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الكتاب: توصيات زوجية.
الكاتب:قسم الشؤون الدينية يف العتبة العباسية املقدسة.

التصميم واالخراج الطباعي : عالء سعيد االسدي.

الطبعة :ثالثة.

٢٥٠٠٠

مجادى اآلخرة 1435هـ / آذار 2014م
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األهداء 
لك أهيا الزوج العزيز

لِك أيتها الزوجة املؤمنة 
لك أهيا املتأيس باألئمة األطهار 

لِك أيتها املتأسية بأم األئمة األبرار
لك يا صاحب القلب الرحيم

لِك يا حاملة النسل الكريم
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العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا  احلمد هلل رب 
حممد وآله الطيبني الطاهرين. 

اإلنسان  هذا  وتعاىل  تبارك  املــوىل  خلق  لقد  وبعد 
الكامل  طريق  يف  السري  ألجل  وذلــك  تقويم  أحسن  يف 

وللوصول اىل مرضاته جل وعال.
سري  عرقلة  يف  وأعــوانــه  الشيطان  يقف  قد  ولكن 

اإلنسان وذلك من خالل استغالل غرائزه وشهواته.
األنحراف  من  اإلنسان  لتحصني  طريق  افضل  وأن 
ليواجه  به  يتدرع  الذي  احلصني  الدرع  فهو  الــزواج،  هو 
النزوات  عىل  خالله  من  وينترص  والفساد  األنــحــراف 
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والرغبات الشيطانية.
 وألجل تنظيم احلياة الزوجية عىل أساس متني ونظام 
القرآن  خالل  من  وتعاىل  تبارك  املوىل  لنا  رشع  صحيح 
الكريم والسنة الرشيفة الكثري من األحكام التي قد جيدها 

الشباب بعيدة عن متناول أيدهيم. 
او جيدها إال أهنا صعبة الفهم كثرية الرشح وها   نحن 
باسلوب  وزوجته  الزوج  بني  األبتالئية  املسائل  أهم  نبني 
الشوق  اىل  ويقربك  وامللل  الضجر  عن  يبعدك  قد  ميرس 

والتواصل يف القراءة. 
الكلامت أخواننا من  ينفع هبذه  أن  تعاىل  املوىل  نسال 
الشباب املؤمنني وأن جيعل حياهتم الزوجية مليئة باملحبة 

والرمحة واأللفة. 
واحلمد هلل أوالً وآخرًا                 قسم الشؤون الدينية 

                                                          يف 
                                                                العتبة العباسية املقدسة
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َوَبنَاتَِك  َْزَواِج���َك  لأِّ ُقل  النَّبِيُّ  ��ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:ـ  قال 
َأن  َأْدَنى  َذلَِك  َعَلْيِهنَّ ِمن َجَلبِيبِِهنَّ  ُيْدننَِي  اْلُْؤِمننَِي  َونَِساِء 

ِحياًم﴾ األحزاب 59 ُيْعَرْفَن َفَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللَُّ َغُفورًا رَّ

للزوج........اهلل تب�رك وتع�ىل ي�أمر الزوج بغ�ض الب�صر.

َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضُّ لأِّْلُمْؤِمننَِي  تعاىل:ـ﴿ُقل  قال 
ْم إِنَّ اللََّ َخبرٌِي باَِم َيْصنَُعوَن﴾  َوَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى َلُ

سورة النور 30

للزوجة... يجب الت�صرت عن الرج�ل الأج�نب.

َج اْلَجاِهلِيَِّة اْلُوَلى﴾ ْجَن َتَبرُّ قال تعاىل:ـ ﴿َوَل َتَبرَّ
 األحزاب 33

للزوجة....اهلل تب�رك وتع�ىل ي�أمر يف القراآن الكرمي 

ب�حلج�ب
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للزوج............ ل تت�أخر يف الزواج

موتاكم  »أراذل  عزابكم«..  »رشارك��م  قال:ـ 
العزاب«. 

وقال »العزاب أخوان الشياطني« 
مستدرك الوسائل »كتاب النكاح«

للزوجة..... ل ت�صتعملي امل�ص�حيق واأدوات التجميل 

والعطور اإل يف بيتك لزوجك وقريب�تك

قال تعاىل:ـ ﴿َوُقل لأِّْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ 
ِمنَْها  َظَهَر  َما  إِلَّ  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوَل  ُفُروَجُهنَّ  َفْظَن  َوَيْ
إِلَّ  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوَل  ُجُيوِبِنَّ  َعَل  بُِخُمِرِهنَّ  ْبَن  َوْلَيْضِ
َأْبنَاء  َأْو  َأْبنَائِِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ  آَباء  َأْو  آَبائِِهنَّ  َأْو  لُِبُعوَلتِِهنَّ 
َأْو  َأَخَواِتِنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَواِنِنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَواِنِنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ 
ْرَبِة ِمَن  نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمُنُنَّ َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ُأْوِل اْلِ
َجاِل َأِو الطأِّْفِل الَِّذيَن َلْ َيْظَهُروا َعَل َعْوَراِت النأَِّساء َوَل  الرأِّ
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ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُيِْفنَي ِمن ِزينَتِِهنَّ َوُتوُبوا إَِل اللَِّ  َيْضِ
ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾   النور 31 ا اْلُْؤِمنُوَن َلَعلَّ َ َجِيعًا َأيُّ

للزوج....... ل ت�ص�فح املراأة الأجنبية
 

قال:ـ »من صافح امرأة حترم عليه فقد باء بسخط 
من الل«.                                                          البحار ج103

للزوجة..... ل تت�صبهي ب�لرج�ل يف املالب�ض واملظ�هر

قال رسول اهلل:ـ »لعن الل التشبهات بالرجال من 
النساء، ولعن الل التشبهني من الرجال بالنساء« 

الكايف ج5 ص552

للزوج.......... كن غيورًا على اأهلك

قال اإلمام الصادق:ـ »إن الل تبارك وتعال غيور 
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يب كل غيور، ولغريته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها«.
الكايف للكليني ج5 ص535

للزوجة..... خري الن�ص�ء

الودود  الولود  نسائكم  خري  »أن  الرسول:ـ  قال 
السترية العفيفة العزيزة يف أهلها الذليلة مع بعلها..«

مكارم األخالق

للزوج.......... ل مت�زح املراأة الأجنبية.

قال رسول اهلل:ـ»من فاكه امرأة ل يملكها -أي 
مازح امرأة ل حتل له- حبسه الل بكل كلمة كلمها يف الدنيا 

الف عام« .                                               عقاب األعامل للصدوق

للزوجة........ل تتعطري اإل لزوجك

-أي  تطيبت  ام���رأة  »أي���ة  اهلل:ـ  رســـول  ــال  ق



10

تلعن  بيتها، فهي  ثم خرجت من  العطورات-  استعملت 
بحار األنوار 103 ص247 حتى ترجع أل بيتها متى رجعت«  

للزوج......... ل تطع زوجتك يف املع��صي

قال رسول اهلل:ـ »من أطاع أمرأته أكبه الل عل 
وجهه يف النار. 

قيل:ـ وما تلك الطاعة؟
والعرسات  احلاممات  ال  الذهاب  منه  تطلب  قال:ـ 

والعيدات والثياب الرقاق«.                          الكايف ج5 ص54

للزوجة........حددي �صن بلوغك ال�صرعي

قال االمام الصادق:»حد بلوغ الرأة تسع سنني«                                            
                                 البحار ج103
فإذا ارادت املرأة أن حتدد سن بلوغها عليها ان تضيف 
ايام  وثامنية  اشهر  وثامنية  سنوات  ثامن  تولدها  تاريخ  عىل 
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بالغة  فيه  تكون  الذي  امليالدي  السن  عىل  لتحصل  تقريبًا 
وحجاب  صالة  من  التكاليف  مجيع  عليها  جتب  حيث 

وصيام وغريها.

للزوج................. املراأة و�صية اهلل

قال النبي:ـ »ما زال جربئيل يوصيني بالرأة حتى 
ظننت أنه ل ينبغي طلقها إل من فاحشة مبينة« البحار ج103

اللقمة  رفع  يف  ليؤجر  الرجل  »أن  النبي:ـ  وقال 
ال يف امرأته«                                                   املحجة البيضاء ج3

للزوجة........الزهراء  على ل�ص�ن الم�م 

ال�ص�دق

 الؤمنني امري  »كان   الصادق اهلل  عبد  ايب  عن 
يتطب ويستقي ويكنس وكانت فاطمةتطحن وتعجن 

وختبز«                                                 بحار االنوارج43-ص151
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للزوج........ح�ول اأن ل تعرف الزوجة غريك

بن  حممد  لــولــده  وصيته  املؤمننييف  أمــري  قــال 
احلنفية »فأن شدة احلجاب خري لك ولن من الرتياب، 
وليس خروجهّن بأشد من أدخالك من ل يوثق به عليهن، 

وأن أستطعت أن ل يعرفن غريك فأفعل«           هنج البالغة

للزوجة........ابواب اجلنة مفتحة لك

قال رسول اهلل : »إذا صلت الرأة مخسها وصامت 
شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي 

أبواب اجلنة شاءت« .                                     مكارم االخالق

للزوج...............اأنتبه على نظراتك

امرأة  من  عينية  مأل  »من  الرشيف:ـ  احلديث  يف  جاء 
نار، وحشامها  القيامة بمسامري من  حرامًا حشاها الل يوم 
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نارا حتى يقىض بني الناس، ثم يؤمر به ال النار«. 
عقاب األعامل للصدوق

للزوجة........لنب الم

من  النص»ما  ففي  أمــه  بلبن  الصبي  يرضع  أن  ينبغي 
بأس  وال  أمه«  لبن  من  بركة  أعظم  الصبي  به  يرضع  لبن 
أرضاع  وحيسن  لبنه،  وطيب  لرِشفها  غريها  بأسرتضاع 
من  أقل  أرضاعه  ينبغي  وال  شهرًا  وعرشين  واحد  الولد 
ينبغي  ال  كام  ذلك،  من  أقل  أرضاعه  ينبغي  ال  كام  ذلك 

أرضاعه فوق حولني كاملني.

للزوج..........تزوج واأنت �ص�ب ول تت�أخر

حداثة  يف  يتزوج  شاب  من  »ما  الرسول:ـ  قال 
هذا  مني  عصم  ويله..  يا  بقوله:�  شيطانه..  عج  إل  سنة 

ثلثي دينه«.
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للزوجة...كوين داعية اىل احلج�ب 

 لقد جاء يف التأريخ:ـ أن السيدة فاطمة الزهراء
كانت تبني املسائل الرشعية لبعض النساء يف املدينة املنورة، 
تدرس  كانت   املؤمنني أمري  بنت  زينب  السيدة  وأن 

تفسري القرآن للنساء يف الكوفة.
للزوج..........اإي�ك والبخل يف املعي�صة

آَتاُهُم  باَِم  َيْبَخُلوَن  الَِّذيَن  َيَْسَبنَّ  ﴿َولَ  تعاىل:ـ  قال 
َما  ُقوَن  َسُيَطوَّ ْم  لَُّ رَشٌّ  ُهَو  َبْل  لَّ�ُهْم  َخرْيًا  ُهَو  َفْضلِِه  ِمن  الل 
اَمَواِت َوالَْرِض َوالل  اْلِقَياَمِة َولل ِمرَياُث السَّ َيْوَم  َبِخُلوْا بِِه 

باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾                                               آل عمران 180
 

للزوج والزوجة...اأو�صيكم� بقراءة القراآن الكرمي يف البيت 

قال أمري املؤمنني:ـ»أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن، 
وتجره  اللئكة  وحتضُه  بركته  تكثر  فيه   الل ويذكر 
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الشياطني وييضء لهل السامء كام تيضء الكواكب لهل 
يذكر  ول  القرآن  فيه  يقرأ  ل  الذي  البيت  وإن  الرض، 

الل فيه تقل بركته وتجره اللئكة وحتضه الشياطني«
                                                             األخالق البيتية ص89

للزوج................. علم اهلَك �صورة النور

فيها              فأن  النور،  سورة  الرسول:ـ»علموهن  قال 
الواعظ«                                                         الكايف ج5 ص516

 

للزوج والزوجة...اأو�صيكم� بقراءة القراآن الكرمي يف البيت 

زوجها  خدمت  ام��رأة  »أيام   الكاظم اإلمــام  قال 
سبعة أيام أغلق الل عنها سبعة أبواب النار وفتح لا ثامنية 
تسقي  ام��رأة  من  وما  ش��اءت،  أيا  من  تدخل  اجلنة  أبوبا 

زوجها رشبة من ماء إل كان خريًا لا من عبادة سنة«.
وسائل الشيعة ح14 ص123
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للزوج........ اأو�صيك بح�صن الأخالق.

قال اإلمام الباقر:ـ »ل غنى للزوج من ثلثة أشياء فيام 
وحمبتها  موافقتها  ليجلب  الوافقة  وهي  زوجته  وبني  بينه 
قلبها  أستاملة  وأستعامله  معها،  خلقه  وحسن  وهواها، 

باليئة احلسنة يف عينها، وتوسعته عليها«. 
حتف العقول ج57 ص7 

 

للزوجة......... ل توؤذين زوجِك 

قال اإلمام الصادق:ـ »ملعونه ملعونة امرأة تؤذي 
تؤذيه  ول  زوجها  تكرم  إم��رأة  وسعيدة  وتغمه،  زوجها 

وتطيعه يف جيع أحواله«.                  بحار األنوار ج103 ص253
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للزوج....... اأو�صيك بخدمة الهل داخل البيت 

قال رسولنا األمني:ـ»ل يدم العيال إل صديق، أو 
شهيد، أو رجل يريد الل به خري الدنيا واآلخرة«.

                                             بحار األنوار ج104 ص132.

 
 

للزوجة........ لنتعلم حق الزوج

 النبي ال  امرأة  الباقر:ـ»جاءت  اإلمام  قال 
فقالت:� يا رسول الل ما حق الزوج عل الرأة؟ فقال لا:� 
أن تطيعه، ول تعصيه، ول تتصدق من بيته إل بأذنه، ول 
عل  كانت  وأن  نفسها  متنعه  ول  بأذنه،  إل  تطوعًا  تصوم 

ظهر قتب)))«. 
وسائل الشيعة ج/14 باب 88 مقدمات النكاح

)1)قتب بمعنى اجلمل )لسان العرب(
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للزوج....... �صرب الزوجة لي�ض من اخللق 

قال الرسول:ـ »أين لتعجب ممن يضب امرأته، 
وهو بالضب منها أول«.                     بحار األنوار ج103 ص249

 

للزوجة........من اعظم الن��ض حق� عليك

زوجها،  المرأة  على  حقا  الناس  :ـ»أعظم  قال 
وأعظم الناس حقا على الرجل أمه«.                     كنز العامل 

                                                                              
للزوج..... ال�صرب على �صوء خلق الزوجة

ام��رأة  خلق  س��وء  عل  صرب  النبي:ـ»من  قــال 
ما  الثواب  من  عليها  يصرب  مرة  بكل  الل  أعطاه  وأح�تسبه 
أعطى أيوب عل بلئه و كان عليها من الوزر يف كل 

يوم وليلة مثل رمل عالج)1)«.    بحار األنوار ج76، ص367. 

)1) عالج: موضع معروف يف البادية فيه رمل مرتاكم.
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للزوجة........ ب�صره� ب�جلنة

جاء رجل إىل رسول اهلل فقال: إن يل زوجة إذا 
رأتني مهموما  وإذا  وإذا خرجت شيعتني  تلقتني  دخلت 
قالت : ما هيمك ، إن كنت هتتم لرزقك فقد تكفل به غريك 

وإن كنت هتتم بأمر آخرتك فزادك اهلل مها.
إنك  لا:  وقل  باجلنة  »برشها   :اهلل رسول  فقال 

عاملة من عامل الل ولك يف كل يوم أجر سبعني شهيدا«.

                                                                                      مكارم االخالق

للزوج......... اجللو�ض عند العي�ل. 

قال رسول اهلل:ـ »جلوس الرء عند عياله أحب 
ال الل تعال من أعتكاف يف مسجدي هذا«.

 تنبية اخلواطر/ ص362. 
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للزوجة........ال�صرب على �صوء خلق الزوج.

قال النبي:ـ »من صربت عل سوء خلق زوجها 
أعطاها مثل ثواب آسيا بنت مزاحم«.

بحار األنوار ج103 ص347. 

للزوج...ت�أمل كثريًا اأيه� الزوج يف هذا احلديث

النبي:ـ »الولد سيد سبع سنني، وعبد سبع  قال 
سنني، ووزير سبع سنني«.           وسائل الشيعة/ ج15 ص195. 

 

للزوجة........ل تعتزيل فرا�صك عن الزوج.

قال النبي:ـ»ل يل لمرأة تؤمن بالل أن تأذن يف 
بيت زوجها وهو كاره.. ول تعتزل فراشه«.         )احلاكم( .
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للزوج......... قّبل ولدك دائمً� 

له  الل  كتب  ولده  قبل  »من  الباقر:ـ  اإلمــام  قال 
حسنه، ومن فرحه فرحة الل يوم القيامة، ومن علمه القرآن 
وجوه  نورمها  من  ييضء  حليتني  فيكسيان  بالبوين  دعي 
أهل اجلنة«.                                           ميزان احلكمة باب 4196. 

 

للزوجة.. ح�فظي وكوين حري�صة على اأموال الزوج

من  فائدة خريًا  عبد  أفاد  :ـ»ما  الرضا  اإلمام  قال 
يف  حفظته  عنها  غاب  وأذا  رستُه  رآها  أذا  صاحلة  زوجة 

نفسها وماله«.                                      الكايف ج 3/ كتاب النكاح.

للزوج... اأي�ك وال�صنون ال�صيئة وال�صكوك ب�لزوجة

ْمَع  قال تعاىل:ـ ﴿َولَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
َواْلَبَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول�ئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤولً ﴾ آية 36
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للزوج والزوجة........حذار من اإ�صتم�ع الغن�ء.

هلم  جريان  يل  أين  الصادق:ـ  لإلمام  أحدهم  قال 
جوار يتغنني ويرضبن بالعود فربام دخلت املخرج فأطيل 

اجللوس أستامعًا مني هلن. 
فقال اإلمام الصادق ل تفعل. 

فقال الرجل واهلل واهلل ما هو يشء آتيه برجيل، أنام هو 
سامع أسمعه بأذين 

سمعت  أما  أنت  »يالل!  الصادق:ـ  اإلمام  فقال 
الل يقول:� 

َواْلَبَصَ  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َولَ 
َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول�ئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤولً﴾ 

كتاب  من  اآليــة  هذه  أسمع  مل  كأنني  الرجل  فقال 
اهلل من عريب وال عجمي! ال جرم أين قد تركتها وأنا 
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أستغفر اهلل تعاىل.                        من ال حيرضه الفقيه/ ج1/ ص45. 

للزوج......... فّرح اأولدك 

قال رسول الله: »من دخل السوق فاشترى تحفة 
فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، 
وليبدأ بالناث قبل الذكور، فان من فرح إبنته فكأنما أعتق 
رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من 
خشية الله، ومن بكى من خشية الله  ُأدِخَل جنات 

النعيم «.                          االداب واالخالق االسالمية/ص840. 
 

للزوجة.....اأظهري ع�صقك لزوجك. 

فيام  بالزوجة  غنى  »ل  الصادق:ـ  ــام  اإلم قــال 
صيانة  خصال،  ثلث  عن  لا  الوافق  زوجها  وبني  بينها 
نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه ال الثقة با يف حال 
الحبوب والكروه، وحياطته ليكون ذلك عاطفًا عليها عند 
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زلة تكون منها وإظهار العشق له باخللبة، واليئة احلسنة 
لا يف عينه«.                                                     بحار األنوار ج78/ ص 237

للزوج..م�ذا ق�ل الإم�م ال�صج�د يف حق الزوجة.

»وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الل جعلها لك سكنًا 
وأنساً فتعلم أن ذلك نعمة من الل عليك فتكرمها وُتْرفِْق با، 

وأن كان حقك عليها أوجب، فأن لا عليك أن تَرَحها«. 
رسالة احلقوق

للزوجة... يحرم عليك الذه�ب اىل امل�صعوذين، وال�صحره 

والك�ص�ف�ت من اأجل احل�صوة بحب الزوج، بل عليك ب�لدع�ء. 

رسول  يا  فقالت:ـ   اهلل رسول  اىل  امرأة  أقبلت 
شيئًا  به  صنعت  وأين  غلظه،  عىل  وله  زوجــًا  يل  أن  اهلل، 

ألعطفه عيل.
دينك!  ك��درت  ل��ِك:�  »أف   :اهلل رســول  فقال 
لعنتك اللئكة الخيار )قاهلا ثالث مرات( لعنتك ملئكة 
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السامء، لعنتك ملئكة الرض..« بحار األنوار ج79 ص214. 

للزوج........... ا�صعره� بحبك. 

قال رسول اهلل:ـ »قول الرجل للمرأة أين أحبك 
ل يذهب من قلبها أبدًا«. 

 

للزوجة... ل ب�أ�ض ب�لتب�صم وال�صحك داخل املنزل

عن عائشة أهنا ُسئلت:ـ كيف كان رسول اهللإذا 
خال يف بيته؟

قال:ـ»كان ألني الناس، وكان رجاًل من رجالكم، إال 
أنه كان ضحاكًا، بسامًا«.                        الطبقات/ ج1 ص365. 

للزوج........... اأطعمه� واأك�صوه�. 

ما   اهلل رسول  يا  فقال:ـ   النبي رجل  سأل 
حق زوجة أحدنا عليه؟ 
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أذا  وتكسوها  طعمت،  إذا  تطعمها  »أن  فقال:ـ 
يف       إل  تجر  ول  تقبح  ول  الزوجة  تضب  ول  اكتسبت 
البيت«                                              )صحيحة أبو داود/ وأبن حيان(

للزوجة...يحرم خروج الزوجة من بيت الزوج اإل ب�أذنه 

جاءت امرأة اىل النبي فقالت:ـ يا رسول اهلل ما 
تعصيه،  ول  تطيعه  أن  هلا:ـ  فقال  املرأة؟  عىل  الزوج  حق 
ول تتصدق من بيته إل بأذنه، ول تصوم تطوعًا إل بأذنه، 
ول متنعه نفسها وأن كانت عل ظهر قتب، ول خترج من 
بيتها إل بإذنه، وأن خرجت بغري إذنه لعنتها ملئكة السامء 
وملئكة الرض، وملئكة الغضب، وملئكة الرحة حتى 
ترجع ال بيتها. قالت:ـ يا رسول اهلل!من أعظم الناس حقًا 
حقًا  الناس  أعظم  فمن  قالت  والده،  قال:ـ  الرجل؟  عىل 
عىل املرأة؟ قال:ـ زوجها، قالت: فام يل عليه من احلق مثل 
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ماله عيّل؟ قال:ـ ل، ول من كل مائة واحدة، فقالت والذي 
بعثك باحلق ليملك رقبتي رجٌل ابدًا

وسائل الشيعة/ ج14 باب 88 مقدمات النكاح. 

للزوج.......... اأنتبه من النظره احلرام. 

فرفع  إمرأة  ال  نظر  »من  الصادق:ـ  اإلمام  قال 
بصه ال السامء أو أغمض بصه، ل يرتد اليه بصه حتى 

يزوجه الل من احلور العني«. مكارم األخالق ص236 ب8 ج10. 

للزوجة...اأو�صيك بقلة املهر

قال:ـ »أفضل نساء أمتي أقلهن مهرًا«. 
املصدر/ أداب الزواج

للزوج.......... ل ت�صلم على ال�ص�ب�ت  
يكره  النساء، وكان  يسلم عىل   املؤمنني أمري  كان 
يعجبني  أن  »أختوف  وقــال:ـ  منهن  الشابه  عىل  يسلم  أن 
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صوتا فيدخل من ال ثم علَّ أكثر مما أطلب من الجر«.                           
بحار األنوار ج101 ص37 ب34 ج26. 

للزوجة...ل تتكلمي مع الرجل الأجنبي

 عن آبائه عن رسول اهلل عن اإلمام الصادق
قال:ـ »ونى أن تتكلم الرأة عند غري زوجها وغري ذي حمرم 

منها أكثر من مخس كلامت مما ل بد لا منه«. 
أمايل الصدوق ص423 املجلس 66 ج1. 

للزوج..ل تخلو مع امراأة اأجنبية حمرمة عليك  

واليوم  بالل  يؤمن  كان  »من  اهلل:ـ  رســول  قال 
له          ليست  إم��رأة  نفس  يسمع  موضع  يف  يبيت  فل  اآلخر 
بمحرم«.                                                  وسائل الشيعة ج14، ص134. 

للزوجة...ل تكلفي الزوج فوق ط�قته. 

قال النبي:ـ»أّيام إمرأٍة ل ترفق بزوجها وحلته عل 
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ما ل يقدر عليه وما ل يطيق ل تقبل منها حسنٌة وتلقى الل 
وهو عليها غضبان«.

 مكارم األخالق )ص214(. 

للزوج...............ال�صالة ثم ال�صالة.  

متزوج  يصليهام  »ركعتان  :ـ   الصادق اإلمام  قال 
أفضل من سبعني ركعة يصليهام أعزب«. 

للزوجة...ر�صى الزوج عنِك خرٌي  من كل م� متلكني

 اهلل رســول  سمعت   الفاريس سلامن  قــال 
يقول:ـ»أي إمرأة منّت عل زوجها باملا فتقول:� إنام تأكل 
أنت من مال، لو أنا تصدقت بذلك الال يف سبيل الل ل 

يقبل الل منها إل أن يرىض عنها زوجها«. 
البحار ج43/ ص202.
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للزوج...............اعفو ول تطلق.  

عن الصادق:ـ»تزوجوا ول تطلقوا، فأن الطلق 
يتز منه العرش«.                                        البحار ج43 ص197. 

للزوجة...يحرم قتل النطفه بعد اإ�صتقراره� يف رحم الأم 

نطفة  كان  إن  وديته  رشعًا  حمرم  األم  أيتها  اإلسقاط 
105مثقال فضة وإن كان عظامًا فديته 420 مثقال فضة، 
وأما  فضة،  5250مثقال  فديته  روح  بال  جنينًا  صار  وأن 
إذا جرت فيه الروح فديته5250مثقال فضة ان كان ذكرًا 

ونصف ان كان انثى ومع ذلك جيب الكفارة ايضًا.

للزوج..... ل يكن همك امل�ل واجلم�ل فقط  

أو  لالا  الرأة  الرجل  تزوج  »إذا  الصادق:ـ  قال 
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جالا ل يرزق ذلك، فإن تزوجها لدينها رزقه الل مالا 
وجالا«. 

وسائل الشيعة للعاميل ج/14 ص30

للزوجة...اإ�صتقب�ل الزوج والرتحيب به

قال النبي:ـ»حق الرجل عل الرأة إنارة الرساج 
به  فرتحب  بيتها  باب  عند  تستقبله  وأن  الطعام  وإصلح 
وأن تقدم إليه الطشت والنديل وأن توضئه، وأن ل متنعه 

 نفسها إل من عله«.                                البحار ج 43 ص215.

للزوج.....  م�ذا تفعل يف اأول ليلة من زواجك  

الزفاف  قرب  اذا   ،األطهار األئمة  عن  ورد 
وضوء  عىل  وتكون  ركعتني  بالصالة  تأمرها  أن  يستحب 
أذا ُأدخلت عليك، وتصيل أنت أيضًا مثل ذلك، وحتمد اهلل 
وتصيل عىل النبي وآله وتقول »اللهم أرزقني ُألفها وودها 
ورضاها يب وأرضني با وأجع بيننا بأحسن إجتامع وأيرس 
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إئتلف فإنك حتب احللل وتكره احلرام«. 
   بحار األنوار ج43 ص206 

واحلمد هلل اأوًل واآخرًا


