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آداهبا وأحكامها

 طبقاً لفتاو
سماحة المرجع الديني الكبير  

 

دار اهلالل



متت مراجعة هذا الكتاب (حفالت األعراس) من قبل جلنة االفتاء يف 
مكتب سامحة املرجع الديني الكبري السيد احلكيم (دام ظله).



احلمد هللا رب العاملني
والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين.

وبعد فإن اهللا سـبحانه وتعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم وهيأ له 
سـبل االرتقاء يف سـلم الكامل عىل أسـاس املثل والقيم، إال أن هذه السبل 
قد يقف أمامها الشـيطان وأعوانه من خالل استغالل الغرائز والعواطف، 
و إنـا يف هـذا العرص نواجه موجـة عارمة من تأجي-ج هـذه الغرائز ودفع 
اإلنسـان مـن خالهلـا باجتـاه الرذيلـة واملعصيـة، وقـد وفـدت إىل جمتمعنا 
أعـراف وتقاليـد من جمتمعات أخر ال تر للعفـة أمهية وال قيمة، إال أن 
 اهللا سـبحانه وتعاىل من خـالل ترشيعاته القويمة مل يغفـل تأثري هذه القو
عىل اإلنسان ولذا كانت الترشيعات اإلهلية يف هذا املجال جمموعة متكاملة 
مـن النظم التي يمكن من خالل تطبيقها السـيطرة عـىل الغرائز وتوجيهها 

باالجتاه الصحيح.
ولعل تأكيد الكتاب العزيز والسنة الرشيفة عىل التفقه يف الدين ومتييز 
لع اإلنسـان املسلم عىل الضوابط التي  احلالل من احلرام هو من اجل أن يطّ
تنظم حياته والتي يمكن من خالهلا التمتع بام أباحه اهللا لعباده من الطيبات 
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واجتنـاب مـا منـع ارتكابه من املحرمات التي هي شـباك الشـيطان ومصا 
ئده التي يريد أن جير اإلنسـان هبا إىل اهلالك والدمار، ويف رواية عن اإلمام 
الصـادقA : «عليكـم بالتفقـه يف ديـن اهللا وال تكونوا أعرابـاً فإنه من مل 

.« يتفقه يف دين اهللا مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ومل يزك له عمالً
وقـد ارتأ قسـم اإلفتـاء يف مكتب سـامحة املرجـع الدينـي الكبري
السيد حممد سعيد احلكيم (مدّ ظله) أن يقدم خدمة للمؤمنني يف هذا االجتاه 
حيث تم فرز االسـتفتاءات املتعلقة باألعراس ليتيرس للمؤمنني أعزهم اهللا 

تعاىل أن يتفقهوا يف أحكام الدين املتعلقة هبذا اجلانب.
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س١: ما هو حد الغناء؟
ج: الغناء هو الصوت املشـتمل عىل الرتجيع واملدّ بنسـق خاص من 
شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهوية عىل النحو املعهود عند أهل الفسوق 
والرتف وليس املراد به استعامهلم له فعالً ليحل الصوت الغنائي املعهود عند  
أهـل  الفسـوق بل كل ما يبتني عىل التلذذ اللهـوي باخلروج عن مقام اجلد 
والواقـع احلارض إىل نحو من العبث املبني عىل التوجه لباطن النفس وتنبيه 
غرائزها وهز مشاعرها بالصوت الغنائي إشباعا لرغبتها يف املزيد من االبتهاج 
أو التفجـع أو الفخـر أو الغرام أو غري ذلك حسـب اختـالف األغراض.

س٢: ما هو حكم الغناء؟
ج: حيرم الغناء وحيرم استامعه عدا غناء املرأة يف األعراس عىل تفصيل 

يأيت بيانه.
س٣: وهل الرتجيع كله حرام أو بعضه؟

ج: احلـرام منه بعضـه وهو الرتجيع الغنائي الـذي تقدم الضابط فيه 
وبعضه حالل كالرتجيع يف األذان بالنحو املعهود.

س٤: هـل جيوز غنـاء النسـاء يف األعراس، 
وهـل يقصد مـن األعراس هنـا الزفـاف فقط أو 

يشمل جمالس العقد واحلناء وغريمها؟
ج: نعم جيوز غناء النساء يف األعراس، وخيتص بمجلس الزفاف، عىل 

أن ال يقارنه حمرم آخر مثل املوسيقى املحرمة واختالط الرجال بالنساء.
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س٥: مـا رأيكم بظاهـرة الزفاف بسـيارات 
كثـرية وسـط الشـارع والنـاس حـول النسـاء يف 
داخـل السـيارات متربجـات وزيـادة عـىل ذلك 

يصفقن ويغنني؟
ج: هـذا العمل من أعظم املحرمات، وهو سـبب من أسـباب الفتنة 
خصوصـا يف زماننـا هذا الـذي يكثر فيه الشـباب املحتاجـون إىل الزواج، 
لق والقيم والغرية. ومن  مع ما يف ذلك من اجلهر بالفسـق واالسـتهتار باخلُ
املؤسف جدا صدور مثل هذا األمر من أناس مسلمني ينتسبون إىل خط أهل 
عون أهنم من شيعتهم، وقد حثّ أهل البيتD عىل عفة  البيت D ويدّ
 D املرأة وحشـمتها وحجاهبـا وحيائها، وقد ورد األمر مـن أهل البيت
بـأن يكون زف العرائس ليـالً يوم كان احلجاب منتـرشاً ومل تكن الكهرباء 
موجـودة والليل ظالم دامس، فكل ذلك من أجـل إبعاد الناس عن الفتنة 
قهم  والفسـاد، فاألمل بشيعة أهل البيت D التأدب بأدهبم والتخلّق بخلُ

وإال حلّ هبم الوبال والنكال. و إنا هللا و إنا إليه راجعون.
س٦:ومـاذا يصنـع الـزوج أمـام رغبـة أهل 
زوجته وهم يرصون عىل هكذا مراسيم الزواج؟

ج: الـالزم عـىل الزوج اإلرصار عىل موقفه املـرشوع، ألنه هو الذي 
يتحمل املسـؤولية العظمى فعليه االلتـزام بالضوابط الرشعية وباألخالق 
ينَ  الَّذِ واآلداب والقيـم اإلسـالمية قبل رضـا كل أحد، قـال اهللا تعاىل:﴿وَ

﴾ (العنكبوت٦٩). نِنيَ سِ ُحْ َعَ املْ َ ملَ إِنَّ اهللاَّ نَا وَ لَ بُ مْ سُ هُ نَّ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ جَ
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س٧: هـل جيوز للنسـاء احلضـور يف جملس 
العرس الذي يوجد فيه الرجل األجنبي (العريس)؟
ج: جيوز احلضور يف نفسه، ويلزم جتنّب الوقوع يف احلرام كالتربج وغريه.

س٨: هـل يـختـص جـواز غناء النسـاء يف 
األعـراس بمجالـس الزفـاف أو يعـم غـريه مـن 

جمالس األعراس.
ج: الدليـل املجوز خيتص بزف العرائس، وال يعم غريه من املجالس 

التي تعقد بمناسبة الزواج.
س٩: هـل جيـوز للزوجة أن ترقـص وتغني 
لزوجهـا فقـط؟ وهـل جيـوز للـزوج أن يرقـص 

ويغني لزوجته فقط؟
ج: حيرم الغناء من كل منهام، و األحوط وجوبا ترك الرقص إذا كان 

عىل إيقاع موسيقي منظم وجيوز إذا مل يكن كذلك.
س١٠: هل جيوز للنساء الرضب عىل األواين 
ونحوها عند قراءة القصائد يف غري األعراس؟

ج: الـرضب عـىل األواين كالرضب عىل الطبول حـرام إن ابتنى عىل 
التلذذ والتلهي هبا ــ كام يف األعراس ــ .

س١١: هل رقص النساء مع النساء جائز؟ 
ج: نعـم لكـن األحـوط وجوبا تـرك ما يكـون منه عىل غـرار إيقاع 
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موسيقي منظم كام يلزم اجتناب كل ما يكون يف معرض اإلثارة والفتنة. 
أن  األعـراس  مناسـبات  يف  حيـدث  س١٢: 
تتـربج بعض النسـاء أمام الرجـال األجانب فهل 

هو من املعايص وموجب للفسق؟
ج: نعم إنه من املعايص وموجب للفسق، وعىل املرأة املسلمة االلتزام 
غ التربّج للمرأة أمام األجنبي. بحجاهبا، فإن مناسبة العرس والفرح ال تسوّ

س١٣: هل جيوز تصوير النسـاء للنسـاء من 
دون حجاب يف احلفالت واألعراس العامة؟

ج: ال بـأس بالتصويـر إذا مل يطلـع عليـه إال النسـاء وال جيـوز بـذل 
الصورة للرجل األجنبي إذا كان هتكا ملن يف الصورة لتسرتها واحتشامها، 
كام حيرم عىل الرجل النظر إىل الصورة حينئذ بسبب ما فيه من اهلتك للمؤمنة 

املحتشمة (صاحبة الصورة) واألوىل ترك تصوير غري العروس.
س١٤: حاليـا يمكـن إلصاق عدسـات عىل 
حدقة العني بألوان شتى، فهل جيوز للمرأة وضع 

العدسات الالصقة لغرض التجميل؟ 
ت زينة هلـا فاألحوط وجوبا عدم اخلروج هبا أمام الرجل  ـدّ ج: إذا عُ

األجنبي. 
س١٥: هـل جيـوز للمرأة املحجبـة أن تضع 
أمحـر الشـفاه ونحـوه من املكيـاج املتعـارف عىل 

وجهها أمام األجانب؟
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ج: ال جيـوز للمرأة أن تظهر زينتها أمـام األجانب وعليها أن تصون 
نفسـها من نظرات الريبة. ويلزم أن ال تتسـامح يف هذه األمور التي حرمها 
الـرشع نتيجة التأثر بالثقافة الوافدة مـن املجتمعات املنحلة فقد ورد النهي 

عن إظهار الزينة يف أحاديث ونصوص كثرية.
س١٦: هـل جيوز للمرأة أن تلبس النظارات 

للزينة وتظهر هبا أمام األجانب؟
ج: ال جيوز ذلك، إذا كانت زينة هلا.

س١٧: مـا حكم جتمل املـرأة لغري زوجها يف 
بعض املجالس النسـوية كمجالس األعراس وما 

إىل ذلك؟
ج: جيوز ذلك مادام بني النساء.

س١٨: هل يعدّ لبس املرأة للنظارات الطبية من 
مة (بمعنى حرمة اإلبداء لغري املحارم)  الزينة املحرّ
وكذلـك العدسـات الالصقـة الطبيـة وغريهـا؟

ج: جيـوز لبس النظارات الطبية والعدسـات الطبية، وتقدم حكم ما 
يراد به الزينة.

س١٩: ما حكم لبس الذهب بالنسبة للمرأة 
إذا كان غري مثري للشـهوة لعـدم كثرته مثال، كأن 

تلبس قالدة أو خاتم أو ما شابه ذلك؟
ج: ال جيوز للمرأة أن تظهر زينتها حتى ما تلبسه من الذهب كالقالدة 
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ونحوها بحيث يراها الرجل األجنبي، نعم جيوز إظهار السوار واخلاتم فقط.

س٢٠: مـن هـم املحارم الذيـن ال جيب عىل 
املرأة التحجب عنهم؟

ج: هم كل من: 
١ـ الذيـن حيرم نكاحهم للمرأة بالنسـب أو الرضـاع املحرم كاألب 

والولد واألخ والعم.
٢ـ الذين حيرم نكاحهم للمرأة بالسبب وهم الذين حيرم نكاحهم هلا 
مؤبداً بسـبب عقد النـكاح الصحيح كأب الزوج وابـن الزوج وزوج األم 

املدخول هبا. 

س٢١: هل جيوز تعطر املرأة ؟ 
ج: األحـوط وجوبا ترك التعطر بحيث يشـمها األجنبي، ويف رواية 
عـن النبيo قال: «أي امرأة تطيبـت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتى 

ترجع إىل بيتها متى ما رجعت».

باملناسـبات  بالتصفيـق  رأيكـم  مـا  س٢٢: 
الدينية «(أي الزفة اإلسالمية»)؟

ج: إذا مل يقرن ذلك بمحرم فال بأس به لكن األحوط وجوبا اجتناب 
التصفيق املنظم عىل غرار اإليقاع املوسـيقي، ومن اجلدير بالذكر أنه ينبغي 

مراعاة اآلداب العامة يف مثل هذه احلاالت وعدم إزعاج اآلخرين.
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املحجبـة،  غـري  الفتـاة  حكـم  مـا  س٢٣: 
أو التـي يكـون عليهـا حجـاب ولكـن ليس عىل 
الوجـه الصحيح كأن يكون قصـرياً ال يغطي متام 

الشعر أو يكون شفافاً؟
ج: تعتـرب عاصية فيجب هنيهـا عن املنكر طبقـاً للمراتب والرشوط 

املذكورة يف باب النهي عن املنكر.
س٢٥: هل جيوز للرجل سـامع صوت املرأة 

األجنبية وبالعكس؟ 
ج: نعم جيوز ذلك إال أنه ال بد من عدم التلذذ اجلنيس باالستامع.
س٢٦: ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى بامليش بالنسبة للمرأة؟

ج: جيوز الصبغ املذكور وليس هو حمرماً وال حاجباً يف الوضوء عادة. 
س٢٧: ما حكم مصافحة النسـاء الكبريات 

واملسنّات من غري املحارم؟
ج: ال جيوز ملس املرأة إذا مل تكن من املحارم باملصافحة وغريها. 

س٢٨: يف بعض األوسـاط واألعراف تعترب 
املصافحـة مـن مجلـة آداب املعارشة، فهل تسـوغ 

املصافحة يف هذه األوساط؟ 
ج: كال ال يسـوغ ذلـك، فـإن يف اجلـري عىل تلك األعـراف تضييعا 
لتعاليـم الدين وطمسـاً ملعاملـه وانصهاراً بتقاليـد دخيلة تبعيةً لـه، بل يلزم 
اإلرصار عـىل تطبيق احلكم الرشعي والعمـل عليه بلطف ووداعة وأدب، 
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حتى يشيع ويعرف حاله عىل حقيقته ويصري التزام املسلم به عالمة عىل قوة 
شخصيته ومتسكه بدينه ال عىل ضعف شخصيته وحتلله. 

س٢٩: هل جيوز لألم أن ترتك ابنتها من دون 
حجاب بدعو أهنا تريد اقتناعها بنفسها؟ 

ج: جيب عىل األم هني ابنتها عن املنكر وإلزامها باحلجاب الواجب ولو 
باحلوار واإلقناع أو التشـجيع عىل ذلك ـ طبقا لضوابط النهي عن املنكرـ. 
س٣٠: هل جيوز للمرأة أن تتشبه بالرجل يف 
اللباس ويف شكل هيئة الرأس بنحو يشابه الرجل 
يف قصها له، وهل جيوز للرجل أن يتشبه باملرأة يف 

اللباس أو يف هيئة شعر الرأس؟
ج: ال جيوز تشبه الرجال بالنساء بقصد التخنث وال تشبه النساء بالرجال 
بقصد التذكر واالسرتجال، سواء كان باللباس أم الزينة أم الكالم أم بغري ذلك. 
س٣١: ما حكم لبس الثياب الضيقة للنساء؟

ج: ال بأس به إذا مل يكن مؤديا إلثارة الشهوة هلا أو لغريها.
س٣٢: هـل جيـوز للمـرأة لبـس البنطلـون 

واخلروج به يف الشوارع واألسواق؟
ج: ال جيـوز إذا كان جمسـام ملفاتـن بدهنـا وموجبـا إلثـارة الفتنة عىل 
األحوط وجوبا، وعىل كل حال يفرتض باملرأة املسـلمة االهتامم باحلشـمة 

الالئقة هبا ولو بلبس احلجاب أو البالطو عىل البنطلون.
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س٣٣: هل االختالط العائيل من االضطرار 
املسوغ للنظر أو اللمس املحرمني؟ 

مان حتى مع  ج: كالّ ليـس من ذلك، وال جيوز النظـر واللمس املحرّ
اجتـامع العوائـل يف بيـت واحد أو لتآلفهـام وكثرة االجتامع والتـزاور، وما 
تعارف ـ نتيجة ذلك ـ من التسـامح يف احلجاب والنظر بني الرجل وزوجة 
أخيه أو أخت زوجته أو بنت عمه أو نحوهم من األقارب بل األصدقاء ال 
مسوغ له، ومن الغريب تعارف ذلك بني بعض العوائل املحرتمة واملعروفة 
بالتدين وااللتزام واالحتشـام، واألنكى من ذلـك واألمض رفع احلواجز 
يف مناسـبات األفـراح واألعـراس حيـث يسـتخف الفـرح أهلـه فيدخل 
الشباب وهم يف أوج حيويتهم ونشاطهم عىل النساء املتربجات بمالبسهن 
الفاضحـة وزينتهـن الصارخة عىل أتـم الوجـوه وادعاها للفتنـة واإلثارة 
وتغاضياً عن مقتضيات الغرية والعفة وخروجاً عن قوانني الرشع الرشيف 
ونبـذاً لتعاليم الدين احلنيف كفراً لنعمة اهللا تعاىل بمعصيته وانتهاك حرمته 
وتعدي حدوده يف موقف هو أدعى لشكره تعاىل بطاعته واخلضوع إلرادته 
والوقوف عند أمره، استيجابا لرمحته واستزادة من نعمته قال جلت أسامؤه 
مْ إِنَّ  تُ رْ فَ لَئِن كَ مْ وَ نَّكُ يدَ زِ مْ ألَ تُ رْ ـكَ مْ لَئِن شَ كُ بُّ نَ رَ ذَّ أَ إِذْ تَ وعظمـت آالؤه: Pوَ

O (إبراهيم:٧). يدٌ دِ ايبِ لَشَ ذَ عَ
س٣٤: هـل جيـوز إظهـار الوجه بعـد إزالة 

الشعر عنه وعن احلاجبني؟
ج: نعم جيوز ذلك ما مل يشتمل عىل ما حيرم إظهاره كاملكياج.
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س٣٥: مـا هو احلـد الرشعي للحجاب وهل يكفي سـرت البرشة مع 
إبداء معامل اجلسد؟

ج: جيب سـرت اجلسـد مـا عدا الوجـه والكفني. وجيب يف السـاتر أن
ال حيكي ما حتته كام جيب إخفاء مفاتن اجلسد وجيب أن ال يكون الساتر مثرياً 
ملفتـاً للرجال بزينته، وعن أهـل البيت D إن املرأة إذا تطيبت أو تزينت 
لغري زوجها فهي ملعونة حتى ترجع إىل بيتها أو إن فعلت كان حقا عىل اهللا 
أن حيرقها بالنار، وغري ذلك من األخبار الناهية عن إشـاعة الفسـاد والفتنة 
بني الرجال والنسـاء ورضورة جتنب اإلثارة والشـهوة ولزوم التعفف عىل 
املؤمنني واملؤمنات وملا يف ذلك من إرضار عىل املرأة والرجل وعىل املجتمع 

بصورة عامة.
س٣٦: هـل للمـرأة يف األعـراس الرقـص 

والغناء املتعارفان عند أهل الفسوق؟
ج: جيوز للمرأة الغناء يف خصوص جمالس الزفاف برشطني: 

األول: أن ال يسمع صوهتا األجنبي.
الثـاين: أن ال تقارنـه املوسـيقى أو حمـرم آخر، وكذلـك الرقص فإنه 
جيـوز هبذا الـرشط، لكن األحوط وجوبـا اجتناب ما يكـون منه عىل غرار 
إيقـاع موسـيقي منظـم كـام أن حكم الرقـص ال خيتص بمجالـس الزفاف 

واألعراس. 
س٣٧: هـل أن عـدم التزام املـرأة باحلجاب 
وظهورها سافرة أمام األجانب يعدّ من الكبائر؟
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ج: نعـم ظاهر بعض النصوص الواردة أنه من الذنوب الكبائر، ويف 
خرب يصف فيه رسول اهللاo بعض ما رآه عندما أرسي به إىل السامء حيث 
رأ امـرأة معلقة بشـعرها فسـأل جربئيل عن ذلك فقـال: «أما املعلقة من 
شـعرها فإهنـا كانت ال تغطي شـعرها من الرجال...» وعىل املرأة املسـلمة 
االلتـزام باحلجـاب منذ أول أيام بلوغها ليكون ذلك جزءا من شـخصيتها 
بحيـث تعتاد عليه وال تر فيـه تكلفا أو ثقال ألن االعتياد عىل اخلري جيعله 

أيرس واسهل عىل النفس.
س٣٨: ظهـرت يف اآلونـة األخـرية ظاهـرة 
تصويـر العـروس وزوجها يف حمـالت التصوير، 
واإلشـكال يف ذلـك أن الزوجة متربجـة عىل أتم 
وجه والذي يقوم بعملية التصوير رجل أجنبي؟

ج: ال جيوز ذلك. ومن املؤسـف انتشـار هذه احلالة يف هذه العصور 
حيث يكثر وقوع احلرام من أجل احلصول عىل أشـياء غري مهمة باإلضافة 
إىل إمـكان احلصول عىل البديل بأن يكون املصـور امرأة أو يقوم بالتصوير 
بعـض املحارم، وال حيسـن التسـامح يف هـذه األمور فإن نفس اسـتصغار 

الذنب ذنب كبري كام يستفاد من األدلة الرشعية.
س٣٩: مـا حكم األهازيـج التي تطلق بحق 

الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر؟
ج: ال بأس بذلك إال أن خيرج املدح عن احلد الرشعي كلزوم الكذب 

بمعنى حكاية خالف الواقع ومتويه احلقيقة ونحوه.
س٤٠: هـل جيوز اطالق العيارات النارية يف 
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حفالت األعراس؟
ج: ال جيـوز إطـالق العيارات بشـكل عشـوائي إذا كان فيه تعريض 

حلياة اآلخرين للخطر، أو كان فيه إيذاء لآلخرين وإرعاب وختويف هلم.
يف  والزوجـة  الـزوج  تعظـون  بـامذا  س٤١: 

مسائل الزوجية والعالقات بني االثنني؟
ج: ننصـح الرجـل باحلكمـة وسـعة الصـدر واسـتيعاب املشـاكل 
ي يف حلها والصرب عىل األذ والتسـامح عن اخلطأ وغفران الزلل  والـرتوّ
وجتنب الغضب والضجر واللجاجة واحلرص ونحوها من وسائل الشيطان 
الرجيم مستعينا باهللا تعاىل ومعتمدا منه التوفيق والتسديد كام ينبغي للمرأة 
أن تعرف موقعها وتتحمل مسؤوليتها وال تنسى أن جهادها الذي أراده اهللا 
تعاىل منها حسن التبعل وحماولة إرضاء الزوج والتجاوب معه، فإنه أعظم 
حقـا عليها مـن كل أحد وينبغي لكليهام جتنب االندفاع يف سـورة الغضب 
واالنفعال، حيث قد يصالن بذلك إىل ما ال حتمد عقباه وال يمكن تالفيه، 
وما جعل اهللا سبحانه كال من الزوجني يف موقعه وأدبه بآدابه إال حفاظاً عىل 
اجلوانـب امللقاة عىل عاتقـة ورعاية لكيان العائلة وحماولة إلسـعاد أفرادها 
وراحتهم، فعليهام شـكر ذلك وحتمل املسؤولية امللقاة عىل عاتقهام واحلذر 
من نزغات الشـيطان الرجيم وتسـويالت النفس االمارة بالسـوء، وجتنب 
االندفـاع يف سـورة الغضب واالنفعـال، حيث قد يصـالن بذلك إىل ما ال 

حتمد عقباه وال يمكن تالفيه، واهللا سبحانه من وراء القصد.
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ذكرت مجلة من املسـتحبات واملكروهـات تتعلق بآداب ليلة الزفاف 
نذكرها إمتاما للفائدة وهي: 

 . ١ـ يستحب زف املرأة وإدخاهلا عىل زوجها ليالً
٢ـ يستحب للزوج صالة ركعتني عند ذلك وأن يدعو باملأثور.

٣ـ ويستحب أن يأخذ بناصيتها مستقبل القبلة ويقول: 
«اللهم بأمانتك أخذهتا وبكلامتك استحللتها، فإن قضيت يل منها ولدا 
 .« فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل حممد، وال جتعل للشيطان فيه رشكاً وال نصيباً

وقد ورد عن اإلمام الباقرA جللب األلفة بني الزوجني: 
«إذا دخلـت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت ال 
تَصلْ إليها حتى تتوضأ وتصيل ركعتني ثم مرهم أن يأمروها أن تصيل أيضا 
ر من معها  ركعتني »، ثم جمّد اهللا وصلّ عىل حممد وآل حممد، ثم ادع اهللا، ومُ
نـوا عىل دعائك، وقـل: «اللهم ارزقني إلفها وودها ورضني هبا، ثم  أن يؤمِّ
امجع بيننا بأحسن اجتامع وأرسّ ائتالف، فإنك حتب احلالل وتكره احلرام».
٤ ـ يسـتحب التسـرت باجلامع وتسـتحب التسـمية عنده واالستعاذة 
من الشـيطان والدعاء باملأثور ومنه أن يقول: «بسـم اهللا وباهللا اللهم جنّبني 

الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني».
ــ يسـتحب أن خيتـص كل مـن الرجـل واملـرأة بخرقـة ونحوها  ٥ـ 
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للتمسـح هبا بعد اجلامع، ويكره اشرتاكهام بخرقه واحدة يتمسحان هبا معا، 
ويف النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهام.

٦ـ يكـره اجلـامع ما بني طلـوع الفجر وطلوع الشـمس، ومن مغيب 
الشمس إىل مغيب الشفق، وحني اصفرار الشمس وعند طلوعها وغروهبا، 
ويف اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، ويف الليلة التي ينخسف فيها القمر، 
ويف الليلة ويف اليوم الذين يكون فيهام الزلزلة، وخصوصا حال الزلزلة ويف 
حـال هياج الريح السـوداء والصفراء واحلمراء، ويف حماق الشـهر، ويكره 
اجلـامع أيضـا يف أول ليلة من الشـهر اهلاليل وليلـة النصف منه، ويسـتثنى 
مـن ذلك أول ليلة من شـهر رمضـان املبارك فقد ورد يف بعـض الروايات 

استحباب اجلامع فيها.
واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين




