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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً  َوهللاُ َجَعَل َلُكْم ِمنْ 

 َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدًة 
 َوَرَزَقُكْم ِمْن الطَّيِ َباِت 

 أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت هللِا ُهْم َيْكُفُرونَ 
 
 

 صدق هللا العلي العظيم
 72سورة النحل:  
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 ناشركلمة ال
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...

إىل نش   ر وبي   ان مف   اهيم اإلس   الن ومبا ا   ه اإلنس   انية العميق   ة ال   يت ت   الزن  واحلاج   ة املاس   ة
اإلنس  ان ك ك  ل ه  ؤونه وجحاي  ات حيات  ه وتت  دخل مباه  رة ك ح  ل مجي  ع أزمات  ه ومش  كالته ك 

 احلرية واألمن والسالن وك كل جوانب احلياة..
الثقافة الدينية  والتعطش الشديد إىل إعا ة الروح اإلسالمية األصيلة إىل احلياة، وبلورة

احلي ة، وبث الوعي الفكري والسياسي ك أبناء اإلسالن كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبل 
 املشرق أبهداب اجلفون وذرف العيون ومسالت األانمل..

ك  ل ذل  ك  ف  ع املؤسس  ة ألن تق  ون ةع  دا  ضموع  ة م  ن ا ال  رات التوجيهي  ة القيم  ة ال  يت 
ألعلى آية هللا العظم ى الس يد دم د احلس يين الش ريازي ظ ان  ل ه  ألقاها مساحة املرجع الديين ا

ك     روف وأزمن   ة  تلف   ة، ح   وا  تل   ف ه   ؤون احلي   اة الفر ي   ة واالجتماعي   ة، وقمن   ا بطباعته   ا 
اً ل    بعض الف    را  العقاا    دي واألخالق    ي ألبن    اء  مس    انة من    ا ك نش    ر ال    وعي اإلس    المي، وس    د 

 د..املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل ضي
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القاال:

 َيِن َولِيُنِذرُوا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُون لِيَـتَـَفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الذي هو أصل عقالاي عان يرهدان إىل وجوب التفقه ك الدين وانذار األمة، ووجوب 

                            
 .122سورة التوبة:  (1)
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 فة أحكامه ك كل مواقفه وهؤونه..رجوع اجلاهل إىل العامل ك معر 
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ ــْر ِبَبــا الَّــِذيَن َيْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَي فـَيَـتَِّبُعــوَن َهْحَســَنُك ُهولَِيــَه الَّــِذيَن َهــَداُهُم هللاُ   فـََبشِ 
األَْلَبابِ  اَوُهولَِيَه ُهْم ُهوُلو 

(2). 
 العظمى السيد دمد احلسيين الشريازي ظ ان  له  تتسم ب :ان مؤلفات مساحة آية هللا 

 التنو ع والشمولية ألهم أبعا  اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساً لشمولية اإلسالن.. هواًل:
فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات الضخمة ك هىت علون اإلسالن املختلفة، 

اآلن   املااة واخلمسني ضلداً، حيث تعد إىل اليون آخذاً من موسوعة الفقه اليت جتاوزت   حىت 
أكرب موسوعة علمية استداللية فقهية مرورًا بعلون احلديث والتفسري والكالن واألصوا 
والسياسة واالقتصا  واالجتماع واحلقوق وساار العلون احلديثة األخرى.. وانتهاًء ابلكتب 

   مؤلفاً.1500واليت قد تتجاوز مبجموعها ال ظاملتوسطة والصغرية اليت تتناوا  تلف املواليع 
 األصالة حيث إهنا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤى واألفكار. اثنياً:
 املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العامل املعاصر. اثلثاً:
ص ا  ك  ظاألصوا  وظالق انون  التحدث بلغة علمي ة رص ينة ك كتاابت ه ل ذوي االخت رابعاً:

وظالبي   ع  وغريه   ا، وبلغ   ة وال   حة يفهمه   ا اجلمي   ع ك كتاابت   ه اجلماهريي   ة وبش   واهد م   ن مواق   ع 
 احلياة.

ه  ذا ونظ  راً مل  ا نش  عر ب  ه م  ن مس  ؤولية كب  رية ك نش  ر مف  اهيم اإلس  الن األص  يلة قمن  ا بطب  ع 
ظ ان  ل ه  وال يت تق ارب  ونشر هذه السلسلة القيمة م ن ا ال رات اإلس المية لس ماحة املرج ع

التس   عة آالف دال   رة ألقاه   ا مساحت   ه ك ف   اة زمني   ة ق   د تتج   اوز األربع   ة عق   و  م   ن ال   حمن ك 
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا إلعدا  ونشر ما يتواجد منها، وأماًل ابلسعي من 
تمكن من إكماا سلسلة إسالمية كاملة أجل حتصيل املفقو  منها وإخراجه إىل النور، لن

و تصرة تنقل إىل األمة وجهة نظر اإلسالن جتاه  تلف القضااي االجتماعية والسياسية 
 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

                            
 .18-17سورة الحمر:  (2)
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 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                   

 شوران 6080/13بريوت لبنان /ص.ب:               
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالن على نبينا دمد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة 
 الداامة على أعدااهم أمجعني إىل قيان يون الدين.

 
 اإلسالم والتكاثر

 
ْيُكْم َهال  ُتْشرُِكوا ِبِك َشْييًا َوِِبْلَواِلَدْيِن ُقْل تـََعاَلْوا َهْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َبلَ قاا هللا تعاىل: 

ُهْم َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهرَ   ِإْحَسااًن َوال تـَْقتـُُلوا َهْوال َُكْم ِمْن ِإْمالٍق ََنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإَّيَّ
َها َوَما َبَطَن َوال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِِّت َحرََّم هللُا ِإال   ََّاُكْم ِبِك َلَعلَُّكْم ِمنـْ  ِِبحْلَقِ  َذِلُكْم َو

تـَْعِقُلونَ 
(3). 

من املساال املهمة اليت وقف اإلسالن بوجهها هي مسألة حتديد النسل وقتل 
األوال  ورفض احلالة اليت كانت ك زمن اجلاهلية من وأ  للبنات، وكما جاء ك اآلية 

فان رزقكم ورزقهم على هللا  (4)ًا من الفقرالكرمية املتقدمة أن ال تقتلوا أوال كم خوف
 .(5)تعاىل

ومن هنا جاءت سن ة هللا تعاىل ك مجيع األ اين ومنذ بدء اخلليقة إىل يون القيامة على 
ظصلى تشجيع الحواج والتناسل والتكاثر، وهبذا الصد  أولح اإلسالن على لسان رسوا هللا 

فإين أابهي بكم األمم يون القيامة، ولو  تناكحوا تناسلوا، تكثروا،»: هللا عليه وآله 

                            
 .151سورة األنعان:  (3)
 ظملق . 348  10جاء ك معىن االمالق: خشية الفقر واحلاجة، أنظر لسان العرب: ج (4)
تفس   ري س   ورة األنع   ان، والتبي   ان ك تفس   ري الق   رآن:  382  4: جظرمح   ه هللا راج   ع تفس   ري ضم   ع البي   ان للطربس   ي  (5)

 سورة األنعان. 314  4جلد
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 .(6)«ابلسقط
 
 

 
 حتديد النسل فكرة غربية

 
واآلن إذ يسعى الغربيون ألجل القضاء على اإلسالن مبختلف الوساال، ومنها اتباع 
داولة تقليل عد  املسلمني وابلنتيجة يقل معهم عد  املؤمنني الرساليني ك البال  اإلسالمية، 

لة عد  األطفاا ك  اخل األسرة يوافقه تقليل املسؤولية األسرية الذي قد الافة إىل أن ق
يؤ ي بدوره إىل افساح اجملاا أمان العاالة لالنصراف إىل وساال الفسا  واالفسا ، ولذا فاهنم 

 يتوسلون ابملكر واحليلة واخلداع لتضليل البسطاء ليتقبلوا هذه املفاهيم املضلة. 
لق بتحديد النسل وا عاءات هؤالء الذين ينساقون وراء ذلك من هذه األساليب ما يتع

أن العامل يشهد زاي ة سكانية هاالة، ومن املمكن أن يتعرض الناس إىل أزمة غذااية عاملية 
خطرية نتيجة ملا أمسوه ب ظاالنفجار السكاين ، حىت أن هذه األفكار أخذت دلها ك أذهان 

ني راح يتحدث عرب اإلذاعة عن تشجيع اإلسالن بعض املسلمني إىل  رجة أن أحد املختص
 *َوِإَذا اْلَمْوُءوَ ُة ُسِيَلْت لتحديد النسل وأغرب من ذلك أنه كان يستدا ابآلية الشريفة: 

ِبَِيِ  َذْنٍب قُِتَلتْ 
(7). 

 قوله:  ظرمحه هللا وقد جاء ك تفسري اآلية عن ضمع البيان للطربسي 
 « َِلْت َوِإَذا اْلَمْوُءوَ ُة ُسي  يعين اجلارية املدفونة حيًا وكانت املرأة إذا حان وقت

وال هتا حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولدت بنتًا رمت هبا ك احلفرة وإن ولدت 
أن املوؤ ة تسأا فيقاا هلا أبي ذنب قتلت  ِبَِيِ  َذْنٍب قُِتَلتْ غالماً حبسته.. ومعىن قوله 
 . (8)«ومعىن سؤاهلا توبيخ قاتلها..

                            
 ك التحويج. 58فصل ال 101جامع األخبار:   (6)
 .  9-8سورة التكوير:  (7)
 .444  10راجع ضمع البيان: ج (8)
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 ترويج الفكر الغريب
وهللا تعاىل يقوا ال تقتلوا أوال كم خشية الفقر كما نقلنا ذلك، وأييت البعض ويقوا: إن 
هذه اآلية توحي بتحديد اجناب األطفاا ألن زاي هتم تتطلب وقتًا كثريًا من األب واألن 

افيًا لذلك، مبا لرعايتهم، واآلابء بدورهم ونتيجة لتشعب مشاغل احلياة ال ميلكون وقتًا ك
سيحرن الطفل من الابية الصحيحة ولرمبا جيعله عنصراً هريراً ك اجملتمع، وهذا هو أخطر من 
قتل النفس، وأن اآلابء سيسألون عن ذلك يون القيامة، وهكذا حيمِ لون األ لة الشرعية آراءهم 

بال  اإلسالمية ممن ومعتقداهتم الشخصية مبا ال يرتضيها اإلسالن، كما أن هناك العديد ك ال
يعتقدون بصحة هذه اآلراء، ويقولون مبا أن املصا ر الغذااية الالزمة إل امة احلياة هي غري  
كافية مقابل الحاي ة السكانية الطاراة ك هذا العصر، لذا البد من اتباع حل عاجل لذلك 

 واحلل يكمن ك حتديد النسل.
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 مشاكل املسلمني
 

تقدن البال  اإلسالمية مبا فيها املشاكل السياسية واالقتصا ية  املشاكل اليت تعاض طريق
وأزمات الغذاء والسكن. ليست انجتة عن قلة ك الثروات أو زاي ة السكان وما إىل ذلك، بل 
يرجع الكثري منها   إذا مل تكن مجيعها   إىل استبدا  احلكومات الفاسدة املفسدة واألساليب 

اه الشعوب، فهذه األساليب من الطبيعي أن تقو  إىل أزمات الديكتاتورية إىل متارسها جت
ومشاكل حا ة تو ي حبياة الشعب، فيأيت البعض ليعاجل النتيجة  ون االلتفات إىل السبب 

  تلقاً احلجج والتربيرات اليت ال تصمد أمان الواقع.
مية املسلوبة ولإلجابة على التربير الذي اختاره هؤالء نقوا هلم: أرجعوا احلرايت اإلسال

إىل الناس أواًل حىت يتمكن الناس ك  ل احلرية من هتيئة مستلحمات السكن والعمل بسهولة 
حينذاك فان اآلابء يستطيعون تربية أطفاهلم   مهما كثروا   تربية صحيحة. هيئوا لألب الوقت 

سعيًا وراء  الالزن والفرصة حىت يقون بواجبه ك الابية، حيث إن بعض اآلابء يقضون أوقاهتم
متطلبات احلياة فيذهب األب لرياجع هذه الداارة أو تلك كل يون ألخذ الرخصة   مثاًل   
إلنشاء  ار للسكن أو للحصوا على العمل أو للحصوا على جواز السفر أو اجلنسية أو 
غري ذلك، مما يستهلك جهده ووقته ك أمور جانبية، وقد يضطره ذلك إىل  فع الرهوة 

ن الطبيعي أن إنسااًن كهذا ال يستطيع تربية أطفاله أكثر   الابية املطلوبة   الافة أحياانً، فم
 اىل ذلك فان الضرااب الثقيلة اليت جتىب من الناس جترهم أحياانً ابلقوة اىل الفقر.

 ومثل  عوى هؤالء كمثل قوا الشاعر:
 القاه ِف اليم  مكتوفًا وقاي لك

 
 إَّيك إَّيك هن تبتل  ِبملاء 

م، فان احلكومات تعمد إىل أن توثق أيدي الناس مث تتهمهم بعدن القدرة على تربية نع 
 أوال هم.

وان إهكاهلم هذا ير  كذلك ك مسألة تعد  الحوجات حبجة ان الرجل ال يقدر أن يعدا 
بني الحوجتني، وقد نسي القاالون هبذا حرمان الناس من حرايهتم وعدن توطيد السبل الكفيلة 
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كل الحواج حىت بقي املاليني من الشباب ذكورًا وإاناًث بعيدين عن الحواج، مما قد بتذليل مشا 
 يضطرهم إىل االحنراف اجلنسي أو األمراض النفسية وغريها من األعماا املنكرة.

 
 

 اإلسالم والزواج املبكر
 

مل ا كانت زاي ة النفوس من أهم عوامل القوة، حيث تشكل الطاقة البشرية قدرة كبرية 
شعوب ك البناء والعمران وا افظة على االستقالا، لذلك نرى حر  النظان اإلسالمي لل

والحًا ك تشجيع زاي ة النسل. وتتضح نظرة اإلسالن هذه من خالا حثه على الحواج 
 املبكر وتقليل كلفته وهذه النظرة والحة من خالا:

ظصلى هللا وا الرسوا األكرن تشجيع اإلسالن على الحواج واإلجناب والتكاثر، اذ يق هواًل:
وامتدح املرأة الولو ، فقاا  (9)«تحوجوا فإين مكاثر بكم األمم غدًا ك القيامة..»: عليه وآله 

 .(10)«خري نساءكم الولو  الو و »: ظصلى هللا عليه وآله 
تحوجوا بكراً  ظصلى هللا عليه وآله قاا رسوا هللا »: ظعليه السالن وقاا اإلمان الباقر 

 هذا أواًل. (11)« اً، وال تحوجوا حسناء مجيلة عاقراً فاين أابهي بكم األمم يون القيامةولو 
حب ذ اإلسالن على الحواج املبكر وذلك ك فاة البلو  الشرعي للبنني والبنات، فقد  اثنياً:

مىت جيوز لألب أن يحوج ابنته  ظعليه السالن جاء عن بريد الكناسي قاا: قلت أليب جعفر 
 تأمرها؟وال يس

إذا جازت تسع سنني، فإن زوجها قبل بلو  التسع سنني كان »: ظعليه السالن قاا 
اخليار هلا إذا بلغت تسع سنني، قلت: فان زوجها أبوها ومل تبلغ تسع سنني فبلغها ذلك 

 فسكتت ومل أتب ذلك أجيوز عليها؟
سخط ك : ليس جيوز عليها رلى ك نفسها وال جيوز أتب وال ظعليه السالن قاا 

                            
 .2ح 1ب 3  14وساال الشيعة: ج (9)
 .2ح 6ب 14  14وساال الشيعة: ج (10)
 .1ح 16ب 33  14وساال الشيعة: ج (11)
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نفسها حىت تستكمل تسع سنني، وإذا بلغت تسع سنني جاء هلا القوا ك نفسها ابلرلا 
والتأيب وجاز عليها بعد ذلك وإن مل تكن أ ركت مدرك النساء. قلت: أتقان عليها احلدو  

 وتؤخذ هبا وهي ك تلك احلاا وإمنا هلا تسع سنني ومل تدرك مدرك النساء ك احليض؟
: نعم، إذا  خلت على زوجها وهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم و فع ن ظعليه السالقاا 

 .«إليها ماهلا وأقيمت احلدو  التامة عليها وهلا
 قلت: فالغالن جيري ك ذلك ضرى اجلارية؟

: اي أاب خالد إن الغالن إذا زوجه أبوه ومل يدرك كان اخليار إذا أ رك ظعليه السالن فقاا 
شعر ك وجهه أو ينبت ك عانته قبل ذلك. قلت: فإن أ خلت وبلغ مخس عشرة سنة، أو يُ 

 عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما هاء هللا مث أ رك بعد فكرهها وأتابها؟
: إذا كان أبوه الذي زوجه و خل هبا ولذا منها وأقان معها سنة فال ظعليه السالن قاا 

صنع وال حيل له ذلك، قلت: فإن زوجه خيار له إذا أ رك وال ينبغي له أن ير  على أبيه ما 
 أبوه و خل هبا وهو غري مدرك أتقان عليه احلدو  وهو ك تلك احلاا؟

: أما احلدو  الكاملة اليت يؤخذ هبا الرجل فال، ولكن جيلد ك احلدو   ظعليه السالن قاا 
كلها على قدر مبلغ سنة، يؤخذ بذلك ما بينه وبني مخس عشر سنة وال تبطل حقوق 

 لمني فيما بينهم.املس
 قلت له: جعلت فداك فإن طلقها ك تلك احلاا ومل يكن قد أ رك أجيوز طالقه؟

: إذا كان قد مسها ك الفرج فإن طالقها جااح عليها وعليه وإن مل ظعليه السالن فقاا 
ه ميسها ك الفرج ومل يلذ منها ومل تلذ منه فإهنا تعحا عنه وتصري إىل أهلها فال يراها وال تقرب

حىت يدرك فيساا ويقاا له إنك كنت قد طلقت امرأتك فالنة، فإن هو أقر بذلك وأجاز 
 .(12)« الطالق كانت تطليقة ابانة، وكان خاطباً من اخلطاب..

من سعا ة املرء أن ال تطمث ابنته »قاا:  ظعليه السالن وجاء عن أيب عبد هللا الصا ق 
 .(13)«ك بيته

ظصلى عن النيب  ظعليهم السالن عن آاباه  السالن  ظعليهوعن اإلمان موسى بن جعفر 

                            
 .9ح 6ب 209  14وساال الشيعة: ج (12)
 .1ح 23ب 39  14وساال الشيعة: ج (13)
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ما من هاب تحوج ك حداثة سنه إال عج هيطانه: اي ويله اي ويله عصم »قاا:  هللا عليه وآله 
 .(14)«مين ثلثي  ينه، فليتق هللا العبد ك الثلث الباقي

هراركم »: ظصلى هللا عليه وآله وهجع العحاب على الحواج املبكر فقاا الرسوا األكرن 
 .(15)«عح ابكم والعحاب إخوان الشياطني

اي معشر الشباب من استطاع منكم الباه »قاا:  ظصلى هللا عليه وآله عن رسوا هللا 
 .(16)«فليتحوج..

من ترك التحويج  افة الفقر فقد أساء الظن »أيضاً:  ظعليه السالن وقاا اإلمان الصا ق 
ُكونُوا فـَُقَراء يـُْغِنِهُم هللاُ ِمْن َفْضِلكِ ِإْن يَ ابهلل عحوجل إن هللا عحوجل يقوا: 

(17)»(18). 
رفع اإلسالن القيو  اليت ولعت على الحواج، فحث على املهر القليل وحبذ اثلثاً: 

ِإْن َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم هللُا ِمْن مساعدة املؤمن الفقري إذا طلب التحويج فيقوا تعاىل: 
َفْضِلكِ 

(19) . 
العلماء حيرن ر  املؤمن القا ر على النفقة؛ فالعالمة احللي ظقده  يقوا:  حىت ان بعض

 .(20)«وجيب إجابة املؤمن القا ر على النفقة»
يستحب ك اإلسالن التحويج أبكثر من واحدة إىل أربع زوجات إذا استطاع الحوج  رابعاً:

االجناب، سيما  أن يعدا بينهن، فقد مترض املرأة أو تصبح مسن ة عند ذلك ال تتمكن من
وان املرأة غالباً ما يتوقف اجناهبا بعد سن األربعني بينما الرجل فانه قد يستمر إىل ما بعد سن 

 اخلمسني ففي هذه احلاالت جند أن استمرار النسل مرتبط ةابحة الحواج من أخرى..

                            
 .34ح 1ب 221  100ار: جحبار األنو  (14)
 .31ح 1ب 221  100حبار األنوار: ج (15)
 .20ح 1ب 220  100حبار األنوار: ج (16)
 .32سورة النور:  (17)
 الفصل األوا ك الرغبة ك التحويج. 197مكارن األخالق:   (18)
 .32سورة النور:  (19)
 راجع تبصرة املتعلمني/ كتاب النكاح. (20)
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 السبب احلقيقي لتحديد النسل؟

 
 هناك من يقوا بتحديد النسل ومنع زاي ته!

لئك الذين يطرحون هذه االعتقا ات هم ك احلقيقة يروجون أفكار االستعمار لكي ان أو 
يتجنبوا الرجحان العد ي للمسلمني، ويتجنبوا ضيء مولو  من املسلمني لرمبا سيقلب الدنيا 

واخلواجة نصري  (22)والشيخ الطوسي (21)رأسًا على عقب فيكون املولو    مثاًل   كأبن سينا
 .(26)والبهااي (25)والعالمة اجمللسي (24)وا قق احللي (23)الدين الطوسي 

                            
فيلس  وف وطبي  ب وع  امل م  ن كب  ار فالس  فة اإلس  الن وأطب  ااهم ع  رف ابلش  يخ  (ن980/1037)أب  و عل  ي اب  ن س  ينا  (21)

ال   رايس ول    د ك أفش    نة ق    رب      ارى وت    وك هبم    ذان م    ن مؤلفات    ه املطبوع    ة: الق    انون ك الط    ب، والش    فاء، والنج    اة، 
 واالهارات والتنبيهات، واحلدو  ك الفلسفة واملنطق. أنظر املنجد ك األعالن.

طاافة أبو جعفر دمد بن احلسن بن علي الطوسي جليل ك أصحابنا، ثقة عني، من تالمذة ه يخنا أب و هو هيخ ال (22)
 ظرمح  ه هللا هت  ذيب األحك ان، واالستبص ار، والنهاي ة، واملفص ح ك اإلمام  ة وكث ري غريه ا. ول د )عب د هللا، ل ه كت ب منه ا 

ك النج ف األه رف و ف ن فيه ا  (ه  460)س نة بعد وفاة الشيخ الصدوق أبربع سنني وتوك  (ه 385) راسان سنة 
 .1068ب امليم ح 403ك  اره. أنظر رجاا النجاهي:  

كت ب معروف ة ك   ظرمح ه هللا ل ه  (ه  597/672)هو اخلواجة دمد بن دمد بن احلسن الطوسي نص ري املل ة وال دين  (23)
 ب ما أوله امليم.اب 300  6. أنظر رولات اجلنات: ج(جتريد العقااد)العقليات أههرها رسالة 

ك الفق   ه:  ظرمح  ه هللا ل  ه  (ه    757/884)ه  و أب  و العب  اس أمح   د ب  ن د  س ال   دين دم  د ب  ن فه   د األس  دي احلل  ي  (24)
مع روف  ظرمح ه هللا املهذب البارع إىل ه رح الن افع، وكت اب املقتص ر وه رح االره ا  وامل وجح احل اوي وكث ري غريه ا وق ربه 

 ابب ما أوله اهلمحة. 71  1خيم الطاهر. أنظر رولات اجلنات: جبكربالء املشرفة وسط بستان جنب امل
 ظرمح  ه هللا وه  و  (ه   1037)ه و دم  د ابق  ر ب  ن دم  د تق  ي ب  ن مقص  و  عل  ي املش  هور ابجمللس  ي ول  د أبص  فهان ع  ان  (25)

وال ذي يعت رب  (حب ار األن وار): ظرمح ه هللا عامل زاهد ورع صدق بورعه وتقواه مجيع معاصريه م ن العلم اء. أه هر أتليفات ه 
ه رح هت ذيب  (م الذ األخي ار)ه رح الك اك و (م رآة العق وا). وكت اب ظعل يهم الس الن  اارة معارف لعلون أه ل البي ت 

ك ليل  ة  ظرمح ه هللا ، وال وجيحة ك عل  م الرج اا وكث ري غريه  ا. ت وك (ه رح األربع  ني ح ديث)، و(االعتق ا ات)األحك ان و
 .(ه 1111)اا عان وعلى بعض األقو  (ه 1110)رمضان عان  27

ول   د ك  (ه    953/1013)ه   و الش   يخ هب   اء ال   دين دم   د ب   ن احلس   ني ب   ن عب   د الص   مد الع   املي احل   ارثي اهلم   داين  (26)
جن ب احلض رة الرل وية املقدس ة ل ه   ظعلي ه الس الن بعلب ك   لبن ان وت وك ك أص فهان و ف ن ك خراس ان مش هد الرل ا 
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وك احلقيقة إن وراء هذه األفكار املخططات الغربية أواًل. واثنياً: جهل حكان البال  
 اإلسالمية.

فالقضية ال تكمن ك حتديد النسل، وال ك احلد من تعد  الحوجات، بل املشكلة تكمن 
ت أن أرالي السو ان لو زرعت ابستثمار أمواا ك مولوع آخر، لقد قرأت ك أحد املقاال

  مليون 210الكويت لكانت هي لوحدها تكفي لكي تكون البال  العربية، واليت تعدا ها ظ
 ك حالة اكتفاء ذايت ك اجلانب الغذااي. (27)نسمة

يعين لو أن أرض السو ان زرعت بكاملها وكانت تكاليف زراعتها هي من األرابح اليت 
 لكويت فان الدوا العربية ستسجل اكتفاًء ذاتياً ك ضاا الحراعة.حتصل عليها ا

ولن حيتاجوا إىل استريا  ماليني األطنان من احلنطة والرز وأمثاا ذلك. لكن هل يسمح 
الغربيون هبذا؟ طبعاً ال، فهم أواًل جعلوا من السو ان بلداً فقرياً. اثنياً: ان معظم أرله صارت 

اثلثاً: ان ثروة الكويت املالية ولعت لصاحل منفعة الغربيني عرلًة للجفاف والتصحر، و 
وأصحاب رؤوس األمواا بطريقة وأخرى، ورابعاً: جعل االستعمار من البال  اإلسالمية سوقاً 
لتصريف منتجاته. هذا هو واقع ما يريده االستعمار وسيبقى  ومًا ينش ط فعاليته و سااسه 

 ومؤامراته لد املسلمني.
ءهم يدخلون إىل أذهان الناس ما يريد أن يتكلمه الغربيون ويوجهون أنظار كما ان عمال
 املسلمني إىل ذلك.

يذكر أحد الكتاب املصريني ك أحد كتبه: ان مصر ليست هلا القدرة على توفري الغذاء 
ألكثر من أربعني مليون نسمة لذا البد من سن  قانون حيد  مبقتضاه النسل! ويضيف 

مًا أن حكومة مصر قا رة على أتمني غذاء عشرة ماليني نسمة من طريق الكاتب قاااًل: عل
الثروة السمكية فقط فيما إذا أعدت برانضًا متكاماًل للصيد والابية. إال اهنا عملت خالف 

 ذلك؛ فلماذا ال يعطي حكان مصر إىل هذه املسألة أية أنية؟

                                                                             
ري، وع ني احلي اة ك التفس ري، واحلب ل املت ني، ومش رق الشمس ني، واملغ الة مؤلفات عديدة منها: الع روة ال وثقى ك التفس 

 وكتاب الكشكوا وكثري غريها. 
 حرف الباء. 204  1أنظر مراقد املعارف: ج

 نسمة. (مليون 300)ذكرت بعض االحصاايات أن البال  العربية وصل تعدا  سكاهنا إىل ما يحيد على  (27)
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 حتديد النسل واهلجرة اليهو ية

 
الن ان إسراايل تشجع كثريًا على تعد  الحوجات وزاي ة نسبة تنشر بعض وساال اإلع

الوال ات، وحنن نرى اجلهو  الكبرية والعمل املضين واملستمر الذي قامت   وتقون   به إسراايل 
واملنظمات اليهو ية لفسح اجملاا أمان اهلجرة اليهو ية من كل أحناء العامل إىل أرض فلسطني 

   واستغالا القدرة البشرية هلم.اإلسالمية من أجل مجع اليهو 
الصهاينة قاموا بدور كبري وبذلوا جهو ًا وأموااًل كثرية من أجل ممارسة الضغوط على 
احلكومات املختلفة ك أغلب بلدان العامل اليت تسكنها أقليات يهو ية؛ ومن هذه الدوا  وا 

ت تضطر إىل التهجري إسالمية. وكانت هجرة اليهو  مستمرة، حىت أن احلكومات أحياانً كان
القسري لليهو  من بلداهنم إىل فلسطني، وحاولوا بشىت الوساال إسكاهنم وتوفري مستلحمات 

 العمل هلم رغم صغر الرقعة اجلغرافية اليت متثلها إسراايل قياساً أبرالي البلدان اإلسالمية.
اسية    مل نر داوالت ك الدوا اإلسالمية   على اختالف أنظمتها وعقاادها السي

 كمحاوالت إسراايل الستقطاب اليهو  من كل العامل.
فإسراايل  ااماً حتاوا جتميع املحيد من اليهو  ك األرالي الفلسطينية ومل يقولوا ك يون ما 
اهنم ال ميكنهم استيعاب املحيد من املهاجرين اليهو  أو اهنم ميرون أبزمات غذااية وان عليهم 

ه األزمات اليت ميرون هبا، بينما حنن وبرغم من سعة أرالينا تقليل عد  السكان نتيجة هلذ
 وكثرة خرياتنا ندعي ذلك!!.
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 حتطيم القدرة البشرية

 
وخالفًا ملا تقون به إسراايل من بناء واستغالا للعامل البشري نرى أن حكومات بعض 

ية الضخمة غري البلدان اإلسالمية، بكل أراليها الشاسعة املاوكة، وبكل موار ها االقتصا 
املستغلة؛ تطالب هعوهبا وابستمرار بتحديد النسل وحتذر من  اطر االنفجار السكاين 
واألزمة الغذااية ا لية والعاملية، بل ان هذه احلكومات غالبًا ما تربر املشاكل االقتصا ية اليت 

البال  اإلسالمية يعاين منها البلد أبهنا نتيجة العبء الذي يشك له املهاجرون والوافدون من 
ورمبا أقل من  (28)  ابملااة20 10األخرى واليت ال تشكل ك أكثر حاالهتا نسبة تااوح بني ظ

ذلك بكثري من نسبة السكان األصليني للبلد وبداًل من أن تستغل هذه الطاقات البشرية 
هها الوجهة واالمكاانت الثقافية والعلمية والتقنية وتو ف ك خدمة اإلسالن واملسلمني بتوجي

 الصحيحة، نرى أن حكان البال  اإلسالمية يربزوهنا أبهنا أن املشاكل.
حنن مل نسمع أبن الكثرة السكانية ك البال  اإلسالمية ك األزمنة السابقة كانت ختلق 
أزمات أو اختالفات اقتصا ية للمجتمع ابلرغم من بدااية وساال العمل واالنتاج، بل كان 

 املهم ك تقوية اجلوانب املا ية واملعنوية لنهوض اجملتمع واز هاره وسيا ته. للعامل البشري  وره
ا ان يكونوا مغفلني أو اهنم و فوا لذا فان بعض املتحمسني لضرورة حتديد النسل إم

أنفسهم خلدمة الشرق والغرب وتربير املشاكل واملتاعب اليت يسببها هؤالء لإلنسانية بصورة 
 عامة وللبال  اإلسالمية بشكل أخص.

                            
 احدى الدوا العربية. نقالً عن أحد املسؤولني ك (28)
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 اخلالق يتكفل الرزق

 
 َوَما ِمْن َ ابٍَّة ِف األْرِض ِإاَل َبَلى هللاِ قاا سبحانه وتعاىل ك كتابه احلكيم: 

ِرْزقـَُها
(29). 

ُكمْ وك آية أخرى:  وََكأَيِ ْن ِمْن َ ابٍَّة الَ حَتِْمُل ِرْزقـََها هللاُ يـَْرزُقـَُها َوِإَّيَّ
(30). 

فنحن كمسلمني لدينا كامل االطمئنان من أنه تعاىل عندما خيلق اخللق يهيئ له 
انه تكف ل برزق كل  مستلحمات املعيشة والبقاء، وك اآليتني املتقدمتني يؤكد سبحانه وتعاىل

املخلوقات صغريها وكبريها، فال خياجلنا أي قلق يتعلق بقلة املوار  نسبة إىل زاي ة عد  
 .(31)«لكل ذي رمق قوت»: ظعليه السالن السكان، يقوا اإلمان أمري املؤمنني 

انظروا إىل النملة ك صغر جثتها، ولطافة هيئتها، ال »ك خطبة له:  ظعليه السالن ويقوا 
كا  تناا بلحظ البصر.. مكفوا برزقها، مرزوقة بوفقها، ال يغفلها املنان وال حيرمها الداين، ت

 . (32)«ولو ك الصفا اليابس، واحلجر اجلامس
 .(33)«عياله اخلالاق لمن أرزاقهم وقدر أقواهتم»: ظعليه السالن وك خطبة أخرى يقوا 

 
 شاهد َغري

 (34)د مجع دصوا القمح كان يتأمل ك صربةيروي أحد الفضالء انه ك أحد األاين وبع
القمح فرأى زنبورًا يقاب من الصربة فيلتقط حبة القمح مث ياك الصربة وبعد حلظة أييت مرة 

 أخرى فيلتقط حبة أخرى ويغا ر الصربة.

                            
 .6سورة هو :  (29)
 .60سورة العنكبوت:  (30)
 .8ح 52اجمللس  320األمايل للشيخ الصدوق:   (31)
 .185هنج البالغة: اخلطبة  (32)
 .91هنج البالغة: اخلطبة  (33)
 الصربة هي الكومة من احلنطة اجملتمعة ك مكان واحد. (34)
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وألن هذه العملية تكررت أمامه لفتتت انتباهه وبدافع من حب االستطالع قان مبراقبة 
ة الحنبور لريى سر ه ذا األمر وعندما طار الحنبور من الصربة اتبعه مراقبًا له فرآه يقاب من قرب 

عمياء تفتح منقارها فيضع الحنبور احلبة فيه لتأكله هذه القربة، وهكذا كان الحنبور يكرر 
 إطعامها.

حىت هذه القربة العمياء تكفل هللا سبحانه وتعاىل برزقها واطعامها وسخر هلا كاانًا ليس من 
سها الهباعها! فهل خيلق الرزاق الكرمي سبحانه عبا ه بين البشر  ون أن يقدر معهم ما جن

 كبرياً..  يصلحهم وما تتقو ن به حياهتم ومعيشتهم؟ تعاىل هللا عن ذلك علواً 
 
 

 ال هزمة غذائية
 

صحيح أن هناك ك بعض بقاع العامل من يتضورون جوعًا وفقرًا ولكن مقابل أولئك كم 
 ملتخمة ك بقاع أخرى؟هي البطون ا

نسمع كثريًا ان البلدان املصدرة للحبوب واملنتجات الغذااية تلجأ بني آونة وأخرى إىل 
إلقاء آالف األطنان من ا اصيل واحلبوب ك البحر أو تتلفها أبساليب أخرى، لتالك هبوط 

تحقيق األرابح أسعارها، وتعمل هبذا االجتاه لرفع أسعارها على املستور ين واملستهلكني، ل
التجارية الطاالة عرب طرق ال أخالقية وال إنسانية إطالقاً، حىت ان بعض االحصاايات تؤكد 
ان ما يتلف وحيتكر من احلبوب لرفع األسعار يسد النقص الغذااي احلاصل ك كثري من 

وما الدوا االفريقية. اذن فليس اخللل ك نقص الثروات أو قلة االنتاج. بل ك سوء التوزيع 
يقون به األقوايء من افااس للضعفاء، أو ما ميارسونه من لغوط البقاء املاليني تعيش ك فقر 

 مدقع، ليصدروا هلم اسلحة الدمار واملخدرات ابمثان ابهظة خيالية.
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 اخللل ِف احلكومات
 

بعض االحصاايات تشري إىل أن القوى الكبرية ارسلت إىل العامل الثالث من عان 
  ألف 11ألف  مدفع وظ 20ألف صاروخ أرض   جو وظ 27ن  1989عان  إىل 1981ظ

  ابخرة حربية، وبلغ ضموع وار ات هذه الدوا من 540  طاارة حربية وظ3200 اببة وظ
  مليار  والر، وان أوراب وحدها تصرف على اليهو  3500مبيعات األسلحة ك عان واحد ظ

   مليار  والر سنوايً. 100ظ
ضخمة لو استغلت استغالالً صحيحاً ووجهت ك الوجهة اليت ختدن البشرية هذه املبالغ ال

 هل كان سيبقى بؤس وفقر ك هذا العامل؟
وهل كانت احلكومات تسعى جاهدة للاويج لتحديد النسل هبذه االعذار الواهية؟ من 
الطبيعي إذا كانت غالبية الوار ات واألمواا تذهب إىل جيوب احلكان وخحاانت القوى 

لكربى ويدس احلاكم أنفه ك كل صغرية وكبرية، وحيد  األعماا والتصرفات البسيطة، ويرسم ا
حدو  املساحة اليت يتحرك لمنها املواطن، بل وحيد  حىت عد  الغرف ك املسكن، ونوع 
البناء، فحتمًا   واحلالة كهذه   ستعيش الشعوب حالة من الفقر واللهاث وراء لقمة العيش 

كل اليت زج ها حكان اجلور والسالطني املستبدون، الذين ال يهمهم سوى وسط هذه املشا 
خدمة أسيا هم، وإرلاء غرورهم وطموحاهتم مهما كانت التضحيات، وهم على أمت 

 االستعدا  الختالق هىت احلجج والتربيرات لتمرير  ططاهتم.
 املثل السيئ للقمع

لبيعة من الناس البنه يحيد. أصدر ذكر ان معاوية بن أيب سفيان عندما أرا  أن أيخذ ا
أمرًا أبن يتهيأ عد  من اجلنو  ليقف كل واحد منهم على رأس أحد املستمعني خلطابه. 

 وأمرهم إذا رأوا أحداً من املستمعني اعاض عليهم فلهم احلق ان يضربوا عنقه ابلسيف.
 د لبيعة يحيد.وك نفس اليون قاا معاوية ألحد اخلطباء: اصعد املنرب وحتدث عن التأيي

هذا اخلطيب كان خبيثاً ماكراً فصعد املنرب وقاا ثالث مجل فقط، أوجح فيها ولىب غرض 
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 معاوية فقاا: 
 هذا أمري املؤمنني وأهار إىل معاوية.

 فان هلك فهذا وأهار إىل يحيد.
 ومن أىب فهذا وأهار إىل السيف.

 .(35)فقاا له معاوية: اجلس فأنت سيد اخلطباء
 

 يرسياسة التب 
 

وبسبب سن قانون إصالح األرالي الذي هر ع خلدمة  (36)ك أاين عبد الكرمي قاسم
منافع الغرب ك العراق، حدث نقص كبري ك املوا  الغذااية، ومن مجلة تلك املوا  اليت صار 
من الصعب احلصوا عليها البيض، حيث صار يباع ك ا الت ابلبطاقة ونقاسي ك سبيل 

من املعاانة، فذهب هخص إىل عبد الكرمي قاسم وقاا له: إنك قد  احلصوا عليه الكثري
 مرت الحراعة والثروة احليوانية ةصالحك الحراعي هذا، وخري  ليل على ذلك ان كل املوا  
الغذااية ومنها البيض أصاهبا نقص هديد، إال أن عبد الكرمي قاسم   ولكي ال توج ه لربة إىل 

ك النقص احلاصل ابملوا  الغذااية األولية وأجابه قاااًل: ان ما يسمى ةصالحاته   جتاهل ذل
األمر على عكس ما تدعي فمنذ أن أُعلن قانون إصالح األرالي ك العراق فإن الناس 
أخذوا يشاون املوا  الغذااية ألعاف ما كانوا يشاونه ك السابق، وهم ال يحالون كذلك. وان 

يشاوهنا بكثرة، وان نقص البيض الذي تدعيه قد جاء  البيض من مجلة تلك املوا  اليت صاروا
 من هنا!!. 

نعم، كل هذه األمور هي بسبب أوامر الغرب اليت وجهت إىل البلدان اإلسالمية عن 
طريق خدامهم ك املنطقة إلغراقهم ابملشاكل اجلانبية وزرع االحباط ك نفوسهم، وان الشاهد 

                            
 .352   3الكامل: ج (35)
وأط  اح ابمللكي  ة قض  ى علي  ه  (ن1958)ل  ابط عراق  ي ق  ا  انق  الب ع  ان  (ن1963   1914)س  م عب  د الك  رمي قا (36)

 عبد السالن عارف ك انقالب عسكري.
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مل يتمكنوا من الوقوف بوجه  (37)ماليني نسمة  210على هذه األوامر هو أن العرب هم ظ
   ماليني يهو ي.3 ويلة إسراايل اليت ال تحيد نفوسها على ظ

 
 

 خيوط احلل
 

 لذا ومن أجل التخلص من هذه املشاكل جيب ما يلي:
أن تسو  احلرية ربوع البلدان اإلسالمية، حىت تدخل اآلراء حبرية وأمان ميدان  هواًل:

املناقشة وطرح اآلراء من مساال الناس املهمة، فان الرسوا واألامة  السياسة، وتصبح مسألة
ظسالن هللا عليهم  صرفوا وقتًا طوياًل ك دا ثة ومناقشة الناس حىت اجلهاا وعب ا  األواثن 
منهم، علمًا أبن  توجيه أمة إىل الطريق الصحيح يكلف اإلنسان املشقة والعناء وقد يصرف 

ًا طوياًل قد يكون بقدر عمر اإلنسان نفسه. وملا كان الشخص اإلنسان املؤمن لذلك وقت
  30 20الذي يريد أن حيصل على هها ة الدكتوراة البد له أن يبذا جهداً ملدة تااوح بني ظ
 سنة وهو فر  واحدة، فكيف إذا أر ان أن نعلم أمة أبكملها وحنن مطالبون بتعليمها.

عة واالكتفاء الذايت وفسح اجملاا أمامها وتسهيل احلث حنو العمل والحراعة والصنا واثنياً:
 عقباهتا.

إذا سعينا لذلك فإن أكثر مشاكلنا االجتماعية والابوية والعسكرية والسياسية سوف 
 تصل إىل احلل.

ومن  ون ذلك فال معىن لالنفراج وارتفاع األزمات انه قانون كوين ومساوي ثبت ابلتجربة 
 وهي خري برهان.

َوَمْن َهْبَرَض َبْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُك َمِعيَشًة والنقل قاا تعاىل:  فضاًل عن العقل
َضْنكاً 

(38). 

                            
 مليون نسمة. (300)حسب بعض االحصاءات احلديثة بلغ عد  سكان الوطن العريب  (37)
 .124سورة طه:  (38)
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اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد املعصية، وصدق النية وعرفان احلرمة.. وتفض ل على 
علماانا ابلحهد والنصيحة، وعلى املتعل مني ابجلهد والرغبة، وعلى املستمعني ابالتباع واملوعظة، 

على مرلى املسلمني ابلشفاء والراحة، وعلى مواتهم ابلرأفة والر محة، وعلى مشاخينا ابلوقار و 
والسكينة وعلى الشباب ابالانبة والتوبة، وعلى النساء ابحلياء والعفة، وعلى األغنياء ابلتوالع 

 .(39)والسعة وعلى الفقراء ابلصرب والقناعة

                            
 .ظعليه السالن عن اإلمان املهدي  29الفصل  281نظر مصباح الكفعمي:  ا (39)
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 من هدي القرآن احلكيم
 اإلسالن واإلجناب

َوهللُا َجَعَل َلُكْم ِمْن َهنُفِسُكْم َهْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َهْزَواِجُكْم بَِننَي قاا تعاىل: 
َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمْن الطَّيِ َباِت َهفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت هللِا ُهْم َيْكُفُرونَ 

(40).  
ٌر ِبْنَد رَبِ َه اْلَماُي َواْلبَـُنوَن وقاا سبحانه:  نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

ٌر َهَمالً  ثـََواِبً َوَخيـْ
 .(41ظ
َفاُكْم ِِبْلَبِننَي وقاا عحوجل:  َْ َر َهَحُدُهْم ِبَا  َهِم اَّتَََّذ ِمَّا ََيُْلُق بـََناٍت َوَه َوِإَذا ُبشِ 

لَّ َوْجُهُك ُمْسَو  اً َوُهَو َكِظيمٌ َضَرَب لِلرَّْْحَِن َمَثالً ظَ 
(42) . 

ََّي َهيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ال تـُْلِهُكْم َهْمَواُلُكْم َوال َهْوال ُُكْم َبْن ِذْكِر هللِا وقاا جل وعال: 
َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَه فَأُولَِيَه ُهُم اخْلَاِسُرونَ 

(43). 
 

 اإلسالن والحواج
وا اأَلََّيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِبَبا ُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا َوَهْنِكحُ وقاا تعاىل: 

فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم هللاُ ِمْن َفْضِلكِ 
(44). 

َهاوقاا سبحانه:  َوِمْن َءاََّيتِِك َهْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َهنـُْفِسُكْم َهْزَواجاً لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ
(45). 

َقْد َهْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قـَْبِلَه َوَجَعْلَنا هَلُْم َهْزَواجاً َوُذر ِيَّةً َولَ وقاا عحوجل: 
(46). 

                            
 .72سورة النحل:  (40)
 .  46سورة الكهف:  (41)
 .17ـ  16سورة الحخرف:  (42)
 .9سورة املنافقون:  (43)
 .32سورة النور:  (44)
 .21سورة الرون:  (45)
 .38سورة الرعد:  (46)
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َوِإْن ِخْفُتْم َهال  تـُْقِسُطوا ِف اْليَـَتاَمى فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن  وقاا جل وعال:
َواِحَدةً النِ َساِء َمثْـََن َوُثالَث َورَُِبَع فَِإْن ِخْفُتْم َهال  تـَْعِدُلوا فَـ 

(47). 
 
 

 من هدي السنة املطهرة
 املرأة الولو 

إن خري نسااكم الولو  الو و  العفيفة العحيحة ك »: ظصلى هللا عليه وآله قاا رسوا هللا 
 .(48)«أهلها الذليلة مع بعلها املتربجة مع زوجها احلصان على غريه

ا حسناء مجيلة عاقراً، فإين  تحوجوا بكرًا ولو ًا وال تحوجو »: ظصلى هللا عليه وآله وقاا 
 . (49)«أابهي بكم األمم يون القيامة

النفساء تبعث من قربها بغري حساب ألهنا ماتت ك »: ظعليه السالن وقاا أبو عبد هللا 
 .(50)«غم نفاسها

النفساء جيرها ولدها يون القيامة بسرره إىل »: ظصلى هللا عليه وآله وقاا رسوا هللا 
 .(51)«اجلنة

 با ةالحواج ع
من تحوج فقد أحرز نصف  ينه، فليتق هللا ك »: ظصلى هللا عليه وآله قاا رسوا هللا 

 .(52)«النصف الثاين
ركعتني يصليهما متحوج أفضل من سبعني ركعة »: ظعليه السالن وقاا اإلمان الصا ق 

                            
 .3سورة النساء:  (47)
 .2ح 6ب 14  14وساال الشيعة: ج (48)
 .1ح 16ب 33  14وساال الشيعة: ج (49)
 .3ح 3ب 107  101حبار األنوار: ج (50)
 .10ح 17ب 117  79حبار األنوار: ج (51)
 .  43ابب النكاح ح 289  3غوايل اللئايل: ج (52)
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 .(53)«يصليهما غري متحوج
املصاهرة آية دكمة وال سنة لو مل يكن ك املناكحة و »: ظعليه السالن وقاا اإلمان الرلا 

متبعة وال أثر مستفيض، لكان فيما جعل هللا به من بر القريب وتقريب البعيد وأتليف 
القلوب وتشبيك احلقوق وتكثري العد  وتوفري الولد لنوااب الدهر وحوا ث األمور، ما يرغب 

 .(54)«ريبك  ونه العاقل اللبيب وسارع إليه املوفق املصيب وحير  عليه األ يب األ
 فضل األوال  وتربيتهم

ما سألت ريب ولداً  وهللا،»: ظعليه السالن وقاا اإلمان علي بن أيب طالب أمري املؤمنني 
نضري الوجه وال سألت ولداً حسن القامة، ولكن سألت ريب ولداً مطيعني هلل حاافني وجلني 

 .(55)«منه حىت إذا نظرت إليه وهو مطيع هلل قرت به عيين
البنات حسنات والبنون نعمة واحلسنات يثاب »: ظعليه السالن ان الصا ق وقاا اإلم

 .(56)«عليها والنعمة يسأا عنها
إن هللا تبارك وتعاىل إذا أرا  بعبد خريًا مل ميته حىت »: ظعليه السالن وقاا اإلمان الرلا 

 .(57)«يريه اخللف
 التكاثر والسنة

ا ثالث بنات أو ثالث أخوات وجبت من عا»: ظصلى هللا عليه وآله وقاا رسوا هللا 
 .(58)«له اجلنة

 .(59)«من عاا ابنتني أو ثالاثً كان معي ك اجلنة»: ظصلى هللا عليه وآله وقاا 
من عاا ثالث بنات، يعطى ثالث رولات من رايض »: ظصلى هللا عليه وآله وقاا 

                            
 ثواب صالة املتحوج. 40ثواب األعماا:   (53)
 .77ابب النكاح ح 297  3غوايل اللئايل: ج (54)
 مامتهما. ابب إمامة السبطني فصل ك االستدالا على إ 380  3املناقب: ج (55)
 ثواب اب البنات. 201ثواب األعماا:   (56)
 ك فضل األوال . 219مكارن األخالق:   (57)
 .10ح 6  6الكاك: ج (58)
 .17701ح 3ب 115  15مستدرك الوساال: ج (59)
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 .(60)«اجلنة كل رولة أوسع من الدنيا وما فيها
 البساطة ك نفقات الحواج

الفرش  ظصلى هللا عليه وآله ذكر رسوا هللا »عن جابر بن عبد هللا األنصاري قاا: 
 .(61)«فقاا: فراٌش للرجل وفراٌش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان

اي عيسى! املاا ماا هللا، جعله »لعيسى بن موسى:  ظعليه السالن وقاا اإلمان الصا ق 
قصدًا ويشربوا منه قصدًا ويلبسوا منه قصدًا وينكحوا و ااع عند خلقه وأمرهم أن أيكلوا منه 

منه قصداً ويركبوا منه قصداً ويعو وا مبا سوى ذلك على فقراء املؤمنني، فمن تعدى ذلك كان 
ما أكله حرامًا وما هرب منه حرامًا وما لبسه منه حرامًا وما نكحه منه حرامًا وما ركبه منه 

 .(62)«حراماً 
لينفق الرجل »: ظعليه السالن فيما رواه عن أبيه  يه السالن ظعلوقاا اإلمان الباقر 

ن منه فضالً آلخرته..  .(63)«ابلقصد وبلغة الكفاف ويقد 
أنعم الناس عيشًا من منحه هللا سبحانه »قاا:  ظعليه السالن عن اإلمان أمري املؤمنني 

 .(64)«القناعة وأصلح له زوجه
جتعل أكرب ن ك أبهلك وولدك فاهنم إن ال »قاا:  ظعليه السالن عن أمري املؤمنني 

يكونوا أولياء هللا سبحانه فان هللا ال يضيع وليه وإن يكونوا أعداء هللا فما ن ك أبعداء 
 .(65)«هللا

                            
 .17703ح 3ب 115  15مستدرك الوساال: ج (60)
 .112ابب الثالثة ح 121اخلصاا:   (61)
 .14720ح 19ب 52  13مستدرك الوساال: ج (62)
 .1ابب فضل القصد ح 52  4الكاك: ج (63)
 .9284الفصل األوا ك الحوج والحوجة ح 405غرر احلكم و رر الكلم:   (64)
 .9280الفصل األوا ك الحوج والحوجة ح  405غرر احلكم و رر الكلم:   (65)
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