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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
  لعامل..إن الظروف العصيبة اليت متر اب

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..
 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض..

وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا 
 العامل أمجع..

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية 
تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل العميقة اليت 

مباشرة يف حل مجيع أزماته ومشكالته يف احلرية واألمن والسالم ويف كل 
 جوانب احلياة..

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة إىل احلياة، 
وبلورة الثقافة الدينية احلّية، وبث الوعي الفكري والسياسي يف أبناء 

كل ذلك دفع  إلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبل املشرق.ا
جمموعة من احملاضرات التوجيهية القيمة اليت نشر املؤسسة ألن تقوم ب
أعلى )السيد حممد احلسيين الشريازي اإلمام الراحل ألقاها املرجع الديين 
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 يف ظروف وأزمنة خمتلفة، حول خمتلف شؤون احلياة الفردية (هللا مقامه
قمنا بتهذيبها واإلضافة عليها، و  وقد قام مساحته واالجتماعية، 

بطباعتها مسامهة منا يف نشر الوعي اإلسالمي، وسّدًا لبعض الفراغ 
العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل 

  جميد..
ُهوا يف الدِّي من الوحي اإلهلي القائل:وذلك انطالقاً  ِن َولِيُنِذُروا لِيَ تَ َفقَّ

الذي هو أصل عقالئي عام  . (1)قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ 
نذار األمة، ووجوب رجوع اجلاهل إيرشدان إىل وجوب التفقه يف الدين و 

كما هو تطبيق عملي  إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه..
  وسلوكي لآلية الكرمية:

 ْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ تَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم هللُا  فَ َبشِّ
 . (2)األَْلَبابِ  اَوأُولَِئَك ُهْم أُولُو 

 تتسم ب :( أعلى هللا مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ
نعكاساً اان واحلياة لكوهنا التنوّع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسأواًل: 

لشمولية اإلسالم..فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات 
الضخمة يف شىت علوم اإلسالم املختلفة، بدءًا من موسوعة الفقه اليت 

ني جملداً، حيث تعد أكرب موسوعة علمية استداللية تت املائة والسبلغ
                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)
 .18-17سورة الزمر:  (2)
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األصول والسياسة مرورًا بعلوم احلديث والتفسري والكالم و  ،فقهية
واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى.. وانتهاءً 
ابلكتب املتوسطة والصغرية اليت تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز 

 .كتاب وكراس( 1300) مبجموعها ال 
األصالة حيث إهنا تتمحور حول القرآن والسنة وتستلهم اثنياً: 

 ار.منهما الرؤى واألفك
شاكل األمة اإلسالمية املستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية اثلثاً: 

 ومشاكل العامل املعاصر.
االختصاص   التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاابته لذويرابعاً:

يفهمها سهلة ك )األصول( و)القانون( و)البيع( وغريها، وبلغة واضحة 
 من واقع احلياة.بشواهد مدعومة اجلميع يف كتاابته اجلماهريية 

 إنه مسيع جميب.يتقبل منا ذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 بريوت لبنان
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله 
الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم 

 الدين.
 

 الزوجّية يف كلِّّ مظاهر احلياةانون ق
 

َوهللُا َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن تعاىل: هللا قال 
 .(1)أَْزَواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدةً 

 يعين َوهللُا َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكمْ : ذكر يف تفسري هذه اآلية
 نفليست النساء من جنس آخر، وهذا اجاً أَْزوَ نفسكم أمن جنس 

ن أل ؛كوهنن من نفس اجلنس  :زواج، والثاينجعل األ :األول ،فضالن
كل جنس جلنسه :اعرالشنسه آلف ولنوعه أميل، قال جلاإلنسان 

أتنسون  ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِننيَ البشر  يهاأ َوَجَعَل َلُكمْ . أيلف
مجع  َوَحَفَدةً المتدادكم يف احلياة  هبم، ويكونون عوان لكم، وسبباً 

عم هه، أو األببناء البنني، أو اخلدم ومن يشأبناء البنات و أحفيد، وهم 

                                                        

 .72سورة النحل:  (1)
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ن كان املراد األول كان إاملسرع إىل اخلدمة، ف :ألن معىن احلافد ؛منهما
ن كان غريه كان عطفا يف املعىن، أي جعل لكم إعطفًا على البنني، و 

 .(1)حفدة

لو رأيت فردا من مصراعني فيه   :لصادق قال اإلمام او 
كلوب أكنت تتوهم أنه جعل كذلك بال معىن؟ بل كنت تعلم ضرورة 

ربزه ليكون يف اجتماعهما ضرب من يأنه مصنوع يلقي فردا آخر، ف
املصلحة، وهكذا جتد الذكر من احليوان كأنه فرد من زوج مهيأ من فرد 

قائه، فتبا وخيبة وتعسا ملنتحلي انثى، فيلتقيان ملا فيه من دوام النسل وب
الفلسفة، كيف عميت قلوهبم عن هذه اخللقة العجيبة، حىت أنكروا 

 .(2)التدبري والعمد فيها
يف عاملنا اليوم    يف كل العلوم  املختصون يف عاملنا اليوم وقد اهتم 

   مثاًل   ي علم الطبففأمهية فائقة لظاهرة الزوجية يف املخلوقات، 
يف نواح متعددة، كاالختالفات،  ةاء عن الزوجييبحث األطب

ويف علم الفلك  وغريها.  ،، وجتانس الدم، أو عدم جتانسه،واالتفاقات
كذلك، يتحدث الفلكيون ويطرحون هذا السؤال: هل أن النجوم 

هل هناك تناسب بني كل اثنني منهما؟  :مرتبطة بنظام الزوجية؟ أي
 أم ال؟ فيصح أن نقول: إن فيهما حالة الزوجية 

                                                        

 سورة النحل. 122ص 14تقريب القرآن إىل األذهان:  ج (1)
 .،68ص68: املفضل توحيد (2)
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ويف علم االجتماع كذلك، فإن املختصني أيضاً حينما يبحثون عن 
الزوجني ابعتبار أن األسرة النواة األوىل يتحدثون عن هنم إاألسرة، ف

لتكوين اجملتمع، فيبحثون عن مشاكل األسرة، وأسباب تقّدمها، أو 
ك ، وغري ذلعلى األسرة واجملتمع اهنيارها، وأتثري كل من الرجل واملرأة

 من األمور. 
يبحثون بصورة مفّصلة عن ذكر احليوان  ،وعلماء احليوان أيضاً 

، وأسلوب املعيشة، بينهما وأدوار كل منهما، وكيفية التزاوج ،وأنثاه
 جناب، ونوع املأكوالت، وغريها مما خيتص بعامل احليوان. وطريقة اإل

وكذلك عندما نلقي نظرة إىل عامل النبات: نرى ظاهرة الزوجية 
واضحة جدًا بكل ألواهنا، ففي النخيل نرى هذه الظاهرة بوضوح، قال 

فإن عملية التلقيح تدّل على وجود  (1)َوأَْرَسْلَنا الّرََِيَح َلَواِقحَ تعاىل: 
 .أنثى النبات اليت تنتظر اللقاح ليخرج الثمر

 نرى مسألة املوجب والسالب.  ،بل حىت يف علم الفيزَيء
يتحدث الفلكيون ويطرحون هذا السؤال:  ويف علم الفلك كذلك،

 هل أن النجوم مرتبطة بنظام الزوجية؟ 
: إن فيهما فرمبا يقالهل هناك تناسب بني كل اثنني منهما؟  :أي

 حالة الزوجية؟
لعل العلم مل  ؟توجد يف عوامل أخرىقد ظاهرة الزوجية كما أن وان  

                                                        

 .22سورة احلجر:  (1)
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 بعد. يهايتوصل إل
من األشياء بعضها إىل  فهذا الذي نشاهده :قال رسول هللا

بعض مفتقر؛ ألنه ال قوام للبعض إال مبا يتصل به، كما ترى البناء 
حمتاجا بعض أجزائه إىل بعض، وإال مل يتسق ومل يستحكم، وكذلك 

 .(1)سائر ما نرى
... مؤلف بني متعادَيهتا، مفرق بني  :قال أمري املؤمننيو 

أليفها على مؤلفها، وذلك متدانياهتا، دالة بتفريقها على مفرقها، وبت
ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َزْوَجنْيِ  َخَلْقنا ءٍ  َشيْ  ُكلِّ  َوِمنْ  : عزوجل قول ه  .(2) (3)َتَذكَّ

ز م بني خمتلفاهتا، وغرّ ءل األشياء ألوقاهتا، والحاأ :وقال 
 .(4)غرائزها، وألزمها أشباحها

ي أراد للذ ؛ومل خيلق شيئا فردا قائما بنفسه دون غريه :وقال
من الداللة على نفسه وإثبات وجوده، فاهلل تبارك وتعاىل فرد واحد ال 
اثين معه يقيمه وال يعضده وال يكنه، واخللق ميسك بعضه بعضا إبذن 

                                                        

على املشركني والزاندقة  ما احتج به  1ب 262ص 9حبار االنوار: ج (1)
 وسائر أهل امللل الباطلة.

 .49سورة الذارَيت:  (2)
  .4ابب جوامع التوحيد ح 913ص 1الكايف: ج (3)
العامل يذكر فيها ابتداء خلق   ل ه من خطبة 1هنج البالغة، اخلطب:  (4)

 ..واملالئكة



 

11 

 

 .(1)هللا ومشيته
 
 
 
 

 الزوجية أمر ضروري
أن ظاهرة الزوجية أمر ضروري يف  :ن هذا وغريهمنإذن يستظهر 

. فمثاًل: حنن نرى عدم بقانون الزوجيةقائم  ةحلياا احلياة، بل إن استمرار
القطب املوجب مع السلك اتفاق قطب السالب مع السالب، أو 

، سالب وموجبحار وابرد، بل البّد من وجود احلار مع احلاراملوجب
خرج مثرها يتلكي تصل الكهرابء مثاًل. وكذلك ال ميكن لألشجار أن 

توالد يف اإلنسان واحليوان عملية ال لبدون لقاح الذكر، وكذلك ال حتص
 وبعض املخلوقات األخرى بدون عملية التزاوج. 

 لذا
ن ظاهرة الزوجية سّنة كونية البّد إ ف شف من هذا وغريهتنكف

ألهنا يف النتيجة  ؛،منها، وال يستطيع أحد أن يقف بوجه السنن الكونية
  .سوف تقهره وهتزمه، هذا قانون اثبت وراسخ ال يتغري

                                                        

  مناظرات اإلمام الرضا 19ب 316ص 10جحبار األنوار:  (1)
 واحتجاجه على أرابب امللل املختلفة.
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عكس هذا القانون وخالفوا   (1)قوم لوط ما سار عندو 
 قالَ  ِإذْ  َولُوطاً قال تبارك وتعاىل: ، خسروا الدينا واآلخرة السنن الكونية

 أَِإنَُّكمْ   اْلعالَِمنيَ  ِمنَ  َأَحدٍ  ِمنْ  هِبا َسبَ َقُكمْ  ما اْلفاِحَشةَ  لََتْأتُونَ  ِإنَُّكمْ  ِلَقْوِمهِ 
ِبيلَ  َوتَ ْقَطُعونَ  الرِّجالَ  َلَتْأتُونَ   َجوابَ  كانَ  َفما اْلُمْنَكرَ  انِديُكمُ  يف  َوأَتْتُونَ  السَّ

 َربِّ  قالَ   الصَّاِدِقنيَ  ِمنَ  ُكْنتَ  ِإنْ  هللاِ  ِبَعذابِ  اْئِتنا قاُلوا َأنْ  ِإالَّ  قَ ْوِمهِ 
ا  اْلُمْفِسِدينَ  اْلَقْومِ  َعَلى اْنُصْرين   ِإانَّ  ُلواقا اِبْلُبْشرى ِإْبراِهيمَ  ُرُسُلنا جاَءتْ  َوَلمَّ

 .(2)ظاِلِمنيَ  كانُوا أَْهَلها ِإنَّ  اْلَقْرَيةِ  هِذهِ  َأْهلِ  ُمْهِلُكوا
حق عليهم  اكتفى الرجال ابلرجال والنساء ابلنساء حنيفحينما 

فإن سلوكهم املنحرف هذا، والسائر خبالف القانون  ؛. العذاب
 الطبيعي، اصطدم يف النهاية بقانون السنن الكونية، والذي 

 .يتغريال 
أنه قال: لو  أروي عن العامل قال:  فعن االمام الرضا

كان ينبغي ألحد أن يرجم مرتني لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاين 
حمصنا أو غري حمصن. وإذا وجد رجالن عراة يف ثوب  ،من الرجم واحلد

                                                        

يل: هو ابن هاران بن اترخ ، قوهو أول من آمن إببراهيم  لوط النيب (1)
، وقيل: ابن خالته، وكانت سارة امرأة إبراهيم ابن أخي إبراهيم اخلليل 

وتبع إبراهيم يف رحالته، فكان معه مبصر، واغدق عليه ملك أخت لوط. 
 4. انظر جممع البحرين: جمصر، كما اغدق على إبراهيم، كثر ماله ومواشيه

  .لوطمادة  272ص
 .31  28 وت: سورة العنكب (2)
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واحد ومها متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأاتن 
د، ورجل وامرأة يف ثوب واحد. ويف اللواطة الكربى ضربة يف ثوب واح

ابلسيف أو هدمة أو طرح اجلدار وهي اإليقاب، ويف الصغرى مائة 
جلدة. وروي: أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، واإليقاب 
الكفر ابهلل، وليس العمل على هذا وإمنا العمل على األوىل يف اللواط، 

والزان أشد منه، ومها يوراثن ؛ ،وهو أشد من الزان؛ ،اطواتق الزان واللو 
 . (1)صاحبهما اثنني وسبعني داء يف الدنيا ويف اآلخرة

هي املصري الطبيعي الكرمي فكانت النتيجة اليت حكاها القرآن 
َها ِحجَ ل هؤالء:  ا َجاء َأْمُراَن َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َوَأْمَطْراَن َعَلي ْ اَرًة ِمْن فَ َلمَّ

يٍل َمْنُضودٍ   .(2)ِسجِّ
 

 النفس الواحدة
 ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها َيقال هللا تبارك وتعاىل: 

(3)َزْوَجها ِمْنها َوَخَلقَ  واِحَدةٍ  نَ ْفسٍ 
 . اعتقد البعض أن حواء وقد

 خلقت من ضلع آدميفة ، كما ترويه بعض األخبار الضع
 فاعتمدوها. 

                                                        

 .44ب 277: صفقه الرضا  (1)
 .82سورة هود:  (2)
 . 1سورة النساء:  (3)
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يعين آدم  واِحَدةٍ  نَ ْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ قال القمي يف تفسريه: 
  ََزْوَجها ِمْنها َوَخَلق  يعين حواء برأها هللا من أسفل

 .(1)أضالعه..
خلق هللا من ضلع جنبه  فلما انم آدم وروي يف حديث أنه: 

واء، وإمنا األيسر مما يلي الشراسيف، وهو ضلٌع أعوج، فخلق منه ح
 النَّاسُ  أَي َُّها َيمسيت بذلك ألهنا خلقت من حي، وذلك قول ه تعاىل: 

وكانت   (2)َزْوَجها ِمْنها َوَخَلقَ  واِحَدةٍ  نَ ْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  ات َُّقوا
 .(3)حواء على خلق آدم وعلى حسنه ومجاله..

ت املعتربة وخالف ولكن هذا الرأي خالف ما ورد يف سائر الرواَي
ما ذهب إليه معظم العلماء، فالصحيح هو أن هللا عزوجل خلق حواء 

  من فاضل الطني الذي خلق منه آدم. 
إبطاعة أوامره أي  رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها َيإذن فقول ه تعاىل: 

البشر هي نفس آدم أيب  واِحَدةٍ  نَ ْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ونواهيه
  َِمْنها َوَخَلق  ،أي من تلك النفس، إما ابخللق من فضلة طينته

، فإن هذا وهي حواء  َزْوَجهاأو املراد من جنس تلك النفس 
اإلله اخلالق القادر حقيق ابلتقوى، وال خيفى أن ذلك ال ينايف خلق 

                                                        

 سورة النساء. 130ص 1تفسري القمي: ج (1)
 .1سورة النساء:  (2)
 .16840ح 17ب 324ص 14جمستدرك الوسائل:  (3)
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كما عن     زوجتني جديدتني ل هابيل وقابيل حىت نشأ منهما أبناء عمّ 
 .(1)إذ الكالم يف ابتداء اخللقة   ئمة األ

 يف تفسريه:  وقال الشيخ الطوسي
يعين حواء، روي أهنا خلقت  َزْوَجها ِمْنها َوَخَلقَ قول ه تعاىل: 

 ، ذهب إليه أكثر املفسرون، وقال من أضالع آدم 
 خلقها هللا من فضل الطينة اليت خلق منها آدم  :أبو جعفر

لصيغة، ومعناه التذكري ههنا، ولو قيل نفس واحد ولفظ النفس مؤنث اب
 .(2)جلاز

فعاًل، فال يرد أي  ولو ثبت أنه تعاىل خلقها من ضلع آدم 
، لكن الصحيح ما ورد يف حديث اإلمام إشكال عقلي على ذلك

 .الباقر 
ِإانَّ : مث خلق هللا عزوجل منهما سائر الناس بقانون الزوجية

مل يقل تعاىل: و . (3)َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئلَ  َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكرٍ 
 خلقناكم من ذكر فقط، بل من ذكر وأنثى. 

قد أبدع هللا عزوجل يف خلق اإلنسان الذي كانت بدايته خبلق و 
آدم وحواء، حىت انتهت الصورة هبذا التجمع البشري الكبري، الذي 

                                                        

 سورة النساء. 95؟؟ ص 4انظر تفسري )تقريب القرآن إىل األذهان(: ج (1)
 سورة النساء. 99ص 3يف تفسري القرآن: جالتبيان  (2)
 .13سورة احلجرات:  (3)
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 .من أبرز مصاديق قانون الزوجية ، وهذاسيبقى إىل ما شاء هللا تعاىل
 نظرية أصل اإلنسان 

حاول البعض أن يثري الشبهات على أصل اإلنسانية ومبدئها لقد 
األول، فقال: إن أصل اإلنسان حيوان من فصيلة القرود، مث مبرور الزمن 

 !تطور ومّر مبراحل متعددة، إىل أن صار هبذه اهليئة اليت هو عليها اآلن

(1). 
                                                        

م(، عامل 1809كما هو مذهب )داروين( وهو: تشارلز روبرت، ولد عام ) (1)
وهو  ،نواع وتطورهاصل األأصاحب النظرية الداروينية يف طبيعي إجنليزي، 

ا عن ىل انتاج مواليد ختتلف اختالفا طفيفإن الكائنات احلية تنزع يقول أب
كثر و األأ ،صلحىل بقاء األإن عملية االصطفاء الطبيعي تفضي ابئها، وأبآ

نواع أىل ظهور إ ،ن ذلك كله يؤدى يف هناية املطافوأب ،تكيفا مع البيئة
ا يف كتابه )يف ذجديدة مل تكن معروفة من قبل، وقد بسط داروين مذهبه ه

يف الدوائر  ةعاصف (م1859)اثر عند نشره عام أصل األنواع( . الذي أ
وقد وجهت  ،مجع وسفهه آخرون ل ه فهلل ،العلمية والفلسفية والدينية مجيعاً 

ويعترب املؤسس األول لنظرية التطور  ل ه محالت نقدية كثرية حىت اآلن.
م( شرح داروين أصل احليواانت 1868التارخيي للعامل العضوي، ويف سنة )

م والنبااتت. ويف كتابه )ساللة اإلن ةاملستأنس سان ابلنسبة للجنس( عا
م( قدم داروين عرضًا عمليًا الحندار اإلنسان من أسالف حيوانية. 1871)

وكانت النظرة الشاملة ألعمال داروين مادية، فقد كان مفكرًا جدليًا تلقائياً 
وكان ملحدًا ال يؤمن مبا وراء املادة. سفه آراءه العلماء وأثبتوا بطالن نظريته 

فمما قالوا: إن النواميس اليت أستند إليها داروين يف  ونقدوها بشكل علمي،
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نظرية التطور ابطلة؛ ألهنا مل تستند إىل دليل علمي أو برهان عقلي. وقالوا: 
وماذا نعلل جثث الفراعنة، وقد مر عليها آالف السنني دون أي اختالف 

 مييزها عن اإلنسان احلديث؟! 
مصر وحيواانهتا مل تتغري عن وقد ثبت لدى الدراسة أن كثريًا من نبااتت 

وضعها خالل قرون كثرية متطاولة، ويتضح ذلك من األنسال الداجنة 
املنحوتة يف بعض اآلاثر املصرية القدمية أو اليت حفظت ابلتحنيط، وكيف أهنا 
تشابه كل التشابه الصور الباقية اليوم، ويقول البعض ردًا على النظرية 

( التطورية: ويكفي إلبطال النظرَي ت الداروينية أن يتأمل اإلنسان )احلشرة
فإهنا ظهرت يف أقدم عصور احلياة األرضية وثبتت أنواعها يف مجيع األحوال. 
فهي تناقض ما ذهبوا إليه من التحوالت املستمرة والبطيئة، فإهنا تنقلب داخل 
الشرنقة من حالة الدودية اىل حالة حشرة طائرة، وال أتثري عليها يف اخلارج، 

يف فاحل شرة اذن شهادة حسية لبطالن مذهب داروين، كما أثبت عجزه 
 تفسري غرائزها العجيبة احملرية للعقول.

هذه األدلة وغريها سامهت يف دحض نظرية التطور اليت مل تقم على الرباهني 
العلمية الصحيحة، بل قامت على شكوك واستقراآت انقصة أدت على نقد 

نية. ويذهب بعض الباحثني أن فرويد متفق مع النظرية ابلطرق العلمية والوجدا
دارون حول نظريته؛ ألسباب وخلفيات فلسفية ايديولوجية اليت تسمى 
)ابلثورة اجلنسية( أو اإلابحية اجلنسية اليت انتشرت يف العامل الغريب ويف العامل 
الشيوعي. إذ مادام اإلنسان هو سليل احليواانت   حسب رأي داروين وأتباعه 

اخللق والضمري واملثل األخالقية والعفة ليست إال خرافة وخداعًا    فإن 
للنفس، وما على اإلنسان إال اتباع غرائزه متامًا كما يفعل أجداده من 

حرف الدال، والداروينية  642ص 2احليواانت. انظر: املوسوعة السياسية: ج



 

18 

 

مل  اتوتكّهن اتافرتاضترهات و ، إن هذا الكالم جمرد ويف الواقع
  .ثبت بدليلي

يف احلفرَيت واآلاثر  هأثبتتبل األدلة على عكس ذلك، ومنها ما 
دارون أصالة النوع اإلنساين، وعدم مروره هبذه املراحل اليت يدعيها 

وذلك ألهنم عثروا على هياكل عظمية لإلنسان  أمثال فرويد؛ وأتباعه
 به يف تركيبها وهيئتها تركيب وهيئة اإلنسان احلايل. القدمي تش

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرآن الكرمي يصرّح يف أكثر 
بدون مرور أبي من تراب من مورد أن هللا عزوجل قد خلق اإلنسان 

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد هللِا َكَمَثِل مرحلة من مراحل احليوانية، قال تعاىل: 
خلق على صورة اإلنسان   . ومبا أن عيسى(1)َقُه ِمْن تُ رَابٍ آَدَم َخلَ 

أيضًا كان على نفس هذه الصورة اإلنسانية. وإال  امل، فإن آدمكال
 .ملا صّح التمثيل

وهناك آَيت كثرية تشري إىل مسألة خلق اإلنسان. منها قول ه 
 .(2)َلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ تعاىل: 

ارِ وقول ه تعاىل:  نه مل إ. ف(3)َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ
 يقل: خلق اإلنسان من ساللة القردة. 

                                                                                                             

 . 9. وهتافت نظرية دارون: ص186عرض وحتليل: ص
 .59سورة آل عمران:  (1)
 .4سورة التني:  (2)
 .14سورة الرمحن:  (3)
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كان إنساانً متكاماًل، ومل يكن قرداً مث   هبداية خلقن اإلنسان يف إذ
واإلسالم صريح    اإلنسانية   مّر مبراحل حىت وصل إىل مرحلته النهائية

 يف ذلك. 
بعض ىل انه يسند قول ه إأّما من يدعي أن أصل اإلنسان قرد، ف

وجه الشبه بني اإلنسان والقرد، وكذلك مبا أن االحتماالت فقط كأ
نه يربط إالقرود من احليواانت القدمية اليت يتجاوز عمرها آالف السنني ف

، بل الصحيحذلك مبسألة خلق اإلنسان. وكل ذلك خال من الدليل 
 اثبتة، كما أشران يف اآلَيت القرآنية. يرد عليه أبدلة

: أن هللا تعاىل خلق اإلنسان إنساانً يف خلق اإلنسان الصحيحف
، ومل يكن قبل ذلك على شكل القرود أو سائر على هيئته احلالية

 احليواانت.
 القرآن واملسوخ

 قردًة وخنازير وغريها،الناس الكفرة تعاىل مسخ بعض إن هللا نعم، 
اهليئات بعد أن كانوا بصورة اإلنسان، وذلك  فجعلهم على هذه

َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن لعصياهنم وطغياهنم على هللا، فقال تبارك وتعاىل: 
ْبتِ  فَ ُقْلنا ل هْم ُكونُوا ِقَرَدةً ملا اصطادوا السموك فيه  اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّ

 . (1)خاِسِئنيَ 
قال:  د علي بن احلسني ويف قصتهم ورد عن اإلمام السجا

                                                        

  .65سورة البقرة:  (1)



 

20 

 

 كان هؤالء قوما يسكنون على شاطئ حبر، هناهم هللا وأنبياؤه عن
اصطياد السمك يف يوم السبت. فتوصلوا إىل حيلة ليحلوا هبا ألنفسهم 
ما حرم هللا، فخدوا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إىل حياض، يتهيأ 

روج إذا مهت للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق، وال يتهيأ ل ها اخل
ابلرجوع منها إىل اللجج. فجاءت احليتان يوم السبت جارية على أمان 
هللا ل ها فدخلت األخاديد وحصلت يف احلياض والغدران. فلما كانت 
عشية اليوم مهت ابلرجوع منها إىل اللجج لتأمن صائدها، فرامت 

بال الرجوع فلم تقدر، وأبقيت ليلتها يف مكان يتهيأ أخذها يوم األحد 
اصطياد السرتساهلا فيه، وعجزها عن االمتناع ملنع املكان ل ها. فكانوا 
أيخذوهنا يوم األحد، ويقولون ما اصطدان يوم السبت، إمنا اصطدان يف 
األحد، وكذب أعداء هللا بل كانوا آخذين ل ها أبخاديدهم اليت عملوها 

وغريهن يوم السبت حىت كثر من ذلك ماهلم وثراؤهم، وتنعموا ابلنساء 
التساع أيديهم به. وكانوا يف املدينة نيفا ومثانني ألفا، فعل هذا منهم 

َوْسئَ ْلُهْم َعِن سبعون ألفا، وأنكر عليهم الباقون، كما قص هللا تعاىل: 
اآلية. وذلك أن طائفة منهم  (1)اْلَقْريَِة الَّيِت كاَنْت حاِضَرَة اْلَبْحرِ 

هم، ومن انتقامه وشديد أبسه وعظوهم وزجروهم، ومن عذاب هللا خوفو 
بذنوهبم  ملَ َتِعظُوَن قَ ْوماً هللاُ ُمْهِلُكُهمْ حذروهم، فأجابوهم عن وعظهم 

بُ ُهْم َعذااًب َشِديداً هالك االصطالم   . فأجابوا القائلني ل همَأْو ُمَعذِّ

                                                        

 .163سورة األعراف:  (1)
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هذا القول منا ل هم معذرة إىل ربكم؛  (1)َمْعِذَرًة ِإىل َربُِّكمْ  هذا: هذا 
إذ كلفنا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فنحن ننهى عن املنكر 

 وَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ ليعلم ربنا خمالفتنا ل هم، وكراهتنا لفعلهم. قالوا: 
ونعظهم أيضًا لعلهم تنجع فيهم املواعظ، فيتقوا هذه املوبقة، وَيذروا 

ا َعتَ ْواعقوبتها. قال هللا عزوجل:  عرضوا وتكربوا عن حادوا وأ فَ َلمَّ
مبعدين  (2)َعْن ما نُ ُهوا َعْنُه قُ ْلنا ل هْم ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنيَ قبوهلم الزجر 

 عن اخلري، مقصني. 
قال: فلما نظر العشرة اآلالف والنيف، أن السبعني ألفا ال يقبلون 
مواعظهم، وال َيفلون بتخويفهم إَيهم وحتذيرهم ل هم، اعتزلوهم إىل قرية 

قريبة من قريتهم، وقالوا: نكره أن ينزل هبم عذاب هللا وحنن يف  أخرى
خالهلم. فأمسوا ليلة، فمسخهم هللا تعاىل كلهم قردة خاسئني، وبقي 
ابب املدينة مغلقا ال خيرج منه أحد وال يدخله أحد. وتسامع بذلك 

أهل القرى فصدوهم، وتسنموا حيطان البلد، فاطلعوا عليهم فإذا هم  
ونساؤهم قردة ميوج بعضهم يف بعض يعرف هؤالء  كلهم رجاهلم

الناظرون معارفهم وقراابهتم وخلطاءهم، يقول املطلع لبعضهم: أنت 
 فالن؟ أنت فالنة؟ فتدمع عينه، ويومئ برأسه بال، أو نعم. 

فما زالوا كذلك ثالثة أَيم، مث بعث هللا عزوجل عليهم مطرا ورَيا 

                                                        

 .164سورة األعراف:  (1)
 .166سورة األعراف:  (2)
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الثة أَيم، وإمنا الذين ترون من فجرفهم إىل البحر، وما بقي مسخ بعد ث
هذه املصورات بصورها فإمنا هي أشباهها، ال هي أبعياهنا وال من 

 . (1)نسلها
واضح يف أهنم يف األصل كانوا إنساان، مث مسخ هللا منهم وهذا 

على شكل القردة أو غريها من احليواانت، ال أن أصل اإلنسان كان 
 . (2)قردا 

                                                        

 بيان سورة األعراف. 268: صتفسري االمام العسكري (1)
للتفصيل راجع كتاب )اإلنسان والقرد(، وكتاب )بني اإلسالم ودارون(  (2)

مام الراحل )أعلى هللا مقامه( الذي ما انفك يدحض مبؤلفاته القيمة هذه لال
هذه النظرية من )أعلى هللا مقامه( قش وقد اناآلراء الفاسدة، ويؤكد بطالهنا. 

 ،فيها ثغرات كبرية وشخص احنرافها وضالل القائلني هبا، وبنيالناحية العلمية 
ودارون( حيث طرحها بطريقة املوسوم )بني اإلسالم  هجيدها القارئ يف كتاب

ليتسىن للقارئ تسجيل العثرات واهلفوات  ؛حوارية على شكل سؤال وجواب
اليت وقع فيها دارون من خالل نصوص األجوبة املفرتضة واملستقاة من نص 

مقدمة لطيفة ل هذا الكتاب بني فيها بعض  . ولإلمام الراحل النظرية
َيت تتسرب إىل البالد اإلسالمية العلل واألسباب اليت جعلت مثل هكذا نظر 

 فكتب: 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

منذ قرون، والكفر جيمع قواه، ويهيئ َعدده وُعدده، ويصنع السالح والعتاد، 
وهذا   بطبيعة احلال   مل  ليغزو بالد اإلسالم، وينشر سيطرته على املسلمني.

ابلنسبة إىل  يكن ابلنسبة إىل اإلسالم مبا هو هو.. كما مل يكن جديداً 
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إذ اإلسالم مبا هو هو أعلن منذ يومه األول  ؛اإلسالم، مبا هو دين ودولة
حربه الشعواء على األنظمة الفاسدة، وعلى املستغلني واملستعمرين، وعلى 
احملرتفني ابألدَين املزيفة، واملرتبّعني على آرائك السلطة ابسم هللا واملعاد. ومبا 

ن، وحاربته الدول، ملا ملست فيه من قوة واّثبة هو دين ودولة، حاربته األدَي
فمنذ اليوم األول، كان اليهود واملشركون ومن إليهم يشّنون  آذنت ابهنيارمها.

احلروب احلارة والباردة على اإلسالم ونبّيه وقرآنه، كما كانت الدول احمليطة 
 ابجلزيرة تتابع حروهبا على الدولة اإلسالمية.

كل هذه االعتداءات بصرب ومثابرة حىت قبض على لكن اإلسالم صمد أمام  
ورهبت الدول  زمام الدنيا سياسيًا واقتصادَيً، وثقافيًا وخلقيًا؛ عقيدًة وسلوكاً.

واألمم جانبه، حىت أن احلكام مل يكونوا يفكرون يف منازلة املسلمني 
وحماربتهم. ومع ذلك كله، ترّبصت ابإلسالم الدوائر حىت إذا تشّتتت دول 

لمني، واخّتذ كل من رؤسائهم منطقًة َيكم فيها، إذا ابلكفر يربز من املس
خلف الستار ليحارب اإلسالم يف )األندلس( ابسم النصارى، ويف الشرق 

 سم الصليب، ويف إيران والعراق ابسم الترت، وهكذا.األوسط اب
لكن قوة اإلسالم يف نفوس املسلمني متكنت من مجع قلوهبم، وإعادة اإلسالم 

وهذا ما دفع الصليبيني    احلياة، ليحكم البالد يف شؤوهنا العامة واخلاصة. إىل
 اجلدد   إىل التفكري ملياً، ماذا يصنعون؟

وأخرياً: عزموا على انتزاع اإلسالم من أدمغة املسلمني، حىت جنحوا يف غزو 
 البالد فكرَيً، وأمنوا من قيام اإلسالم من جديد، ليطرد الكافرين واملستغلني.

وقد جنحت هذه اخلطة أكرب جناح، بينما غفل كثري من املسلمني عن هذه 
اخلطة املدبرة بليل، ولقد صاح العلماء واملصلحون، وشجبوا احنراف املسلمني 

وإذا ابملسلم يتلّفت حوله، فال يرى من  العقيدي، ولكن ال حياة ملن تُنادي!
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 نظرايت واحنرافات
آراًء شاذة وأفكارًا منحرفة، ته يف نظرَي (1)فرويدطرح وكذلك 

                                                                                                             

د فهي ُتسحق حتت اإلسالم إال امسه، وهو آخذ إىل االضمحالل! أما البال
 أقدام االستعمار، ويتلو صائحهم: 

 فبيضي واصفري           خال لِك اجلو                                 
وهذا هو ما حداين إىل أن أُلقي نظرة بسيطة إىل املبادئ املستوردة   متهيداً 
للسيطرة الصليبية   ووضعها على طاولة البحث والتشريح، ليعرف الشباب 

ة )الدارونية( يف صورة حوار يونبدأ ابلنظر  دى مطابقتها للمنطق واحلقيقة.م
 .حممد بن املهدي  كربالء املقدسة بني مسلم ودارون؛ وهللا املوفق.

سيغموند فرويد، طبيب أعصاب منساوي، ولد يف مورافيا، دخل كلية الطب  (1)
ج طبيبًا عام يف فيينا يف أعقاب مطالعته أعمال داروين ودراسة لغته، وختر 

م(. استعاض فرويد عن التقومي املغناطيسي بتقنية االسرتخاء لعالج 1881)
مرضاه، ومساه )التداعيات احلرة(، وأدعى أن االنفعاالت ذات الصالة 
ابملواقف املنسية هي يف معظمها ذات طابع جنسي، وأن الالوعي والغريزة 

، وأن الكبت هو الذي اجلنسية ل ه األثر الكبري يف تكوين شخصية اإلنسان
يولد خالة املرض واجلرمية، ويرى فرويد أن تصرفات البشر واجتاهاهتم 
وعواطفهم مثرة الغريزة اجلنسية، فالغريزة   برأيه   هي اليت حترك اإلنسان من 
والدته إىل مماته، ويرى أن أساس تكون احلضارات ووجودها هو اجلنس 

ألدَين رد فعل حلدث من األجرام. فاحلضارة عنده من مواليد اجلنس. وأن ا
  شهر ااثره )دراسات يف اهلستريَي( و)أتويل االحالم(.أ

من أولئك القالئل الذين وقفوا كالطود االمام الراحل )أعلى هللا درجاته( ويعد 
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الغريزة قوام اإلنسانية هو فيه ن أهم شيء يف احلياة و حيث ادعى أ
، فيعزو كل حركة وفعل من اإلنسان إىل غريزة اجلنس، فيقول: يةاجلنس

إن  :إن الطفل عندما يلتقم الثدي يدفعه إىل ذلك غريزة اجلنس، ويقول
                                                                                                             

الشامخ   كأجداده   للدفاع عن حرمي العقيدة اإلسالمية والتصدي لكل فكر 
لفطرة اإلنسانية، فشخص جيدًا عظم ورأي شاذ ودخيل خيالف الشريعة وا

كتب )مباحثات ف الداء وحذر منه، وأعطى بعناية الدواء الناجع وأحل عليه.
وكتب )هؤالء  مع الشيوعني( و)ماركس ينهزم( لصد تيارات املد األمحر.

اليهود( و)هل سيبقى الصلح مع إسرائيل( و)احذروا اليهود( لتعريف اجملتمع 
وكتب )البابية  وخططهم يف السيطرة والدعاية.اإلسالمي أساليب اليهود 

وكتب ) وقفة مع  والبهائية( لفضح أساليب االستعمار وأفكاره اليت جاء هبا.
وكتب )اإلنسان والقرد( لتفنيد  الوجوديني( لضرب آراء سارتر وتالمذته.

على بعض آراء فيه يرد حيث  وكتب )نقد نظرَيت فرويد( فرضيات داروين .
ه، فكشف بطالهنا وشخص عيوهبا وأخطاءها أبسلوبه املعهود فرويد ونظرَيت

 وطريقته املتميزة اليت تتسم ابلوضوح والبساطة كما تتسم ابلقوة واحلسم.
د على املهم مما جاء يف نظرَيت فرويد، ومل يتطرق اىل ضمنه بعض الردو و 

اجلوانب والقضاَي األخرى، واملتعلقة بسلوك فرويد وعالقاته الشخصية 
وعدم  ،اراد ان يواجه الفكرة ابلفكرة والرأي ابلرأي ه الن ؛تماعيةواالج

ن هذه أراد اخلوض هبا لرمبا قال البعض أاخلوض يف القضاَي اجلانبية، ولو 
هنا تركت اتثريًا كبريًا على كل ما جاء به أمور شخصية وقضاَي خاصة، مع أ

من عقد  ن فرويد كان يعاينكشفت الدراسات أب  حيثفرويد من نظرَيت، 
نفسية عديدة، أثرت وبقوة عل كل ما طرحه يف جمال اإلابحة اجلنسية، أمهها 

 عالقاته الشاذة مع بعض رفاقه وارتباطاته احملرمة مع حمارمه و..
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مجيع األفراد أساسه الغريزة اجلنسية، وغري ذلك من بني  ئالناش احلب
  .االدعاءات الفارغة

ن أساس كل شيء هو أا: مفادهبينما جاء ماركس بنظرية أخرى، 
االقتصاد ووسائل اإلنتاج. فكلما تطورت وسائل اإلنتاج وتقدم 

كل القيم الروحية واملعنوية،   لغي أو ينسىاالقتصاد تقدمت البشرية، في
 . (1)البشرية ابملادة فقط ويربط تقدم

                                                        

كارل ماركس، فيلسوف اشرتاكي أملاين ثوري، ولد يف مدينة ترير مبنطقة  (1)
حية، ألتحق ماركس جبامعيت الراين. كان أبوه حمامياً، يهودَيً، مث اعتنق املسي

ً وأنضم إىل اندي الشعراء، أح  سبون وبرلني حيث درس القانون، وكان شاعرا
ماركس بنفسه مياًل إىل الفلسفة فأقبل على دراستها، وكتب رسالة يف فلسفة 
القانون. عرف مبيله إىل فلسفة هيغل فأصبح من املناصرين ل ه.  عمل ماركس 

رية الصحافة، مث اشرتى مع أصدقاء ل ه جريدة  يف الصحافة، وكان يطالب حب
نظريته يف املادية  كولون وحوهلا اىل جريدة اشرتاكية ثورية. يف بروكسل أمت

التارخيية، بعدها انضم إىل اجلمعية السرية الثورية األملانية اليت تسمى العصبة 
 الشيوعية وكان شعارها )َي عمال العامل احتدوا( وهو الذي ساعد يف إنشاء

االحتاد العمايل العاملي الذي عرف فيما بعد أبسم األممية االشرتاكية، مات 
م( يف لندن. واملاركسية هي النظرية االشرتاكية العاملية 1883ماركس عام )

 املنسوبة إىل ماركس واليت تعتمد على معنيني:
األول: الطبقات وصراع الطبقات، حيث يعترب أن سبب الصراع يف التاريخ 

 قية، وأن هذا الصراع يؤدي ابلضرورة إىل الدكتاتورية.هو الطب
والثاين: رأس املال، فإن بقاء رأس املال يف الطبقة الربجوازية يؤدي إىل تكدس 
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الشاملة لكل مناحي احلياة، ولكن اإلسالم يطرح النظرية الكونية 
تقدمه مضافا إىل اليت تصون كرامة اإلنسان، وحتفظ عزته وشرفه، و 

العلمي، فال ينسى أتثري غريزة اجلنس وأمهيتها، بل َيّدد ل ها أطرها 
املال على حياة املشروعة، وكذلك ال ينسى أو يهمل أتثري وأمهية 

اإلنسان، بل يوازن بني هذا وذاك وغريمها. فاجلنس املطلق الذي تدعيه 
اليوم قد أهلك سابقًا قوم لوط، وغريهم  ،اب، وبعض الدول األخرىو أور 

الذين اعتمدوا اجلنس يف كل مظاهر احلياة، وسوف جتري  ،من األقوام
لف األمراض ابإلصابة مبخت السنن اإلهلية لتهلك أتباعهم يومًا ما

 . الفتاكة وغريها
البعيد عن املناحي املعنوية والروحية وأما املادة واالجتاه املادي 

وأتباعه فمرفوض يف اإلسالم؛ ألن  (ماركسويتبناه )الذي يدعيه للحياة 
أكرم املخلوقات، وكرامته  :ذلك يقّلل من قيمة اإلنسان وكرامته، وهو
اله وما شابه ذلك. فاملال مبنية على حسن عقله وتقواه، ال على م

 وليس غاية أو هدفاً من أجله خلق اإلنسان.  ،وسيلة ختدم اإلنسان
                                                                                                             

األرابح عند بعض القوى وحرمان أصحاب األيدي العاملة منها، وخري وسيلة 
كية مل نلتحقيق الفائدة العامة، هي نقل ملكية وسائل اإلنتاج اجلماعية م

حرف امليم.  635ص 5األفراد إىل ملكية الدولة، انظر موسوعة السياسة: ج
وراجع كتاب نقد املادية الدَيلكتيكية لالمام الراحل )أعلى هللا مقامه(، 
وماركس ينهزم، وغريها من مؤلفاته القيمة اليت تصدى فيها للنظرَيت واآلراء 

 الباطلة.
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 اْلبَ رِّ  يِف  َومَحَْلناُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمنا َوَلَقدْ قال تبارك وتعاىل: حيث لذا 
 . (1)الطَّيِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقناُهمْ  َواْلَبْحرِ 

 .ى هللا من ابن آدمما شيء أكرم عل :وقال رسول هللا 
 قيل: َيرسول هللا، وال املالئكة؟

 .املالئكة جمبورون، مبنزلة الشمس والقمر :قال
ليس شيء خريًا من ألف مثله إال  :ويف حديث آخر قال

 .االنسان
ل ه ما   ومن كرامة هللا تبارك وتعاىل أن رزقه عظيم النعم وسخر

ماواتِ  َخَلقَ  الَِّذي هللاُ شاء، فقال عز من قائل:   ِمنَ  َوأَنْ َزلَ  َواأَلْرضَ  السَّ
ماءِ  رَ  َلُكمْ  ِرْزقاً  الثََّمراتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفَأْخرَجَ  ماءً  السَّ  يِف  ِلَتْجرِيَ  اْلُفْلكَ  َلُكمُ  َوَسخَّ

رَ  أِبَْمرِهِ  اْلَبْحرِ  رَ  اأَلهْنارَ  َلُكمُ  َوَسخَّ ْمسَ  َلُكمُ  َوَسخَّ  رَ َوَسخَّ  دائِبَ نْيِ  َواْلَقَمرَ  الشَّ
وا َوِإنْ  َسأَْلُتُموهُ  ما ُكلِّ  ِمنْ  َوآاتُكمْ  َوالنَّهارَ  اللَّْيلَ  َلُكمُ   ال هللاِ  نِْعَمتَ  تَ ُعدُّ

ارٌ  َلظَُلومٌ  اإِلْنسانَ  ِإنَّ  حُتُْصوها  .(2)َكفَّ
 

 األسرة يف اإلسالم
َتْسُكُنوا َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواجاً لِ قال تعاىل: 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحَةً  َها َوَجَعَل بَ ي ْ   .(3)ِإلَي ْ
                                                        

 .70اإلسراء: سورة  (1)
 .34   32م: إبراهي سورة (2)
 .21سورة الروم:  (3)
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تناكحوا تناسلوا تكثروا؛ فإين أابهي بكم   :وقال رسول هللا
 .(1)األمم يوم القيامة ولو ابلسقط

من املعلوم أن اإلسالم أعطى لكل من الرجل واملرأة وزنه إن 
ويتقدم  يف اجملتمع اإلنساينوالذي مبوجبه يؤثر  ،االجتماعي اخلاص به

. ووضع ضوابط وحدودًا لكل منهما حتفظ ل هما تلك حنو الكمال
املكانة االجتماعية، فأمر املرأة ابحلجاب والسرت، واحلفاظ على نفسها، 

إال لزوجها ملا فيه كرامتها وزَيدة حمبتها وعدم  حماسنهاعدم ابراز و 
 ها من األمور.، واالبتعاد عن خمالطة الرجال وغري ابتذاهلا

املرأة، وحرمة حقوق وأمر الرجال بغّض البصر وعدم االعتداء على 
بموجب الضوابط اإلسالمية ف .، وإهانتها وحتقريها اغتصاهبا وخداعها

وكذلك  .حتتفظ املرأة بكياهنا وكرامتها، وتفرتق عن إانث الدواب
. يفرتق عن الكواسر والوحوشهو بموجب الضوابط اإلسالمية ف ،الرجل

.  

االقرتان بني الرجل واملرأة عرب مكثف إىل  لبشك .مث دعا اإلسالم
، املتعارفة للزواج والتقاليداملتطلبات السهل والبسيط يف  الزواج الشرعي

تسودها عالقات املودة  ،املتجانسة املتحابة املرتامحة إنشاء األسرةمث و 
لتسري قافلة  ؛، اجلميلة معىن اإلنسانيةبكل عالقاهتا  جتسد ،والرمحة

  .، البشر حنو إنشاء جمتمع إنساين صاحل

                                                        

 .58الفصل  101جامع األخبار: ص (1)
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وفاطمة جالسة  دخل علينا رسول هللا  :قال أمري املؤمنني
 عند القدر وأان أنقي العدس، قال: َي أاب احلسن.

 قلت: لبيك َي رسول هللا.
قال: امسع مين، وما أقول إال من أمر ريب، ما من رجل يعني امرأته 

 ه بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام هنارها وقيام يف بيتها إال كان ل
ليلها، وأعطاه هللا تعاىل من الثواب مثل ما أعطاه هللا الصابرين، وداود 

، َي علي، من كان يف خدمة العيال يف النيب ويعقوب وعيسى 
البيت ومل أينف كتب هللا تعاىل امسه يف ديوان الشهداء، وكتب هللا ل ه 

اب ألف شهيد، وكتب ل ه بكل قدم ثواب حجة بكل يوم وليلة ثو 
وعمرة، وأعطاه هللا تعاىل بكل عرق يف جسده مدينة يف اجلنة. َي علي، 
ساعة يف خدمة العيال خري من عبادة ألف سنة وألف حج وألف 
عمرة، وخري من عتق ألف رقبة وألف غزوة وألف عيادة مريض وألف 

ر يكسوهم وألف فرس مجعة وألف جنازة وألف جائع يشبعهم وألف عا
يوجهها يف سبيل هللا، وخري ل ه من ألف دينار يتصدق على املساكني، 
وخري ل ه من أن يقرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسري 
أسر فأعتقها، وخري ل ه من ألف بدنة يعطي للمساكني، وال خيرج من 

نف من خدمة العيال الدنيا حىت يرى مكانه من اجلنة. َي علي، من مل أي
دخل اجلنة بغري حساب. َي علي، خدمة العيال كفارة للكبائر ويطفئ 
غضب الرب ومهور حور العني ويزيد يف احلسنات والدرجات. َي علي، 
ال خيدم العيال إال صديق أو شهيد أو رجل يريد هللا به خري الدنيا 
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 .(1)واآلخرة
 

 حرية املرأة يف الزواج
أعطاها احلق كما اختيار املرأة للزوج، و حرية  علىاإلسالم أّكد ف

، فال َيق ألحد أن جيربها يف وموافقتها عليه ،يف أن تعطي رأيها به
بعد أن وضع عالمات املرأة الصاحلة،  الزواج ويف اختيار الزوج،

وألزم وعالمات الرجل الصاحل، فأوجد نوعًا من املساواة بني الطرفني، 
 وأيشعر أحدمها ابلغنب أو الضعف  لكيالحقوقا على اجلانبني، 

 االستعباد.
وقال الضحاك بن مزاحم: مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب 

وأنه طلبها من رسول   يقول، وذكر حديث تزويج فاطمة  طالب
َي علي، إنه قد ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلك ل ها، . فقال: هللا

خرج إليك، فدخل فرأيت الكراهة يف وجهها، ولكن على رسلك حىت أ
عليها فأخربها، وقال: إن عليًا قد ذكر من أمرك شيئاً، فما ترين؟ 

كراهة، فقام وهو   فسكتت ومل تول وجهها، ومل ير فيه رسول هللا 
 يقول: هللا أكرب، سكوهتا 

 . (2)إقرارها
                                                        

 .59الفصل 102جامع األخبار: ص (1)
 .25617ح 5ب 275ص 20وسائل الشيعة: ج؟؟ (2)
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 يف رجل يريد أن يزوج أخته؟  وعن أيب عبد هللا 
 ا، وإن أبت يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارهقال: 

مل يزوجها، فإن قالت: زوجين فالانً، زوجها ممن ترضى، واليتيمة يف 
 . (1)حجر الرجل ال يزوجها إال برضاها

تزوج املرأة من شاءت إذا كانت مالكًة أيضًا قال:  وعنه 
 .  (2)ألمرها، فإن شاءت جعلت ولياً 

تستأمر البكر وغريها، وال تنكح  :ويف حديث آخر قال 
 . (3)أبمرها إال

إذهنا صماهتا، والثيب يف املرأة البكر:  وقال أبو احلسن 
 .(4)أمرها إليها

 
 األمم السابقةاإلسالم و املرأة يف 

لقد أكرم اإلسالم املرأة أميا اكرام، ومتثل ذلك عرب أوامر وتعليمات 
وتوجيهات حتدد وتبني مكانة املرأة يف اجملتمع اإلسالمي، وتبني أن  

مضمونة يف كل مراحل حياهتا، وذلك عرب آَيت شريفة  كرامتها
وأهل بيته  وأحاديث كرمية مستفيضة، وسرية عطرة من رسول هللا 

                                                        

 .3حابب استئمار البكر  393ص 5الكايف: ج (1)
 .3بغري ويل حابب التزويج  392ص 5الكايف: ج (2)
 .11ح 32ب 380ص 7هتذيب األحكام: ج (3)
 .8ابب استئمار البكر ح 394ص 5الكايف: ج (4)
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 .الطاهرين 
فقد أمر إبكرامها وهي وليدة، حيث حرم أشد التحرمي )وأدها(  

بل أوصى  كما كان متعارفا يف اجلاهلية، وذم عدم الفرح بوالدهتا،
أكرامها واحرتام رأيها عند الزواج، وإكرامها أبكرامها وهي طفلة، و 

واحرتامها ومودهتا وهي زوجة، وإكرامها أشد اإلكرام وهي أم، بل 
إكرامها أشد اإلكرام يف مجيع مراحل حياهتا، رافضاً لكل الضيم واحليف 
وعدم اإلحرتام الذي كان يف حقها يف اجلاهلية ويف االمم السابقة 

ن اآلَيت الشريفة واألحاديث الكرمية اليت والالحقة. وهذه ابقة عطرة م
 توصي ابملرأة:

 لَِتْسُكُنوا َأْزواجاً  أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَيتِهِ  َوِمنْ قال سبحانه: 
َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَْيها ُرونَ  ِلَقْومٍ  آلَيتٍ  ذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ   .(1)يَ تَ َفكَّ

رَ  َوِإذاتعاىل: قال تبارك و   َوُهوَ  ُمْسَودًّا َوْجُههُ  َظلَّ  اِبألُنْثى َأَحُدُهمْ  ُبشِّ
رَ  ما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْومِ  ِمنَ  يَ َتوارى  َكِظيمٌ    ُبشِّ

هُ  َأمْ  ُهونٍ  َعلى أمَُيِْسُكهُ  ِبهِ  ابِ  يف  َيُدسُّ   ما ساءَ  َأال الرتُّ
 . (2)ََيُْكُمونَ 

  َذْنبٍ  أبَِيِّ   ُسِئَلتْ  ةُ اْلَمْوُؤدَ  َوِإَذاوقال عزوجل: 
 . (3)قُِتَلتْ 

                                                        

 .21سورة الروم:  (1)
 .59  58سورة النحل:  (2)
 .9  8سورة التكوير:  (3)
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: نعم الولد البنات؛ قال رسول هللا :قال أبو عبد هللا
 . (1)ملطفات جمهزات مونسات مباركات مفليات

: إن هللا قال رسول هللاقال:  وعن أيب احلسن الرضا 
تبارك وتعاىل على اإلانث أرأف منه على الذكور، وما من رجل يدخل 

 . (2)رحة على امرأة بينه وبينها حرمة إال فرحه هللا تعاىل يوم القيامةف
البنات حسنات والبنون نعمة، فإمنا قال:  وعن أيب عبد هللا

 . (3)يثاب على احلسنات ويسأل عن النعمة
من عال ثالث بنات أو ثالث أخوات  :وقال رسول هللا

 .وجبت ل ه اجلنة
 تني؟، واثنفقيل: َي رسول هللا

 .واثنتنيفقال: 
 َي رسول هللا، وواحدة؟فقيل: 
 .(4)وواحدةفقال: 

َي بين، يف وصيته البنه حممد بن احلنفية:  وقال أمري املؤمنني
إذا قويت فاقو على طاعة هللا، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية هللا 
عزوجل، وإن استطعت أن ال متلك املرأة من أمرها ما جاوز نفسها 

                                                        

 .5ابب فضل البنات ح 5ص 6الكايف: ج (1)
 .7ابب فضل البنات ح 6ص 6الكايف: ج (2)
 .8ابب فضل البنات ح 6ص 6الكايف: ج (3)
 .10ت حابب فضل البنا 6ص 6الكايف: ج (4)
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فإنه أدوم جلماهلا وأرخى لباهلا وأحسن حلاهلا؛ فإن املرأة رَيانة فافعل؛ 
وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال، وأحسن الصحبة ل ها، ليصفو 

من دخل السوق فاشرتى حتفة  :. وقال رسول هللا(1)عيشك
فحملها إىل عياله كان كحامل صدقة إىل قوم حماويج، وليبدأ ابإلانث 

ن فرح ابنة فكأمنا أعتق رقبة من ولد إمساعيل، ومن قبل الذكور؛ فإن م
أقر بعني ابن فكأمنا بكى من خشية هللا عزوجل، ومن بكى من خشية 

 . (2)هللا عزوجل أدخل جنات النعيم
من عال ابنتني أو أختني أو عمتني أو  :وقال أبو عبد هللا

 . (3)خالتني حجبتاه من النار
وعدمت الصغار ففوا ل هم،  إذاقال:  وعن أيب احلسن موسى

فإهنم يرون أنكم أنتم الذين ترزقوهنم، إن هللا عزوجل ليس يغضب 
 .(4)لشيء كغضبه للنساء والصبيان

إن أحبكم إىل هللا عزوجل قال:  وعن علي بن احلسني
أحسنكم عمال، وإن أعظمكم عند هللا عمال أعظمكم فيما عنده 

خشية هلل، وإن أقربكم من هللا  رغبة، وإن أجناكم من عذاب هللا أشدكم
أوسعكم خلقا وإن أرضاكم عند هللا أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم 

                                                        

 .4911ابب النوادر ح 556ص 3من ال َيضره الفقيه: ج (1)
 .27728ح 3ب 514ص 21وسائل الشيعة: ج (2)
 .65ابب النكاح ح 295ص 3غوايل الآليل: ج (3)
 .8ابب بر األوالد ح 50ص 6الكايف: ج (4)
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 .(1)على هللا أتقاكم
نعم، هكذا هي االسرة واملرأة يف اإلسالم، وهكذا أوصاان رسول 

 .)صلوات هللا عليهم امجعني(وأهل بيته األطهار  هللا 
 

 املرأة يف اجملتمعات غري اإلسالمية
أما حال املرأة يف اجملتمعات غري اإلسالمية فقد كان أبسوأ حال، 

 قبل االسالم وبعده.
احليوان يف  ةحالكقد كانت املرأة يف األزمنة السابقة، حاهلا  ف

وكانت تؤجر  ،كانت تباع أبي مثن ملن يريد حيثالتعامل معها، 
 لفراش واالستيالد، ولألعمال األخرى. اللخدمة و 

املرأة عند بعض األمم السابقة ليس ل ها كانت فأخرى: عبارة وب
ال رأي هلا، وال كرامة وال حرمة، استقالل حقيقي يف الوجود، أي 

كانوا يقتلوهنا، بل  و  ،اتبعة رغماً عنها للرجل، يفعل هبا ما يشاءفكانت 
  .، وأيكلون من حلمها يف أَيم اجملاعة

ى وزاًن للمرأة، ويف أَيم اجلاهلية قبل اإلسالم: كانت العرب ال تر 
حتت الرتاب، هرواب وال سّيما إذا رزق أحدهم بنتاً، فإنه يسرع إىل وأدها 

 من العار الذي كانوا يرونه فيها.
يف إحدى خطبه حال العرب قبل  وقد وصف أمري املؤمنني

                                                        

 .24ح  حديث علي بن احلسني  68ص 8الكايف: ج (1)
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.. فَاأَلْحَواُل ُمْضَطرِبٌَة، واألَْيِدي خُمَْتِلَفٌة، واْلَكثْ رَُة اإلسالم فقال: 
ّرَِقٌة، يف َبالِء أَْزٍل، وأَْطَباِق َجْهٍل، ِمْن بَ َناٍت َمْوُءوَدٍة، وَأْصَناٍم ُمتَ فَ 

 . (1)َمْعُبوَدٍة، َوأَْرَحاٍم َمْقطُوَعٍة، وَغارَاٍت َمْشُنونَةٍ 
كان قوم من العرب يئدون البنات، قيل: إهنم بنو متيم خاصة، 

متيم وقيس وإنه استفاض منهم يف جرياهنم، وقيل: بل كان ذلك يف 
وأسد وهذيل وبكر بن وائل، وقال قوم: بل وأدوا البنات أنفة، وزعموا 
أن متيما منعت النعمان اإلاتوة سنة من السنني، فوجه إليهم أخاه الرَين 
بن املنذر، وجل من معه من بكر بن وائل، فاستاق النعم وسىب 

أعاد الذراري، فوفدت بنو متيم إىل النعمان واستعطفوه، فرق عليهم و 
عليهم السيب، وقال: كل امرأة اختارت أابها ردت إليه، وإن اختارت 
صاحبها تركت عليه، فكلهن اخرتن آابءهن إال ابنة قيس بن عاصم 
فإهنا اختارت من سباها وهو عمرو بن املشمرخ اليشكري، فنذر قيس 
بن عاصم املنقري التميمي أال يولد ل ه بنت إال وأدها، والوأد أن خينقها 

الرتاب ويثقل وجهها به حىت متوت، مث اقتدى به كثري من بين متيم،  يف
أي: على  (2)أِبَيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ  وِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ قال سبحانه: 

طريق التبكيت والتوبيخ ملن فعل ذلك أو أجازه، روى الزبري يف 
نقري: ما )املوفقيات( أن أاب بكر قال يف اجلاهلية لقيس بن عاصم امل

                                                        

 تسمى القاصعة.. ة ل همن خطب 192هنج البالغة، اخلطب:  (1)
 .9   8التكوير:  سورة  (2)
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 محلك على أن وأدت؟
 .(1)قال: خمافة أن خيلف عليهن مثلك

وقال ابن عباس: كانت املرأة يف اجلاهلية إذا حان وقت والدهتا 
حفرت حفرة، وقعدت على رأسها، فإن ولد بنتًا رمت هبا يف احلفرة، 

 . (2)وإن ولدت غالماً حبسته
تستحيي وكان الرجل من ربيعة أو مضر يشرتط على امرأته، أن 

جارية وتئد أخرى، فإذا كانت اجلارية اليت توأد، غدا الرجل أو راح من 
عند امرأته، وقال ل ها: أنت علي كظهر أمي إن رجعت إليك ومل 
تئديها، فتتخذ ل ها يف األرض خدا، وترسل إىل نسائها فيجتمعن عندها 

ا مث يتداولنها حىت إذا أبصرته راجعًا دستها يف حفرهتا مث سوت عليه
الرتاب. وقيل: كانت اجلاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فعاتبهم هللا 

 .(3)أِبَيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ  وِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ على ذلك، وتوعدهم بقول ه: 
يف اهلند املرأة و  .، املرأة ممنوعة من اإلرثأما يف الصني فقد كانت 

مرة أخرى، فإما أن حترق مع جسد  ال َيق ل ها الزواجفإذا تويف زوجها 
وكانت هذه العادة جارية حىت  ،. طيلة حياهتا ةزوجها، أو تعيش يف ذلّ 

                                                        

فصل يف ذكر  شرح خطبة القاصعة. ،174ص 13شرح هنج البالغة: ج (1)
 العرب إىل وأد البنات. تاألسباب اليت دع

 فة احملشر.صيف  5ب 93ص 7حبار األنوار: ج (2)
 .9   8التكوير:  سورة  (3)
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  .(1)جاء غاندي وحارهبا بقوة
                                                        

بالده، احتالل االجنليز لقاوم  موهانداس كرامشاند، زعيم وفيلسوف هندي (1)
النفس الزكية، ذو م( اشتهر بلقب )املهامتا( أي: 1869اهلند عام ) ولد يف

دعا إىل حترير اهلند من سيطرة اإلجنليز ابلطرق السلمية والالعنف بعيدًا عن 
العنف، درس القانون جبامعة لندن وعاد إىل اهلند مث انتقل إىل جنوب افريقيا 

ث اشتغل ابحملاماة، ومل يلبث أن انصرف إىل قضية م( حي1893سنة )
م( 1911مواطنيه ضد قوانني التفرقة العنصرية، بدأ نشاطه السياسي عام )

ابملظاهرات اليت نظمها ضد القوانني التعسفية اليت ُشرعت ضد اآلسيويني، 
 وجنح يف إلغائها. 

اندى  فقدم( 1915تضمنت معامل سرية غاندي منذ عودته إىل اهلند عام )
بوحدة اجلنس البشري حتت نواميس هللا داعيًا اىل احملبة والعدالة واإلخاء بني 
مجيع أفراد األمة اهلندية، واعتمد كثريًا على توحيد الكلمة إبقامة األواصر 

 الطيبة بني اهلندوس من جهة واملسلمني واملسيحيني من جهة أخرى، انتهج
ماليني املسلمني إىل حزب سياسة )التسامح الطائفي( حيث جنح يف ضم 

ولكن هذه وذلك خالل عقده املؤمترات اجلماهريية العديدة، املؤمتر اهلندي، 
السياسة أاثرت بعض غالة اهلندوك ودفعت أحد هؤالء الغتياله يف عام 

 . م(1948)
اهلند من االحتالل االجنليزي فقام تزعمه حركة استقالل ومن ابرز معامل سريته 

كل م( مث حركة اإلضراابت اليت مشلت  1919)عام التعاون بتنظيم حركة عدم 
اهلند، وتال ذلك تنظيم العصيان املدين ومقاطعة البضائع األجنبية، قبض عليه 

م( نظم املسرية الكربى 1930مرات عدة والقي يف السجن، ويف عام )
م( قاد محلة 1942سجن على اثرها، ويف عام )فوعارض قانون احتكار امللح 
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ال َيق للرجل أن يتزوج وكان ويف اليوانن مل خيتلف األمر كثرياً، 
إن تزوج امرأة أخرى كانت الثانية غري رمسية، فله أن فأكثر من واحدة، 

 علها خادمة، أو ما شاكل ذلك.جيبيعها، أو يهبا ما يشاء، إما  يفعل
أعطى للمرأة كرامتها وحّقها اإلنساين يف ف ،جاء اإلسالمملا ولكن 

احلياة، وألغى كل مظاهر الظلم اليت من شأهنا أن تلغي دور املرأة، 
وتسحق عفتها وشرفها، بل جعل كرامتها متساوية مع كرامة الرجل، وال 

ََي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر لتقوى، كما قال تعاىل: فرق إال اب
. (1)َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَتْ َقاُكمْ 

 فامليزان هو التقوى ال غري، بل إن اإلسالم أعطى وزاًن خاصًا للمرأة،
تتحمل مسؤولية كبرية يف احلياة وهي مسؤولية األمومة، فتكون ابعتبارها 

 ؛، عليها يعتمد النوع البشري يف بقائهو ، لإلنسان الوعاء احلافظ

                                                                                                             

يف  العصيان املدين الثانية اليت أدت به إىل السجن أيضاً. استحدث غاندي 
نضاله ضد االستعمار عدة أساليب أبرزها املقاومة السلبية بدون عنف، مث 
سياسة عدم التعاون ابالمتناع عن العمل، مث )العصيان املدين( اليت مشلت 

علناً، ركز  االمتناع عن دفع الضرائب، مث مقاطعة البضائع األجنبية إبحراقها
االكتفاء الذايت والعودة إىل اإلنتاج الوطين، عرب يف تلبية احلاجات املعيشية 

انظر القاموس  ويعترب غاندي من أبرز دعاة السالم يف القرن العشرين.
 387حرف الغني، واملنجد يف األعالم: ص 834السياسي، ألمحد عطية:ص

 .( للغانديجتاريب مع احلقيقة)حرف الغني، وكتاب 
 .13سورة احلجرات:  (1)
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ولذلك كانت هناك مساواة يف النظرة اإلهلية لكل من الرجل واملرأة، 
 َأيّنِ كان مقياس النظرة اإلهلية هو العمل الصاحل، قال تعاىل: و 

 اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن 
 . (1)بَ ْعضٍ 

لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ممَّا وقال تعاىل أيضاً: 
 .(2)اْكَتَسنْبَ 

ومن جانب آخر، أكد اإلسالم على ضرورة احلياة الزوجية ومسألة 
الزواج هو الرابطة الشرعية املقدسة بني الرجل واملرأة، وهو الزواج، فكان 

وهو من أهم أسباب حفظ احرتام املرأة سبب تكّون األسرة الصاحلة، 
اإلسالم والتشجيع امللح يف ات ةدعو الولذلك نرى وكرامتها وعفتها، 

بشكل  العلة األوىل الستمرار النوع البشريوهو الزواج، على إىل 
 . (3)وع سليممشر 

                                                        

 .195سورة آل عمران:  (1)
 .32سورة النساء:  (2)
لعلنا ال نبالغ إذا قلنا: إن أكثر من شجع على الزواج ممن عاصرانه من  (3)

العلماء يف زماننا هذا هو االمام الراحل )أعلى هللا مقامه(؛ إذ ال جتد شاابً من 
ام الراحل إال وشجعه وحثه الشباب   العزاب   فاز حبظ ونصيب لقاء االم

بشدة على الزواج، وعدم التأخر يف تنفيذ هذا األمر، فكان هو )أعلى هللا 
درجاته( من أهم األسباب يف تزوجيه، مشوقًا ل هم عرب الرتغيب على 

مرة، وحمذرًا من الوقوع  واألئمة  االستجابة يف طاعة أوامر النيب 



 

42 

 

ولعظمة الزواج وأثره االجتماعي والروحي نرى أن اإلسالم قد 
 ِمْنُكمْ  اأَلَيمى َوأَْنِكُحواقال هللا تبارك وتعاىل:  ذلك؛شجع الناس على 

 َوهللاُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  هللاُ  يُ ْغِنِهمُ  فُ َقراءَ  َيُكونُوا ِإنْ  َوِإماِئُكمْ  ِعبادُِكمْ  ِمنْ  َوالصَّاحلِِنيَ 
 .(1)َعِليمٌ  واِسعٌ 

 أَْزواجاً  أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَيتِهِ  َوِمنْ وقال عزوجل : 
َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَْيها لَِتْسُكُنوا ُرونَ  ِلَقْومٍ  آلَيتٍ  ذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ  يَ تَ َفكَّ

(2) . 
هللا  أحب إىلبناء ما بين يف اإلسالم  :وقال رسول هللا

 . (3)من التزويجوأعز  عزوجل
النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت  :وقال الرسول األعظم

 .(4)فليس مين

                                                                                                             

بة ابألمراض أخرى، وقد كان )أعلى يف احلرام واالحنراف عن الصواب واإلصا
هللا مقامه( السبب املباشر والرئيسي يف أتسيس الكثري من مؤسسات وهيئات 
الزواج اخلريي اليت حتث الشباب وتساعدهم على الزواج، من خالل تقدمي 
مبالغ نقدية أو أاثث منزيل أو إقامة حفالت الزواج اجلماعي، أو ما إىل 

 ذلك...
 .32سورة النور:  (1)
 21سورة الروم:  (2)
 .16345ح 1ب 152ص 14مستدرك الوسائل: جمن ال َيضره الفقيه:  (3)
 يف التزويج. 58ف 101جامع األخبار: ص (4)
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 من أحب أن يلقى هللا طاهرا مطهرا فليلقه  :وقال 
 .(1)بزوجة

منها: ما مر ذكره، وهو استمرار النوع وللزواج فوائد عظيمة 
 عفة املرأة والرجلعلى احلفاظ البشري، واكتساب ذرية صاحلة، ومنها: 

فليتق هللا يف  ،من تزوج فقد أحرز نصف دينه :قال رسول هللا فإنه
 . (2)الباقياآلخر أو  النصف اآلخر

لو مل تكن يف املناكحة واملصاهرة آية  :وقال اإلمام الرضا 
وأتلف حمكمة وال سنة متبعة، لكان فيما جعل هللا فيها من بر القريب 

رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه املوفق  البعيد، ماوآتلف 
 .(3)املصيب

ما من شاب تزوج يف حداثة سنه إال عج  :وقال رسول هللا
شيطانه: َي ويله، َي ويله! عصم مين ثلثي دينه، فليتق هللا العبد يف 

 .(4)الثلث الباقي

أنه أحد أبواب الرزق والعيش الرغيد، وكذلك من فوائد الزواج: 
 زان يف اآلخرة.وثقل املي

                                                        

 .24912ح 1ب 18ص 2وسائل الشيعة: ج (1)
 .2ابب كراهة العزبة ح 329ص 5الكايف: ج  (2)
 .16521ح 33ب 212ص 14مستدرك الوسائل: ج (3)
 .34ح1ب 221ص 100: جحبار األنوار (4)
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زوجوا أَيماكم؛ فإن هللا َيسن ل هم يف  :فقد قال رسول هللا
 .(1)أخالقهم، ويوسع ل هم يف أرزاقهم، ويزيدهم يف مرواهتم

 فقد أساء ابهلل من ترك التزويج خمافة العيلة  :وقال
 . (2)فليس مناالظن

حق على هللا عون من نكح إلتماس العفاف عما حرم  :وقال
 .هللا

من ترك التزويج خمافة الفقر فقد أساء  :وقال اإلمام الصادق
 هللاُ  يُ ْغِنِهمُ  فُ َقراءَ  َيُكونُوا ِإنْ الظن ابهلل عزوجل؛ إن هللا عزوجل يقول: 

 .(3) (4)َعِليمٌ  واِسعٌ  َوهللاُ  َفْضِلهِ  ِمنْ 
َي فالن، هل رجال من أصحابه فقال:  وسأل رسول هللا

 .تزوجت؟
 ؛ وليس عندي ما أتزوج به. قال: ال 

 . ؟(5)قل هو هللا أحدأليس معك: قال: 
 قال: بلى.

                                                        

 .38ح1ب 222ص 100حبار األنوار: ج (1)
 .1ابب أن التزويج يزيد يف الرزق ح 330ص 5الكايف: ح (2)
 .32النور:  سورة  (3)
ابب فيمن ترك التزويج خمافة الفقر  385ص 3من ال َيضره الفقيه: ج (4)

 .4353ح
 .1سورة التوحيد:  (5)



 

45 

 

 أَي َُّها َي ُقلْ أليس معك: ، قال: ربع القرآنقال: 
 .؟(1)اْلكاِفُرونَ 

 قال: بلى.
  زُْلزَِلتِ  ِإذا، قال: أليس معك ربع القرآنقال: 

 . ؟(2)اأَلْرضُ 
 قال: بلى.

 .ربع القرآنقال: 
 . (3)تزوج، تزوج، تزوج! :مث قال

 

 ؟األسرةكيف حنافظ على 
إن لكل عمل مقدمات يعتمد عليها، فإذا كانت املقدمات 
صحيحة وسليمة، كانت النتائج سليمة أيضًا ومثمرة، كاألساس الذي 
نضعه لقاعدة البناء، فكلما كان متينًا كان البناء الفوقي اثبتًا ورصيناً. 

وإن ل ها مقدمات إذا  ،. مبثابة البناء الفوقيوكذلك األسرة، فهي 
وحنن كلما كان اختياران للمقدمات  .صلحت صلحت هبا األسرة

كانت األسرة صاحلة ونظيفة ومؤمنة، وبعيدة   ةً عقالئيوالالسليمة واملتينة 
 .، عن أجواء الفساد والتخلف

                                                        

 .1سورة الكافرون:  (1)
 .1زلة: سورة الزل (2)
 .4955ح 44ب 367ص 4مستدرك الوسائل: ج (3)
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 لة اختيار املرأة،أوأول هذه املقدمات اليت تقع قبل الزواج هي: مس
وكذلك املرأة البد  .لكهذه الغايةذبصفات ومميزات وضعها اإلسالم ل

ضمن األطر الشرعية  وأن ختتار شريكها عرب مواصفات إسالمية
 . الصحيحة

 .، وهذه األمور هي من أهم املقدمات اليت تكون قبل الزواج
أن تكون عفيفة، مؤمنة، طيبة األصل،  :فأهم مواصفات املرأة هي

 .اً اً ولود
 

أن يكون  ، و اإلميان والسرية احلسنة مواصفات الرجل، فأمهها:أما 
  كفؤاً للمرأة، وقادراً على إعالتها ومحايتها.

 
فإذا استطاع كل منهما أن َيرز الصفات اجليدة يف الطرف 
اآلخر، فهذا أول عالمات النجاح يف احلياة الزوجية، وبناء األسرة 

 الصاحلة. 
ريفة اليت تبني مواصفات املرأة وهذه ابقة عطرة من األحاديث الش

ما  :والرجل الذي يلزم اختيارمها للزواج، فقد قال رسول هللا 
استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم أفضل من زوجة مسلمة؛ تسره 
إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها 
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 . (1)وماله
يل زوجة إذا دخلت  فقال: إن وجاء رجل إىل رسول هللا

تلقتين، وإذا خرجت شيعتين، وإذا رأتين مهموماً، قالت: ما يهمك إن  
كنت هتتم لرزقك، فقد تكفل لك به غريك، وإن كنت هتتم أبمر 

 آخرتك فزادك هللا مهاً.
إن هلل عمااًل، وهذه من عماله، ل ها نصف  :فقال رسول هللا

 . (2)أجر الشهيد
فذكران النساء  جلوسًا مع رسول هللاقال جابر األنصاري: كنا 

 .أال أخربكم؟  :وفضل بعضهن على بعٍض، فقال رسول هللا
 .فقلنا: بلى، َي رسول هللا فأخربان؟

فقال: إن من خري نسائكم: الولود الودود السترية، العزيزة يف أهلها 
 الذليلة مع بعلها، املتربجة مع زوجها احلصان عن غريه، اليت تسمع قول ه

وتطيع أمره، وإذا خال هبا بذلت ل ه ما أراد منها، ومل تبذل ل ه تبذل 
 .الرجل

 .أال أخربكم بشر نسائكم؟مث قال: 
 قالوا: بلى. 

إن من شر نسائكم: الذليلة يف أهلها العزيزة مع بعلها، قال: 

                                                        

 .1الزوجة الصاحلة ح ل ه ابب من وفق 327ص 5الكايف: ج (1)
 .52ابب النكاح ح 291ص 3جغوايل الآليل:  (2)
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العقيم احلقود اليت ال تتورع من قبيٍح، املتربجة إذا غاب عنها بعلها، 
ه إذا حضر، اليت ال تسمع قول ه وال تطيع أمره، وإذا خال هبا احلصان مع

بعلها متنعت منه متنع الصعبة عند ركوهبا، وال تقبل ل ه عذراً وال تغفر ل ه 
 .ذنباً 

 .أفال أخربكم خبري رجالكم؟مث قال: 
 فقلنا: بلى.

إن من خري رجالكم: التقي النقي، السمح الكفني، السليم قال: 
 . بوالديه، وال يلجئ عياله إىل غريهالطرفني، الرب

 .أفال أخربكم بشر رجالكم؟مث قال: 
 فقلنا: بلى.

قال: إن من شر رجالكم: البهات الفاحش، اآلكل وحده، املانع 
رفده، الضارب أهله وعبده، البخيل امللجئ عياله إىل غريه، العاق 

 .(1)بوالديه
زوجوا األبكار؛ : تقال رسول هللاقال:  وعن أيب عبد هللا 

ء أخالقاً،  ٍء أخالفاً، وأحسن شي ء أفواهاً، وأدر شي فإهنن أطيب شي
ء أرحاماً، أما علمتم أين أابهي بكم األمم يوم القيامة، حىت  وأفتح شي

ابلسقط، يظل حمبنطئًا على ابب اجلنة، فيقول هللا عزوجل ل ه: ادخل 
 تعاىل مللك من اجلنة، فيقول: ال حىت يدخل أبواي قبلي، فيقول هللا

                                                        

 .6ح 34ب 400ص 7هتذيب األحكام: ج (1)
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املالئكة: ائتين أببويه، فيأمر هبما إىل اجلنة، فيقول: هذا بفضل رمحيت 
 . (1)لك

يستأمره يف  أتى رجل رسول هللا قال:  وعن أيب جعفر
: نعم، انكح، وعليك بذوات الدين تربت النكاح، فقال رسول هللا 

صم، الذي ال يداك، وقال: إمنا مثل املرأة الصاحلة مثل الغراب األع
يكاد يقدر عليه، قال: وما الغراب األعصم؟ قال: األبيض إحدى 

 . (2)رجليه
: إن صاحبيت وعن إبراهيم الكرخي قال: قلت أليب عبد هللا 

 هلكت رمحها هللا، وكانت يل موافقة، وقد مهمت أن أتزوج؟ 
قال: فقال يل: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه يف مالك، 

ك وسرك، فإن كنت فاعاًل فبكرًا تنسب إىل اخلري، وتطلعه على دين
 وإىل حسن اخللق. 

 ،أهنن كما قال: واعلم
 ، فمنهن الغنيمة والغرام            : أال أن النساء خلقن شىت 

 ، ومنهن الظ الم، لصاحبه          ومنهن اهلالل إذا جتل    ى   
 ، ه انتقامومن يعثر فليس ل         ، فمن يظفر بصاحلتهن يسعد 

امرأة بكر ولود، تعني زوجها على دهره لدنياه ف: ةوهن ثالث

                                                        

 .1ابب فضل األبكار ح 334ص 5الكايف: ج (1)
 .9ح 34ب 401ص 7هتذيب األحكام: ج (2)
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وآخرته، وال تعني الدهر عليه، وامرأة عقيم ال ذات مجال وال خلق وال 
تعني على خري، وامرأة صخابة والجة مهازة تستقل الكثري وال تقبل 

 .(1)اليسري
زويج : إَيكم وتقال أمري املؤمننيقال:  وعن أيب عبد هللا

 . (2)احلمقاء؛ فإن صحبتها بالء وولدها ضياع
َي بين، النساء أربع: ثنتان صاحلتان، ومما أوصى لقمان ابنه فقال: 

وثنتان ملعونتان، فأما إحدى الصاحلتني، فهي: الشريفة يف قومها 
الذليلة يف نفسها، اليت إن أعطيت شكرت وإن ابتليت صربت، القليل 

الولود الودود تعود خبري على زوجها، هي كاألم  يف يديها كثري، والثانية:
الرحيم تعطف على كبريهم وترحم صغريهم، وحتب ولد زوجها وإن كانوا 
من غريها، جامعة الشمل، مرضية البعل، مصلحة يف النفس واألهل 
واملال والولد، فهي كالذهب األمحر، طوىب ملن رزقها. إن شهد زوجها 

وأما إحدى امللعونتني فهي: العظيمة أعانته، وإن غاب عنها حفظته. 
يف نفسها الذليلة يف قومها، اليت إن أعطيت سخطت، وإن منعت 

عتبت وغضبت، فزوجها منها يف بالء، وجرياهنا منها يف عناء، فهي  
كاألسد، إن جاورته أكلك، وإن هربت منه قتلك، وامللعونة الثانية 

عة السخطة، سريعة فهي: قلى عن زوجها، وملها جرياهنا، إمنا هي سري

                                                        

 .3ابب أصناف النساء ح 323ص 5الكايف: ج (1)
 .31ح 34ب 406ص 7هتذيب األحكام: ج (2)
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الدمعة، إن شهد زوجها مل تنفعه وإن غاب عنها فضحته، فهي مبنزلة 
األرض النشاشة، إن أسقيت إفاضته املاء وغرقت، وإن تركتها عطشت، 
وإن رزقت منها ولدا مل تنتفع به. َي بين، التتزوج أبمة فيباع ولدك بني 

كما تذاق يديك وهو فعلك بنفسك، َي بين، لو كانت النساء تذاق  
 .(1)اخلمر ما تزوج رجل امرأة سوء أبدا

منزله، فإذا  دخل رسول هللا قال:  وعن أيب عبد هللا 
عائشة مقبلة على فاطمة تصاَيها وهي تقول: وهللا، َي بنت خدجية ما 

ترين إال أن ألمك علينا فضال، وأي فضل كان ل ها علينا؟ ما هي إال  
 لما رأت فاطمة رسول هللا كبعضنا. فسمع مقالتها لفاطمة، ف

بكت فقال: ما يبكيك َي بنت حممد؟ قالت: ذكرت أمي فتنقصتها 
مث قال: مه َي محرياء فإن هللا تبارك  فبكيت، فغضب رسول هللا 

ولدت مين طاهراً )رمحها هللا( وتعاىل، ابرك يف الودود الولود، وإن خدجية 
اطمة ورقية وأم كلثوم وهو عبد هللا وهو املطهر، وولدت مين القاسم وف

 . (2)وزينب، وأنت ممن أعقم هللا رمحه فلم تلدي شيئا
إذا جاءكم من  :فقد قال رسول هللاأما مواصفات الرجل 

ال تفعلوه تكن فتنة يف إإن ترضون دينه وأمانته خيطب إليكم فزوجوه، 

                                                        

 .23ح 18ب 429ص 13حبار األنوار: ج (1)
 .116ح 405ص 2اخلصال: ج (2)
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 . (1)األرض وفساد كبري
 إن خطب إليك رجل رضيت دينه :وعن اإلمام الرضا

 يُ ْغنِ  يَ تَ َفرَّقا َوِإنْ وخلقه فزوجه، وال مينعك فقره وفاقته، قال هللا تعاىل: 
 ِمنْ  هللاُ  يُ ْغِنِهمُ  فُ َقراءَ  َيُكونُوا ِإنْ وقول ه:  (2)َسَعِتهِ  ِمنْ  ُكالًّ  هللاُ 

 ٌٌ  .(3)(4)َفْضِلِه
 يستشريه يف تزويج ابنته؟  احلسن  اإلمام وجاء رجل إىل

ل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها زوجها من رجفقال: 
 .(5)مل يظلمها

 
 مرحلة ما بعد الزواج

فاملسؤولية  ،األوالدعلى  نجابحلصولإاومرحلة أما بعد الزواج 
خطوات لرتبية و على الزوجني أكرب، حيث يلزم على األبوين أن يقوما ب

  من جهة، وخطوات فيما بينهما من جهة أخرى.تربية سليمة األطفال 
أما فيما بينهما من أمور، فمثل طاعة املرأة للزوج، وأخذ إذنه يف 

وأمور أخرى، كاحرتامه وخدمته ما أمكن، والعناية  ،اخلروج من البيت
                                                        

 .3ح 21ب 372ص 100حبار األنوار: ج (1)
 .130سورة النساء:  (2)
 .32سورة النور:  (3)
 والرضاع. يف النكاح واملتعة 32ب 237: صفقه الرضا (4)
 .3ف 204مكارم األخالق: ص (5)
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 به، واحملافظة على أمواله وأطفاله وممتلكاته، ومتكينه منها. 
يقوم هبا الزوج جتاه زوجته، فهي: احملافظة يلزم أن أما األمور اليت 

والتفاهم معها وهتيئة  ،، ومحايتها، وتلبية احتياجاهتا واحرتامهاعليها
  .امللبس واملسكن ل ها

وهي تربية األوالد  ،هبا معاً  انأن يقوميلزم بقى اخلطوات اليت تو 
على النهج اإلسالمي القومي، وتدبري املنزل، وخلق األجواء اإلميانية فيه، 

سود املنزل ظاهرة األبوة وإبراز احلب والود واحلنان لألطفال، وأن ت
السمحة واألمومة العاطفية، وتغذية األوالد ابألفكار واملفاهيم 

لكي تكون مبثابة األساس واملنطلق القومي ل هم يف  ؛، اإلسالمية الرفيعة
 والعالقات املضطربة بني األبوين  الغد، واالبتعاد عن األجواء الفاسدة

للجريان وتعليم األطفال ذلك، وإبعاد األطفال عنها. وإبداء االحرتام 
وغري ذلك من الربامج اإلسالمية اليت وضعها اإلسالم للمحافظة على 

، وقد ورد بيانه األسرة بصورة عامة، واحلياة الزوجية بصورة خاصة
 مفصال يف األحاديث الشريفة.
 وأتثريه على األسرةاإلميان 

ىت ال يستكمل عبد حقيقة اإلميان ح  :قال اإلمام الصادق
تكون فيه خصال ثالث: التفقه يف الدين، وحسن التقدير يف املعيشة، 

 .(1)والصرب على الرزاَي

                                                        

 .11ح 5ص 1احملاسن: ج (1)
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عندما ميأل اإلميان ابهلل تعاىل كل جوارح اإلنسان وجواحنه، وعندما 
يستضيء بنور املعرفة والتوكل على هللا؛ عندها يرى اإلنسان األشياء 

عن هللا تعاىل، وخيبو  ولكن عندما يبتعد اإلنسان .، على حقائقها
اإلميان يف قلبه؛ عندها يرى األوهام حقائق، وتربز عنده األزمات 
النفسية، وتضعف مهته، وخيشى من أي شيء، ويتصور أن لألشياء 

)أن ال مؤثر يف  :استقالاًل ذاتيًا يف الوجود، حيث تنعدم عنده فكرة
تؤثر بدون إذن الوجود إال هللا تعاىل(، ويتصور أن املخلوقات املختلفة 

 هللا وإرادته وعلمه هبا.
ومن هنا تربز يف حياة اإلنسان أزمات نفسية وأفكار منحرفة، 
انجتة من ضعف اإلميان، فتؤثر على العالقات االجتماعية وهتدم حياة 

ألن اإلنسان يف هذه  ؛أو على األقل تعدم الثقة بني الزوجني ،األسرة
حركاته وسكناته، فيتصرف طبق احلالة ال يؤمن بوجود رقيب يراقب كل 

تنعدم القيم اإلنسانية، ويصبح تفكريه ما يؤدي إىل أن ف ،رغباته وأهوائه
وتصرفه مادًَي حبتاً. أما إذا بنيت العالقة الزوجية على أساس اإلميان 

، فإن ذلك يكون دافعًا قوَيً حرتام املتبادلوالود واحملبة واال والتقوى
ا ل ه مستقرة مؤهلة ألن يكون كاملةلالستقرار، وتكوين عائلة مت

 . مستقبل مشرق

 الزواج املبارك
  الزهراءفاطمة موالتنا و   اإلمام أمري املؤمننيحياة عندما نقرأ 
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 مها جند)صلوات هللا عليهما( وعلى األخص بعد الزواج املبارك ؛
زواجًا انجحاً، ومثااًل حياً  يف قمة الفضيلة والنجاح، فكان زواجهما

 ى به على مر السنني. يقتد
وسريهتما مثالية  هكذا كان زواجهماكيف  ملاذا  ولو تساءلنا 

لو و  ؟، رغم الصعوابت املادية والظروف الصعبة احمليطة هبماهبذا الشكل
  ا دققنا يف اجلواب، لوجدان أن السبب احلقيقي لذلك هو: أهنم

العالقة ، حيث إن اإلميان و اهللا عزوجل يف كل حترك ل همرضا وضعا 
اخلاصة ل هما ابهلل تعاىل، فرضت عليهما القناعة، والزهد، والبساطة، 
واالبتعاد عن كل مظهر زائف وغري الئق، يف مسألة الزواج، فلم يكن 

بشكل مرتف ومبهرج  وليمة الزواجإقامة مههما املال أو امللبس، أو 
   عليميتلك اإلمام فيما  الزهراءالصديقة لم تفكر ف .وبتكلف

 ؟ من أموال ونقود
أال قال لرجل من بين سعد:  وقد روي: أن أمري املؤمنني 

أحدثك عين وعن فاطمة الزهراء، إهنا كانت عندي فاستقت ابلقربة 
حىت أثر يف صدرها، وطحنت ابلرحى حىت جملت يداها، وكسحت 
البيت حىت اغربت ثياهبا، وأوقدت حتت القدر حىت دكنت ثياهبا 

ر شديٌد، فقلت ل ها: لو أتيت أابك فسألته خادماً فأصاهبا من ذلك ض
 يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل.

 فوجدت عنده حدااثً فاستحيت فانصرفت. فأتت النيب 
أهنا قد جاءت حلاجة، فغدا علينا وحنن يف حلافنا،  فعلم 
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 فقال: السالم عليكم، فسكتنا واستحيينا ملكاننا.
 ا.مث قال: السالم عليكم، فسكتن

مث قال: السالم عليكم، فخشينا إن مل نرد عليه أن ينصرف، وقد  
 كان يفعل ذلك فيسلم ثالاثً فإن أذن ل ه وإال انصرف.

 فقلنا: وعليك السالم َي رسول هللا، ادخل.
وجلس عند رؤوسنا، مث قال: َي فاطمة، ما كانت  فدخل 

 حاجتك أمس عند حممد؟ 
أسي، فقلت: أان وهللا فخشيت إن مل جنبه أن يقوم، فأخرجت ر 

أخربك َي رسول هللا، إهنا استقت ابلقربة حىت أثر يف صدرها، وجرت 
ابلرحى حىت جملت يداها، وكسحت البيت حىت اغربت ثياهبا، وأوقدت 
حتت القدر حىت دكنت ثياهبا، فقلت ل ها: لو أتيت أابك فسألته خادماً 

 يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل.
كما ما هو خرٌي لكما من اخلادم، إذا أخذمتا قال: أفال أعلم

منامكما فكربا أربعًا وثالثني تكبريًة، وسبحا ثالاًث وثالثني تسبيحًة، 
 وامحدا ثالاثً وثالثني حتميدًة.

رأسها وقالت: رضيت عن هللا وعن  فأخرجت فاطمة 
 .(1)رسوله، رضيت عن هللا وعن رسوله

على خالف   يومنا هذابعض العوائل يف تدأبولكن   ولألسف    

                                                        

 .947ابب وصف الصالة ح 320ص 330ص 1من الَيضره الفقيه: ج (1)
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وبرزت مشاكل وأزمات  ما ذكرانه من القناعة واحملبة، فظهرت يف األسرة
تعرب بصورة أو أبخرى عن رداءة لسطح احلياة، هذه املشاكل على 

 ،اإلميانانعدام  وأ، وضعف اإلميان، فيما بني الزوجني العالقات الروحية
 تعاىل هو املنطلق التوكل على هللا تعاىل، وعدم جعل رضا هللاعدم مث 

، ايف حياهتمالتافهة واألساس يف حياهتما، بل أقحموا بعض األمور 
وجعلوها هي األساس واملنطلق، ولو على حساب الدين والعقيدة. ومن 

، عدة للسعادة الزوجية مجلة هذه املقاييس. أو ابألحرى املوانع والعراقيل
 أمور:

إن بعض العوائل ف، ةجتماعياالواملكانة املستوى ي أ ،الطبقيةأواًل: 
يسألون مثاًل: هل  افهموأخذو مقياسًا للزواج، املادية جعلت الطبقية 

الئم مع طبقتنا أم ال؟ ويف نظرهم: أن يتالزواج من فالن أو فالنة 
املالءمة تعتمد على أساس املادة، أو صلة القرابة، بينما جاء يف 

 .(1)كلكم آلدم، وآدم من تراباحلديث الشريف: 
إن هللا عزوجل مل يرتك شيئًا مما َيتاج قال:  فعن أيب عبد هللا 

فكان من تعليمه إَيه أنه صعد املنرب ذات يوٍم  إليه إال علمه نبيه 
فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: أيها الناس، إن جربئيل أاتين عن اللطيف 

ره فلم اخلبري فقال: إن األبكار مبنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك مث
جيتىن أفسدته الشمس ونثرته الرَيح، وكذلك األبكار إذا أدركن ما يدرك 

                                                        

 يف النوادر. 141الفصل 183األخبار: صجامع  (1)
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النساء فليس ل هن دواٌء إال البعولة، وإال مل يؤمن عليهن الفساد ألهنن 
 بشٌر.

 قال: فقام إليه رجٌل، فقال: َي رسول هللا فمن نزوج؟ 
 فقال: األكفاء. 

 كفاء؟ فقال: َي رسول هللا، ومن اأْل 
املؤمنون بعضهم أكفاء بعٍض، املؤمنون بعضهم أكفاء فقال: 

 . (1)بعضٍ 
 الكفؤ أن يكون عفيفًا وعنده  :وقال اإلمام الصادق

 .(2)يسار
يف رجٍل  وعن احلسني بن بشاٍر قال: كتبت إىل أيب جعفرٍ 

 خطب إيل؟
من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنًا من كان فكتب:  

 .(3)تكن فتنة يف األرض وفساد كبريفزوجوه، وإال تفعلوا 

: أن رجاًل وامرأة أرادا الزواج، ومها من عشريتني يف قصة نقلذكر و 
خمتلفتني، وكان التصور عند أهل كل منهما أن عشريته أرفع من 

                                                        

ابب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن  337ص 5جالكايف:  (1)
 .2ح

 .1فو حابب الك 347ص 5الكايف: ج؟؟ (2)
 .4381ابب األكفاء ح 393ص 3جمن ال َيضره الفقيه: ؟؟ (3)
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أشد املانع األول واملعارض كان وقد  فالعشرية األخرى، مستوى 
كبرية يف مرأة  إامرأة  :الذي وقف أمام هذا الزواجاملمانعني واملعارضني 

أحد رآها فهذه املرأة، ت ، وبعد فرتة توفيتنيالعشري السن من إحدى 
: لقد كنت يف كل ل ه فقالت ،ص يف عامل الرؤَي بعد سنواتاشخاأل

 ه؟ يهذه السنني حتت العذاب األليم، فسأهلا: وما هو ذنبك الذي اقرتفت
عين  ج فالن من فالنة، وما رفعيتزو منعت فأجابت: ألنين 

  ت.العذاب حىت تزوج
إهنا حقائق تنعكس يف العامل اآلخر، فيجب أن ال تغيب عنا نعم، 

 مثل هذه العرب.
 كم ميلك يف املصارفإنه  و  ،أوالرصيد املايلالدخل الشهري، اثنيًا: 

من أهم املقدمات يف الزواج،  ة هذا األمرتهفقد أصبحت معرف، أوالبنوك
املقاييس احلقيقية:  نسوا أو تناسواحبيث وعليه تكون املوافقة أو عدمها؛ 

على  جعلوه املقياس األهم، الذي تبىنفمن إميان وكفاءة، وأقحموا املال 
م على أساسه كل من الرجل واملرأة. أساسه الرابطة الزوجية، وكذلك يقيّ 

يف الزواج ونرى ماذا  تعاليم أهل البيت علينا أن ننظر يف ولكن 
 .يقولون

 
إذا تزوج الرجل املرأة ملاهلا أو قال:   د اّللَّ عن أيب عبورد ف

مجاهلا مل يرزق ذلك، فإن تزوجها لدينها رزقه هللا عزوجل مجاهلا 
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 .(1)وماهلا
قد أصبح كل من الزوج والزوجة عندما لو  ،اجلاه أو املنصباثلثًا: 

يقدمان على الزواج، يسأالن عن املنصب الذي يشغله اآلخر، حبيث 
شاعت رات الشعبية حول ذلك. مثاًل: يف العراق شاعت بعض العبا
ن إأي:  ،(2))لو مالزم لو مو الزم( :عبارةكانت عند بعض العوائل  

ضابط يف اجليش أو رتبة بالذي يقدم على الزواج جيب أن يكون 
 .، أو الحاجة لنا هبذا الزواج وهذا اخلاطبالشرطة فما فوق

 التقوى واإلميان فغريوا بذلك املقاييس احلقيقية للزواج، وهي
استبدلوها ابملال واملنصب والدخل الشهري، وما ف... واألخالق الطيبة

، حىت وإن كان ذلك إىل ذلك، مما يالئم أهواءهم ومصاحلهم املادية
 الرجل عامال للظاملني!

إذ استأذن عليه  قال أبو محزة الثمايل: كنت عند أيب جعفر
وأدانه  أبو جعفر، فدخل عليه فسلم فرحب به ل ه رجل فأذن

وساءله، فقال الرجل: جعلت فداك، إين خطبت إىل موالك فالن بن 
أيب رافع ابنته فالنة، فردين ورغب عين وازدرأين؛ لدماميت وحاجيت 

ا قليب، متنيت ل ه وغربيت، وقد دخلين من ذلك غضاضة هجمة غض
                                                        

ملاهلا ومجاهلا ابب تزويج املرآة  392ص 393ص 3الفقيه: ج ال َيضره  من  (1)
 .4380ها حينأو لد

رتبة عسكرية يف اجليش  (املالزمأي أن يكون الزوج ضابطًا يف اجليش، و) (2)
 .ب العراقية اإليرانية، وقد اشتهر هذا املثل إابن احلر العراقي



 

61 

 

 عندها املوت؟
ول : يقل ه اذهب فأنت رسويل إليه، وقل :فقال أبو جعفر

: زوج منجح لك حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
 .بن رابح موالي ابنتك فالنة، وال ترده

،  قال أبو محزة: فوثب الرجل فرحاً مسرعاً برسالة أيب جعفر 
إن رجال كان من أهل  : فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفر

ًا لإلسالم، فأسلم منتجع : جويرب، أتى رسول هللا ل ه اليمامة يقال
وحسن إسالمه، وكان رجال قصريا دميما حمتاجا عارَي، وكان من قباح 

حلال غربته وعراه، وكان جيري عليه  السودان، فضمه رسول هللا
طعامه صاعًا من متر ابلصاع األول، وكساه مشلتني، وأمره أن يلزم 

غرابء املسجد ويرقد فيه ابلليل، فمكث بذلك ما شاء هللا حىت كثر ال
ممن يدخل يف اإلسالم من أهل احلاجة ابملدينة، وضاق هبم املسجد، 

أن طهر مسجدك، وأخرج من املسجد  إىل نبيه عزوجلفأوحى هللا 
يف مسجدك ابب إال  ل ه من يرقد فيه ابلليل، ومر بسد أبواب من كان

، وال ميرن فيه جنب، وال يرقد فيه ومسكن فاطمة   ابب علي
 .غريب

وأقر   بسد أبواهبم إال ابب علي ر رسول هللافأم :قال
 .على حاله  مسكن فاطمة

 أمر أن يتخذ للمسلمني سقيفة فعملت مث إن رسول هللا :قال
م وهي الصفة، مث أمر الغرابء واملساكني أن يظلوا فيها هنارهم وليلهم، ل ه
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يتعاهدهم ابلرب والتمر  فنزلوها واجتمعوا فيها، فكان رسول هللا
شعري والزبيب إذا كان عنده، وكان املسلمون يتعاهدوهنم ويرقون وال

 ، ويصرفون صدقاهتم إليهم. فإن رسول هللاعليهم لرقة رسول هللا
: َي جويرب، لو ل ه ورقة عليه، فقال ل ه نظر إىل جويرب ذات يوم برمحة منه

 تزوجت امرأًة فعففت هبا فرجك، وأعانتك على دنياك وآخرتك؟ 
ويرب: َي رسول هللا، أبيب أنت وأمي، من يرغب يف! فو ج ل ه فقال

 هللا ما من حسب وال نسب وال مال وال مجال؛ فأية امرأة ترغب يف؟
: َي جويرب، إن هللا قد وضع ابإلسالم من  رسول هللا ل ه فقال

كان يف اجلاهلية شريفاً، وشرف ابإلسالم من كان يف اجلاهلية وضيعاً، 
 اجلاهلية ذليال، وأذهب ابإلسالم ما كان من وأعز ابإلسالم من كان يف

خنوة اجلاهلية وتفاخرها بعشائرها وابسق أنساهبا، فالناس اليوم كلهم 
أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وإن آدم خلقه 

 ل ه يوم القيامة أطوعهم عزوجلهللا من طني، وإن أحب الناس إىل هللا 
يرب ألحد من املسلمني عليك اليوم فضال إال وأتقاهم، وما أعلم َي جو 

: انطلق َي جويرب إىل زَيد بن ل ه ملن كان أتقى هلل منك وأطوع، مث قال
: إين رسول رسول ل ه لبيد، فإنه من أشرف بين بياضة حسباً فيهم، فقل

 هللا إليك، وهو يقول: لك زوج جويرباً ابنتك الذلفاء.
إىل زَيد بن لبيد وهو   قال: فانطلق جويرب برسالة رسول هللا

، فدخل ل ه يف منزله، ومجاعة من قومه عنده، فاستأذن فأعلم فأذن
وسلم عليه مث قال: َي زَيد بن لبيد، إين رسول رسول هللا إليك يف 
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 حاجة يل، فأبوح هبا أم أسرها إليك؟
 زَيد: بل بح هبا؛ فإن ذلك شرف يل وفخر.  ل ه فقال
زوج جويرباً ابنتك يقول لك:   جويرب: إن رسول هللا ل ه فقال

 . الذلفاء
 أرسلك إيل هبذا؟! زَيد: أرسول هللا  ل ه فقال

 . : نعم؛ ما كنت ألكذب على رسول هللا ل ه فقال 
زَيد: إان ال نزوج فتياتنا إال أكفاءان من األنصار،  ل ه فقال

 .فأخربه بعذري فانصرف َي جويرب حىت ألقى رسول هللا 
 وهو يقول: وهللا، ما هبذا نزل القرآن، وال هبذا فانصرف جويرب

 .ظهرت نبوة حممد 
فسمعت مقالته الذلفاء بنت زَيد، وهي يف خدرها، فأرسلت إىل 

: ما هذا الكالم الذي مسعته ل ه أبيها: أدخل إيل، فدخل إليها فقالت
 منك حتاور به جويرباً؟

ل لك أرسله وقال: يقو  ا: ذكر يل أن رسول هللا ل ه فقال
 .زوج جويرباً ابنتك الذلفاء :رسول هللا 

 : وهللا، ما كان جويرب ليكذب على رسول هللال ه فقالت
حبضرته، فابعث اآلن رسوال يرد عليك جويرباً، فبعث زَيد رسواًل فلحق 

زَيد: َي جويرب، مرحبًا بك، اطمئن حىت أعود إليك،  ل ه جويرباً، فقال
: أبيب أنت وأمي، إن جويرباً ل ه ، فقالمث انطلق زَيد إىل رسول هللا

يقول لك: زوج جويربًا ابنتك  أاتين برسالتك. وقال: إن رسول هللا
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ابلقول، ورأيت لقاءك وحنن ال نتزوج إال أكفاءان  ل ه الذلفاء، فلم ألن
 من األنصار؟ 

: َي زَيد، جويرب مؤمن، واملؤمن كفو رسول هللا  ل ه فقال
 و للمسلمة، فزوجه َي زَيد وال ترغب عنه.للمؤمنة، واملسلم كف

ا ما مسعه من ل ه قال: فرجع زَيد إىل منزله ودخل على ابنته، فقال
 .رسول هللا 

 .كفرت، فزوج جويرباً   : إنك إن عصيت رسول هللا ل ه فقالت
فخرج زَيد فأخذ بيد جويرب، مث أخرجه إىل قومه، فزوجه على سنة 

 .وضمن صداقه هللا وسنة رسوله 
: ألك ل ه فجهزها زَيد وهيئوها، مث أرسلوا إىل جويرب، فقالوائقال: 

 منزل فنسوقها إليك؟
 فقال: وهللا، ما يل من منزل! 

ا منزال، وهيئوا فيه فراشًا ومتاعاً، وكسوا ل ه قال: فهيئوها وهيئوا
جويربًا ثوبني، وأدخلت الذلفاء يف بيتها، وأدخل جويرب عليها معتماً، 

ظر إىل بيت ومتاع وريح طيبة، قام إىل زاوية البيت فلم يزل فلما رآها ن
اتليًا للقرآن راكعًا وساجدًا حىت طلع الفجر، فلما مسع النداء خرج 
وخرجت زوجته إىل الصالة، فتوضأت وصلت الصبح، فسئلت: هل 

 مسك؟
فقالت: ما زال اتليًا للقرآن وراكعًا وساجدًا حىت مسع النداء 
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 .فخرج
 .يلة الثانية فعل مثل ذلك، وأخفوا ذلك من زَيدفلما كانت الل

فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأخرب بذلك أبوها، فانطلق 
: أبيب أنت وأمي َي رسول هللا، أمرتين ل ه فقال إىل رسول هللا 

بتزويج جويرب، وال وهللا ما كان من مناكحنا، ولكن طاعتك أوجبت 
 علي تزوجيه؟

 فما الذي أنكرمت منه؟: النيب  ل ه فقال
بيتًا ومتاعاً، وأدخلت ابنيت البيت، وأدخل معها  ل ه قال: إان هيأان

معتمًا فما كلمها وال نظر إليها وال دان منها، بل قام إىل زاوية البيت 
فلم يزل اتلياً للقرآن راكعاً وساجداً حىت مسع النداء فخرج، مث فعل مثل 

 الثالثة، ومل يدن منها ومل يكلمها ذلك يف الليلة الثانية، ومثل ذلك يف
 إىل أن جئتك، وما نراه يريد النساء، فانظر يف أمران؟

: أما ل ه إىل جويرب، فقال فانصرف زَيد وبعث رسول هللا 
 تقرب النساء؟

جويرب: أوما أان بفحل! بلى َي رسول هللا، إين لشبق هنم  ل ه فقال
 إىل النساء.

خبالف ما وصفت به نفسك،  : قد خربترسول هللا  ل ه فقال
قد ذكر يل أهنم هيئوا لك بيتًا وفراشًا ومتاعاً، وأدخلت عليك فتاة 
حسناء عطرة وأتيت معتماً، فلم تنظر إليها، ومل تكلمها، ومل تدن منها، 

 فما دهاك إذن؟
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جويرب: َي رسول هللا، دخلت بيتًا واسعًا ورأيت فراشاً  ل ه فقال
، وذكرت حايل اليت كنت عليها، وغربيت ومتاعًا وفتاًة حسناء عطرةً 

وحاجيت ووضيعيت وكسويت مع الغرابء واملساكني، فأحببت إذ أوالين هللا 
ذلك، أن أشكره على ما أعطاين وأتقرب إليه حبقيقة الشكر، فنهضت 
إىل جانب البيت فلم أزل يف صاليت اتليًا للقرآن راكعًا وساجدًا أشكر 

فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك  هللا، حىت مسعت النداء فخرجت،
اليوم، ففعلت ذلك ثالثة أَيم ولياليها، ورأيت ذلك يف جنب ما 

 أعطاين هللا يسرياً، ولكين سأرضيها وأرضيهم الليلة، إن شاء هللا.
إىل زَيد، فأاته فأعلمه ما قال جويرب،  فأرسل رسول هللا 

 .فطابت أنفسهم
 .ا جويرب مبا قالل ه قال: ووىف

)رمحه ومعه جويرب فاستشهد  ل ه خرج يف غزوة سول هللا مث إن ر 

 . (1)فما كان يف األنصار أمي أنفق منها بعد جويربهللا تعاىل( 
زوج املقداد بن  إن رسول هللا قال:  وعن أيب عبد هللا 

أسود ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب، مث قال: إمنا زوجها املقداد 
 هللاِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ ولتعلموا:  برسول هللا لتتضع املناكح، وليتأسوا 

 .(1)وكان الزبري أخا عبد هللا وأيب طالب ألبيهما وأمهما (2)أَْتقاُكمْ 

                                                        

 .1ابب أن املؤمن كفو املؤمنة ح 339ص 5لكايف: جا (1)
 .1310سورة احلجرات:  (2)
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كان لعبد امللك بن مروان عني ابملدينة يكتب إليه ذكر أنه  و 
أعتق جاريًة مث  وإن علي بن احلسني  ،أبخبار ما َيدث فيها

فكتب عبد امللك إىل علي بن  ،إىل عبد امللك فكتب العني ،تزوجها
وقد علمت أنه   ،فقد بلغين تزوجيك موالتك ،أما بعد:  احلسني

 ،كان يف أكفائك من قريش من متجد به يف الصهر وتستنجبه يف الولد
 !.والسالم ،فال لنفسك نظرت وال على ولدك أبقيت

ك فقد بلغين كتاب ،أما بعد :فكتب إليه علي بن احلسني 
وتزعم أنه كان يف نساء قريش من أمتجد به يف  ،تعنفين بتزوجيي مواليت

مرتقًا يف جمد  وأنه ليس فوق رسول هللا  ،الصهر وأستنجبه يف الولد
 عزوجلوإمنا كانت ملك مييين خرجت مىت أراد هللا  ،وال مستزاد يف كرم

يف دين  ومن كان زكياً  ،مث ارجتعتها على سنة ،أبمر ألتمس به ثوابه ،مين
وقد رفع هللا ابإلسالم اخلسيسة ومتم به  ،ء من أمره هللا فليس خيل به شي

إمنا اللؤم لؤم  ،فال لؤم على امرئ مسلم ،النقيصة وأذهب اللؤم
 .والسالم ،اجلاهلية

َي أمري  :فقال ،فلما قرأ الكتاب رمى به إىل ابنه سليمان فقرأه
َي بين ال  :فقال !لشد ما فخر عليك علي بن احلسني  ،املؤمنني

إن  ،فإنه ألسن بين هاشم اليت تفلق الصخر وتغرف من حبر ؛تقل ذلك
 َي بين يرتفع من حيث يتضع  علي بن احلسني 

                                                                                                             

 .2ابب أن املؤمن كفو املؤمنة ح 344ص 5الكايف: ج؟؟ (1)
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  .(1)الناس
ملا رد االمام السجاد  االمام الصادق  عنيف رواية أخرى و 
  ملن عنده: خربوين عن رجل على كتاب عبد امللك بن مروان قال

قالوا: ذاك أمري املؤمنني، قال:  ا يضع الناس مل يزده إال شرفاً؟إذا أتى م
ال وهللا ما هو ذاك؛ قالوا: ما نعرف إال أمري املؤمنني! قال: فال وهللا، 

 .(2)ما هو أبمري املؤمنني، ولكنه علي بن احلسني 
 

 العودة إىل مقاييس القرآن
 .(3) أَْتقاُكمْ  هللاِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ تعاىل: تبارك قال 

واليت أثرت الناس املوانع اليت وضعها بعض بعض تقدم الكالم عن 
اجملتمع، فصار الزواج يف هي وغريها بصورة مباشرة أو غري مباشرة على 

الزواج، أو عازاًب عنه، ويومًا بعد يوم يتقدم به العمر يف الرجل متأخرًا 
ابلنسبة للنساء،  دون أن خيرج من هذا املأزق الوضعي، وكذلك احلال

فكثرت النساء غري املتزوجات، بسبب هذه املقاييس الظاملة، اليت ما 
 أنزل هللا هبا من سلطان. 

فأدت هذه الكثرة من الرجال والنساء غري املتزوجني، إىل ظهور 

                                                        

 .4ابب أن املؤمن كفو املؤمنة ح 634ص 5الكايف: ج (1)
 ؟؟.6ابب أن املؤمن كفو املؤمنة ح 534ص 5الكايف: ج (2)
 .13رة احلجرات: سو  (3)
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ألوان خمتلفة من الفساد واالحنراف األخالقي، والتمرد على الدين 
اط واملساحقة والعالقات املشبوهة، وأحكامه، فظهرت مظاهر الزان واللو 

من كثرة هذه أخذت بعض الدول تعاين و اليت تضر بسمعة الطرفني. 
األخطار واملآسي، من جراء االحنالل األخالقي، وانعدام القيم، فكثرت 

ال  .وارتفعت نسبة اإلجهاض واالغتصاب واالعتداء على األعراض
الناس، كما هي يف ن الكنيسة تقوم ببث فكرة العزوبة بني أسيما و 

ولعل ذلك  ،الرهبان والراهبات، واليت خيتفي خلفها أشد أنواع الفساد
بينما القرآن الكرمي يعري اجتاههم  ،أعظم وأفظع من الفساد الظاهري

 َفما هللاِ  ِرْضوانِ  ابِْتغاءَ  ِإالَّ  َعَلْيِهمْ  َكتَ ْبناها ما ابْ َتَدُعوها َوَرْهبانِيَّةً هذا بقول ه: 
 .(1) رِعايَِتها َحقَّ  َرَعْوها

 قيل: الرهبانية اليت أبتدعوها رفض النساء واختاذ الصوامع.
 وقال قوم: الرهبانية اليت ابتدعوها حلاقهم ابلرباري واجلبال.

 (2) وقيل: الرهبانية االنقطاع عن الناس لالنفراد ابلعبادة.
وأهل بيته  أما رهبانية اإلسالم فهي كما الوارد عن رسول هللا

من أحاديث وتوجيهات، حيث روي: إنه تويف ابن لعثمان  الطهار ا
بن مظعون واشتد حزنه عليه حىت اختذ يف داره مسجداً يتعبد فيه، فبلغ 

َي عثمان بن مظعون، إن هللا مل يكتب فقال:  ذلك رسول هللا 

                                                        

 .27سورة احلديد:  (1)
 سورة احلديد. 537ص 9التبيان يف تفسري القرآن: ج (2)
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علينا الرهبانية، إمنا رهبانية أميت اجلهاد يف سبيل هللا، َي عثمان، إن 
مثانية أبواب وللنار سبعة أبواب، فما يسرك أال أتيت اباًب منها إال للجنة 

 . وجدت ابنك إىل جنبك، آخذ حبجزتك يشفع بك إىل ربك؟
 قال: بلى.

 قال املسلمون: ولنا يف فرطنا ما لعثمان؟ 
 . (1)نعم ملن صرب منكم و احتسبقال: 

 ليس يف أميت  :قال رسول هللا  :وقال أمري املؤمنني  
 . (2)رهبانية وال سياحة، وال زم، يعين: السكوت

شرائع نوح  إن هللا أعطى حممداً قال:  وعن أيب عبد هللا 
   إىل أن قال   والفطرة احلنيفية السمحة، ال رهبانية وال 

 . (3)سياحة
ال رهبانية يف أنه هنى عن الرتهب، وقال:  وعن رسول هللا 

 . (4)بكم األمماإلسالم، تزوجوا فإين مكاثر 
ًٌ أنه قال:  وعن النيب  املتزوج النائم أفضل عند هللا من أيضَا

 . (5)الصائم القائم العزب
                                                        

 .2303ح 60ب 401ص 2مستدرك الوسائل: ج؟؟ (1)
 .14026ح 5ب 524ص 10وسائل الشيعة: ج؟؟ (2)
 .9195ح 1ب 114ص 8مستدرك الوسائل: ج؟؟ (3)
 .701ح 1ف 193ص 2دعائم اإلسالم: ج؟؟ (4)
 .16357ح 2ب 155ص 14رك الوسائل: جمستد؟؟ (5)
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 وعن عكاف بن وداعة اهلاليل قال: أتيت إىل رسول هللا 
 . َي عكاف، أ لك زوجة؟فقال يل: 

 قلت: ال. 
 . ألك جارية؟قال: 

 قلت: ال.
 .وأنت صحيح موسر؟!قال: 
 نعم، واحلمد هلل. قلت:

فإنك إذًا من إخوان الشياطني، إما أن تكون من رهبان قال: 
النصارى، وإما أن تصنع كما يصنع املسلمون، وإن من سنتنا النكاح، 
شراركم عزابكم، وأراذل مواتكم عزابكم   إىل أن قال   وَيك َي عكاف، 

قبل أن  .  قلت: َي رسول هللا، زوجينتزوج تزوج؛ فإنك من اخلاطئني
 . (1)زوجتك كرمية بنت كلثوم احلمريي :أقوم. فقال 

أربعة يلعنهم هللا من فوق عرشه قال:  وعن رسول هللا 
ويؤمنون املالئكة: رجل يتحفظ نفسه وال يتزوج وال جارية ل ه كيال 

 .  (2)يكون ل ه ولد ..
 شراركم عزابكم، و العزاب إخوان  :وقال 

 . (3)الشياطني
                                                        

 16359ح 2ب 155ص 14مستدرك الوسائل: ج؟؟ (1)
 .16360ح 2ب 156ص 14مستدرك الوسائل: ج؟؟ (2)
 يف التزويج. 58ف 102جامع األخبار: ص؟؟ (3)
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 . (1)خيار أميت املتأهلون وشرار أميت العزاب : وقال 
 . (2)خري أميت أوهلا املتزوجون وآخرها العزاب :وقال

لعن هللا وأمنت املالئكة على رجل أتنث  :وقال رسول هللا 
 .(3)وامرأة تذكرت، ورجل متحصر وال حصور بعد َيىي

وجعلها  الواجب على املسلمني الرجوع إىل تعاليم القرآنإذاً، 
مقياسًا حقيقيًا ومنطلقًا أساسيًا يف احلياة، وكذلك الرجوع إىل السنة 

فيلزم املطهرة، واألدب اإلسالمي الرفيع، واألخالق والتقاليد اإلسالمية، 
كل ذلك هو األساس يف تعاملنا مع أنفسنا ومع علينا أن جنعل  

اآلخرين، وعندها سوف حنصل على جمتمع متكامل وأسرة فاضلة 
، أما اذا تشبثنا ابلعادات إبذن هللا تعاىل خالصودها احملبة واإلتس

الوضعية الدخيلة، ومتسكنا بظاهرة التقليد اليت راجت كثريًا يف بلداننا 
اإلسالمية، حتاول أن تقلد نظام األسرة يف اجملتمعات الغربية، فإن نتيجة 

 . (4)ذلك هو: التفكك األسري، واالحنالل األخالقي

                                                        

 يف التزويج. 58ف 102جامع األخبار: ص؟؟ (1)
 .16362ح 2ب 156ص 14مستدرك الوسائل: ج؟؟ (2)
 ؟؟.16363ح 2ب 156ص 14ل: جمستدرك الوسائ (3)
يف أوساط نزعاج االأاثرت   نشرت قبل سنتني   و دراسة سعودية ذكرت  (4)

تزوجات املإىل أن عدد الفتيات السعودَيت غري  إبشارهتا اجملتمع السعودي
، سنوات املقبلةالإىل أربعة ماليني خالل   مليون عانس  1ر5سريتفع من 

 (ألف 60)مقابل   حالة طالق  (لفأ18)الدراسة إىل حدوث حنو  وأشارت
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االستقرار األسري احلقيقي يبتين على العودة إىل انة و صفاحل
 مقاييس القرآن والتمسك هبا.

اللهم تفضل على مشاخينا اللهم صل على حممد وآل حممد 
ابلوقار والسكينة، وعلى الشباب ابالانبة والتوبة، وعلى النساء ابحلياء 
والعفة، وعلى األغنياء ابلتواضع والسعة، وعلى الفقراء ابلصرب 

  (1)اعةوالقن
 حبق حممد وآله الطاهرين.

                                                                                                             

عالقات االجتماعية متتني اليف سنة واحدة، فنبه إىل ضرورة عقد زواج 
اخلاصة الصحيحة القيم الدينية الرتبية على وتكثيف  لدى األجيال  ةوالروحي

ابت. أمام الشباب والشا  وتيسري سبل الزواج  ،ابألسرة يف املناهج التعليمية
امرأة مثقفة   لس الشورى السعودي أكثر من سمسني دعا جمأخرى  ةمن جهو 

ميثلن كافة املناطق السعودية لإلدالء آبرائهن حول مشكلة العنوسة وإقناع 
  للتغلب على  ،األسر السعودية بتخفيف أعباء الزواج والقبول مبهر متواضع

فيه   اإلانثنسبة ثل متالزواج يف اجملتمع السعودي الذي كلة أتخر مش 
التشجيع على وابلرغم من  اإلحصاءات.لبعض   وفقا  (يف املائة 49ر9)

إال أنه يبقى  ،اخلريية   ظاهرة الزواج اجلماعي الذي تنظمه املناطق واجلمعيات 
من إجياد حلول جذرية تستند على   البد  ، إذلدى البعض جمرد حل مؤقت

 .ابأوضاع الشب  تغيري العادات والتقاليد املتعلقة ابلزواج وحتسني 
دعاء مروي عن اإلمام  29الفصل  281ص 280صمصباح الكفعمي:  (1)

 .املهدي
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 من هدي القرآن احلكيم

 
 احلث على الزواج 

 لَِتْسُكُنوا َأْزواجاً  أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَيتِهِ  َوِمنْ قال هللا تعاىل: 
َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيها  .(1) ُرونَ يَ تَ َفكَّ  لَِقْومٍ  آلَيتٍ  ذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ

 َوُذرِّيَّةً  َأْزواجاً  مْ ل ه َوَجَعْلنا قَ ْبِلكَ  ِمنْ  ُرُسالً  َأْرَسْلنا َوَلَقدْ : وقال سبحانه
 .(2) ِكتابٌ  َأَجلٍ  ِلُكلِّ  هللاِ  إبِِْذنِ  ِإالَّ  آِبيَةٍ  أَيْيتَ  َأنْ  لَِرُسولٍ  كانَ  َوما

ىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساوقال عزوجل:  ِء َمث ْ
 .(3)فإن ِخْفُتْم َأالَ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدةً 

 
 اختيار الزوجة الصاحلة

احِلِنيَ  ِمْنُكمْ  اأَلَيمى َوأَْنِكُحوا قال جل وعال:  َوِإماِئُكمْ  ِعبادُِكمْ  ِمنْ  َوالصَّ
 .(4) َعِليمٌ  ِسعٌ وا َوهللاُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  هللاُ  يُ ْغِنِهمُ  فُ َقراءَ  َيُكونُوا ِإنْ 

َعَسى َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُه أَْزَواجًا َخرْيًا ِمْنُكنَّ وقال تعاىل: 

                                                        

 .21سورة الروم:  (1)
 .38سورة الرعد:  (2)
 .3سورة النساء:  (3)
 .32سورة النور:  (4)



 

75 

 

 .(1)ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت اَتئَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ يَِّباٍت َوأَْبَكاراً 
اًل َأْن يَ ْنِكَح اْلُمْحَصَناِت َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم طَوْ وقال سبحانه: 

اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِمْن فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ 
(2). 

 التعامل األخالقي عامل انسجام
فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن هللِا لِْنَت ل هْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب قال عزوجل: 

وا مِ   .(3)ْن َحْوِلكَ الَنْ َفضُّ
َوِإْذ َأَخْذاَن ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل اَل تَ ْعُبُدوَن ِإاَل هللَا  وقال جل وعال:

 .(4)َواِبْلَوالَِدْيِن ِإْحَساانً َوِذي اْلُقْرىَب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوقُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً 
 آاثر اإلميان

وا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر هللِا َأاَل ِبذِْكِر هللِا الَِّذيَن آَمنُ قال سبحانه: 
احِلَاِت طُوىَب ل هْم َوُحْسُن َمآبٍ  َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ   .(5)الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت وقال عزوجل: 
اِبرَاِت َواخْلَاِشِعنَي َوالْ  اِبرِيَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ

اِئَماِت َواحْلَاِفِظنَي فُ ُروَجُهْم  اِئِمنَي َوالصَّ َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقنَي َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّ
اِكرِيَن هللاَ  اِكرَاِت أََعدَّ هللُا ل هْم َمْغِفرًَة َوَأْجراً َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّ   َكِثريًا َوالذَّ

                                                        

 .5سورة التحرمي:  (1)
 .25سورة النساء:  (2)
 .159سورة آل عمران:  (3)
 .83سورة البقرة:  (4)
 .29-28سورة الرعد:  (5)
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 .(1)َعِظيماً 
ُهْم ُذرِّي َّتُ ُهْم إبِِميَاٍن َأحْلَْقَنا هِبِْم ُذرِّي َّتَ ُهْم قال هللا تعاىل: و  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ

َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ ا َوأَْمَدْداَنُهْم ِبَفاِكَهٍة  ْمرٍِئ مبَا َكَسَب َرِهنٌي َوَما أَلَت ْ
 .(2)َوحلٍَْم ممَّا َيْشتَ ُهونَ 

 َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ وقال سبحانه: 
 .(3)بَ ْعضٍ 

ُهْم  َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبّللَِّ َوُرُسِلِه َوملَْ يُ َفرُِّقوا بَ نْيَ وقال عزوجل:  َأَحٍد ِمن ْ
 .(4)أُوَلِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم وََكاَن هللاُ َغُفوراً َرِحيماً 

احِلَاِت ل هْم َمْغِفَرٌة  وقال جل وعال: َوَعَد هللُا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 .(5)َوَأْجٌر َعِظيمٌ 

 
 من هدي السنة املطهرة

 
 احلث على الزواج

                                                        

 .35سورة األحزاب:  (1)
 .22-21سورة الطور:  (2)
 .71سورة التوبة:  (3)
 .152سورة النساء:  (4)
 .9سورة املائدة:  (5)
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 .(1)بينكم أشيدوا النكاح وأعلنوه :قال رسول هللا
كثرياً ما كان   تزوجوا فإن رسول هللا  :قال أمري املؤمننيو 

، فإن من سنيت التزويج ،يقول: من كان َيب أن يتبع سنيت فليتزوج
واطلبوا الولد فإين أكاثر بكم األمم غدا، وتوقوا على أوالدكم لنب البغي 

 .(2)يعدي من النساء واجملنونة؛ فإن اللنب
  إن امرأة سألت أاب جعفر :وقال اإلمام الرضا 

قالت:  !فقال ل ها: وما التبتل عندك؟ ،ين متبتلةإ ،فقالت: أصلحك هللا
فقال:  ،قالت: ألتمس يف ذلك الفضل !ال أريد التزويج أبداً. قال: ومل؟

 . (3)أحق به منك فلو كان يف ذلك فضل لكانت فاطمة ،انصريف
 صاحلةالزوجة ال

أفضل نساء أميت أصبحهن وجهًا وأقلهن  :قال رسول هللا
 .(4)مهراً 

إن من القسم املصلح للمرء املسلم أن تكون ل ه امرأة  : وقال
 .(5)إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإن أمرها أطاعته

                                                        

 .1138ح 18اجمللس  519الطوسي: صالشيخ  أمايل (1)؟؟1
 أبواب الثمانني، ابب علم أمري املؤمنني  614ص 2اخلصال: ج؟؟ (2)

 .10مسلم يف دينه ودنياه، ضمن حأصحابه أربعمائة ابب مما يصلح لل
 .13ح 1ب 219ص 100حبار األنوار: ج؟؟ (3)
 .4ابب خري النساء ح 324ص 5الكايف: ج؟؟ (4)
 .24976ح 9ب 40. ب ح ص 20: جالشيعة وسائل (5)
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 وعليك بذات الدين تربت  ،.. انكحأيضاً:  وقال 
 .(1)يداك

 ق عامل انسجام األسرةحسن اخلل
 .(2)حسن اخللق يثبت املودة :قال رسول هللا

حسن اخللق يورث احملبة ويؤكد  :وقال أمري املؤمنني
 .(3)املودة

أميا أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق  :وقال أيب عبد هللا
فقد وسع هللا عليهم يف الرزق، والرفق يف تقدير املعيشة خري من السعة 

 .(4).يف املال.
 ،حسن اخللق :ثالث يوجنب احملبة :وقال أمري املؤمنني

 .(5)والتواضع ،وحسن الرفق
 آاثر اإلميان

ختللوا فإنه من النظافة والنظافة من اإلميان،   :قال رسول هللا
 .(6)اإلميان مع صاحبه يف اجلنةو 

                                                        

 .1ابب فضل من تزوج ذات دين ح 332ص 5الكايف: ج.؟؟ (1)
 .71ح 7ب 150ص 74حبار األنوار: ج.؟؟ (2)
 .5373ح 2ف 2ب 3ق 255صم ودرر احلكم: غرر احلك.؟؟ (3)
 .9ابب الرفق ح 119ص 2الكايف: ج (4)
 .  5372ح 2ف 2ب 3ق 255ص غرر احلكم ودرر الكلم: (5)
 . 21: صطب النيب.؟؟ (6)
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ابإلميان يرتقى إىل ذروة السعادة وهناية  : وقال أمري املؤمنني
 . (1)بوراحل

للمؤمن على هللا عزوجل عشرون  :اإلمام الباقر وقال 
ال يفتنه وال يضله،  أن :على هللا تبارك وتعاىلله هبا ا  لههل خصلة، يفي

ال يشمت به   أن ال يعريه وال جيوعه، وله على هللاأن وله على هللا 
ك ال يهت وله على هللا أن ،أن ال خيذله ويعزله عدوه، وله على هللا

 ه على هللا أن َيشره يوم القيامة ونوره يسعى ينب  سرته.. ول
 .(2)يديه..

                                                        

  .1496ح 6ف 2ب 1ق 89صغرر احلكم ودرر الكلم:  (1)
 .2حأبواب العشرين  516ص 2اخلصال: ج؟؟ (2)
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