ٦(

  . ٣٩٢ ص:احملاسن) ٧(



٤٥٧

   .)١(مثار اجلنة

ًمن أطعم مؤمنا أطعمه اهللا من مثار  :قال ،)عليه السالم(احلسني  بن  عليعن ،محزة الثمايل أيب عنو

   .)٢(اجلنة

من   إيلحبأعندي املسلم كلة يأكل أ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صفوان اجلمالو

   .)٣(عتق رقبة

ما من  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،معاوية أيب عن ،إبراهيممساعيل بن إعن و

   .)٤(مساعيلإ من ولد كان له بذلك عتق رقبةّ إال ً،معسرا أو  كانً موسراً،مؤمن يطعم مؤمنا

 :قلت ،تعتق كل يوم نسمة : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن أبيه ،عن حنان بن سديرو

ا تأخذ بيد واحد من مأسبحان اهللا  :قال ،ال : قلت،كل سنة: قال ،ال :قلت ،كل شهر :قال ،ال

   .)٥(مساعيلإولد من فضل من عتق رقبة أفواهللا لذلك  ،ةشبعبيتك فتطعمه  إىل شيعتنا فتدخله

من أطعم مؤمنني شبعهما كان ذلك أفضل من  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن يوسفو

   .)٦(رقبة

 ،عمل يعمل به يعدل عتق نسمةي  أ)عليه السالم(جعفر  أبا سأل رجل : قال،عن صاحل بن ميثمو

   من نسمة ونسمة حىت  إيلحبأطعم ثالثة من املسلمني ألئن  :فقال

                                                

  . ٣٩٣ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٩٣ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٩٣ ص:احملاسن) ٣(

  . ٣٩٣ ص:احملاسن) ٤(

  . ٣٩٣ ص:احملاسن) ٥(

   ٣٩٤ ص:احملاسن) ٦(



٤٥٨

   .)١(طعام مسلم يعدل نسمةإو ً،بلغ سبعا

طعم ثالثة من املسلمني غفر اهللا أمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، علينعن حسني بو

   .)٢(له

  

  مكان مع اإلكثارهإجادة الطعام وإ في فصل

   .)٣(ليس يف الطعام سرف :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،ربه عن شهاب بن عبد

يأكل الضيف قدر  ن الغالب لزوم زيادة الطعام حىتوذلك أل ،ليس بالدقة حقيقة أي )سرف( :أقول

   .سراف يف مرتبتهاملراد عدم اإل أن ال ،شبعه

طعمنا الفراين أ رمبا )عليه السالم(عبد اهللا  أبو كان : قال،هأصحابعن بعض  ،عن ابن بكريو

 إذا ،مر اهللاأنتدبر بإمنا  :فقال ،يعتدل مرك حىتأدبرت  لو : فقيل له،خبصة مث أطعمنا اخلبز والزيتواأل

   .)٤(ذا قرت قرتناإ و،وسع علينا وسعنا

عليه ( اإلماموجواب  ،مر معاشكأًتتوسط فال تطعم كثريا حبيث يوجب اختالل  أي )يعتدل( :أقول

   .وليس اعتدال فوق ذلك ، ومع النقيصة ينقص،يعتدل فمع الزيادة يزيد إنه )السالم

لنا عهد مبثله لذاذة  تينا بطعام ماأ مجاعة ف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنا عند : قال،محزة أيب عنو

   :فقال رجل ،وجوهنا من صفائه وحسنه إىل تينا بتمر ننظر فيهأو ً،وطيبا

                                                

  . ٣٩٥ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٩٥ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٩٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٥٩

عبد اهللا  أبو  فقال،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم عند ابن 

 ولكن يسألكم عما ،ًيطعمكم طعاما فيسوغكموه مث يسألكم عنه أن جل منأكرم وأاهللا  :)عليه السالم(

   .)١(نعم عليكم مبحمد وآل حممدأ

سئلة السؤال عن منا املهم من األإو ،ؤال عن كل شيءالس ...)يف حالهلا حساب( الظاهر من :أقول

 من قبل رب العمل عن كل ًالؤومثل كون املهندس مسنه أ وقد تقدم ،هليةوهي القيادة اإلى النعمة العظم

   .صغرية وكبرية يف بنائه

 ،طعام يأكله ،حياسب عليهن املؤمن ثالثة ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

   .)٢(فرجه صاحلة تعاونه وحيصن �ا وزوجة ،وثوب يلبسه

   .منهى الذي خيش ه فإن،سريعاحلساب ال أي )حياسب عليهن ال( :أقول

 ما ًفأكلت طعامابالغدا  فدعا ،)عليه السالم(جعفر  أيب ىدخلت عل : قال،خالد الكابلي أيب عنو

ما رأيت  :قلت ،كيف رأيت طعامنا : قالفلما فرغنا من الطعام ،طيبأنظف منه وال أ قط ًأكلت طعاما

 أبو  فقال،)٣(﴾لن يومئذ عن النعيمئمث لتس﴿ية يف كتاب اهللا  ولكين ذكرت اآل،طيبأنظف منه قط وال أ

   .)٤(نتم عليه من احلقأتسألون عما إمنا  :)عليه السالم(جعفر 

   . يقتضي ذلكيات والرواياتاجلمع بني اآل أن واحلاصل ،السؤال بدقة وشدة أي :أقول

﴿لتسئلن يومئذ عن  :تعاىل يف قوله ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن حفص بن البخرتيو

   .)٦(كله وشربهأيسأل املؤمن عن  أن كرم منأاهللا ن إ : قال،)٥(﴾النعيم

                                                

  . ١٥٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٥٩ ص٢ ج:فروعال) ٢(

  . ٨: سورة التكاثر) ٣(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٨: سورة التكاثر) ٥(

  . ٣٩٩ ص:احملاسن) ٦(



٤٦٠

 ،ليس يف الدنيا نعيم حقيقي :قال إنه ،)عليه السالم(عن الرضا  ، بن العباس الصويلإبراهيمعن و

فقال  ،م يف الدنيا هو املاء البارديهذا النع  ما،)١(﴾ومئذ عن النعيميلتسئلن ﴿ فقول اهللا تعاىل :ل لهيفق

 هو املاء : فقالت طائفة،ضروبى نتم وجعلتموه علأمتوه روكذا فس :صوته وعال )عليه السالم(الرضا 

عن أبيه الصادق  ،يبأولقد حدثين  ،هو النوم الطيب : وقال آخرون،هو الطعام الطيب :وقال غريهم ،البارد

 فغضب )٢(﴾مث لتسئلن يومئذ عن النعيم﴿ عز وجلقوالكم ذكرت عنده يف قول اهللا أأن )  السالمماعليه(

نعام منان باإلواإل ،يسأل عباده عما تفضل به عليهم وال مين بذلك عليهم  العز وجلاهللا ن إ :وقال

هل البيت أ ولكن النعيم حبنا ،ملخلوقون بهاى ال يرض مااخلالق  إىل ضافيمستقبح من املخلوقني فكيف 

  اليم اجلنة الذينع إىل داهأوافاه بذلك  إذا ن العبد وأل، يسأل اهللا عنه عباده بعد التوحيد والنبوة،ومواالتنا

   .)٣(احلديث يزول

  

  الطعام إلى دعاء الناس في فصل

  إليه وتنوق فيه وادعًاعمل طعاما :)سالمعليه ال(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن شهاب بن عبد ربه

   .)٤(كأصحاب

 نيعليك باملساك :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال له،مساعيلإأومل  : قال،عن محاد بن عثمانو

   .)٦()٥( الباطل وما يعيدئوما يبد﴿قول ياهللا  فإن ،شبعهمأف

 والدعوة ، له وال معادأمبد لباطل الان إ  أي، االستشهاد بسالبة القضيةد أرااإلماملعل  :أقول

   .فال مانع منه ،سا من الباطليطعام لواإل

                                                

  . ٨: سورة التكاثر) ١(

  . ٨: سورة التكاثر) ٢(

  . ٢٧٠ ص:األخبارعيون ) ٣(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٤٩: سورة سبأ) ٥(

  .١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٤٦١

صلى اهللا (رسول اهللا ى � : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سناد ذكرهإحممد ب بن ىعلعن مو

   .)١(غنياء ويرتك الفقراء عن وليمة خيص �ا األ)عليه وآله

عليه لقوا أ هلم فًكساء مبساكني قد بسطوا )عليه السالم( بن علياحلسني  مر : قال،عن مسعدةو

قد  : مث قال،)٢(﴾املستكربيننه ال حيب إ﴿رجله ونزل مث تال   فثىن،رسول اهللاهلم يا ابن  :ًكسرا فقالوا

خرجي ما كنت أ :منزله فقال للربابى تأ وقاموا معه حىترسول اهللا نعم يا ابن  : قالوا،جيبوينأجبتكم فأ

   .)٣(تدخرين

كرام سائر ضيوفهم ال إكرامهم كإأراد  )عليه السالم( اإلمام فإن ،للضيوف أي )تدخرين( :أقول

   .نواع الكعك واحللويات واللحم وما أشبهأولعل املدخر كان اخلبيص و ،ل طعام هلمق بأى�م فقراء يكتفأل

من رجل يدخل بيته مؤمنني  ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمر اليماينإبراهيمعن و

   .)٤(فضل من عتق نسمةأكان  ّالإفيطعمهما شبعهما 

 ،تعتق كل يوم نسمة أن منعك ما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن سدير الصرييفو

ًموسرا أم معسرا :فقلت ،ًتطعم كل يوم مسلما :قال ،يل ذلك حيتمل ماال :قلت املوسر قد ن إ :فقال ،ً

   .)٥(تهي الطعاميش

   .مهاؤوقد تقدم يف حديث آخر استوا ،كناية عن عدم الفرق )قد يشتهي( :أقول

 أكلة يأكلها أخي املسلم عندي أحب : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صفوان اجلمالو

   .)٦(عتق رقبةأ أن من ّإيل

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٢٣: سورة النحل) ٢(

  . ٢٥٧ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٣(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٤(

  . ٤١١ ص:األصول) ٥(

  . ٤١١ ص:األصول) ٦(



٤٦٢

 ّ إيلخواين أحبإ من ًلئن أشبع رجال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صفوان اجلمالو

   .)١(عتقهأًبتاع منها رأسا فأدخل سوقكم هذه فأ أن من

لئن آخذ مخسة دراهم  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عبد اهللا أيب الرمحن ابن عن عبدو

   .)٢(ق نسمةعتأ أن من ّ إيلًمجع نفرا من املسلمني أحبأبتاع �ا الطعام وأسوقكم هذه ف إىل دخلأف

يعدل  ما )عليه السالم(بن علي سئل حممد  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣(طعام رجل مسلمإ: فقال ،عتق رقبة

ًطعم مؤمنا حمتاجا ألئن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رفاعة ،عن صاحل بن عقبةو ً

   .)٤(عتق عشر رقابأ أن من  إيلزوره أحبأولئن  ،زورهأ أن من ّ إيلأحب

ًمن أطعم مؤمنا موسرا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،امللك ويزيد بن عبد عبد اهللا أيب عن ً

ًومن أطعم مؤمنا حمتاجا كان له يعدل مائة رقبة من  ،كان له يعدل رقبة من ولد امساعيل ينقذه من الذبح ً

   .)٥(بحمساعيل ينقذها من الذإولد 

كيف يكون نه أ  ووجهه دفع توهم،طعامكيد لإلوهو كالتأ ،طعام لهكان اإل أي )كان له( :أقول

   .طعامه له عدل كذاإ ومن أطعم كان :عن قولى خرأ فهو عبارة ،طعام عدل ذلكاإل

من عتق عشر  ّ إيلحبأطعام مؤمن إل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن نصر بن قابوسو

  ن مل  إنصر يا :قال ،عشر رقاب وعشر حجج : قلت،ب وعشر حججرقا

                                                

  . ٤١١ ص:األصول) ١(

  . ٤١١ ص:األصول) ٢(

  . ٤١١ ص:األصول) ٣(

  . ٤١٢ ص:األصول) ٤(

  . ٤١٢ ص:األصول) ٥(



٤٦٣

نصر من  يا ،له من مسألة ناصب ناصب فيسأله واملوت خري إىل تذلونه فيجيء أو تطعموا مات

   .)١(حييتموهأطعمتموه فقد أن إو ،فقذ أمتموهتطعموه مل  فإن ً،حيا الناس مجيعاأ فكأمنا ًمؤمنا حىيأ

ذكرنا فيما  كما قد ،مثال هذه الرواياتأ وجه املفاضلة يف )الدعاء والزيارة(اب قد ذكرنا يف كت :أقول

 ،ئطاالشر أو املكان أو نه من جهة اختالف خصوصيات الزمانأو ،سبق وجه االختالف يف الثواب

   .وكاحملالت االضطرارية وغريها ،بالفتح أو كاملطعم بالكسر

  

  طعام المؤمنينإتأكد استحباب  في فصل

طعم أمن  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة  أيبعن

وهي  ،وطوىب وجنة عدن الفردوس :طعمه اهللا من ثالثة جنان يف ملكوت السماواتأمن املسلمني  ثالثة نفر

   .)٢(غرسها ربنا بيده جنة عدن شجر خترج يف

وراقها أب لكن نفس الشجرة ،يف جنة عدن ن كانتإو أصلها فإن ،جنة طوىب أي )طوىب( :أقول

كل جنة هلا  أن املعلوم ومن ،فروعها اجلار زيد منبتها ويف دار دار يف كالشجرة ى،خرأ يف جنة وأغصا�ا

   .مزيد العناية فهي لذة مادية وروحيةى  وهذا يدل عل، بدون أسباب ظاهريةيأ )بيده( ،مزايا خاصة

 من ّ إيل من املسلمني أحبًطعم رجالأن أل : قال،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣(زيدوني أو مائة ألف :قال ،فقوما األ : قلت، من الناسًفقاأطعم أأن 

   .ممن ليسوا مبسلمني أي ً)فقاأ( ،فق ما يأخذه األ)فقاأل( :أقول

                                                

  . ٤١٢ ص:األصول) ١(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٢(

   .٤١٠ ص:األصول) ٣(



٤٦٤

 ،خوانك يا حسنيإحتب أ :)المعليه الس(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن حسني بن نعيم الصحافو

نك إما أ ،حتب من حيب اهللا أن حيق عليك إنه ماأ :قال ،نعم :قلت ،همءوتنفع فقرا :قال ،نعم :قلت

قل ومعي منهم الرجالن والثالثة واأل ّالإآكل  ما :قلت ،منزلك إىل تدعوهمأ ،حتبه ًتنفع منهم أحدا حىت ال

 :فقلت ، من فضلك عليهمأعظمفضلهم عليك ن إ ماأ :)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أبو فقال ،كثرواأل

دخلوا منزلك  إذا �مإنعم  :قال ،أعظم ّي علطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي ويكون فضلهمأجعلت فداك 

   .)١( خرجوا بذنوبك وذنوب عيالككخرجوا من منزل ذاإو ،دخلوا مبغفرتك ومغفرة عيالك

 ،نفعهيً أحدا مل نسانمل حيب اإلإذا  ألنه ،حيبهم إنه  لقولههذا تصديق )تنفع نك الإ ماأ( :أقول

   .عيةيالطبالقضية حنو ى عل )تنفع ال( فقوله

ًمن أطعم أخاه يف اهللا كان كمن أطعم فئاما من  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ربعيو

   .)٢(مائة ألف من الناس :قال ،وما الفئام :قلت ،الناس

 ،طعامهإّ إال ًشيئا يعدل زيارة املؤمنى ر أما :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،لشب أيب عنو

   .)٣(ًيطعم من أطعم مؤمنا من طعام اجلنة أن اهللاى وحق عل

  إيليشبع أحب ًن أطعم مؤمنا حىتأل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سعيد بن الوليدو

   .)٤(مائة ألف :قال ،فقوما األ :فقلت ،ًفقا من الناسأطعم أ أن من

كم من خري :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن رجل رفعه ،عن حممد بن سليمانو

   .)٥(نياموالناس بالليل ى وصل ،السالمى وأفش ،أطعم الطعام

                                                

  . ٤١١ ص:األصول) ١(

  . ٤١١ ص:األصول) ٢(

  .٤١٢ ص:األصول) ٣(

  . ٦٨ ص:األخبارمعاين ) ٤(

  . ٤٥ ص١ ج:اخلصال) ٥(



٤٦٥

  

  استحباب الوليمة للعرس  في فصل

  زقةالمساجد واأل في كلوجواز األ

نا جند لطعام العرس رائحة إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قال رجل أل : قال،عمارن بعن معاوية 

  إليهبعث اهللا ّالإشاة  تذبح بقرة أو أو من عرس يكون ينحر فيه جزور ما :لنا فقال ،ليست برائحة غريه

   .)١(لذاتلك الرائحة اليت تشم ف ،يفه يف طعامهمذ يىتقرياط من مسك اجلنة ح معه ًاملك

 حاديثويظهر من كثري من األ ،شياء املاديةاالبتهاج النفسي له مدخلية يف األ أن شك يف ال :قولأ

 ،الكهربائي يارت يف الظاهر املعمل يشتغل ويف الواقع الًمثال ،ورائي السبب املادي الظاهري له سبب ماأن 

   . وهكذا، ويف الواقع اجلاذبيةاألرض يلصقه بنسانثقل اإل :ويف الظاهر

 هبعض ولدى وليمة عل) عليه السالم( احلسن أبو مل أو: قال،ناأصحابعن بعض  ،احلكم علي بن نعو

فعابه بذلك بعض أهل املدينة فبلغه  ،قةز الفالوذج يف اجلفان يف املساجد واألأيامطعم أهل املدينة ثالثة أف

ًاهللا نبيا من أنبيائه شيئا ى ما آت :)عليه السالم(  فقال،ذلك وزاده  )صلى اهللا عليه وآله(ًآتاه حممدا وقد  ّالإً

صلى اهللا عليه (  وقال حملمد،)٢(﴾مسك بغري حسابأ أو هذا عطاؤنا فامنن﴿ :قال لسليمان ،مامل يؤ�م

   .)٤()٣(﴾كم عنه فانتهوا �اوما آتاكم الرسول فخذوه وما﴿ :)وآله

نا نتخذ الطعام إ :قلت له : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن أبيه ،عن جعفر القالنسيو

  ن طعام ذاك أل :فقال ،وجنيده ونتنوق فيه فال يكون له رائحة طعام العرس

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٣٩: سورة ص) ٢(

  . ٧: سورة احلشر) ٣(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٦٦

   .)١(طعام اختذ للحالل ألنه ،فيه رائحة من اجلنة�ب العرس 

   .)٢(كل يف السوق دناءةاأل : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

  

  طعام الجائعإاستحباب  في فصل

طعمه اهللا من أًمن أطعم مؤمنا من جوع  :قال ،)عليه السالم(احلسني  علي بن  عن،زةمح أيب عن

   .)٣(ختوممأ سقاه اهللا من الرحيق املًمؤمنا من ظى ومن سق ،مثار اجلنة

 وهذا له أثر نفسي يف ،وخمتوم له يفك ،ما أشبه أو من عصارة الثمار نوع شراب )الرحيق( :أقول

   .توجد مسألة خوف سراية املرض وحنوه مما يتواجد يف الدنيا  اجلنة النعم يف ،لهى احرتام املعط

يشبعه مل يدر  ًمن أطعم مؤمنا حىت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن ميمونعبد اهللاعن و

 :مث قال ،نيملاهللا رب العاّ إال نيب مرسل ملك مقرب وال  ال،اآلخرةجر يف له من األ أحد من خلق اهللا ما

 طعام يف يوم ذي مسغبة إأو﴿ :عز وجلقول اهللا  مث تال ،طعام املسلم السغبانإمن موجبات املغفرة،  

   .)٥()٤(﴾ًمسكينا ذا مرتبةأو ،  ًيتيما ذا مقربة

النيب  أن ومن املعلوم ،ىحتص  يوجب كون نعمها الاآلخرةن امتداد وذلك أل )مل يدر أحد( :أقول

   .حييط بغري احملدود  واحملدود ال،ك حمدودان واملل)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٧٧ ص:مكارم األخالق) ٢(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٣(

  . ١٦ ـ ١٤: ورة البلدس) ٤(

  . ٤١٠ ص:األصول) ٥(



٤٦٧

  

  ،موارد في تأكد استحباب الوليمة في فصل

  طعام للسمعةوعدم اإل

 ،أربعيف  ّالإجتب الدعوة  ال :قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل

   .)١(عذارواإل ،يابواإل ،واخلرس ،العرس

   .يتكما يؤيده اخلرب اآل ،من مطلق السفر أو ،من احلج أي )يابواإل( :أقول

الوليمة  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ل اق :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

ياب وهو الرجل واإل ،عذار وهو ختان الغالمواإل ،وهو املولود يعق عنه ويطعم واخلرس ،العرس ،أربعيف 

   .)٢(تهآب من غيب إذا خوانهإيدعو 

 من بىن :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

ًمسكنا فليذبح كبشا مسينا وليطعم حلمه املساكني ً نس والشياطني اللهم ادحر عين مردة اجلن واإل( : وليقل،ً

   .)٣(عطي ما سألأ ّالإ )يلووبارك يل بنز

عليهم (عن آبائه  ،)عليه السالم( عن الصادق ، عن أبيه،نس بن حممدأعن محاد بن عمرو وو

 ،يف مخس ّالإوليمة  ال ي عليا :قال ،)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية ،)السالم

   ،واخلرس النفاس بالولد ،فالعرس التزويج ،ركاز وأ ،وكار أو ،عذار أو ،خرس أو ،يف عرس

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٦٨

   .)١(والركاز الرجل يقدم من مكة ،والوكار يف بناء الدار وشرائها ،انوالعذار اخلت

   .ابباملوارد املذكورة من باب آكدية االستح أن تقدم :أقول

ًئاء ومسعةرًطعم طعاما أومن  : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو طعمه اهللا مثله من صديد أ ً

   .)٢(ي بني الناسيقض ً وجعل ذلك الطعام نارا يف بطنه حىت،جهنم

 ،ويف مجلة من الروايات ذكر العقاب عليه فيها ، يف التوصلياتشهور عدم حرمة الرياءامل :أقول

  :بعد فرض صحة السند واحملتمالت فيها

   . كما ذكرناه يف احتمال سابق،غري احلرامى ما العقاب علإ

مر  فحاله حال األ،لطبيعيةجل املعاين امن قبيل ا�از مل يصب أل ي فه،ما التخويف للتجنبإو

   .واهللا سبحانه العامل ،االمتحاين

  

  هل البلد ضيافة من يرد عليهم يستحب ألنه أ  فيفصل

  أياموكون الضيافة ثالثة 

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن الفضيل بن يسار

   .)٣(يرحل عنهم خوانه وأهل دينه حىتإ من من �اى فهو ضيف عل دخل الرجل بلدة

توقف  إذا سعافه حباجتهإ و،أراد إذا وداللته ،احتاج إذا طعامهإفعليهم القيام حبق رعايته من  :أقول

   .غري ذلك إىل ،أمره عليه

صلى اهللا (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سليمان بن جعفر البصريو

   :)عليه وآله

                                                

  . ٣٣٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٤٨ ص:الاألعمعقاب ) ٢(

  .١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٦٩

ذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدركإ ف،الضيف يلطف ليلتني)١(.   

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، بن سنانعبد اهللاعن و

 وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق �ا عليه ،ول يوم حق والثاين والثالثأالضيافة،مث قال : قال: ال 

 ال حىت :قال ،مثهو كيف ي)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا :قالوا ،مثهوي أخيه حىتى ينزلن أحدكم عل

   .)٢(يكون عنده ما ينفق عليه

جل ما أشبه من تناول احلرام أل أو ،ميكنه رده مث من االقرتاض الذي الجيعله يف اإل أي )مثهوي( :أقول

   .مل يتمكن من القيام حبقه إذا مث فيمااإل إىل نسبهاملراد ي أو ،ضيفه

وما زاد رئاء  ،يومني مكرمة أو الوليمة يوم : قال)عليه السالم(جعفر أيب  إىل  رفعه،عن ابن فضالو

   .)٣(ومسعة

ذا زادوا إ ف،كثر من يومنيتسع أل طاقة الناس ال فإن ،باب الغالبمن  )عليه السالم(ما ذكره  :أقول

الثالث كما  إىل  ورمبا مل يكن كذلك بالنسبة،اليوم الثاين إىل  ورمبا كان كذلك بالنسبة،ً ورياءًكان تكلفا

مكان املضيف من  وإل،مر تابع للقصد من ناحيةواأل ،كثربل واأل ،)عليه السالم( اإلمامتقدم من فعل 

   ).ربا�اأفعاشر بآداب (  حيث، بل ولتحمل االجتماع من ناحية ثالثة،ناحية ثانية

الوليمة  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٤(رئاء ومسعة زاد وما ،والثاين معروف ،ول يوم حقأ

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٤١٧ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤١٧ ص:احملاسن) ٤(



٤٧٠

  

  استخدام الضيف كراهة في فصل

ً ضيفا فقام يوما يف ب)عليه السالم(يب عبد اهللا رأيت أل : قال،يعفور أيب عن ابن عض احلوائج فنهاه ً

يستخدم أن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى � : وقال،تلك احلاجة إىل وقام بنفسه عن ذلك

   .)١(الضيف

 ومن اجلفاء استخدام ،من التضعيف ترك املكافاة :)عليه السالم( جعفر أبو قال : قال،عن ميسرةو

   .)٢(احلديث الضيف

   .ما حنوى املكافاة ولو على يقدر علً غالبا إنسانفكل  ّالإوً نفسه ضعيفا نسانجعل اإل أي :أقول

ضيف  )عليه السالم(يب احلسن الرضا أنزل ب : قال،عمن أخربه ،البغداديعبد اهللا  أيب عن عبيد بنو

عليه ( احلسن أبو  فزبره، ليصلحه إليه فمد الرجل يده،فتغري السراج ،ًوكان جالسا عنده حيدثه يف بعض الليل

   .)٣(ضيافناأنستخدم  نا قوم الإ :صلحه مث قالأمث بادره بنفسه ف )السالم

  

  كراهة كراهة الضيف في فصل

ومن اجلفاء استخدام  ،من التضعيف ترك املكافاة :)عليه السالم(جعفر  أبو قال : قال،عن ميسرة

  نه إفال تعينوه فارحتل ذا إو ،عينوهأذا نزل بكم الضيف فإف ،الضيف

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٧١

   .)١(السخاءمن نه إدوه وطيبوا زاده فوزو ،من النذالة

 فكان ،عراف ختتلفولعل األ ،االرحتال كو�ا الغالب ال املطلقى عانة عليراد بكراهة اإل :أقول

وما  )ربا�اأعاشر بآداب ( أن واحلاصل ، حسب العرف يف ذلك الزمان)عليهم الصالة والسالم(كالمهم 

   .الق يف مثل هذا الدليلطلو فرض اإل يةاألول األدلةى أشبه حاكم عل

ى واهللا ما أتغد :ًنا يوما وقالأصحابذكر   قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن قيسو

 ،فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم : فقال،أكثر أو قلأ أو ثالثة أو ومعي منهم اثنانّ إال ىوال أتعش

إذا  :فقال ،وخيدمهم خادمي يهم من مايلكيف وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عل جعلت فداك :فقلت

   .)٢(ذا خرجوا خرجوا باملغفرة لكإ و،دخلوا عليك دخلوا من اهللا بالرزق الكثري

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن سليمان بن جعفر البصريو

ذا أكل غفر اهللا هلم بنزوله إ ف،ه من السماءالقوم جاء برزقه معى جاء فنزل عل إذا الضيفن إ :)وآله

   .)٣(عليهم

من  ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٤(ورزقه يف حجرهّ إال ضيف حل بقوم

ى القوم على ة علتنزل املعونإمنا  :قال ،)عليه السالم( األولاحلسن  أيب  عن،بن بكرى عن موسو

   .)٥(القوم فينزل برزقه يف حجرهى ن الضيف لينزل علإو ،قدر مؤنتهم

   ،السببية الواقعية ملا ذكرته إىل ضافةشبه هذه الرواية باإل أن تقدم قد :أقول

                                                

  . ١٦٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٧٢

من  أو عانة تربعيةإكما هو املشاهد سواء  ،من يضيف يعينه الناسحيث إن  ً،أيضاهلا سبب ظاهري 

   . يف املضايف وحنوهانسانوهذا ما جيده اإلاملعدة ملثل ذلك،  أو  املطلقة،أشبهثالث وما وقاف واألاأل

صلى اهللا (رسول اهللا قال  :قال ،)عليهم السالم (عن آبائه ،)عليه السالم (بن جعفرى عن موسو

مل يفعلوا ابتلوا   فإن،قروا الضيفأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأميت خبري ما حتابوا وأتزال  ال :)عليه وآله

   .)١(خفافناى منسح عل نا أهل بيت الإ :وقال ،السنني واجلدبب

 حيث تغرب بسبب احلركة يف خدمة الضيف فال ،لعله كناية عن االستمرار يف الضيافة )خفافنا( :أقول

   .اخلف وتنظيفهى وقت للمسح عل

  

  عداد الخالل لهإضيف ولكرام اإاستحباب  في فصل

رسول اهللا مما علم  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،العزيز ومجيل وزرارة  بن عبدإسحاقعن 

   .)٢(فليكرم ضيفهاآلخر من كان يؤمن باهللا واليوم  :قال نأ) عليها السالم(  فاطمة)صلى اهللا عليه وآله(

عليه ( ً عليا)هصلى اهللا عليه وآل(رسول اهللا مما علم  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارةو

   .)٣(فليكرم ضيفهاآلخر من كان يؤمن باهللا واليوم  :)السالم

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن سليمان بن حفصو

وأن يعد له اخلالل،كرمُي أن الضيفحق من ن إ )٤(.   

                                                

  . ٥٢ ص:األخبارا�الس و) ١(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦١ ص٢ ج:وعالفر) ٤(



٤٧٣

   .)١(يعد له اخلالل أن من حق الضيفن إ :خرويف خرب آ : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

  

  استحباب  في فصل

  شروع صاحب الطعام قبل الضيف وانتهائه بعده

 إذا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداح

   .)٢(وممن يرفعها ليأكل الق وآخر ،ول من يضع يدهأ كان ًكل مع القوم طعاماأ

كل معه أزار املزور ف إذا الزائرن إ :مسعته يقول : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مجيلو

ًذا مل يأكل معه ينقبض قليالإو ،عنه احلشمةى لقأ
)٣(.   

 إذا  كان)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(موسى خيه أعن  ،جعفر علي بن عنو

   .)٤(يرفع الضيف ل معه ومل يرفع يده من اخلوان حىتكأتاه الضيف أ

 إذا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  كان : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٥(ن يأكل القومآخر من يرفعها ألو ، يدهمع القومأول من يضع كل مع القوم أ

كل ى يوزع أكله عل أن كثر من معتاده بل ميكنأ نسانإليأكل ا أن يالزم ذلك النه أ ىوال خيف :أقول

   .من عادته أأبطاملدة فيأكل 

                                                

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٧٤

  

  الطعام  إلى نساناحتياج اإل في فصل

  شباع المؤمنينإواستحباب 

   .)١(خلق ابن آدم أجوف اهللا تعاىلن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن زرارة

 ،ًتعقيبا لشيء كذلك أو ،ً متهيدا لشيء مل يذكره الراوي)المعليه الس( اإلمامخبار، وقاله إهذا : أقول

الكسب وحنوه  أو طعامهإنشاء بقصد استحباب  إأو ،يليق بالبليغ فال يستشكل بأنه ذكر للبديهيات مما ال

  )عليه السالم( وعلمه عند أهله ،كل حمتمل ،ما أشبه أو  فراغهملأل

 األرضيوم تبدل ﴿ :عز وجلعن قول اهللا  ،رش الكليببسأله األ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنو

ن إ :برشاأل  فقال،يفرغ من احلساب تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حىت : قال،)٢(﴾األرضغري 

يشغلون عن أكل  فهم يف النار ال :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال ،كلالناس لفي شغل يومئذ عن األ

   .)٣(فكيف يشغلون عنه وهم يف احلساب ،ذابالضريع وشراب احلميم وهم يف الع

   .يةمن مصاديق اآل )عليه السالم( اإلماملعل ما ذكره  :أقول

 حكاية عن عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن ذكره ،عمري أيب عن ابنو

   .)٥(طعامسأل ال : فقال)٤(﴾من خري فقري  إيلين ملا أنزلتإرب ﴿ :)عليه السالم(ى موس

   نسانيقوله اإل املطلق قدأن ّ إال ،)من( ً خصوصا بقرينة،السؤال مطلق :أقول

                                                

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٨: سورة إبراهيم) ٢(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٤: سورة القصص) ٤(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٧٥

   .فسر ذلك لعله )عليه السالم( اإلمامو ،ذهنه فرد خاص منهيف لكن يصادفه 

   .)١(اخلبزى بين اجلسد علإمنا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن الوليد بن صبيحو

القضية وقتية خاصة بزمن ومكان  أو ،الكالم من باب الغلبة أو ،باخلبز كل مأكلما يراد إ :أقول

   .وحلم الصيد وغريمهارز كاألًكثريا من الناس يأكلون غري اخلبز  أن لوضوح ،)عليه السالم(صدور الكالم عنه 

 غري ضاألريوم تبدل ﴿ :عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،عن زرارةو

�م لفي إ :فقال له قائل ،يفرغ عن احلساب تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حىت : قال،)٢(﴾األرض

 ، خلق ابن آدم أجوف البد له من الطعام والشرابعز وجلاهللا ن إ :فقال ،كل والشربشغل يومئذ عن األ

ن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل إو﴿ :ل يقوعز وجلواهللا  ،فقد استغاثوا ، يومئذ أم من يف النارًفهم أشد شغال

   .)٤()٣(﴾يشوي الوجوه بئس الشراب

اخلبز الذي  أن ومن احملتمل ى،والطاحلون عطاش ،أما املاء فالصاحلون يشربون من الكوثر :أقول

   .الطعاماستمراء  عن املاء يف ًيأكلونه يكفي بدال

  وال،اللهم بارك لنا يف اخلبز :)ليه وآلهصلى اهللا ع(رسول اهللا قال  : قال،البخرتي رفعه أيب عنو

   .)٥(صلينا وال أدينا فرائض ربنا  فلوال اخلبز ما صمنا وال،تفرق بيننا وبني اخلبز

  من أشبع جوعة  :قال ،)عليهما السالم(عن أبيه جعفر بن حممد  ،عن حممد بن جعفرو

                                                

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٨: سورة إبراهيم) ٢(

  . ٢٩: سورة الكهف) ٣(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٧٦

   .)١(ًمؤمن وضع اهللا له مائدة يف اجلنة يصدر عنها الثقالن مجيعا

املراد باملائدة يف اجلنة أعم من  أن  أو،عرافحملهم األ أن وقد ورد ،هل اجلن يكونون يف اجلنة :أقول

 فال الثقالن كناية عن اجلميع أو ،ن كان حملهم غريهاإ�م يضيفون يف اجلنة وأ أو ،عرافاملوجودة منها يف األ

   .احتماالت ،منس الذين هم يف جهنيشمل الطاحل من اإل كما ال ،يشمل اجلن

من أطعم ثالث نفر من  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب اللهيب، عن ي علي بن أيب علعنو

وهي شجرة من جنة   وطوىب، وجنة عدن،الفردوس ملكوت السماء، املؤمنني أطعمه اهللا من ثالث جنان

   .)٢(عدن غرسها ريب بيده

   .هذا احلديث تقدم معىن :أقول

جر مثل من من أطعم أخاه يف اهللا كان له من األ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن ،عن ربعيو

   .)٣(مائة ألف من الناس :قال ،ما الفئام :قلت ،ًأطعم فئاما من الناس

ة من املؤمنني يعدل حمررة أربعمن أشبع  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن فضيل بن يسارو

   .)٤(مساعيلإمن ولد 

   .الشرائط املكتنفة أو ،الضيف أو ،من جهة املطعم جراالختالف يف األ أن تقدم :لأقو

ًاهللا له �را من ى ًمن أشبع جائعا أجر : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن صفوان بن حيىيو

   .)٥(اجلنة

                                                

  . ٧٥ ص:الاألعمثواب ) ١(

  . ٧٥ ص:الاألعمثواب ) ٢(

  . ٧٥ ص:الاألعمثواب ) ٣(

  . ٧٥ ص:الاألعمثواب ) ٤(

  . ١٠٠ ص:الاألعمثواب ) ٥(



٤٧٧

ًكبدا جائعا من أشبع  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة، ىعن عثمان بن عيسو ً

   .)١(وجبت له اجلنة

شباع إاهللا  إىل الاألعممن أحب  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن احلكمو

   .)٢(قضاء دينه أو ،تنفيس كربته أو ،جوعة مؤمن

   .)٣(ًله �را يف اجلنةى جرأًا عمن أشبع جائ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعةو

يشبعه مل يدر أحد  ًمن أطعم مسلما حىت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

من  :مث قال ،اهللا رب العاملنيّ إال نيب مرسل ملك مقرب وال  ال،اآلخرةجر يف له من األ من خلق اهللا ما

ًيتيما * طعام يف يوم ذي مسغبة إأو ﴿ :تعاىل مث تال قول اهللا ،طعام الطعام السغبانإموجبات اجلنة واملغفرة 

   .)٥()٤(﴾منواآمث كان من الذين * ًمسكينا ذا مرتبة أو *  ذا مقربة

   .)صلوات اهللا عليهم أمجعني(ئمة نبياء واألاأل حىت تقدم سبب عدم علم أحد بقدر الثواب :أقول

  

  طعام الجائع عند ضرورتهإوجوب  في فصل

ًمن بات شبعانا وحبضرته مؤمن  :)عليه السالم( احلسنين  علي بقال : قال، أحنفنعن فرات ب

  ين قد أمرته أهذا العبد ى شهد كم علأمالئكيت  :عز وجلاهللا جائع طاو قال 

                                                

  . ١٠٠ ص:الاألعمثواب ) ١(

  . ٣٨٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٩٠ ص:احملاسن) ٣(

  . ١٧ ـ ١٤: سورة البلد) ٤(

  . ٣٨٩ ص:احملاسن) ٥(



٤٧٨

   .)١(ًغفرت له أبدا وعزيت وجاليل ال ،عمله إىل  أطاع غريي ووكلته،فعصاين

�ا أاملراد  أن والظاهر ،رافهذا حسب االنص ،يغفر لشيء النه أ ال ،هذا العصيان ً)أبدا( :أقول

   .حنو العلة التامةى عل ال ،معصية تقتضي عدم الغفران

 :تعاىلقال اهللا تبارك و :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

ًما آمن يب من بات شبعانا وأخوه املسلم طاو)٢(.   

ى ما آمن يب من أمس :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عنو

   .)٣(ًجاره جائعاى ًشبعانا وأمس

صلى اهللا ( النيب عن ،)عليهم السالم (عن آبائه ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن محيد بن جنادةو

والذي نفس  ،اجلائعةشباع الكباد إ و،براد الكباد احلارةإال عند اهللا األعممن أفضل  : قال،)عليه وآله

   .)٤( جائع) جاره املسلم:قالأو ( شبعان وأخوهيبيت يؤمن يب عبد  حممد بيده ال

  

  الغداء والعشاءى كل علاأل في استحباب االقتصار في فصل

وجاع من األى  ما ألق)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل شكوت : قال،أخي شهاب بن عبد ربهابن  عن

  أما مسعت اهللا تبارك وتعاىل،فيه فساد البدن فإن ً،تأكلن بينهما شيئا  وتعش والتغد :فقال يل ،والتخم

   .)٦()٥(﴾ًا بكرة وعشياههلم رزقهم في﴿ :يقول

كل م ليست تابعة لتوسط األتوجاع والتخًكثريا من األ أن لوضوح ،لعل القضية كانت شخصية :أقول

  مث الظاهر استعمال ما يتعود البدن  ،كلنيبني األ

                                                

  . ٢٩ ص:الاألعمعقاب ) ١(

  . ٢٩ ص:الاألعمعقاب ) ٢(

  . ٩٨ ص:احملاسن) ٣(

  . ٢٨ ص:األخبارا�الس و) ٤(

  . ٦٢: سورة مرمي) ٥(

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٤٧٩

   ).عودته عط بدنك ماأو( اثنتني أو ًكالت ثالثااأل من

ينادي كل  )عليه السالم(كان منادي يعقوب  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن امليثميو

من أراد العشاء ال ا :ىنادى ذا أمسإو ،يعقوب إىل من أراد الغدا فليأتال أ :فرسخعلى غداة من منزله 

   .)١(يعقوب إىل فليأت

ولعل عدم النداء يف هذا الوقت من  ،كون من جهة احلر يتحرالناس ال ًغالبا يف وقت الظهرية :أقول

   .لغريه أو أجل ذلك

  

  كراهة ترك العشاء في فصل

   .)٢(أول خراب البدن ترك العشاء : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن احلكم

   .)٣(احلديث ترك العشاء مهرمة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

 ،يدع العشاء ولو بكعكة ال )عليه السالم(احلسن  أبو كان : قال،عن سليمان بن جعفر اجلعفريو

   .)٤(آخره ىل إقوة للجسمإنه  :وكان يقول

من ترك العشاء ليلة السبت ويوم  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن مجيل بن دراجو

   .)٥(ًني يوماأربع  إليهترجع د متواليني ذهب منه قوة الحاأل

انكشف بعضه للعلم ومل ينكشف  ،كاملكان له مدخلية يف املواليد الثالثة الزمان أن قد سبق :أقول

  سبوع تسمية كل يوم من األن إ :فال يقال ،بعضه

                                                

  . ١٦١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٨٠

   .يومني املذكورين فأية خصوصية لل،كيفية واحدةى الزمان فيها عل أن يغري من واقع باسم ال

ًيف اجلسد عرقا يقال ن إ : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،هوازينيعن بعض األ ،عن سهل بن زيادو

أجاعك اهللا كما  : يقول،يصبح ذا ترك الرجل العشاء مل يزل يدعو عليه ذلك العرق حىتإف ،العشاء :له

   .)١(و لقمة من خبز ولو شربة من ماءعن أحدكم العشاء ول يدفال ، وأظمأك اهللا كما أظمأتين،أجعتين

   .)٢(ترك العشاء خراب البدن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مروانو

ال تدعوا العشاء ولو على : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن جابر بن عبد اهللاو

  .)٣(العشاء قوة الشيخ والشاب  فإنميت من ترك العشاء اهلرم،أين أخشى على إ ،حشفة

أول ا�دام : ، وقالترك العشاء مهرمة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،املهليب ي علعنو

  .)٤(البدن ترك العشاء

من ترك العشاء نقصت منه :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عمري، عمن ذكره، عن أيب عن ابنو

  .)٥( إليهقوة وال تعود

  .مدة مديدة أي :لأقو

  

  اآلخرةفصل في استحباب كون العشاء بعد العشاء 

  عشاء : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عن

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٢١ ص:احملاسن) ٢(

  .٤٢١ ص:احملاسن) ٣(

.٤٢٢ ص:احملاسن) ٤(

.٤٢٣ ص:احملاسن) ٥(



٤٨١

  .)١(ترك العشاء خراب البدن فإن  فال تدعوا العشاء،النبيني بعد العتمة

وتأخريه يف  ،حيث النور باق  يكون العشاء مع غروب الشمسًرياف وحنوها غالباواألى يف القر :قولأ

   .جل وقت الصالة بعد العتمة ألسالماإل

طباؤكم يف عشاء أيقول  ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،اللهيب ي علي بن أيب علعنو

   .)٢(لكين آمركم به :قال ،�م ينهونا عنهإ :له قلت :قال ،الليل

العشاء  العشاء بعد : فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب تعشيت مع :قال ،اجلالل  أيبعن زياد بنو

   .)٣(ني النبي عشاءاآلخرة

نفع من طعام أطعام الليل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن رجل ذكره ،عن ثعلبةو

   .)٤(النهار

دارة إبينما يف النهار اجلسم مشغول ب ، بالطبخًأكثر انشغاال بسبب النوم ن اجلسمأل )نفعأ( :أقول

   .نفع للبدنأ والطبخ اجليد ً،فال يكون الطبخ جيدا ،احلواس

 عتمة فلما فرغ من عشائه محد اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أيب تعشيت مع : قال،عن داود بن كثريو

   .)٥(احلديث هذا عشائي وعشاء آبائي :وقال

  

  كهل والشيختأكد كراهة ترك العشاء لل في فصل

  اكتهل الرجل فال إذا  :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،عن سعيد بن جناح

                                                

.١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٥ص ٢ ج:الفروع) ٥(



٤٨٢

   .)١(طيب للنكهةأو  للنومأهدأنه إ فً،يأكل بالليل شيئا أن يدع

 إذا وينبغي للرجل ،ترك العشاء مهرمة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مجيل بن صاحلو

   .)٢(ئوجوفه من الطعام ممتلّإال  يبيت ال أن سنأ

   .)٣(يدع العشاء ولو لقمة الشيخ ال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ذريحو

 أن ال خري ملن دخل يف السن : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن الوليد بن صبيحو

   .)٤(ً يبيت ممتليا خري لهً،يبيت خفيفا

 ينام ال أن ينبغي للشيخ الكبري :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسنيعلي بن  عن حممد بنو

   .)٥(طيب لنكهتهأهدأ لنومه وأ ألنه ، من الطعامئوجوفه ممتلّإال 

 ال أن سنأ إذا  وينبغي للرجل،ترك العشاء مهرمة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محادو

   .)٦( الطعام منئوجوفه ممتلّ إال يبيت

دارة جسده إفالالزم يف  ،أما الشيخ حيث ختف احلرارة فيه ،رته الغريزية تدير جسدهالشاب حرا :أقول

حيس �ما ملكان  نه الإما يف الليل فأ ،يسدمها كل ماأحس باجلوع والضعف أففي النهار كلما  ،من الوقود

 وذلك مما يزيده ،بدل ما يتحلل من جوهر بدنهً طعاما ميده بالوقود البد وأن يصرف ئمل ميتل فإن ،النوم

   .اآلخرةًضعفا ويسبب له املرض ب

يا  :فقال ،ى ليلة وهو يتعش)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،عن املفضل بن عمرو

   إذا نه يستحب للرجلإ ف،ادن فكل :فقال ،تعشيتقد  :قلت ،مفضل ادن فكل

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ٥(

  . ٤٢٢ ص:احملاسن) ٦(



٤٨٣

   .)١(كلتأففدنوت فه طعام حديث ويف جوّ إال ال يبيت أن اكتهل

ى زاد الرجل علإذا  :)عليه السالم( قال :قال ،)حتف العقول( شعبة يف علي بن عن احلسن بنو

   .)٢(ني فهو شيخربعاألى ذا زاد علإو ،الثالثني فهو كهل

   .حنو بدائيى �ما شروع يف الكهولة والشيخوخة ولو علأالظاهر  :قولأ

  

  ليدين قبل الطعام وبعدهاستحباب غسل ا في فصل

 قبل الطعام وبعده يذيبان محزة الوضوء أبا يا :قال : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،محزة أيب عن

   .)٣(يذيبان :فقال ،بأيب وأمي يذهبان : قلت،الفقر

 ، إليهملاع وقد تقدم اإل،ن احتمل وضوء الصالةإو ،ن املراد بالوضوء غسل اليدين أالظاهر :أقول

ًا واجتماعيايسفًسباب عدم الفقر خارجيا ونأالنظافة من  أن م حولوقد سبق الكال ،ذهابذابة غري اإلواإل ً، 

   . كما يأيت يف حديث آخرًأيضا فهي من أسباب الغىن

 هالوضوء قبل الطعام وبعد : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عوف البجلي أيب عنو

   .)٤(يزيدان يف الرزق

يكثر خري بيته فليتوض عند  أن من سره :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

   .)٥(حضور طعامه

                                                

  . ٤٢٢ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٧٠ ص:حتف العقول) ٢(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٨٤

   .)١( وآخره ينفي اهلم،أوله ينفي الفقر : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن وروي

   .ام والغسل بعد الطع،أول الطعام ـ بالفتح ـ الغسل املراد أن الظاهر :أقول

من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش يف  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٢(يف جسدهى وعويف من بلو ،سعة

غسل  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣( وجيلو البصر،ماطة للغمر من الثيابإ و،اليدين قبل الطعام وبعده زيادة يف العمر

   .)٤( قبل الطعام وبعده يثبت النعمةءالوضو :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن اجلعفريو

رسول اهللا عن  ،)عليهم السالم ( عن آبائه،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن معاوية بن عمارو

   .)٥(الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء يف اجلسد ومين يف الرزقن إ علي يا : قال،)صلى اهللا عليه وآله(

الوضوء قبل وبعد يذيبان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن احلسن بن حممد احلضرميو

   .)٦(الفقر

نه ينفي الفقر ويزيد يف إ ف،يديكم قبل الطعام وبعدهأاغسلوا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال

   .)٧(العمر

  الوضوء قبل الطعام وبعده  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال : قال،غرة اخلراساين أيب عنو

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤٢٤ ص:احملاسن) ٤(

  . ٤٢٤ ص:احملاسن) ٥(

  . ٤٢٥ ص:احملاسن) ٦(

  . ٤٢٥ ص:احملاسن) ٧(



٤٨٥

   .)١(يذهبان الفقر

   .)٢(عند حضور طعامه يكثر خري بيته فليتوضأ أن من سره :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال و

يكثر خري بيته  أن ادرمن أ :الق ،) السالممعليه( علي  عن،عن آبائه ،عن جعفر ،عن السكوينو

   .)٣(كلفليغسل يده قبل األ

اليد امللوثة توجب املرض أن  إىل ضافة هذا باإل،قد تقدم وجه زيادة اخلري بسبب غسل اليد :أقول

   .فيقل خري البيت بسبب الكسالة وعدم العمل ونفس املرض

 قبل الطعام وبعده زيادة يف غسل اليدين : قال،مائةربعيف حديث األ )عليه السالم( علي عنو

   .)٤(جيلو البصرولغمر من الثياب لماطة إو ،الرزق

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال، )عليهم السالم(عن آبائه  ،عن جعفر بن حممدو

 ،سعة من رزقه يف  قبل الطعام وبعده عاشأومن توض ، عند حضور طعامهأيكثر خري بيته فليتوض أن سره

   .)٥(ويف من البالء يف جسدهوع

  

  يدينلآداب غسل ا في فصل

الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن عجالن

  ًميني الباب حرا ى  مبن علأذا فرغ من الطعام بدإف ،البيت لئال حيتشم أحد

                                                

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١٥ ص١ ج:اخلصال) ٣(

  . ١٥٦ ص١ ج:اخلصال) ٤(

  . ٢٥ ص:األخبارا�الس و) ٥(



٤٨٦

   .)١(ًعبدا أو كان

على رفع الطعام بدأ مبن  ذاإف ،ميينهى  مبن علأيت يده مث يبديغسل أوال رب الب :ويف حديث آخر

   .)٢(الغمرى بالصرب عل أوىل ألنه ،يسار صاحب املنزل

ء بالطشت بدأ به وكان يوج )عليه السالم( احلسن أبو عنديى ملا تغد : قال،عن الفضل بن يونسو

   .)٣(احلديث نكيعلى مي مبن أابد : فقال، صدر ا�لسيف

صاحب الرحل يشرب أول  :)صلى اهللا عليه وآله( قال النيب : قال،نياحلس علي بن د بنعن حممو

   .)٤(القوم ويتوضأ آخرهم

الناس يتعارفون  أن  والغالب،جل كسر طوق العدمما أشبه أل أو سلَالغ أو االبتداء بالوضوء :أقول

كان يف ا�لس كبري نه إذا أ يبعد ال لكن ،�ذا الكسر للعدم  فصاحب البيت أوىل،يتقدم غريهم أن ويريدون

احرتام ى من كربى صغرنه أ  من باب،يكون تقدميه أفضل من تقدمي صاحب املنزل أن ،من احرتامه تقدميه

   .الكبري وتوقريه

صاحب الرحل  :قال ،)عليهما السالم(عن أبيه  ،عن جعفر بن حممد ،بن صدقة عن مسعدةو

   .)٥(لقوم بعد الطعاموآخر ا ،يتوضأ أول القوم قبل الطعام

ناء واحد حتسن إاغسلوا أيديكم يف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن عمرو بن ثابت، عنو

  .)٦(أخالقكم

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:فروعال) ١(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١١٤ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٥(

.١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٤٨٧

وجيء بالطشت بدأ به وكان  )عليه السالم( احلسن أبو عنديى ملا تغد : قال،عن الفضل بن يونسو

 أبو  فقال له،يرفع الطشت أن واحد أراد الغالمتوضأ  فلما ،ميينكى  مبن علأابد : فقال، صدر ا�لسيف

   .)١(دعها واغسلوا أيديكم فيها :)عليه السالم( احلسن

 : فقال، فأيت بالطشت)عليه السالم(عبد اهللا  أيب تغدينا عند : قال،داود أيب الرمحن بن عن عبدو

مجاعةنتوضأ  أن ًبأساى  نرما حنن فالأو ،واحد واحدّ إال نتم يا أهل الكوفة فال تتوضؤون أماأ، قال: 

ًفتوضأنا مجيعا يف طشت واحد
)٢(.   

يف بعض ن اآل إىل مجاعة مجاعة عادة جارية أو ً واحداً واحدا،ناء ماء واحدإيادي يف دخال األإ :أقول

 مراض الناشئة حيث كثرة األياممت يف مثل هذه األن إ ىيوجب العدونه أ طباء منوما يراه بعض األ ،البالد

حيث سيادة حضارة  سالمنه مل يكن يف أزمان اإلإف ،من أسباب متعددة سببها احلضارة املادية الغربية

  .سالماإل

 حيث غزت احلضارة ً،قبل قرن تقريبا إىل ية كانت سائدة يف املسلمنيسالماحلضارة اإل أن ىوال خيف

ما املسلمون فكانوا أ ،وية شيءط حياته السل يف أبعادسالمامللك ال يلتزم باإل أو وكون اخلليفة ،املادية البالد

   . يف غالب أبعاده واليت منها بعده الصحيسالمملتزمني باإل

واملشركون حيث كانوا  ،) كما رأيتسالمبقايا حضارة اإل( شيء من ذلك يف كتاب إىل وقد أملعنا

ولذا كانوا  ، من القدميمراض املعديةكل والشرب واجلنس وغري ذلك كان هلم األيستعملون احملرمات يف األ

   . وعليه وردت الرواية التالية،ناء واحدإيتجنبون الغسل يف 

   فدعا ، ليلة مجاعة)عليه السالم(عبد اهللا  أيب تعشينا عند :قال ،عن الوليد بن صبيحو

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٢٦ ص:احملاسن) ٢(



٤٨٨

   .)١(ًالليلة نتوضأ مجيعاالف املشركني خن تعال حىت :بوضوء فقال

  

  ل بعد الطعام استحباب التمندل من الغس في فصل

  وتركه قبله وسائر آدابه

ذا توضأ بعد إ و،قبل الطعام مل ميس املنديلتوضأ  إذا )عليه السالم(احلسن  أبا رأيت : قال،عن مرازم

   .)٢(الطعام مس املنديل

  والتمندل ال، مما يكون الطعام املأكول به أهنأ،اليد املبللة باملاء توجب تبخر املاء وبرودة اليد :أقول

ًاملنديل يفقد غالبا النظافة الكافية وأكل الطعام أن  إىل ضافة باإل،يتبخر فتفوت هذه الفائدة ع املاء حىتيد

 ولعل ،التنظيف بالتمندل إىل مث الوسخ الباقي يف اليد بعد الطعام حباجة ،وىلأباليد النظيفة غاية النظافة 

يكون الطعام أهنأ وتكون فائدته  أن  مما يوجب،ةاملراد بالربكة من بقاء البلل هو النظافة يف قبال الوساخ

   .علمي مل يكشف العلم عنه بعد أو يكون هناك سبب غييب أن ومن املمكن ،أكثر

إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن رجل ،عن أبيه ،حممود أيب عن حممد بن أمحد بنو

   .)٣(ربكة يف الطعام ما دامت النداوة يف اليد فال تزال ال،غسلت يدك للطعام فال متسح يدك باملنديل

  ميسح الرجل يده باملنديل  أن كرهإنه  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زيد الشحامو

                                                

  . ٤٢٨ ص:احملاسن) ١(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٨٩

   .)١(جانبه صيب ميصها إىل يكون أو ،ميصها ًوفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حىت

ال تؤووا منديل الغمر يف البيت  :)عليه السالم( أمري املؤمننيقال  : قال،عن يعقوب بن سامل رفعهو

   .)٢(ض الشيطانبنه مرإف

ولذا كلما كان  ،عكس امللك ،الشيطان مرتبط باملعصية والفساد والوساخة وما أشبه أن تقدم :أقول

 أوجب الوسوسة يف نساندار اإل إىل جاء إذا طانيالش أن ومن املعلوم ،الشيطانى هناك وسخ فهو مأو

  . ولذا يلزم السعي لبعده،وغري ذلك من املضارالقلب 

 ،ًبعادها حفظا للصحةإالوساخة يف الدار مبعث اجلراثيم والبعوض والعفونة وما أشبه مما يلزم مث إن 

ما إ فالالزم نديل فكان يتسخ حيث كانوا يأخذون اللحم يف امل،فمنديل الغمر يف الرواية من باب املثال

   .الطفل وما أشبه ةاد من املنديل أعم من حضين ولعل املر،ما طردهإغسله و

  

  استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين  في فصل

  بعد الوضوء من الطعام، والدعاء

مسح الوجه بعد الوضوء يذهب  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  يرفعه، بن عقبةإبراهيمعن 

   .)٣(ويزيد يف الرزق ،بالكلف

   .وتذهب بالفقر النظافة تزيد الرزق أن تقدم الوجه يف :أقول

أتريد  : فقال يل، الرمد إليه وشكوت)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،عن مفضلو

  احلمد  : وقل،حاجبيكفامسح غسلت يدك بعد الطعام إذا  :مث قال ،الطريف

                                                

  . ١٦٢ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٥ ص٢ ج: الفروع)٢(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٤٩٠

   .)١(لكففعلت فما رمدت عيين بعد ذ :قال ،هللا احملسن ا�مل املنعم املفضل

 فلما غسل يديه من ،معه مجاعةى يوم قدم املدينة تغد إنه ،)عليه السالم(الثاين جعفر  أيب عنو

 يرهق وجهه قرت وال اللهم اجعلين ممن ال : وقال،ميسحهما باملنديل أن الغمر مسح �ما وجهه ورأسه قبل

   .)٢(ذلة

 يدك بعد الطعام فامسح وجهك غسلتإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،ويف حديث آخر

   .)٣(غضةبوأعوذ بك من املقت وال ،لك احملبة والزينةأسأين إاللهم  :وتقول ،باملنديلمتسح  أن وعينيك قبل

 ،بالوجه أو ًدعية استحباب دعاء يف اجلملة يكون مرتبطا بالطعاملعل املستفاد من اختالف األ :أقول

   .ن كان االلتزام بالوارد أوىلإو

  

  طعام غيرهإى طعام المؤمن علإاستحباب اختيار في  فصل

أشبع  أن من ّ إيلًخا يف اهللا أحبأشبع أن أل : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن الوصايف

   .)٤(عشرة مساكني

  حىتأصحايب من ًن أطعم رجالأل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن صفوان بن مهرانو

ً درمها أصحايب من ًن أعطي رجالوأل ،عتقهاأالسوق فاشرتي نسمة و إىل أخرجن  أمن ّ إيليشبع أحب

   ن أعطيه عشرة أحبوأل ،أتصدق بعشرة أن من ّ إيلأحب

                                                

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٤٢٦ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤٢٦ ص:احملاسن) ٣(

  . ٣٩١ ص:احملاسن) ٤(



٤٩١

   .)١(أتصدق مبائة أن من ّإيل

 أن من ّ إيليل يف اهللا أحب ًطعمها أخاأكلة أل : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن الوصايفو

ولئن أعطيه عشرة دراهم  ،أشبع عشرة مساكني أن من ّ إيليل يف اهللا أحب ًئن أشبع أخاول ً،شبع مسكيناأ

   .)٢(أعطي مائة درهم يف املساكني أن من ّ إيلأحب

  

  استحباب  في فصل

  ثنائه وآخرهأكل وول األأ في التسمية والتحميد

ًيطعم طعاما  أن ادأر إذا الرجلن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سديعن كليب األ

 إىل تصري اللقمة أن  له من قبلعز وجلغفر اهللا  ،هللا رب العاملني بسم اهللا واحلمد :بيده وقالى هوأف

   .)٣(فيه

بسم  :وضع الغداء والعشاء فقلإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مروانو

 قال ي،يسم أن يذا نسإ وال مبيت، وهنا عشاءاخرجوا فليس ه :هصحابالشيطان يقول أل فإن ،اهللا

   .)٤(ً ومبيتاًلكم ههنا عشاء فإن تعالوا: هصحابأل

من  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن غياث بن و

   تقيأ الشيطان ما أكل ُنسي مث ذكر بعد فإن ، فليذكر اسم اهللا عليهًأكل طعاما

                                                

  . ٣٩١ ص:احملاسن) ١(

  . ٣٩١ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٩٢

   .)١(واستقل الرجل الطعام

تية  والرواية اآل،ن الشيطان يأكل معهأل ،استقل مل يذكرنه إذا أ املراد أن الظاهر )واستقل( :أقول

وشاركهم يف ﴿ :سبحانه قال ،كل القليلبل يكفي األ ،كل الكثرييراد به األ وأكل الشيطان ال ،تظهر ذلك

ن مل ينتفع إو ،ينفع الشيطان أكله  الشيطان مما الأكل تقياألذا ذكر اهللا بعد إ ف،)٢(﴾داألوالموال واأل

   ً.مل يسم متعمدا أو نسي إذا كلالتسمية ولو بعد األى وهذا حتريض عل ،الشخص مبا أكل الشيطان

 :أكلت الطعام فقلإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،عن احلسني بن عثمانو

ذا مل يسم أكل معه إو ،يأكل مل يأكل معه الشيطان أن  قبلىمس إذا العبد فإن ،بسم اهللا يف أوله وآخره

   .)٣( بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما أكلىذا مسإ و،الشيطان

اذكروا  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

   .)٤( جيب عليكم فيه شكره وذكره ومحده،نه نعمة من نعم اهللا ورزق من رزقهإ ف،وال تلغطواالطعام ى اهللا عل

 ،عند غري الطعام كونه سوء أدب حىت إىل ضافةنه باإلإف ،يعين اللغط التكلم مبا ال )تلغطوا ال( :أقول

مل  إذا ًقل هناء مما فيكون الطعام أ،يتمركز الذهن يف الطعام  حيث ال،موجب لعدم الشبع من لذة الطعام

   .يلغط يف أثنائه

احلمد هللا  :فقال ،به يتأ بلحم فربد و)عليه السالم(عبد اهللا  أبو أمر : قال،عن عبد اهللا بن بكريو

  ى النعمة يف العافية أفضل من النعمة عل : مث قال،شتهيهأالذي جعلين 

                                                

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٦٤: سراءسورة اإل) ٢(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٩٣

   .)١(القدرة

 ال ً، ومحداًيا مساعة أكال : فقال)عليه السالم( عبد اهللا أيب كنت مع : قال،عن مساعة بن مهرانو

   .)٢(ً وصمتاًأكال

كما يكره  ،ال السكوت عنده ،كل األداستحباب احلمد عنى عل )عليه السالم(حتريض منه  :أقول

   .ما تقدمى  عنده علًأيضاالتكلم 

أبا ن إ :) السالمعليه(عبد اهللا  أيب عن ،)كنز الفوائد( عثمان الكراجكي يف علي بن عن حممد بنو

 اللهم هذا ،احلمد هللا رب العاملني :يده من أكله قال) عليه السالم(حنيفة أكل معه فلما رفع الصادق 

فقال  ً،أجعلت مع اهللا شريكاعبد اهللا  أبا يا :حنيفة أبو فقال ،)صلى اهللا عليه وآله( منك ومن رسولك

 ويقول يف موضع ،)٣(﴾غناهم اهللا ورسوله من فضلهأأن ّ إال وما نقموا﴿ :اهللا يقول يف كتابهن إ كلوي :هل

 أبو  فقال،)٤(﴾�م رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا ورسوله من فضله أولو﴿ :آخر

   .)٥(قرأ�ما قط لكأين ماواهللا  :حنيفة

 ، لواله ملا خلق اهللا الكونحيث ،)صلى اهللا عليه وآله(وبواسطة الرسول  النعمة من اهللا سبحانه :أقول

ن أ﴿ :قال سبحانه ،ولذا يشكر الوالدان ،ولذا يلزم شكر الواسطة كما يلزم شكر املنعم ،حاديثكما يف األ

   .)٦(﴾شكر يل ولوالديكأ

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن السكوينو

بارك اهللا عليكم يف  :قالت املالئكة ،بسم اهللا :ذا قال العبدإ ف،ة آالف ملكربعأوضعت املائدة حفتها 

قالت  ،احلمد هللا :ذا فرغوا فقالواإف ،سلطان لك عليهم فاسق ال اخرج يا : مث يقولون للشيطان،طعامكم

   ، أنعم اهللا عليهم فأدوا شكر ر�ممقو :املالئكة

                                                

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١١٤ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

. ٧٤: سورة التوبة) ٣(

  . ٥٩: سورة التوبة) ٤(

  . ١٩٦ ص:كنز الفوائد) ٥(

  . ١٤: سورة القمان) ٦(



٤٩٤

ذا رفعت املائدة ومل يذكروا اسم إف ،فاسق فكل معهم ن يااد :ذا مل يسموا قالت املالئكة للشيطانإو

   .)١(قوم أنعم اهللا عليهم فنسوا ر�م :اهللا عليها قالت املالئكة

   .وفائدة ذلك احتفاؤهم بنعمة اهللا سبحانه ،بال مزامحةلوف منها نور جتتمع األلامللك كا :أقول

ذا أكلت إف ،بسم اهللا :وضعت املائدة فقلإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب عنو

   .)٢(احلمد هللا :ذا رفع فقلإو ،احلمد هللا أوله وآخره :فقل

 ، إليهوله حد ينتهيّ إال من شيء ما :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خدجية أيب عنو

ويأكل كل  ،احلمد هللا : رفع قيلذاإو ،بسم اهللا :وضع قيل إذا حده :قال ،حده ما :فجيء باخلوان فقالوا

   .)٣(ً مما بني يديه وال يتناول ما قدام آخر شيئاإنسان

ذا فرغت إو ،الطعامى اذكروا اسم اهللا عل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن جراح املدايينو

   .)٤(مَطعُي م والِطعُاحلمد هللا الذي ي :فقل

: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(بد اهللا ع أيب  عن،عن عبد الرمحان املرزميو

مل يسأل عن نعيم ذلك الطعام ، ومحد اهللا يف آخره،شراب يف أوله أو من ذكر اسم اهللا عند طعام 

   .)٥(ًأبدا

من  ما :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسمعو

  خره فرتفع املائدة آمع عياله ويضع مائدته فيسمون يف أول طعامهم وحيمدون يف رجل جي

                                                

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٩٥

   .)١(هلم يغفر حىت

ين مل أ وذلك ،ختمت قطأما  :)عليه السالم( قال الصادق : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٢(احلمد هللا :قلتّ إال فرغ من طعامأومل  ،بسم اهللا :قلتّ إال  بطعامأبدأ

يف أن  إىل شارةإوهذا احلديث  ،دابكان يراعي سائر اآل )عليه السالم( اإلمام أن من الواضح :أقول

   .كل الكثرييطيعه يف عدم األولسانه من يذكر اهللا بقلبه  فإن ،عدم التخمة يتضقالذكر م

 ، وبني يديه خوان هو يأكل)عليه السالم(جعفر  أيب ىدخلت عل : قال،عن عمر بن قيس املاصرو

حول اخلوان فهذا   ماّوقم ،ذا رفعته فامحد اهللاإ و،وضعته فسم اهللاإذا  :فقال ،حد هذا اخلوان ما :ت لهفقل

   .)٣(احلديث، حده

   .مل يكن مما يؤكل إذا لقاء يف املزبلةلإل أو ،كلامجع ما تساقط من اخلوان لأل أي )ّقم( :أقول

من  :قال ،) السالممعليه(طالب ن أيب  علي بعن ،عن آبائه ،عن الصادق ،إبراهيمعن غياث بن و

   .)٤(ًطعام مل يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداى ذكر اسم اهللا عل

عليه ( إبراهيم إىل جاء املرسلون ملا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عبد اهللا بن هاللو

بسم  :أكلتم فقولوا إذا :فقال ،نهختربنا ما مث أكل حىت نال :فقالوا ،كلوا : فقال،هم بالعجلء جا)السالم

   .)٥(احلديث احلمد هللا :ذا فرغتم فقولواإف ،اهللا

  فكأن البسملة  ،يف قبال املبيعى الثمن يعط أن كما )ما مثنه( :أقول

                                                

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١١٤ ص٢ ج:الفقيه) ٢(

  . ١١٤ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ١٧٩ ص:مايلاأل) ٤(

  . ٢٣ ص:علل الشرايع) ٥(



٤٩٦

   .ً فيقدمه للضيف جمانا عن املال،يف قبال طعام الضيفى واحلمد تعط

احلمد  :تينا بالطعامأومسعته يقول وقد  )سالمعليه ال(يب احلسن قلت أل : قال،عن الفضل بن يونسو

ذا إو ،تسمي عليه أن وضع إذا حده :فقال ،ما حد هذا الطعام : قلت،ًهللا الذي جعل لكل شيء حدا

   .)١(حتمد اهللا عليه أن رفع

عليه (  لعلي)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يف وصية  :قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عنو

ان بحان يكت يربحافظيك ال فإن ،احلمد هللا :ذا فرغت فقلإ و،سم اهللاب :أكلت فقل إذا ي عليا :)السالم

   .)٢(تبعده عنك لك احلسنات حىت

   .اخلوان أو تبعد بقايا الطعام أي )تبعده( :أقول

  

  الطعام ى التسمية عل يمن نس أن  فيفصل

  ذكر إذا ييسم أن يستحب

 فإن :قلت : قال،الطعامى  يف حديث التسمية عل،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن ،عن داود بن فرقد

   .)٣(أوله وآخرهى بسم اهللا عل :تقول :قال ،مسيأ أن نسيت

حضرت املائدة إذا  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن عبد الرمحن بن احلجاجو

   .)٤(رجل منهم أجزأ عنهم أمجعنيى فسم

   .ن املستحب الذي ينبغي من بسملة كل فرددو إنه  أي:أقول

  كل ى يسمي عل أن من نسي أن روي :قال ،احلسني علي بن عن حممد بنو

                                                

  . ٤٣١ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٣١ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٩٧

   .)١(أوله وآخرهى بسم اهللا عل :لون فليقل

   .األخرييف  أو الوسطيف نه أ الظاهر :أقول

  

  كل وبعده دعاء بالمأثور قبل األلاستحباب ا في فصل

احلمد  :يقول )عليه السالم( أيب كان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ،عن هشام بن ساملو

 ،مننا يف خائفنيآو ،ومحلنا يف راجلني ،وآوانا يف ضاحني ،روانا يف ظامئنيأ و،هللا الذي أشبعنا يف جائعني

   .)٢(خدمنا يف عاننيأو

طعم  إذا )ى اهللا عليه وآلهصل(رسول اهللا كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

وصلت عليكم املالئكة  ،برارل طعامكم األك وأ،طعم عندكم الصائمون :عند أهل بيت قال هلم

   .)٣(خياراأل

وضعت املائدة بني  إذا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال،رفعهامليثمي عن أمحد بن احلسن و

سبحانك ما أكثر ما  ،سبحانك اللهم ما أكثر ما تعطينا ،اسبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلين( :يديه قال

   .)٤()فقراء املؤمنني واملسلمنيى اللهم أوسع علينا وعل ،تعافينا

 )عليه السالم(احلسني  علي بن كان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الصنعاين حيىي أيب عنو

ً فيه وسوغناه وارزقنا خلفا  فبارك لنا،ضلك وعطائكك وفّاللهم هذا من من( :وضع الطعام بني يديه قالإذا 

احلمد هللا ( :ذا رفع اخلوان قالإف ،) اللهم اجعلنا من الشاكرين،رزقت فاحسنت ، إليهكلناه فرب حمتاجأإذا 

  الذي محلنا يف 

                                                

  . ١١٤ ص٢ ج:الفقه) ١(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٤٩٨

)ًكثري ممن خلق تفضيالى  وفضلنا عل،الرب والبحر ورزقنا من الطيبات
)١(.   

مثل هذه اللفظة  فإن ،فضلأمفهوم له بأن يكون هناك من هو  النه أ الظاهر )كثريى عل( :أقول

كل فرد غري مثل املعصومني   أما،جمموع البشر إىل  هذا بالنسبة،فضلية وتارة �رد األ،تستعمل تارة للمفهوم

   .هناك أفضل منه أن شك فال )عليهم السالم(

صلى اهللا عليه (رسول اهللا كان  : قال)عليه السالم(ر جعف أيب عن ،عن رجل ، بن مهزمإبراهيمعن و

  احلمد هللا الذي يطعم وال،رويتأشبعت وأطبت وباركت وأكثرت وأاللهم ( :رفعت املائدة قال ذاإ )وآله

   .)٢()يطعم

احلمد هللا ( :حصي كم مرة قالأً طعاما فما )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كلت معأ : قال،عن زرارةو

   .)٣()شتهيهأالذي جعلين 

 ،احلمد هللا : فقلت،يديناأطعمنا مث رفعنا أ ف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنا عند : قال،ن ابن بكريعو

اهللا ى  اللهم لك احلمد صل، مبحمد رسولك لك احلمد،اللهم لك احلمد( :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال

   .)٤()أهل بيتهى حممد وعلى عل

ليك احلمد إ ًمحدك مرسوالأ أي السببية أو ، لك ولرسولكًمحدا أي ،باء املعية ماإ )مبحمد( :أقول

   .بنحو محد رسولك أو ،بسبب رسولك

 فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت مع : قال،عن يونس بن ظبيانو

 احلمد هللا( :وضع فلما فرغ قالحني ى  فسم،وضع اخلوان فجلست حىت، عبد اهللا أبا اجلس يا :فقال

   .)٥()صلى اهللا عليه وآله هذا منك ومن حممد

  احلمد ( :طعم قال إذا كان إنه ،)عليه السالم(احلسني  علي بن عن ،محزة أيب عنو

                                                

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٤٩٩

   .)١()وأفضل احلمد هللا الذي يطعم وال يطعم ،نعم عليناأيدنا وآوانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأهللا الذي 

  

  كل العتيق بالحديثأاستحباب  في فصل

صلى ( النيب كان :قالإنه ) عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم(عن الرضا  ، دارم بن قبيصةعن

عاش ابن آدم  : يشتد غضبه ويقول)لعنه اهللا(ابليس ن إ : ويقول، يأكل الطلع واجلمار بالتمر)اهللا عليه وآله

   .)٢(كل العتيق باحلديثأ حىت

   . يبعد املناط يف سائر أشباه ذلك وال،الشكر بذلكى نو إذا االستحباب :أقول

  

  كل لون وكل لقمةى ناء وعلإكل ى استحباب التسمية عل في فصل

إذا  :فقال ،الطعامى مسي علأكيف  :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عن داود بن فرقد

   .)٣(احلديث ناءإكل ى نية فسم علاختلف اآل

 ،كلتأ إذا )عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل لطعاماى ذأمن ى لقأشكوت ما  : قال،عن مسمعو

الطعام  إىل قطعت التسمية بالكالم مث عدتإذا  :فقال ،نه ليضرينإمسي وين ألإ :فقلت ،مل تسم :فقال

   .)٤(الطعام مسيت ما ضرك إىل عدت إذا كنت نك لوإما أ ،فمن ههنا يضرك :قال ،ال :قلت ،تسمي

                                                

  . ٤٣٥ ص:احملاسن) ١(

  . ٢٢٩ ص:األخبارعيون ) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٥٠٠

ضمنت  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن داود بن فرقدو

كلت البارحة أ لقد )عليه السالم(أمري املؤمنني يا : فقال ابن الكوا ،يشتكي منه ال أن طعامى على ملن مس

   .)١(لكع بعض ياى بعضها ومل تسم على ًلوانا فسميت علأكلت أفلعلك  :قال ،ذاينآًطعاما مسيت عليه ف

قد  :قلت ،سم :قال ،ختمأين إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :قال ،سيار أيب عن مسمعو

 :قال ،ال :قلت ،كل لونى فتسمي عل :قال ،نعم :قلت ،لوان الطعامأتأكل  فلعلك :قال ،مسيت

فمن ههنا تتخم)٢(.   

ختمت أما  :)عليه السالم( علي قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رجاينعن عبد اهللا األو

   .)٣(مسيتّ إال فمي إىل ين ما رفعت لقمة أل،قط

وال شك يف تأثري اسم اهللا  ،سبيل االقتضاء ال العليةى عل )عليه السالم( اإلمامضمان  :أقول

ً علالاهرة وظًا سبابألكنه سبحانه جعل  ،كل ذرات الكون تتحرك وتسكن حتت نظر اهللا تعاىل فإن ،سبحانه

غري  إىل ،)٤(﴾أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون﴿ :مر بالزرع مث قالأكما  ،مرين وقد أمر سبحانه باأل،ومعاليل

   .ذلك

  

  الخروج من المنزلقبل ء ياستحباب أكل ش في فصل

  خيرج  ال أن ينبغي للمؤمن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،نعيمعن حسني بن 

                                                

  . ١٦٤ ص٢ ج:لفروعا) ١(

  . ٤٣٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٣٠ ص:احملاسن) ٣(

  . ٦٤: سورة الواقعة) ٤(



٥٠١

   .)١(له نه أعزإيطعم ف من بيته حىت

تأخذ يف حاجة فكل  أن أردتإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد بن عثمانو

   .)٢(للحاجةى مبلح فهو أعز لك وأقض كسرة

ن فأل ىأما كونه أقض ،طعام هذا وهذا مما يوجب ذلته إىل ينظر سد جوعته الإذا  ألنه )أعز( :ولأق

قضاء ى جوعه مما يسبب له عدم الرتكيز عل إىل اجة بل بعض مهه مصروفيصرف مهه يف احل اجلائع ال

   .احلاجة

  

  صاحب المصيبة إلى رسال الطعامإاستحباب  في فصل

رسول طالب أمر  أيب ملا قتل جعفر بن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل

يها توتأ أياممساء بنت عميس ثالثة ًتتخذ طعاما أل أن) عليها السالم(  فاطمة)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)٣(أيامهل املصيبة طعام ثالثة يصنع أل أن فجرت بذلك السنة ،أيامها ثالثة ءونسا

  

  كل وعدم وجوب الغسلعدم الوضوء من األ في فصل

ن إ :ل فقا، عن الوضوء بعد الطعام)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،العال أيب عن احلسن بن

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا فجاء ابن أم مكتوم ويف يد  ، كان يأكل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   أالصالة ومل يتوض إىل م فوضع ما كان يف يده منها مث قا،كتف يأكل منها

                                                

  . ٣٩٧ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٤٩ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤١٩ ص:احملاسن) ٣(



٥٠٢

   .)١(وليس فيه طهور

صلى (يطلب الرسول  أي وجميئه ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان يؤذن ل )ابن أم مكتوم( :أقول

 ،كليتوضأ من األ أن قام للصالة بدون )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن والشاهد ،للصالة )اهللا عليه وآله

   .يبطل الوضوء كل الفاأل

ًشرب لبنا هل عليه  أو ً عمن أكل حلما)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن مساعة بن مهرانو

   .)٢(ومل يتوضأى  كتف شاه مث صل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قد أكل  ،ال :قال ،فيه وضوء

 وال من ،ال :قال ،بللبان اإلأيتوضأ من أ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،بصري أيب عنو

   .)٣(للحمااخلبز و

فأكل منها ومل  بكتف شاة )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا أيت  : قالت،عن زينب بنت أم سلمةو

ًميس ماء
)٤(.   

عن زينب بنت  ،)عليهم السالم (احلسني علي بن عن ،عن أبيه ،عبد اهللا أيب عن ،عن ابن القداحو

ذن املؤذن أ أيت بكتف شاة وأكل منها مث )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :عن أم سلمة ،أم سلمة

ًومل ميس ماءى مث أذن املؤذن بالعصر فصل ،ىبالظهر فأكل منها وصل
)٥(.   

من شرب  أو  من الطعامأ هل يتوض)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن سليمان بن خالدو

   .)٦(ال :قال ،اللنب

                                                

  . ٤٢٧ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٢٧ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤٢٧ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤٢٧ ص:احملاسن) ٤(

  . ٤٢٧ ص:احملاسن) ٥(

  . ٤٢٧ ص:احملاسن) ٦(



٥٠٣

   .)١(ه قبل وال بعدد فما غسل ي)عليه السالم(عبد اهللا  أيب تغديت مع : قال،عن شعيب العقرقويفو

 :كان رمبا أيت باملائدة فيقول إنه ،)عليه السالم(ن احلس أيب عن ،وعن سليمان بن جعفر اجلعفري

يغسل يده أن يأكل من غري أن من كانت يده نظيفة فلم يغسلها فال بأس)٢(.   

  

  كل من رأس الثريدكراهة األ في فصل

ال  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،إبراهيمعن غياث بن 

   .)٣(الربكة يف رأسه فإن  وكلوا من جوانبه،ن رأس الثريدتأكلوا م

ما أشبه  أو قحطل بانسانعلم اإل إذا ولذا ، من الشبع النفسيًللنظر حظا أن شكال يف إال :أقول

 إذا  العني مما يسبب القيام بقسط من الشبع النفسي، خبالف مااملائدة ميألورأس  ،بفقد املاء ظمأ أو ،جاع

�ا أحيث قد تقدم  ،الربكة وعدمها وهذا هو معىن ، النفسيأا�دم حيث يفوت هذا املبدفأكل من الرأس 

ًولعل هناك سرا غيبيا ،الثبات والدوام مبعىن  ،ولعل الثريد من باب املثال ،ًماديا مل يكشف عنه العلم بعد أو ً

   . فكل طعام حاله كذلكّالإو

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال، )معليهم السال(عن آبائه  ،)عليه السالم( عن الرضاو

 الذروة فيها الربكة فإن أكلتم الثريد فكلوا من جوانبهإذا)٤(.   

                                                

  . ٤٢٨ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٢٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٢٠٢ ص:عيون أخبار الرضا) ٤(



٥٠٤

 : فقال، فأيت بدجاجة حمشوة وخببيص)عليه السالم(عبد اهللا  أيب أكلت مع :قال ،ىعلعن عبد األو

   .)١(ت بثريد خل وزيتءجا فتينا بطعامنا املعروفآيا جارية  :هذه أهديت لفاطمة مث قال

كل  : فقالً، عن اللحم والسمن خيلطان مجيعا)عليه السالم(جعفر  أبا سألنا : قال،اجلارود أيب عنو

   .)٢(وأطعمين

م ّ بصاع من رطب ضخم مكو)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ليناإأرسل  : قال،عن يونس بن يعقوبو

   .)٣(طعمأكل و :لفقا ،كنا نصنع �ذا ما :فقلت ،ضمحفوبقي شيء 

ال تأكلوا من رأس  :كان يقول ) السالممعليه( ًعليا أن ،عن أبيه ،عن جعفر ،عن ابن القداحو

   .)٤(الثريدرأس  من يتالربكة تأ فإن الثريد

  

  كل مما يليهاستحباب األ في فصل

إذا  :)يه وآلهصلى اهللا عل(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداح

   .)٥(أكل أحدكم فليأكل مما يليه

 مما يليه وال إنسانويأكل كل  : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،خدجية أيب عنو

   .)٦(ًشيئااآلخر يتناول من قدام 

                                                

  . ٤٠٠ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٠٠ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤٠٠ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤٥٠ ص:احملاسن) ٤(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٦٣ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٥٠٥

ًلكل شيء حدا ن إ :يف حديث قال) عليهما السالم(عن أبيه  ،عبد اهللا أيب عن ،سلمة أيب عنو

وضع الرجل يده  إذا حده :فقال ،حده ما :فأيت باخلوان فقيل ،وله حدّ إال  وما من شيء، إليههيينت

 اآلخر وال يتناول من قدام ، من بني يديهإنسانويأكل كل  ،احلمد هللا :ذا رفعها قالإو ،بسم اهللا :قال

   .)١(احلديث

  

  كلصابع بعد األاستحباب لطع القصعة ومص األ في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ن مجيععن عمرو ب

   .)٢(من لطع القصعة فكأمنا تصدق مبثلها: يلطع القصعة ويقول

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٣(بارك اهللا فيك :عز وجل اليت أكل �ا قال اهللا ًأكل أحدكم طعاما فمص أصابعه

أن  إىل ضافةهذا باإل ،كما يوجبان التواضع ،مرين يوجب عدم السرفكال األ أن من الواضح :أقول

 عدم نسانذا اعتاد اإلإ و،غري ذلك إىل ،اللطع تنظيف يسبب قلة التعطل بعد ذلك يف غسل القصعة

   . املسببة لتمكنه من تسيري دفة احلياة بأمن وسالمالواقعية إىل الكربياء يكون أقرب

صلى اهللا (رسول اهللا كان  :قال ،) السالمماعليه( ، عن أبيهعبد اهللا أيب عن ،عن محاد بن عثمانو

   .)٤(أكل إذا  يلعق أصابعه)عليه وآله

صلى ( اهللا رسولكان  : قال،) السالمماعليه( ، عن أبيهعبد اهللا أيب عن ،عن عبد اهللا بن ميمونو

   )اهللا عليه وآله

                                                

  . ٤٤٨ ص:احملاسن) ١(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤٤٣ ص:احملاسن) ٤(



٥٠٦

   .)١( فرغ من طعامه لعق أصابعه يف فيه فمصهااذإ

خادمي  أن ىأر صابعي حىتألعق ين ألإ :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمرو بن مشرو

   .)٢(ما أشره موالي :يقول

  

  كل بأصبعينكراهة األ في فصل

ى ويضع يده عل ،كان جيلس جلسة العبد إنه ،)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب عن ،خدجية أيب عن

 كان يأكل هكذا ليس كما يفعل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن أو ،ويأكل بثالث أصابع ،األرض

   .)٣(اجلبارون يأكل أحدهم بأصبعيه

ًيستاك عرضا ويأكل هرثا) عليه السالم(ؤمنني كان أمري امل : قال،حممد رفعه علي بن عنو  ث واهلر،ً

   .)٤(ًيأكل بأصابعه مجيعاأن 

  

  رد السائل بقايا الفاكهة وكراهة يكراهة رم في فصل

عليه ( احلسن أبو فقال ،ًأكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا �ا :عن نادر اخلادم قال

   .)٥( إليهطعموه من حيتاجأ ،ًناسا مل يستغنوا فإن يتمنكنتم استغن إ سبحان اهللا :)السالم

  وضع الطعام إذا  :)عليه السالم( علي قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

                                                

  . ٤٤٣ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٤٣ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٥٠٧

   .)١(وجاء سائل فال تردوه

ولوا أذا حضر القسمة إو﴿ :فهو مثل قوله سبحانه ،كدآعدم رده يف هذا احلال  أي :أقول

   .)٣(﴾وآتوا حقه يوم حصاده﴿ :تعاىل وقوله ،)٢(﴾القرىب

  

  الصالة وبالعكسى كل علتقديم األ في فصل

 ، عن الصالة حتضر وقد وضع الطعام)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن مساعة بن مهران

 أوخياف تأخريه فليبدالوقت شيء ى ن كان قد مضإو ، بالطعامأكان يف أول الوقت يبدن إ :فقال

 أتفوتك الصالة فابد أن لوقت شيء وختافن كان قد مضى من اإو :، ويف نسخة أخرىبالصالة

   .)٤(بالصالة

يكون  كانت جهة توجب تقدمي الطعام من اجلوع الشديد حبيث الّ إال إذا ،الصالة مقدمة :أقول

   .)الفقه( يف  إليه وقد أملع،ما أشبه ذلك أو ،مجاعة ينتظرونه أو ،املصلي حاضر القلب

  

  استحباب مناولة المؤمن اللقمة في فصل

   ، أكل لقم من بني عينيه إذا )صلى اهللا عليه وآله( النيب كان : قال، حممد بن الفضيل رفعهعن

                                                

  . ٤٢٣ ص:احملاسن) ١(

  . ٨: سورة النساء) ٢(

  . ١٤١: نعامسورة األ) ٣(

  . ١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٥٠٨

   .)١(من عن ميينهى ذا شرب سقإو

 ،ناء الذي يف ميينه ليشربذا كانت أواين املاء أخذ األإو ،أخذ اللقمة من أمامه أي )لقم( :أقول

   .ميينهى ء ملن علاملاى وسق ،اللقمة ملن أمامه ييراد أعط أن وحيتمل

  .)٢(ينجة على األخرى ويناولين يضع جوز)عليه السالم(احلسن  أبو كان:  قال،روى نادر اخلادمو

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىًاختذت خبيصا فأدخلته عل : قالت،عن الرباب امرأته ،عن داود الرقيو

ًمن لقم مؤمنا لقمة حالوة  :قول فسمعته ي،هأصحاب وكان يلقم ، فوضعت اخلبيص بني يديه،وهو يأكل

   .)٣(صرف اهللا عنه �ا مرارة يوم القيامة

  

  الصحراء  في استحباب ترك ما يسقط من الطعام في فصل

ًمن أكل يف منزله طعاما  :يقول )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا مسعت : قال،عن معمر بن خالد

   .)٤(ًارجا فليرتكه للطري والسبعخ أو ومن أكل يف الصحراء ،فسقط منه شيء فليتناوله

   .ما أشبه أو شط �ر أو حديقة أو كان يف ساحة إذا كما ً)خارجا أو( :أقول

فرغت  إذا حىت )عليه السالم(الثاين جعفر  أيب أكلت بني يدي : قال،عن حممد بن الوليد الكرماينو

  فقال  ،وقع من فتات الطعام  ذهب الغالم يرفع ما،ورفع اخلوان

                                                

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .١٦٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .٨٢ ص:الاألعمثواب ) ٣(

  .١٦٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٥٠٩

   .)١(وما كان يف البيت فتتبعه والقطه ،ما كان يف الصحراء فدعه ولو فخذ شاة :له

   .نه أراد ذلك حقيقة أًسرافا الإيكون  ن مثله الأمن باب التأكيد و )فخذ شاة( :أقول

  

  تيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعةإاستحباب  في فصل

طرفوا أ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوين

   .)٢(يفرحوا باجلمعة اللحم حىت أو بشيء من الفاكهة أهاليكم يف كل مجعة

  

  كل استحباب االستلقاء بعد األ في فصل

  كلالثوب وقت األى وحكم وضع منديل عل

 ،كاقفى تلق علأكلت فاسإذا  : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بن

   .)٣(ىاليسرى عل وضع رجلك اليمىن

   .مرتفعتني أو ممددتني الظاهر صدق ذلك سواء كانتا )ىاليسرى عل( :أقول

  يل أيت مبند )عليه السالم( احلسن أبو عنديى ملا تغد : قال،عن الفضل بن يونسو

                                                

  .١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  .١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٥١٠

   .)١(ثوبهى يلقيه عل أن ثوبه فأىبى ليطرح عل

   .راهةالكى يدل عل هذا ال :أقول

ى تغد إذا )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا يتأر : قال،عمن ذكره ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بنو

   .)٢(ىاليسرى عل رجله اليمىنى قفاه وألقى على استلق

  

  جابة دعوة المؤمنإاستحباب  في فصل

نت صائم وأ ،كل :قال لك أخوكإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حسني بن محاد

   .)٣(يقسم عليكأن  إىل تلجئه فكل وال

دخلت منزل أخيك فليس لك معه إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعة بن مهرانو

   .)٤(أمر

   . بل يشمل ا�لس واملنام والطعام وغري ذلك،كلهذا أعم من األ :أقول

  

   البيتفياستحباب تتبع ما يسقط من الخوان  في فصل

 : فقال، وجع اخلاصرة)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل شكوت : قال،عن عبد اهللا بن صاحل اخلثمعي

عليك مبا يسقط من اخلوان فكله، قال ،ففعلت فذهب عين :قال   

                                                

  . ٤٣٠ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٤٩ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤١٢ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤١٢ ص:احملاسن) ٤(



٥١١

   .)١(يسر فأخذت ذلك فانتفعت بهمين واألوجدت يف اجلانب األ وكنت قد :إبراهيم

كلوا ما  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٢(يستشفي به أن ذن اهللا ملن أرادإنه شفاء من كل داء بإ ف،يسقط من اخلوان

 ،غييب حيث يتفضل اهللا بالشفاء ملن احرتم نعمه �ذا النوع من االحرتامنه أ ظاهر هذا احلديث :قولأ

 ًبه غالبا ويذهب يعتىن منا املراد الساقط الذي الإو ،خارجه أو اخلوانيف  يسقط أن فرق بني النه أ والظاهر

ن كان ميكن تعليل بعض إو ً، من لطف اهللا سبحانه غيبياًأيضاخر األيأيت من الفوائد  ولعل ما ،النفاياتإىل 

   .مر مثل ذلك كما ،الفوائد بأشياء طبيعية

ما رفع ل ف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عندا كلنأ : قال،بيهأعن  ،عن احلسن بن معاوية بن وهبو

   .)٣(ينفي الفقر ويكثر الولدإنه  : مث قال،وقع منه فأكله اخلوان لقط ما

 :فقال ،من وجع اخلاصرةى يلق رجل ما )عليه السالم(اهللا عبد أيب  إىل ىشك : قال،احلر أيب عنو

 يقع من اخلوان كل ماأما مينعك من)٤(.   

 فرأيته يتتبع مثل ، وهو يأكل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند : قال،رجاينعن عبد اهللا األو

 هذا رزقك عبد اهللايا  :قال ،جعلت فداك تتبع هذا :فقلت ،السمسمة من الطعام ما يسقط من اخلوان

   .)٥(فيه شفاء من كل داءن إ ماأ ،فال تدعه لغريك

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)سالمعليهم ال(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الرضا و

 العني يسقط من املائدة مهور احلورالذي)٦(.   

                                                

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ٢٠٢ ص:األخبارعيون ) ٦(



٥١٢

جد الشيء اليسري يقع من اخلوان ين ألإ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سامةأ أيب عنو

   .)١(عيده فيضحك اخلادمأف

يقع من مائدته فأكله ذهب  من تتبع ما :)آلهصلى اهللا عليه و(رسول اهللا قال  : قال،وعن النوفلي

   .)٢(السابع إىل  وعن ولده وولد ولده،عنه الفقر

  

  تمرة استحب له أكلها أو رةسكوجد من  أن  فيفصل

تكون يف  يف التمرة والكسرة :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عن رجل،عمري أيب عن ابن

   .)٣(جتب له اجلنة تستقر يف جوفه حىت ال ،كلها ويأإنسان مطروحة فيأخذها األرض

صلى اهللا عليه (رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،زياد أيب مساعيل بنإعن و

   .)٤(يغفر اهللا له كسرة ملقاة فأكلها مل تستقر يف جوفه حىت أو من وجد مترة :)وآله

من وجد كسرة فأكلها كان له  :)لى اهللا عليه وآلهص(رسول اهللا قال  : قال،عن عمرو بن مجيعو

   .)٥( ومن وجدها يف قذر فغسلها مث رفعها كان له سبعون حسنة،حسنة

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا دخل  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمرو بن مجيعو

�ا مل إكرمي جوار نعم اهللا عليك فأمحريا  يا : وقال،يطأها فأخذها وأكلها أن كسرة كادى عائشة فرأى عل

   .)٦(م إليهتنفر عن قوم فكادت تعود

                                                

  . ٤٤٤ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٤٤ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤٤٥ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤٤٥ ص:احملاسن) ٤(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٥١٣

رسول اهللا قال  ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق ،مساعيل بن مسلمإعن و

   .)١(يغفر اهللا له مترة فأكلها مل تفارق جوفه حىت أو من وجد كسرة :)صلى اهللا عليه وآله(

 والكعكة وقطعة من ة فيشمل مثل الفاكه، أم مها من باب املثال،ل ذلك خاص �ماه :أقول

   .ال يبعد املالك ،احللويات وما أشبه

  

  وم دصابع من المأاستحباب لحس األ في فصل

  كرام المأكولإوضرورة 

م ودصابعي يف املأأحلس ين ألإ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن عمرو بن مشر

فرغت عليهم النعمة وهم أًقوما ن إ ، وليس ذلك كذلك،ذلك من اجلشع أن خادميى ير أن خافأ حىت

اجتمع من ذلك  ًهجا فجعلوا ينجون �ا صبيا�م حىت ًخبزا مخ احلنطة فجعلوها إىل أهل الثرثار فعمدوا

يغري ما بكم   ال،هللاوحيكم اتقوا ا :امرأة وهي تفعل ذلك بصيب هلا فقالى فمر رجل صاحل عل : قال،جبل

 عز وجلفأسف اهللا  :قال .اف اجلوع خننا الإدام ثرثارنا جيري ف كأنك ختوفنا باجلوع ما :فقالت ،من نعمة

كان  فإن :قال ،ذلك اجلبل إىل فاحتاجوا :قال ،األرضوأضعف هلم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت 

   .)٢(ليقسم بينهم بامليزان

   .)٣(فلما آسفونا انتقمنا منهم :قال سبحانه ،غضب أي )أسف( :أقول

وقد ذكرت  ،أتفرقوا أيادي سب حىت ،وذلك يف اليمن يف قصة مشهورة ً،صريه ضعيفا أي )فعأض(و

   .قصتهم يف القرآن احلكيم

                                                

  . ١٨٠ ص:مايلاأل) ١(

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥٥: سورة الزخرف) ٣(



٥١٤

 :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسعدة بن صدقةو

فيها من كثري من خلقها  ومااألرض و،األرض إىل عمل فيه ما بني العرش نه قدإ ف،أكرموا اخلبز، أن  إىل

صاحب املعرب ى  فرم،ًصاحب معرب ورغيفا ليعرب بهى نه أعطإدانيال و :كان نيب قبلكم يقال لهإنه  :قال

 إىل يال رفع يدهذلك دانى فلما رأ ،رجلما أصنع باخلبز هذا اخلبز عندنا قد يداس باأل :بالرغيف وقال

 القطر إىل اهللاى وحأف :قال .قال رب ما صنع هذا العبد وما  فقد رأيت يا،اللهم أكرم اخلبز :السماء مث قال

بعضهم أكل  أن بلغ من أمرهم فلم متطر حىت :قال ،ًكوين طبقا كالفخار أن األرض إىل ى وأوح،احتبسأن 

نأكل اليوم   حىتتعاىليا فالنة  :وهلما ولدانى خررأة ألفما بلغ منهم ما أراد اهللا من ذلك قالت ام ً،بعضا

ى علاألخرى فلما جاعتا من بعد راودت  ،نعم فأكلتاه : قالت هلا،ذا جعنا أكلنا ولدكإف ،أنا وأنت ولدي

وقد بلغ  : فقال هلما،دانيال إىل  فاختصمتا،نيب اهللا بيين وبينك : فقالت هلا،أكل ولدها فامتنعت عليها

اللهم عد علينا بفضل رمحتك  :السماء وقال إىل فرفع يده ،نيب اهللا وأشد نعم يا :قالتا له ،ىا أرم إىل مراأل

ى أمطري عل أن السماء إىل فأمر :قال .طفال ومن فيه خري بذنب صاحب املعرب وضربائهوال تعاقب األ

   .)١(الصغريين قد رمحتهم بالطفل إف ،قد فا�م من خريك أنبيت خللقي ما أن األرض وأمر األرض

أوامره  فإن )العرش( ، فأخذهم بأعماهلم، لغضب اهللا سبحانه)عليه السالم( النيب بضغ :أقول

فاملدبرات ﴿ : قال سبحانه،وكذلك التدبري ينزل من السماء ،بواسطه املالئكة سبحانه تنزل من العرش

 مبختلف نساناإل إىل ضافة باإل، وغري ذلكاألرضنبات الشمس واملطر واهلواء ومث تشتغل يف اإل ،)٢(﴾ًأمرا

   واخلابز أنواعه من الزارع

                                                

  . ١٦٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥: سورة النازعات) ٢(



٥١٥

   .وصاحب احلديد وهكذا رض وكل له فئات كصاحب الثريان املثرية لأل،وغريمها

عملهم سبب نزول  فإن ،آخر أسباب نزول البالء )عليه السالم(كان كالم دانيال  )دانيالى رأ(

  .من أرحم عباد اهللا بعباده) عليهم السالم(اء ال فاالنبيإو ،عليهم بذلك البالء لكن متت احلجة

يف بعض  إنه :وقد قال بعض ـ والعياذ باهللا ـ ًيف التواريخ أكل بعض الناس بعضا يف املخمصة إنه مث

   :ًقال فقلت شعرا �ذه املناسبة ،مجاعة من اجلياع يتصيدون الناس ويأكلو�مى  املخمصة رأأيام

   حاجة غري أو خترجن من البيوت حلاجة ال

  كي يقتنصك القانصون فيطبخونك شورباجة

نه قد عمل فيه إأكرموا اخلبز ف :قال ،)عليهم السالم( علي عن ،عن آبائه ، عن جعفر،عن مسعدةو

   .)١( وما بينهمااألرض إىل بني العرش ما

سطحه ى  عن صاحب لنا يكون عل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن هشام بن ساملو

   .)٢(نا للعنتهأصحابمن نه أ ىين أرألوال  :فغضب مث قال : قال،طة والشعري فيطؤونه يصلون عليهاحلن

ًقوما وسع اهللا ن إ :مث قال ،يصلي فيهى يتخذ لنفسه مصل أن ما يستطيعأ :وزاد يف حديث آخر

فهار فجعلوه يف األفصنعوا منه كهيئة النقي  إىل طغوا فاستخشنوا احلجارة فعمدوا عليهم يف أرزاقهم حىت

فبعث اهللا على خزائنهم ما أفسده أطعمتهم فجعلوه يف اخلزائن  إىل فعمدوا ،مذاهبهم فأخذهم اهللا بالسنني

   .فجعلوا يغسلونه ويأكلونه ،كانوا يصنعون به مذاهبهم ما إىل حىت احتاجوا

  أخذ القوم العباس وقد  أيب ىواهللا لقد دخلت عل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو مث قال

                                                

  . ٥٨٥ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٨٨ ص:احملاسن) ٢(



٥١٦

ى  فوقعت رجلي عل إليهخطووأخذ بيدي فذهبت أل ةوالسفرة بني يديه موضوع ّ إيلفمد يدها�لس 

فقد وكلنا �ا  إن يكفر �ا هؤالء﴿ :اهللا يقولن إ ،يدخلين أن شاء اهللا طرف السفرة فدخلين من ذلك ما

   .)٢(ًلزكاة ويذكرون اهللا كثرياً قوما واهللا يقيمون الصالة ويؤتون ا،)١(﴾ًقوما ليسوا �ا بكافرين

 )يكفر( ـياهم بإ�م كانوا يصلون ويصومون نعت اهللا أمع  أي )ن يكفرإ( تفسري ً)قوما(  لعل:أقول

   .لكفرا�م للنعمة

هلم ى سرائيل كان يؤتإًقوما يف بين ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حفص بن ساملو

ينقو�ا التماثيل  إىل اضطروا فلم يزل اهللا �م حىت ،اثيل يستنجون �اجعلوا منه مت من طعامهم حىت

   .)٤(ية اآل)٣(﴾ قرية كانت آمنة مطمئنةً اهللا مثالبضر﴿ :عز وجلوهو قول اهللا  ،ويأكلو�ا

ميسح يده  أن يكره) عليه السالم( أيب كان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن زيد الشحامو

ين إو :قال ،جانبه صيب فيمصها إىل يكون أو ميصهاأن ّ إال ًفيها شيء من الطعام تعظيما لهباملنديل و

   .أجد اليسري يقع من اخلوان فآخذه فيضحك اخلادم

لو  : فقال بعضهم لبعض،طغوا قد أوسع عليهم حىتاهللا ن كان قبلكم كان أهل قرية مم إن :مث قال

فلما فعلوا ذلك  :قال ،لني علينا من احلجارةأنستنجي به كان شيء من هذا النقي فجعلناه  إىل عمدنا

ى أقبلوا علأن  إىل  فبلغ �م اجلهد،أكلتهّ إال ً فلم تدع هلم شيئا،أصغر من اجلرادً دواباأرضهم ى بعث اهللا عل

 إىل ﴾ قرية كانت آمنة مطمئنةًضرب اهللا مثال﴿ :هللا وهي القرية اليت قال ،الذي كانوا يستنجون به فأكلوه

   .)٦()٥(﴾مبا كانوا يصنعون﴿ :قوله

                                                

  . ٨٩: سورة األنعام) ١(

  . ٥٨٨ ص:احملاسن) ٢(

  . ١١٢: سورة النحل) ٣(

  . ٢٧٣ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٤(

  . ١١٢: سورة النحل) ٥(

  . ٢٧٣ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٦(



٥١٧

  

  استحباب التواضع هللا بترك أكل الطيبات الكثيرة في فصل

ينخل   ال)عليه السالم(أمري املؤمنني كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن طلحة بن زيد

ذا فعلوا إف ،موا أطعمة العجمويطع ،مة خبري ما مل يلبسوا لباس العجميزال هذه األ ال : ويقول،له الدقيق

   .)١(ذلك ضر�م اهللا بالذل

 وذلك لوضوح ،دينه عريب أن ن العريب يقال للمسلم باعتبارأل ،املراد بالعجم الكفار أن الظاهر :أقول

 مث ً،وبذلك يتمكنون من حفظ سيادة أنفسهم أوال ، بالصعوباتنساناحلياة اخلشنة تسبب استهانة اإلأن 

   .مرينبينما احلياة املرفهة بالعكس يف كال األ ،مامهم لنجاة سائر الناسمن شق الطريق أ

 النيب دخل :قال، )عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

حسوتني مث  أو  فشرب منه حسوة،ناء فيه لنب حليب خميض بعسلإ فأيت ب، مسجد قبا)صلى اهللا عليه وآله(

ًين أتركه تواضعا هللاإاللهم  :فقال ً، أتدعه حمرما)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا :فقيل ،وضعه
)٢(.   

 إىل  فوضع بني يديه ونظر، خبوان فالوذج)عليه السالم(أمري املؤمنني أيت  : قال،عن حبة العرينو

ن إ : وقال،لمض أصبعهًبلغ أسفله مث سلها ومل يأخذ منه شيئا وت صبعه فيه حىتإ بأ فوج،صفائه وحسنه

   .)٣(فرفعوه ،ارفعوه عين ،مامل أعودها أعود نفسي أن  ولكين أكره،احلالل طيب وما هو حبرام

حيث كانا يف حال ثورة و�وض  )عليه السالم(ًوعليا  )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن  تقدم:أقول

 فال ،من قاعدة االستمرار يف الطريق املنفتح ال ، كانا من قاعدة التغيري،م اللنيئوهذه احلالة ال تال ،وتغيري

  عليهم (ئمة  بعمل سائر األ)عليهما الصالة والسالم(ينقض عملهما 

                                                

  . ٤١٠ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٠٩ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤٠٩ ص:احملاسن) ٣(



٥١٨

عليهم ( فكان لون حيا�م ،السري يف الطريق املنفتحّ إال  حيث مل جيدوا ا�ال)الصالة والسالم

   .)عليهم الصالة والسالم(غري لون حيا�ما  )السالم

 يف )عليه السالم(أمري املؤمنني بينا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن شعيبعن يعقوب و

فمدوا أيديهم ومد  ،مدوا أيديكم :هصحاب فقال أل، خوان فالوذج إليهيأهد إذ هأصحابالرحبة يف نفر من 

   .)١(له مل يأكله فكرهت أك)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ين ذكرتإ : وقال،يده مث قبضها

ً وزيتا يف قصعة سوداء ً وهو يأكل خال)عليه السالم(جعفر  أيب ىلت علخد :قال ،عن ابن بزيعو

من املاء ى  مث حس،فدنوت فأكلت معه ،ادن يا بزيع :فقال ،)قل هو اهللا أحد(مكتوب يف وسطها بصفرة 

   .)٢(ثالث حسوات حني مل يبق من اخلبز شيء مث ناولين فحسوت البقية

دعا بنمرقة فطرحت فقعدت  )عليه السالم(احلسني  علي بن ىملا دخلت عل : قال،ثمايلعن الو

فلما  ،ين صائمإ :فقال ،لك ال تأكل ما :فقلت ،كل : فقال يل،مثلها قط عليها مث أتيت مبائدة مل أر

   .)٣(ّيلإكان الليل أيت خبل وزيت فأفطر عليه ومل يؤت بشيء من الطعام الذي قرب 

ًووجدته جالسا وبني يديه  )عليه السالم(طالب  علي بن أيب ىدخلت عل : قال، بن غفلةعن سويدو

 ،قشار الشعري يف وجهه وهو يكسر بيده ويطرحه فيهى رأ ويف يده رغيف ،ح محوضتهيناء فيه لنب أجد رإ

 صلى اهللا(رسول اهللا مسعت  :)عليه السالم( فقال ،ين صائمإ :فقلت ،ادن فأصب من طعامنا :فقال

يطعمه من طعام اجلنة ويسقيه  أن اهللاى ًالصيام من طعام يشتهيه كان حقا علمنعه من  : يقول)عليه وآله

  تتقني اهللا يف هذا ال أ وحيك يا فضة :قلت لفضة وهي قريبة منه قائمة :قال .من شرا�ا

                                                

  . ٤١٠ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٠٨ ص١٦ ج:وسائل الشيعة) ٢(

  . ٥٠٩ ص١٦ ج:وسائل الشيعة) ٣(



٥١٩

 ما :قال ً،له طعاماننخل  ال أن ليناإ تقدم دق: قالت ،الشيخ بنخل هذا الطعام من النخالة اليت فيه

قبضه   حىتأيامبأيب وأمي من مل ينخل له طعام ومل يشبع من خبز الرب ثالثة  :فقال ،خربتهأف ،قلت هلا

   .)١(اهللا

أخاف  :فقيل له يف ذلك فقال ،شعري يف وعاء وخيتم عليهلجيعل جيش ا )عليه السالم(وكان  :قال

   .)٢(مسن ًجيعال فيه شيئا من زيت أو أن هذين الولدين

قال  إذا اإلمامخيالفان  ال فهما الإو ) السالماعليهم(ني اإلماماملراد بالولدين غري  أن الظاهر :أقول

بغري املصداق البليغ ًنه كثريا ما يأيت إف ،أخاف من يفعل ذلك أي ،املراد املثال ال التحقيق أو ً،هلما شيئا

   . ملصلحة كالمية)ياك أعينإ(من قبيل  ،للكلي

  

  كراهة وضع الخبز تحت القصعة في فصل

   .)٣(يوضع الرغيف حتت القصعة ال :)عليه السالم( جعفرعبد اهللا  أبو قال : قال،عن ابن تغلب

فجيء بقصعة وحتتها خبز  )عليه السالم( احلسن أبو عنديى تغد : قال،عن الفضل بن يونسو

   .)٤(رج الرغيف من حتت القصعةخي أن الغالم مر :يل  وقال،يكون حتتها أن أكرموا اخلبز :فقال

  يوضع الرغيف حتت  أن كره إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

                                                

  . ٨ ص٢ ج: الديلميإرشاد) ١(

  . ٩ ص٢ ج: الديلميإرشاد) ٢(

  .١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٥٢٠

   .)١(القصعة

وليس من  ،احتماالن ، كالشعري واالرز والذرة وما أشبه،هل يشمل ذلك غري خبز احلنطة :أقول

   .هسواحلاق الشعري باحلنطة دون إقرب منه ولعل األ ، املالكدالبعي

  

   بغير غطاءناءكراهة ترك اإل في فصل

 الشيطان فإن ،تدعوا آنيتكم بغري غطاء ال :قال ،)عليه السالم( اهللا دعب أيب عن ،خدجية أيب عن

   .)٢(أخذ مما فيها ما شاء ونية بزق فيهامل تغط اآلإذا 

واين هلواء تدخل يف األة يف اراجلراثيم املنتش أن ومن الواضح ،كل وحنوههذا يف غري وقت األ :أقول

ًوتسبب أضرارا وأمراضا حقيقة واقعية وقد ثبت نه أ أما الشيطان فقد تقدم ،اب وحنوهبمثل الذ إىل ضافة باإل،ً

شاء ما يوجب الظهور   وال يراد بأخذه ماً،الشر دائماى رواح الشريرة اليت تبعث عل العلم احلديث األيف

   .كثريةوالذرات جتتمع فتكون  ،خذ واقعيلكن األ

  

  ،ينتظر به غيره  ال أن حضر الخبز إذا يستحبنه أ  فيفصل

  وال يوطأ،  هويكره قطع

  أكرموا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن بعض رجاله رفعه ،عن طلحة بن زيد

                                                

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  .٥٨٤ ص:احملاسن) ٢(



٥٢١

   .)١(احلديث ينتظر به غريه وضع الإذا  :قال ،كرامهإوما رسول اهللا  يا :قيل ،اخلبز

ولكن اكسروه  ـبالسكينتقطعوا اخلبز  ال :قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن ،يونسعن و

   .)٢(وا العجملفخا ،باليد

   .املراد بالعجم الكفار :أقول

أكرموا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،عن بعض رجاله رفعه ،عن طلحة بن زيدو

   .)٣(يوطأ وال يقطع الن  أومن كرامته :قالأن  إىل ،اخلبز

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن يوسفدريس إعن و

خالفوا العجم ، وليكسر لكم، ولكن اكسروه باليد،تقطعوا اخلبز بالسكني ال)٤(.   

  

  قبل اللحمأكله كراهة شم الخبز واستحباب  في فصل

 أن ياكمإ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن ،عن السكوين

به صليتم  ،ً أرسل اهللا له السماء مدرارا وله أنبت اهللا املرع،اخلبز مبارك فإن ،تشموا اخلبز كما يشمه السباع

   .)٥(وبه صمتم وحججتم بيت ربكم

 أن  وقرينة ذلك، استفسار ال عن احرتام كشم الوردكان عن ما :لعل املراد بالشم املنهي عنه :أقول

حمتمل نه أ  لظهوره يف،هانةإوالشم االستفساري نوع  ،احلسن جل متييز احلسن عن غريالسباع تشم أل

   .مرين احلسن والسوءاأل

  ا وأتيتم باخلبز واللحم فابدؤإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،سنادو�ذا اإل

                                                

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٥٢٢

   .)١(ز فسدوا خالل اجلوع مث كلوا اللحمباخلب

 ولذا يتعارف التأخري يف كل أحسن ، احلسن ميلك الشيءنساندام اإل غنية ماى النفس تبق فإن :أقول

   .املائدةى اجتمعا عل إذا  ولعل املناط آت يف كل طعام أحسن من غريه،غريهى عل

  

   كسرها وتخمير الخميرةير الرغفان وكيفيغتص في فصل

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :)عليه السالم( احلسن أبو قال : قال،عقوب بن يقطنيعن ي

مع كل رغيف بركة فإن ،صغروا رغفانكم)٢(.   

   . النفسيؤثر يف مأل ألنه  أو، رغيف بقدر شبعهإنسان بل لكل ،كسراتهى تبق ال حىت :أقول

   .)٣(فوق إىل يكسر الرغيف )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا رأيت : قال،عن يعقوب بن يقطنيو

   .كرامإلعله نوع  :أقول

كان يعاتب غلمانه يف ختمري اخلمري إنه  :) السالممعليه( علي عن ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممدو

   .)٤(هو أكثر للخبز :ويقول

ري كما هو مالتخمري يوجب ريع اخل إذ ،واملراد ترك التخمري ،يف هذه اجلهة أي )يف ختمري( :أقول

   .املشاهد

                                                

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٦٦ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤٣ ص:سنادقرب اإل) ٤(



٥٢٣

  

  السوق في كلكراهة األ في فصل

الذي يأكل يف  :فقال ،عن السفلة )عليه السالم( احلسن أبو سئل : قال،عن جامع البزنطي

   .)١(السوق

   .)٢(كل يف السوق دناءةاأل : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

ًيأخذ شيئا ويأكل  أن بهاملراد  أن والظاهر ، إليه سبيالدجت كل والعني الفقرية تتبع األاأل فإن :أقول

فضل نعم من األ ،حنو ذلك أو يف املقهي يف الطرق أو يف املطعم أو كل يف دكانهال األ ،حنوه وهو ماش أو

 الشيء الذي يشرتيه نسانيسرت اإل أن فضلبل لعل هلذه العلة األ ،التسرت مهما أمكن للعلة اليت ذكرناها

   .عني الفقريةتقع عليها األ ال حىت ،داره إىل جللبه

  

  ًين يوماأربعكراهة ترك اللحم  في فصل

ني أربعومن تركه  ،اللحم ينبت اللحم : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل

   .)٣(ذنهأذنوا يف أ ومن ساء خلقه ف،ًيوما ساء خلقه

صلى اهللا عليه (التذكري باهللا وبرسوله  فإن ، الظاهريتأثريه إىل ضافةذان له تأثري واقعي باإلاأل :أقول

   .حالتها الطبيعية إىل رجاع النفسإوما أشبه ذلك يوجب ) وآله

                                                

  . ٤٦٩ ص:السرائر) ١(

  . ٧٧ ص:مكارم األخالق) ٢(

  . ١٦٧ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٥٢٤

  

  ءيكل اللحم النأباب كراهة 

هذا طعام  :فقال ،ءكل اللحم الينأ عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن هشام بن سامل

   .)١(السباع

يؤكل اللحم  أن ى �)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(جعفر   أيبعن ،عن زرارةو

   .)٢(النار أو تغريه الشمس تأكله السباع حىت إمنا : وقالً،غريضا

ومن  ،احلجارة امللتهبة كالنار يف الطبخى نشر عل إذا ًاحلجاز خصوصا يف الشمس احملرقة :قولأ

وجاع املفاصل أرياح املزمنة مبا يتبع ذلك من  من قبيل توليد الدود واألضرار اللحم الينأاملعروف يف الطب 

   .وحنو ذلك

  

  كل طعام يخاف ضررهأ به عند ما يستحب الدعاء في فصل

ادن  : فقال، وقدامه شواء)عليه السالم(أمري املؤمنني ى دخلت عل : قال،صبغ بن نباتةعن األ

يضرك معهن شيء مما  كلمات العلمك أ ،ادن :فقال ،هذا يل ضارأمري املؤمنني يا  :فقلت ،فكل

مع امسه شيء  يضر  والسماء الرمحن الرحيم الذي الاألرض مساء بسم اهللا مألبسم اهللا خري األ( : قل،ختاف

   .)٣(تغد معنا )وال داء

 :ل فقا، وبني يديه شواء فدعاين)عليه السالم(أمري املؤمنني ى دخلت عل : قال،صبغ بن نباتةعن األو

هذا الشواء إىل هلم، فقال ،كلته ضرينأ إذا ناأ :فقلت: علمكأال أ   

                                                

  . ١٨٦ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٨٦ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٥٢٥

 مساء مأللك بامسك خري األأسأين إاللهم ( : قل،ال يؤذيك طعام أن نا ضامن لكأكلمات تقوهلن و

   .)١(ًبداأفال يضرك  )الرمحن الرحيم الذي اليضر معه داءوالسماء  األرض

 فإن ،احتماالن ،)عليه السالم( علي من تأثري أو ،مات املباركاتهل هذا من تأثري هذه الكل :أقول

الذي  )عليه السالم( اإلمامفكيف ب ،ثر فيهشيء صار ذلك األى ًجعلت أثرا عل إذا النفوس املرتاضة القوية

ًللحجة أثرا كونيا ومكان أن مما يظهر ، بأهلهااألرضلوال احلجة لساخت نه أ حىت ،ثر يف الكونكرب األأله   ًاً

   .وال مناقشة يف املثال ،كمكانة الشمس واهلواء يف بقاء الكون حبيث لو أخذتا ا�دم الكون ً،عامليا

  

  كراهة أكل الطعام الحار وتذكر النار عنده في فصل

   .)٢(الطعام احلار غري ذي بركة :قال ،)عليه السالم( اهللا دعب أيب عن ،عن حممد بن حكيم

 فإن ،من احلار والبارد أي يالئمه يف البدن مزاج خاص ال إذ ،صحةاحلار يوجب احنراف ال :أقول

 ،يسبب جتفيف الرطوبات :األول ،يف الزمهرير أو طعام يف داخل البدن حال من يقف يف الشمسالحال 

   .استقرار له ثبات وال ولذا مل يكن للحار بركة حيث ال ،جهزة عن العملسقاط األإ :والثاين

 بطعام حار )صلى اهللا عليه وآله( النيب أيت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن ،عن ابن القداحو

   .)٣(برد  فنحوه حىت،يربد وه حىتّحن ،اهللا مل يطعمنا النارن إ :فقال

                                                

  . ٤٣٨ ص:احملاسن) ١(

  . ١٧١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧١ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٥٢٦

 فأيت خبوان ، يف الصيف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ًحضرت عشاء عند : قال،عن سليمان بن خالدو

 :فدنوت فوضع يده فرفعها وهو يقول ،هذا الطعام إىل هلم :فقال ،موأيت جبفنة ثريد وحل عليه خبز

هذا ال،عليه فكيف النارى نقو هذا ال ،عوذ باهللا من النارأ ،عوذ باهللا من النارأ ،ستجري باهللا من النارأ  

كل أمكن الطعام فأ فكان يكرر ذلك حىت :قال ،نصرب عليه فكيف النار  هذا ال،نطيقه فكيف النار

   .)١(كلنا معهأو

قروا أ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

 ما كان ،ميكن قروه حىتأ : طعام حار فقال إليه قرب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن ،يربد احلار حىت

   .)٢(والربكة يف البارد ً،اهللا ليطعمنا نارا

 أيت بطعام حار )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،سكوينعن الو

   .)٣(فيه نصيبنه طعام ممحوق الربكة وللشيطان إ ف،ميكن قروه حىتأ ،كان اهللا ليطعمنا النار ما :ًجدا فقال

احلمد  : فقال، له مث أيت بهربدفبلحم  )عليه السالم( اهللا دعب أبو أمر : قال،عن عبد اهللا بن بكريو

   .)٤(القدرةى فضل من النعمة علأالعافية ى النعمة عل :مث قال ،شتهيهأهللا الذي جعلين 

وهذا  ،ولكن بدون العافية تكون له نعمة وقدرة أن فضل منأ نعمة وعافية نسانتكون لإل أن :أقول

   .ية اليت هي خري من القدرةم بالعافّنه منعإف ،ن ال يتأثرأقدرة له ب نوع تسلية ملن ال

  وللشيطان  ،احلار غري ذي بركة :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،عن سليمان اجلعفريو

                                                

  . ١٧١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٠ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٠ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤٠٦ ص:احملاسن) ٤(



٥٢٧

   .)١(فيه نصيب

 ،ذا هو حارإ ف إليه فمددنا أيدينا، فأتينا بثريد)عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنا عند : قال،عن حبيبو

   .)٢(الربكة يف برده فإن  كفوا،كل النارأ�ينا عن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال

  

  الطعام والشراب في كراهة النفخ في فصل

صلى اهللا ( النيب عن ،)عليهم السالم (عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق ، بن زيدعن احلسني

   .)٣(لسجوديف موضع ا ينفخأو شراب،  أو ينفخ يف طعام أن ىو� : قال، يف حديث املناهي)عليه وآله

 والنفخ يف ، يف الطعام والشراب فتسبب ضررهخلذرات اهلواء املتحرقة اليت خترج مع النفس تد :أقول

يف  وعدم البأس ،خالف التأدب إنه  كبري حيثإنسانمام أكمن ينفخ  ،دبموضع السجود خالف األ

كان معه غريه فيه جهتا  إذا بنعم النفخ يف الطعام والشرا ،هة عدم احلرمةجية من تالنفخ يف الرواية اآل

   .كراهة

 : قال، يف الرجل ينفخ يف القدح،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بكر احلضرمي أيب عن بكار بنو

يعافه أن كان معه غريه كراهية إذا منا يكره ذلكإال بأس و، قال ،وعن الرجل ينفخ يف الطعام: إمنا أليس 

  . )٤(ال بأس :قال ،نعم :قال ،يربده أن يريد

                                                

  . ٤٠٦ ص:ناحملاس) ١(

  . ٤٠٧ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٩٥ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٥١٨ ص١٦ ج:وسائل الشيعة) ٤(



٥٢٨

  

   تذهب حرارته بالكلية أن كل الطعام قبلأاستحباب  في فصل

نه إيربد ف أن كلوا قبل : وقال، بطعام سخن)عليه السالم(عبد اهللا  أبو ليناإبعث  : قال،عن مرازم

   .)١(طيبأ

   .)٢(السخون بركة :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،وعن بعضهم رفعه

ًشيئا  أن ومن الواضح ،)ميكن( حاديث املتقدمةولذا كان يف األ ،ًيربد كامال أن راد بذلك قبلي: قولأ

   .ساعد اهلضميالصحة حيث  إىل قربأهنأ وأمن احلرارة 

  

  بالسكينوقطع اللحم  كراهة نهك العظام في فصل

للجن فيها  فإن ،ال تنهكوا العظام :يقول) عليه السالم(بن احلسني  ي علمسعت : قال،محزة أيب عن

   .)٣(فعلتم ذهب من البيت ما هو خري من ذلك فإن ً،نصيبا

   .تقدم الكالم يف شبه ذلك :أقول

   .)٤(نعم :قال ،�كهأسألته عن العظم  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن حممد بن مسلمو

  . ًن كان مكروهاإهذا يدل على اجلواز و: أقول

                                                

  . ٤٠٦ ص:احملاسن) ١(

  . ٤٠٦ ص:احملاسن) ٢(

  . ١٧١ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤٧٢ ص:احملاسن) ٤(



٥٢٩

صلى اهللا ( رسول اهللا ى�:  قال،)عليهم السالم(يد بن علي، عن آبائه  عن ز،عن حممد بن الفراتو

  .)١(يقطع اللحم على املائدة بالسكنيأن ) عليه وآله

رياف  كما يعتاد يف بعض األ،بل اخلنجر وحنوه ،وليس املراد خصوص السكني ،لعله نوع تكرب :أقول

   .كذلك

  

  استحباب االبتداء بالملح والختم به في فصل

  لعلي)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،هشام بن ساملعن 

طعامه بامللح وختم به عويف من اثنني افتتح من  فإن ،افتتح طعامك بامللح واختم به :)عليه السالم(

   .)٢( منه اجلنون واجلذام والربص،نواع البالءأًوسبعني نوعا من 

مراض البلغمية واليت تسببها كل األ إذ ،لوفأفهي  ّالإو ،العدد من باب املثال أن رالظاه :أقول

   .رياحشربة تسبب األغذية واألًكثريا من األ أن ومن املعلوم ،رياح تذهب بسبب امللحاأل

 املؤمنني مري أل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،زرارةعن و

من افتتح طعامه بامللح وختمه بامللح دفع  فإن ،افتتح طعامك بامللح واختمه بامللح ي عليا :)عليه السالم(

   .)٣(يسرها اجلذامأنواع البالء أًعنه سبعون نوعا من 

ا وابدؤ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(الرتياق ا�ربى ما يف امللح الختاروه عل يعلم الناس  فلو،ول طعامكمأ بامللح يف

                                                

.٤٧١ ص:احملاسن) ١(

  . ١٧٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧٢ ص٢ ج:الفروع) ٤(



٥٣٠

 أن صح للبدنأو ،ملح عليه مل خيصب خوان ال :قال )عليه السالم(احلسن  أيب  عن،عن اجلعفريو

   .)١( به يف الطعامأيبد

   .خصب هلا اليت ال كالسنة ا�دبة )مل خيصب( :أقول

ول لقمة من طعامه أى من ذر عل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،هفعيزيد رعن يعقوب بن و

   .)٢(امللح ذهب عنه منش الوجه

عليه (بن عمران ى موس إىل عز وجلاهللا ى وحأ :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،فروةعن و

   .)٣(همنفسأّ إال  فال يلومواّالإ و،به مر قومك يفتتحوا بامللح وخيتنمواأن ) السالم

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية، )عليهم السالم(عن آبائه  ،عن جعفر بن حممدو

ًفيه شفاء من اثنني وسبعني داء فإن ،واختتم بامللحافتتح بامللح  ي عليا :قال إنه )السالم
)٤(.   

عامه بامللح ذهب عنه افتتح ط من : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن حممد بن مسلمو

   .)٥(ال اهللاإ وما ال يعلمه ًسبعون داء

   .كيفية أو كمية اهللاّ إال يعلمه ال مما ،خر غري السبعنيأدواء أ أي )يعلمه ال وما: (أقول

 بامللح أمن بد :)عليه السالم( علي قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٦( ما يعلم العباد ما هوًذهب اهللا عنه سبعني داءأ

  من افتتح طعامه بامللح ذهب عنه  :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن سنانو

                                                

  . ١٧٢ ص٢ ج:وعالفر) ١(

  . ١٧٢ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٢ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٣٤٠ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ٥٩٢ ص:احملاسن) ٥(

  . ٥٩٢ ص:احملاسن) ٦(



٥٣١

ًاثنان وسبعون داء
)١(.   

ًعليا  )صلى اهللا عليه وآله(اهللا به رسول ى وصأفيما ن إ :قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عنو

 منها اجلنون واجلذام ،ًفيه شفاء من سبعني داء فإن ،بامللح افتتح طعامك ي عليا :قالأن ) عليه السالم(

   .)٢(ضراس ووجع البطنواأل والربص ووجع احللق

موسى  إىل ىوحأاهللا ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

هو�ا اجلنون واجلذام والربص أ ،ً من سبعني داءًح دواءيف املل فإن ،ابدأ بامللح واختم بامللح :)عليه السالم(

   .)٣(ضراس ووجع البطنووجع احللق واأل

   .)٤(واختم به ،كلتأ إذا كل امللح :بعضهمى ورو :قال

ول أى من ذر امللح عل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال، عن أبيه رفعه،حممود أيب عن ابنو

   .)٥(لقمة يأكلها استقبل الغىن

   .ميرض فيذهب ماله يف العالجال  ألنه :أقول

  

  استحباب االفتتاح بالخل والختم به في فصل

  لنبدء باخلل عندنا كما  ناإ :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،مساعيل بن جابرإعن 

                                                

  . ٥٩٣ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٩٣ ص:احملاسن) ٢(

  . ٥٩٣ ص:احملاسن) ٣(

  . ٥٩٣ ص:احملاسن) ٤(

  . ٥٩٤ ص:احملاسن) ٥(



٥٣٢

   .)١(ن اخلل ليشد العقلإو ،ن بامللح عندكموتبدؤ

ن اخلل يوجب أل )ليشد( ،مبثابة امللحنه أ واملعىن ،دل عن امللحنه ب أ ال،اخللى هذا تأكيد عل :أقول

   .السليمن العقل السليم يف البدن إ ف،نقاء الدم وهو يسبب تقوية العقل

 مائدة  إليه فقدمت،خبراسان )عليه السالم( كان عند الرضا ًرجالن إ ،اهلمداينبن علي عن حممد و

 هذا مثله يعىن :فقال ،نفتتح بامللح أن مرمتوناأعلت فداك ج :قال الرجل ،عليها خل وملح فافتتح باخلل

   .)٢(ن اخلل يشد الذهن ويزيد يف العقلإ و،اخلل

   .الدماغى ينظف املعدة فال يؤثر فسادها عل ألنه :أقول

سرائيل كانوا يستفتحون باخلل إبين ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،يعن سليمان الديلمو

   .)٣(وحنن نستفتح بامللح وخنتم باخلل ،هوخيتمون ب

ن باخلل يف وأمية يبدؤبين ن إ :)عليه السالم(قال الصادق  : قال،احلسني علي بن عن حممد بنة

   .)٤(ام وخنتم باخللعول الطأنا لنبدأ بامللح يف إو ،ول الطعام وخيتمون بامللحأ

واحلاالت  ،مكنأمهما  لتجنب التشبه اناألخري واحلديثان ،حاديث جواز كل ذلكيراد باأل :أقول

   .خمتلفة

  

  كل العنب والزبيبأ في فصل

   ىعكاشة بن حمصن عل أبو دخل : قال،عن أبيه ،الرمحن بن عبدى عن عيس

                                                

  . ١٧٣ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٣ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٣ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(



٥٣٣

 ،حبة حبة يأكل الشيخ الكبري والطفل الصغري :فقال ، عنب إليه فقدم،)عليه السالم(جعفر أيب 

   .)١(نه يستحبإكله حبتني حبتني فو ،يشبع النه أ ة من يظنأربعوثالثة و

 إىل سرعأ كان أربعكلت ثالث وأذا إ و،كلت حبة حبة متاشيت مع الطفل والشيخأ إذا  أي:أقول

   .ما املستحب فهو اثنتان اثنتانأ ،الشبع

نه إكلتم العنب فكلوه حبة فأإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٢(أمرأهنأ وأ

من اصطبح  :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  :قال ،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٣(شاء اهللان إ مرض املوت ّالإوعشرين زبيبة محراء مل ميرض ى حدإب

   .�ا تقوي املعدة وهي بيت الداءأل :أقول

ى حدإ :)عليه السالم(أمري املؤمنني قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٤(املوتمرض  ّالإض امرالريق تدفع مجيع األى وعشرين زبيبة محراء يف كل يوم عل

   .ملا تقدم من علته ،املراد به الكثري أو ،هي اليت كانت شائعة يف زمان الصدور )مراضمجيع األ( :أقول

وعشرين زبيبة محراء مل ى حدإمن أدمن  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن سنانو

   .)٥(مرض املوتّ إال ميرض

                                                

  . ١٧٨ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٤٧ ص:احملاسن) ٢(

  .١٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١٧٨ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ٥٤٨ ص:احملاسن) ٥(



٥٣٤

  

  أكل الرمانة  في كراهة االشتراك في فصل

  سواها واستحباب االشتراك فيما

وجه ى ما عل : يقوالن) السالمماعليه(أبا عبد اهللا وجعفر  أبا مسعت : قال،بان الكليبأعن عمر بن 

 ال أن أكلها أحب إذا  وكان واهللا، من الرمان)صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا رس إىل  مثرة كانت أحباألرض

   .)١(يشر كه فيها أحد

من   إيلشارك فيه أبغضأمن شيء  ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد بن عثمانو

ً ملكا فانتزعها  إليه وجلعزذا أكلها الكافر بعث اهللا إو ،وفيها حبة من اجلنةّ إال  وما من رمانة،الرمان

   .)٢(منه

وهذا احلديث  ،من جهنم ماذا أو املراد بالشيء من اجلنة أن تقدم يف بعض الفصول السابقة :أقول

ى مل علحيمل ن إ وانتزاع امللك ،كما ظهر مبا تقدم فائدة كون الشيء من اجلنة ،الكليةى من تلك الكرب

 ، بينها وبني الكافرمناسبةال  إذ ،الكافر هحبة للجنة يف رمان يأكلال  أن ريد بهأ ـ ًوهو حمتمل جدا ـ ظاهره

ولعل  ،بينما من يأكله بقدر خدمته ليس كذلك وهكذا ً،يف بطنه ناراًفمن يأكل أموال اليتامى ظلما يأكل 

 ،يهتمون هلا كلني حيث تسقط منهم حبات فالاآل هذا التأكيد لئال يستهان باحلبات كما يتعارف عند

   .رف وتلفوذلك س

 أن وأنا أشتهيّ إال من طعام آكله ما : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن مفضلو

   .)٣(وفيه حبة من اجلنةّ إال نه ليس من رمانةإالرمان فّ إال ،إنسانه ييشرتكين ف أن :قال  أو،شارك فيهأ

                                                

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٥٣٥

 ، وبني يديه طبق فيه رمان)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،احلنظلي عن زياد بن حيىيو

يشركين فيه أحد من  أن من  إيلليس شيء أبغض إنه  أما،زياد ادن فكل من هذا الرمان يا :فقال يل

   .)١(وفيها حبة من اجلنةّ إال ليس من رمانة إنه  أما،الرمان

عليه ( أيب كان :لقانه أّ إال ، مثله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن محاد بن عثمان وهشامو

شارك أ وما من شيء ،يسقط منها شيء أن فوق فيأكلها وحده خشية إىل د �اعليأخذ الرمانة فيص) السالم

   .)٢(وفيها حبة من اجلنةّ إال رمانةليس من  إنه ،من الرمان ّ إيلفيه أبغض

من   إيليه أبغضشارك فأمن شيء  ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن محاد بن عثمانو

   .)٣(وفيها حبة من اجلنةّ إال  وما من رمانة،الرمان

 أن مل حيب) عليه السالم(أيب ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،معن منصور بن حازو

   .)٤(ن يف كل رمانة حبة من اجلنةأل ،يشار كه أحد يف أكل الرمان

أكل الرمان  إذا )عليه السالم(أمري املؤمنني كان  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مساعةو

ودي والنصراين ومن ليها فإن : فقال له،فيه حبات من اجلنةن إ :فيسأل عن ذلك فيقول ً،بسط حتته منديال

   .)٥(ً ملكا فانتزعها منه لئال يأكلها إليهكان ذلك بعث اهللا إذا :فقال ،سواهم يأكلون

 : فقال، ويف يده رمانة)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،نوفليامللك ال عن يزيد بن عبدو

من أشرك يف رمانة ّ إيلين مل أشرك يف شيء أبغضإ ف،يا معتب أعطه رمانة، أحتجم  أن رينممث احتجم وأ

   :وقال ،ىمث دعا برمانة أخر ،فاحتجمت

                                                

  . ٥٤٠ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٤١ص :احملاسن) ٢(

  . ٥٤١ ص:احملاسن) ٣(

  . ٥٤١ ص:احملاسن) ٤(

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٥٣٦

ومن  ً،ني صباحاأربعقلبه نارة إان عن ذهب اهللا الشيطأيستوفيها  كل رمانة حىتأزيد أميا مؤمن  يا

ذهب اهللا الشيطان أيستوفيها  ًومن أكل ثالثا حىت ،مائة يومقلبه نارة إذهب اهللا الشيطان عن أأكل اثنتني 

   .)١(ومن مل يذنب دخل اجلنة ،يذنبنارة قلبه مل إومن أذهب اهللا الشيطان عن  ،سنةقلبه نارة إعن 

النفس والبدن كل منهما يؤثر يف  فإن ،وذلك بدوره يؤثر يف النفس ،وجب نظافة الدميالرمان  :أقول

   .للشيطانحمطة تكون  والنفس الصحيحة ال ، إليهملاعكما سبق اإل ،اآلخر

وفيها ّ إال من رمانةما  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن رجل ،الرمحن عن يونس بن عبدو

   .)٢(حبة من اجلنة

   .)٣(يف كل رمانة حبة من اجلنة : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، بن عمارإسحاقعن و

ذا شذ إ ف،وفيها حبة من اجلنةّ إال من رمانة ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

نفت  ،ني ليلةأربعأنار�ا ّ إال  قطئ تلك احلبة معدة امر)من دخلت :قال أو(وما وقعت  ،منها شيء فخذوه

   .)٤(ونفت عنه وسوسة الشيطان :بعضهمى ورو : قال،عنه من الشيطان الوسوسة

أكل الرمان  إذا كان إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عمن ذكره ،احلميد  بن عبدإبراهيمعن و

أحد الستأثرت ى ًلو كنت مستأثرا عل : وكلما وقعت حبة أكلها ويقول،حجرهى بسط املنديل عل

   .)٥(نالرما

  وفيها ّ إال من رمانة ما :)عليه السالم( قال موالي جعفر بن حممد : قالت،عن أم سعيدو

                                                

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ٥٤٠ ص:احملاسن) ٢(

  . ٥٤٠ ص:احملاسن) ٣(

  . ٥٤٠ ص:احملاسن) ٤(

  . ٥٤٢ ص:الوسائل) ٥(



٥٣٧

   .)١(تلك احلبة إىل يسبقين أحد ال أن  فأنا أحب،حبة من اجلنة

يف كل رمانة حبة من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٢(كلوا ما ينشر من الرمانرمان اجلنة ف

  

   زاده وحدهنسانكراهة أكل اإل في فصل

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب يف وصية) عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممد

بيت والنائم يف  ،وراكب الفالة وحده ،آكل زاده وحده ،لعن اهللا ثالثة ي عليا : قال،)عليه السالم(ي لعل

   .)٣(هوحد

 عن عيدوكلهم ب ،النائم كذلك أن كما ،وراكب الفالة خمطور ،دليل البخلكل الزاد وحده آ :أقول

   .كانوا يطردونه من القبيلة  ملا، ملعون بين فالن:ولذا كان يقول ،واللعن هو البعد عن اخلري ،اخلري

صلى اهللا (رسول اهللا لعن  :قال ،)عليه السالم(ى احلسن موس أيب عن ،احلميد  بن عبدإبراهيمعن و

   .)٤(كل زاده وحدهأحدهم اآل ، ثالثة)عليه وآله

ًذبح كبشا  إذ ابتلي يعقوب بيوسفإمنا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن سامل بن مكرمو

فكان بعد  : قال،ي بيوسفلفلم يطعمه فابتفأغفله  ،يفطر عليه ه حمتاج مل جيد ماأصحابًنا ورجل من يمس

كان من  :ىنادى ذا أمسإو ،ًمن مل يكن صائما فليشهد غداء يعقوب :لك ينادي مناديه كل صباحذ

  ًصائما فليشهد عشاء 

                                                

  . ٥٤٢ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٤٢ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٣٦ ص٢ ج:الفقيه) ٣(

  . ٣٩٨ ص:احملاسن) ٤(



٥٣٨

   .)١(يعقوب

 :ذهب منه بنيامني قال يعقوب ملان إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن الكاهليو

أمجع بينك  لك حىت حييتهمالو أمتهما أل : إليهاهللاى فأوح ،ذهبت ابينأو رب أما ترمحين ذهبت عيين يا

  .)٢(ًجانبك صائم مل تنله منها شيئا إىل  أتذكر الشاة اليت ذحبتها وشويتها وأكلت وفالنن ولك،وبينهما

ًسباب باملسببات ربطا دقيقا جداكيفية ربط األى تدل هذه القصة عل :أقول ً عليه (يعقوب مث إن  ،ً

ني سنة كالبحر الذي هو معدن املاء أربعى ولذا بك ، عني احلب والرأفة والرمحةجعله اهللا سبحانه) السالم

وهل  :فال يقال، داألوال إىل  منه االجتماع لزوم حنو هذه احملبةىيستق )عليه السالم(فيعقوب  ،منهى ليستق

  . بعد زمان إليهحي ويصلنه أ ولد يعلمى نيب عظيم الشأن علب عادي فكيف إنسانيبكي  أن ميكن

   .غري ذلك إىل ،وفرعون معدن الكرب والغرور ،يتجنب من مثله مثل البخل ومعدنه حىتوهكذا قارون 

 أن واحلاصل كما ،تكون مثلهم ويف سبيلهم متش يف هذا الطريق حىت ال :فيقال ملن يريد االستقامة

   .االبتعاد أو خذلأل ،سيئة كذلك للمعنويات أو للماديات معادن حسنة

يعقوب بعد ذلك كان ينادي مناديه كل غداة من ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن امليثميو

من أراد العشاء فليأت آل ال أ :ىنادى ذا أمسإو ،من أراد الغداء فليأت آل يعقوبال أ :فرسخى منزله عل

   .)٣(يعقوب

                                                

  . ٣٩٨ ص: احملاسن)١(

  . ٣٩٩ ص:احملاسن) ٢(

  . ٣٩٩ ص:احملاسن) ٣(



٥٣٩

  

  الريقى استحباب أكل الرمان عل في فصل

الريق ى من أكل رمانة عل :مسعته يقول : قال،)ليه السالمع(عبد اهللا  أيب عن ،عن هشام بن سامل

   .)١(ًني يوماأربعأنارت قلبه 

من أكل رمانة يوم  :يقول )عليه السالم( األولاحلسن  أبا مسعت : قال،عن زياد بن مروان القنديو

ًالثا فمائة وعشرين أكل ث فإن ً،أكل رمانتني فثمانني يوما فإن ً،ني صباحاأربعالريق نورت قلبه ى اجلمعة عل

ومن مل يعص اهللا  ، ومن طردت عنه وسوسة الشيطان مل يعص اهللا،وطردت عنه وسوسة الشيطان ً،يوما

   .)٢(دخل اجلنة

   .كما تقدم ، والرمان ينقي املعدة فال يفسد اجلسم،الوسوسة من فساد اجلسم :أقول

   .)٣(ل الرمان يف كل ليلة مجعةأكي )عليه السالم(عبد اهللا  أبو كان : قال،عن سعد بن غزوانو

الريق أنارت ى من أكل رمانة عل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،احلنظلي عن زياد به حيىيو

   .)٤(ًني صباحاأربعقلبه وطردت شيطان الوسوسة 

  

  المائدةى استحباب حضور الخضرة عل في فصل

  البقل وامتنعت ى  فمال عل،املائدةى عل )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت مع : قال،عن حنان

                                                

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٩ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ٥٤٠ ص:احملاسن) ٣(

  . ٥٤٣ ص:احملاسن) ٤(



٥٤٠

 مل )عليه السالم(أمري املؤمنني  أن ا حنان أما علمتي :فقال ّ إيلفالتفت ،نا منه لعلة كانت يبأ

   .)١(شكلها إىل ن قلوب املؤمنني خضرة فهي حتنأل: قال ،ومل :قلت ،وعليه بقلّ إال يؤت بطبق

كما يظهر ذلك من أخبار  ،ب الكافر من جهنم املسودةوقل ،قلب املؤمن من اجلنة اخلضرة :أقول

 أن اخلصوصية دليل فإن ،هكذاوهذا  فكيف هذا هكذا ّالإو ، يف املؤمن والكافرًثارمها عياناآى ونر ،الطينة

   .ة العقل واجلهل وجنودمهايحبث خملوقيف ذلك  إىل ملعناأكما  ،األصلى عل

وأجلسين للغداء فلما  )عليه السالم(املاضي  ّ إيلبعث : قال،عن جده ،عن أبيه ،ينيعن موفق املداو

مائدة ليس ى أما علمت أين ال آكل عل :فأمسك يده مث قال للغالم ،جاؤوا باملائدة مل يكن عليها بقل

   .)٢( فمد يده فأكل،املائدةى لقاه علأفذهب الغالم فجاء بالبقل ف :قال ، فائتين باخلضرة،فيها خضرة

صلى (وهل كان الرسول  ،هكذا )عليه السالم( اإلمامقال كيف يكون  يفال ،ديلتأكهذا لبيان ا :أقول

   .)عليه السالم( والوصي )صلى اهللا عليه وآله( النيب وقد تقدم بيان ثورية ،يفعل مثل ذلك )اهللا عليه وآله

  

  كلسنان بعد األيل األلباب استحباب تخ

رسول ن إ : فقال، إليه يتخلل فنظرت)ه السالمعلي(عبد اهللا  أبا رأيت : قال،عن وهب بن عبد ربه

   .)٣(وهو يطيب الفم ، كان يتخلل)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

                                                

  . ١٨١ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٨١ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٣(



٥٤١

 :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال : قال،عن هشام بن ساملو

عليه السالم(جربئيل  ي علنزل( باخلالل)١(.   

صلى اهللا (رسول اهللا ى نزل جربئيل عل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :ال ق،مجيلة أيب عن ابنو

   .)٢( بالسواك واخلالل واحلجامة)عليه وآله

نه إختللوا ف :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٣(ثة والنواجدّمصلحة لل

   .)٤(ثةّومصلحة لل ،نه ينقي الفمإ ف،ختللوا :) عليه وآلهصلى اهللا( النيب قالو

خلة املهياة وهو أيت خبالل من األ )عليه السالم(احلسن أبا ن إ :عمن أخربه ،عن يعقوب بن شعيبو

   .)٥(بالباقيى يف منزل الفضل بن يونس فأخذ منها شظية ورم

 النيب ناول : قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن ،عن رجل ،سدياألعبد اهللا أيب عن أمحد بن و

 :قال أو نه مصلحة للفمإ ف،جعفر ختلل يا : فقالً،طالب خالال أيب  جعفر بن)صلى اهللا عليه وآله(

وجملبة للرزق،للثة )٦(.   

   .شياء للرزقتقدم وجه جلب مثل هذه األ :أقول

رحم اهللا  :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاقال  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،محزة أيب عنو

بقي  إذا نهإ ف،املتخللون من الطعام :قال ،ونل وما املتخل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  يا :قيل ،املتخللني

   .)٧(امللك رحيهى يف الفم تغري فآذ

                                                

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٨٤ ص٢ ج:لفروعا) ٣(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٨٤ ص٢ ج:الفروع) ٦(

  . ٥٥٨ ص:احملاسن) ٧(



٥٤٢

 :جلعفر )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،محزة أيب عنو

اخلالل جيلب الرزق فإن ،ختلل)١(.   

 ومن مل يفعل فعليه ،ًكل طعاما فليتخللأمن  :قال إنه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب روي عنو

   .)٢(حرج

ني لاخلالى اللهم بارك عل :السماء يف ملك ينادي :قال ،)عليه السالم( األولاحلسن  أيب عنو

   .)٣(اخلل والذين يتخللون وهم الذين يف بيو�م ،واملتخللني

  

  عوادأكراهة التخلل ب في فصل

 وال ،ختللوا بعود الرحيان ال :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ، بن عبد احلميدإبراهيمعن 

   .)٤(�ما يهيجان عرق اجلذامإ ف،بقضيب الرمان

من ختلل بالقصب مل  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عمن ذكره ،عن يونس بن عبد الرمحنو

   .)٥(أيامتقض له حاجة ستة 

   .تكون له سببية خفية مل يكشف العلم عنها أن  ومن املمكن،عدم قضاء احلاجة لعله غييب :أقول

أن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى � : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن السكوينو

   .)٦(ل بالقصب والرحيانليتخ

                                                

  . ٥٦٤ ص:احملاسن) ١(

  . ٥٦٤ ص:احملاسن) ٢(

  . ٤٦٨ ص:السرائر) ٣(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ٤(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٥٤٣

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب كان : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،د اهللا بن سنانعن عبو

   .)١(صاب ما خال اخلوص والقصبأيتخلل بكل ما 

   .صاب غري املستثنياتأن املراد مبا  أالظاهر :أقول

خلل بالرمان  عن الت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى � : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٢(كلة�ن حيركن عرق اآلإ : وقال،س والقصبواآل

ختللوا بعود الرحيان وال بقضيب  ال :)عليه السالم(قال الصادق  : قال،عن عبد اهللا بن سنانو

   .)٣(�ما يهيجان عرق اجلذامإ ف،الرمان

   .)٤(التخلل بالطرفاء يورث الفقر :قال )عليه السالم( علي عنو

يراثه املرض إمن احملتمل  فإن ،أيامستة يف عدم استجابة الدعاء  حد سببني ذكرااثه الفقر أليرإ :أقول

   . كما تقدم،اهلم املوجبني للفقر وأ

  

   ،استحباب أكل ما يخرجه اللسان في فصل

  يخرجه الخالل ما يورم

 ،ثة فكله وازدردهّلليكون يف ا ما : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن سنان يعين عبد اهللا

   .)٥(سنان فارم بهوما يكون بني األ

جيوز  إنه وال ينايف ذلك ما يأيت من اخليار حيث ً،سنان فيكون ضارانه يتلوث مبا بني األإف )به( :أقول

   .نه حيرم أ ال،أكله

                                                

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٨٥ ص٢ ج:لفروعا) ٢(

  . ٢٣٦ ص:مايلاأل) ٣(

  . ٧٩ ص:مكارم األخالق) ٤(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(



٥٤٤

يت أفلما فرغ من الطعام  )عليه السالم( احلسن أبو عنديى تغد : قال،عن الفضل بن يونسو

 كل ما بقي يف فيك مما أدرت عليه ،فضل يا :فقال ،جعلت فداك ما حد هذا اخلالل : فقلت،اللباخل

   .)١(ن شئت أكلتهإشئت طرحته ون إ باخلالل فأنت فيه باخلياراستكرهته وما  ،لسانك فكله

 ،سنان عن اللحم الذي يكون يف األ)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال، بن جريرإسحاقعن و

   .)٢(ضراس فاطرحهوأما ما يكون يف األ ،ما ما كان يف مقدم الفم فكلهأ :فقال

 فإن ،يزدردن أحدكم ما يتخلل به ال : قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل  رفعه،عن أمحد بن حممدو

   .هي كل ورم ،)٣(منه يكون الدبيلة

 ،ت عليه لسانك فأخرجته فابلعهرأدما  :)عليه السالم( قال : قال،احلسني علي بن عن حممد بنو

   .)٤(وما أخرجته باخلالل فارم به

من  :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا قال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن ابن القداحو

   .)٥(ومن مل يفعل فال حرج ،ومن فعل أحسن ،فليلفظختلل 

  

  استحباب غسل الفم بالسعدفي فصل 

يف احلجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل  )عليه السالم( األولاحلسن  أبا رأيت :ال ق،والد أيب عن

  خذت السعد فدلكت به أأسناين فى ضربت عل : فسمعته يقول،بيته

                                                

  . ١٨٥ص ٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٨٥ص ٢ ج:الفروع) ٢(

  . ١٨٥ص ٢ ج:الفروع) ٣(

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ٤(

  . ٥٥٩ ص:احملاسن) ٥(



٥٤٥

   .)١(أسناين فنفعين ذلك وسكنت

اجلمع من قبل الطبيب  إىل  الفقهية حباجةاألخبار الطبية كاألخبار أن قد ذكرنا فيما سبق :أقول

خذ ميكن األ  فال،مراض ضار لبعضوالسعد نافع لبعض األ ،اجلمع من قبل الفقيه إىل اج أخبار الفقهكاحتي

   .طالق االستعمالإب

بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد ى من استنج :قال ،)عليه السالم( األولاحلسن  أيب عنو

   .)٢(رواح البواسريأًالطعام مل تصبه علة يف فمه وال خياف شيئا من 

 ،كم السعدنشناأاختذوا يف  :يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عزيز املرادي أيب عنو

   .)٣(نه يطيب الفم ويزيد يف اجلماعإف

 فتطعم به مث ،شنان أدخله يف فيهتوضأ باألإذا ) عليه السالم( احلسن أبو كان : قال،عن نادر اخلادمو

   .)٤(يرمي به

  

  شنانل خارج الفم باألاستحباب غسفي فصل 

   .)٥(شنان يبخر الفمأكل األ :قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،عن أمحد بن يزيد

 أبو كان : فقال،شنانكل األأنا نإ :)عليه السالم(يب احلسن قلت أل : قال،عن سعد بن سعدو

ويوهن   الظهرءب مبايورث السل ويذهإنه   تكره، وفيه خصال،توضأ ضم شفتيهإذا ) عليه السالم( احلسن

   .)٦(احلديثـ الركبتني

                                                

  . ١٨٥ص ٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٨٥ص ٢ ج:الفروع) ٢(

   .١٨٥ص ٢ ج:الفروع) ٣(

  . ٤٢٦ ص:احملاسن) ٤(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ٥(

  . ١٨٥ ص٢ ج:الفروع) ٦(



٥٤٦

فأما  ،ان خارج الفمنشغسل باأليإمنا  : قال،)عليه السالم(عن الرضا  ،يز بن املهتديالعز عن عبدو

   .)١(قبل الغمريداخل الفم فال 

   . نعم السواك يستحب،الغسل بغسيل خارجي إىل الغمر احملتاج أي :أقول

 ،شنان يوهن الركبتنيأكل األ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :قال ،عن احلكم بن مسكنيو

   .)٢(ويفسد ماء الظهر

  

  المنزل في استحباب اتخاذ شاة حلوب في فصل

من مؤمن يكون يف منزله عنز  ما : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن حممد بن مارد

فقال رجل من  ،كانت اثنتني قدسوا كل يوم مرتني فإن ،يهمقدس أهل ذلك املنزل وبورك علّ إال حلوب

 معىن ما :قلت :قال ،مامكمأب ابورك عليكم وطبتم وط :يقال هلم :قال ،كيف يقدسون :ناأصحاب

   .)٣(طهرمت :قال ،قدستم

سائر أقسام على  كما أكد ، عليهاسالمكد اإلأولذا  ،الشاة وحنوها توجب االكتفاء الذايت :أقول

الشرق والغرب  إىل مور كيف احتاجوان املسلمني حيث تركوا هذه األاآلى وحنن نر ،كتفاء كالزراعة وحنوهااال

   .ول منه سبحانه النجاةؤ واملس،ذالء يف ذيل القافلةأفصاروا 

                                                

  . ١٥١ ص:عيون اخبار الرضا) ١(

  . ٣٣ ص١ ج:اخلصال) ٢(

  . ١١٢ ص٢ ج:الفقيه) ٣(



٥٤٧

  

  المنزل في نعجة حلوب أو استحباب اتخاذ بقرة في فصل

ما  : لعمته)صلى اهللا عليه وآله(هللا رسول اقال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابر

 ،شاة حتلب :قال ، ما الربكة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا يا  :قالت ،تتخذي يف بيتك بركة أن مينعك

   .)١(بقرة حتلب فربكات كلهن أو نعجة أو من كان يف داره شاة حتلبفإن 

  

  مينكراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسل في فصل

سألته عن القران بني التني  :قال ،)عليه السالم(جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  علي بن عن

كنت وحدك فكل كيف  فإن ، عن القران)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى � :قال ،والتمر وسائر الفواكه

   .)٢(ذ�مإبّ إال ن كنت مع قوم مسلمني فال تقرنإو ،حببتأ

   .)٣(علمه ذلكأتقرن ف أن ًواكلت أحدا فأردتإذا  :غريه قال أو عن حممد بن املثىنو

   .تعد يف حقهم ألنه لعله :أقول

  

  جملة من آداب المائدة في فصل

يف  :)عليه السالم(بن علي قال احلسن  ،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

  ة اثنا داملائ

                                                

  . ٢٣٠ ص٢ ج:الفروع) ١(

  . ١٧٦ ص:علل الشرائع) ٢(

  .٤٤٢ ص:احملاسن) ٣(



٥٤٨

فأما  ، تأديبأربعو ، سنةأربعو ، منها فرضأربع ،يعرفها  أنكل مسلمى  جيب عل،عشر خصلة

 يسر األباجلانى واجللوس عل ما السنة فالوضوء قبل الطعامأو ،والشكر والتسمية والرضا الفرض فاملعرفة

وقلة  ضغوجتويد امل وتصغري اللقمة كل مما يليكوأما التأديب فاأل ،صابعولعق األ كل بثالث أصابعواأل

   .)١(الناسالنظر يف وجوه 

 علي  كما روي فعله عن،ورمبا كان أفضل ،كثر جائزال فاألإو ،قليف قبال األ )بثالث أصابع( :قولأ

   .)عليه السالم(

 )صلى اهللا عليه وآله( النيب وصية، يف )عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم (عن جعفر بن حممدو

 منها أربع ،املائدةى يتعلمها عل أن ة ينبغي للرجل املسلماثنتا عشرة خصل ي عليا :قال )عليه السالم(لعلي 

وأما السنة  .والرضا والشكر والتسمية فأما الفريضة فاملعرفة مبا يأكل ، منها أدبأربعو  منها سنةأربعفريضة و

دب فتصغري  وأما األ،صابعومص األ ل مما يليهكأصابع وأن يأ كل بثالثواأل ىالرجل اليسرى فاجللوس عل

أكل  :تسعة أشياء تورث النسيان يعليا  .وغسل اليدين واملضغ الشديد وقلة النظر يف وجوه الناس ةاللقم

 ،وطرح القملة ،واملشي بني امرأتني ،وقراءة كتاب القبور ،سؤر الفار ، واجلنب،وأكل الكزبرة ،التفاح احلامض

   .)٢(والبول يف املاء الراكد ،واحلجامة يف النقرة

   .يف قبال قتله )طرح القمل( :أقول

 ًيضره طعام فال يأكل طعاما حىت ال أن من أراد : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،عن جابرو

  ذا أكل فليسم اهللا وليجد املضغ وليكف عن الطعام إف ،معدتهى جيوع وتنق

                                                

  . ١١٥ ص٢ ج:الفقيه) ١(

  . ٣٣٤ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٥٤٩

   .)١( إليهوهو يشتهيه وحيتاج

 ،)عليه السالم( علي عن ،)م السالمعليه (عن آبائه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن حريزو

   .)٢(وليقل جمامعة النساء ،وليباكر الغداء ،الرداءفليخفف  ،بقاء وال من أراد البقاء :قال

   .هذا احلديث تقدم معىن :أقول

 ليس شيء مما خلق اهللا صغري والإنه  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،الوليد النجراين أيب عنو

فما حد مائدتك  :فقال ،جوز به ذلك احلد فقد تعدي حدود اهللا فيه إذا ً،جعل اهللا حداوقد ّ إال كبري

   .)٣(احلديث حتتها وتقم ما ،وحتمد اهللا حني ترفع ،تذكر اسم اهللا حني توضع :قال ،هذه

وثالث يؤكلن  ،ثالث ال يؤكلن يسمن : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن عمر بن يزيدو

 والطيب  فالنورة،وأما اللوايت ال يؤكلن ويسمن ،والكسب واجلوز فأما اللوايت يؤكلن فيهزلن فالطلع ،يهزلن

   .)٤(ولبس الكتان

يف حاجة  )عليه السالم(بن جعفر ى  موساحلسن أبو أتاين : قال،عن الفضل بن يونس الكاتبو

 ،حنن نأكل طعام الفجأة : فقال،تأكل عندي أن  حضر فأحبدطعامنا قن إ :فقلت ،للحسني بن يزيد

فضل كل مما يف  يا : مث قال، فأخذه فنحاه ناحية مث أكل،فخذيهى  علًمث نزل فجئته بغداء ووضعت منديال

   .)٥(سنانوال تأكل مما بني أضعاف األ ،اللهوات واالشداق

   .حاديث اخلاللأكما تقدم يف  ،عند انتهاء الطعام أي )كل( :أقول

   :جلس يف صدر ا�لس وقال )عليه السالم(احلسن أبا  نإ :عن الفضل بن يونسو

                                                

  . ٧٣ ص:ئمةطب األ) ١(

  . ٧٣ ص:طب األئمة) ٢(

  . ٢٧٤ ص:احملاسن) ٣(

  . ٤٥٠ ص:احملاسن) ٤(

  . ٤٥٠ ص:احملاسن) ٥(



٥٥٠

 لرجل واحدّ إال ،حق �ذا ا�لسأصاحب ا�لس،احلسن أبو  فقال، وكانت لفضل دعوة يومئذ 

 : هو مث قالأطشت فبدل فأيت با،أكل طعام الفجأة ننا الأ�م يزعمون إهات طعامك ف :)عليه السالم(

وما استكرهته باخلالل فالفظه،شئتن إ لسانك فكله فما تبع ،أدر لسانك يف فيك )١(.   

لعله  )طعام الفجئة( ،خالء صاحب ا�لس جملسه لهإ فالالزم اإلمامجاء  إذا  أي)لرجل واحد( :أقول

خالف  ألنه  أو،يعرفوا تفصيل الطعام من قبل أن فالالزم ً،يكون مسموما أن �م خيافوناشتهر ذلك أل

   . كما هو عادة كثري من الناس،حرتام بالدعوة من قبل ذلكداب وهم يريدون االاآل

 ً،اهللا ال يطعمنا ناران إ : ويقول،يربد يأكل احلار حىت كان ال إنه ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عنو

تناول من ي وال ،ومما يليه ،ويأكل بثالث أصابع ى،أكل مس إذا وكان ،الطعام احلار غري ذي بركة فأبردوهن إ

 اال�ام واليت ،القوم مث يشرعون بعده، وكان يأكل بأصابعه الثالثبالطعام فيشرع قبل ى ويؤت ،يدي غريهبني 

كل األن إ :وكان يأكل بكفه كلها ومل يأكل بأصبعني ويقول ،ورمبا استعان بالرابعة ،ليها والوسطىت

   .صبعني هو أكل الشيطانإب

جنعل السمن والعسل ينضج  :فقالوا ،مم هذا :لج فأكل منه وقاذًه يوما بفالوأصحاب ءولقد جا

 ،قط وما أكل خبز بر ،وكان يأكل خبز الشعري غري منخول ،هذا طعام طيبن إ :فقال ى،فأيت كما تر

 ويأكل الرطب ،على خوان حىت مات، وكان يأكل البطيخ والعنبوال أكل  ،شبع من خبز الشعري قط وال

ري ما فواملغا ،لكراث وال العسل الذي فيه املغافري الثوم وال البصل واليأكل ا وكان ال ى،نولاويطعم الشاة 

   .له ريح يف الفمى فيلقيه يف العسل فيبقمن الشجر يف بطون النحل ى يبق

   .غريهى حيرمه عل  وال،ذا كرهه تركهإ و،أعجبه أكله إذا كان ،ًوما ذم طعاما قط

                                                

  . ١٤٥ ص:احملاسن) ١(



٥٥١

فرغ لعق أصابعه الثالث  إذا وكان ،ام بركة الطعأعظمآخر الصفحة  :وكان يلحس القصعة ويقول

   .)١(وكان ال يأكل وحده ،ينقيها وكان يغسل يده من الطعام حىت ،واحدة  واحدة،اليت أكل �ا

�وض وتغيري ما ى  حيث كان عل)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن قد تقدم )خوانى وال أكل عل( :أقول

صلى اهللا عليه (ونه ؤيف كل ش اية خفة املؤنة وسرعة احلركة بل كان يف غً،طالقاإكان يهتم بالشكليات 

 بينما القاعدة يف من يسريون ،هي القاعدة يف الناهضني إذ ،)عليه السالم( علي اإلماموكذلك كان  ،)وآله

عليهم الصالة ( وبني فعلهم )عليهما الصالة والسالم( فال تنايف بني فعلهما ،يف الطريق املفتح غري ذلك

   .)والسالم

   .عانتواهللا املتقبل املس ،يراده يف هذا الكتابإهذا آخر ما أردنا 

والصالة والسالم  ،واحلمد هللا رب العاملني ،املرسلنيى وسالم عل ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

   .حممد وآله الطيبني الطاهرينى عل

  

 قه ١٤٠٨ /صيام /١٣مت يف ليلة 

يف قم املقدسة 

  ين الشريازيبيد مؤلفه حممد احلسي

                                                

  . ١٦ ص:مكارم األخالق) ١(



٥٥٢
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٥٥٣
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٥٥٤
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٥٥٥
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  ١٦٨.............................. واألعجمي العربیة، وغیر ذلك، یجوز لغیر الهاشمي تزویج الهاشمیة

ًأن یتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا وكذلك العكس الشریفیستحب للرجل  ً ً ......................١٦٩  

  ١٧٢......................... ................................ اختیار الزوج، وعدم رد الكفوء إذا خطب

  ١٧٣...... ................................ ................................ كراهة تزویج شارب الخمر

  ١٧٤.............................. ................................ كراهة تزویج سيء الخلق والمخنث
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  ١٧٥........... ................................ ................................ كراهة تزویج الحمقاء

  ١٧٥.......... ................................ ................................ كراهة تزویج المجنونة

  ١٧٥.............................. ًدائم ومنقطع وملك یمین عینا ومنفعة :أن النكاح الحالل ثالثة أقسام

  ١٧٦.......................... ویدیها وشعرها ومحاسنها یجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة یرید تزویجها

  ١٧٨....... ................................ ًف العرائس لیال والتكبیر عند الزفافوزفا استحباب التزویج

  ١٧٩... ................................ ................................ كراهة التزویج في ساعة حارة

  ١٨٠...... ................................ ................................ كراهة الدخول لیلة األربعاء

  ١٨٠...... ................................ وكراهة ما زاد ًاستحباب اإلطعام عند التزویج یوما أو یومین

  ١٨١........ ................................ ................................ استحباب الخطبة للنكاح

  ١٨١........................... واستحباب اإلشهاد واإلعالن جواز التزویج بغیر بینة في الدائم والمنقطع

  ١٨٣........ ................................ ................................ جواز التزویج بغیر ولي

  ١٨٤................... ................................ ال یجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنین

  ١٨٥........... ................................ ................................ كراهة تزویج الصغار

  ١٨٦............. ................................ نظر إلى أجنبیة فأعجبتهاستحباب إتیان الزوجة لمن 

  ١٨٧.......... ................................ ................................ ال رهبانیة في اإلسالم

  ١٨٨....................... ................................ استحباب إتیان الزوجة عند میلها إلى ذلك

  ١٨٩............. ................................ قیل بكراهة الجماع في مكان الیوجد فیه الماء للغسل

  ١٨٩....................... ................................ جواز االستمتاع بجمیع بدن الزوج والزوجة

  ١٩٠..................... ................................ استحباب تخفیف مؤنة التزویج وتقلیل المهر

  ١٩١........................ ................................ استحباب صالة ركعتین لمن أراد التزویج

  ١٩١.............. ................................ هركراهة التزویج والقمر في العقرب وفى محاق الش
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  ١٩٢...... ................................ ................................ آداب الدخول على الزوجة

  ١٩٤.... ................................ ................................ استحباب المكث في الجماع

  ١٩٥.............................. ................................ استحباب مالعبة الزوجة ومداعبتها

  ١٩٥............ ................................ ................................ ًكراهة الجماع عاریا

  ١٩٦.............................. ................................ جواز النظر إلى جمیع بدن الزوجة

  ١٩٨....... ................................ ................................ كراهة الكالم عند الجماع

  ١٩٩......... ................................ ................................ كراهة جماع المختضب

  ١٩٩. ................................ ................................ كراهة الجماع في أوقات خاصة

  ٢٠٢................................ ................................ ًیكره للمسافر أن یطرق أهله لیال

  ٢٠٣................... واستحباب زیادة التستر بالجماع  یرى ویسمعيكراهة جماع المرأة وفي البیت صب

  ٢٠٤............ وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع استحباب التسمیة واالستعاذة،

  ٢٠٦....... ................................ الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعلى ظهر الطریقكراهة 

  ٢٠٧.......................... وحین تصفر الشمس وحین تطلع وهي صفراء كراهة الجماع بعد االحتالم

  ٢٠٨................... ................................ تحریم ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر

  ٢٠٨..... ................................ هئوجواز اإلتیان في الفرج بمختلف أنحا حكم الوطي في الدبر

  ٢١١......... ................................ أو شيء من القرآن كراهة الجماع ومعه خاتم فیه ذكر هللا

  ٢١٢.................... ................................ ................................ جواز العزل

  ٢١٣....... ................................ ................................ وجوب الغیرة على الرجال

  ٢١٦..... ................................ ................................ عدم جواز الغیرة من النساء
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  ٢١٧..... ................................ وجملة من حقوقه علیها وجوب تمكین المرأة زوجها من نفسها

  ٢١٩........ ................................ وال تتطیب وال تتزین لغیره ال یجوز للمرأة أن تسخط زوجها

  ٢٢١......................... ................................ یجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

  ٢٢١............ ................................ یحرم على كل من الزوجین أن یؤذي اآلخر بغیر حق

  ٢٢٢........ ................................ ................................ سرعة إجابة امرأة زوجها

  ٢٢٣........ ................................ ................................ كراهة ترك المرأة التزویج

  ٢٢٤............................... ................................ كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب

  ٢٢٤............................ ................................  الزوجة وحرمة ضربهااستحباب إكرام

  ٢٢٥.... ................................ ................................ جملة من آداب عشرة النساء

  ٢٢٩........................... ................................ استحباب خدمة المرأة زوجها وبالعكس

  ٢٣٠......... ................................ ................................ استحباب مداراة الزوجة

  ٢٣٠.. ................................ ................................ وجوب طاعة الزوج على المرأة

  ٢٣١................................ ................................ النهي عن تعریض النساء لإلثارة

  ٢٣٢..... ................................ ................................ كراهة ركوب النساء السروج

  ٢٣٣........................ ................................ معصیة النساء وترك طاعتهن في المنكر

  ٢٣٦............................... واستحباب مشیها إلى جانب الحائط مشي المرأة وسط الطریقكراهة 

  ٢٣٧........ لرجال مع الخوفوتحریم وصف األجنبیة ل عدم انكشاف المرأة بین یدى الیهودیة والنصرانیة

  ٢٣٧........................... ................................ عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة األجنبیة

  ٢٣٨.............. ................................  لها الزینةوأنه یجوز جواز وصل شعر المرأة بشيء

  ٢٣٩. ................................ ًخوفا من الحمل وبالعكس تحریم منع المرضعة زوجها من الوطي
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  ٢٤٠........... ................................ ٕالنساء األجنبیات والى كل ما حرم هللاتحریم النظر إلى 

  ٢٤٣........................ ................................ تحریم التزام األجنبیة ولمسها ومصافحتها

وكراهة محادثة النساء لغیر حاجة ، وتحریم ممازحة  ّعدم حرمة سماع صوت األجنبیة إال بتلذذ وریبة،

  ٢٤٤...................... ................................ ................................ األجنبیات

  ٢٤٦.............................. ................................ عدم جواز النظر إلى أخت الزوجة

  ٢٤٦............ ................................ كراهة النظر في أدبار النساء األجانب من وراء الثیاب

  ٢٤٧... ................................ ما یحل النظر إلیه من المرأة بغیر تلذذ وما ال یجب علیها ستره

  ٢٤٨......... ................................ ................................ واعد من النساءحكم الق

  ٢٤٩................................ ................................ حكم غیر أولي اإلربة من الرجال

  ٢٥٠.... ................................ وب وال یغمز كفهاّإال من وراء الث عدم جواز مصافحة األجنبیة

  ٢٥١.......... ................................ واستحباب كونها من وراء الثوب جواز مصافحة المحارم

  ٢٥٢....... ................................ وما یكره لهن وما یسقط عنهن نساءجملة مما یحرم على ال

  ٢٥٥....................... ................................ وجوب استیذان الولد في الدخول على أبیه

  ٢٥٦............................. إذا كان لهن أزواج قبل الدخول لى النساء المحارموجوب االستیذان ع

  ٢٥٧.................... اتإذا أرادوا الدخول على الرجال في ثالثة أوق البد من استیذان العبید واألطفال

  ٢٥٩............... ................................ ًاستحباب االستیذان ثالثا والتسلیم على أهل المنزل

  ٢٦٠............................. ................................ جملة من األحكام المختصة بالنساء

  ٢٦٣.............................. ................................ وجوب القناع على المرأة بعد البلوغ

  ٢٦٣................ وحد الغالم الذي یقبل المرأة، حد البنت التي یجوز للرجل حملها وتقبیلها بغیر شهوة
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  ٢٦٥................... ................................ الحد الذي یفرق فیه بین األطفال في المضاجع

  ٢٦٥................................ ................................ تحریم رؤیة المرأة الرجل األجنبي

  ٢٦٧.......................... ّوینظر إلیها إال مع الضرورة وبالعكس ال یجوز للرجل أن یعالج األجنبیة

  ٢٦٨.......................  المحارم ـ بالسالم ودعاؤهن إلى الطعامللرجل ابتداء النساء ـ غیر ًیكره غالبا

  ٢٦٩............................... واختالطهن بالرجال إذا كان موضع الخطر النهي عن خروج النساء

  ٢٦٩. ................................ ................................ عدم جواز الغیرة في غیر محلها

  ٢٧٠... ................................ ................................ حكم عمل الواشمة والموتشمة

  ٢٧١..... ................................ توفیر الشعر وكثرة الصوم یستحب لمن لم یقدر على التزویج

  ٢٧١..................... ................................ استحباب إتیان الزوجات بال إفراط وال تفریط

  ٢٧٤....... ................................ والزینة للرجال والنساء والتهنئة بالتزویج استحباب التنظیف

  ٢٧٤................................ ولو بجلب المحبة إلیها وبالعكس یحرم على المرأة أن تسحر زوجها

  ٢٧٥.......... ................................ إذا قامت عنه حتى یبرد كراهة الجلوس في مجلس المرأة

  ٢٧٥..... لماء من باب الدار إلى أقصاهاوغسل رجلیها، وصب ا استحباب خلع خف العروس إذا دخلت،

  ٢٧٦............... في أسبوع العرس من األلبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض استحباب منع العروس

  ٢٧٧............. ................................ كراهة الجماع في أوقات خاصة وبخصوصیات معینة

  ٢٨٠.............................. ................................ استحباب الجماع في أوقات خاصة

  ٢٨١..................... ................................ اح العجائزكراهة الغشیان على االمتالء ونك

  ٢٨١............................. ................................ االحتیاط في النكاح زیادة على غیره
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  ٢٨٣................... ................................ ................................ أحكام األوالد

  

  ٢٨٣............................... ................................ استحباب االستیالد وتكثیر األوالد

  ٢٨٥............................... ................................ استحباب إكرام الولد الصالح وحبه

  ٢٨٧............................ ................................ ًفصل في استحباب طلب الولد مطلقا

  ٢٨٨. ................................ ................................ ٕاستحباب طلب البنات واكرامهن

  ٢٩٠............. ................................ ................................ كراهة كراهة البنات

  ٢٩٢.......... ................................ بل ینبغي زیادة الرقة علیهن  البناتال ینبغي تمني موت

  ٢٩٣......................... ................................ استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

  ٢٩٤........ ................................ لمن أراد أن یحبل له  والدعاء واالستغفاراستحباب الصالة

  ٢٩٦........ ................................ رفع الصوت باألذان في المنزل لطلب كثرة الولد استحباب

  ٢٩٧....................... ................................ ما یستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد

  ٢٩٨............................. ................................ ًاستحباب مسح رأس الیتیم ترحما به

ًمل محمدا أو علیا لیولد له ذكرتسمیة الح ً ................................ .......................٢٩٩  

  ٣٠١...... ................................ أو أنزل على فرجها لم یحل له نفي الولد من عزل من المرأة

  ٣٠٢............................. ................................ استحباب إخراج النساء ساعة الوالدة

  ٣٠٢......... ................................ ................................ استحباب التهنئة بالولد

  ٣٠٣............................... ................................ استحباب تسمیة الولد قبل أن یولد

  ٣٠٤..................... ................................ تسمیة الولد وجملة من حقوق الولد والوالدین

  ٣٠٦................... ةوبما دل على العبودی) علیهم السالم(بأسماء األنبیاء واألئمة  استحباب التسمیة

  ٣٠٧.............. ................................ )صلى هللا علیه وآله(استحباب التسمیة باسم محمد 

  ٣٠٩........................... ................................ )علیه السالم(استحباب التسمیة بعلي 

  ٣١٠. ................................ ................................ استحباب التسمیة بأسماء أخرى



٥٦٣

  

  ٣١٠. ................................ وأن یكنى الرجل باسم ولده استحباب وضع الكنیة للولد في صغره

  ٣١١. ................................ وبأسماء أخرى) علیهم السالم(بأسماء أعداء األئمة  كراهة التسمیة

  ٣١٢............... ................................ ................................ كراهة كنى معینة

  ٣١٣............... ................................ كراهة ذكر اللقب والكنیة اللذین یكرههما صاحبهما

  ٣١٣............... ................................ استحباب إطعام الناس عند والدة المولود ثالثة أیام

  ٣١٤....... ................................ استحباب أكل الحامل السفرجل وكذا األب حین یرید الحمل

  ٣١٤............. ................................ استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب واال فالتمر

  ٣١٦... ................................ ................................ بلى اللباناستحباب إطعام الح

  ٣١٦......... ................................ استحباب األذان واإلقامة في أذني المولود قبل قطع سرته
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  ٣٢٣.. ................................ ................................ ال یجزي التصدق بثمن العقیقة

  ٣٢٣...... ................................ ................................ استحباب عقیقتین للتوأمین

  ٣٢٤........................... ................................ العقیقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور

  ٣٢٥...... ................................ ................................ عقیقة الذكر واألنثى سواء

  ٣٢٦............................. ................................ سقوط العقیقة عن المعسر حتى یجد

  ٣٢٧............................... ................................ ابهاستحباب حلق رأس المولود وآد

  ٣٢٧......... ................................ ................................ جملة من أحكام العقیقة

  ٣٣١........................... ینةشروط األضحیة وال الهدي ویستحب كونها سم العقیقة ال یشترط فیها

  ٣٣٢............................ عند ذبح العقیقة والدعاء بالمأثور استحباب ذكر اسم المولود واسم أبیه

  ٣٣٤....................... ................................ ین وعیال األب من العقیقةكراهة أكل األبو

  ٣٣٤............................... ................................ عدم لطخ رأس الصبي بدم العقیقة

  ٣٣٥............................... رأس الصبي وأن یلبس الحدیدتحت  كراهة وضع الموسى من الحدید
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  ٣٣٥................. ................................ یجوز أن یعق عن المولود غیر األب بل یستحب

  ٣٣٧...... ................................ ................................ استحباب ثقب أذن المولود

  ٣٣٨.. ووجوب قطع سرته، وحكم ختان الیهودي ولد المسلم وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا،

  ٣٤٠..................... ................................ ًد مختونااستحباب إمرار الموسى على من ول

  ٣٤١................................ ................................ استحباب كون الختان یوم السابع

  ٣٤٢........................... ................................ من ترك الختان وجب علیه بعد البلوغ

  ٣٤٣................................ ................................ عدم وجوب الخفض على النساء

  ٣٤٣........................ ................................ وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

  ٣٤٤... ................................ ................................ استحباب خفض البنت وآدابه

  ٣٤٥.................... ................................ استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

  ٣٤٥............ ................................ سقطت عقیقته المولود إذا مات یوم السابع قبل الظهر

  ٣٤٥. ................................ ................................ استحباب إسكات الیتیم إذا بكى

  ٣٤٦.. ................................ ................................ عدم ضرب األوالد على بكائهم

  ٣٤٦....................... ................................ استحباب تعدد العقیقة على المولود الواحد

  ٣٤٧..... ................................ ................................ إجزاء األضحیة عن العقیقة

  ٣٤٨............ ................................ كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه

  ٣٤٩........ ................................ وصبرها على حملها ووالدتها استحباب خدمة المرأة زوجها

  ٣٤٩........................... ستحباب اختیار استرضاعهاوا عدم جواز جبر الحرة على إرضاع ولدها

  ٣٥٠............................. ویكره لها إرضاع كل ولد یستحب للمرضعة إرضاع الطفل من الثدیین
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  ٣٥١........ ................................ ................................ أقل مدة الرضاع وأكثرها

  ٣٥٢..................... ................................ ال یجب على الحرة إرضاع ولدها بغیر أجرة

  ٣٥٣. ................................ وعدم جواز منع المرأة زوجها منه عدم كراهة الجماع مدة الرضاع

  ٣٥٤.................... والحد الذي یفرق فیه بینهم في المضاجع الحد الذي فیه یؤمر الصبیان بالصالة

  ٣٥٦...... ................................ وكذا المولودة من الزنا كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا

  ٣٥٧........... ................................ وال یبعث معها الولد إلى بیتها كراهة استرضاع الكتابیة

  ٣٥٩............................... ................................ كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

  ٣٦٠.... ................................ ................................ استحباب استرضاع الحسناء

  ٣٦٠................. ................................  التفریطال ضمان على الظئر وال القابلة مع عدم

  ٣٦١...................... وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنین األم أحق بحضانة الولد من األب حتى یفطم

  ٣٦٢...... ................................ ................................ أوقات ترك الصبي وتأدیبه

  ٣٦٥....................... ................................ استحباب تعلیم األوالد في صغرهم الحدیث

  ٣٦٧... ................................ ................................ یجوز لإلنسان أن یؤدب الیتیم

  ٣٦٧......... ................................ ................................ جملة من حقوق األوالد

  ٣٧٠......................... ................................ استحباب إكرام البنت التي اسمها فاطمة

  ٣٧٠.......................... ................................ بر اإلنسان ولده وحبه له والوفاء بوعده

  ٣٧١................... ................................ استحباب تقبیل اإلنسان ولده على وجه الرحمة

  ٣٧٢........................... ................................ استحباب التصابي مع الولد ومالعبته

  ٣٧٣................................  المزیةعلى كراهیة مع عدم جواز تفضیل بعض األوالد على بعض

  ٣٧٤.............. ................................ ................................ وجوب بر الوالدین



٥٦٦

  

  ٣٧٥.......................... ................................ وجوب بر الوالدین برین كانا أو فاجرین

  ٣٧٦....................... ................................ استحباب الزیادة في بر األم على بر األب

  ٣٧٧........... ................................ ................................ تحریم قطیعة األرحام

  ٣٧٩.......................... ................................ رض الطفل وبكائهاستحباب احتساب م

  ٣٨٠............................... ................................ جواز حجامة وعالج اإلنسان ولده

  ٣٨١....................... ................................ الغائب إذا حملت زوجته لم یلحق به الولد

  ٣٨١..... ................................ لم یلحق به الولد وال یرثه من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل

  ٣٨٢......................... ................................ یستحب للولد أن یبر خالته كما یبر أمه

  ٣٨٢............. ................................ ................................ ّتحریم العقوق وحده

  ٣٨٥.. ................................ ................................ الولد یلحق بالزوج مع الشرائط

  ٣٨٧........ ................................ ................................ جملة من حقوق الوالدین

  ٣٨٨................................ ................................ تحریم االنتفاء من النسب الثابت

  ٣٨٨................................ ................................ حد الرحم التي ال یجوز قطیعتها

  ٣٨٩..................... ................................  الوضوءعدم كراهة وطي الزوجة الحامل مع

  

  ٣٩٠........................ ................................ ................................ النفقات

  

  ٣٩٠..................... ٕواال تعین علیه الطالق إن أرادت هي وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفایتها

  ٣٩٣.................. ................................ مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدینه على الزوج

  ٣٩٤... ................................ ................................ للعیالاستحباب شراء التحف 



٥٦٧

  

  ٣٩٤..................... ................................ النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها

  ٣٩٥.... ................................ ّتصرف المرأة في مالها بغیر إذن زوجها إال في الواجب كراهة

  ٣٩٦..... ................................ ................................ سقوط نفقة الزوجة بالنشوز

  ٣٩٧..................... ................................ بوین والولد دون باقي األقاربوجوب نفقة األ

  ٣٩٨.................... ................................ استحباب نفقة من عدا المذكورین من األقارب

  ٣٩٩......................... ................................ اوجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكه

  ٣٩٩................ ................................ استحباب القناعة بالقلیل واالستغناء به عن الناس

  ٤٠١........................ ................................ استحباب الرضا بالكفاف إن لم یكن غیره

  ٤٠٣......... ................................ ................................ استحباب صلة االرحام

ًاستحباب صلة الرحم وان كان قاطعا ٕ ................................ ............................٤٠٦  

  ٤٠٧.............................. ................................ استحباب صلة األرحام ولو بالقلیل

  ٤٠٨... ................................ ................................ استحباب التوسعة على العیال

  ٤٠٩............. ................................ ................................ وجوب كفایة العیال

  ٤١٠........ ................................ ................................ استحباب الجود والسخاء

  ٤١٣............................... ................................ استحباب اإلنفاق وكراهة اإلمساك

  ٤١٥... ................................ ................................  البخل والشح بالواجباتتحریم

  ٤١٦.... ................................ ................................ استحباب االقتصاد في النفقة

  ٤١٩... ................................ ................................ لیس فیما أصلح البدن إسراف

  ٤١٩............ ................................ ................................ عدم السرف والتقتیر

  ٤٢٠. ................................ ................................ استحباب صیانة العرض بالمال

  ٤٢١........... ................................ ................................ والتقتیرحد اإلسراف 



٥٦٨

  

  ٤٢٤................... ................................ ................................ آداب المائدة

  

  ٤٢٤............... ................................ ................................ كراهة كثرة األكل

  ٤٢٧. ................................ ................................ كراهة الشبع، واألكل على الشبع

  ٤٢٩.............. ................................ واستحباب حمد هللا عنده وكراهة التخمة كراهة الجشأ

  ٤٣١...................... ................................ من دعي إلى طعام لم یجز أن یستتبع ولده

ًكراهة األكل متكئا ومنبطحا وكراهة التشبه بالملوك ً ................................ ...............٤٣١  

  ٤٣٣................... ................................ عدم كراهة وضع الید على األرض وقت األكل

  ٤٣٤.......... ................................ العبدویجلس جلوس  یستحب لإلنسان أن یأكل أكل العبد

  ٤٣٦....... ................................ كراهة وضع إحدى الرجلین على األخرى والتربع وقت األكل

  ٤٣٦........................... ................................ كراهة األكل والشرب والتناول بالشمال

  ٤٣٧.............. ................................ ................................ ًكراهة األكل ماشیا

  ٤٣٨....... ................................ وأكل الرجل مع عیاله استحباب االجتماع على أكل الطعام

  ٤٤٠........................... وترك استعجال ومحادثة الذي یأكل استحباب طول الجلوس على المائدة

  ٤٤١...... ................................ ................................ عزل مائدة للسودان والخدم

  ٤٤٢....................... ................................ إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسقكراهة 

  ٤٤٢.... ................................ ................................ استحباب إجابة دعوة المؤمن

  ٤٤٤............................... ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم استحباب عرض الطعام

  ٤٤٥................. ................................ ًعدم جواز إطعام الكافر إذا كان سببا لتقویة كفره

  ٤٤٦............................. ................................ یستحب للمؤمن أن ال یتكلف ألخیه

  ٤٤٧.................. ................................ كراهة استقالل صاحب المنزل ما یقدمه للضیف

  ٤٤٧....... ................................  لیس فیهًأن ال یكلف صاحب المنزل شیئا یستحب للضیف

  ٤٤٧............... ................................ یستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن یتكلف له



٥٦٩

  

  ٤٤٩......... ................................ ................................ استحباب إقراء الضیف

  ٤٤٩....................... ................................ ما یجوز أكله من بیوت من تضمنته اآلیة

  ٤٥١.......................... ................................ إجادة األكل في منزل المؤمناستحباب 

  ٤٥٣......... ................................ ................................ استحباب إطعام الطعام

  ٤٥٨................................ ................................ ٕإجادة الطعام واكثاره مع اإلمكان

  ٤٦٠......... ................................ ................................ دعاء الناس إلى الطعام

  ٤٦٣.. ................................ ................................ تأكد استحباب إطعام المؤمنین

  ٤٦٥........ ................................ مساجد واألزقةوجواز األكل في ال استحباب الولیمة للعرس

  ٤٦٦................................ ................................ فصل في استحباب إطعام الجائع

  ٤٦٧........... ................................ وعدم اإلطعام للسمعة تأكد استحباب الولیمة في موارد،

  ٤٦٨................................ وكون الضیافة ثالثة أیام یستحب ألهل البلد ضیافة من یرد علیهم

  ٤٧٠......... ................................ ................................ كراهة استخدام الضیف

  ٤٧٠............ ................................ ................................ كراهة كراهة الضیف

  ٤٧٢........................ ................................ ٕاستحباب إكرام الضیف واعداد الخالل له

  ٤٧٣........ ................................ شروع صاحب الطعام قبل الضیف وانتهائه بعده استحباب

  ٤٧٤............ ................................ واستحباب إشباع المؤمنین احتیاج اإلنسان إلى الطعام

  ٤٧٧............................... ................................ م الجائع عند ضرورتهوجوب إطعا

  ٤٧٨............... ................................ استحباب االقتصار في األكل على الغداء والعشاء

  ٤٧٩.............. ................................ ................................ كراهة ترك العشاء

  ٤٨٠......................... ................................ استحباب كون العشاء بعد العشاء اآلخرة

  ٤٨١............................ ................................ تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشیخ



٥٧٠

  

  ٤٨٣......................... ................................ استحباب غسل الیدین قبل الطعام وبعده

  ٤٨٥.............. ................................ ................................ آداب غسل الیدین

  ٤٨٨.. ................................ وتركه قبله وسائر آدابه استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام

  ٤٨٩.......................... بعد الوضوء من الطعام، والدعاء استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبین

  ٤٩٠................. ................................ استحباب اختیار إطعام المؤمن على إطعام غیره

  ٤٩١........... ................................ التسمیة والتحمید في أول األكل وأثنائه وآخره استحباب

  ٤٩٦......... ................................ یستحب أن یسمي إذا ذكر من نسي التسمیة على الطعام

  ٤٩٧....................... ................................ استحباب الدعاء بالمأثور قبل األكل وبعده

  ٤٩٩.. ................................ ................................ استحباب أكل العتیق بالحدیث

  ٤٩٩.......... ................................ استحباب التسمیة على كل إناء وعلى كل لون وكل لقمة

  ٥٠٠...................... ................................ استحباب أكل شيء قبل الخروج من المنزل

  ٥٠١.................... ................................ استحباب إرسال الطعام إلى صاحب المصیبة

  ٥٠١...................... ................................ عدم الوضوء من األكل وعدم وجوب الغسل

  ٥٠٣..... ................................ ................................ كراهة األكل من رأس الثرید

  ٥٠٤........ ................................ ................................ استحباب األكل مما یلیه

  ٥٠٥................ ................................ ألكلاستحباب لطع القصعة ومص األصابع بعد ا

  ٥٠٦.......... ................................ ................................ كراهة األكل بأصبعین

  ٥٠٦....................... ................................ كراهة رمي بقایا الفاكهة وكراهة رد السائل

  ٥٠٧.............................. ................................ تقدیم األكل على الصالة وبالعكس

  ٥٠٧.. ................................ ................................ استحباب مناولة المؤمن اللقمة

  ٥٠٨................. ................................  ما یسقط من الطعام في الصحراءاستحباب ترك



٥٧١

  

  ٥٠٩................. ................................ استحباب إتیان الفاكهة واللحم للعیال یوم الجمعة

  ٥٠٩.......................... وحكم وضع مندیل على الثوب وقت األكل استحباب االستلقاء بعد األكل

  ٥١٠.... ................................ ................................ استحباب إجابة دعوة المؤمن

  ٥١٠.................... ................................ استحباب تتبع ما یسقط من الخوان في البیت

  ٥١٢.......................... ................................ من وجد كسرة أو تمرة استحب له أكلها

  ٥١٣............................. ................................ ب لحس األصابع من المأدوماستحبا

  ٥١٣.......... ................................ ................................ وضرورة إكرام المأكول

  ٥١٧.................. ................................ استحباب التواضع � بترك أكل الطیبات الكثیرة

  ٥١٩................................ ................................ كراهة وضع الخبز تحت القصعة

  ٥٢٠... ................................ ................................ كراهة ترك اإلناء بغیر غطاء

  ٥٢٠........................... ویكره قطعه ، وال یوطأ یستحب إذا حضر الخبز أن ال ینتظر به غیره ،

  ٥٢١....................... ................................ كراهة شم الخبز واستحباب أكله قبل اللحم

  ٥٢٢................... ................................ تصغیر الرغفان وكیفیة كسرها وتخمیر الخمیر

  ٥٢٣......... ................................ ................................ كراهة األكل في السوق

  ٥٢٣.... ................................ ................................ ًكراهة ترك اللحم أربعین یوما

  ٥٢٤.......... ................................ ................................ كراهة أكل اللحم النيء

  ٥٢٤................ ................................ یخاف ضررهما یستحب الدعاء به عند أكل طعام 

  ٥٢٥....................... ................................ كراهة أكل الطعام الحار وتذكر النار عنده

  ٥٢٧. ................................ ................................ كراهة النفخ في الطعام والشراب

  ٥٢٨............... ................................ استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلیة

  ٥٢٨.......................... ................................ كراهة نهك العظام وقطع اللحم بالسكین

  ٥٢٩.............................. ................................ استحباب االبتداء بالملح والختم به



٥٧٢

  

  ٥٣١.............................. ................................ استحباب االفتتاح بالخل والختم به

  ٥٣٢............. ................................ ................................ بیبأكل العنب والز

  ٥٣٤.... ................................ واستحباب االشتراك فیما سواها كراهة االشتراك في أكل الرمانة

  ٥٣٧... ................................ ................................ كراهة أكل اإلنسان زاده وحده

  ٥٣٩................................ ................................ استحباب أكل الرمان على الریق

  ٥٣٩........................... ................................ المائدةاستحباب حضور الخضرة على 

  ٥٤٠.............................. ................................ استحباب تخلیل األسنان بعد األكل

  ٥٤٢............ ................................ ................................ كراهة التخلل بأعواد

  ٥٤٣......... ................................ ورمي ما یخرجه الخالل استحباب أكل ما یخرجه اللسان،

  ٥٤٤..... ................................ ................................ استحباب غسل الفم بالسعد

  ٥٤٥.............................. ................................ استحباب غسل خارج الفم باألشنان

  ٥٤٦........................... ................................ استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل

  ٥٤٧................... ................................ استحباب اتخاذ بقرة أو نعجة حلوب في المنزل

  ٥٤٧........... ................................ كراهة القران بین الفواكه وغیرها لمن أكل مع المسلمین

  ٥٤٧.......... ................................ ................................ جملة من آداب المائدة

  

  ٥٥٢.................. ................................ ................................ فهرس الكتاب

  
  




