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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 َخَلَق  َوِمْن آََيتِِه َأنْ 

 َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواجاً 
َها   لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحَةً   َوَجَعَل بـَيـْ
 

 صدق هللا العلي العظيم 
  

 20سورة الروم: 
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل..

 ا األمة اإلسالمية..واملشكالت الكبرية اليت تعيشه
 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض..

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع..
واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان مفـــاهيم اإلســـالم ومبادةـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم 

تــه وتتــمخل مباهــرة ك حــل مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك اإلنســان ك كــل هــجونه وجحةيــات حيا
 احلرية واألمن والسالم وك كل جوانب احلياة..

والــتعطا الشــميم إىل إعــادة الــروة اإلســالمية األيــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة المينيـــة 
بل احلّيةف وبث الوعي الفكري والسياسي ك أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتق

 املشرق أبهماب اجلفون وذرف العيون ومسالت األانمل..
كــل ذلــك دفــع املجسســة ألن تقــوم ةعــماد ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 
ألقاها مساحة املرجع الميين األعلى آية هللا العظمى السيم حممم احلسيين الشريازي )قـم  سـر  

  هــجون احليـــاة الفرديــة واالجتماعيـــةف وقمنـــا الشــري يف ك وـــروف وأزمنــة حتلفـــةف حــو  حتلـــ
بطباعتهــا مســانة منـــا ك نشــر الــوعي اإلســـالميف وســّماً لــبعض الفـــرا  العقاةــمي واألخالقـــي 

 ألبناء املسلمني من أجل غٍم أفضل ومستقبل ضيم..
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القاةل:

 َيِن َولِيُنِذرُوا قَ ْوم ُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُونَ لِيَ تَ َفقَُّهوا يف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أيــل عقالةــي عــام يرهــمان إىل وجــوب التفقــه ك الــمين وانــ ار األمــةف ووجــوب 

                                                        

 .122سورة التوبة:  يف1)
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 رجوع اجلاهل إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كل مواقفه وهجونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ فَ َبشِ   ْر ِببَ  ا   ُالَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَي فَ يَ تَِّبُع  وَن َهْحَس  َنُك ُهولَيِ  َه الَّ  ِذيَن َه  َداُهُم هللا
األَْلَبابِ  اَوُهولَِيَه ُهْم ُهوُلو 

(2). 
إن مجلفات مساحة آية هللا العظمـى السـيم حممـم احلسـيين الشـريازي )قـم  سـر  الشـري يف 

 تتسم بـ:
 أبعاد اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساً لشمولية اإلسالم..التنوّع والشمولية ألهم  هواًل:

فقــم أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك هــت علــوم اإلســالم املاتلفــةف 
بمءاً من موسوعة الفقه اليت جتـاوزت ـ حـت ا ن ـ املاةـة وانيمسـني ضلـماًف حيـث تعـم إىل اليـوم 

ــــة مــــ روراً بعلــــوم احلــــميث والتفســــري والكــــالم واأليــــو  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتماللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــاد واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـاةر العلـــوم احلمي ـــة األخـــر .. وانتهـــاًء ابلكتـــب 

 يف مجلفاً.1500املتوسطة والصغرية اليت تتناو  حتل  املواليع واليت قم تتجاوز مبجموعها الـ)
 ن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار.األيالة حيث إهنا تتمحور حو  القرآ اثنياً:
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العامل املعاير. اثلثاً:
التحمث بلغة علميـة ريـينة ك كتاابتـه لـ وي االختصـاا كــ)األيو يف و)القـانونيف  رابعاً:

اهرييـــة وبشـــواهم مـــن مواقـــع و)البيـــعيف وغريهـــاف وبلغـــة والـــحة يفهمهـــا اجلميـــع ك كتاابتـــه اجلم
 احلياة.

هــ ا ونظــراً ملــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــرية ك نشــر مفــاهيم اإلســالم األيــيلة قمنــا بطبــع 
ونشــر هــ   السلســلة القيمــة مــن ا الـــرات اإلســالمية لســماحة املرجــع الراحــل والــيت تقـــارب 

عقـــود مـــن الـــحمن ك  التســـعة آالف حمالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــم تتجـــاوز األربعـــة
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوىل العلي القمير أن يوفقنا إلعماد ونشـر مـا يتواجـم منهـاف وأمـالً ابلسـعي مـن 
أجـــل لصـــيل املفقـــود منهـــا وإخراجـــه إىل النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــا  سلســـلة إســـالمية كاملـــة 

قضــــاَي االجتماعيـــة والسياســــية وحتصـــرة تنقـــل إىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــا  حتلـــ  ال

                                                        

 .18-17سورة الحمر:  يف2)
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 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر 
 شوران 13/  6080بريوت لبنان ص ب 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمم هلل رب العـاملنيف والصـالة والسـالم علـى نبينـا حممـم وآلـه الطيبـني الطـاهرينف واللعنـة 
 مة على أعماةهم أمجعني إىل قيام يوم المين.الماة

 
 

 الزواج ضرورة
 

َوَلَقْد َهْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَه َوَجَعْلَنا ََلُْم َهْزَواجاً َوُذر ِيَّةً قا  هللا تعاىل: 
(3). 

 طلب مين بعض اإلخوة من الشباب املجمنني أن ألمث هلم عن الحواج ك اإلسالم.
بـــم مـــن ذكـــر مقممـــة حـــو  هـــ ا املولـــوعف لـــرب ســـاةل يســـأ  ملـــاذا ك بمايـــة احلـــميث ال

 الحواج؟!
اجلـــواب: أنـــه مـــا مـــن هـــيء ك الكـــون إال وإلتـــاج إىل مكّملـــهف واإلنســـان حمـــا  بقـــوانني 
الطبيعــة )البيئــةيف ـ الســنن الكونيــة ـ ولــيق اــارج عــن قوانينهــا فهــو ك تفاعــل مســتمر وداةــب 

جهتهـا ورـري معهـا وفـق قوانينهـا وسـننها التكوينيـةف معهاف حيث يتكي  معها أينمـا اجتهـت و 
حت أنه ليق ك وسعه ان خيال  أنظمتها قيم أمنلةف فللطبيعـة بُعـمان تكوينيـان يشـّم بعضـهما 

 بعضاً وه ان البعمان التكوينيان نا الحوجية العامة..!
 ون كّله..أجل إن الطبيعة قاةمة على أسا  مبمأ الحوجية العامةف ه ا املبمأ ميأل الك

لقــم أتبــت العلـــم أخــرياً أن كـــل مــا ك الكـــون مــن كاةنـــات ذضــع لقـــانون الحوجيــةف وهـــ   
ُس ْبَحاَن الَّ ِذي َللَ َق األْزَواَج ُكلََّه ا قرانيف حيث قا  تعاىل:  14احلقيقة كشفها القرآن قبل )

                                                        

 .38سورة الرعم:  يف3)
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هَنْ ُفِسِهْم َوِِمَّا الَ يَ ْعَلُمونَ ِمَّا تُ ْنِبُت األْرُض َوِمْن 
َوَلَلْقَناُكْم َهْزَواجاً وقا  سبحانه:( 4)

(5). 
وكمــا أن الحوجيــة جتـــري ك النبــات واحليـــوان كــ لك جتــري ك اإلنســـانف إلــافة إىل العـــوامل 

 األخر  اليت ال يعرف عنها اإلنسان أي هيء..!
ِ َلَعلَُّك ْم تَ ذَ ففي آية أخر  يقو  احلـق تعـاىل:  َْ كَُّرونَ َوِم ْن ُك لِ  َش ْيَخ َلَلْقنَ ا َزْوَج 

(6) .
ِ وك آية أخر :  َْ ِ ا ْ نَ   َْ َوِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَج 

وهكـ ا بقيـة ا َيت حيـث  (7)
 إهنا جتري ضر  ه ا السياق من ا َيت اليت ذكرانها.

إذنف كـــل هــــيء ك الطبيعــــة خالــــع هلــــ ا املبـــمأ وهــــو الحوجيــــةف ومبــــا أن اإلنســــان حمكــــوم 
ال مفـر وال مهـرب مـن الـحواجف وإال فاملأسـاة تكـس هـيئاً فشـيئاً حـت تصـل كمـا ابلطبيعة. إذن ف

 يقو  علماء النفق إىل حمطة اجلنون.
 

 طرق إشباع الغريزة
إن ك اإلنســـان غريـــحة تســـمى غريـــحة اجلـــنقف وهـــي مـــن أقـــو  الغراةـــح وأهـــمها كمـــا يقـــو  

 باع واملمارسة!!ب لك بعض العلماء وهي تلح دوماً على اإلنسان أو ياحبها ابإله
 والسجا  ال ي يعالنا هو: كي  ميكن لإلنسان أن يشبع تلك الغريحة وعن أي طريق؟

 فنقو : أمامنا تالتة طرق للتعامل مع الغريحة اجلنسية وهي:
 الحواج الطبيعي. :1
 الكبت. :2
 التحّلل اجلنسي. :3

سـية يكمـن ك الـحواج  ومن املعلوم أن الطريق الصحيح والسليم لتلبيـة حاجـة اإلنسـان اجلن
ألن الكبـــت يـــجدي إىل األمـــرام اجلنســـية والتفكـــك ك اطتمـــعف وهـــ ا ابلضـــبط مـــا وقـــع فيـــه 
الغرب حت أهلك احلرث والنسلف ومن أجل ذلك أكمت الشـريعة اإلسـالمية السـمحاء علـى 

                                                        

 .36سورة يق:  يف4)
 .8رة النبأ: سو  يف5)
 .49سورة ال ارَيت:  يف6)
 .3سورة الرعم:  يف7)
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 الحواج املبكر واعتسته احلل األكمل والسريع للمشكلة اجلنسية.
ََ ِم ْن ريعة قـو  هللا تعـاىل: ومن مجلـة مـا جـاء ك الشـ َوَهْنِكُح وا األَاَم ى ِم ْنُكْم َوالِلَّ احِلِ

ِبَبا ُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقَراخ يُ ْغِنِهُم هللاُ ِمْن َفْضِلِك َوهللاُ َواِسٌع َبِليمٌ 
(8). 

َهاَوِمْن آَاتِِك َهْن َلَلَق َلُكْم ِمْن َهنْ ُفِسُكْم َهزْ وقوله تعاىل:  َواجاً لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
(9). 

مـــا بـــين ك اإلســـالم بنـــاء أحـــب إىل هللا »: )يـــلى هللا عليـــه وآلـــهيفوقـــو  الرســـو  األعظـــم 
 . (10)«عحوجل وأعح من التحويج
.. ولــو مل يكــن ك املناكحــة واملصــاهرة آيــة »أنــه قــا :  )عليــه الســالميفوعــن اإلمــام الرلــا 

ما جعل هللا فيها من بر القريب وأتل  البعيـمف مـا رغـب حمكمة منحلة وال سنة متبعةف لكان في
 .(11)«فيه العاقل اللبيب وسارع إليه املوفق املصيب..

ول ا فان الحواج هو الطريق املنطقي الصـحيح حلـل هـ   املشـكلة العويصـة الـيت يعـا  منهـا 
البلـمان أغلب الشباب ك الوقت احلالرف ومن العجيب ما ي كر ك ه ا اطا ف أنه ك بعـض 

ححابً سرَيً أراد أن يريب ضموعات إرهابية من الشبابف فكان أو  هـرو  االنتمـاء إليـه هـو أن 
ال يكون ذلك الشاب متحوجاً  ألن العحوبة أرلـية مسـاعمة علـى منـو اال ـراف النفسـي وامليـل 

 إىل اإلرهاب والرعب.
لينا نعا  مـن مشـكلة اإلعـرام وك ضتمعاتنا اليوم وبسبب أتتري ال قافة الغربية وقوانينها ع

 عن الحواج.

                                                        

 .32سورة النور:  يف8)
 .21سورة الروم:  يف9)
 .16345ة 1ب 152ا 14مستمرو وساةل الشيعة: ج يف10)
 .3الفصل  8ب 206مكارم األخالق: ا يف11)
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 مشكلة املهور

 
مـن األمـور الـيت تقـ  عقبـة ك طريـق الـحواج هـو ارتفـاع املهـورف وقـم جـاء ك الـرواَيت عــن 

ذم املهـــور الحاةـــمة ومـــمة قلتهـــا ك ـــري  وأةمـــة اهلـــم   )يـــلى هللا عليـــه وآلـــهيفالرســـو  األعظـــم 
أفضـــل نســـاء أمـــيت أيـــبحهن وجهـــاً »انـــه قـــا :  هيف)يـــلى هللا عليـــه وآلـــجـــماً. فعـــن رســـو  هللا 

 .(12)«وأقلهن مهراً 
.. فأمــا هــجم املــرأة فك ــرة مهرهــا وعقــوق »أنــه قــا :  )عليــه الســالميفوعــن اإلمــام الصــادق 

كمـــا أن بعـــض مـــا إلـــمث ك معظـــم الـــبالد اإلســـالمية مـــن مشـــاكل عاةـــم إىل   (13)«زوجهـــا.. 
لـ ي حـث عليــه الكتـاب والســنة. فمـ اًلف أحيــاانً ارتفـاع املهـورف والــ ي بـمور  مينــع مـن الــحواج ا

تـر  الشـاب انياطـب للبنـت رالـياً والبنــت وا ابء واألمهـات مـن الطـرفني كلهـم رالــونف    
أحم كبار العاةلة م الً فيمنع الحواج أو يعرقلهف بسبب بعـض الطلبـات والتوقعـات الحاةـمةف ومـع 

آراةهمف ولكن وفق الضوابط الشرعية الـيت سـّنها أننا نقو  ابحاام هجالء ولرورة االستماع إىل 
هللا ســـبحانه وتعـــاىل  ألن املســـلم رـــب أن يســـمع مـــا يقولـــه هللا ســـبحانه وتعـــاىلف ال مـــا يقولـــه 

 ا خرون  ألنه يتبع أحكام هللا تعاىل ك كل أمور .
 واليـومف وبسـبب الشـرو  الـيت متلـى ـ مـن قبـل حـت غـري الحوجـة والــحوج ـ أحيـاانًف نــر  أن
آالفاً من الشباب والشاابت مل يتمكنوا من الحواج  وذلك بسبب ما ولع أمامهم مـن عقبـات 
ومتاعب ك ه ا الطريقف ومـن أنهـا كمـا قلنـا غـالء املهـورف وتعـمد املتطلبـات اإللـافية كشـراء 
الوسـاةل والتجهيــح وتـوفري األوث ووليمــة الـحواج.. وغريهــاف مـن األمــور الـيت لــو  دون تســهيل 

ة الـــحواج  وهلـــ ا يظــل كـــل مـــن الشـــاب والشــابة يعانيـــان مـــن تعــب نفســـي وعقـــم خايـــة مســأل
وأمــــرام هــــتف مل تنشــــأ منهمــــا ابنيصــــوا بــــل مــــن غرينــــا. ونتيجــــة ذلــــك سيفشــــل الــــحواج 
مسـتقباًلف وإذا كـاان غــري متـمينني فســوف ينجرفـان  ــو الفسـاد ـ والعيــاذ ابهلل ـ خصويــاً وان 

 م ل ه   األجواء.الشيطان يهمح ابإلغواء وتلويث 

                                                        

 .4ابب خري النساء ة 324ا 5الكاك: ج يف12)
 .4912در ةابب النوا 556ا 3من ال إلضر  الفقيه: ج يف13)
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ك أمـر بناتــهف  )عليـه الســالميفقـا  علـي بــن مهـحَير: كتــب علـي بــن أسـبا  إىل أيب جعفــر 
فهمــت مــا ذكــرت مــن أمــر »: )عليــه الســالميفأنــه ال رــم أحــماً م لــهف فكتــب إليــه أبــو جعفــر 

)يــلى هللا بناتــكف وأنــك ال جتــم أحــماً م لــكف فــال تنظــر ك ذلــك يرمحــك هللاف فــ ن رســو  هللا 
قــا : إذا جــاءكم مــن ترلــون خلقــه ودينــه فحوجــو ف إالّ تفعلــوا ذلــك تكــن فتنــة ك  ليــه وآلــهيفع

 .(14)«األرم وفساد كبري
فشـــر  اإلســـالم األساســـي ك الـــحواج )انيلـــق والـــمينيف ولـــيق مـــن الصـــحيح تعقيـــم هـــ   

 املسألة أك ر من الالزم فه   سنة احلياةف وه   الفطرة اليت فطران هللا عليها.
مشـــاكل الـــحواج مل تكـــن ســـارية ك اطتمعـــات اإلســـالمية الســـابقة  ـــ ا الشـــكل  إن مجيـــع

والتعقيمف ولو سألنا الكبار والطاعنني ك السـن مـن ا ابء واألجـماد ألجـابوان ابإلرـاب وأيـموا 
هــــ ا الكــــالمف ولكــــن عنــــمما جــــاء املســــتعمرون ودخلــــوا الــــبالد اإلســــالمية زرعــــوا هــــ   العقــــم 

 اإلسالمي وب وا ه   األفكار الفاسمة.واملشاكل ك اطتمع 

                                                        

 .10ة 33ب 396ا 7هت يب األحكام: ج يف14)
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 قِلص بن الزواج

 
إلــــث أيـــحابه علــــى الـــحواج ويســــأهلمف هـــل هــــم  )يـــلى هللا عليــــه وآلـــهيفكـــان رســــو  هللا 

 متحوجون أم ال؟
إحــم  وعشــرين غــحوة  )يــلى هللا عليــه وآلــهيففعــن جــابر بــن عبــم هللا قــا : غــحا رســو  هللا 
عـن اتنتـنيف فبينـا أان معـه ك بعـض غحواتـه إذ بنفسهف هاهمت منها تسـع عشـرة غـحوةف وغبـت 

ك أخـرَيت النـا   )يـلى هللا عليـه وآلـهيفلـت الليـل فـسوف وكـان رسـو  هللا  (15)أعيا انلـحي
الضعي  ويردفه ويمعو هلـمف فـانتهى إو وأان أقـو : َي هلـ  أمـا ف مـا زا  لنـا انلـح  (16)يحجي

 «ومــا هــأنك؟» رســو  هللاف قــا : فقلــت: أان جــابرف أبيب وأمــي َي «مــن هــ ا؟»ســوءف فقــا : 
فقلــت: نعــمف فضــربهف   بع ــه   أانطــه ووطــ   «أمعــك عصــا؟»قلــت: أعيــا انلــحيف فقــا : 

فركبــت وســايرتهف فجعــل مجلــي يســبقهف فاســتغفر و تلــك الليلــة  «اركــب»وقــا :  ،علــى ذراعــه
: سـبع نسـوةف قلـت «مـا تـرو عبـم هللا مـن الولـم ـ يعـين أاب  ـ ؟»مخساً وعشرين مرةف فقـا  و: 

ف ذا قممت املمينة فقاطعهمف ف ن أبوا ف ذا حضر »قلت: نعمف قا :  «أبوو عليه دين؟»قا : 
قلـت: بفالنـة بنـت  ،«مبـن؟»قلـت: نعـمف قـا :  «هـل تحوجـت؟»فقـا :  «جماد خنلكم فآذ 

 . (17)«فهال فتاة تالعبها وتالعبك»فالنف أبمي كانت ابملمينة قا : 
ك احليـــاة. و ـــن  )يـــلى هللا عليـــه وآلـــهيفّنة جعلهـــا رســـو  هللا هـــ   البســـاطة ك الـــحواج ســـ

املســلمني رـــب أن يكـــون املعيـــار عنـــمان ك كـــل األهــياء هـــو رلـــا هللا ســـبحانه وتعـــاىلف ورلـــا 
 رسوله الكرمي حت ال نقع ك املشاكلف وال نستصعب ك ذلك األمور احليوية املهمة.

                                                        

النالـح: البعـري أو ال ــور أو احلمـار الــ ي يسـتقى عليــه املـاءف واألن ــى ابهلـاءف انلــحة وسـانيةف أنظــر لسـان العــرب:  يف15)
 مادة )نضحيف. 619ا 2ج

 مادة )زجويف. 355ا 14أي يسوقه ليلحقه ابلرفاقف لسان العرب: ج يف16)
 .)يلى هللا عليه وآلهيفك الرفق أبمته  2الفصل  20مكارم األخالق: ا يف17)
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 قِلة زواج النجار

ف  )عليـه الســالميفلــ ي كـان أحـم تالمـ ة اإلمــام زيـن العابـمين ذكـر أن سـعيم بـن املسـيب ا
كـــان هاصـــية ابرزة بـــني عمـــوم املســـلمنيف ولـــه منحلـــة عظيمـــة بـــني الشـــيعة وغـــريهم علـــى حـــم 
سـواءف وكانـت لـه بنـت مجيلــةف بـل هـي مـن أمجـل بنــات املمينـةف فأرسـل انيليفـة عبـم امللــك إىل 

ليفـة يتمتـع مبنصـب وأمـوا  وهـأٍن بـني النـا ف أبيها خيطبها منهف فرفض أبوها مع علمه أبن اني
حت أن عبم امللك استامم لغوطاً وأرسل وساطات إال أهنا مل جتم نفعاًف   أرسل بعـم ذلـك 
ألبيهـا )ســعيم بـن املســيبيف مجاعـة ســألو  عـن ســبب عـمم تــحويج ابنتـه للاليفــة؟ فقـا  ســعيم: 

هـارب انيمـر ال »: عليـه وآلـهيف )يـلى هللاان عبم امللك هارب مخرف وقم جاء عـن رسـو  هللا 
 .(18)«يُحّوج إذا خطب

وان ك هرع اإلسالم ال يصح أن يحوج الرجل ابنته لحاٍن  وذلك ألنه كما يح  ف نه ك لك 
 قم ال ميانع أن ت هب زوجته مع رجل أجنيب للحان.

ه وكـ ا احلـا  مــع املقـامر فانــه خيسـر أموالــه ك املقـامرةف وانــه ك بعـض األوقــات يضـع زوجتــ
 ك املراهنةف كما نسمع عن ذلك ونقرأ ك بعض الصح  أو اطالت أو الكتب.

.. وإَيو أن تــحوج هــارب انيمــرف فــان »أنــه قــا :  )يــلى هللا عليــه وآلــهيففعــن رســو  هللا 
 .(19)«زوجته فكأمنا قمت إىل الحان

انــه وعلـى أي حـا ف قــالوا لسـعيم: إن عبــم امللـك يتوعــمو ويهـّمدو وإْن مل تحوجــه ابنتـك ف
سيجذيكف فقا  سعيم بن املسـيب: إنـين أمسـع كـالم هللا ال كـالم عبـم امللـكف وليفعـل مـا يريـمف 
فغضب عبم امللك وأمر ةلقاء القبض على سعيم بن املسيب وجلـم  أمـام املـأل. وكـان انيليفـة 
إذا غضب على أحم ف ن الك ري من لعاف اإلميان يبتعمون عنـه ـ عمـن غضـب عليـه انيليفـة 

مــن العقــاب أو مــن ذهــاب املصــااف وكــان هــ ا مــا حصــل لســعيم بــن املســيب أيضــاًف   ـــ  خوفــاً 
كـان لـه طــالب يتلقـون الــمر  عنـم ف كمــا كـان بعــض علمـاء الــمين يلتّفـون حولــه ومجـع آخــر  
كـ لك مــن الكســبة كــانوا إىل جانبــهف وقــم انفــّض الك ــري مــن حولــه بســبب هــ   املشــكلة الــيت 

                                                        

 .25082ة 29ب 79ا 20وساةل الشيعة: ج يف18)
 .45ب 280: ا)عليه السالميففقه اإلمام الرلا  يف19)
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 به بكل ه   األمور وأيّر على موقفهف ارلاء لربـه وعمـالً حمتت له مع السلطانف ولكنه مل 
أبحكـام دينـه. وك يـوم وبينمـا كـان سـعيم بـن املسـيب جالسـاً إذا التفـت إىل هـاب  ـار فقــا  
لــه: هــل لــك زوجــة؟ فقــا  الشــاب: الف فقــا  لــه ســعيم: ملــاذاف أمل يــوِاِ  اإلســالم ابلــحواج؟ 

 أتحوج بهف سو  أربعة دراهم. فقا  الشاب: ك احلقيقة إ  ال أملك ماالً 
 فقا  سعيم: هل أنت تقبل الحواج من ابنيت؟

 فضحك الشاب ك دهشة قاةاًل: من ابنتك أنت؟!
قـــا  ســـعيم: نعـــم! وان هـــ   األربعـــة دراهـــم هـــي املهـــرف   ذهـــب ســـعيم إىل داخـــل الـــمار 

 واستكش  موافقتها فكان جوا ا: كما تر  أنت َي أبتا .
بعــض طالبــه مل يتفرقــوا مــن ضلــق الــمر ف وقــا  لــ لك الشــاب:  فرجــع ســعيمف وال يــحا 

 زوجتك ابنيت على أربعة دراهم فهل قبلت؟
 قا  الشاب: قبلتف فانعقم الحواج ومت.

ولو أن النا  اقتموا   ا العمل و    األساليب السهلة البسيطة للحواجف فسوف ال تبقى 
ةف ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن أزمـــات بنـــت وال هـــاب يعـــا  مـــن مشـــكلة أتخـــر الـــحواج والعنوســـ

 نفسية واجتماعية.
أخــرياً عــاد النّجــار ألمــه وأخسهــا مبــا جــر ف فلــم تصــمقه وقالــت لــه: أجننــت َي ولــمي؟ أم 
يــحيح مــا تقـــو : أن ســعيم بـــن املســيب الـــ ي مل يــحوج ابنتـــه للاليفــة عبـــم امللــك ســـيحوجك 

 منها.
عــن يــحة انيــس؟ فقــا   فجـاءت أمــه )ألنــه كــان يتـيم األبيفف وســألت ســعيم بــن املسـيب

هلــا: نعــمف وان هــ   الليلــة هــي ليلــة زفافــهف فرجعــت ويــعمت علــى ســطح دارهــا واندت: أيهــا 
هلمــوا ملســاعمتهف فجــاء النــا ف إن ســعيم بــن املســيب زوج ابنتــه فالنــة لولــمي فــالن النجــارف ف

اجلــــريان وبعضــــهم يتهمهــــا ابجلنــــون وبعضــــهم ابهلــــ َينف وإن الــــبعض ا خــــرف قــــا  هلــــا: لرمبــــا 
هــاهمت ك منامهــا رؤَيف وعنــمما عرفــت بــ لك أجــابتهم: إ  لســت ضنونــةف اذهبــوا وتقصــوا 

 .(20)انيس من سعيم بن املسيبف فجاءو  وسألو  عن حقيقة األمر فأجا م بصحة ذلك
مـن زوج أعـحابً كـان »ف حيـث قـا : )عليه السـالميفا من مصاديق قو  اإلمام الصادق وه 

                                                        

 .233ا 4ف وسري أعالم النبالء: ج169ا 2راجع حلية األولياء: ج يف20)
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أنــه  )عليــه الســالميف. وك حــميث آخـر عــن اإلمــام الكـاوم (21)«ممـن ينظــر هللا إليــه يـوم القيامــة
ــــوم ال وــــل إال ولــــه: رجــــل زوج أخــــا  املســــلمف أو »قــــا :  ــــة يســــتظلون بظــــل عــــرظ هللا ي تالت

 .(22)«أخممهف أو كتم له سراً 
 نعمف هك ا هو الحواج ك دين اإلسالم.

                                                        

 .24992ة 12ب 45ا 20وساةل الشيعة: ج يف21)

 .162ال التة ةابب  141ا 1انيصا : ج يف22)
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 مسؤولية اجملتمع جتاه الزواج
 

إن االبتعــاد عــن الــمين قــم ســبب الك ــري ممــا نــرا  مــن الفــواحا واملنكــرات ودور الــمعارةف 
وإن اطتمــــع هــــو املســــجو  ابلمرجــــة األوىل عــــن هــــ ا اال ــــراف  ألن إغــــالق األبــــواب بوجــــه 

الكافرة اهلمامـة الـيت قـام باورهـا بعـض املنحـرفني مـن املسـلمني  اإلسالم وفتحها بوجه األفكار
سيجدي حتماً إىل وهور العقبات أمام الحواج وابقي مساةل احلياةف ويجدي ابلتـاو إىل ارتكـاب 
ا رمــات والفــواحا مــا وهــر منهــا ومــا بطــن  لــ ا علينــا أن منــم يــم العــون للرجــل ونيســر أمــر 

ِإْن َيُكونُ   وا فُ َق   َراخ يُ ْغ   ِنِهُم هللاُ ِم   ْن  ن هللا عحوجـــل يقـــو : زواجـــه وكـــ لك ابلنســـبة للمـــرأة فـــ
َفْضِلكِ 

(23). 
وان مــا نــرا  اليـــوم فهــو لـــيق مــن اإلســـالمف إال أن اطتمــع هـــو الــ ي أنشـــأ  بســبب أتتـــر  

 ابألفكار الغربية البعيمة عن اإلسالم.

                                                        

 .32سورة النور:  يف23)
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 القدوة الِلاحلة
جاء فاطب أخته )أي  (25)عبم اهلاديوقا : ان السيم  (24)نـََقَل و والمي )قم  سر يف

: مل عمـيتيف فقـا  لـه والـمي: تعـا  وخـ ها بـمون هـر ف وعنـمما مت العقـم قـا  السـيم الوالـم 
يكــن يفــاق حاهلمــا بــني ليلــة زفافهــا والليــاو األخــر  قبــل زفافهمــاف ســو  أهنــا بــملت غرفتهــا 

 واحــماً وفراهــاً واحــماً وانتقلـت إىل غرفــة ابــن عمهــا )الســيم عبــم اهلــادييفف وكــ لك بــملت تــوابً 
وكــأن هــيئاً مل يكــنف فــالحواج رــب أن يكــون  ــ   البســاطة واليســر ويكــون عنــم أو  البلــو   

 حت يعطي أكس فواةم  ومثار  للحوجني بشكل خاا وللمجتمع بصورة عامة.

 من نعم اإلسالم
يـت فقـري ك نقـل أيضـاً أن املـال يـاا ـ وهـو أحـم كبـار علمـاء الشـيعة ـ كـان قـم ولـم ك ب

ف وبعــم أن بلــ  ســن الرهــم ســافر إىل أيــفهان يطلــب العلــم مــن إحــم  (26)ممينــة )مازنــمرانيف
حوازهتا. وكان راتبه آن او يسرياً جماً ويعيا ك فقر هميمف حت أنه كـان ك بعـض الليـاو ال 
 ميتلــك مصــباحاً للمطالعــةف فكــان يطــالع علــى لــوء املصــابيح العموميــة ك املمينــةف وبعــم ذلــك

ف تمرج املال ياا ك المر  حت يـار مـن الطـالب اجليـمين عنـم املرحـوم العالمـة اطلسـي 
وعنـــمما حـــان وقـــت زواجـــه مل يكــــن ميلـــك هـــيئاً مـــن املــــا ف وك أحـــم األَيم قـــا  لـــه العالمــــة 
اطلســي: هــل ذـــولين ك أن أختــار لـــك زوجــة؟ فأجــاب املـــال يــاا ابلقبـــو  واإلرــابف فقـــام 

                                                        

هــيف عاملـاً تقيـاًف ورعـاً عابـماًف زاهـماً 1304هو السيم املريزا مهمي احلسيين الشريازي )قم يف ولم ك كربالء املقمسة ) يف24)
ك ري احلفظ جيم انيطف وكان ياحب كراماتف وهو )قم يف من خرية تالميـ  الشـيحم حممـم تقـي الشـريازي )قاةـم تـورة 

 هـيف ودفن ك احلرم احلسيين الشري .1380هعبان عام  28ك العراقيفف توك ك )العشرين 
هو ابن عم املريزا مهمي الشريازي )قم يف وكان من مراجع الشيعة الكبارف وهو آية هللا العظمـى السـيم عبـم اهلـادي  يف25)

هــيف ك السـنة الـيت 1305ام )بن السيم مريزا إمساعيل بن السيم رلي المين الشريازي النجفي ولم ك سـر مـن رأ  عـ
تــوك  ــا والــم  احلجــةف هــاجر إىل كــربالء وحضــر علــى بعــض علماةهــاف ذــرج علــى الشــيحم مــال حممــم كــاوم ا خونــم 

عاملــاً حمققــا منقبــاف ذا رأي يــاةبف  انيراســا  واملــريزا حممــم تقــي الشــريازي وهــيحم الشــريعة االيــفها ف وقــم كــان 
ت اليـه املرجعيـة المينيـة بعـم وفـاة السـيم أبـو احلسـن اإليـفها ف لـه مواقـ  مشـرفة لـم قوي احلافظة أديبـاً هـاعراًف آلـ

االستعمار السيطا ف اهاو مع الشـيحم الشـريازي ك تـورة العشـرينف ووقـ  بوجـه املـم الشـيوعي وأيـمر فتـوا  الشـهرية 
 هـ.1382بضاللتهمف توك عام 

 عمهتا اببلف من ممهنا آملف املنجم ك االعالم حرف امليم.مقاطعة مازنمران ك إيران على حبر قحوينف قا يف26)
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ي من حمل المر  ودخل بيته وقا  البنته )آمنةيف ـ اليت كانت امرأة عاملة وفاللة العالمة اطلس
أيضًا ـ َي آمنة لقم اخات لك زوجاً عاملـاً إال أنـه يعـيا منتهـى حـاالت الفقـرف فأجابتـه آمنـة: 

 َي أبه ليق الفقر بعيب.
 فرجع العالمة اطلسي وأجر  هلما عقم الحواج.

ملــال يــاا كــان منشــغالً ابملطالعــة ك تلــك الليلــة حيــث واجــه وينقــل عــن ليلــة زفافهــاف أن ا
مسـألة تعــ ر عليــه حّلهــاف وهنــا فهمــت آمنــة ذلـك انيــسف فكتبــت لــه احلــل مفصــالً وأرســلته لــه 
على ورقة ولعتها وسط كتابف فحينما فتح املـال يـاا الكتـاب ورأ  اجلـوابف اعجـب ك ـرياً 

 مبنحلتها العلمية.
.. مـن زوج أخـا  املـجمن امـرأة  نـق »أنـه قـا :  هللا عليه وآلـهيف)يلى جاء عن رسو  هللا 

 ـا وتشــم عضـم  ويســايح إليهــاف زّوجـه هللا مــن احلــور العـنيف وآنســه مبــن أحبـه مــن الصــميقني 
 .(27)«من أهل بيته وإخوانهف وآنسهم به..

   نعمف لقم بين اإلسـالم علـى هـ   املبـادس السـهلة انياليـة مـن العقبـات والصـعوابتف وهـ
الـروة اإلسـالمية الشـريفة هــي الـيت جعلـت أمتنــا تنـا  أعلـى درجــات التقـمم واالزدهـارف ولــيق 

يُرِي ُد هللاُ ِبُك ُم اْلُيْس َر هناو دين جاء مب ل ما أتت به هريعتنا السمحاء من اليسـر والسـهولة 
َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 

 وه ا كله من فضل هللا سبحانه وتعاىل علينا. (28)
ـ اصـوا التعجيــل ك تــحويج  )عليــه السـالميفوك حـميث لإلمــام علـي بــن موسـى الرلــا 

فقـا : َي حممـمف إن ربـك يقرةـك  )يـلى هللا عليـه وآلـهيفنح  جسةيل على النـيب »البنات ـ قا : 
السالمف ويقو : إن األبكار من النساء مبنحلة ال مـر علـى الشـجرف فـ ذا أينـع ال مـر فـال دواء لـه 

   وإال أفسـمته الشــمق وغريتـه الــريح. وإن األبكـار إذا أدركــن مـا تــمرو النسـاء فــال إال اجتنـاؤ 
املنـس  )يـلى هللا عليـه وآلـهيفدواء هلن إال البعو ف وإال مل يجمن عليهن الفتنـة. فصـعم رسـو  هللا 

فاطــب النــا ف   أعلمهــم مــا أمــرهم هللا بــهف فقــالوا: ممــن َي رســو  هللا؟ فقــا : مــن األكفــاءف 
ا: ومن األكفاء؟ فقا : املجمنون بعضـهم أكفـاء بعـضف   مل ينـح  حـت زوج لـباعة بنـت فقالو 

زبري بن عبم املطلب ملقماد بن أسودف   قا : أيها النا  إمنا زوجت ابنة عمـي املقـماد ليتضـع 

                                                        

 الفصل انيامق ك كفارة الغيبة.  92كش  الريبة: ا  يف27)
 .185سورة البقرة:  يف28)
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 .(29) «النكاة
 نسأ  هللا سبحانه وتعاىل أن يسهل أمـر زواج العـحاب والعـازابت بسكـة الصـالة علـى حممـم

 وآله.
اللهم ارزقنا توفيق الطاعـةف وبعـم املعصـيةف ويـمق النيـة وعرفـان احلرمـةف وأكرمنـا ابهلـم  »

واالســتقامةف وســمد ألســنتنا ابلصـــواب واحلكمــة... وتفضــل علـــى علماةنــا ابلحهــم والنصـــيحةف 
 وعلى املتعلمـني ابجلهـم والرغبـةف وعلـى املسـتمعني ابإلتبـاع واملوعظـة... وعلـى مشـاخينا ابلوقـار

 . (30)«والسكينةف وعلى الشباب ابإلانبة والتوبةف وعلى النساء ابحلياة والعفة

                                                        

 .37ة 28ب 289ا 1: ج)عليه السالميفعيون أخبار الرلا  يف29)
 .دعاء آخر مروي عن املهمي  349البلم األمني: ا يف30)
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 من هدي القرآن احلكيم
 احلث بلى التزويج
ََ قـــا  تعـــاىل:  َوهللاُ َجَع   َل َلُك   ْم ِم   ْن َهنْ ُفِس   ُكْم َهْزَواج   اً َوَجَع   َل َلُك   ْم ِم   ْن َهْزَواِجُك   ْم بَنِ   

َباتِ َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّي ِ 
(31). 

ََ ِم  ْن ِببَ  ا ُِكْم َوِإَم  اِئُكْم ِإْن َيُكونُ  وا وقــا  ســبحانه:  َوَهْنِكُح  وا األَاَم  ى ِم  ْنُكْم َوالِلَّ  احِلِ
فُ َقَراخ يُ ْغِنِهُم هللاُ ِمْن َفْضِلِك َوهللاُ َواِسٌع َبِليمٌ 

(32). 
َه  ا َوَجَع  َل َوِم  ْن آَاتِ  ِك َهْن َللَ  َق َلُك  ْم ِم  ْن َهنْ ُفِس  ُكْم وقـا  عحوجــل:  َهْزَواج  اً لَِتْس  ُكُنوا ِإلَي ْ

َنُكْم َمَو ًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَه اَلَاَت ِلَقْوَم يَ تَ َفكَُّرونَ  بَ ي ْ
(33). 

َوُه  َو الَّ  ِذي َللَ  َق ِم  َن اْلَم  اِخ َبَش  راً َفَجَعلَ  ُك َنَس  باً َوِص  ْهراً وََك  اَن رَب   َه وقــا  جــل وعــال: 
َقِديراً 

(34). 
َجَعَل َلُكْم ِمْن َهنْ ُفِسُكْم َهْزَواجاً َوِمَن األنْ َعاِم َهْزَواجاً َيْذَرؤُُكْم ِفيكِ : قا  تعاىل

(35). 
 

 السعي يف التيار الزوجة والدباخ لذله
ََُ َواْجَعْلنَ وقا  سبحانه:  تِنَ ا قُ  رََّة َهْب  َْ لَنَ ا ِم ْن َهْزَواِجنَ ا َوُذر ِاَّ ا َوالَّ ِذيَن يَ ُقولُ وَن رَب َّنَ ا َه 

ََ ِإَماماً  لِْلُمتَِّق
(36). 

َبَسى رَب ُك ِإْن طَلََّقُكنَّ َهْن يُ ْبِدَلُك َهْزَواجاً َلرْياً ِمْنُكنَّ ُمْس ِلَماَت ُمْؤِمنَ اَت وقا  عحوجل: 

                                                        

 .72سورة النحل:  يف31)
 .32ورة النور: س يف32)
 .21سورة الروم:  يف33)
 .54سورة الفرقان:  يف34)
 .11سورة الشور :  يف35)
 .74سورة الفرقان:  يف36)
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قَانَِتاَت ََتئَِباَت َباِبَداَت َساِئَحاَت  َ يِ َباَت َوَهْبَكاراً 
(37). 

 
 هحكام املهر

َح َبلَ  ْيُكْم ِإْن طَلَّْق  ُتُم النِ َس  اخ َم  ا َُّْ نََس   وُهنَّ َهْو تَ ْفِرُض  وا ََلُ  نَّ الَ ُجنَ  ا وقــا  جــل وعــال: 
َفرِيَض   ًة َوَمتِ ُع   وُهنَّ َبلَ   ى اْلُموِس   ِع قَ   َدرُُه َوَبلَ   ى اْلُمْق   ِ ِ قَ   َدرُُه َمَتاب   اً ِ ْلَمْع   ُروِ  َحق    اً َبلَ   ى 

 ََ اْلُمْحِسِن
(38). 

ْن ِط ْلَ َلُك ْم َب ْن َش ْيَخ ِمْن ُك نَ ْفس اً َفُكلُ وُه َوآتُ وا النِ َس اخ قا  تعـاىل:  َص ُدقَاِهِنَّ ِحْلَ ًة فَ ِْ
َهِنيياً َمرِيياً 

(39). 
َ وقـا  ســبحانه:  ََُْج  َرِِ َ َ  اِِ ِ َبلَ  ى َهْن  َْ ِ ِ ُهرِي  ُد َهْن هُْنِكَح  َه ِإْح  َد  ابْ نَ  َ َّ َه  اتَ  قَ اَي ِإ

ْن َهْنَْم  َت َبْش  راً َفِم  نْ  ِبْن  ِدَ  َوَم ا ُهرِي  ُد َهْن َهُش  قَّ َبَلْي  َه َس  َتِجُدِِ ِإْن َش  اخ هللاُ ِم  َن  ِحَج َج فَ  ِْ
 ََ الِلَّاحِلِ

(40). 
 
 

                                                        

 .5سورة التحرمي:  يف37)
 .236سورة البقرة:  يف38)
 .4سورة النساء:  يف39)
 .27سورة القصص:  يف40)
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 من هدي السنة املطهرة
 كراهة العزوبة ولزوم الزواج
  )يـلى هللا عليـه وآلـهيف... تحوجوا ف ن رسو  هللا»: )عليه السالميفقا  اإلمام أمري املجمنني 

: من كان إلب أن يتبـع سـنيت فليتـحوج فـ ن مـن سـنيت التـحويج واطلبـوا الولـم ك رياً ما كان يقو 
 .(41)«ف   أكاتر بكم األمم غماً 

فقالــت:  )عليــه الســالميفعــن عبــم الصــمم بــن بشــري قــا : دخلــت امــرأة علــى أيب عبــم هللا
قالــت:  «ومل؟»قالــت: ال أتــحوجف قــا :  «ومــا التبتــل عنــمو؟»أيــلحك هللا إ  متبتلــة فقــا : 

أحــق بــه  انصــرك فلــو كــان ك ذلــك فضــالً لكانــت فاطمــة »تمق بــ لك الفضــل فقــا : ألــ
 .(42)«منكف إنه ليق أحم يسبقها إىل الفضل

مــن تــحوج فقــم أحــرز نصــ  دينــهف فليتــق هللا ك »: )يــلى هللا عليــه وآلــهيفقــا  رســو  هللا 
 .(43)«النص  الباقي

 .(44)«لعحابهرار مواتكم ا»: )يلى هللا عليه وآلهيفقا  رسو  هللا 
 .(45)«هرار أميت عحا ا»: )يلى هللا عليه وآلهيفوقا  
قــا : ال َي رســو  هللاف  «ألــك زوجــة؟»لرجــل امســه عّكــاف:  )يــلى هللا عليــه وآلــهيفوقــا  

تـحوج »قـا : نعـمف قـا :  «أفأنت موسـر؟»ف قا : ال َي رسو  هللاف قا : «ألك جارية؟»قا : 
 .(46)«وإال فأنت من امل نبني

                                                        

يـحابه ك ضلـق واحـم أربعماةـة أ )عليـه السـالميفأبواب ال ماننيف ابب علـم أمـري املـجمنني  614ا 2انيصا : ج يف41)
 ابب.

 .3ابب كراهية أن تبتل النساء ة 509ا 5الكاك: ج يف42)
 ك التحويج. 58الفصل  101جامع األخبار: ا يف43)
 .344املسلك الرابع ة 125ا 2غواو اللئاو: ج يف44)
 .16355ة 2ب 154ا 14مستمرو الوساةل: ج يف45)
 . 16358ة 2ب 155ا 14مستمرو الوساةل: ج يف46)
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 .«تحوج وإال فأنت من رهبان النصار » وك رواية:
 . «تحوج وإال فأنت من إخوان الشياطني»وك رواية أخر : 

 ذم كثرة املهور
هـيئاً مـن  )يـلى هللا عليـه وآلـهيفما تحوج رسو  هللا »قا :  )عليه السالميفعن أيب عبم هللا 

قيــة أربعــون درنــاً نسـاةهف وال زوج هــيئاً مــن بناتــه علــى أك ــر مــن اتنــيت عشــر أوقيــة ونــاف واألو 
 .(47)«والنا عشرون درناً 

ال تغـالوا ك مهـور »قـا :  )عليه السالميفعن كتاب نوادر احلكمة عن اإلمام أمري املجمنني 
 .(48)«النساء فيكون عماوة
ال تغـــــالوا مبهـــــور النســــاء ف مّنـــــا هـــــي ســـــقيا هللا »: )يـــــلى هللا عليــــه وآلـــــهيفقــــا  رســـــو  هللا 

 .(49)«سبحانه
)يـلى هللا زّوج رسـو  هللا »يقـو :  )عليـه السـالميف: مسعـت أاب عبـم هللا عن ابن بكري قـا 

 .(51)«يسو  تالتني درناً  (50)على درع حطمية فاطمة  عليه وآلهيف
الشجم ك تالتة: ك املرأة والمابة والـمارف فأمـا هـجم »قا :  )عليه السالميفعن أيب عبم هللا 

 .(52)«املرأة فك رة مهرها وعقوق زوجها..
 املؤمن هلاه املؤمن تزويج

من زوج أخا  املجمن امرأة  نق  ـا وتشـم عضـم  »: )يلى هللا عليه وآلهيفعن رسو  هللا 
ويسايح إليها زوجه هللا من احلور العني وآنسه مبن أحبـه مـن الصـميقني مـن أهـل بيتـه وإخوانـه 

 .(53)«وآنسهم به
                                                        

 .1ابب معىن األوقية والنا ة 214معا  األخبار: ا يف47)
 الفصل العاهر ك نوادر النكاة. 237مكارم األخالق: ا يف48)
 .17554ة 5ب 67ا 15مستمرو الوساةل: ج يف49)
درع يقـــا  هلـــا: احلطميـــةف أنظـــر لســـان  )عليـــه الســـالميفاحُلطميــة: دروع تنســـب إىل رجـــل كـــان يعملهـــا وكـــان لعلـــي  يف50)

 مادة )حطميف. 140ا 12العرب: ج
 .2ة )عليه السالميفابب ما تحوج عليه أمري املجمنني  377ا 5الكاك: ج يف51)
 .53ابب ال التة ة 100ا 1انيصا : ج يف52)
 الفصل انيامق ك كفارة الغيبة. 92كش  الريبة: ا  يف53)
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ن تشفع بـني اتنـني ك نكـاة أفضل الشفاعات ا»: )عليه السالميفعن اإلمام أمري املجمنني 
 .(54)«حت رمع هللا بينهما

تالتــة يســتظلون بظــل عــرظ هللا يــوم ال »قــا :  )عليــه الســالميفعــن اإلمــام موســى الكــاوم 
 .(55)«ول إال وله: رجل زوج أخا  املسلمف أو أخممهف أو كتم له سراً 

 
 هكذا الزواج يف اإلسالم

ءكم مـن ترلـون دينـه وأمانتـه خيطـب إلـيكم إذا جـا»: )يلى هللا عليه وآلهيفعن رسو  هللا 
 .(56)«فحوجو ف إال تفعلوا تكن فتنة ك األرم وفساد عريض

زوجهــا مـن رجــل »يستشــري  ك تـحويج ابنتــه؟ فقـا :  )عليــه السـالميفجـاء رجــل إىل احلسـن 
 .(57)«تقي  ف نه إن أحبها أكرمهاف وإن أبغضها مل يظلمها

ن خطب إليـك رجـل رلـيت دينـه وخلقـه فحوجـه .. وإ»: )عليه السالميفعن اإلمام الرلا 
َوِإْن يَ تَ َفرَّقَ  ا يُ ْغ  ِن هللاُ ُك  الً ِم  ْن َس  َعِتكِ وال مينعــك فقــر  وفاقتــهف قــا  هللا تعــاىل: 

ف وقولــه: (58)
 ٌِإْن َيُكونُوا فُ َقَراخ يُ ْغِنِهُم هللاُ ِمْن َفْضِلِك َوهللاُ َواِسٌع َبِليم

(59)...»(60)  . 

                                                        

 .1ابب من سعى ك التحويج ة 331ا 5الكاك: ج يف54)
 .162ابب تالتة يستظلون ة 141ا 1انيصا : ج يف55)
 .1140ة 18اطلق  519األماو للشيحم الطوسي: ا يف56)
 .3الفصل  8ب 204مكارم األخالق: ا يف57)
 .130سورة النساء:  يف58)
 .32سورة النور:  يف59)
 .32ب 237: ا)عليه السالميففقه اإلمام الرلا  يف60)
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