 وصيَّيت بالزوجة واألوالد أنهما وديعة عهدك:إن من عظائم وكبار األمانات أن يضع ارجلعع عكعاب اهكأع أو ألأع رأأ ولاعا وحلعارس ا عا وتعجز مكاعا
ارذرية ويا ويع من خيون هذه اروديعة ويقصج يف حقاا ودما يال على تسم أاا وديعة وره كة جيب حفظاعا
وتأم كاا هكاء أمري املؤمكني (ع) وخماطبأ رسول اهلل (ص) عكا دفن فاطمة ار هجاء (ع).
(ارسالم عل ك يا رسعول اهلل معين ومعن اهكأعك اركازرعة يف لعوارب وارسعجيعة ارلبعا هعك عع يعا رسعول اهلل
عععن يععف أك يع ي وضعععع عععن س ع ا اركسععاء جتلعاي إال أن يل يف ارأأس ع هسععكأك وا ع ن ويف فج أععك
موضع تعع فلقعا وسعاتك يف ملبعود ع ب وفاضع هعني يعجي ويعاري نفسعك هلعى ويف كأعاا اهلل أنععم
ارقععول إنععا هلل وإنععا إر ع رالعععون فلقععا اسععدلع اروديعععة وألععذت ارجه كععة أمععا ح ع فسععجما وأمععا ر ل ع
فمس ععاا إىل أن خيأ ععار اهلل يل دارب ار ععا أنع ع س ععا مقع ع م وس ععأكبئك اهكأ ععك هأض ععافج أمأ ععك عل ععى هض ععماا
فأحفاا ارسؤال واسأخ ها ا ال وهذا مل يطع ارعاا ومل خيع مكك ارذكج) لطبة  391من اركاج.
ويف ا عاي (ملععون ملععون مععن ضع مععن يععول) (علع كم هارضعع فني األوالد وار ولععة) (رفقعاً هععارقواريج)
االوالد وار ولة .وا اي (ارصايق من أما من أعان أهع ه أ ) (لامأك ر ولأك يا ة) .3614
(لريكم لريكم ألهل وأنعا لعريكم ألهلع ) (معا أكعجم اركسعاء إال كعج وال أهعا ن إال رئع م) عج ارفصعاحة
.3133
وعععن اركععض أيضعاً (حععق ار ولععة علععى ارع وج أن يطعماععا ويكسععوها ويسععككاا ويعفععو عمععا أذنبع فق ععع يععا
رسول اهلل كم يعفو ال يف كع يوم مائة مج ).

من خيانة الزوج لزوجته التشبيب بها:
من كبائج احملجمات أن اإلنسان يشبب هاركساء ف ذكج حماسكان ومجاهلن مبا يجغب ه ارذي ال حيعع رع أو
حيع هلا وركك مل يعقاها ومل يقصا عقاها.
ومععن كبععائج ذرععك أن وععجب ار ولععة أو تشععري إر اععا إشععار تععال علععى مباشععجنا أمععام ألكععض عكاععا أو أنععك
وك ع رلكععاس ك ف عة مباش عجتك هلععا كمععا رأيكععا ذرععك مععن هع ع ارسععخفاء أو عععام ارأوك ععا يف سععد املوض ع
ارععذي تباشععجها هع فعإن املعععجوو واملؤكععا عل ع مععن أوامععج املعصععومني (ع) هععو إرلععاء ارسععأار تامعاً عكععا إراد
املباشج وعكا االلأالء هاملجأ وان ذكج حماسن ار ولة أو ارقجيبة أو أي امعجأ رلجلعال معا هعو اال دععو ار اعا
يعين من نوع ارق اد وال يفعل إال ديوث واد.
وأمعا مععا روى سععفلة ارععجوا وأكععذا اركذهععة علععى رسعول اهلل أنع سععأر رلععع عععن مسععأرة المععاع وار سععع
وكان اركض ا وضع نكبع زولأع عائشعة فأشعار اركعض إر اعا عائالً إ حعني ألعام هعذه .).....فاعذا افعداء
حاشععا م حاشععا رلكععض أن يأصععجو هععذا ارأصععجو هععع هععذا هععو اركفععج هع ك ع نقلأ ع رسمععة اإلسععالم ة ح ع

يكون عوا مك ع علععى حععذر دمععا حيععاث ه ع هع ع
اركض ارذي أده اهلل ه فأحسن تأديب .

ارش ع وخ املخععارفني وال يقبلععون مععا يسععمى أدا ارجسععارة وغععري

م إن عا بة املشبب وارسام خم ية إن مل يأب فقا كان رلع فاسق من لريانكا وكان من فسعق أنع كعان
يفصعع رععبع أيععا ائ ك ف ععة مجاعع ر ولأع وك ععع عملع هع ومععاذا ععال ومععاذا ارع وهارأفصع ع يومعاً
ه وم فاهألى اهلل املسأم فمعات هعأ بم موتعة وهع معوت ارفجعأ يف حعال املعصع ة وارقائعع أعع هعع أوالده
وأيععاه ارفقععج ارشععايا وارسععمعة ارس ع ئة و ع ه يف ح ات ع تاب عريا وال زال ي عجتطم ديص ع بة تلععو األلععجى وح ات ع
تع سة لاا وآلجت أتعس من ذرك إن مل يأب.

من الخيانة التجسس على الزوجين:
مععن كبععائج ارععذنوا أن ارشععخ يأجسععس علععى ار ع ولني حععني الأالئامععا والأماعامععا فم عن مس ع ش ع ئا
فاو ار نا وكذرك ارأفأ ش يف أغجاضاا رجؤية آ ار املباشج وما شاه فإن هعذا كلع معن ار نعا وإن ارع ا حيشعج
ل فة على ارصجاط تأكفج مك أهع اركار وإن هذه االعمال تسبب رإلنسان موت ارفجأ وم أعة ارسعوء فقعا
ورد يف ا اي (إذا شاع ار نا كاج موت ارفجأ ) وس أيت اركالم ار نا.

 -05وصيَّيت لمزوجة احرتام الزوج:
 -3إن ارش ععخ ار ععذي أحبا ععا وت ولا ععا ولصع ع ك ععع اراتع ع يف ل ععامأاا وراحأا ععا وس ععككاها وأمع عن
روعأاععا وحفععف شععجفاا وسععد عورنععا ق ععق أن يكظععج إر ع هاإلكبععار واالح عدام وتقضععى حالأ ع ويشععارب يف
أتجاح وأفجاح و ا روي عن اإلمام زين ارعاهاين أن إذا لاء زوج ألأ فاطمة يجحب ه كاريا ويفعجش رع
ععائالً (مجحبععا مبععن سععد ارعععور وكفععى املؤنععة .)....ويف ا ععاي (رععو أمععج اهلل أحععااً أن يسععجا ألحععا ألمععج
ار ولة أن تسجا ر ولاا).
ويف اآليعة(( :إن معن أززوالكعم زوأزوالدكعم زععا َوا رزكععم فزاحع زذروهم)) أن ار ولعة مع األوالد يك عاون هععأه ام
ويأعععاونون علععى خمارفأع وإيقاعع يف املشععاكع ومع هععذه ارعععااو وارك ععا ((إن تزععفعوا زوتزصع زفبوا زوتزع فععجوا فزععإن

ور زرح ٌم ( )) )36ارأ اهن.
اهللز زغف ٌ
وعن اركض (ص)( :حق ار وج على ار ولة أن ال نجج فجاش وأن ت سم وأن تط ع أمعجه وأن ال ختعجج
إال هإذن وأن ال تالع إر من يكجه) ج ارفصاحة .183
وعكع (ص)( :رععن اهلل املسععوفات) ارعا يععاعوها زولاعا إىل فجاشع فأقعول سععوو حع ت لبع ع كعاه ويكععام
بع أن يكال مباشجنا و مضالعأاا .3313
ومن حوادث ظلم الزوجة لزوجها:

 )3زولععة رععوط (ع) كان ع إذا لععاءه ض ع ع تصعععا رلسععطم وتشعععع نععاراً عالمععة علععى أن زولاععا عكععاه
ضع ع ف ععأتون إر ع ويفعلععون هضع ف واملععج األلععري رأت املالئكععة كأمجععع ارشععباا فصعععات وأشععارت إرع ام
فجععاؤوا وهجم عوا فأوسععع سععم رععوط و ععام إر ع ام هكات ع رعقععاهن ور كأف عوا سععن ويدكععوا ارض ع وو فلععم يفعل عوا
وتقاموا وإذا هارض وو يلطمون ارقادمني على ع و م ويعمعوهم فعجفعوا ح كعذاب هارشعج وأمعج املالئكعة روطعاً
هاخلجوج م هكات وأهكائ من ارقجية وأهلكوا ارقوم وأهلكوا زولأ ارا ه من جيأام ساوم أيضاً.
 -3زولة أفالطون ا ك م كان ظاملة اس ة وكان يف هع الأماعات هطاله تصع م وختعجا علع ام
ارارس ف قول وموا فقا أرعات ارسماء وسأمطج فأأيت هسطع ماء وتلق عل ام وتفج ام.
لالية توي ة املجأ ه ولاا وار وج ه ولأ :
 -3أن ال نجج فجاش وال ياجج فجاشاا كما مج يف حاي املسوفة.
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أن ت يع املكفجات من ها ا ورباساا وغجفأاا وأ ا اا وه أاا وتكاج املشو ات وتض ارعطور
أن ي يع هو املكفجات من رباس و افأ ويأكظع وحيلق شعج هان .
أن ال تأيت ر عكا املباشج هقص أو تذكج ر املسؤور ات واملشقات وامل عجات يف شؤون .
أن ت ععدب ارق ععع وارق ععال واملكازع ععات وم ععا ععع وم ععا مل يق ععع يف األم ععور ارب أ عة واملش ععكالت ارعائل ععة

ولصويا عكا املباشج .
 -4أن ال جي هععا ويقاجهععا هاملباشععج وخي فاععا وإمنععا يألطعع ويأببعب إر اععا حع تسععألذ هع أيضعاً أل ععا
شجيكأ يف ا ا .
 -7أن يبذل هلا كع ما وأاج إر من سكن الئق ورباس وطعام وأ اث وال حيجماا من شع ء دمعا رع س
ف إسجاو ومبا أمكك .
 -8أن ن ء ر كع ما حيأاج إر من طعام ورباس وغريه.
 -9أن تأعجو حلاما على ألال وما يعجب من ارقول وارفعع فأجاا نفسعاا ان تقعوم هع وأن يأععجو
هو كذرك على كع ما تجغب إر من ارقول وارفعع ف جاا أن ال حيجماا مك .
 -33أن يعوضاا عن مفار ة أهلاا أو هعضام فاو أهوهعا وأماعا وإلونعا وأحبأاعا وأن تعوضع ععن أهلع
كذرك فا ألأ وأم وأهوه وحب بأ .
 -33أن ت ععأمج أهل ععك هارص ععال وكا ععج ارعب ععاد وتص ععب باا وحس ععن األل ععال وال تكأف ع مب ععا ت ععجى م ععن
ارصالح فإن كع إنسان يأبسج يوم ارق امة علعى تقصعريه وتفويأع شع ئاً معن عمعجه هعاون ذكعج وعمعع يعا
كما يف ا اي ورذا يسمى يوم ا سج األك أو ارعظمى.
 -33أها إىل زولك وأوالدب يف املكاسبات وارجلوع من ارسفج وأها كذرك إىل أهلاا.
 -31ر اععا كععع مكع ومععن أهلع إر اععا وإىل أهلاععا ومكاععا ومععن أهلاععا إىل أهلع ور أاع زاد األ جهععاء واألنسععباء
واأليا اء فف ا اي (نادوا واهوا).

 -36ر كا ععج ارأع ع اور ه ععني املأص ععاهجين وتب ععادل االحع عدام وارك ععالم ارط ععب م ععن ار ععبع
هعضام حوائج هع .

رل ععبع

ورع ع ق

 -31ر عأ هو أهاهعا أهعاً وأماعا أمعاً وهكعذا هع تعأع أهعاه وأمع ففع ا عاي ( :اآلهعاء ال عة أا ورعاب
وأا علمععك وأا زولععك) ور عأع وا هععم يععاجهم مبك رععة اهععكام هععع هعع األيععاار أنفع وأفضععع مععن ارورععا
وهكععذا يعأ هععا أهلع مبك رععة اهكععأام هععع رعلاععا أنفع وأحععجص علععى سععالمأام وحسععن شعععورهم كمععا نععجى مععن
هع ارككات.

 -05وصيَّيت التزُّوج باألكفاء:
إن اإلنسععان ععا يأع وج هألكب ععة عععن وطكع أو عععن مذهبع أو عععن ديكع أو عععن أهلع وعشعريت أو أرفع مكع
عشريً ومعاال أو أحعم مكع كعع ذرعك لعائ ومع ور ومبعارب إن شعاء اهلل وركعن رع كن حعذراًكعع ا عذر ف معا
يبألى ه فالحف ما يل :
 -3ت وج املسلمة ه ري املسلم هاطع ويعأ زنا حمجم.
 -3ت وج املسلم هكافج من غري أهع اركأاا هاطع وزنا حمجم.
 -1تع وج املسعلم هكعافج معن أهعع اركأعاا معن دون أن تسعلم يعب م وركعن اإلمعام ارصعاد عا عى
أحا أيباه و ال (ما تصك سا؟ فقال إن يل ف اا اهلوى فقال إذاً ال تطلب وراها).

 -6ت وج ارش ع ة هاركايض املعادي ألهع ارب وش عأام غري يب م.
 -1ت وج ارش ع ة هارسين املخعارع ورككع حيعدم ارشع عة ويععدو هعبعادنم وأعمعاهلم ويع ور أهعع ارب ع
يب م وركك مكجوه.

 -4ت وج ارش ع هاركايب ة يب م وركك مكجوه واألحوط تجك .
 -7ت وج ارش ع هارسك ة يب م وركك مكجوه وس أيت األسباا.
ه ععذا كلع ع يف ارأول ع ع ارش ععجع وأم ععا ارأول ع ع االلأم ععاع ف ععأ ول واركاع ع ف ع ع رع ع س رلأب ععج وإمن ععا ععجد
اركص بة:
 -3تأع وج امععجأ هع أغععك مكععك أو أهلاععا أغععك مكععك فلعلاععا تأكع عل ععك أو أن أهلاععا يسععأبقجونك
فأك عل ك ا ا إال إذا رأيأام هكامع األلال وال يالحظون هذه األمور.
 -3ال تأ وج هأعلى مكك نسباً أو أرف عشري وما شاه رلسبب نفس واالسأاكاء نفس .
 -1ال تأ ع وج هععأفقج مكععك أو أهلا ععا أفقععج مكععك فلعلاععم يس ععلبونك ويععأكلون أموار ععك إال إذا عجف ع
مكام ار ها وحسن األلال فال هأس هعأن تأع وج هعع وعل عك أن تكعوي انأشعاهلم معن ارفقعج وارأععاون معاعم
فأبصع هذرك واا ار واج و واا عون املؤمكني.

 -6ال تأع وج مععن عائلععة أو عشععري هععم أعععااؤب وأعععااء عائلأععك فلعلاععم ي ولونععك ر أجسسعوا عل ععك
ويععاللون مععن لالرععك رظلععم أهلععك إال إذا رأيععأام نسععن ارععاين واأللععال أو عجف ع أن أهلععك ظععامل ام
هارعااو
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ور س ارذنب مكام.
ال تأ وج ش خة كبري ارسن فإن يكجه نكاح ارعجائ وان يكق اربان ويقجا األلع.
ال تأ وج امجأ أك مكك فان املجأ تعج بع ارجلع ف كون سجورب هقجسا ل ال.
ال تأ وج هفار عمج كبري هأن تكون أن يف اخلمسني عاماً ماالً وه  31عام وذرك ألنعك عا

تأألج عن مباشجنا فأضطج ملطارد ارجلال وارجغبة سم وهو حجام.
نعم تأ وج املجأ ذات اراال ني عاماً وما فو ن تكون هقار لا عمج ارجلع أل ا سعذا ارعمعج تكعون
ععا عكس ع فععال تالحععف ارعمععج إال إذا كان ع مععن أهععع ارفجععور وارجغبععة هععالكس وال هععأس هوض ع ععانون
األعمار ارذي كأبأ يف رسارة ار واج االسالم :
 -3وه ععو أن تع ع وج املع عجأ أكع ع م ععن ارجل ععع ال يعم ععع هع ع إال اض ععطجاراً إال إذا ك ععان اركع ع لع ع ال كس ععكة
وسكأني فال يعأ .
 -3وهارأساوي ال هعأس هع إال إذا كعان هعو هاخلمسعني فمعا فعو فعال يكأفع هعامجأ ذات اخلمسعني وإمنعا
يأع وج هععامجأ هععاألرهعني ومععا وع وكععون املعجأ مبقععاار لاع عمععج ارجلععع انع طب عع لععاا سعواء كععان كبعرياً أو
يع رياًكمععا إن كععان هععو عسععة عشععج عامععا وه ع عشععج او هععو ال ععني وه ع عش عجين أو هععو عسععون وه ع
ال ععون أو هععو سععبعون وه ع ح عوايل اخلمسععني وال ت ع اد علععى اخلمسععني مامععا كععان عمععجه هععو إال إذا أراد
اخلامة واألنس ومل يطلب الماع.
 -1وإذا كان ه هكصع عمج ارجلع فال هأس وركك غري مأعارو وإما هأ ع معن نصعع ارعمعج فعال
خيلو من غضاضة وهو املك ارذي لكا وإن يم ماما كان ارفار .
 -8عام اربكع اربكعج ورعو كانع كبعري ارعمععج علعى املعجأ ارا عب ورععو كانع يع ري ارعمعج ألن ارا ععب يف
ار ارععب حععني جتامعاععا تأصععور وتأععذكج زولاععا األول ف بصععع إش عجاب يف نوايععا اركطفععة ف خععجج ارورععا فاسععقاً
مأجاهجاً هارفسق ورذا ورد اركاع ارشعايا معن أن ارجلعع جيعام أهلع هك عة غريهعا ونفعس ارفضاضعة ارشعجع ة
إذا كان فكجها حني يباشجها زولاا يف رلع غريه وسأأيت ارقصة.
 -9ال تأع وج مععن غععري ديكععك إال إذا مل تطلععب ورععاها وإال إذا مل تأععأ ج أنع هععألال اركفععار أو انقلبزع
إىل ديكك وعجف مكاا ارصا واإللالص.
 -33ال تأع وج الععة رمس ععة إر اععا فإ ععا وأهلاععا كمععا إذا ككع غجيبعاً وال تسععأط أن وصععع علععى أورا
تكقلك كجواز ارسفج واهلوية وما شاه وألن هذا ارأ وج هو معاملة أكاج من كونع أرفعة وحمبعة وح عا عائل عة
إال إذا رأي ع ي ععالحاا وحسععن ألال ا ععا وأ ععا ها ق ق ععة اي ععا ار ول ععة ارش ععجع ة وحفععف ش ععجفاا ه ععار واج
ا الل فال هأس.

 -33ال تأ ع وج م ععن غ ععري م ععذهبك فإ ععا تفس ععا أوالدب وت ععري مس ععأقبلك وتععذهب مسعأ ععك ه ععني أهل ععك
وعشريتك.
 -33ال تأ وج ر ري ن ة ارأ وج وارأكوين األسجي إال إذا اضطجرت إر ة.
 -31ال تض ع يف ه أععك يععور هع ع أيععا ائك لصوي عاً مععن ارشععباا ارععذين ف ع ام ش ع مععن المععال
فلعع هكاتك أو زولأك تكظجه هجغبة وارش طان الزال ح اً مل دي فاتق اهلل وأغلق هذا ارباا.
ومن حوادث نظر النساء لرجل أجنبي:
أن إمجأ كان زولاا أمسج ارلعون وكعان خيعجج رلعمعع وكانع وضعج رع ارطععام إىل حمعع عملع فلمعا للع
وورات وإذا هارورا أه ارلون يشب اخلباز وه كانع شعجيفة حافظعة عجضعاا فشعك سعا زولاعا وألعذها
رعامل اربلا فسأهلا ارش خ هع أ ا جتلب اخلبع وارطععام هع ؟ ارع هلعى فقعال هعع هعذا ارورعا يشعب اخلبعاز؟
ال ار وج هلى فقال لذ ه ا زولأك فإ ا شجيفة وركن ال تسمم هلا هارأسو وإمنا انقع هلعا معواد ار عذاء
ولصاا هارب فإنك حني جتامعاا أن يأيت يف ذهكاا يور ارجلعع فعاتق اهلل واحفعف زولعك ععن حماد عة
ارجلال.
ومن حوادث التزوج بغير الكفوء:
هكاب ص كاري من ح اتكا ارعمل ة عن مشكلة ار ولني ه كاما:
 -3سععافج شععاا مععؤمن ومععن عائلععة مؤمكععة ملأ مععة إىل هعع هععالد أورهععا فايععار مع ارسع ع الععارو وتععجب
ارعباد وت وج شاهة مس ب ة ورل سا إىل أهل فان عج أهعواه وإلوتع معن فعلع إذ أ عم ه ع عبعاد وشعجو
واهععكام يأ ع وج مس ع ب ة وركععن ار ولععة الزم ع أمع وألععذت تسععأفام مكاععا عععن ارععاين وتجاهععا ك ععع تأوضععأ
وتصععل وتق عجأ ارقععجآن وتعجف ع علععى ر ععة ارعععجا فصععارت تععارس معععا ارقععجآن مععن ألوات ع وأم ع وألععذت
طجيقأام وأسلم هأحسن اإلسالم وتجك اخلمج وربس ا جاا وركن ارع وج هقع فاسعقاً فعالجاً ملعونعاً
حيضج حفالت اخلمج وارلاو ارباطع.
 -3عائل ع ععة مؤمك ع ععة تولاع ع ع إىل أمجيك ع ععا ويف مكطق ع ععة رع ع ع س ف ا ع ععا م ع ععن املس ع ععلمني وال م ع ععن املؤسس ع ععات
اإلسالم ة و ا ك ارشباا واسأبقوا ار واج وك ت اربكات واسعأبق ارع واج ووعريوا ك عع يعملعون وكعان
هكععاب شععباا مس ع ب ون ععا تعجف عوا علععى اربكععات فععأعلكوا إسععالمام وت ول عوا اربكععات وإذا سععم هععا ني علععى
املسع ب ة مععن هعععا مععا مسععكوا ه مععام اربكععات وهكععذا ارشععباا تعجفعوا علععى مسع ب ات فأعاهععاوا معاععن علععى
اإلسععالم فأ ولععوهن وإذا سععن زدن كف عجاً وسععوء ألععال وتععجب األهكععاء واربكععات ارصععال وارعبععاد وت ل عوا
فخلعوا ا جاا هع وزادوا على ذرك أ م كجهوا ارعجا ويار اربا من األوالد واربكعات يصعجحون هععام
ارأ وج هشخ عجيب أو امجأ عجه ة فالحف يا من رعاب اهلل.

 -1صععة املقععااد أنع تع وج هكع ارع هري ارععا هع هكع أمسععاء هكع أيب هكععج و معلععوم أ عم معععادون ألمععري
املؤمكني (ع) فورات رلمقااد عشج أوالد كلام رهأام على عااء أمري املؤمكني وخمارفعة ارواليعة املقاسعة مع
أن املقااد من حواري اإلمام (ع).
 -6أسج مسلمة وركن غري مأبفظعة تعجو شعاا غعري معؤمن علعى هكعانم فطلعب إحعااهن فلعم ي ولعوه
وركن اربك أحبأع أل ا مأ لعة فاجهع معع وت ولاعا وهععا ذرعك ظلماعا وطجدهعا وتجكاعا معلقعة فعال هع
م ولة وال ه مطلقة فبذروا ر أمواالً كاري ح طلقاا وختلصوا من شجه.

