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إىل األحكام الرشعية اخلمسة التي يراعى فيها مصلحة املكلفني -بِ َك ٍّم هائل

من اآلداب اإلسالمية التي شملت مجيع جوانب احلياة ،وهي سمة بارزة هلذه
الرشيعة السمحة البيضاء ،وهو أمر إن َّ
دل عىل يشء فهو يدل عىل اهتامم الشارع
املقدس يف تربية َخ ْلقه وعباده بأكثر من األحكام الرشعية ،وهو ما نلمسه جلي ًا

يف سرية املعصومني ،Bوالذين هم جتسيد حقيقي لقيم اإلسالم.قال أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب( :Aإن رسول اهلل Fأدبه اهلل عز وجل ،وهو أدبني
وأورث املكرمني)(.(1
وأنا أؤدب املؤمنني ّ

واآلداب هي ما تأخذ هبا نفسك من حممود اخلصال ومحيد الفعال ،وهي

حفظ اإلنسان وضبط أعضائه وجوارحه وأقواله وأفعاله عن مجيع أنواع اخلطأ
والسوء ،واستعامل ما ُيمد قو ً
ال وفع ً
ال ،واألخذ بمكارم األخالق.

عز ّ
وجل ،وآداب نبيه وأوصيائه، B
فالبد لكل إنسان أن يتأدب بآداب اهلل ّ
وجل أ ّدب نبيه فأحسن أدبهّ ،
ّ
فلام أكمل
عز
قال اإلمام الصادق( :Aإن اهلل ّ

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.268
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((1
واالمة
فوض إليه أمر الدين
﴿وإِن ََّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
له األدب قالَ :
ّ
يم﴾  ،ثم ّ

وس عباده)(.(2
َلي ُس َ

األدب يف كلامت أمري املؤمنني:A

(األدب ُ
كامل الرجل)(.(3
 .1قال:A
ُ

ِ
ُ
األدب)(.(4
الرشف
(أفضل
 .2وقال:A
ُ

سن ٍ
(أرشف َح َس ٍ
ُ
أدب)(.(5
 .3وقال:A
ب ُح ُ

أحوج منهم إىل الفضة
 .4وقال( :Aإن الناس إىل صالح األدب
ُ
والذهب)(.(6
األدب)(.(7
اآلباء األبنا َء
ورث
َ
ُ
 .5وقال( :Aخري ما ّ

 .6وقال( :Aأحسن اآلداب ما ك ّفك عن املحارم)(.(8

تقدم صار واضح ًا أن من الواجب عىل كل ذي عقل
ومن خالل ما ّ

وقلب أن يؤدب نفسه بمكارم األخالق ،فتامم السعادة باخللق احلسن واآلداب
احلميدة.

( (1سورة القلم :آية.4

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص 266ح.2
( (3غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،247ح.5073
( (4املصدر السابق :ص ،247ح.5075

( (5املصدر السابق :ص ،248ح.5107

( (6املصدر السابق :ص ،247ح.5080

( (7املصدر السابق :ص ،407ح.9347

( (8املصدر السابق :ص ،247ح.5079
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﴿و َن ْف ٍ
س
فالنفس اإلنسانية حتتاج إىل التأديب والتهذيب ،قال تعاىلَ :
اب َم ْن
ور َها َو َتم َْو َاها * َق ْد َأ ْف َل َح َم ْن زَ َّك َ
اها * َو َق ْد َخ َ
َو َما َس َّو َاها * َف َأ ْ َل َم َها ُف ُج َ
اها﴾(.(1
َد َّس َ

واإلسالم وهو خري األديان مل يرتك شيئ ًا من اآلداب إال وذكره وأبانه،
تنظي ًام وجتمي ً
ال حلياة اإلنسان.

فالقرآن الكريم والسنة الرشيفة للنبي وآله الطاهرين (صلوات اهلل

عليهم أمجعني) أوضحت الكثري من اآلداب اإلسالمية من قبل والدة اإلنسان

وأثناء حياته وبعد موته.

غري أن امللفت للنظر عزوف الناس عن هذه اآلداب اجلليلة وعدم
العناية بتعلمها فض ً
ال عن تطبيقها يف حياهتم العملية ،ناهيك عن الدور األهم

من نقلها لألجيال للحفاظ عليها من االندثار عرب الزمن ،فإن املجتمعات
حتافظ عىل تراثها وقيمها عن طريق التبليغ العميل ملفرداته لينتقل بصورة عملية

لألجيال.
لذا كان هذا الكتاب استذكار ًا هلذه اآلداب املهمة يف جوانب احلياة

املختلفة ،ومالحظة اجلوانب التي يكثر االبتالء هبا ،لتكون أنفع للمؤمنني فيتم

تطبيقها يف حياهتم اليومية.

شعبة التبليغ

 /25رجب1440 /هـ
2019 /4 /2م

( (1سورة الشمس :آية.10-7

الدين واإلميان
عبد اهلل به.
اسم ملا ُي ُ
ُ
الدين لغ ًة :الطاعة ،واالنقياد ،وهو ٌ

ويف االصطالح ،هو :اإلقرار بأنّه تعاىل أوجد الكائنات ّ
ونظمها بحكمته،
دبر احلكيم.
يتعبد به هلذا اخلالق العظيم ،وا ُمل ّ
فعىل العاقل أن ي ّتخذ دين ًا ّ
واألديان الساموية التي جاءت هبا رسل اخلالق وسفراؤه إىل عباده من
لدن هذا اخلالق اخلبري كثرية ،وك ّلها تدعو العباد إلصالح الفساد ،وتعليم
ٍ
النظم ،والسري يف طريق الطاعة ٍ
واحد وهو اهلل سبحانه.
إلله
َ
ٍ
لألمة
ورسالة كل
رسول كانت بحسب زمانه ،وبحسب النضج العقيل ّ

ألنا عقيدة
التي ُبعث إليها ،وآخر الرساالت وأكم ُلها الرشيعة اإلسالميةّ ،
ورشيعة تكفل مجيع حاجات البرش يف مجيع مراحل احلياة ،وإىل آخر الزمان.

ِ
تضمنه من عقيدة التوحيد التي
والدين اإلسالمي :هو م ّلة اإلسالم ،بام ّ

هي دين مجيع املرسلني ،من لدن آدم ونوح إىل خاتم النبيني حممد.F

نص الكتاب عليها قال اهلل تعاىل:
وهذه الرسالة اخلالدة والدين الكامل ّ
ين ِعندَ َّ
اهللِ ْ ِ
اإل ْس َال ُم﴾(.(1
﴿إِ َّن الدِّ َ

( (1سورة آل عمران :آية.19
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اإلسالم واإليامن:
بعد أن جاء اإلسالم ،وهو الدين الكامل الضامن لكل متطلبات اإلنسان

الفطرية يف هذه احلياة الدنيا ،وكذلك متطلباته للعيش بسعادة يف اآلخرة ،فهو
﴿و َمن َي ْب َت ِغ
يضمن سعادة الدارين ،فال يقبل اهلل من الناس دين ًا غريه ،قال تعاىلَ :
ال ِم ِدين ًا َف َلن ُيمْب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِف ِ
اآلخ َر ِة ِم َن ْ َ
إل ْس َ
يا ِ
ال ِ ِ
ين﴾( ،(1وهذا مقتىض
اس َ
َغ ْ َ
َ
اللطف والرمحة اإلهلية ،إذ أن اهلل (جل وعال) ملا علم بطريق سعادة اإلنسان

يف النشأتني أوجب عليه إتباعه للوصول إليها ،وحرم عليه أي طريق آخر ال
يضمن له ذلك ،وهذا أمر يتفق عليه العقالء ،إذ أن العقالء يمدحون من ُي ِّنب

اآلخرين سلوك الطريق املؤدي إىل األذى ،فضال عن اهلالك ،ويذمون من ال
شدة شفقته عىل السالكني قد يرم
ينبه اآلخرين هلذا اخلطر ،مع علمه به ،بل من ّ
ّ

عليهم سلوك هذا الطريق ،فيقال :ما أشفق هذا اإلنسان قد علم باخلطر فمنع

الناس من الوقوع فيه.

واإلسالم :هو اإلقرار باللسان بالشهادتني (أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد
وع ِ
ومالهِ ،
ِ
أنّ حممد ًا رسول اهلل) فمن قال ذلك فهو مسلم ُح ِقن ِ
رضهّ ،إال
دمه،
أن ُيطالب بحق.

بعد ذلك يأيت اإليامن قال تعاىلَ ﴿ :قا َل ْت َ
اب آ َم َّنا ُق ْل َ ْل ت ُْؤ ِم ُنوا َو َل ِك ْن
األ ْع َر ُ
ُقو ُلوا َأ ْس َل ْم َنا َو َلَّا َي ْد ُخ ْل ا ِ
إل َيامنُ ِف ُق ُلوبِ ُك ْم﴾(.(2

وتصديق با َ
ٌ
جلنان ،فمن
وعمل باألركان،
إقرار باللسان
واإليامن :هو
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
صالة وصيا ٍم
أقر بالشهادتني ،والتزم العمل بأركان اإلسالم من
وزكاة وحجٍ
ّ
( (1سورة آل عمران :آية.85
( (2سورة احلجرات :آية.14
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وغريها من األحكامُ ،معتقد ًا بذلك يف قلبه ،فهو مؤمن.

قال رسول اهلل( :Fاإليامن معرفة بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل

باألركان)(.(1

وقال Fحني ُسئل ما اإليامن( :أن تؤمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة

والكتاب والنبيني واملوت واحلياة بعد املوت)(.(2

وعنه( :Fاإليامن يف عرشة :املعرفة ،والطاعة ،والعلم ،والعمل،

فأيام فقد صاحبه
والورع ،واالجتهاد ،والصرب ،واليقني ،والرضا ،والتسليمّ ،

بطل نظامه)(.(3

وعن أيب جعفر Aقال( :سئل أمري املؤمنني Aعن اإليامن ،فقال:
ّ
وجل جعل اإليامن عىل أربع دعائم :عىل الصرب ،واليقني ،والعدل،
عز
إن اهلل ّ

واجلهاد.(4()...

وقال أمري املؤمنني( :Aأول الدين معرفته ،وكامل معرفته التصديق به،

وكامل التصديق به توحيده)(.(5

وأما غاية الدين ومبلغه ومنتهاه هو كام قال أمري املؤمنني( :Aغاية

الدين األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة احلدود)(.(6
( (1اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.178

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،56ص.260

( (3املصدر السابق :ج ،66ص.175

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.50

( (5نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.39

( (6مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،12ص.185
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وهذا الدين اإلسالمي ليس من تفكري البرش ،وإنّام أنزله اهلل عىل عبده
حممد Fكام ً
وأمة،
ال غري منقوص ،وهو
ٌ
صالح للبقاء لكل زمان ،ومكانّ ،

متطور من جانب آخر.
تطور من جانب ،وغري
ّ
وهو ُم ّ

فيص ّح فيه اإلجتهاد ،بر ّد الفروع
تطور منه هو املوضوعات اخلارجيةُ ،
فا ُمل ّ
﴿و ْ َ
ال َو ْ َ
ال ْي َل َوا ْلبِغَ َ
إىل األصول ،مث ً
وها
ي لِ َت َْك ُب َ
ال :اآلية الكريمة قولهَ :
ال ِم َ
َو ِزي َن ًة َو َ ْي ُل ُق َما َل ت َْع َل ُمونَ ﴾(.(1
فال متنع الرشيعة التطور من تبديل اخليل والبغال بالعربة والسيارة

والطيارة ،وال متنع االنتقال من اإلضاءة بالشمعة إىل الزيت ،إىل الكهرباء ،إىل
حث عليه يف خمتلف مفاصل احلياة.
الذرة ،فاإلسالم أباح هذا
التطور ،بل ّ
ّ
ّ

املتطور ،القيم األخالقية واألحكام الرشعية ،وهو الثابت
واجلانب غري
ّ
سبب ا َ
خلبال والفساد ،مث ً
حسن الصدق،
ال:
ترسب إليه
ُ
ّ
الذي إن ّ
التطور ّ

واألمانة ،وقبح الظلم ،وحرمة االحتكار ،وحرمة القتل ،ووجوب الصالة
يصح التبديل فيها.
والصيام ،ولزوم رضا املتعاملني ،فال ّ

ل حياة بال دين:
بالدين.(2()...
وقال سيد البلغاء أمري املؤمنني( :Aال حياة إال ّ

فحياة اإلنسان تعترب حياة بال فائدة إن كانت بال دين وال عقيدة ،فإن
ْت ْ ِ
ال َّن َو ْ ِ
نس إِ َّل
﴿و َما َخ َلم ُ
غاية خلق اإلنسان هي العبادة قال تعاىلَ :
اإل َ
( (1سورة النحل :آية.8

( (2اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.296
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لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون﴾( ،(1وهذه العبادة بدورها ُت َق ِّوم اإلنسان وهتذبه ،فال ينبغي للعاقل
ين َّ َ
ات ُذو ْا ِدي َن ُه ْم َل ْهو ًا َو َل ِعب ًا
أن يلهو بالدين ،فيكون مصداق ًا لقوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
َو َغ َّر ْ ُت ُم ْ َ
اه ْم َك َام ن َُسو ْا لِ َماء َي ْو ِم ِه ْم َه َ
ـذا َو َما َكانُو ْا بِآ َياتِ َنا
ال َيا ُة ُّ
َنس ُ
الدن َْيا َفا ْل َي ْو َم ن َ
َي َْحدُ ونَ ﴾(.(2

ِ
حرموا ما شاءوا ،واستحلوا ما
ومعنى قوله تعاىل ﴿ َل ْهو ًا َو َلعب ًا﴾ :أي َّ
اه ْم﴾ أي :نعاملهم
َنس ُ
شاءوا ،بعد ذلك بني اهلل تعاىل جزائهم بقولهَ ﴿ :فا ْل َي ْو َم ن َ
املنيس يف النار ،فال نجيب هلم دعوة ،وال نرحم هلم عربةَ ،
﴿ك َام ن َُسو ْا لِ َماء
معاملة
ِّ
َي ْو ِم ِه ْم َه َ
ـذا﴾ فلم خيطروه بباهلم ،ومل يتموا بهَ ،و﴿ َما﴾ يف املوضعني مصدرية،
والتقدير :كنسيانم وكونم جاحدين ﴿بِآ َياتِ َنا﴾ ،خصوص ًا وأن ديننا الدين

القيم ،والذي يوصينا به أمري املؤمنني Aحيث يقول( :أيا الناس! دينكم

دينكم ،فإن السيئة فيه خري من احلسنة يف غريه ،والسيئة فيه تغفر ،واحلسنة يف

غريه ال تقبل!!)(.(3

من فوائد الدين وآثاره:
اإليامن بالدين يمثل أكرم صلة بني اإلنسان وخالقه ،ذلك أن أرشف ما يف

الكون هو اإلنسان ،وأرشف ما يف اإلنسان قلبه ،وأرشف ما يف القلب اإليامن،

ومن ثم كانت اهلداية إىل اإليامن أجل نعمة ،وأفضل آالء اهلل عىل اإلطالق ،قال
ل إِ ْسال َم ُك ْم َب ْل ُ
تعاىلَ ﴿ :ي ُم ُّنونَ َع َل ْي َك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل ل َ ُت ُّنوا َع َ َّ
اهلل َي ُم ُّن َع َل ْي ُك ْم
( (1سورة الذاريات :آية.56
( (2سورة األعراف :آية.51

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.464
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إل َيام ِن إِ ْن ُكن ُتم َص ِ
َأ ْن َهدَ ُاك ْم لِ ِ
اد ِقنيَ﴾(.(1
ْ

ومن آثاره حب اهلل ورسوله Fوأهل البيت ،Bوتكريمهم ،وتوقريهم،

والتأدب معهم أكثر من حبه ألهله ،وأوالده ،وأمواله ،بل أكثر من كل يشء يف
الوجود ،فيدعوه ذلك إىل طاعتهم ،ألن احلب ال يؤدي إال إىل الطاعة ،وذلك

يبعث يف النفس روح الشجاعة ،والشهامة ،والصمود ،فتجده يبذل الغايل
والنفيس من أجل نرصة دينه وأوليائه.

عالمات الؤمن:
عن طاووس بن اليامن أنه قال :سمعت عيل بن احلسني Cيقول:

(عالمات املؤمن مخس ،قلت :وما هن يا ابن رسول اهلل؟ قال :الورع يف اخللوة،
والصدقة يف القلة ،والصرب عند املصيبة ،واحللم عند الغضب ،والصدق عند

اخلوف)(.(2

وعن اإلمام الصادق( :Aينبغي للمؤمن أن يكون فيه ُ
ثامن خصال:

قانع بام رزقه اهلل ،ال
صبور عند البالء،
وقور عند اهلزاهز،
شكور عند الرخاءٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ

يظلم األعداء وال يتحامل لألصدقاء ،بدنه منه يف تعب والناس منه يف راحة،

إن العلم خليل املؤمن ،واحللم وزيره ،والعقل أمري جنوده ،والرفق أخوه ،والرب
والده)(.(3

( (1سورة احلجرات :آية.17

( (2اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.269

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج 3ص.583

األخالق اإلسالمية
مما الشك فيه أن التعاليم الدينية هي خري وسيلة إلبعاد البرشية عن
الرذائل ،وما يتبعها من ٍ
مآس وأمراض جسامنية ،واجتامعية ،وروحية ،وإن هذه

التعاليم تؤدي إىل السعادة يف هذه الدنيا ،ملا هلا من فضل كبري يف تنظيم أمور
احلياة ،وترتيب العالقات اإلنسانية عىل أسس فطرية ،ووفق سنن اهلل الكونية،
التي فطر الناس عليها.

ّ
وجل هو األعلم بمصلحة اإلنسان:
عز
اهلل ّ
التعاليم الدينية كلها تأيت عن طريق الرسل وأوصيائهم ،Bالذين

أرسلهم اهلل واختارهم للبرشية ليوصلوا هلم ما أراد خالقهم من تعاليم ،فهو

سبحانه يعلم أنا يف مصلحة اإلنسان.

ّ
وجل ،وال يكون عن طريق
عز
فكل تعليم ال يكون مصدره اخلالق ّ

األنبياء ،فمصريه إىل الزوال ألنه جاء من عقل حمدود.

األديان الساموية والفضيلة:
إن كل األديان الساموية نادت بإتباع الفضيلة وترك الرذيلة ،وآخر األديان

الساموية هو الدين اإلسالمي ،حيث حرص عن طريق القران الكريم -وهو
ّ
وجل -ولسان خاتم األنبياء حممد Fواألئمة األطهار Bعىل
عز
كالم اهلل ّ
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اتباع هذه الفضائل وترك الرذائل ،ليعيش حياة سعيدة يف الدنيا ،ويصل يف
اآلخرة عىل الدرجات الرفيعة.

معنى ا ُ
ل ُلق:
هو الصورة الباطنة لإلنسان ،والتي يمكن أن تظهر لآلخرين بأشكال

خمتلفة ،عىل جوارحه الظاهرة للناس ،وهو السجية ،والدين ،والطبع ،وعلم
األخالق :هو علم يعرف به صالح القلب وسائر احلواس.

التعريف الميز لألخالق اإلسالمية:
األخالق اإلسالمية :هي جمموعة األقوال واألفعال التي يب أن تقوم
عىل أصول وقواعد الدين اإلسالمي ،وفضائل وآداب مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا

بالعقيدة والرشيعة اإلسالمية ،من خالل القران الكريم ،والسنة النبوية املطهرة
عىل صاحبها آالف التحية والسالم ،واألئمة األطهار.B

فاألخالق اإلسالمية ليست جزء ًا من الدين ،بل هي جوهره وروحه،

ففي رواية جاء رجل إىل رسول اهلل Fمن بني يديه فقال :يا رسول اهلل ما

الدين؟ فقال :حسن اخللق .ثم أتاه عن يمينه فقال :ما الدين؟ فقال :حسن
اخللق .ثم أتاه من قبل شامله فقال :ما الدين؟ فقال  :حسن اخللق .ثم أتاه من

ورائه فقال :ما الدين؟ فالتفت إليه وقال :أما تفقه؟ الدين؟ هو أن ال تغضب.

وقيل :يا رسول اهلل ما الشؤم؟ قال :سوء اخللق)(.(1

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص.393
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كفى ُحسن ا ُ
ل ُلق فضال:

وكفى ُحسن ا ُ
خل ُلق فض ً
ال أنه يستميل النفوس ،ويورث املحبة ،ويزيد

يف املودة ،ويدي إىل الفعل احلسن ،والقول احلميد ،قال تعاىل يف وصف النبي
يم﴾(.(1
﴿وإِن ََّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
األكرم حممدَ :F
وروي أن رسول اهلل Fقال( :إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق)(.(2

ثالث من مكارم
ٌ
وجاء يف وصية النبي Fلعيل Aأنه قال( :يا عيل
األخالق يف الدنيا واآلخرة :أن تعفو عمن ظلمك ،وتصل من قطعك ،وحت ُلم

عمن جهل عليك)(.(3

ويف رواية أن أبا بردة سأل رسول اهلل Fقائال :يا رسول اهلل ،اهلل

بحسن
يب مكارم األخالق؟ فقال( :Fيا أبا بردة ال يدخل اجلنة أحد إال ُ
ا ُ
خل ُلق)(.(4
وحسن ا ُ
خل ُلق)(.(5
وعنه( :Fأكثر ما تلج به أمتي اجلنة تقوى اهلل ُ

ُ
أفضل من ُحسن
وعنه( :Fما يوضع يف ميزان امرئ يوم القيامة

ا ُ
خل ُلق)(.(6

وعنه - Fوقد ُسئل عن أفضل احلسنات عند اهلل  -فقال( :Fحسن

( (1سورة القلم :آية.4

( (2جممع البيان ،الشيخ الطربيس :ج ،10ص.86

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.182

( (4مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،11ص.194
( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.100

( (6املصدر السابق :ج ،2ص.99
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اخللق والتواضع والصرب عىل البلية والرضاء بالقضاء ،قال :أي سيئة أعظم عند

اهلل؟ قال :سوء اخللق والشح املطاع)(.(1

وعنه( :Fإن أحبكم إيل وأقربكم مني يوم القيامة جملسا أحسنكم خلق ًا،
وأشدكم تواضع ًا ،وان أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون ،وهم املستكربون)(.(2

وعنه( :Fأال أنبئكم بخياركم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :أحاسنكم
أخالق ًا املوطئون أكناف ًا ،الذين يألفون ويؤلفون)(.(3
وعن أيب جعفر الباقر Aأنه قال( :إن أكمل املؤمنني إيامن ًا أحسنهم

ُخ ُلق ًا)(.(4

وعن أيب عبد اهلل Aأنه قال( :إن ُحسن ا ُ
خل ُلق يبلغ بصاحبه درجة
الصائم القائم)(.(5

وحسن ا ُ
خل ُلق يعمران الديار ،ويزيدان يف االعامر)(.(6
وعنه Aقال( :الرب ُ

عالمات ُحسن ا ُ
ل ُلق:

من عالمات ُحسن ا ُ
خل ُلق َط ُ
القة الوجه عند اللقاء ،ولطف الكالم،
وحسن العرشة ،فالواجب عىل كل ذي عقل وقلب أن يؤدب نفسه بمكارم

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.129

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.378

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص.396

( (4املصدر السابق :ج ،2ص.99

( (5املصدر السابق :ج ،2ص.103

( (6املصدر السابق :ج ،2ص.100
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خل ُلق ا َ
األخالق ،فتامم السعادة با ُ
حل َسن.

وأوضح مصاديق ُحسن ا ُ
خل ُلق ،صاحب الرشيعة الغراء رسول اهللF

وأهل بيته األطهار ،Bفلنتعرف من خالل هذه الرواية عىل من أراد أن يكون
شبيه ًا لرسول اهلل ،Fفقد ورد عن اإلمام الصادق Aقول النبي( :Fأال
أخربكم بأشبهكم يب؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :أحسنكم خلق ًا وألينكم َك َن َف ًا،
وأبركم بِ َق ِ
َ
وأكظ َمكم
رابته ،وأشدكم حب ًا إلخوانه يف دينه ،وأصربكم عىل احلق،
ّ
وأشدكم من نفسه إنصاف ًا يف الرضا والغضب)(.(1
للغيظ ،وأحسنكم عفو ًا،
ُّ

بحسن ا ُ
خل ُلق ،ولنعرضها عىل الروايات ،لنعرف مدى
ولنمتحن أنفسنا ُ

خص رسولهF
انطباقها عليه ،فعن أيب عبد اهلل الصادق Aأنه قال( :ان اهلل ّ

بمكارم األخالق فامتحنوا أنفسكم ،فان كانت فيكم فامحدوا اهلل ،وارغبوا إليه
يف الزيادة منها ،فذكرها عرشة :اليقني ،والقناعة ،والصرب ،والشكر ،واحللم،
وحسن ا ُ
خل ُلق ،والسخاء ،والغرية ،والشجاعة ،واملروة)(.(2
ُ
وتؤكد الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة Bعىل أن ُحسن

ا ُ
وح ُسنت
خل ُلق هو اإليامن ،قال اإلمام الصادق( :Aاملؤمن من طاب مكسبهَ ،
خليقته ،وصحت رسيرته ،وأنفقَ الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من كالمه،

وكفى الناس رشّ ه ،وأنصف الناس من نفسه)(.(3

وعن أيب جعفر الباقر Aقال( :قال النبي :Fإن خياركم أولو النهى،

قيل :يا رسول اهلل ومن أولو النهى؟ قال :هم أولو األخالق احلسنة ،واألحالم
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.193
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.56

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.189
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الرزينة ،وصلة األرحام ،والربرة باألمهات واآلباء ،واملتعاهدين للفقراء
واجلريان واليتامى ،ويطعمون الطعام ويفشون السالم يف العامل ويصلون

والناس نيام غافلون)(.(1

َّ
فليتحل بمكارم األخالق،
وأخري ًا من أراد سعادة الدارين والفوز باجلنة

يقول الشاعر:

و إنام األمم األخالق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

و إذا أصيب القوم يف أخالقهم

فأقم عليـــهم مأمتا وعـــويال

صالح أمرك لألخالق مرجعه

فقوم النفس باألخالق تستقـم
ّ

ويقول آخر:

ويقول ثالث:

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،2ص.240

تزكية النفس
ميالة إىل اهلوى ،واللهو ،واللعب ،لذلك فهي
إن النفس اإلنسانية بطبعها ّ
س
حمتاجة إىل التأديب والتهذيب ،بالرتغيب والرتهيب ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ال َّن ْف َ
ب إِ َّن َر ِّب َغ ُف ٌ ِ
ار ٌة بِالس ِ
يم﴾(.(1
وء إِ َّل َما َر ِح َم َر ِّ َ
َأل َّم َ
ور َّرح ٌ
ُّ

﴿و َن ْف ٍ
ور َها َو َتم َْو َاها* َق ْد
وقال َعز ِمن قائلَ :
س َو َما َس َّو َاها* َف َأ ْ َل َم َها ُف ُج َ
اها﴾(.(2
اب َمن َد َّس َ
َأ ْف َل َح َمن زَ َّك َ
اها* َو َق ْد َخ َ
ومعنى ّ
ودساها :أي نقّصها
زكاها :أي زادها بطاعة اهلل والعمل الصالحّ ،

باملعايص والذنوب؟

وقال رسول اهلل Fبعد أن رجع من إحدى غزواته( :رجعنا من اجلهاد

األصغر إىل اجلهاد األكرب)( .(3ويعني باجلهاد األكرب هو جهاد النفس.

والتغري إىل األفضل
وكل إنسان يمكنه إصالح نفسه وهتذيب أخالقه،
ّ

واألحسن ،ولوال ذلك ملا اجتهد األنبياء ،واألولياء ،واحلكامء يف الدعوة إىل

األخالق ،بل ينبغي للعاقل أن يطلب الفضائل فيسعى إىل القناعة ،واحللم،
واملساملة ،والصرب ،والسخاء ،والعفو ،والتودد ،والتواضع ،وأن يبتعد عن

( (1سورة يوسف :آية.53

( (2سورة الشمس :آية.10-7

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،67ص.71
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الرذائل ويرتكها ،مثل التكرب ،والغضب ،والبخل ،والغيبة ،والكذب ،واجلبن،

والنميمة ...إلخ.

واملحرمات،
بل ينبغي لإلنسان دائ ًام أن يذر الدنيا ،وما فيها من الشهوات
ّ

املحرمات ،وسار
ويتذكر النعيم العظيم ،الذي سيحصل عليه إن هو ابتعد عن
ّ

عىل طريق الطاعة واالستقامة.

ممومات إصالح النفس وتزكيتها:
بداية كل تغيري وإصالح للنفس يف هذه احلياة سواء كان مادي ًا أو معنوي ًا

يرتبط بأربعة أمور:

أو ًل :اإلحساس بالاجة إىل التغيي :اإلحساس باحلاجة  -وبدون أدنى

شك  -دافع لإلنسان إىل التحرك واإلصالح ،ومثال ذلك هو اإلنسان املريض،
فشعوره باألمل يدعوه إىل التحرك لطلب العالج ،وعىل العكس متام ًا إذا شعر
اإلنسان بأنه كامل ،وال يتاج لإلصالح ،فال يدعوه ذلك للتحرك ،وبام أن
طبيعة اإلنسان -غالب ًا -هي الغفلة عن نواقصه ،فإنه ال يرى داعي ًا للتغيري ،وإنام
يرى ذلك من يقف عىل نواقصه ،ويدرك رضورة تغيريها.

ثاني ًا :الشارطة :وبعد شعور اإلنسان بالنقص وإحساسه باحلاجة إىل

التغيري ،يأيت دور املشارطة بأخذ العهد مع نفسه فيام ينبغي عليه أن يعمله أو ال

يعمله ،فكل نظرة أو كلمة أوخطوة أو فكرة  -وهو ما يقوم به اإلنسان بشكل
يومي  -حمسوبة ومسجلة عليه فيأخذ العهد من نفسه يف كل صباح ،أو كل

أسبوع ،أو كل شهر ،أو سنة ،أن يقوم بالعمل اخلريي اآليت من أدعية ،وصالة
وحج ،وعمرة ،وزيارة ،وصلة أرحام ،و ...إلخ ،وأن ال يعمل أي عمل فيه رش
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وفيه معصية وهكذا.

ثالث ًا :الراقبة :تكون املشارطة قبل العملّ ،أما املراقبة فهي حني العمل،
فيتابع ويراقب نفسه دائ ًام أثناء كالمه ،فمث ً
ال يفكر هل هو يف مرضاة اهلل أم يف

غري ذلك ،وكل خطوة خيطوها يفكر هل كانت نيته هلل أم ال؟ ،ففي رواية أنه جاء

رجل إىل رسول اهلل Fفقال له :يا رسول اهلل أوصني ،فقال له رسول اهلل:F
ٍ
مستوص (أي هل تعمل بالوصية) إن أنا أوصيتك؟ حتى قال له
(فهل أنت

ذلك ثالث ًا ،ويف كلها يقول له الرجل :نعم يا رسول اهلل ،فقال له رسول اهلل:F
مهمت بأمر فتدبر عاقبته ،فإن َي ُك رشد ًا فأمضه ،وإن َي ُك
فإين أوصيك إذا أنت
َ

َغ ّي ًا فانته عنه)( ،(1أي :إذا أردت القيام بعمل ما ففكر يف نتائج هذا العمل.

رابع ًا :الحاسبة :أي أن ياسب نفسه يف كل ليلة ،أو بعد االنتهاء من العمل
عز ّ
وجل؟ فيطلب املزيد ،وما عمله
الذي قام به ،وماذا عمل يف يومه يف طاعة اهلل ّ
من املعايص يقرر أن يتوب وال يفعل ذلك مستقب ً
ال ،فعن اإلمام الكاظمA
قال( :ليس ِم ّنا َمن مل ياسب نفسه يف كل يوم ،فإنْ َع ِمل ُحسنا استزاد اهلل ،وإنْ
َعمل سيئ ًا استغفر اهلل منه وتاب إليه)(.(2

فنحن مأمورون بمحاسبة أنفسنا ومراقبتها ،ففي احلديث النبوي
املشهور( :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،و ِزنوها قبل أن توزنوا ،وجتهزوا

للعرض األكرب)(.(3

ففي كل ليلة عند النوم خذ املسبحة بيدك ،وفكر كم ذنب عملت هذا

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،8ص.150

( (2املصدر السابق :ج ،2ص.453

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،16ص.99
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اليوم ،كم فكرة سوء ،كم نظرة سوء ،كم كذبة ،كم ِغيبة وهكذا يف كل ليلة إىل

أربعني ليلة ،فإذا وجدت نفسك ليلة األربعني تبحث عن ذنب واحد فال جتده،

فاشكر اهلل عىل ذلك ،وصمم أن يكون كل عملك هلل.
ويمكن تزكية النفس وحفظها من خالل اآليت:

 .1اختيار مصاحبة األخيار :واجتناب جمالسة ومصاحبة األرشار وذوي
األخالق السيئة ،فمن عارش قوم ًا ولو لزمن قليل اتصف بأخالقهم كلي ًا أو جزئي ًا

عىل قدر املدة وشدة التعلق هبم ،فالنفس اإلنسانية رسيعة امليول والتقليد ،فمن
رافق إنسان ًا يكثر من قراءة القرآن والدعاء ،فسوف يرى نفسه يكرر الكلامت

التي سمعها من رفيقه.

ومن رافق إنسان ًا يكثر من ترديد األغاين ليلهو هبا ،فسوف يرى نفسه

يكرر كلامت األغاين التي سمعها من رفيقه ،وربام بدون أن يقصد ذلك ،قال

مرت بالنتن محلت
أمري املؤمنني( :Aصحبة األرشار تكسب الرش ،كالريح إذا ّ
نتن ًا)(.(1
ويف رواية عن اإلمام الصادق Aأنه قال( :ال تصحبوا أهل البدع ،وال

جتالسوهم ،فتصريوا عند الناس كواحد منهم ،قال رسول اهلل :Fاملرء عىل
دين خليله وقرينه)(.(2

 .2تعويد اإلنسان نفسه عىل الصفات األخالقية الميدة :فإن لذلك آثار ًا

كبري ًة عىل نفسه فيسعى إىل التواضع ،والكرم ،واحرتام اآلخرين ،وإن وجدت

أحس أن نفسه تدعوه إىل البخل
لديه صفة ال تعجبه يسعى عىل تغيريها ،فلو
ّ
( (1غرر احلكم ،اآلمدي :ح.5839

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.375
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وعدم البذل هنا ياول أن يعود نفسه عىل البذل وإنفاق املال ملن يستحقه،
وياول أن يعرف فضل البذل ورضر البخل ،ويسعى بطرق خمتلفة إىل التغيري.

 .3أن يعلم نفسه التوي ف كل ما يفعله :حتى ال يصدر عنه وهو غافل
ما خيالف األخالق احلميدة ،فال يستعجل مث ً
ال يف التدخل يف أمور اآلخرين قبل
أن يستعد لذلك.

 .4اإلبتعاد والذر من كل يشء هييج الشهوة لديه نظر ًا واستامع ًا وتي ً
ال:

عز
هيج شهوته قد ال يستطيع أن يمسك نفسه يف الوقوع فيام حرم اهلل ّ
فمن ّ
ّ
وجل ،فاحلذر كل احلذر من االنزالق يف مضالت الفتن.

 .5أن هيتم ف البحث عن عيوب نفسه :ويتهد يف إصالحها ،ويمكن
يف ذلك أن يستشري أصحاب الرأي السديد فاإلنسان عاد ًة ال َي ِعيب نفسه،
وكذلك أن يعل الناس مرايا لعيوبه ،فام َق ُب َح من عيوب الناس ال ُيقدم عليه،
قال الشاعر:
ِ
ـــرب الــوالــديــن كليهام
عليك بِ ّ
تقي ًا ُمهذب ًا
تصحبن إال
وال
ْ
ّ
وقــارن إذا قارنت حــر ًا مؤدب ًا
ِ
ُ
واتق
وك َّف األذى واحفظ لسانك

فتى من بني األحرار زين املشاهد
ً
فدي ُنك يف و ِّد اخلليل املساعد

ترج غريه
وباهلل فاستعصم ،وال ُ
ونافس ببذل املال يف طلب العىل
وال َتـ ْـبـ ِ
ـن يف الدنيا بناء مؤمل

وال تـ ُ
ـك يف النعامء عنه بجاحد
ِ
ماجد
ـمــة حمــمــود اخلــالئــق
هبـ ّ
ـي عليها بخالد.
خــلــود ًا فام حـ ٌ

ُ
ض عن املكروه طر َفك واجتنب
وغ َّ
وكــن واثــقـ ًا بــاهلل يف كل حادث

ـر األباعد
وبـ ِّ
ـر ذوي القربى وبـ ّ
عفيف ًا ،ذكي ًا ،منجز ًا للمواعد

أذى اجلار واستمسك بحبل املحامد
َي ُص ْن َك مدى األيام من رش حاسد
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من قصص العلامء ف تزكية النفس:
ينقل أن السيد بحر العلوم أراد أن خيترب املرحوم املال مهدي النراقي
-وكان متبحر ًا يف كثري من العلوم وقد أ ّلف كتاب (جامع السادات) يف علم

األخالق وتزكية النفس -كان قد أرسل نسخة من كتابه املذكور إىل السيد بحر

العلوم يف النجف األرشف ،ومن ثم سافر بنفسه إىل زيارة العتبات املرشفة،
ودخل النجف ،فجاء العلامء إليه جتلي ً
ال ملكانته السامية ،إال أن السيد بحر
العلوم امتنع عن املجيء لزيارته ،ومل ِ
متض أيام حتى قام املرحوم النراقي بزيارة

بحر العلوم يف بيته ،وأمىض معه ساعة من الوقت ،وهذه املرة مل تكن أفضل
يتم إهتامم ًا كبري ًا بالنراقي ،فرجع النراقي
من سابقتها ،حيث إن بحر العلوم مل ّ

إىل منزله ،ومرة أخرى زار النراقي بحر العلوم دون أن ُيفكر بأنه ال فائدة

مرجوة من اللقاء ببحر العلوم و ....و ....وهذه هي املرة الثالثة ،فام أن وصل
منزل السيد ،وطلب اإلستئذان ،حتى خرج إليه بحر العلوم حافي ًا إلستقباله،
وقبله ،وأدخله املنزل بكل احرتام وجتليل ،وبعد أداء االحرتام قال
واحتضنه ّ
السيد خماطب ًا النراقي :كتبتم كتاب ًا يف األخالق وتزكية النفس وأهديتمونا نسخة

منه ،وأنا قد طالعت الكتاب من أوله إىل آخره بكل دقة وإمعان ،واحلق ُيقال إنه
كتاب ُّ
يقل نظريه ،ومفيد جد ًا ،وأما السبب يف عدم جميئي لزيارتكم واستقبالكم
منذ ورودكم إىل النجف ،وعدم االهتامم الالئق بشأنكم عند زيارتكم لنا يف
املنزل ،كل ذلك قمت به عمد ًا ،ألطلع عىل أنك عامل بام كتبت أو ال؟.

فظهر يل إنك يف أعىل درجات تزكية النفس ،وأنت بنفسك كتاب أخالق،

هتدي اآلخرين بأخالقك ،وليس بكتابك فحسب.

الرتبية من منظور إسالمي
الرتبية اإلسالمية هي :عملية بناء وتوجيه وإعداد الشخصية اإلنسانية

وفق منهج اإلسالم وأهدافه يف احلياة.

ومن املعروف أن اإلنسان عندما يولد فإنه يكون كالصفحة البيضاء،

تكون
واألرض اخلالية ،ويولد وهو يملك االستعداد لتلقي العلوم واملعارف التي ّ
وتقوم شخصيته وسلوكياته ،لذلك اهتم اإلسالم اهتامم ًا شديد ًا هبذا األمر منذ
ّ
الساعات األوىل من حياة اإلنسان وجميئه إىل دار الدنيا ،فمن السنن اإلسالمية
األذان واإلقامة يف ُأذن الطفل عند والدته ،فرتديد كلامت األذان واإلقامة يف أذن

الطفل مل تكن إال لقدرة هذا الطفل عىل تسجيل هذه الكلامت النورانية يف عقله،
واإلستفادة منها ،ألنه يسمع ويفهم ،وألمهية هذا األمر أوىص رسول اهللF

به أمري املؤمنني Aضمن وصايا عديدة منها قوله( :Fيا عيل إذا ُولد لك
غالم أو جارية ،فأ ِّذن يف ُأذنه اليمنى ِ
وأقم يف اليرسى فإنه ال يرضّ ه الشيطان
أبد ًا)(.(1

وعن اإلمام الصادق Aأنه قال :قال رسول اهلل( :Fمن ُولِد له
وليقم يف اليرسى ،فإنا عصمة من
مولود فليؤ ِّذن يف أذنه اليمنى بأذان الصالةُ ،

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،14ص.92
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الشيطان الرجيم)(.(1

والعصمة من الشيطان هي حتصني للطفل من االنحراف بتقوية اإلرادة،

طبقها يف منهجه الرتبوي،
وهذه من احلقائق التي أثبتتها التجارب املتكررة ملن َّ
مع مراعاة الوصايا األخرى يف مجيع مراحل الطفولة.

ونصيحة اإلسالم للوالدين بأن يأخذوا أبناءهم معهم إىل جمالس الوعظ
واإلرشاد ،وجلسات القرآن الكريم مل ِ
تأت اعتباط ًا ،إنام لقدرة هذا الطفل

الصغري عىل ختزين املعلومات التي يراها أو يستمع إليها ،لتظهر عليه حينام يكرب

يف سلوكه وأقواله.

تربية الطفل فريضة دينية:
ليست تربية األطفال تربية صحيحة واجب ًا وطني ًا وإنساني ًا فحسب ،بل

إنا فريضة روحية مقدسة ،وواجب رشعي ال يمكن اإلفالت منه.

تع َلم أنه منك
قال اإلمام زين العابدين ...( :Aوأما ُّ
حق ولدك فأن ْ
ومضاف إليك يف عاجل الدنيا ،بخريه ورشه ،وأنك مسؤول عام و ّليته من حسن

عز وجل ،واملعونة له عىل طاعته ،فاعمل يف أمره عمل
األدب ،والداللة عىل ربه ّ
من يعلم أنه مثاب عىل اإلحسان إليه ،معا َقب عىل اإلساءة إليه)(.(2

يرصح بمسؤولية األبوين يف تربية الطفل،
يف هذا احلديث اإلمامّ A
ويعترب التنشئة الروحية والتنمية ا ُ
خل ُلقية ملواهب األطفال واجب ًا ديني ًا يستوجب

يعرض اآلباء إىل العقاب.
أجر ًا وثواب ًا من اهلل تعاىل ،وأن التقصري يف ذلك ّ
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.24

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.175
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يبني أمهية تأديب األوالد ،حتى
واإلمام زين العابدين - Aيف موقف رائع ّ -
وجل يف قيامه بذلكَ :
ّ
(وأ ِع ّني عىل تربيتهم
أنه يف دعائه يطلب العون من اهلل عز
وتأديبهم وبرهم)(.(1

وعن اإلمام الصادق ...( :Aوجتب للولد عىل والده ثالث خصال:

اختياره لوالدته ،وحتسني اسمه ،واملبالغة يف تأديبه)( .(2من هذا يفهم أن تأديب

حق واجب يف عاتق أبيه.
الولد ّ

تنمية اإليامن واألخالق عند األطفال:
يب عىل اآلباء واألمهات أن ينتبهوا إىل مسؤوليتهم الرشعية ،ويتموا

بتنمية بذور اإليامن واألخالق يف نفوس أطفاهلم ،يف الوقت الذي يضمنون هلم
سالمة اجلسم وقوة العقل وطلب العلم ،وعليهم أن يعلوا منهم افراد ًا مؤمنني
خملصني ،ومستقيمني يف سلوكهم ...وإن القيام هبذا الواجب املقدس ال يكون

إال يف ظل استقامة الوالدين واملريب.

إن مسؤولية اآلباء ال تنحرص يف إدارة املعيشة املادية لألطفال ،بل إن

عليهم أن يقوموا برتبيتهم تربية إيامنية صاحلة ،فإن تأديب األطفال وتربيتهم

أهم يف نظر اإلسالم من االهتامم باحتياجاهتم اجلسدية ،يقول اإلمام أمري
املؤمنني( :Aما ن ََحل والد ولد ًا نحال أفضل من أدب حسن)(.(3

( (1الصحيفة السجادية ،أبطحي :ص.129

( (2حتف العقول ،ابن شعبة احلراين  :ص.322

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،15ص.165
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وعنه( :Aال مرياث كاألدب)(.(1

فالبد أن ختضع مسموعات الطفل ومبرصاته التي ترد إىل خمه عن طريق
العني واألذن لرقابة شديدة ،فإن كلمة بذيئة ،أو منظر ًا شاذ ًا يكفي النحراف
الطفل عن الرصاط املستقيم ،ويدنّس أذياله إىل األبد.

ولضامن الرتبية الدينية لألطفال ،البد أن يكون هناك متاثل بني أرواحهم

وأجسامهم من الناحية اإليامنية ،وهلذا فإن اإلسالم أوجب عىل الوالدين من

يعرفا الطفل بخالقه ،وربه ،ونبيه ،وأئمته ،ففي حديث طويل عن أيب
جهة أن ّ

عبد اهلل أو أيب جعفر Cقال( :إذا بلغ الغالم ثالث سنني يقال له سبع مرات:

قل :ال إله إال اهلل ،ثم يرتك حتى يتم له ثالث سنني وسبعة أشهر وعرشون يوما
فيقال له :قل :حممد رسول اهلل ،Fسبع مرات ،ويرتك حتى يتم له أربع سنني،

ثم يقال له سبع مرات :قل :صىل اهلل عىل حممد وآل حممد.(2()...

ونحن مأمورون بحب حممد وآل حممد ومودهتم (عليهم أفضل الصالة
والسالم) لقوله تعاىلُ ﴿ :قل َّل َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ َّل ْالَ َو َّد َة ِف ا ْل ُم ْر َبى﴾(.(3

وقال رسول اهلل( :Fأ ّدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال :حب نبيكم،

وحب أهل بيته ،وقراءة القرآن)(.(4

ومن جهة أخرى أمرمها بتدريب الطفل عىل العبادات والصالة

(مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا
باخلصوص ،فعن النبي األكرم Fقالُ :
( (1عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.536
( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.474
( (3سورة الشورى :آية.23

( (4كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.456
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سبع ًا ،وارضبوهم عليها إذا بلغوا تسع ًا)(.(1

وجاء يف ذيل احلديث الذي ذكرناه قبل قليل والذي يبني واجبات

الوالدين يف إهلام أطفاهلام بالقضايا الدينية حسب التدرج يف السن ،حيث يب
عليهام أن يع ّلام الطفل كلمة التوحيد والشهادة بالرسالة ،ويوجهاه إىل القبلة،
ويأمراه بالسجود ،والركوع ،والوضوء ،فعن أحدمها Cأنه قال...( :ثم

يرتك حتى يتم له مخس سنني ،ثم يقال له :أيام يمينك وأيام شاملك ،فإذا عرف

ذلك حول وجهه إىل القبلة ،ويقال له :اسجد ،ثم يرتك حتى يتم له ست سنني،
فإذا تم له ست سنني صىل ،وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنني ،فإذا

تم له سبع سنني قيل له :اغسل وجهك وكفيك ،فإذا غسلهام قيل له :صل ثم
وع ِّل َم الصالة،
يرتك حتى يتم له تسع فإذا متت له ُع ِّل َم الوضوءُ ،
ورضب عليهُ ،
ورضب عليها ،فإذا تع ّلم الوضوء والصالة غفر اهلل لوالديه)(.(2
ُ

األسة الدرسة األوىل للطفل:

تعترب األرسة بمثابة املدرسة األوىل للطفل ،وعىل الوالدين أن ييئا

الظروف املناسبة يف حميط األرسة ،ويتحدثان إليه عن كل خصلة من اخلصال
احلميدة وامللكات الفاضلة بصورة مستقلة ،مبتدئني بصدق احلديث ،واحرتام

الكبري ،وعدم إيذاء اآلخرين ،والوفاء بالعهد ،وينبغي أن يكونا -األب واالم-
مصداق ًا لذلك ،فإذا عاهدوهم عىل يشء ال خيلفوه ،فعن أمري املؤمنني Aقال:

صبيه فلينجز)(.(3
قال رسول اهلل( :Fإذا وعد أحدكم ّ
( (1عوايل اللئايل ،ابن أيب مجهور األحسائي  :ج ،1ص.252
( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.474

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،15ص.170
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وعن كليب الصيداوي قال :قال أبو احلسن( :Aإذا وعدتم الصبيان
عز ّ
وجل ليس يغضب ليشء
ففوا هلم ،فإنم يرون أنكم الذين ترزقونم ،إن اهلل ّ

كغضبه للنساء والصبيان)(.(1

الحيط الجتامعا الدرسة الثانية للطفل:
مما ال يمكن التغافل عنه هو تأثري املحيط االجتامعي الفعال يف شخصية

الطفل ،وتأثره بأنواع السلوك ،وأساليب العيش املحيطة به ،املتمثلة بسلوك

الوالدين واألرسة واألقرباء واألصدقاء يف املدرسة واملجتمع ،حتى تنعكس

عىل فكره وعاداته وأساليب حياته.

ومن هنا جاء دور اإلسالم يف التأكيد عىل سلوك الوالدين ،ووجوب

اتصافهام باألخالق احلميدة ،والتحذير من قرين السوء ،واإلرصار عىل مالزمة

صاحب األخالق احلميدة ،وحماولة عدم التأثر باملحيط االجتامعي الفاسد،

وذلك من خالل اتباع برامج وتعاليم اإلسالم احلنيف.

تكوين شخصية الطفل:
يمكن لألب ،واألم ،واألرسة ،واملدرسة ،واملجتمع ،أن يسامهوا مجيع ًا يف

تكوين شخصية أطفاهلم ،فهناك قابليات كبرية موجودة لدى األطفال ،وتظهر
فيهم منذ البداية ،وذلك من خالل:

 .1زرع الثقة يف نفس الطفل ،ومكافأة املتفوق ،وعدم توجيه اإلهانة

إىل الطفل الفاشل ،وإشعاره بالقصور والعجز ،بل يب مناقشة املوضوع معه
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.50
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ليشعر بأمهية شخصيته ،ويكتشف يف نفس الوقت خطأه ،كام يب االستمرار

بتكليفه عىل قدر طاقته ،حتى تربز لديه صفة ناجحة يف جمال ما.

 -2عدم تكليف الطفل ببعض األعامل التي ال يرغب هبا ،أو التي تفوق

قدراته ،لئال يواجه الفشل املتكرر ،ويفقد بذلك الثقة بنفسه.

 .3تعريفهم بالشخصيات العظيمة -السابقة واحلالية -وبيان رس العظمة

فيهم ،ومواطن القوة لديم ،وطرق الوصول إىل هذه املراتب العالية ،لتحقيق
ّ
وجل عن اإلنسان.
عز
اهلدف النهائي ،وهو رضا اهلل ّ
 .4مراقبة الطفل واحلذر من أن يقع يف الغرور والتعايل نتيجة نجاحه أو

شعوره بتفوقه ،وتعليمه الصفات األخالقية احلميدة التي يب أن تكون لديم.
 .5توضيح احلالة التي يعيشها جمتمعنا يف الوقت احلايل ،وإمكانية النهوض

به وتطويره ووضعه  -بالعمل واملثابرة  -يف مقدمة املجتمعات املتطورة.

 .6الرتكيز عىل َدور اإلعالم يف توجيه وتشجيع الطفل عىل تنمية املواهب

لديه ،فال ننسى دور الوسائل -املقروءة واملسموعة -يف تكوين الشخصية
الصاحلة ،وعىل العكس متام ًا ما إذا استخدمت بالشكل اخلاطئ ،فاحلذر كل
احلذر من هذه الوسيلة ذات احلدين.

األدب مع اهلل عز وجل
أعظم األدب يب أن يكون مع خالق كل يشء ،وصاحب الفضل

العظيم يف خلق اإلنسان ،واملنعم عليه ،وهو اهلل عز وجل ،فالبد لإلنسان من

شكر املنعم وحسن األدب ،والعمل بأوامره ،واالنتهاء عن ما نى عنه عزوجل،
ويكون ذلك من خالل ما ييل:

ّ
وجل واحد ال رشيك له ،وبالتوحيد تصح مجيع
عز
 .1أنْ
تعلم أنّ اهلل ّ
َ
العبادات ،ويف الدعاء( :اللهم إين أطعتك يف أحب األشياء إليك وهو التوحيد

ومل أعصك يف أبغض األشياء إليك ،وهو الرشك ،فاغفر يل ما بينهام)(.(1

تعلم أن اهلل قادر عىل كل يشء ،كريم ،عليم ،فتكون حاجتك
 .2أنْ
َ

ورجاؤك ،وخوفك إليه ال إىل سواه ،يقول اإلمام السجاد( :Aفكم قد رأيت
العز بغريك فذ ّلوا ،وراموا الثروة من سواك فافتقروا)(.(2
يا إهلي من أناس طلبوا ّ

ّ
وجل ،وقدرته عىل كل يشء ،فمن
عز
 .3أن يؤمن اإلنسان بعظمة اهلل ّ

قارن نفسه باجلبل الشامخ ،علم أنه كالذرة بالنسبة إليه ،وإذا نظر اإلنسان إىل
موقعه يف بيته ،وموقع بيته يف بلده ،وموقع بلده من الكرة األرضية ،وموقع الكرة
األرضية من املجموعة الشمسية ،وموقع هذه املجموعة من املجرة ،وأخري ًا

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،91ص.99

( (2الصحيفة السجادية ،أبطحي :ص.144
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ّ
وجل،
عز
موقع املجرة من الكون الفسيح ،وفكر يف ذلك ،لتواضع لعظمة اهلل ّ

وعلم أنه يف موقع حمرج ،وخطأ كبري ،إن هو عىص اخلالق العظيم ،وهو هبذا
القدر من الضعف الشديد.

ّ
وجل،
عز
 .4أن ال يعل ألحد فوق اهلل حب ًا ،بل يعل كل احلب هلل ّ
ّ
وجل:
عز
اخلالق الكريم الرمحن الرحيم ،ومن عالمات املحب احلقيقي هلل ّ
أ -أن ال ينام الليل كله ويرتك حبيبه من دون أن يناجيه ،ويطلب منه،
ويتوسل إليه ،ويتفكر فيه ،بل يقوم جزء ًا منه للقائه ومناجاته ،ويصيل صالة

الليل بخشوع كامل.

ب -أن يذكر حبيبه يف كل األوقات واألوضاع.

ّ
خري له.
عز
ج -أن يصرب عىل بالء اهلل ّ
وجل ،ألنه ال يبتليه إال ملا فيه ٌ

ال ُي ِ
غضب احلبيب ،وهو ا ُ
د -أن ال يعمل عم ً
ّ
وجل ،فمن أحب
عز
هلل ّ

أحد ًا أطاعه ،قال الشاعر:

تعيص اإلله وأنت تُظهر حبه

لو كان حبك صادق ًا ألطعته

هذا لعمري يف الفعال قبيح
إن املحب ملن أحب مطيـع

هـ -أن يكون دائم التفكر يف عظمة اهلل ،وقدرته ،وصفاته ،وأسامئه
احلسنى ،فعن أيب عبد اهلل الصادقُّ :A
(تفك ُر ساعة خري من عبادة سنة)(.(1
ّ
وجل.
عز
و -أن يب أولياء اهلل ويبغض أعداء اهلل ّ

 .5الرضا بقضاء اهلل وقدره ،واإلخالص له يف كل يشء ،ألنه صاحب

النعمة ،وعدم افتخار اإلنسان بام لديه ،فهو كله من اهلل عز وجل ،بل يكون دائم
( (1تفسري العيايش ،العيايش :ج ،2ص.208
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ّ
وجل ،بطاعته وعدم معصيته ،والتوكل عليه يف كل أموره.
عز
الشكر له ّ
 .6أن يعلم أن اهلل تعاىل يراه ،ويراقبه ،فيستحي منه ،وال يعصيه.

املتفضل عليه بكل النعم التي لديه،
يعلم اإلنسان أنّ اهلل تعاىل هو
 .7أنْ
ّ
َ
ّ
وجل عىل نعمته،
عز
فيشكره ويمده عىل كل يشء ،ويعلم أنّه لو مل يشكر اهلل ّ

بل واستخدمها يف معصيته ،فسوف يسلبها منه وينزل عليه البالء ،قال اإلمام
ّ
وجل
عز
زين العابدين( :Aمن قال :احلمد هلل ،فقد أدى شكر كل نعمة هلل ّ

عليه)(.(1

 .8سجدة الشكر :سجدة الشكر -بإمجاع علامء الشيعة -أنا ُس ّنة عند
تذكر ذلك ،والتوفيق ألداء ّ
كل نعمة ودفع ّ
جتدد ّ
كل نقمة وعند ّ
كل فريضة
ّ

ونافلة ،بل ّ
كل فعل خري ،ومنه إصالح ذات البني ،ويكفي سجدة واحدة،
مقدم ًا
اخلدين أو اجلبينني أو اجلميعّ ،
واألفضل سجدتان ،فيفصل بينهام بتعفري ّ
األيمن عىل األيرس ُث َّم وضع اجلبهة ثاني ًا.

ويستحب فيها افرتاش الذراعني ،وإلصاق الصدر والبطن باألرض،
ّ
يمرها عىل وجهه ،ومقاديم بدنه ،وأن يقول
وأن يمسح موضع سجوده بيدهُ ،ث َّم ّ

مرة (عفو ًا عفو ًا)،
مرة (شكر ًا شكر ًا) ،أو مائة ّ
فيه( :شكر ًا هلل شكر ًا هلل) ،أو مائة ّ
مرات قال( :شكر ًا للمجيب)،
مرة (احلمد هلل شكر ًا) ،وك ّلام قاله عرش ّ
أو مائة ّ

املن الذي ال ينقطع أبد ًا ،وال يصيه غريه عدد ًا ،ويا ذا املعروف
ُث َّم يقول( :يا ذا ّ
الذي ال ينفد أبد ًا ،يا كريم يا كريم يا كريم)ُ ،ث َّم يدعو ويترضّ ع ويذكر حاجته.
قال اإلمام الصادق( :Aإن العبد إذا سجد فقال :يا رب يا رب ،حتى

( (1اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.299

 ......................................... 38اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

ينقطع نفسه ،قال له الرب تبارك وتعاىل :لبيك ما حاجتك)(.(1

وعنه( :Aأيام مؤمن سجد هلل سجدة لشكر نعمة من غري صالة كتب

اهلل هبا عرش حسنات وحما عنه عرش سيئات ورفع له عرش درجات يف اجلنان)(.(2

يصح السجود عليه ،واألحوط
واألحوط وجوب ًا فيه السجود عىل ما
ّ
استحباب ًا السجود عىل املساجد السبعة(.(3

وأفضل هذه السجدة ،ما كانت بعد الصالة شكر ًا لتوفيق اهلل تعاىل

ألدائها ،عن أيب عبد اهلل( :Aسجدة الشكر واجبة عىل كل مسلم( ،(4تتم هبا

صالتك ،وتريض هبا ربك  ،وتعجب املالئكة منك  ،وإن العبد إذا صىل ثم سجد
سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعاىل احلجاب بني العبد وبني املالئكة فيقول:

يا مالئكتي انظروا إىل عبدي أدى فريض وأتم عهدي ثم سجد يل شكرا عىل ما

أنعمت به عليه ،مالئكتي ماذا له عندي؟ قال فتقول املالئكة :يا ربنا رمحتك ،ثم
يقول الرب تبارك وتعاىل :ثم ماذا له؟ فتقول املالئكة :يا ربنا جنتك ،ثم يقول
الرب تبارك وتعاىل :ثم ماذا؟ فتقول املالئكة :يا ربنا كفاية مهمه ،فيقول الرب

تبارك وتعاىل ثم ماذا؟ قال :وال يبقى شئ من اخلري إال قالته املالئكة ،فيقول اهلل

تبارك وتعاىل :يا مالئكتي ثم ماذا؟ فتقول املالئكة ربنا ال علم لنا [،قال ]:فيقول

اهلل تبارك وتعاىل :أشكر له كام شكر يل ،وأقبل إليه بفضيل ،وأريه وجهي)(.(5
( (1من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.333
( (2ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.35

( (3راجع منهاج الصاحلني ،السيد السيستاين(دام ظله) :مسألة.657
( (4تأكيد لالستحباب أي كالواجبة يف استحقاقها االهتامم هبا.
( (5من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.333

األدب مل اهلل عز وجل 39 ...................................................................

وعنه( :Aإنام يسجد املصيل سجدة بعد الفريضة ليشكر اهلل تعاىل ذكره

فيها عىل ما من به عليه من أداء فرضه ،وأدنى ما يزي فيها ،شكرا هلل ثالث
مرات)(.(1

واألدعية الواردة يف سجدة الشكر كثرية ،منها:

رب ِّ
صل عىل حممد وآل حممد واعتق رقبتي من النار) مائة مرة(.(2
 ( -1يا ِّ

 ( -2أسألك الراحة عند املوت والعفو عند احلساب)(.(3
( -3سجد وجهي اللئيم لوجه ريب الكريم)(.(4

عز ّ
وجل هو أرحم الرامحني ،وهو أرحم بالعبد من رمحة
 .9أن يعلم أن اهلل ّ
عز ّ
وجل إىل داود:A
األم بطفلها ،فعن االمام الصادق Aأنه قال( :أوحى اهلل ّ

رب وما
إن العبد من عبادي ليأتيني باحلسنة فأبيحه جنتي ،فقال داوود :Aيا ّ
تلك احلسنة؟ قال :يدخل عىل عبدي املؤمن رسور ًا ولو بتمرة ،فقال داوود:A
حق ملن عرفك أن ال ينقطع رجاؤه منك)(.(5
ّ

 .10أن ال يلف باهلل صادق ًا وال كاذب ًا ،فال يلف صادقا احرتام ًا وتأدب ًا
عز ّ
وجل ،حيث ال يذكر يف األمور البسيطة ،بل يعتمد عىل الصدق الذي
مع اهلل ّ
أمر به اهلل ،وثقة الناس به.

 .11أن يعلم أن اهلل خلق اإلنس واجلن ،ليعبدوه ،وأرسل الرسل،

( (1من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.333

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،83ص.133
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.327

( (4هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،3ص.91
( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.189
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تفض ً
ال منه،
خري للمخلوقاتّ ،
ومعهم من الرباهني الدالة الواضحة ،ملا فيه ٌ
ألنه أرحم الرامحني ،وخلق اخللق حمتاجني إليه ،ليكون بالغنى منفرد ًا وبالقدرة
الكاملة وحيد ًا ،حتى يشعر املخلوقات بأنه اخلالق ويعلمهم أنه هو الرازق،
فيتوجه اخللق إىل طاعته رغب ًة ورهب ًة.

 .12أن يعلم اإلنسان أن اهلل أمره بأوامر ،وناه عن ٍ
نواه ،ومل يكلفه بأكثر

مما يستطيعه ،ولكن جعل لكل قول وعمل أجره وثوابه ،ليتسابق الناس يف
احلصول عىل اجلوائز اإلهلية فاحلسنة بعرشة أمثاهلا ،والسيئة بمثلها.

ّ
وجل خلق اجلنة ترغيب ًا لعباده يف طاعته ،وخلق
عز
 .13أن يعلم أن اهلل ّ
النار ترهيب ًا لعباده حتى ال يعصوه.

يضيع صحة جسده بعمل ال ينفع،
وتأدب ًا لدين اهلل ينبغي لإلنسان أن ال ّ

ويضيع
ويضيع ماله باإلرساف والتبذير،
ويضيع وقته بالتقصري يف طاعة اهلل،
ّ
ّ
ّ

شبابه يف طاعة شهواته.

األدب مع األنبياء واألوصياء
من أعظم األدب مع األنبياء وأوصيائهم Bهو السري عىل طريقهم

وتعظيمهم ،وإحياء آثارهم ،وزيارة قبورهم ،فهم املقربون من اخلالق العظيم
وهم أكثر الناس التزام ًا بطاعة اهلل عز وجل.
عز ّ
وجل النبي حممد Fووصيه أمري املؤمنني،A
وأعظمهم شأنا وقرب ًا هلل ّ

فهم أصل اخلري والنعمة ،ومها أ َب َوا هذه األمة ،كام جاء يف احلديث الرشيف عنهF

أنه قال( :أنا وعيل أ َب َوا هذه األمة)(.(1

فكل خري يصل عليه الناس فهم سببه ومعهم أيضا السيدة الزهراء،D

سيدة نساء العاملني وابناها احلسن واحلسني Cسيدا شباب أهل اجلنة وذرية
اإلمام احلسني من األئمة املعصومني ،Bومن األدب معهم املوارد اآلتية:

 .1احرتامهم أموات ًا كام لو كانوا أحياءُ ،فيكرمهم ويعظمهم حني
يذكرهم ،وحني يزور قبورهم ،فهم أحياء عند رهبم يرزقون ،وأنم يسمعون

الكالم ويرون الزائر هلم.

 .2تكريم ،وتعظيم ،واحرتام ذرية حممد Fمن عيل وفاطمة Cفإن

تكريمهم تكريم للنبي ،Fوكذلك لإلمام عيل ،Aوللسيدة الزهراء،D

فقد ورد عن اإلمام الصادق Aأنه قال( :إن رحم األئمة Bمن آل حممدF

( (1مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.300

 ......................................... 42اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

َل َيتع ّلق بالعرش يوم القيامة ،وتتعلق هبا أرحام املؤمنني يقول :يا رب ِص ْل
َمن َو َصل َنا ،واقطع َمن َق َط َعنا ،قال :فيقول اهلل تبارك وتعاىل :أنا الرمحن وأنت
ِ
ِ
ِ
قطعك قطع ُته،
وصلك وصل ُته و َمن
فمن
الرحم،
ُ
شققت اسمك من اسميَ ،
ولذلك قال رسول اهلل :Fالرحم شجنة من اهلل عز وجل)(.(1
قال اجلزري :الرحم شجنة ،أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ،وأصل

الشجنة بالضم والكرس :شعبة من غصن من غصون الشجرة(.(2

 .3ال بد أن نعلم أن اإلمامة أصل من أصول الدين ،وهي امتداد خلط

النبوة ،ال يتم اإليامن إال باالعتقاد هبا ،ويب النظر فيها (أي :التفكر بام يوجب

االعتقاد هبا) ،كام يب النظر يف التوحيد والنبوة ،وهي كالنبوة من حيث إنا
لطف من اهلل تعاىل ،فال بد أن يكون يف كل عرص إمام ٍ
هاد خيلف النبي Fيف

وظائفه ،يف هداية البرش ،وإرشادهم إىل ما فيه الصالح والسعادة يف النشأتني،

وهي ال تكون إال بالنص من اهلل تعاىل عىل لسان النبي ،Fأو لسان اإلمام
﴿و َي ُم ُ
نت
ين َك َف ُرو ْا َل ْول ُأن ِز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه إِن ََّام َأ َ
ول ا َّل ِذ َ
الذي سبق ،قال تعاىلَ :
نذر َولِ ُك ِّل َقو ٍم َه ٍ
اد﴾(.(3
ُم ِ ٌ
ْ

ويف حديث ملوالنا اإلمام عيل بن موسى الرضا Aحيث يقول فيه( :إن

اإلمامة هي منزلة األنبياء ،وإرث األوصياء ،إن اإلمامة خالفة اهلل ،وخالفة

الرسول Fومقام أمري املؤمنني ،Aومرياث احلسن واحلسني ،Cإن

اإلمامة زمام الدين ،ونظام املسلمني ،وصالح الدنيا ،وعز املؤمنني ،إن اإلمامة
ُأ ُّس اإلسالم النامي ،وفرعه السامي ،باإلمام متام الصالة والزكاة والصيام

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،23ص.265
( (2النهاية والنهاية ،ابن كثري :ج ،2ص.447

( (3سورة الرعد :آية.7
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واحلج واجلهاد ،وتوفري الفيء والصدقات ،وإمضاء احلدود واألحكام ،ومنع

الثغور واألطراف.

ويذب عن دين
وي ِّرم حرام اهلل ،ويقيم حدود اهلل،
اإلمام ُي ُّل حالل اهللُ ،
ُّ

اهلل ،ويدعو إىل سبيل ربه باحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،واحلجة البالغة ،اإلمام

كالشمس الطالعة ،املجللة بنورها للعامل ،وهي يف األفق بحيث ال تناهلا األيدي
واالبصار.

اإلمام البدر املنري ،والرساج الزاهر ،والنور الساطع ،والنجم اهلادي يف

غياهب الدجى( ،(1وأجواز( (2البلدان والقفار ،وجلج البحار ،اإلمام املاء العذب

عىل الظامء ،والدال عىل اهلدى ،واملنجي من الردى ،اإلمام النار عىل اليفاع(،(3

احلار( (4ملن اصطىل به ، ،والدليل يف املهالك ،من فارقه فهالك ،اإلمام السحاب

املاطر ،والغيث اهلاطل( ،(5الشمس املضيئة ،والسامء الظليلة ،واألرض البسيطة،
والعني الغزيرة ،والغدير والروضة.

الربة بالولد
اإلمام األنيس الرفيق ،والوالد الشفيق ،واألخ الشقيق ،واألم َّ

الصغري ،ومفزع العباد يف الداهية النآد( ،(6اإلمام أمني اهلل يف خلقه ،وحجته عىل
عباده ،وخليفته يف بالده ،والداعي إىل اهلل ،والذاب عن حرم اهلل ،اإلمام ا ُمل َط َّهر
( (1الغيهب :الظلمة وشدة السواد.
( (2وأجواز :مجع اجلوز وهو من كل يشء وسطه.
( (3اليفاع :ما ارتفع من األرض.
( (4لعله كناية عن احرتاق من يريد السوء به أو العداء له.

( (5اهلاطل :املطر املتتابع املتفرق العظيم القطر.

( (6الداهية :األمر العظيم والنآد :كسحاب بمعناها.
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من الذنوب وا ُمل َّ
ربأ عن العيوب ،املخصوص بالعلم ،املوسوم باحللم ،نظام
الدين ،وعز املسلمني)(.(1

ّ
وجل وصفاته ،ومعرفة
عز
فكان من الواجب عىل العبد بعد معرفة اهلل ّ

نبيه Fوأخالقه ،أن يعرف إمام زمانه ،وصفاته وأخالقه املختصة به ،بأن يعلم

مقامه ومرتبته عند اهلل ،ويعرف شخصه من بني اخللق ،حتى يتبعه ،ويقتفي
أثره ،ويطيعه يف أوامره ونواهيه ،ويصري من شيعته.

والواقف عىل أخالق األئمة األطهار عليهم أفضل الصالة والسالم

يعرف الرس وراء تعلق الناس هبم جيال بعد جيل ،ألن األخالق اإلهلية املرضية
جتلت يف شخوصهم بأجىل صورها ،وأمحد حاالهتا ،وظهرت منهم بأطيب

معانيها ،وأدق مطلوباهتا ومقتضياهتا ..وألن األخالق إحسان لآلخرين ،وبيان
للحق واخلري والفضيلة ،والنفس جمبولة عىل حب ذلك وبغض خالفه ،قال
اإلمام الصادقُ :A
(طبِ َعت القلوب عىل حب َمن أحسن إليها ،وبغض من

أساء إليها)(.(2

و َم ْن أن َف ُع للخلق ِم َن النبي وآله (صلوات اهلل عليه وعليهم)؟! وهم

اهلداة أبواب اإليامن ،وساسة العباد ،ومصابيح الدجى ،وكهف الورى ،والدعاة

إىل اهلل ،واألدالء عىل مرضاة اهلل ،قال رسول اهلل Fيف ظل اآلية الرشيفة:
(﴿وبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا﴾ ،أفضل والديكم وأحقهام لشكركم حممد وعيل)(.(3
َ
وقال( :Fيا عيل انا وأنت أ َب َوا هذه األمةَ َ ،
وحلقُّ نا عليهم
أعظم ِم ْن َحقِّ
ُ

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.200

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،16ص.184

( (3تفسري اإلمام العسكري ،Aاملنسوب إىل اإلمام العسكري :Aص.330
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وال َد ِهتم ،فإنا ُن ْن ِق ُذهم إن أطاعونا من النار إىل دار القرار ،ون ِ
َأ َبوي ِ
ُلحقهم من
َ
العبودية بخيار األحرار)(.(1

وعنه( :Fيب ُأ ِ
نت
نذرتُم وبعيل بن أيب طالب اهتديتم ،وقرأ﴿ :إِن ََّام َأ َ
نذر َولِ ُك ِّل َقو ٍم َه ٍ
اد﴾ ،وباحلسن ُأعطيتم اإلحسان ،وباحلسني تُسعدون وبه
ُم ِ ٌ
ْ

حرم اهلل عليه ريح
تشبثون ،أال وإن احلسني باب من أبواب اجلنة ،من عانده َّ
اجلنة)(.(2

وقالت فاطمة الزهراء( :Dأ َب َوا هذه األمة حممد وعيل ،يقيامن َأ ْو َدهم

وينقذانم من العذاب الدائم إن أطاعومها ،ويبيحانم النعيم الدائم إن

وافقومها)(.(3

وقال اإلمام احلسن( :Aحممد وعيل أ َب َوا هذه األمة ،فطوبى ملن كان
بحقهام عارف ًا ،وهلام يف كل أحواله مطيع ًا ،يعله اهلل من أفضل سكان جنانه،

ويسعده بكراماته ورضوانه)(.(4

وقال عيل بن احلسني ( :Cإن كان األ َب َوان إنام عظم حقهام عىل أوالدمها

إلحسانام إليهم ،فإحسان حممد وعيل Cإىل هذه األمة أجل وأعظم ،فهام بأن

يكونا أبويم أحق)(.(5

 .4عند زيارة قبور املعصومني واألنبياء Bوحتى ّ
املكرمني
املعظمني ّ

( (1مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.300
( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،35ص.405

( (3تفسري اإلمام العسكري ،Aاملنسوب إىل اإلمام العسكري :Aص.330
( (4املصدر السابق.
( (5املصدر السابق.
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ممن يرتبط هبم من أولياء اهلل هناك آداب يستحب أن يعملها املسلم احرتاما هلم

فهم أحياء عند رهبم يرزقون ،منها:

 -الذهاب إىل مراقدهم املرشفة بكل احرتام ،وسكينة ،ووقار ،مع ذكر

اهلل دائام ويف كل األحوال والصالة عىل النبي وآله.
 -لبس املالبس الطاهرة النظيفة.

تبني عظيم شأنم ،ومكانتهم عند اهلل عز وجل،
 -زيارهتم Bبكلامت ّ

وأفضل الكلامت ما ورد عنهم Bيف زيارهتم.

ّ
وجل عند قبورهم املكرمة.
عز
 -طلب احلاجات من اهلل ّ

 -قضاء الوقت عند قبورهم بتالوة القرآن ،والدعاء ،والصالة.

 -اإليامن الكامل بأنم سالم اهلل عليهم يشفعون للناس عند اهلل

عز وجل ،قال النبي األكرم( :Fالشفعاء مخسة :القرآن والرحم واألمانة
ونبيكم وأهل بيت نبيكم)(.(1

( (1مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.14

األدب مع اإلمام صاحب الزمان املهدي املنتظر#
نِ َع ُم اهلل عىل عباده كثرية فليس ألحد إحصاؤها ،ومن تلك النعم وجود

إمام يف كل زمان يتدي العباد هبديه ،ويسريوا عىل نجه ،وينهلوا من مناهله،

فوجود اإلمام املهدي #يف زماننا ،واالعتقاد به وأنه Aواسطة وصول
الفيوضات اإلهلية ،والنعم غري املنتهية الدنيوية واألخروية ،حتى وهو غائب

عن األنظار ،فإنَّ ُله األثر الكبري عىل العباد ،عىل الرغم من غيبته واستتاره عن

األنظار ،حيث روي عن الصادق األمني Fأنه سأله جابر  -بعدما بني رسول
اهلل Fأمر اإلمام املهدي  -#قائ ً
ال :يا رسول اهلل فهل يقع لشيعته االنتفاع به

يف غيبته؟

قال( :Fإي والذي بعثني بالنبوة إنم يستضيئون بنوره ،وينتفعون

بواليته يف غيبته كانتفاع الناس بالشمس ،وإن جتللها سحاب.(1()...

وذكر يف رواية أخرى عن سلامن( :فقلت للصادق :Aفكيف

ينتفع الناس باحلجة الغائب املستور؟ قال :كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها

السحاب)(.(2

املقدس بالشمس إذا جللها السحاب له وجوه منها:
وتشبيه وجوده ّ

( (1كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق :ص.253
( (2األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.254
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يمكن القول أن وجوه التشابه عديدة ،منها:

أ -إنّ نور الوجود والعلم واهلداية وسائر الفيوضات والكامالت

وبالتوسل به Aتظهر
واخلريات تصل إىل اخللق بربكته ،Aوبربكة الشفاعة،
ّ
احلقائق واملعارف ألوليائه ،وتنكشف الباليا والفتن عنهم ،فبوجوده بقاء العامل

وصالحه فقد ورد عن جابر بن يزيد اجلعفي ،أنه قال :قلت أليب جعفر حممد بن

عيل الباقر :Cألي يشء يتاج إىل النبي Fواالمام؟ فقال :لبقاء العامل عىل
عز ّ
وجل يرفع العذاب عن أهل األرض إذا كان فيها نبي
صالحه ،وذلك أن اهلل ّ
﴿و َما َكانَ ّ ُ
نت ِفي ِه ْم﴾(.(1
اهلل لِ ُي َع ِّذ َ ُب ْم َو َأ َ
أو إمام قال اهلل عز وجلَ :
وقد جاء متواتر ًا عن الرسول األكرم Fأنّه قال( :أهل بيتي أمان ألهل

األرض ،كام أنّ النجوم أمان ألهل السامء)(.(2

بني #وجه االنتفاع به بقوله( :Aوأما وجه االنتفاع يب يف غيبتي،

غيبها عن األبصار السحاب ،وإين ألمان ألهل
فكاالنتفاع بالشمس إذا ّ
األرض ،كام أن النجوم أمان ألهل السامء)(.(3

ّ
انسدت أبواب
تنور قلبه ولو بقليل من نور اإليامن يع ّلم أنّه إذا ّ
وكل من ّ
الفرج عىل أحد وال يعرف طريق ًا له ،أو اشتبه عليه مطلب دقيق ،أو مسألة

توسل تنفتح أبواب الرمحة واهلداية.
يتوسل به Aوبأدنى ّ
غامضة ،فإنّه عندما ّ

ب -إنّ منكر وجوده Aمع أنّ أنوار إمامته ساطعة ،وآثار واليته

ظاهرة ،كاملنكر لوجود الشمس إذا حجبت بالسحاب.
( (1علل الرشائع ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.124

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،36ص.291
( (3االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ج ،2ص.248
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ج -قد تكون غيبة الشمس بالسحاب أحيان ًا أصلح للعباد وأنفع،

فكذلك قد تكون غيبته Aمع االنتفاع باآلثار ،أصلح من ظهوره Aيف

الوقت احلارض.

د -كام إنّ الشمس املحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بضوئها ،فهم
ينتظرون يف ّ
كل آن رفع السحاب وانكشاف احلجاب ،فكذلك املخلصون،
واملؤمنون املوقنون ،ينتظرون الفرج دائ ًام يف أيام غيبته ،وال ييأسون ،ويصلون

بذلك االنتظار عىل ثواب عظيم.

روى الشيخ الصدوق عن أيب خالد الكابيل أنه قال :قال اإلمام زين

العابدين( :Aيا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلني بإمامته واملنتظرين

لظهوره أفضل من أهل كل زمان ،ألن اهلل تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول
واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة ،وجعلهم يف ذلك

الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل Fبالسيف ،أولئك املخلصون
ّ
وجل رس ًا وجهر ًا ،وقال:A
عز
حق ًا وشيعتنا صدق ًا ،والدعاة إىل دين اهلل ّ

انتظار الفرج من أعظم الفرج)(.(1

عن يامن التامر قال :كنا عند أيب عبد اهلل الصادق Aجلوسا فقال لنا( :إن
فأيكم ُيمسك
لصاحب هذا األمر غيبة ،املتمسك فيها بدينه كاخلارط لل َقتادُّ ...
َش َ
وك ال َقتاد بيده؟ ثم أطرق ملي ًا ،ثم قال :إن لصاحب هذا االمر غيبة فليتق اهلل
عبد وليتمسك بدينه)(.(2

وعنه( :Aكيف أنتم إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم ،يتربأ بعضكم من

( (1كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق :ص.320
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.335
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بعض فعند ذلك متيزون ،ومتحصون ،وتغربلون.(1()...

وهبذا املضمون أخبار كثرية ،أثنت عىل املبتلني بظلامت الغيبة وحافظوا
عىل دينهمّ ،
وسامهم رسول اهلل Fأخوته ،وأوعدهم بأجر كبري ،لتحملهم
األذى واملشقة يف حفظ وحراسة دينه.

ومما ينبغي عىل املؤمن اجتاه إمام زمانه Aمن األدب:

 .1أن يكون مهموم ًا له Aيف أيام الغيبة والفراق ،بسبب عدم القدرة

عىل الوصول إليه مع وجوده بيننا.A

 .2أن يعلم اإلنسان أن اإلمام Aمطلع عىل خفايا أعامل العباد ،يف آناء
ّ
وجل ،ألنه حجة اهلل عىل خلقه.
عز
الليل وأطراف النهار ،بإذن اهلل ّ
 .3أن يكون اإلمام Aأحب إليه من نفسه وأهله.

أحب إليه من نفسه ،وأهيل
قال رسول اهلل( :Fال يؤمن عبد حتى أكون َ

أحب إليه من أهله ،وعرتيت أحب إليه من عرتته ،وذايت أحب إليه من ذاته)(.(2

فإن العارف بخصائص اإلمام Aالذاتية وكامالته النفسية وإحسانه

الالمتناهي للعباد ،فإنه يتعلق قلبه بحب اإلمام بمقدار علمه ومعرفته به.A

 .4الشعور باحلزن ملنع هذا اإلمام العظيم املصلح من تسلم اخلالفة،

واحلكم عىل األرض ،وهو الذي يملك اإلمكانات العظيمة إلغاثة املظلوم،
ونرش العدل واإلحسان.

 .5إنتظار الفرج وتوقع ظهوره املبارك ،قال رسول اهلل Fقال( :أفضل

( (1كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق :ص.348
( (2األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.414
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أعامل أمتي انتظار الفرج من اهلل عز وجل)( .(1واالنتظار يتحقق بمالزمة
التقوى ،والورع عن حمارم اهلل ،والصرب عىل األذى يف جنب اهلل.

ّ
املعظمني االتقياء املخلصني ،وهم مراجع
 .6االلتفاف حول العلامء

قرره Aيف توقيعه
التقليد ،فهم وكالء اإلمام املهدي Aيف زمن الغَ يبة ،كام ّ

املبارك يف جواب مسائل اسحاق بن يعقوب( :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا
حجة اهلل)(.(2
فيها إىل رواة حديثنا ّ
حجتي عليكم وأنا ّ
فانم ّ

 .7الدعاء لإلمام باحلفظ والسالمة من رش شياطني اإلنس واجلن،

والدعاء بطلب الظفر والنرص له ،وغلبته عىل الكفار ،وامللحدين ،واملنافقني،
فإن الدعاء للمؤمنني فيه ثواب عظيم ،فكيف بالدعاء ملخ ِّلص األرض من الرش،
ويستحب أن خيتم اإلنسان أدعيته اليومية بالدعاء بتعجيل الفرج ،وخصوص ًا

قراءة األدعية املأثورة ،مثل :دعاء الندبة يف يوم اجلمعة ،ودعاء العهد يف كل
صباح ،قال اإلمام احلجة املنتظر( :اكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ،فإن ذلك

فرجكم)(.(3

يتيرس يف كل وقت حلفظ اإلمام املهدي.A
 .8التصدق بام ّ

 .9احلج نيابة عن اإلمام.A

 .10وضع اليد عىل الرأس ،أو القيام ،تعظي ًام لسامع اسمه املبارك،

وباألخص إذا ذكر اسمه املبارك (القائم) ،فقد روي عن حممد بن عبد اجلبار،

أنه ملا قرأ دعبل قصيدته املعروفة عىل الرضا ،Aوذكر احلجة Aإىل قوله:
( (1كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق :ص.644
( (2االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ج ،2ص.283

( (3املصدر السابق :ج ،2ص.284
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خروج إمام ال حمالة خارج

يقوم عىل اسم اهلل والربكات

وضع الرضا Aيده عىل رأسه ،وتواضع قائ ًام ،ودعا له بالفرج(.(1

 .11االستعانة واالستغاثة باإلمام املهدي Aعند الشدائد ،واألهوال،

والباليا وعند وقوع الفتن ،فقد ذكر الكفعمي وغريه أن تكتب حاجتك يف

رقعة ،وتطرحها عىل قرب من قبور األئمة ،Bأو تشدها وتضعها يف طني
نظيف ،وترمي هبا يف نر أو بئر عميقة ...فإنا تصل إىل صاحب األمر (صلوات

اهلل عليه) وهو يتوىل قضاء حاجتك بنفسه.

(ك َت ْب ُت إ َل ْي َك يا َمو َ
والرقعة هي :بسم اهلل الرمحن الرحيمَ :
وات
ال َي َص َل ُ
وت ما ن َ
اهلل َع َل َ
يك ُم ْس َت ِغيث ًاَ ،
ثم بِ َك ،من أم ٍر
وش َك ُ
َزل ِيب ُمس َت ِجري ًا باهللِ َع َّز َ
وج ّلَّ ،
عض ُلبيَ ،و َغري َخ ِط ِ
َ ِ
عم ِة
َقد َد َمهَني ،و َاشغَ َل َقلبي،
وأطال ف ْكريَ ،
َ
ري ن َ
ّ
وس َل َبني َب َ ّ
اهللِ ِع ْن ِدي ،أس َلمني ِعندَ َختي ِل ُور ِ
وده ا َ
خل ُ
َرب َأ ِم ّني ِع َندَ تَرائي إقْبالِ ِه ا ِ َّيل
ُ
َ
ليلَ ،وت َّ
ّ
وع َج َز ْت َعن ِد َف ِ
ِِ
اع ِه ِحي َلتيَ ،و َخانَني يف َ َحت ُّم ِل ِه َص ْ ِ
أت
قويتَ ،ف َل َج ُ
يمَ ،
ربي َو َّ
احلم ُ
يك ،ويف ِد َف ِ
ألة ِ ّهللِ َج َّل َث َناؤ ُه َع َل ِ
يك َوتَو َّك ْل ُت يف املس ِ
ِ ِ
وع َل َ
اع ِه َع ّني ِعل ًام
يه َ
فيه إ َل َ َ
ْ
ِ ِ
ري َو َمالِ ِ
ك ُ
الع َاملِنيَ َو ِ ّيل ال َّت ْدبِ ِ
املسار َع ِة
األمو ِرَ ،واثِق ًا بِ َك يف
بِ َم َكان َك م َن اهللِ َر ِّب َ
َ
اك بِاِ ْع َط ِ
اع ِة إِ َل ِ
يه َج َّل ثناؤ ُه يف َامريُ ،م َتي ِّقن ًا ِ
ارك َوتَعاىل ّإي َ
ال َجا َبتِ ِه ت ََب َ
اء
ِيف الشّ َف َ
ْ
يق َظ ّني َوت َْص ِد ِ
والي َج ِد ٌير بِ َت ْح ِق ِ
يق َا َم ِيل ِف َ
يك يف َأ ْم ِر كذا وكذا
ُس ْؤيل ،و َا َ
نت يا َم َ
مح ِل ِه وال َصرب ِيل) َع َل ِ
تك) ِ ّمما َ
حاج َ
نت ُمس َت ِح ّق ًا َل ُه
يه َواِن ُك ُ
ال َطاق َة ِيل ( يف َ ْ
(تَكتب َ
َْ
ِِ
يلِ ،
الواج ِ
ِ
وج َّل َع َ ّ
فأغ ْثني يا
فع ِايل َوتَفريطي ِيف
َو
بات ا ّلتي ِ ّهللِ َع َّز َ
ألضعافه ب َقبيحِ َأ َ
َ
وات اهللِ َع َل َ ِ
ِ
َمو َ
وج َّل يف َا ْم ِري َق َ
بل
ال َي َص َل ُ
املسأل َة هللِ َع َّز َ
يك عندَ ال َلهفَ ،و َقدِّ ِم ْ
ِ
ف ِ
لول ال َت َل ِ
األعداءَ ،فبِ َك ُب ِس َط ِ
ُح ِ
اس َأ ِل ا َ
هلل َج َل َج َ
ت النِ ْع َم ُة َع َ َّ
ال ُل ُه
وشامت َِة
يل َو ْ
( (1مستدرك سفينة البحار ،الشيخ النامزي  :ج ،8ص.629
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ِ
ِيل نَرص ًا َعزيز ًا ،و َف ْتح ًا َقريب ًا ِف ِ
اآلمالَ ،و َخري ِ
ِ
َ
يه ب ُل ُ
االعام ِل،
يم
وغ
ْ
املباديَ ،و َخوات ُ
ُ َ
ِ
املخ ِ
اوف ُك ِّلها ِيف ُك ِّل َح ٍ
فع ٌ
األمن ِم َن َ
الَ ،و ُهو َحسبي
َو ُ
ال ،إن ُّه َج َّل ثناؤ ُه ملا َيشَ ُاء ّ
ِ
َونِعم ِ
املبدء َو ِ
الوك ُ
املآل).
يل يف
َ

(إما عثامن بن سعيد العمري ،أو ولده حممد
ويعتمد بعض األبوابّ ،
بن عثامن ،أو احلسني بن روح ،أو ع ّ
السمري ،فهؤالء كانوا أبواب
يل بن حممد ّ

[اإلمام] املهدي Aفتنادي بأحدهم :يا فالن ابن فالن ،سالم عليك ،أشهد
اهلل ،وانّك حي عند ّ
أنّ وفاتك يف سبيل ّ
اهلل مرزوق ،وقد خاطبتك يف حياتك
ّ
التي لك عند ّ
اهلل عز وجل ،وهذه رقعتي وحاجتي إىل موالنا ، Aفس ّلمها إليه
وأنت الثقة األمني ،ثم ارمها يف النهر أو البئر ...تُقىض حاجتك إن شاء اهلل)(.(1

ويستفاد من هذا اخلرب الرشيف أنَّ مائدة إحسان ،وجود ،وكرم ،وفضل،
ونعم صاحب الزمان Aمبسوطة يف كل ُق ْطر من أقطار األرض ،لكل مضطرب
عاجز ،وتائه ّ
ومتحري جاهل ،وبابه يفتح لكل من طرقه ،كام يظهر ويتضح
ضال،
ّ
من خالل احلكايات والقصص الكثرية التي نسمعها من الصادقني.

والنتيجة املقصودة يف هذا املقام وهي أن اإلمام صاحب األمرA

حارض بني العباد وناظر إىل رعاياه ،وقادر عىل كشف الباليا ،وعامل باألرسار
واخلفايا ،ومل ينعزل عن منصب خالفته لغيبته واستتاره عن الناس ،ومل يرفع

الربانية ،وإذا
اإلهلية ،وما أصاب العجز قدرته
يده عن لوازم وآداب رئاسته
ّ
ّ
أراد ّ
حل مشكلة فإنّه ي ّلها بام يلقيه يف القلب بام ال تراه عني وال تسمع به أذن.

( (1املصباح ،الشيخ الكفعمي :ص.404

األدب مع القرآن الكريم
يف فجر سعادة البرش ،وتب ُّلج صبح اهلدى ورسالته ،أرشق نور القرآن
ُ
ربه ،فكان
الرسول األمني ،Fالصادع بأمر ّ
الكريم من أفق الوحي عىل ّ
حجة عىل صدق وحيه ،وبفضائله الفائقة دلي ً
ال عىل فضله،
بإعجازه الباهر ّ
الوضاح هادي ًا إىل إ ّتباعه ،خيربك ّ
السامية أنّه
وبسناه ّ
َ
كل باب من أبواب معارفه ّ
مر الدهور ،مصون ًا عن الزيادة والنقيصة
تنزيل من رب العاملني ،وبقاؤه عىل ّ
اب َع ِز ٌيز*
والتغيري والتبديل ،كام أخرب به تبارك وتعاىل يف قولهَ ...﴿ :وإِ َّن ُه َل ِك َت ٌ
يم َ ِ
يه ا ْلب ِ
ِ ِ
اط ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َول ِم ْن َخ ْل ِف ِه تَن ِز ٌ
محيد ٍ﴾(.(1
يل ِم ْن َح ِك ٍ
ل َي ْأت َ

خصص علامء احلديث فص ً
ال كبري ًا من كتبهم للمرويات التي تشيد
لقد ّ
بفضل القرآن ومكانته وتالوته واقتنائه وحفظه ،واالعتصام به ،مما ّ
يؤكد حرص
األئمةBعىل تعظيمه وتقديسه والعمل به واالستفادة من حكمه وآدابه

وتعاليمه ،التي أحاطت بجميع نواحي اخلري والفضيلة واألخالق ،وعالج مجيع
املشاكل ووضع هلا احللول التي تتناسب مع مجيع العصور.

ولقد أكد القرآن والسنة النبوية الرشيفة عىل هذه احلقيقة قال اهلل تعاىل:
﴿إِ َّن َه َذا ا ْل ُم ْرآنَ َ ْهي ِدي لِ َّلتِا ِه َا َأ ْق َو ُم﴾(.(2
( (1سورة فصلت :آية.42-41
( (2سورة اإلرساء :آية.9
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وعن النبي( :Fإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل املظلم فعليكم

بالقرآن)(.(1

وعن أيب عبد اهلل الصادق Aقال( :إن هذا القرآن فيه منار اهلدى
ومصابيح الدجى فلي ُجل ٍ
جال برصه ،ويفتح للضياء نظره ،فإن التفكر حياة
َ
قلب البصري ،كام يميش املستنري يف الظلامت بالنور)(.(2

فينبغي للمؤمن أن يسري عىل خطى القران ،ونجه القويم ،ويلتزم

بتعاليمه وأحكامه ،ويتمسك بعروته الوثقى ،والتي نحن مأمورون بالتمسك
هبا ،قال رسول اهلل( :Fإين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام لن تضلوا:
كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،وأنام لن يفرتقا حتى يردا َع َّ
يل احلوض)(.(3

ويف حديث أخر قال( :Fإين خم ّلف فيكم الثقلني :كتاب اهلل ،وعرتيت
أهل بيتي ،وأنام لن يفرتقا حتى يردا َع ّ
يل احلوض ،انظروا كيف ختلفوين)(.(4

المرآن شفاء لا ف الصدور:
إن األمراض الروحية واألخالقية هلا شبه كبري باألمراض اجلسمية

لإلنسان ،فكل منها يقتل ،وكل منهام يتاج إىل طبيب وعالج ووقاية ،واإلثنان
قد يرسيان لآلخرين ،ويب يف كل منهام معرفة األسباب الرئيسة ثم معاجلتها.

فالقرآن يعترب وصفة شفاء للذين يريدون حماربة اجلهل والكرب والغرور

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.598

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،6ص.170

( (3املصدر السابق :ج ،27ص.33

( (4املصدر السابق :ج ،27ص.188
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واحلسد والنفاق ،ووصفة شفاء ملعاجلة الضعف ،والذلة ،واخلوف ،واالختالف،

والفرقة ،ووصفة شفاء للذين يئ ّنون من مرض حب الدنيا ،واالرتباط باملادة

والشهوة ،ووصفة شفاء إلزالة ُح ُجب الشهوات املظلمة التي متنع من التقرب
اس َق ْد َج َاء ْت ُك ْم َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن
نحو اخلالق عز وجل ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ال َّن ُ
مح ٌة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ﴾( ،(1وقال عز وجلُ ﴿ :ق ْل
الصدُ و ِر َو ُهدً ى َو َر ْ َ
َر ِّب ُك ْم َو ِش َف ٌاء ِلَا ِف ُّ
ين آ َم ُنوا ُهدً ى َو ِش َف ٌاء﴾(.(2
ُه َو لِ َّل ِذ َ
وإلمام املتقني عيل بن أيب طالب Aقول جامع يف هذا املجال ،حيث
ِ َ ِ
واس َت ِعي ُنوا بِه َع َلى ْ
أل َوائِ ُك ْمَ ،فإِنَّ ِفيه ِش َفا ًء
اس َتشْ ُفوه م ْن أ ْد َوائ ُك ْمْ ،
يقولَ ( :Aف ْ
وه َو ا ْل ُك ْف ُر وال ِّن َف ُ
والض َال ُل)(.(3
اق وا ْلغَ ُّي َّ
ِم ْن َأكْ َب ِر َّ
الد ِاءُ ،
ويصف Aيف خطبة أخرى من خطبه الرشيفة كتاب اهلل بقولهَ :
(أ َال إِنَّ
يث َع ِن ا ْل َم ِ
ِفيه ِع ْل َم َما َي ْأتِي ،وا ْل َح ِد َ
اضي ،و َد َوا َء َدائِ ُك ْم ون َْظ َم َما َب ْي َن ُك ْم)(.(4

ويف خطبة أخرى من نج عيل ، Aنقرأ وصف ًا لكتاب اهلل يقول فيه:A
ين ،والشِّ َف ُاء ال َّن ِ
(وع َل ْي ُك ْم بِ ِك َت ِ
اف ُع
َ
ور ا ْل ُمبِ ُ
اب ال َّلهَ ،فإِنَّه ا ْل َح ْب ُل ا ْل َمتِ ُ
ين وال ُّن ُ
ِ
اقع ،وا ْل ِعصم ُة لِ ْلم َتمس ِ
ام َ
وال َي ِزيغُ
ك وال َّن َجا ُة لِ ْل ُم َت َع ِّل ِقَ ،ال َي ْع َو ُّج َف ُي َق َ
والر ُّي ال َّن ُ
ْ َ ُ َ ِّ
ِّ
ِ
َف ُي ْس َت ْع َت َبَ ،
الس ْمعِ َ ،م ْن َق َ
ال بِه َصدَ َق و َم ْن َع ِم َل بِه
الر ِّد ُ
وو ُل ُ
وج َّ
وال ت ُْخلقُ ه َك ْث َر ُة َّ
َس َبقَ )(.(5

( (1سورة يونس :آية.57

( (2سورة فصلت :آية.44

( (3نج البالغة ،حتقيق صالح :اخلطبة.176
( (4املصدر السابق :اخلطبة.158
( (5املصدر السابق :خطبة.156
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هذه التعابري العظيمة والبليغة ،يف كلامت اإلمام عيل Aهي دليل يثبت

بدقة ووضوح أن القرآن وصفة ملعاجلة كل املشاكل والصعوبات واألمراض
األخالقية واالجتامعية ،واألهم من ذلك أنا صدرت من صنو القران والناطق

به.

واجلميل يف األمر أن األدوية التي تستخدم لشفاء اإلنسان هلا نتائج

وتأثريات عرضية حتمية ال يمكن توقيها أو الفرار منها ،حتى أن احلديث املأثور
يقول( :ما من دواء إال وييج داء)(.(1

أما هذا الدواء الشايف ،كتاب اهلل األعظم ،فليست له أي آثار عرضية
عىل الروح واألفكار اإلنسانية ،بل عىل العكس متام ًا فيه اخلري والربكة والرمحة،
ويؤيد ذلك قول أمري املؤمنني Aواصف ًا القرآن الكريمِ :
(وش َفا ًء َال ت ُْخشَ ى
َأ ْس َق ُامه)(.(2

وأخري ًا ينبغي القول :إن الوصفة القرآنية حاهلا حال الوصفات األخرى،
ال يمكن أن تعطي ثامرها ُ
وأ ُك َلها من دون أن نعمل هبا ونلتزمها بدقة ،وإال

فإن قراءة وصفة الدواء مائة مرة ال تغني عن العمل هبا شيئ ًا ،والسبيل الوحيد

للعمل به هو عن طريق أهل البيت Bفهم القرآن الناطق الذي يبني أحكام
القرآن الصامت.

أدبنا مل المرآن الكريم:

وبعدما بينا ما للقرآن الكريم من مكانة سامية ،ومنزلة رفيعة ،البد لنا من

أن نحرتمه ونقدسه أشد تقديس ،وذلك من خالل أمور:
( (1اخلصال ،الشيخ الصدوق :هامش صفحة.620

( (2نج البالغة ،حتقيق صالح :خطبة .198
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 .1إجالله وتعظيمه :قال رسول اهلل( :Fالقرآن أفضل من كل يشء
دون اهلل ،فمن و ّقر القرآن فقد و ّقر اهلل ،ومن مل ُيو ّقر القرآن فقد استخف بحرمة

اهلل وحرمة القرآن عىل اهلل كحرمة الوالد عىل ولده)(.(1

 .2العمل بالمرآن قبل الغي :جاء يف وصية أمري املؤمنني( :Aوال َّله ال َّله
ِفي ا ْلقُ ر ِ
آنَ ،ال َي ْسبِقُ ُك ْم بِا ْل َع َم ِل بِه َغ ْي ُر ُك ْم)(.(2
ْ
بتدبر وخشوع :قال أمري املؤمنني( :Aأال ال خري يف قراءة
 .3قراءته ّ

تدبر)(.(3
ليس فيها ّ

 .4وضعه ف الكان الناسب له زيادة ف الحتام.

 .5ابتداء المراءة ،بقول( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) ،ومن ثم

البسملة( :بسم اهلل الرمحن الرحيم).

 .6الطهارة عند التالوة :بأن يكون عىل وضوء.

 .7استمبال المبلة عند المراءة.

 .8قراءته ترتي ً
(حسنوا القرآن بأصواتكم
ال :قال الرسول األعظمّ :F
فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسن ًا)(.(4
 .9يتع ّلم ويع ّلم قراءة المرآن :قال رسول اهلل( :Fخريكم من تع ّلم

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.19

( (2نج البالغة ،حتقيق صالح :وصية.47
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.36

( (4عيون أخبار الرضا ،Aالشيخ الصدوق :ج 2ص.74

 ......................................... 60اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

القرآن وع ّلمه)(.(1

ِ
ِِ َ
اس َمه
وعن أمري املؤمننيَ :A
(وح ُّق ا ْل َو َلد َع َلى ا ْل َوالد ،أنْ ُي َح ِّس َن ْ
و ُي َح ِّس َن َأ َد َبه و ُي َع ِّل َمه ا ْلقُ ْر َ
آن)(.(2

 .10عدم هجر المرآن :قال اإلمام الصادق( :Aثالثة يشكون إىل اهلل
عز وجل :مسجد خراب ال يصيل فيه أهله ،وعامل بني ُج ّهال ،ومصحف مع ّلق
قد وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه)(.(3

 .11قراءة المرآن من الصحف :عن النبي األكرم( :Fالقراءة يف
املصحف أفضل من القراءة ظاهر ًا)(.(4
وعن اإلمام الصادق Aقال( :من قرأ القرآن يف املصحف ُم ّتع ببرصه

وخ ّفف عن والديه وإن كانا كافرين)( ،(5وعنه( :Aالنظر يف املصحف

عبادة)(.(6

 .12الواظبة عىل قراءة المرآن خصوص ًا ف شهر رمضان :قال اإلمام

الباقر Aقال رسول اهلل( :Fمن قرأ عرش آيات يف ليلة مل ُيكتب من الغافلني،
ومن قرأ مخسني آية ُكتب من الذاكرين ،ومن قرأ مائة آية ُكتب من القانتني ،ومن

قرأ مائتي آية ُكتب من اخلاشعني ،ومن قرأ ثالثامئة آية ُكتب من الفائزين ،ومن
( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.268

( (2نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.546

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.613

( (4مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.235
( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.613

( (6املصدر السابق.
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قرأ مخسامئة آية ُكتب من املجتهدين ،ومن قرأ ألف آية ُكتب له قنطار ًا ،والقنطار
مخسامئة ألف مثقال ذهب واملثقال أربعة وعرشون قرياط ًا ،أصغرها مثل جبل
أحد ،وأكربها ما بني السامء واألرض)( ،(1وعنه( :Aلكل يشء ربيع ،وربيع

القرآن شهر رمضان)(.(2

 .13الستامع إىل قراءة المرآن :قال النبي األكرم( :Fقارئ القرآن

واملستمع يف األجر سواء)(.(3

 .14حفظ يشء من المرآن :قال رسول اهلل( :Fإن الذي ليس فيه جوفه
يشء من القرآن كالبيت ا َ
خل ِرب)(.(4

األعظم(:Fنوروا بيوتكم
 .15قراءة المرآن ف البيوت :قال النبي
ِّ

بتالوة القرآن)(.(5

ّ
وجل
عز
وعن اإلمام عيل( :Aالبيت الذي ُيقرأ فيه القرآن و ُيذكر اهلل ّ

فيه تَكثُر بركته ،وحترضه املالئكة ،وهتجره الشياطني ،ويضيئ ألهل السامء كام

تضيئ الكواكب ألهل األرض ،وإن البيت الذي ال ُيقرأ فيه القرآن وال ُيذكر
وجل فيه ُّ
ّ
تقل بركته ،وهتجره املالئكة ،وحترضه الشياطني)(.(6
عز
اهلل ّ

 .16ينبغا أن يتصف حامل المرآن باألخالق الفاضلة :قال اإلمام

( (1ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.103
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.630

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.261
( (4كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،1ص.512
( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.610
( (6املصدر السابق.
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أحق الناس بالتخشّ ع يف الرس والعالنية
الصادق Aقال رسول اهلل( :Fإن ّ
أحق الناس يف الرس والعالنية بالصالة والصوم َحلامل
َحلامل القرآن ،وإن ّ

تعزز
القرآن ،ثم نادى بأعىل صوته :يا حامل القرآن تواضع به يرفعك اهلل ،وال ّ

تزين به للناس
تزين به هلل يزينك اهلل به ،وال ّ
به فيذلك اهلل ،يا حامل القرآن ّ

فيشينك اهلل به ،من ختم القرآن فكأنام أدرجت النبوة بني جنبيه ولكنه ال يوحى
إليه ،ومن مجع القرآن َف َنو ُله ال يهل مع من يهل عليه ،وال يغضب فيمن
يد ،ولكنه يعفو ،ويصفح ،ويغفر ،ويلم لتعظيم
يد فيمن ّ
يغضب عليه ،وال ّ
القرآن ،ومن أويت القرآن فظن أن أحد ًا من الناس أويت أفضل مما أويت ،فقد ّ
عظم

ما حقّر اهلل ،وحقّر ما ّ
عظم اهلل)(.(1

 .17عدم تفسي المرآن بالرأي :قال النبي األكرم( :Fقال اهلل ّ
جل

فرس برأيه كالمي)( ،(2وعن أمري املؤمنني( :Aإياك أن
جالله :ما آمن يب من ّ

تفرس القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلامء)(.(3
ّ

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.604

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،27ص.45

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،89ص.107

آداب الدعاء
ّ
وجل
عز
أو َلت الرشائع الساموية اهتامم ًا بليغ ًا بالدعاء واالنقطاع إىل اهلل ّ
ْ
-خصوص ًا رشيعة نبينا اخلاتم حممد -Fحتى أصبح الدعاء واالنقطاع صفة

من صفات األنبياء واألولياء ،فإننا نجدهم Bيلجؤون إىل اهلل بالدعاء يف
الشدة والرخاء ويف كل صغرية وكبرية ،لذا جتد كتب الشيعة قد ُملئت بأدعيتهم

مخ العبادة ،وال يلك
ومناجاهتم مع اهلل تبارك وتعاىل ،ويف احلديث( :إن الدعاء ُّ

مع الدعاء أحد)( ،(1هبذا البيان الوجيز جتتمع قيمة الدعاء وأثره يف احلياة ...فإذا
نس إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ ِ
ْت ْ ِ
ال َّن َوا ِ
ون﴾( ،(2فإن الدعاء
﴿و َما َخ َلم ُ
كان اهلل تعاىل قد قالَ :
إل َ

مخ العبادة وجوهرها ،الذي جعله القرآن الكريم يف نص آخر مصداق ًا للعبادة:
﴿ َق َ
ال َر ُّب ُك ْم ا ْد ُع ِ
بونَ َع ْن ِع َبا َد ِت َس َي ْد ُخ ُلونَ
ون َأ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين َي ْس َت ْك ِ ُ
َج َه َّنم َد ِ
ين﴾( ،(3فجعل الدعاء هنا ممثال للعبادة ومرتمجا هلا.
اخ ِر َ
َ
وعن اإلمام الصادق( :Aإن الدعاء هو العبادة ،ثم تال هذه اآلية
بونَ َع ْن ِعبا َد ِت َسي ْد ُخ ُلونَ َج َه َّنم َد ِ
ين﴾)(.(4
اخ ِر َ
الكريمة ﴿إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين َي ْس َت ْك ِ ُ
َ
َ
َ

وهذا يفرس لنا النصوص املعصومة التي تفيد بأن أفضل العبادة هو

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،90ص.300
( (2سورة الذاريات :آية.56
( (3سورة غافر :آية.60

( (4وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.23
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الدعاء ...ذلك أن غاية العبادة هي التقرب إىل اهلل تعاىل بمعرفة حقه ،والتذ ّلل

املعرب عن يقني املرء بحاجته إىل من بيده ملكوت الساموات واألرض ،الذي
إليه ّ
قدر إال هو.
ال معطي ملا منع ،وال مانع ملا أعطى ،وال دافع ملا ّ

وال ّ
تتجىل هذه املعاين يف يشء مثل جت ّليها يف الدعاء ،فهو أفضل وسيلة
للتعبري عنها وامتثاهلا وجدان ًا وسلوك ًا ،حارض ًا ومستقب ً
ال ،إنا احلالة التي

أحب
غراب َة يف أن تكون هي ّ
تتجىل فيها العبودية يف أروع صورها وأ ّمتها ،فال َ
(أحب
حاالت العبد إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ففي حديث أمري املؤمنني:A
ّ
ّ
وجل يف األرض الدعاء)(.(1
عز
األعامل إىل اهلل ّ

أضف إىل ذلك أننا مأمورون باللجوء إىل اهلل تبارك وتعاىل -يف كل

صغرية وكبرية -من خالل اآليات والروايات وإن اهلل وعدنا أن يستجيب
دعائنا إذا أستجمعت فيه رشوط القبول قال اهلل عز وجلَ ﴿َ :ق َ
ال َر ُّب ُك ْم ا ْد ُع ِ
ون
َأ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم﴾(.(2

وقال رسول اهلل( :Fإن اهلل ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فري ّدها

خائبتني)(.(3

بد
احلد ،فال ّ
وإذا كانت الرشيعة السمحاء قد َعنِيت بأمر من األمور إىل هذا ّ
أن تضع للناس آدابه ورشائطه التي هبا يستكمل صورته ويؤيت ُأ ُك ُله ،وهكذا

فعرفت الناس
كان شأن هذه الرشيعة السمحاء واملحجة البيضاء مع الدعاءَّ ،

بآدابه ،والتي يف مقدمتها الصدق واإلخالص يف التوجه إىل اهلل تعاىل ،والثقة به،

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.467
( (2سورة غافر :آية.60

( (3مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.276
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واليقني بأنه سميع جميب ،وحسن التأدب بني يديه بأدب العبد اخلاضع الذي

يرجو نظرة ربه ولطفه ورمحته ...كام عرفتهم برشوطه التي هبا يكون الدعاء
صحيح ًا ترجى من ورائه أحسن اآلثار العاجلة واآلجلة ،ومن تلك اآلداب:

سمع عن اإلمام الصادق Aأنه قال:
 .1الطهارة والصالة :روى َم َ
سمع ،ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ،
(يا َم َ

ثم يدخل مسجده ،فريكع ركعتني ،فيدعو اهلل فيهام ؟ أما سمعت اهلل يقول:
الص ِ
الص ْ ِ
توضأ فأحسن الوضوء،
الة﴾)( ،(1وعنه( :Aمن ّ
َ
ب َو َّ
اس َت ِعي ُنوا بِ َّ
﴿و ْ

عز
فأتم ركوعهام وسجودمها ،ثم س ّلم وأثنى عىل اهلل ّ
ثم صىل ركعتنيّ ،
ّ
وجل وعىل رسول اهلل ،Fثم سأل حاجته ،فقد طلب اخلري يف مظانه ،ومن
طلب اخلري يف مظانه مل خيب)(.(2

وشم الطيب والرواح إىل السجد :روي عن اإلمام الصادقA
 .2الصدقة ّ
أنه قال( :كان أيب إذا طلب احلاجة ...قدم شيئ ًا فتصدق بهَ ،
وش ّم شيئ ًا من طيب،
وراح إىل املسجد.(3()...

رد دعاء أوله بسم اهلل
 .3البدء بالبسملة :قال الرسول األكرم( :Fال ُي ُ

الرمحن الرحيم)(.(4

 .4الثناء عىل اهلل تعاىل :وقال اإلمام الصادق( :Aإذا طلب أحدكم

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،6ص.319

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.478
( (3املصدر السابق.

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،90ص.313

 ......................................... 66اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

ِ
فليثن عىل ربه وليمدحه)(.(1
احلاجة

﴿و ِ َّهللِ َ
األ ْس َام ُء ْ ُ
احل ْس َنى َفا ْد ُعو ُه
 .5الدعاء باألسامء السنى :قال اهلل تعاىلَ :
عز ّ
وجل تسعة وتسعون اسام ،من دعا اهلل هبا
ِ َهبا﴾( .(2وقال رسول اهلل( :Fهلل ّ
استجيب له)(.(3
 .6الصالة عىل النبا وآله والتوسل بم :قال رسول اهلل( :Fال يزال
صىل َع َّ
الدعاء حمجوب ًا حتى ُي ّ
يل وعىل أهل بيتي)( ،(4وعن أمري املؤمنني( :Aكل
دعاء حمجوب حتى ُي ّ
صىل عىل حممد وآل حممد)( ،(5وقال اإلمام الباقر( :Aمن
دعا اهلل بنا أفلح ،ومن دعاه بغرينا هلك واستهلك)(.(6

فلي ُع َّم ،فإنه
 .7العموم ف الدعاء :قال رسول اهلل( :Fإذا دعا أحدكم َ

أوجب للدعاء)(.(7

 .8الترضع ومد اليدين :عن حممد بن مسلم ،قال :سألت أبا جعفرA
رض ُع َ
ون﴾ فقال:A
اس َت َكانُوا لِ َر ِّهبِ ْم َو َما َي َت َ َّ
عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ف َام ْ

(االستكانة هي اخلضوع ،والترضع هو رفع اليدين والترضع هبام)(.(8

ويف احلديث القديس( :يا بن عمران ،هب يل من قلبك اخلشوع ومن

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.485
( (2سورة األعراف :آية.180

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.140
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.491

( (5بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،27ص.260
( (6وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.103
( (7الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.487

( (8املصدر السابق :ج ،2ص.479
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بدنك اخلضوع ،ومن عينيك الدموع ،وادعني يف ظلم الليل فإنك جتدين قريب ًا
جميب ًا)(.(1

 .9عدم المنوط :عن اإلمام الصادق Aأنه قال( :ال يزال املؤمن بخري
ّ
وجل ما مل يستعجل فيقنط ويرتك الدعاء .قلت :كيف
عز
ورجاء رمحة من اهلل ّ

يستعجل؟ قال :Aيقول قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى اإلجابة)(.(2

 .10اإللاح بالدعاء :قال اإلمام الباقر( :Aواهلل ال يلح عبد مؤمن عىل
ّ
وجل يف حاجته إال قضاها له)(.(3
عز
اهلل ّ

 .11اللجوء إىل اهلل :جاءيف وصيةأمري املؤمنني Aلولده اإلمام احلسن:A
جلئ َن ْفس َك ِيف ُأ ُمو ِر َك ُك ِّل َها إِ َىل إِ َهلِ َكَ ،فإِن ََّك ُت ْل ِج ُئ َها إِ َىل َك ْه ٍ
َ
ف َح ِري ٍز و َمانِ ٍع
(وأ ْ ِ ْ َ
وأ ْخ ِلص ِيف ْاملَس َأ َل ِة لِرب َكَ ،فإِنَّ بِي ِده ا ْلع َطا َء ْ ِ
واحل ْر َم َ
ان)(.(4
َ
َ ِّ
َع ِزي ٍزْ َ ،
َ
ْ

رسه أن
 .12الدعاء ف الشدة والرخاء :قال اإلمام الصادقَ ( :Aم ْن َ َّ

ُيستجاب له يف الشدة ،فليكثر الدعاء يف الرخاء)(.(5

ُ .13ح ْسن السألة :يف احلديث القديس( :يا عبادي ُك ّلكم ّ
ضال إال َمن
هديته ،فاسألوين اهلدى أهدكم ،وك ّلكم فقري إال من أغنيته ،فاسألوين الغنى

أرزقكم ،وكلكم مذنب إال من عافيته ،فاسألوين املغفرة أغفر لكم)( ، (6وجاء
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.78
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.490
( (3املصدر السابق :ج ،2ص.475

( (4نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.393

( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.472

( (6مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،5ص.164
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يف وصية أمري املؤمنني Aلولده احلسنَ ( :Aف ْل َت ُك ْن َم ْس َأ َل ُت َك ِف َيام َي ْب َقى َل َك
ال َال َي ْب َقى َل َك َ
مجا ُله ،و ُي ْن َفى َع ْن َك َو َبا ُلهَ ،ف ْاملَ ُ
وال ت َْب َقى َله)(.(1
ََ
 .14تسمية الوائج :قال اإلمام الصادق( :Aإن اهلل تبارك وتعاىل

يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ولكنه يب أن تبث إليه احلوائج فإذا دعوت فسم
حاجتك)(.(2

 .15رقة الملب والبكاء :قال رسول اهلل( :Fاغتنموا الدعاء عند الرقة،

فإنا رمحة)( ،(3وقال اإلمام أمري املؤمنني( :Aبكاء العيون وخشية القلوب
من رمحة اهلل تعاىل ذكره ،فإذا وجدمتوها فاغتنموا الدعاء ،ولو أن عبدا

األمة لبكاء ذلك العبد)(.(4
بكى يف أمة لرحم اهلل تعاىل ذكره تلك ّ

 .16التختم بالعميق والفيوزج :قال رسول اهلل( :Fقال اهلل عز وجل:

إين ألستحي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فريوزج فأردها خائبة)( ،(5وعن
ّ
اإلمام الصادق( :Aما ُرفعت ٌّ
أحب إليه من ّ
كف فيها
عز
كف إىل اهلل ّ
وجل ّ

عقيق)(.(6

وهناك آداب أخرى مل نذكرها خوف ًا من اإلطالة ينبغي مراعاهتا والتي

منها اختيار األزمنة التي يستحب فيها الدعاء ،مثال عند طلوع الفجر ،وعند
غروب الشمس ،وعند الزوال ،وعن هبوب الريح ونزول املطر ،وبعد صالة

( (1نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.399

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.476

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،90ص.313
( (4املصدر السابق :ج ،90ص.336
( (5املصدر السابق :ج ،90ص.353

( (6وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.87
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الفريضة ،ويف ليايل القدر وليلة النصف من شعبان وغريها ،وكذلك للمكان أثر
يف استجابة الدعاء ،فقد ورد الدعاء مستجاب حتت ُق ّبة أيب عبداهلل احلسنيA

رزقنا اهلل وإياكم زيارته يف الدنيا وشفاعته يف االخرة.

فضل املساجد وآدابها
﴿و َأ َّن ْالَ َس ِ
اجدَ هللِ َف َ
ال ت َْد ُعوا َم َل اهللِ َأ َحد ًا﴾(.(1
قال تعاىلَ :

يعترب املسجد هو املحطة الرئيسة للعبادة ،لذلك رصحت اآليات

واألحاديث الرشيفة عىل أمهيته وفضله عىل سائر البيوت ،فاإلنسان املسلم

يتعزز لديه اجلانب الروحي ،مما يعله يمتلك القوة يف
حينام يدخل املسجد ّ

للتحرك والسري عىل
أهم األعامل يف حياة اإلنسان
أداء العبادة والتي هي من ّ
ّ
اخلط اإلهلي ومنهجه ،فاملسجد هو ّ
ّ
حمطة إلمداد اإلنسان بالطاقة العبادية ،كام

أن الصالة هي منطلق هلذا اإلمداد ،فإذا كانت صالة اإلنسان غري حمركة له نحو
التغيري فهذا يعني وجود خلل يف عملية استثامره لتلك الطاقة ،ومن هنا نعرف
رضورة ارتباط اإلنسان املسلم باملسجد ليتزود بالطاقة التي جتعل منه إنسان ًا
ملتزم ًا مطيع ًا للمنهج اإلهلي ،حتى يضمن مسريته ويضبط حركته يف احلياة.

عد املسجد حمطة لتجمع املؤمنني ففيه يتم اللقاء بني
ومن جانب آخرُ ،ي ُّ

املؤمنني ،وما أحوجنا اليوم إىل القوة والوحدة والتالحم ،وكل ذلك يتحقق
بارتباطنا الوثيق باملسجد لذلك نجد اإلسالم اهتم اهتامم ًا كبري ًا باملسجد وجعل

هلا أحكام وآدابا خاصة.

( (1سورة اجلن :آية.18
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فضل السجد ف روايات أهل البيت:B
قال رسول اهلل( :Fيف التوراة مكتوب :إن بيويت يف األرض املساجد،

برش
تطهر يف بيته ثم زارين يف بيتي ،أال إن عىل املزور كرامة الزائرّ ،
فطوبى لعبد ّ
املشّ ائني يف الظلامت إىل املساجد بالنور الساطع يوم القيامة)(.(1

عن اإلمام الصادق( :Aعليكم بإتيان املساجد ،فإنا بيوت اهلل يف
طهره اهلل من ذنوبه ُ
زواره ،فأكثروا فيها
األرض ،ومن أتاها متطهر ًا ّ
وكتب من ّ

الصالة والدعاء.(2()...

وعن اإلمام عيل( :Aمن اختلف إىل املسجد أصاب إحدى الثامن :أخا

مستفادا يف اهلل ،أو علام مستطرفا ،أو آية حمكمة ،أو يسمع كلمة تدل عىل هدى،
أو رمحة منتظرة ،أو كلمة ترده عن ردى ،أو يرتك ذنبا خشية أو حياء)(.(3

وعن اإلمام الصادق Aقال( :ال يرجع صاحب املسجد بأقل من إحدى

ثالث :إما دعاء يدعو به يدخله اهلل به اجلنة ،وإما دعاء يدعو به فيرصف اهلل عنه
ّ
وجل ثم قال :قال رسول اهلل :Fما
عز
بالء الدنيا ،وإما أخ يستفيده يف اهلل ّ
استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة اإلسالم مثل أخ يستفيده يف اهلل)(.(4

وروي يف فضل بناء املسجد أن رسول اهلل Fقال( :من بنى مسجد ًا يف

الدنيا أعطاه اهلل بكل شرب منه مسرية أربعني ألف عام مدينة من ذهب وفضة
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،80ص.373

( (2املصدر السابق :ج ،80ص.384

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.197
( (4األمايل ،الشيخ الطويس :ص.46
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وزمرد وزبرجد ولؤلؤ)(.(1
ود ّر وياقوت
ُ
ّ

وعنه( :Fمن بنى مسجد ًا ولو كمفحص قطاة بنى اهلل له بيت ًا يف اجلنة)(.(2

ويعني النبي Fبذلك من بنى مسجد ًا ولو كان صغري ًا جد ًا.

ورأى النبي :Fهذه الكلامت مكتوبة عىل الباب السادس من اجلنة( :ال
إله إال اهلل حممد رسول اهلل عيل ويل اهلل من أحب أن يكون قربه واسع ًا فسيح ًا
فليبن املساجد)(.(3

وعن اإلمام الصادق( :Aمن بنى مسجد ًا بنى اهلل له بيت ًا يف اجلنة)(.(4

آداب السجد:
ونحاول هنا أن نس ّلط األضواء عىل بعض تلك اآلداب:

التطيب ،ولبس املالبس النظيفة واجلديدة قبل دخول املساجد،
.1
ّ
وتطييب املسجد ،ووضع البخور فيه ،وعدم أكل يشء يسبب خروج رائحة

كرية منه مثل البصل والثوم وغري ذلك.

 .2السري هبدوء ٍّ
وتأن ،وإذا بلغت باب املسجد فاعلم إنّك قصدت رب ًا
عظي ًام قادر ًا عىل ّ
كل يشء ،فاعرتف بعجزك وفقرك بني يديه واعلم أنه يعلم
أرسارك فاخلص النية له وخاطبه بقلبك.

 .3يستحب عند دخول املسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.204

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس ج ،74ص 122ح.20

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،3ص.385
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.368
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توكلت عىل
ويقول( :بسم اهلل وباهلل ومن اهلل وإىل اهلل وخري األسامء كلها هلل،
ُ
هم صل عىل حممد وآل حممد وافتح يل
اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ال ّل ّ
أبواب رمحتك وتوبتك ،وأغلق عني أبواب معصيتك ،واجعلني من زوارك

وعامر مساجدك ،وممن يناجيك يف الليل والنهار ،ومن الذين هم يف صلواتك
خاشعون ،وادحر عني الشيطان الرجيم وجنود إبليس أمجعني)(.(1

 .4االنشغال بذكر اهلل والدعاء عند املسري إىل املسجد ،فعن أيب ذر...

قلت يا رسول اهلل كيف تعمر مساجد اهلل؟ قال( :ال ترفع فيها األصوات ،وال
ُخياض فيها بالباطل ،وال ُيش َ
رت فيها وال ُيباع ،واترك اللغو ما دمت فيها ،فإن مل

تلومن يوم القيامة إال نفسك)(.(2
تفعل فال
ّ

 .5االستعداد للصالة قبل وقتها ،بالوضوء وجتهيز املصىل وغريه ،فعن

النبي( :Fاجللوس يف املسجد النتظار الصالة عبادة ما مل يدث ،قيل :يا
رسول اهلل وما احلدث؟ قال :االغتياب)(.(3

وعنه( :Fيا أبا ذر! إن اهلل تعاىل يعطيك ما دمت جالس ًا يف املسجد بكل
نفس تن ّف ْس َت درجة يف اجلنة ،وتصيل عليك املالئكة ،وتكتب لك بكل نفس

تنفست فيه عرش حسنات ،ومتحي عنك عرش سيئات)(.(4
َ

ٍ
مصل أو ذكر اهلل
وعنه( :Fكل جلوس يف املسجد لغو إال ثالثة :قراءة

أو سائل عن علم)(.(5

( (1مصباح املتهجد ،الشيخ الطويس :ص.32

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.86
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.256

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.86

( (5املصدر السابق :ج ،74ص.88
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 .6يستحب أن يكون أول من يدخل املسجد وآخر من خيرج منه.
 .7يستحب السالم عىل الناس يف املسجد.

 .8يستحب صالة اجلامعة يف املسجد وعدم االنفراد يف الصالة املفروضة

إذا كان هناك إمام عادل يصيل به.

 .9عدم اخلروج من املسجد عند سامع اآلذان وأداء الصالة فيه.

جار للمسجد ،فعن أمري املؤمنني( :Aال
 .10يصيل يف املسجد من هو ٌ
صالة جلار املسجد إال يف املسجد ،إال أن يكون له عذر أو به ع ّلة ،فقيل ومن
جار املسجد يا أمري املؤمنني؟ قال من سمع النداء)(.(1

وعنه( :Aشكت املساجد إىل اهلل تعاىل الذين ال يشهدونا من جريانا
ّ
وجل إليها :وعزيت وجاليل ،ال قبلت هلم صالة واحدة ،وال
عز
فأوحى اهلل ّ
أظهرت هلم يف الناس عدالة ،وال نالتهم رمحتي ،وال جاوروين يف جنتي)(.(2

وعنه( :Aثالثة يشكون إىل اهلل عز وجل :مسجد خراب ال يصيل فيه
أهله ،وعامل بني جهال ،ومصحف مع ّلق قد وقع عليه غبار ال يقرأ فيه)(.(3

وعنه( :Aحريم املسجد أربعون ذراع ًا ،واجلوار أربعون دار ًا من

جوانبها)(.(4

 .11أن ال يأخذ املصيل مكان ُم َص ٍّل آخر وصل قبله.

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،80ص.379

( (2املصدر السابق :ج ،80ص.348

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.613

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،81ص.3
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 .12يستحب الصالة ركعتني عند دخول املساجد حتية املسجد.

 .13عدم إدخال املجانني أو األطفال الصغار الذين يزعجون املصلني يف

املسجد ،فعن النبي( :Fجنبوا مساجدكم جمانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم

مجروها يف كل سبعة أيام،
إال بذكر اهلل تعاىل ،وبيعكم ورشاءكم وسالحكم ،و ّ

وضعوا املطاهر عىل أبواهبا)(.(1

 .14أن يسعى املصيل إىل رد املظامل وإرجاع احلقوق واالهتامم بصدق

وأمانة بمحاولة تطهري نفسه من املعايص ،فمن أراد أن يستعد ملقابلة ملك من

امللوك يسعى قبل مقابلته إىل حماولة إرضائه ،وعمل ما يبه ذلك امللك ،فام بالك
بمن يسعى إىل لقاء ربه يف بيته املكرم ،فعن النبي( :Fأوحى اهلل إ ّيل أن يا أخا
املرسلني املنذرين أنذر قومك ال يدخلوا بيت ًا من بيويت وألحد من عبادي عند
يدي حتى ير ّد تلك املظلمة،
أحدهم مظلمة ،فإين ألعنه ما دام قائ ًام يصيل بني ّ

فأكون سمعه الذي يسمع به ،وأكون برصه الذي يبرص به ،ويكون من أوليائي
والصديقني والشهداء يف اجل ّنة)(.(2
وأصفيائي ،ويكون جاري مع النبيني
ّ

 .15أن ياول املص ّلون أن يعلوا من أجواء املسجد أجواء هداية للناس
خصوص ًا ملن يأيت لبيت اهلل طالب ًا التع ّلم واهلداية والتوبة ،فاملسجد يعترب أهم

مؤسسة تعليمية تثقيفية ،فالنبي Fكان يع ّلم الناس يف املسجد ،وكان بعد
كل صالة يلقي خطبة ،فيستحب أن يشكل القائمون عىل أمور املساجد جلان ًا

والتدبر فيه وكل ما
تعليمية تع ّلم الناس األمور الرشعية ،وكيفية قراءة القرآن،
ّ
يتعلق بأمور دينهم.

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،80ص.349

( (2املصدر السابق :ج ،81ص.257
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 .16عدم البصق والنخامة والتجشؤ يف املسجد وعدم السعال بصوت
ٍ
عال وإغالق أي جهاز يصدر صوت ًا ويزعج املصلني.
 .17جت ّن ُب إنشاد الشعر للدنيا ،واإلعالن عن الضا ّلة يف املسجد ،وكراهة

(الرسة  -الفخذ -
اللعب يف املسجد ،وأن ال يكشف اإلنسان بدنه لآلخرين
ّ

الركبة).

 .18تنظيف املسجد وعدم إلقاء أي خم ّلفات يف فنائِه.

 .19عند الذهاب للمسجد يستحب قول( :بسم اهلل الذي خلقني فهو

يديني ،والذي هو يطعمني ويسقيني ،وإذا مرضت فهو يشفيني ،والذي
رب هب يل
يميتني ثم يييني ،والذي َأطمع أن يغفر يل خطئتي يوم الدينِّ ،
حك ًام وأحلقني بالصاحلني ،واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين ،واجعلني من
ورثة جنة النعيم واغفر أليب)(.(1

 .20يستحب أن تقول عند اخلروج من املسجد بعد أن تقدم الرجل
وصليت
دعوتَك،
ُ
هم دعوتَني فأجبت َ
اليرسى ،وتصيل عىل النبي( :Fال ّل ّ
وانترشت يف أرضك كام أمرتني ،فأسألك من فضلك العمل
مكتوبتك،
ُ
بطاعتك ،واجتناب معصيتك ،والكفاف من رزقك برمحتك)(.(2

( (1مفتاح الفالح ،الشيخ البهائي :ص.32

( (2مصباح املتهجد ،الشيخ الطويس :ص.82

آداب الوضوء وآثاره
تتم
ورد عن أمري املؤمنني Aأنه قال( :أوصيكم بالطهارة التي ال ّ
الصالة إال هبا ،(1()...واملراد بالطهارة املوىص هبا هنا :الطهارة الظاهرية ،أي
الص ِ
الة ْ
فاغ ِس ُلو ْا
املفصل يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ين آ َم ُنو ْا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َىل َّ
الوضوء ّ
وه ُكم َو َأي ِد َي ُكم إِ َىل ْالَر ِاف ِق َوا ْمس ُحو ْا بِرؤُ ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ِ
ني...
ُو ُج َ ْ ْ
َ
َ
ُ
ْ
َما ُي ِريدُ اهلل لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُكم ِّم ْن َح َرجٍ َو َل ِكن ُي ِريدُ لِ ُي َط َّه َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم
َل َع َّل ُك ْم تَشْ ُك ُرونَ ﴾(.(2
ْص يشني الشخص ويسقطه
ُقسم القذارة إىل معنوية ومادية ،وكلتامها َنق ٌ
ت ّ
عن الكامل ،فيهبط يف مستوى الدناءة ِ
واخل ّسة ،وإن كانت القذارة املعنوية أهبط
بأول نظرة
جه ًة
وأخس درج ًة ،والفارق بينهام :أن املادية منها تنكشف للعني ّ
ّ
حيث مالحمها أبني فيمجها النظر ،ويزدري صاحبها فيكون االجتناب عنها
أرسع ،واملعنوية ال تنكشف إال عند التجربة حيث جتلو خفايا النفس وتظهر

تعاريج الضمري.

واإلسالم يرص احلرص كله عىل تطهري املجتمع من رواسب القذارة،
ّ
ويؤكد عىل رضورة النقاء ،ولزوم
فريشده إىل مواضع الطهارة وكيفيتها،
( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،1ص.287
( (2سورة املائدة :آية.6
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حد سواء.
التنظيف
املستمر للقلب واجلوارح واألعضاء عىل ّ
ّ

فالطهارتان مطلوبتان عىل الدوام ،وذلك بأن يداوم عىل الوضوء
املستحب إضافة إىل الواجب ،باعتباره أمر ًا راجح ًا حتى قال رسول اهلل:F

(إن استطعت أن تكون أبد ًا عىل وضوء فافعل ،(1()...وعنه( :Fالوضوء

نصف اإليامن)( ،(2حتى يسهل عليه حتصيل النصف الثاين من اإليامن وهو
ومطهر ًا
أن يأيت اإلنسان بام أراده اهلل تعاىل منه ملتزم ًا خط االستقامة والتقوى
ّ
نفسه من دنس الذنوب والعيوب والرذائل ،فتكون التقوى هي َ
الطهور الباطني
لإلنسان املؤمن واملاء طهوره الظاهري بكال قسميه املادي واملعنوي ،واملسلمون

حيث كانوا يف موضع أحكام الرشيعة ،ملتزمني هبا ،ومست ِّنني بمناهجها ،كانت
أخالقهم ألطف ،ومشاعرهم أطهر ،حتى إذا ما خت ّلوا عن قرآنم وحديثهم،
وتركوا العمل هبام ،إذا هم يرتكسون يف بؤرة القذارة ،ويرتطمون يف أوحال

الدناءة ،فرتاهم ينغمسون يف الدنيا ولذاهتا وينسون أو يتناسون اآلخرة والعمل

هلا.

وقد أكدت الرشيعة اإلسالمية عىل أن للطهارة املعنوية آثار ًا عىل الفرد يف

الدنيا واآلخرة والتي منها:

توضأ الرجل
 .1الغفرة وخروج الطايا :قال رسول اهلل( :Fإذا ّ
املسلم خرجت خطاياه من سمعه وبرصه ويديه ورجليه ،فإن َق َعدَ َق َعد مغفور ًا

َحاط عنه ذنوبه كام ت ّ
توضأ العبد ت ّ
َحاط ورق هذه
له)( ،(3ويف حديث آخر( :إذا ّ
( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،9ص.293

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،77ص.238
( (3كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،9ص.284
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الشجرة).

((1

 .2ذهاب الفمر :عن أيب عبد اهلل الصادق( :Aالوضوء قبل الطعام

وبعده يذهبان الفقر)(.(2

ّ
وجل َ
عز
 .3نور يوم الميامة :عن موالنا اإلمام اهلادي( :Aملا ك ّلم اهلل َّ

أتم الوضوء من خشيتك؟ قال:
موسى بن عمران :Aقال :إهلي فام جزاء من ّ

أبعثه يوم القيامة وله نور بني عينيه يتألأل)(.(3

 .4له ثواب الصالة :قال أمري املؤمنني( :Aمن أحسن الطهور ثم مشى

إىل املسجد ،فهو يف صالة ما مل يدث).

((4

 .5له كفالن من األجر :يف احلديث( :من أسبغ الوضوء يف الربد الشديد
((5
كان له من األجر ِكفالن).
 .6يعرفون يوم الميامة بسيامهم :قال رسول اهلل( :Fترد ع َّ
يل أمتي
ُ
الرجل إبل الرجل عن إبله ،قالوا :يا نبي اهلل
احلوض وأنا أذود الناس كام يذود

تعرفنا؟ قال :نعم ،لكم سيامء ليست ألحد غريكم ،تردون ع ّ
حمجلني من
يل غر ًا ّ

آثار الوضوء).

((6

 .7زيادة العمر :يف احلديث عنه( :Fأكثِر من الطهور ُيزد اهلل يف

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،9ص.284

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،24ص.337

( (3األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.277

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،77ص.237
( (5كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،4ج.3562

( (6بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،28ص.28
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عمرك).

((1

 .8له أجر الصائم المائم :ورد عنه( :Fالطاهر النائم كالصائم

القائم)(.(2

آداب الوضوء:
ينبغي عىل من يريد القرب من اهلل تعاىل أن يراعي سنن الوضوء وآدابه،

كام قال اإلمام الصادق( :Aواستعمله -أي :املاء -يف تطهري األعضاء التي

أمرك اهلل بتطهريها ،وتعبدك بأدائها يف فرائضه وسننه ،فإن حتت كل واحدة منها
-أي :الفرائض والسنن -فوائد كثرية)( .(3وهذه السنن واآلداب:

األول :أن يتجه إىل القبلة مركز العبادة ونقطة التوحيد ،عند الوضوء
ويضع اإلناء عىل يمينه ويقول إذا نظر إىل املاءَ ْ :
(احل ْم ُد ِ َّهللِ ا َّل ِذي َج َع َل ْاملَا َء
َط ُهور ًا َو َ ْمل َ ْي َع ْل ُه ن َِجس ًا)(.(4

ّ
فليتفطن أنه كام يغسل باملاء الظاهر،
ليتوضأ
الثان :إذا أخذ غرفة من املاء
ّ

ظاهر أعضائه ،كذلك ليغسل باطنه بالعلم وهو
حي،
َ
الذي هو سبب احلياة لكل ٍّ

فينور به قلبه وروحه ،وأن يقول عند غسل
املوجب حلياة القلوب واألرواحّ ،
اليدين( :بسم اهلل وباهلل ،اللهم اجعلني من التوابني ،واجعلني من املتطهرين).

(الله َّم َل ِّق ِّني ُح َّجتِي َي ْو َم َأ ْل َق َ
اك َو َأ ْط ِل ْق لِ َس ِ
اين
الثالث :إذا متضمض فليقلُ :

( (1األمايل ،الشيخ املفيد :ص.60

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،9ص.277

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،1ص.354
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.70
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طهر
طهر هبا فمه من فضول الطعام ،أنه ُي ِّ
بِ ِذكْ ِر َك) ومعنى تلك املضمضة التي ُي ِّ
فمه ولسانه من الذكر القبيح ومن فضول الكالم -فإن فضول الكالم يميت

القلب.-

شم الروائح العطرة املعنوية ،ويقول
الرابل :أن يستنشق ،ويطلب من اهلل ّ

بلسانه رمزا لذلك املعنى( :اللهم ال حترمني ريح اجل ّنة واجعلني ممن يشم ريها
وطيبها)(.(1
وروحها ّ

الامس :أن يغسل وجهه ويتوجه إىل أن ذلك يرمز إىل بياض الوجه

وحتصيل ماء الوجه عند اهلل سبحانه ،فيتذكر قصوره وتقصريه وخجلته وسواد

وجهه ويستجري باهلل من أن يلقى اهلل سبحانه هبذه احلالة ،كام يكيها اهلل سبحانه:
وه ُه ْم ُم ْس َو َّدةٌ﴾( ،(2وقال تعاىل:
ين َك َذ ُبوا َع َىل اهللِ ُو ُج ُ
﴿و َي ْو َم ا ْل ِم َيا َم ِة ت ََرى ا َّل ِذ َ
َ
بةٌ* ت َْر َه ُم َها َق َ َ
تة﴾( ،(3وأن يقول عند غسل وجهه:
ُ
﴿وجو ٌه َي ْو َمئِ ٍذ َع َل ْي َها َغ َ َ
تبيض الوجوه)(.(4
تسود وجهي يوم ّ
(اللهم ّبيض وجهي يوم تسو ّد الوجوه وال ّ
السادس :أن ّ
يتذكر عندما يغسل اليدين أنه غسل اليد عن اخللق وتفويض
األمر إىل اهلل واالستعداد لقرع بابه ،كام قال اإلمام عيل( :Aلِ ُك ِّل َب ِ
اب َرغْ َب ٍة إِ َلى
ال َّله ِم ْن ُه ْم َيدٌ َقا ِر َع ٌة)( ،(5يف وصفه ألهل الذكر وعباد اهلل.
ّ
وليتذكر أيض ًا موقف القيامة ،وتطاير الكتب ،وأحوال الناس يف ذاك

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.70
( (2سورة الزمر :آية.60

( (3سورة عبس :آية.41-40

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.70

( (5نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.343
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وت ِك َتا َب ُه بِ َي ِمينِ ِه َف َي ُم ُ
ول َهاؤُ ْم ا ْق َر ُءوا ِك َتابِ َي ْه*
الوقت ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن ُأ ِ َ
يش ٍة َر ِ
نت َأ ِّن ُم ٍ
الق ِح َسابِ َي ْه* َف ُه َو ِف ِع َ
اض َي ٍة* ِف َج َّن ٍة َعالِ َي ٍة* ُق ُطو ُف َها
إِ ِّن َظ َن ُ
اش ُبوا َهنِيئ ًا بِ َام َأس َل ْف ُتم ِف َ
األ َّيا ِم ْ َ
َدانِ َي ٌة* ُك ُلوا َو ْ َ
وت ِك َتا َب ُه
الالِ َي ِة* َو َأ َّما َم ْن ُأ ِ َ
ْ ْ
بِ ِش َاملِ ِه َف َي ُم ُ
وت ِك َتابِ َي ْه﴾(.(1
ول َيا َل ْي َتنِا َ ْل ُأ َ
املنهيات
كام ويرمز غسل اليد إىل غسلها عام نى عنه الشارع ،وباخلصوص ّ

والتعدي بالرضب ،والغصب وأمثاهلام ،ويعني صب
التي تتحقّق باليد كالرسقة،
ّ

املاء باليمنى عىل اليرسى أنه ال بد له من بسط اليد يف البذل ،واإلعطاء ،واإليثار
يف سبيل رضا اهلل تعاىل ،وال يمسك يده ،قال تعاىلَ ﴿ :لن َت َنا ُلو ْا ا ْل ِب َح َّتى ت ِ
ُنف ُمو ْا
َّ
ِ َّما ُ ِ
ت ُّبونَ ﴾( ،(2ويقول عند غسله اليمنى( :اللهم أعطني كتايب بيميني واخللد يف
اجلنان بيساري وحاسبني حساب ًا يسري ًا)( ،(3ويقول عند غسله اليرسى( :اللهم ال

تعطني كتايب بشاميل وال من وراء ظهري وال جتعلها مغلولة إىل عنقي وأعوذ بك
من ُم َق ِّطعات النريان)(.(4

السابل :ليمسح رأسه من اخلضوع لغري اهلل ،ومن الكربياء العارضة له إذ
عد نفسه شيئ ًا ،وليقل( :اللهم غشّ ني برمحتك وبركاتك وعفوك)(.(5
ّ

الثامن :أن يمسح رجليه من امليش إىل دار الغربة وأرض املذ ّلة (الدنيا)،
ش ِف َ
األ ْر ِ
﴿و َل َ ْت ِ
ض َم َرح ًا﴾(،(6
ويطهرها أيض ًا عن امليش بالكرب ،قال تعاىلَ :
ّ
( (1سورة احلاقة:آية.25-19
( (2سورة آل عمران :آية.92

( (3األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.649

( (4مصباح املتهجد ،الشيخ الطويس :ص.8

( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.71
( (6سورة اإلرساء :آية .37
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﴿و ِع َب ُاد
ويميش بقدم العبودية واهلوان ليصدق عبوديته هلل سبحانه ،قال تعاىلَ :
ِ
ين َيم ُشونَ َع َىل ْ َ
األ ْر ِ
ض َه ْون ًا﴾( ،(1وعليه التصميم عىل الثبات يف
الر ْ َ
مح ِن ا َّلذ َ ْ
َّ

ميدان اجلهاد األصغر واألكرب وامليش عىل الرصاط املستقيم ،ويقول بلسانه:
(اللهم ّثبت قدمي عىل الرصاط يوم ّ
تزل فيه األقدام واجعل سعيي فيام يرضيك

عني)(.(2

عند الفراغ من الوضوء يقول( :اللهم إين أسألك متام الوضوء ومتام
الصالة ومتام رضوانك واجلنة)( (3فهذا زكاة الوضوء ،وتقول أيض ًا( :احلمد هلل

رب العاملني) ،بعد ذلك تقرأ سورة القدر ثالث مرات وآية الكريس.

إن هذه األعامل والسنن اإلهلية تساعد اإلنسان عىل حتقيق صفاء النفس
وعلوها حتى تقرتب شيئ ًا فشيئ ًا من املعبود عز وجل ،وبذلك
وسموها
وطهارهتا
ّ
ّ
حتصل عىل سعادة الدارين.

( (1سورة الفرقان :آية.63

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.71

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،77ص.317

آداب األذان واإلقامة
ّ
وجل تعظيم شعائره قال سبحانهَ ﴿ :ذلِ َك
عز
إن من التأدب مع اهلل ّ
َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر اهللِ َفإِ َّ َنا ِم ْن َتم َْوى ا ْل ُم ُل ِ
وب﴾( ،(1فتعظيم شعائر اهلل هي من

تأثري التقوى التي يف القلب ،فالتأدب عنده هو من تعظيم شعائر اهلل ،فاألذان
واإلقامة هلام آداب ينبغي أن يعمل هبام ويافظ عليهام ،ألنام شعار عظيمُ ،ي َّ
عظ ُم
بالوحداني ِة ،ويشهد لنبيه Fبأنه
فيهام املوىل تبارك وتعاىل ،و ُيشهد له فيهام
َّ
رسول من عند اهلل ،ويشهد ألمري املؤمنني Aبالوالية ،ومها يف نفس الوقت
شعار ِ
أهل
إعالن لدخول وقت الصالة التي هي عمود الدين ،فاألذان واإلقامة
ُ

التوحيد ،وشعرية من شعائر اإلسالم فالتأ ّدب عندمها هو من التأ ّدب مع بقية

شعائر اإلسالم.

معنى األذان واإلقامة:

﴿و َأ َذانٌ ِّم َن اهلل
األذان يف اللغة :اإلعالم باليشء ،قال اهلل تعاىلَ :
َو َر ُسولِ ِه﴾( ،(2أي :إعالم.
ً
مستقيام.
واإلقامة يف اللغة :مصدر أقام ،من إقامة اليشء إذا جعله

( (1سورة احلج :آية.32

( (2سورة التوبة :آية.3
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واألذان واإلقامة يف الرشع :اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ معلومة

خمصوصة مرشوعة ،والتي هي عبارة عن أذكار خمصوصة موضوعة هلذا
الغرض ،وسمي األذان بذلك ،ألن املؤذن ي ِ
علم الناس بمواقيت الصالة،
ُ
ُ ِّ
سمى النداء ،ألن املؤذن ينادي الناس ويدعوهم إىل الصالة ،قال اهلل تعاىل:
و ُي َّ
الص ِ
الة َّ َ
وها ُه ُزو ًا َو َل ِعب ًا َذلِ َك بِ َأ َّ ُن ْم َق ْو ٌم ل َي ْع ِم ُلونَ ﴾(،(1
ات ُذ َ
َ
﴿وإِ َذا نَا َد ْي ُت ْم إِ َىل َّ
ُودي لِ َّ ِ ِ
وقال سبحانه﴿ :إِ َذا ن ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر اهلل﴾(.(2
لصالة من َي ْو ِم المعة َف ْ

متى ُ ِّ
ش َع األذان واإلقامة؟
وردت عندنا روايات صحيحة تشري إىل أنّ ترشيع الصالة كان يف ليلة
اإلرساء واملعراج ،إذ أنّ جربائيل أ ّذن وأقام يف تلك الليلة بالطريقة التي عليها

اليوم األذان واإلقامة ،فصىل رسول اهلل Fباألنبياء ،نعم ،هناك اختالف يف
ترشيع أذان اإلعالم ،وأنّه متى حصل هل يف ّ
مكة أو املدينة؟ وهل حصل لرؤيا
ِ
وحيٍ من السامء ،وغري ذلك من االختالفات؟ فبعد
رآها عبد اهلل بن زيد ،أو ل ْ
ثامنية أشهر من هجرة رسول اهلل Fإىل املدينة املنورة ُ ّ
رشع اإلعالم باألذان ،كام
نص عىل هذا ابن شهر آشوب يف مناقبه(.(3
ّ

وأما كيف رشع األذان واإلقامة؟ فالروايات الواردة عن أهل البيتB
توضح لنا ذلك :فعن أيب عبد اهلل Aأنّه سأل( :يا عمر بن ُأذينة! ما ترى هذه
ّ

يب بن كعب
الناصبة يف َأذانم وصالهتم؟ فقال :جعلت فداك! ّإنم يقولون :إنّ ُأ ّ

أعز من أن
األنصاري رآه يف النوم .فقال :Aكذبوا واهلل ،إنّ دين اهلل تعاىل ّ

( (1سورة املائدة :آية.58

( (2سورة اجلمعة :آية.9

( (3مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،1ص.152
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((1
نص آخر :أنّه Aقال( :الوحي ينزل عىل نبيكم
ُيرى يف النوم)  ،وحسب ّ

وتزعمون أنه أخذ األذان عن عبد اهلل بن زيد)(.(2

وقد ُسئل احلسني Aعن األذان وما يقول الناس؟ فقال( :الوحي ينزل

عىل نبيكم ،وتزعمون أنه أخذ األذان عن عبد اهلل بن زيد ،بل سمعت أيب عيل
ّ
وجل ملك ًا حني ُعرج برسول اهلل،F
عز
بن أيب طالب ،Aيقول :أهبط اهلل ّ

فأذن مثنى مثنى ،وأقام مثنى مثنى ثم قال له جربئيل :يا حممد هكذا أذان

الصالة)(.(3

وعن أيب جعفر Aقال( :ملا أرسي برسول اهلل Fإىل السامء فبلغ البيت
ّ
وصف
فتقدم رسول اهللF
املعمور وحرضت الصالة ،فأذن جربئيل وأقامّ ،
املالئكة والنبيون خلف حممد.(4((F

فصول األذان واإلقامة:
كيفية األذان واإلقامة كانت هكذا  -كام سمعها رسول اهلل Fمن
جربئيل ،Aأو يف بعض الروايات من ملك يؤ ّذن للصالة عند عروجه إىل
ثم :أشهد
السامء كام قلنا سابق ًا وهي ثامنية عرش فصال( :اهلل أكرب أربع مراتّ ،

حي
ثم :أشهد أنّ ّ
حي عىل الصالةّ ،
حممد ًا رسول اهللّ ،
أنّ ال إله ّإال اهللّ ،
ثمّ :
ثمّ :
ثم ال إله إال اهللّ ،
كل فصل
ثم :اهلل أكربّ ،
حي عىل خري العملّ ،
عىل الفالحّ ،
ثمّ :
نصت عىل ذلك روايات كثرية).
مرتني ،كام ّ
ّ
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،18ص.354
( (2املصدر السابق :ج ،81ص.156

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.17

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.302
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وفصول اإلقامة سبعة عرش ،وهي كاألذان إال أن التكبري يف أوهلا مرتني

والتهليل يف آخرها مرة ،ويزاد فيها قبل التكبري يف آخرها :قد قامت الصالة

مرتني ،كام ويضاف إىل كل من األذان واإلقامة الشهادة لعيل Aبالوالية وإمرة
مكملة للشهادة بالرسالة ،ومستحبة يف نفسها ،وإن مل تكن جزء ًا من
املؤمننيِّ ،
األذان وال اإلقامة ،وكذا الصالة عىل حممد وآل حممد عند ذكر اسمه الرشيف.

اشتاملام عىل مسائل العميدة:
األذان واإلقامة مع قلة ألفاظهام اشتمال عىل مسائل العقيدة:

 .1تكبري وتعظيم اهلل تعاىل.

 .2اإليامن بأسامئه بإثبات اسمه العلم وهو لفظ اجلاللة (اهلل) باعتباره

جامع ًا لكل صفات اجلامل واجلالل ،والتي منها اشتقت أسامؤه احلسنى.
 .3الشهادة هلل بالوحدانية ،وأنه واحد يف ذاته وأسامئه وصفاته.

 .4اإليامن بأنه ال معبود بحق إال اهلل سبحانه.

 .5الكفر باملعبودات الباطلة بنفي األلوهية عن سوى اهلل سبحانه.
 .6الشهادة لرسوله Fبالرسالة.

 .7الشهادة ألمري املؤمنني Aبالوالية.

ٍ
بركن عظيم من أركان اإلسالم وهو الصالة.
 .8اإليامن

وحد اهلل تعاىل ،واتبع رسوله،F
 .9اإليامن باجلزاء وهو الفوز والفالح ملن ّ

وأقام الصالة وسائر رشائع اإلسالم.

 .10أن اخلرسان والندم ملن ترك الصالة.
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مستحبات األذان واإلقامة:
األول :االستقبال.

قوة.

الثان :القيام بالنسبة لألذان ،واعتباره يف اإلقامة أحوط بل ال خيلو عن
الثالث :الطهارة واالستقبال يف األذان ،وأما اإلقامة فيشرتط فيها الطهارة

من احلدث.

الرابل :عدم التكلم يف أثنائهام ،بل يكره بعد (قد قامت الصالة) للمقيم،
بل لغريه أيض ًا يف صالة اجلامعة ،إال يف تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصالة
كتسوية ّ
صف ونحوه ،بل يستحب له إعادهتا حينئذ.
الامس :االستقرار يف اإلقامة.

السادس :التسكني يف أواخر فصوهلام مع التأين يف األذان ،واحلدر يف

اإلقامة عىل وجه ال ينايف قاعدة الوقف.
فيه.

السابل :اإلفصاح باأللف واهلاء من لفظ اجلاللة يف آخر كل فصل هو

الثامن :وضع اإلصبعني يف األذنني يف األذان.

التاسل :مد الصوت يف األذان ورفعه ،ويستحب الرفع يف اإلقامة أيضا

إال أنه دون األذان.

العاش :الفصل بني األذان واإلقامة بصالة ركعتني أو خطوة أو سجدة

أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن يف غري الغداة ،بل ال يبعد كراهته

فيها.
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فضل األذان واإلقامة والؤذن ف روايات أهل البيت:B
عن أيب عبد اهلل Aقال :قال رسول اهلل( :Fمن أ ّذن يف مرص من أمصار

املسلمني سنة وجبت له اجلنة)(.(1

عن أمري املؤمنني Aقال :قال رسول اهلل( :Fللمؤذن فيام بني األذان

املتشحط بدمه يف سبيل اهلل).
واإلقامة مثل أجر الشهيد
ّ

((2

عن أيب جعفر Aقال( :من أ ّذن عرش سنني حمتسب ًا يغفر اهلل له مد برصه

وصوته يف السامء ،ويصدقه كل رطب ويابس سمعه ،وله من كل من يصيل معه

يف مسجده سهم ،وله من كل من يصيل بصوته حسنة)(.(3

عن حممد بن عيل Aقال :قال رسول اهلل( :Fاملؤذن املحتسب كالشاهر

سيفه يف سبيل اهلل ،القاتل بني الصفني)(.(4

ّ
وجل مع إبراهيم
عز
قال رسول اهلل( :Fمن أ ّذن عرش سنني أسكنه اهلل ّ

اخلليل Aيف قبته أو يف درجته)(.(5

ّ
وجل
عز
قال رسول اهلل( :Fمن أ ّذن سنة واحدة بعثه اهلل يوم القيامة ّ

وقد غفرت ذنوبه كلها ،بالغة ما بلغت ،ولو كانت مثل زنة جبل أحد)(.(6
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.371
( (2املصدر السابق :ج ،5ص.372
( (3املصدر السابق.

( (4املصدر السابق :ج ،5ص.374
( (5املصدر السابق :ج ،5ص.375
( (6املصدر السابق.
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قال رسول اهلل( :Fمن أ ّذن يف سبيل اهلل صالة واحدة إيامن ًا واحتساب ًا
ّ
ومن عليه بالعصمة فيام
عز
وتقرب ًا إىل اهلل ّ
وجل غفر اهلل له ما سلف من ذنوبهَّ ،
بقي من عمره ،ومجع بينه وبني الشهداء يف اجلنة)(.(1

عن الرضا Aعن آبائه Bقال :قال رسول اهلل( :Fاملؤ ّذنون أطول

الناس أعناقا يوم القيامة)(.(2

قال رسول اهلل( :Fمن تو ّىل أذان مسجد من مساجد اهلل فأ ّذن فيه وهو

يريد وجه اهلل أعطاه اهلل ثواب أربعني ألف ألف نبي  -إىل أن قال  -وإذا أذن
املؤذن فقال أشهد أن ال إله إ اهلل اكتنفه أربعون ألف ألف ملك كلهم يص ّلون
عليه ،ويستغفرون له ،وكان يف ظل رمحة اهلل حتى يفرغ احلديث ،وفيه ثواب

جزيل)(.(3

عن أيب عبد اهلل Aقال( :من سمع املؤ ّذن يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل
وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل فقال مصدق ًا حمتسب ًا :وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل
ُ
أقر
وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل Fوأكتفي هبام عمن أبى وجحد وأعني هبام من ّ
أقر وعرف)(.(4
وشهد ،كان له من األجر عدد من أنكر وجحد ،ومثل عدد من ّ

عن املفضل بن عمر قال :قال أبو عبد اهلل( :Aمن ّ
صىل بأذان وإقامة
صىل بإقامة بغري أذان ّ
صىل خلفه صفان من املالئكة ،ومن ّ
ّ
صىل خلفه صف
واحد من املالئكة قلت له :وكم مقدار كل ّ
صف؟ فقال أق ّله ما بني املرشق

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.375
( (2املصدر السابق :ج ،5ص.376
( (3املصدر السابق :ج ،5ص.377

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.307
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واملغرب ،وأكثره ما بني السامء واألرض)(.(1

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.382

آداب الصالة
رشّ ع اهلل هلذه ُ
ال ،وأسهلها فع ً
الرشائع أيرسها عم ً
ال ،وأعظمها
األمة من ّ
ثواب ًا ،وأعمها خري ًا ،ومن ّ
أجل هذه الفرائض فريضة الصالة التي فرضت من
فوق سبع ساموات مخسني صالة ،ثم خففت فض ً
ال من اهلل ونعمة وتيسري ًا ورمح ًة

إىل مخس صلوات يف اليوم والليلة :صالة الفجر ،صالة الظهر ،صالة العرص،
صالة املغرب ،صالة العشاء .وهي مخس يف العدد ومخسون يف األجر.

إن اهلل تعاىل يمحو اخلطايا بالصلوات اخلمس ،وهي نور يف الدنيا

واآلخرةُ ،منزلة للرمحة وجالبة للرزق ،وسبب لتكفري السيئات وزيادة احلسنات
ورفع الدرجات.

الص ِ
الص ْ ِ
ي ٌة إِ َّل َع َىل
قال تعاىلَ :
ب َو َّ
اس َت ِعي ُنوا بِ َّ
الة َوإِ َّ َنا َل َكبِ َ
﴿و ْ
ال ِ
َْ
بالرشه
اش ِعنيَ﴾( ،(1املراد بالصرب الصوم ،وفائدة اإلستعانة به أنه يذهب ّ

وهوى النفس ،وفائدة اإلستعانة بالصالة ،ما فيها من تالوة للقرآن والتدبر
ملعانيه واإلتعاظ بمواعظه واإلئتامر بأوامره واإلنزجار عن نواهيه ،فض ً
ال عن

لقاء اهلل تعاىل والتعرض ألنوار رمحته ومغفرته وما يمثله هذا اللقاء اليومي
وربه ،والتي هلا كل األثر يف الدنيا حتى ال ينغمس
من تقوية العالقة بني العبد ّ
اإلنسان يف عامل الدنيا وينسى اآلخرة ،وكان النبي Fإذا أحزنه أمر إستعان

( (1سورة البقرة :آية.45
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وخص اهلل الصالة بالذكر يف اآلية الكريمة بـ »كبرية« لقرهبا
بالصالة والصوم،
ّ

األهم واألفضل ،وهلا آداب وسنن:
منه ،وألنا
ّ

السواك :فعن أيب عبد اهلل الصادق ،عن آبائه :Bقال :قال الرسول
ِّ .1
واك َ ِ
ري ِس ٍ
تان بِ ِس ٍ
كع ِ
كع ًة بِغَ ِ
واك)(.(1
أفض ُل من َسبعنيَ َر َ
(ر َ
اهللَ :F
الزي َنة :قال اإلمام الصادق Aملّا َس َأ َل ُه أبو َبص ٍ
ري َعن َقولِ ِه تَعاىل:
ّ .2
شط ِعندَ ُك ِّل َص ِ
سج ٍد﴾ قال( :هو املَ ُ
﴿خذوا زي َن َت ُكم ِعندَ ُك ِّل َم ِ
ُ
الة َف َ
ريض ٍة

ِ
وناف َل ٍة)(.(2

ويف دعائم اإلسالم عن النبي( :Fال ت َُص ِّيل املَ َ
وع َليها ِم َن ا َ
حليل
رأ ُة ّإال َ
رص (احللقة) َفام َفو َق ُهّ ،إال أن ال َ ِ
جتدَ ُه)(.(3
ُخ ٌ

بن احلا ِر ِ
بن ا ُ
حل َس ِ
ّ .3
ث( :كانَت لِ َع ِّ
يل ِ
بد اهللِ ِ
قارور ُة
نيC
الطيب :عن َع ُ
َ
سج ِد ِهَ ،فإِذا َد َخ َل لِلص ِ
ِم ٍ
سك يف َم ِ
أخ َذ ِم ُنه َف َت َم َّس َح بِه)(.(4
الة َ
َّ
وضع س ِ
َ
وعن اإلمام الرضا:A
جود أيب َعبد ِاهللِA
عر ُف َم ِ ُ ُ
(كان ُي َ
طيب ر ِ
بِ ِ
ي ِه)(.(5
تان ي َص ّلي ِهام م َتع ِّطر َ ِ
كع ًة
أفض ُل من َسبعنيَ َر َ
(ر َ
كع ِ ُ
وعن اإلمام الصادقرَ :
ُ َ ٌ
ري ُم َت َع ِّط ٍر)(.(6
ُي َص ّليها َغ ُ

( (1املحاسن ،الشيخ أيب جعفر أمحد بن حممد الربقي :ص.561

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.116

( (3دعائم اإلسالم ،القايض النعامن املغريب :ج ،2ص.162
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.515
( (5املصدر السابق :ج ،6ص.511

( (6ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.40
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 .4ال َّت َخ ُّتم :عن احلسني بن عيل Cأنه قال :قال يل رسول اهلل:F
يمون مبار ٌكَ ،ف ُك َّلام ن ََظر الر ُج ُل ِ
ِ
والع ِ
(يا ُب َنيَ َ ،خت َّتم بِ
فيه إىل
الياقوت َ
قيقَ ،فإِن َُّه َم ٌ ُ َ
َ َّ
َّ
زيد نوراَ ،والصال ُة ِ
ِ
فيه َس َ
بعون َصالةً)(.(1
َّ
َوج ِهه َي ُ ً

(خ َر َج َع َلينا َر ُ
سول اهللِ Fويف َي ِد ِه خاتم
وعن أمري املؤمنني Aأنه قالَ :
َ
امين َف َص ّىل بِناَ ،ف َل ّام َقىض َصالت َُه َد َف َع ُه َ َّ
وقال :يا َع ُّ
إيل
يل َ َخت َّتم بِ ِه يف
ّ
زع َي ٌّ
فضة َج ٌ
وص ِّل ِ
الصال َة ِيف ا َ
جلزعِ َس َ
بعون َصالةً؟!)(.(2
فيه َأوما َع ِل َ
َيمينِ َك َ
مت أنَّ َّ
 .5الصالة َّأو ِل َ ِ
قت َ
األ َّو ُل ِم َن
(الو ُ
الوقت :قال رسول اهلل Fقالَ :
ضل ِ
قت ِ
الص ِ
أفض ُل ِم َن الو ِ
اآلخ ِر َك َف ِ
الة َ
الدنيا)(.(3
اآلخ َر ِة َع َىل ُّ
َّ
َ
الصال َة إ َذا ار َت َف َعت يف َّأو ِل َوقتِها َر َج َعت إىل
وعن اإلمام الباقر( :Aإنَّ َّ
ِ
َقولَ :ح ِفظ َتني َح ِف َظ َك ا ُ
رش َق ٌة ت ُ
هلل ،وإ َذا ار َت َف َعت يف َغ ِ
يضاء ُم ِ
ري
وهي َب ُ
صاحبِها َ
وداء م ِ
ِ
ِ
ظل َم ٌة ت ُ
َوقتِها بِغَ ِ
َقولَ :ض َّيع َتني
وهي َس ُ ُ
ري ُحدودها َر َج َعت إىل صاحبِها َ
َض َّي َع َك ا ُ
هلل)(.(4
ين
وعن اإلمام الصادق Aقال يف َقولِ ِه تَعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ* ا َّل ِذ َ
اهونَ ﴾( :تأخري الص ِ
ُه ْم َع ْن َص ِ
الة َعن َّأو ِل َوقتِها لِغَ ِ
ري ُعذ ٍر)(.(5
التِ ْم َس ُ
ُ َّ

سج ِد :عن جابِر ُ ِ ِ
ريض ِة ِف الَ ِ
أداء ال َف َ
بيَ Fقو ًما
ُ .6
ُ
بن َعبد اهللَ ( :ف َقدَ ال َّن ُّ
قال :ما َخ َّل َف ُكم َع ِن الص ِ
ِيف الص ِ
كان َبي َنناَ ،ف َ
الة َف َ
الة؟ قالواِ :حلاء (نزاع) َ
قال :ال
َّ
َّ
( (1دعائم اإلسالم ،القايض النعامن املغريب :ج ،2ص.164

( (2عيون أخبار الرضا ،Aالشيخ الصدوق :ج ،2ص.140
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.274
( (4املصدر السابق :ج ،3ص.268

( (5تفسري القمي ،الشيخ عيل بن ابراهيم القمي :ج ،2ص.444
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سج ِد ّإال ِيف املَ ِ
َصال َة ِجلا ِر املَ ِ
سج ِد)(.(1

اع ًة ت ِ
َعدل أر َب ًعا
الر ُج ِل يف َمن ِزلِ ِه َمج َ
وعن اإلمام الصادقَ :F
(صال ُة َّ
سج ِد ت ِ
ِ
اع ًة ِيف املَ ِ
ين وأر َبعنيَ َصال ًة
َعد ُل َثام َ
الر ُج ِل َمج َ
وع َ
رشين َصالةًَ ،
وصال ُة َّ
سج ِد َفر ًدا بِأرب ٍع ِ
ضاع َف ًة ِيف املَ ِ ِ
الصال َة ِيف املَ ِ
رشين َصالةً،
ُم َ
وع َ
َ
سجد ...إنَّ َّ
ِ
صع ُد ِم ُنه َإىل اهللِ َيش ٌء ،و َمن َص ّىل يف
نثورا ال َي َ
َّ
والصال ُة يف َمن ِزل َك َفر ًدا َهبا ًء َم ً
غب ًة َع ِن املَ ِ
سج ِد َفال َصال َة َل ُه وال ِملَن َص ّىل َم َع ُه ّإال ِمن ِع َّل ٍة َمت َن ُع ِم َن
َبيتِ ِه َمج َ
اع ًة َر َ
املَ ِ
سج ِد)(.(2

َ
أمري
عاء قبل البدء بالصالة :عن اإلمام الصادق:A
ُّ .7
الد ُ
(كان ُ
ا ُمل ِ
قول ِ َ
الصال َة َ
ؤمننيَ َ Aي ُ
وقال َق َ
رب :يا ُحم ِس ُن
ألصحابِ ِهَ :من َ
أقام َّ
بل أن ُي ِر َم و ُي َك ِّ َ
وأنت ا ُمل ِ
جاوزَ َع ِن ا ُمل ِ
رت ا ُمل ِ
َقد َ
حس ُن وأنَا ا ُمليس
يسءَ ،
يسء و َقد أ َم َ
حس َن أن َي َت َ
أتاك ا ُمل ُ
وآل ُحمَم ٍد َص ِّل َعىل ُحمَم ٍد ِ
ُءَ ،فبِ َحقِّ ُحمَم ٍد ِ
وآل ُحم ََّم ٍد َ
اوز َعن َقبيحِ ما تَع َل ُم ِم ّني،
وجت َ
َّ
َّ
َّ
َ ِ ِ ِ ((3
ِ
ِ
قول ا ُ
َف َي ُ
َ
يت َع ُنه أهل َتبعاته) .
وت َع ُنه
وأرض ُ
اشهدوا ّأين َقد َع َف ُ
هلل تَعاىلَ :مالئ َكتي َ
مت َإىل الص ِ
الةَ ،فقُ ل :ال ّل ُه َّم ّإين ُا َقدِّ ُم إ َل َ
يك
وعن اإلمام الصادق( :Aإذا ُق َ
َّ
حاجتي وأت ََو َّج ُه بِ ِه إ َل َ
الدنيا
جيها ِعندَ َك ِيف ُّ
اجعلني بِ ِه َو ً
ُحم ََّم ًداَ Fبنيَ َيدَ ي َ
يكَ ،ف َ
ِ ِ ِ
اجعل َصاليت بِ ِه َمقبو َل ًة ،و َذنبي بِ ِه َم ُ
ودعائي بِ ِه
وراُ ،
واآلخ َرة وم َن ا ُمل َق َّربنيَ َ ،
غف ً
حيم)(.(4
ُمس َتجا ًبا ،إن ََّك َ
أنت الغَ ُ
الر ُ
فور َّ
ِ .8
يت َخ َ
الستِعا َذة :عن َح ُ
لف أيب َعبد ِاهللِA
(ص َّل ُ
نان ُ
بن َسدي ٍرَ :
ُ ِ
ِ
ُ
وأعوذ بِاهللِ أن
الرجيمِ ،
َف َت َع َّو َذ ِجهار ًا:
العليمِ ِم َن َّ
السميعِ َ
أعوذ بِاهلل َّ
الشيطان َّ

( (1هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،1ص.92

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.240

( (3فالح السائل ،السيد ابن طاووس :ص.155
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.309
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َي ُرض ِ
ون.(1()...

 .9ا َ
(كان َر ُ
سم َل ِة :عن اإلمام الصادق Aقالَ :
سول اهللِ Fإذا
الب َ
هر بِ َ
ل ُ
ِ
الر ِ
َص ّىل بِال ّن ِ
الرحيمِ )(.(2
محن َّ
اس َج َه َر بِبِسمِ اهلل َّ

ِ
وعن ا ِ
الر ِ
الرحيمِ يف
إلمام ِّ
محن َّ
الرضا Aأنه قال( :اإلجهار بِبِسمِ اهلل َّ
((3
مجيع الصلوات ُس ّنة).
(من َمتا ِم الص ِ
طراف :قال رسول اهللِ :F
ُ .10سكونُ َ
ِ
الة ُس ُ
كون
األ
َّ
ِ
َ
طراف)(.(4
األ

ِ
الصال َة
 .11ال َّت َأ ّن :قال اإلمام الصادق( :Aإذا َص َّل َ
يت َوحدَ َك َف َأط ِل َّ
َفإِ َّ َنا ِ
العبا َدةُ)(.(5

 .12الشوع وحضور الملب :وهي من أهم األمور التي ينبغي مراعاهتا
ّ
فليصل صالة مو ّدع)(.(6
قال أمري املؤمنني( :Aإذا قام أحدكم إىل الصالة

فانس الدنيا وما فيها،
وعن اإلمام الصادق( :Aإذا إستقبلت القبلة
َ

واخللق وما هم فيه ،إستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن اهلل ،وعاين

ور ّدوا
برسك عظمة اهلل ،وأذكر وقوفك بني يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت ُ
ّ
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،6ص.135

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،82ص.74

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،6ص.76

( (4اجلامع الصغري ،جالل الدين السيوطي :ج ،2ص.543
( (5دعائم اإلسالم ،القايض النعامن املغريب :ج ،1ص.152
( (6اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.625
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إىل اهلل موالهم احلق ،وقف عىل قدم اخلوف والرجاء)(.(1

(قال ر ُ ِ
إرغام َ
األ ِ
.13
جود
الس ُ
ُ
نف :عن اإلمام الباقرَ َ :A
سول اهللُّ :F
ُرغم بِ َأ ِ
أعظمٍ  :ا َ ِ
ِ
إلهبا َم ِ
كب َت ِ
َعىل َس َبع ِة ُ
ني وا ِ
واليدَ ِ
نف َك إرغا ًما.
ني ،وت ُ
والر َ
جل َبهة َ
ين ُّ
ِ
ِِ
إل ُ َ ِ
وأما ا ِ
َف َّأما ال َف ُ
بي.(2((F
الس َبع ُةَّ ،
رض َفهذه َّ
رغام بِاألنف َف ُس َّن ٌة م َن ال َّن ِّ

 .14قراءة سورت التوحيد والمدر أو الحد ف الفرائض :عن أيب عبد اهلل

الصادق( :Aإن اهلل أوحى إىل نبيه صىل اهلل عليه وآله ليلة اإلرساء يف الركعة
األوىل أن اقرأ قل هو اهلل أحد فإنا نسبتي ونعمتي ،ثم أوحى إليه يف الثانية بعد

ما قرأ احلمد أن اقرأ إنا أنزلناه يف ليلة القدر فإنا نسبتك ونسبة أهل بيتك إىل

يوم القيامة)(.(3

وعنه( :Aمن قرأ إنا أنزلناه يف فريضة من الفرائض ،نادى ٍ
مناد :يا عبد

غفرت لك ما مىض فاستأنف العمل)(.(4
اهلل قد
ُ

وعن اإلمام الرضا Aعن آبائه عن عيل Bقال( :صىل بنا رسول اهللF

صالة السفر ،فقرأ يف األوىل اجلحد ،ويف الثانية التوحيد ،ثم قال :قرأت لكم

ثلث القرآن وربعه)(.(5

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.95
( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،6ص.343

( (3املصدر السابق :ج ،6ص.78

( (4املصدر السابق :ج ،6ص.79

( (5املصدر السابق :ج ،6ص.82
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ختامه مسك:
ن َُم ُتع أبصارنا وقلوبنا وجوارحنا هبذه الرواية اجلامعة آلداب الصالة

فقد سئل بعض العلامء من آل حممد Fحيث قيل له( :جعلت فداك ما معنى

الصالة يف احلقيقة؟ قال :صلة اهلل للعبد بالرمحة ،وطلب الوصال إىل اهلل من
العبد إذا كان يدخل بالنية ،ويكرب بالتعظيم واإلجالل ،ويقرأ بالرتتيل ،ويركع

باخلشوع ،ويرفع بالتواضع ،ويسجد بالذل واخلضوع ،ويتشهد باإلخالص مع
األمل و ُيس ّلم بالرمحة والرغبة ،وينرصف باخلوف والرجاء ،فإذا فعل ذلك أداها

باحلقيقة ،ثم قيل :ما أدب الصالة؟ قال :حضور القلب ،وإفراغ اجلوارحُ ،
وذ ُّل
املقام بني يدي اهلل تبارك وتعاىل ،ويعل اجلنة عن يمينه ،والنار يراها عن يساره،
والرصاط بني يديه ،واهلل أمامه.

وقيل :إن الناس متفاوتون يف أمر الصالة ،فعبد يرى قرب اهلل منه يف

الصالة وعبد يرى قيام اهلل عليه يف الصالة ،وعبد يرى شهادة اهلل يف الصالة،
وعبد يرى قيام اهلل له يف الصالة ،وهذا كله عىل مقدار مراتب إيامنم.

وقيل :إن الصالة أفضل العبادة هلل ،وهي أحسن صورة خلقها اهلل،

فمن أ ّداها بكامهلا ومتامها فقد أدى واجب حقها ،ومن هتاون فيها رضب هبا

وجهه)(.(6

( (6بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،81ص.246

آداب الصيام
احلمد هلل الذي أرشد اخللق إىل أكمل اآلداب ،وفتح هلم من خزائن
رمحته َو ُجوده َّ
كل باب ،وأنار بصائر املؤمنني فأدركوا احلقائق ،وطلبوا الثواب،

وأعمى بصائر املعرضني عن طاعته فصار بينهم وبني نوره حجاب ،هدى
أولئك بفضله ورمحته ،وأضل اآلخرين بعدله وحكمته﴿ :إِ َّن ِف َذلِ َك َل ِذ ْك َرى
ُأل ْو ِل َ
األ ْل َب ِ
اب﴾( ،(1أما بعد:
فإن األدب عنوان فالح املرء ،ومناط سعادته يف الدنيا واآلخرة ،وأكمل

األدب وأعظمه هو األدب مع اهلل -جل وعال -بتعظيم أمره ونيه والقيام

بحقه ،ومعلوم أن لكل عبادة أدب ،فالصالة هلا أدب ،واحلج له أدب ،وهكذا،

والصوم من هذه العبادات فهو أيضا له آداب عظيمة ال يستقيم إال هبا ،وال

يكمل وال ترتب اثاره إال باستحضارها.

ولعلنا نتوفق من خالل هذه األسطر إىل تسليط األضواء عىل اآلداب

التي ينبغي عىل الصائم أن يتحىل هبا ،والتي لو تساهل أو هتاون هبا خدشت يف
صيامه ،وأنقصت من أجره ،والتي هي:

 .1الستهالل ف الليلة األوىل من الشهر البارك :فقد كان رسول اهللF
يقول إذا استهل شهر رمضان بعد أن يستقبل القبلة بوجهه( :اللهم أه َّله علينا
( (1سورة الزمر :آية.21

 ........................................104اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

باألمن واإليامن ،والسالمة واإلسالم ،والعافية املجللة ،والرزق الواسع ،ودفع
األسقام ،وتالوة القرآن ،والعون عىل الصالة والصيام ،اللهم س ِّلمنا لشهر
رمضان ،وس ِّلمه لنا ،وتس َّلمه منا حتى ينقيض شهر رمضان وقد غفرت لنا)(.(1

 .2الستعداد لمدوم شهر رمضان البارك استعداد ًا روحي ًا قبل أن يكون
جسدي ًا :وذلك بمعرفة فضيلة هذا الشهر العظيم وأن فيه ليلة القدر والتي هي
خري من ألف شهر ،فعن النبي األكرم Fيف فضل شهر رمضان قال( :أيا

الناس ،إنه قد أقبل إليكم شهر اهلل بالربكة والرمحة واملغفرة ،شهر هو عند
اهلل أفضل الشهور ،أيامه أفضل األيام ،ولياليه أفضل الليايل ،وساعاته أفضل

وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل،
الساعات ،هو شهر ُدعيتم فيه إىل ضيافة اهللُ ،
أنفاسكم فيه تسبيح ،ونومكم فيه عبادة ،وعملكم فيه مقبول ،ودعاؤكم فيه

مستجاب ،(2()...وعنه Fقال اهلل عز وجل( :كل عمل ابن آدم هو له إال
الصيام فهو يل ،وأنا أجزي به)(.(3

 .3أن يتذكر الصائم حالة الفمراء :الذين ال يدون ما يأكلونه بيرس يف

أكثر األيام ،فيحمد اهلل ويشكره ويتم يف مساعدهتم ،فعن هشام بن احلكم ،أنه

سأل أبا عبد اهلل Aعن علة الصيام؟ فقال( :إنام فرض اهلل الصيام ليستوي

به الغني والفقري ،وذلك أن الغني مل يكن ليجد مس اجلوع فريحم الفقري ،ألن
يسوي بني خلقه ،وأن يذيق
الغني كلام أراد شيئا قدر عليه ،فأراد اهلل تعاىل أن ِّ
الغني مس اجلوع واألمل لريق عىل الضعيف ويرحم اجلائع)(.(4

( (1األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.102

( (2املصدر السابق :ص.145

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.403
( (4املصدر السابق :ج ،10ص.7
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 .4أن يتذكر الصائم جوع وعطش اآلخرة وهول يوم الميامة :فعن اإلمام

الرضا Aأنه قال( :لكي يعرفوا أمل اجلوع والعطش فيستدلوا عىل فقر اآلخرة،
وليكون الصائم خاشعا ذلي ً
ال مستكين ًا مأجور ًا حمتسب ًا عارف ًا صابر ًا عىل ما أصابه
من اجلوع والعطش ،فيستوجب الثواب)(.(1

 .5تناول السحور :لقول رسول اهلل( :Fالسحور بركة)( ،(2وقال:F

ال تدع أمتي السحور ،ولو عىل حشفة( ،(4(((3أي :حتى لو عىل مترة يابسة فال
يدع السحور ،وحتى لو مل يكن راغب ًا يف الطعام فليأكل استنانا بسنته ،Fفيكون

بذلك مثاب ًا مأجورا ،فعن اإلمام الصادق ، Aأنه قال( :تسحروا ولو برشبة

من ماء)( ،(5وقال( :Aإن اهلل ومالئكته يصلون عىل املتسحرين ،واملستغفرين

باألسحار)(.(6

الحرمات قو ًل وفع ً
ال :وإال ذهب أجر صيامه
 .6الجتناب عن فعل
ّ
(ر َّب صائم ّ
حظه من
ومل يصل إال عىل اجلوع والعطش ،قال رسول اهللُ :F

صيامه اجلوع والعطش)( ،(7وعن فاطمة( :Dما يصنع الصائم بصيامه إذا مل
يصن لسانه وسمعه وبرصه وجوارحه؟)( ،(8وعن اإلمام الصادق( :Aإذا

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.9
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.95
( (3يعني :التمرة اليابسة.

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.94

( (5بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،93ص.312

( (6مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،7ص.356

( (7وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،1ص.72

( (8بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،93ص.295
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وع َّدد أشياء غري هذا ،وقال:
ُص َ
فلي ُصم سمعك وبرصك وشعرك وجلدكَ ،
مت َ

ال يكون يوم صومك كيوم فطرك)(.(1

 .7اإلكثار من تالوة المرآن والدعاء والستغفار والصالة عىل حممد وآل

حممد :قال اإلمام الباقر( :Aلكل يشء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان)(،(2
وقال رسول اهلل( :Fمن أكثر فيه من الصالة َع َّ
يل َثقَّل اهلل ميزانه يوم ختف

املوازين ،ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه

من الشهور)(.(3

 .8أن يسعى اإلنسان إىل إفطار الصائمني :ففي ذلك أجر عظيم ،فعن
رسول اهلل( :Fمن َف َّطر منكم صائام مؤمنا يف هذا الشهر ،كان له بذلك عند

اهلل عتق نسمة ومغفرة ملا مىض من ذنوبه)( ،(4وورد عن أيب عبد اهلل الصادقA
فطر مؤمن ًا كان كفارة لذنبه إىل قابل ،ومن َّ
أنه قال( :من َّ
فطر اثنني كان حق ًا عىل
اهلل أن ُيدخله اجلنة)( ،(5وعنه( :Aمن َّ
فطر صائ ًام مؤمن ًا َّ
وكل اهلل به سبعني م َلك ًا

يقدِّ سونه إىل مثل تلك الليلة من قابل)( ،(7( (6وعنه( :Aيا سدير ،إنَّ إفطارك
أخاك املسلم يعدل رقب ًة من ولد إسامعيل)(.(8

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.87
( (2املصدر السابق :ج ،2ص.630

( (3إقبال األعامل ،السيد ابن طاووس :ج ،1ص.27

( (4وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.314
( (5املصدر السابق :ج ،10ص.141
( (6املصدر السابق :ج ،10ص.314

سبحون اهلل عام ًا كام ً
ال ،ويكون ثواب تسبيحهم إليه ،ويستغفرون له.
( (7يعني أن هؤالء املالئكة ُي ِّ

( (8الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.69
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 .9تمديم الصالة عىل اإلفطار :عن أيب عبد اهلل الصادق Aأنه ُسئل عن

اإلفطار ،أقبل الصالة أو بعدها؟ فقال( :إنْ كان معه قوم خيشى أن يبسهم
فلي ِّ
صل ثم ليفطر)( ،(1ويف رواية
فليفطر معهم ،وإن كان غري ذلك ُ
عن عشائهم ُ

أخرى عن أيب جعفر الباقر Aأنه قال( :يف رمضان تصيل ثم تفطر ،إال أن تكون
كنت تفطر معهم فال ُختالف عليهم ،فأفطر ثم
مع قو ٍم ينتظرون اإلفطار ،فإنْ َ

ِّ
قلت :ومل ذلك؟ قال ألنَّه قد حرضك فرضان :اإلفطار
صل وإال فابدأ بالصالةُ ،
والصالة ،فابدأ بأفضلهام ،وأفض ُلهام الصالة ،ثم قال :ت ِّ
ُصيل وأنت صائم فتكتب
صالتك تلك فتختم بالصوم أحب إيل)(.(2

 .10اإلفطار عىل أطعمة خمصوصة :قال اإلمام الصادق( :Aكان رسول

اهلل Fأول ما يفطر عليه يف زمن الرطب ،الرطب ،ويف زمن التمر ،التمر)(،(3

وعن اإلمام الباقر Aقال( :كان رسول اهلل Fإذا صام فلم يد احللو أفطر
عىل املاء)( ،(4ويستحب أن يكون املاء فاتر ًا( ،(5فعن اإلمام الصادق:A

(إذا أفطر الرجل عىل املاء الفاتر نقى كبده ،وغسل الذنوب من القلب ،وقوى
البرص واحلدق)(.(6

 .11الدعاء بالأثور عند اإلفطار :فعن اإلمام الباقر Aأن رسول اهللF

كان إذا أفطر قال( :اللهم لك صمنا ،وعىل رزقك أفطرنا فتقبله منا ،ذهب
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.150
( (2املصدر السابق :ج ،10ص.150

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.153

( (4وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.157
( (5أي :احلار الذي سكن حره.

( (6الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.152
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الظامء ،وابتلت العروق ،وبقي األجر)( ،(1ويف رواية أخرى عن أيب بصري،
عن أيب عبد اهلل Aقال( :تقول يف كل ليلة من شهر رمضان عند اإلفطار إىل

آخره :احلمد هلل الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا ،اللهم تقبل منا وأعنا عليه
وسلمنا فيه وتسلمه منا يف يرس وعافية ،احلمد هلل الذي قىض عنا يوما من شهر

رمضان)( ،(2وكذالك يستحب للصائم تالوة سورة القدر عند إفطاره ،فعن
اإلمام زين العابدين Aأنه قال( :من قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره

كان فيام بينهام كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل)(.(3

 .12اإلكثار من الصدقة :قال اإلمام الصادق( :Aمن تصدق يف شهر

رمضان بصدقة رصف اهلل عنه سبعني نوعا من البالء)(.(4

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.147
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.95

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،10ص.149
( (4املصدر السابق :ج ،9ص.404

آداب احلج إىل بيت اهلل احلرام
ُوك ِر َجا ًل َو َع َىل ُك ِّل َض ِ
ال ِّج َي ْأت َ
اس بِ ْ َ
﴿و َأ ِّذ ْن ِف ال َّن ِ
ام ٍر َي ْأتِنيَ
قال تعاىلَ :
ِ
يق لِيشْ َهدُ وا َم َن ِاف َل َ ُلم َو َي ْذ ُكروا اسم اهللِ ِف َأ َّيا ٍم َمع ُلو َم ٍ
ِ
ات َع َىل َما
ْ
ُ ْ َ
م ْن ُك ِّل َف ٍّج َعم ٍ َ
ْ
ِ
ِ
َ ِ
َرزَ َق ُهم ِم ْن بِ َ ِ َ
ي﴾(.(1
س ا ْل َف ِم َ
َ
يمة األن َْعا ِم َف ُك ُلوا م ْن َها َوأ ْطع ُموا ا ْل َبائ َ
ْ
ّ
الشك يف أنّ
احلج هو أحد أكرب الفرائض اإلسالمية ،وأعظم شعائر
ّ

ركن من أركان
التقرب إىل اهلل تعاىل ،وهو ٌ
الدين ،وأفضل األعامل التي ُيراد هبا ّ
الدين ،وتركه -مع االعرتاف بثبوته -معصية كبرية كام أن إنكار أصل الفريضة
إذا مل يكن مستند ًا إىل شبهة -كفر.واحلج ذلك املؤمتر اإلسالمي الكبري ،والتظاهرة اإليامنية الرائعة التي

تشرتك فيها خمتلف الفئات والطبقات ،والقوميات يف موعد واحد ،وعىل
أرض واحدة ،يرددون هتاف ًا واحد ًا ،ويامرسون شعار ًا واحد ًا ،ويتجهون لغاية
واحدة ،وهي اإلعالن عن العبودية والوالء هلل وحده ،والتحرر من كل آثار

الرشك واجلاهلية ،بطريقة مجاعية ،تؤثر يف النفس ،وتشبع املشاعر واألحاسيس
بوحي من اإليامن ،ومداليل التوحيد.

واحلج كام رصح القرآن الكريم ،واألحاديث الرشيفة إىل جانب كونه
عبادة وتقرب ًا إىل اهلل سبحانه ،فإن فيه منافع اجتامعية ،وفوائد ثقافية ،واقتصادية،
( (1سورة احلج :آية.27
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وسياسية ،وتربوية ،تساهم يف بناء املجتمع اإلسالمي ،وتزيد يف وعيه وتوجيهه،
وتساهم يف حل مشاكله ،وتنشيط مسريته.

ففي احلج يشهد املسلمون أروع مظاهر املساواة ،والتواضع ،واألخوة

اإلنسانية ،بإلغاء الفوارق واألزياء ،وخلع أسباب الظهور االجتامعي ،والظهور

باللباس العبادي املوحد (لباس اإلحرام) ،حيث يشعر اجلميع بوحدة النوع
اإلنساين ،وباألخوة واملساواة.

ويف احلج يستشعر املسلمون وحدة األرض ،وحدة البرش ،ويسامهون

يف عملية إسقاط احلدود التي صنعتها األنانيات واألطامع البرشية والتي هي:
اإلقليمية ،والقومية ،والعنرصية.

يتعود احلاج
ويف احلج إعداد وتربية لسلوك الفرد ونوازعه ،ففي احلج ّ

وحتمل املشاق ،وحسن اخللق ،من اللطف ،والتواضع ،واللني وحسن
الصربّ ،

املحادثة ،والكرم والتعاطف ،واالمتناع عن :الكذب ،والغيبة ،واخلصومة،
والتكرب ...الخ ،وهكذا شاء اهلل أن يكون احلج حمراب ًا للعبادة ،وموس ًام للرتبية
والتوجيه ،وجما ً
ال للمنفعة وحتقيق املصالح االجتامعية لإلنسان.
واعلم أن للحج وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،آداب ًا كثرية
احلج أن يراعيها وأن يرص عليها ،ح ّتى يؤ ّدي ن ُُس َكه عىل الوجه
ينبغي ملَن عزم ّ

متقب ً
السفر ،وآداب أثناء
املرشوع ،ويكون ُّ
ال ،منها آداب قبل ّ
حجه مربور ًا ّ
احلج.
السفر ،وآداب أثناء تأدية أعامل ّ
ّ

آداب قبل السفر:

وهي أمور كثرية نذكر منها:

 .1إخالص النية :فقد ورد عن النبي( :Fيأيت عىل الناس زمان يكون
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فيه حج امللوك نزهة ،وحج األغنياء جتارة ،وحج املساكني مسألة)(.(1

 .2تعلم الناسك :كي يؤديا بشكل صحيح ،قال رسول اهلل( :Fتعلموا

مناسككم فإنا من دينكم)(.(2

بنفقة ٍ
ٍ
طيبة،
حاج ًا
 -3تطهي الال :فعن رسول اهلل( :Fإذا خرج الرجل ّ
ركاب ُكو ِر اجلمل إذا كان من ٍ
جلد أو خشب،
ووضع رجله يف الغرز (الغرز:
ُ
وقيل :الركاب للرسج) فنادى :لبيك اللهم لبيك ناداه ٍ
مناد من السامء :لبيك
َّ
وحجك مربور غري مأزور ،وإذا خرج
وسعديك ُ
زادك حالل وراحل ُتك حاللُّ ،
بالنفقة اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز ،فنادى :لبيك ،ناداه ٍ
مناد من السامء :ال
زادك حرام ونفقتك حرام ،وحجك مأزور غري مربور)(.(3
لبيك وال سعديكُ ،

 .4إعالم إخوانه الؤمنني بالسفر :فعن النبي( :Fحق عىل املسلم إذا
أراد سفر ًا أن ُيعلم إخوانه وحق عىل إخوانه إذا َق ِدم أن يأتوه)(.(4
 .5الوصية عند الخروج :خصوص ًا بالحقوق الواجبة ،ففي الخبر عن
ِ
فليوص)(.(5
اإلمام الصادق( :Aمن ركب راحلته
 .6التصدق بما تيسر :عند افتتاح السفر ليشتري سالمته بها.

آداب أثناء السفر:
 .1الدعاء عند الروج للحج :فعن اإلمام الصادق( :Aإذا خرجت
( (1هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،5ص.462
( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،5ص.23

( (3من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2هامش ص.216

( (4وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج ،2ص.174
( (5املصدر السابق :ج ،11ص.369
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من بيتك تريد احلج والعمرة إن شاء اهلل فا ْد ُع دعاء الفرج ،وهو( :ال إ َل َه إال ا ُ
هلل
ِ
الكريم ،ال إل َه إال ا ُ
ُّ
َ
السبعِ ،
العظيم،
العيل
هلل
احلليم
سبحان اهللِ ِّ
ُ
ُ
ُ
رب الساموات ْ
ِ
ثم قل:
العرش العظيمِ ،
ورب
ُ
واحلمد هللِ ِّ
السبعِ ِّ ،
ِّ
رب العاملني)َّ ،
ورب األرضنيَ ْ
ٍ
شيطان مريد) ،ثم قل( :بسم
جبا ٍر عنيد ،ومن ُك ِّل
ُ
(الله َّم كن يل جار ًا من ُك ِّل ّ
دخلت ،وبسم اهللِ
اهللِ
الله َّم ّإين ُأقدِّ ُم بني يدي نسياين
ُ
ُ
خرجت ،ويف سبيل اهللُِ ،
َ
رجلك يف الركاب -أي عند التهيؤ لركوب
وعجلتي...إلخ) ،فإذا جعلت

وسيلة النقل من سيارة أو غريها -فقل( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بسم اهللِ

وا ُ
أكرب) ،فإذا استويت عىل راحلتك -أي إذا استقر بك اجللوس يف موضعك
هلل ُ
(احلمد هللِ الذي هدانا لإلسالمِ،
من واسطة النقل -واستوى بك حمملك فقل:
ُ
بمحم ٍد ّ
صىل اهلل عليه وآله.(1())...
ومن علينا
وع َّلمنا القُ رآنَّ ،
ّ

ُ .2ح ْسن ا ُ
سيئ
للق :قال النبا Fف سفر خرج فيه ّ
حاج ًا( :من كان ّ

اخللق واجلوار فال يصحبنا)( ،(2وعن اإلمام الباقر( :Aما يعبؤ من يسلك هذا
ثالث خصال :ورع يجزه عن معايص اهللِ ،
ُ
يملك
وح ْل ٌم
الطريق إذا مل يكن فيه ُ
الصحبة ملن َص ِحبه)(.(3
به
غضبهُ ،
وح ْسن ُّ
َ
 .3إعانة األصحاب :قال رسول اهلل( :Fمن أعان مؤمن ًا مسافر ًا ن ّفس
اهلل عنه ثالث ًا وسبعني كربة ،وأجاره يف الدنيا واآلخرة من الغم واهلم ،ون ّفس

يغص الناس بأنفاسهم) ،ويف خرب آخر (حيث يتشاغل
عنه كربه العظيم يوم ّ

الناس بأنفاسهم)(.(4

( (1راجع الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.284
( (2مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.251

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.286

( (4من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.293
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اخلثعمي :قلت أليب عبد اهلل( :Aإنّا إذا قدمنا ّ
مكة ذهب
وقال إسامعيل
ّ
أصحابنا يطوفون ويرتكوين أحفظ متاعهم ،قال :أنت أعظمهم أجر ًا)(.(1
 -4التحفظ عىل النفمة :وعن صفوان ّ
اجلامل :قلت أليب عبد اهلل( :Aإنّ
فأشد نفقتي يف َحقوي((2؟ قال :نعم ،فإنَّ أيب Aكان
احلج،
معي أهيل وأنا ُأ ُ
ّ
ريد ّ

قوة املسافر حفظ نفقته)(.(3
يقول :من ّ

آداب عند تأدية أعامل الج:
ُ ْ .1المام ّ
(مقام يوم قبل احلج
الج :عن اإلمام الصادقُ :A
بمكة قبل ّ

احلج)(.(4
أفضل من ُمقام يومني بعد ّ

 .2الطواف نيابة عن األئمة :Aعن موسى بن القاسم( :قلت أليب

جعفر الثاين اإلمام اجلواد Aقد أردت أنْ أطوف عنك وعن أبيك ،فقيل يل:
إنَّ األوصياء ال ُيطاف عنهم ،فقال يلَ :بل ُط ْ
ف ما أمكنك ،فإن ذلك جائز).

الج :عن اإلمام الصادق( :Aلو أرشكت ألف ًا
 .3إِشاك الغي ف ثواب ّ
حجتك شيئ ًا)(.(5
حجتك لكان لكل واحد حجة ،من غري أن تنقص ّ
يف ّ

 .4التصدق بعد تأدية مناسك الج :عن اإلمام الصادق Aأنه قال:
للحاج ،إذا قىض نسكه وأراد أن خيرج ،أن يبتاع بدرهمٍ متر ًا فيتصدق
(ينبغي
ّ
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.545
حلقو :ا َ
( (2ا َ
ومشد اإلزار من اجلنب.
رص
ّ
خل ُ

( (3من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.280

( (4املصدر السابق :ج ،2ص.525

( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.317

 ........................................114اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

حجه من ّ
حك أو قملة سقطت أو
به ،فيكون ك ّفارة ملا لع ّله دخل عليه يف ّ
نحو ذلك)( ،(1وعنهُ ( :Aيستحب للرجل واملرأة أن ال خيرجا من ّ
مكة حتى
عز
يشرتيا بدرهم متر ًا
ّ
فيصدقا به ،ملا كان منهام يف إحرامهام وملا كان يف حرم اهلل ّ
ّ
وجل)(.(2

الدية :عن اإلمام الصادق( :Aإذا سافر أحدكم فقدم من
 .5شاء ّ

احلج من
(هدية
سفره فليأت أهله بام تيرس ولو بحجر ،(3()...وعنه:A
ّ
ّ
((4
احلج)(.(5
احلج)  ،وعنه( :Aاهلدية من نفقة ّ
ّ
ذريتي،
 .6التم بالدينة :عن رسول اهلل( :Fمن زارين ،أو زار أحد ًا من ّ

زرته يوم القيامة ،فانقذته من أهواهلا)(.(6

وعن اإلمام الصادق Aعن رسول اهلل Fأنه قالَ ( :من أتى مكة حاج ًا
ومل يزرين إىل املدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاين زائر ًا وجبت له شفاعتي ومن

وجبت له شفاعتي وجبت له اجلنة)(.(7

حجه بزيارتنا ،ألنَّ
حج أحدكم فليختم ّ
وعن اإلمام الصادق( :Aإذا َّ

ذلك من متام احلج)(.(8

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.533

( (2من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.483

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،11ص.459
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.280
( (5املصدر السابق.

( (6كامل الزيارات ،الشيخ القمي :ص.41
( (7الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.548

( (8علل الرشائع ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.459
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 .7التعجيل ف الرجوع :عن اإلمام جعفر الصادق( :Aإذا قىض أحدكم

نسكه فلريكب راحلته ويلحق بأهله فإن املقام بمكة يقيس القلب)(.(1

 .8وداع البيت :عن قثم بن كعب :قال أبو عبد اهلل الصادق( :Aإنّك

احلج؟ قلت :أجل ،قال :فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك عىل
لتدمن ّ
الباب وتقول( :امل ِ
صد ْق َع َليه بِاجل َّن ِة))(.(2
ُ
سكني َعىل َبابِ َكَ ،ف َت َّ
خر ساجد ًا
وإنّ أبا عبد اهلل Aملّا و ّدعها وأراد أن خيرج من املسجد احلرام ّ
عند باب املسجد طوي ً
ال ثم قام فخرج(.(3

احلج ترك ما كان عليه
 .9ترك الذنوب :فعن رسول اهلل( :Fآية قبول ّ
العبد مقي ًام من الذنوب)(.(4

( (1علل الرشائع ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.446
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.532
( (3املصدر السابق :ج ،4ص.530

( (4مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،10ص.165

آداب الزيارة يف مدرسة أهل البيتB
احلث األكيد عىل الزيارات،
مل تقترص روايات مدرسة أهل البيت Bعىل ّ

خاصة تلك التي ال شك يف صدورها عنهم ،بل ذهبت أعمق من ذلك لرتبية
ّ
أتباعهم بااللتزام بذلك ،فرسمت هلم مسار ًا خاص ًا وآداب ًا ينبغي مراعاهتا،

يتعني عىل الزائر املؤمن الذي يروم زيارة
وأعطوها صفة آداب الزيارة ،حيث ّ
للزلفة والكرامة لديم،
النبي األكرم Fوالزهراء
واألئمة األطهار Bطلب ًا ّ
ّ
والسالم عليهم،
ييئ نفسه ظاهري ًا وباطني ًا للحضور عندهم وتأدية التحية ّ
أن ّ
وهم قد وضعوا هذه اآلداب لطف ًا منهم بنا ،ملزيد االستفادة من آثار الزيارة
املادية واملعنوية ،وإن لزيارة اإلمام املعصوم Aسواء يف حياته أم بعد
وبركاهتا ّ
متيزها عن غريها من اللقاءات والزيارات وهي عديدة نقترص
استشهاده ،آداب ّ

عىل أمور:

الزيارة.
األول :الغُ سل قبل اخلروج لسفر ّ

الثّان :أن يتج ّنب يف ّ
الطريق التك ّلم بال ّلغو واخلصام واجلدال.

الثّالث :أن يغتسل لزيارة األئمة Bوأن يدعو باملأثورة( :بِسمِ اهللِ
ْ
عاهة،
اج َع ْل ُه نُور ًا َو َط ُهور ًا َو ِح ْرز ًا َو ِشفا ًء ِم ْن ُك ِّل داء َو ُسقْم َوآ َفة َو َ
َوبِاهللَِ ،ال ّل ُ
ـه َّم ْ
ـه َّم َط ِّه ْر بِ ِه َق ْلبي َو ْ َ
ارش ْح بِ ِه َص ْدري َو َس ِّه ْل يل بِ ِه َا ْمري).
َال ّل ُ
الرابلّ :
الطهارة من احلدث األكرب واألصغر.
ّ
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الامس :أن يلبس ثياب ًا طاهرة نظيفة جديدة وي َْسن أن تكون بيضاء.

املقدسة ،وأن يسري وعليه
الروضة ّ
ّ
السادس :أن يقرص خطاه إذا خرج إىل ّ
السكينة والوقار ،وأن يكون خاضع ًا خاشع ًا ،وأن يطأطئ رأسه فال يلتفت إىل
ّ

األعىل وال إىل جوانبه.

يتطيب بيشء من ّ
الطيب فيام عدا زيارة احلسني.A
ّ
السابل :أن ّ

املطهر بالتكبري وال ّتسبيح
الثّامن :أن يشتغل لسانه وهو يميض إىل احلرم ّ
ّ
حممد وآله (عليهم أفضل الصالة
وال ّتهليل وال ّتمجيد،
ويعطر فاه ّ
بالصالة عىل ّ

والسالم).

الر ّقة
ال ّتاسل :أن يقف عىل باب احلرم ّ
الرشيف ويستأذن ويتهد لتحصيل ّ

املنور وجالله ،وأنّه
واخلضوع واالنكسار والتفكري يف عظمة صاحب ذلك املرقد ّ

وح ّبهم لشيعتهم
دبر يف لطفهم ُ
يرى مقامه ،ويسمع كالمه ،وير ّد سالمه ،وال ّت ّ
وزائريم ،وال ّت ّأمل يف فساد حال نفسه ويف جفائه عليهم برفضه ما ال يىص من

خلاصتهم وأحباهبم وهو يف املآل أذى
تعاليمهم ،وفيام صدر من األذى هلم أو
ّ
راجع إليهم (عليهم أفضل الصالة والسالم) فلو التفت إىل نفسه التفات تفكري
وتدقيق لتو ّقفت قدماه عن املسري وخشع قلبه ودمعت عينه ،وهذا هو ُل ّب آداب
الزيارة ك ّلها.
ّ
العاش :تقبيل العتبة العالية املباركة.

ويقدم للخروج رجله
للدخول رجله اليمنى
ّ
يقدم ّ
الادي عرش :أن ّ

دخول املساجد واخلروج منها.
اليرسى كام يصنع عند ُ
ُ

الرضيح بحيث يمكنه االلتصاق به.
الثّان عرش :أن يقف عىل ّ
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للزيارة مستقب ً
ال القرب ُمستدبِر ًا القبلة وهذا األدب
الثّالث عرش :أن يقف ّ
خيص زيارة املعصوم عىل ّ
خده األيمن
الزيارة فليضع ّ
الظاهر ،فإذا فرغ من ّ
ّمما ّ
بحق صاحب
عىل ّ
اخلد األيرس ويدعو اهلل ّ
ثم ليضع ّ
الرضيح ويدعو اهلل بترضّ ع ّ
ثم يميض إىل جانب
القرب أن يعله من أهل شفاعته ويبالغ يف ّ
الدعاء واإلحلاح ّ

الرأس فيقف ُمستقبل القبلة فيدعو اهلل تعاىل.
ّ

من ضعف
الرابل عرش :أن ُيزور ُ
وهو قائم عىل َقدَ ميه إال إذا كان له ُعذر ْ
ّ

أو وجع أو غري ذلك من األعذار.

الزيارة ،ويف
املطهر قبل ّ
الرشوع يف ّ
يكرب إذا شاهد القرب ّ
الامس عرش :أن ّ
كرب أمام اإلمام- Aأي واقف ًا أمام قرب اإلمام -وقال( :ال اِلـ َه
رواية :أن من ّ
إال ا ُ
هلل َو ْحدَ ُه ال َرش َ
يك َل ُه) ،كتب له رضوان اهلل األكرب.
املروية عن سادات األنامB
بالزيارات املأثورة
السادس عرش :أن ُيزور ّ
ّ
ّ

الزيارات املخرتعة التي لفقها بعض عوام ال ّناس.
ويرتك ّ

السابل عرش :أن ّ
الزيارة وأق ّلها ركعتان.
يصيل صالة ّ
ّ

الرمحن يف ال ّثانية
الركعة األوىل وسورة ّ
الثّامن عرش :تالوة سورة يس يف ّ
خاصة ،وان يدعو بعدها
إن مل تكن صالة ّ
الزيارة التي يص ّليها مأثورة عىل صفة ّ
الدعاء فانّه أقرب إىل اإلجابة.
ودنياه،
وليعمم ّ
باملأثور أو بام سنح له يف أمور دينه ُ
ّ

ال ّتاسع عرش :تقديم صالة الفريضة عىل صالة الزيارة لو صادف دخوله

إىل مشهد اإلمام وقد دخل وقتها.

الزيارة تالوة يشء من القرآن
العرشونَ :ع ّد الشّ هيد األول Kمن آداب ّ

الزائر وفيه تعظيم للمزور.
عند ّ
الرضيح وإهداؤه إىل املزور ،واملنتفع بذلك ّ
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الادي والعرشون :ترك ال ّلغو وما ال ينبغي من الكالم وترك االشتغال
الدنيا ،فهو مذموم قبيح يف ّ
للرزق،
بالتك ّلم يف أمور ّ
كل زمان ومكان ،وهو مانع ّ
سيام يف هذه البقاع ّ
السامية ،التي أخرب اهلل
الطاهرة والقُ باب ّ
وجملبة للقساوة ،ال ّ
﴿ف ُبي ٍ
وت َأ ِذنَ ُ
اهلل َأن ت ُْر َف َل َو ُي ْذ َك َر ِف َيها
تعاىل بجالهلا وعظمتها يف سورة النورُ ِ :
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ِف َيها بِا ْلغُ دُ ِّو َو ْاآل َص ِ
ال﴾(.(1
ْ
الثّان والعرشون :أن ال يرفع صوته بام يزور به.

الثّالث والعرشون :أن يو ّدع اإلمام Aباملأثور أو بغريه إذا أراد اخلروج

من البلد.

الرابل والعرشون :أن يتوب إىل اهلل ويستغفره من ذنوبه ،وأن يعل أعامله
ّ
الزيارة خري ًا منها قبلها.
وأقواله بعد ّ
الرشيف ،وينبغي هلؤالء
الامس والعرشون :اإلنفاق عىل سدنة املشهد ّ

واملروة ،وأن يتملوا ما يصدر
والدين
أن يكونوا من أهل اخلري
والصالح ّ
ّ
ّ
الزوار فال يصبوا سخطهم عليهم وال يتدموا عليهم ،قائمني بحوائج
من ّ
املحتاجنيُ ،مرشدين للغُ رباء إذا ض ّلوا ،وباإلمجال فاخلدم ينبغي أن يكونوا

الزائرين
البقعة ّ
الرشيفة وحراستها ُ
وحمافظة ّ
خدام ًا قائمني بام لزم من تنظيف ُ
وغري ذلك من اخلدمات.

البقعة من الفقراء
السادس والعرشون :اإلنفاق عىل املجاورين لتلك ُ
ّ
السادة وأهل العلم املنقطعني
سيام ّ
واملساكني املتع ّففني واإلحسان إليهم ال ّ

الذين ُ
يعيشون يف ُغربة وضيق وهم يرفعون لواء ال ّتعظيم لشعائر اهلل وقد
اجتمعت فيهم جهات عديدة تكفي إحداها لفرض إعانتهم ورعايتهم.

( (1سورة النور :آية.36
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السابل والعرشون :قال الشّ هيد األول :إن من ُمجلة اآلداب تعجيل
ّ
الزيارة لتعظم ا ُ
ا ُ
حلرمة وليشتد الشّ وق ،وقال أيض ًا:
خلروج عند قضاء الوطر من ّ

الرجال واألوىل أن يزرن لي ً
ال ولو زرن
وال ّنساء إذا زُ رن
ّ
فليكن منفردات عن ّ
الرجال جاز وإن كره ،وأن َي ُك َّن يف غاية احلشمة تاركات للتربج ،ففي الفقيه
بني ّ

روى األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني Aقال :سمعته يقول( :يظهر يف آخر
ِ
متربجات،
ّ
الساعة وهو رشّ األزمنة نسوة كاشفات عاريات ّ
الزمان واقرتاب ّ
الدين خارجات ،داخالت يف ِ
الفتن ،مائالت إىل الشّ هوات ،مرسعات إىل
من ّ
ال ّلذات ،مستح ّ
املحرمات ،يف جه ّنم خالدات)(.(1
الت
ّ
الرضيح أن
للسابقني إىل ّ
الثّامن والعرشون :ينبغي عند ازدحام ّ
الزائرين ّ
الرضيح ّ
خي ّففوا زيارهتم وينرصفوا ُ
الطاهر كام كانوا هم
بالد ّنو من ّ
ليفوز غريهم ّ

من الفائزين.

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،20ص.35

آداب التعلم
احلمد هلل الذي رفع العلم والعلامء يف آيات كريامت من كتابه العزيز حيث
قال عز وجلَ :
﴿أ َف َم ْن َي ْع َل ُم َأن ََّام ُأن ِز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ْ َ
ال ُّق َك َم ْن ُه َو َأ ْع َمى إِن ََّام
َي َت َذ َّكر ُأ ْو ُلوا َ
﴿ش ِهدَ ُ
اب﴾( ،(1وقال سبحانه وتعاىلَ :
األ ْل َب ِ
اهلل َأ َّن ُه ل إِ َل َه إِ َّل ُه َو
ُ
َو ْالَالئِ َك ُة َو ُأ ْو ُلوا ا ْل ِع ْل ِم َقائِ ًام بِا ْل ِم ْس ِط﴾( ،(2وهذا يدل عىل فضل العلم وأهله
ّ
وجل دون غريهم،
عز
حيث جعل شهادة املالئكة وأهل العلم مقرونة بشهادته ّ
وأن يف ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن اهلل ال يستشهد من خلقه إال العدول.
﴿و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِن ِع ْل ًام﴾( ،(3فإن اهلل سبحانه وتعاىل مل يأمر نبيه
وقال تعاىلَ :

باالستزادة من يشء إال من العلم .كام نفى سبحانه التسوية بني أهل العلم وبني
﴿ه ْل
غريهم ،كام نفى التسوية بني أصحاب اجلنة وأصحاب النار قال تعاىلَ :
ين ل َيع َل ُمونَ إِن ََّام َي َت َذ َّكر ُأ ْو ُلوا َ
األ ْل َب ِ
اب﴾( ،(4وقال
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذ َ
َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ
ْ
ُ
اب ْ َ
ال َّن ِة﴾(.(5
اب ال َّنا ِر َو َأ ْص َح ُ
تعاىل﴿ :ل َي ْس َت ِوي َأ ْص َح ُ
( (1سورة الرعد :آية.19

( (2سورة آل عمران :آية.18
( (3سورة طه :آية.114
( (4سورة الزمر :آية.9

( (5سورة احلرش :آية.20
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اهلل ِم ْن ِعب ِ
وقال تعاىل﴿ :إِن ََّام َ ْي َشى َ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء﴾( ،(1وقال تعاىلَ ﴿ :ير َف ْل ُ
اهلل
َ
ْ
ين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم َد َر َج ٍ
ات﴾(.(2
ين آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
َ

وجاء عن أيب عبد اهلل Aقال :قال رسول اهلل( :Fمن سلك طريق ًا
يطلب فيه عل ًام سلك اهلل به طريق ًا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب

العلم رض ًا به ،وإنه يستغفر لطالب العلم من يف السامء ومن يف األرض حتى
احلوت يف البحر ،وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة
البدر ،وإن العلامء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ولكن
ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)(.(3

وقال أمري املؤمنني Aإىل كميل بن زيادَ ( :يا ُك َم ْي ُل :ا ْل ِع ْل ُم َخ ْ ٌري ِم َن
ال ،ا ْل ِع ْلم َ ْير ُس َك َ
ْاملَ ِ
س ْاملَ َ
واملَ ُ
الْ ،
ال َت ْنقُ ُصه ال َّن َف َق ُة وا ْل ِع ْل ُم َي ْز ُكوا َع َىل
وأن َْت َ ْحت ُر ُ
ُ ُ
اقِ َ ،
يع ْاملَ ِ
إل ْن َف ِ
ال َي ُز ُ
ا ِ
ول بِ َز َوالِه.
وصن ُ
َيا ُكمي َل ب َن ِز َي ٍ
ين ُيدَ ُان بِه ،بِه َي ْك ِس ُب ا ِ
ان َّ
إلن َْس ُ
اع َة ِيف
الط َ
ادَ :م ْع ِر َف ُة ا ْل ِع ْلمِ ِد ٌ
َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ُ
َح َياتِهِ َ ،
واملَ ُ
ومج َ
األ ْح ُدو َثة َب ْعدَ َو َفاته ،وا ْلع ْل ُم َحاك ٌم ْ
وم َع َل ْيه.
ال َ ْحم ُك ٌ
َيا ُك َمي ُلَ :ه َل َك ُخ َّز ُان َ
األ ْم َو ِ
وه ْم َأ ْح َي ٌاء ،وا ْل ُع َل َام ُء َبا ُق َ
الد ْه ُر،
ون َما َب ِق َي َّ
ال ُ
ْ
((4
َ
ان ْم َمفْقُ و َد ٌة وأ ْمث ُ ُ
َاهل ْم ِيف ا ْلقُ ُل ِ
وب َم ْو ُجو َدةٌ) .
َأ ْع َي ُ ُ
وأجاد الشاعر حيث قال:

ما الفخر إال ألهل العلم إنم
( (1سورة فاطر :آية.28

( (2سورة املجادلة :آية.11

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.34

( (4نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.496

عىل اهلدى ملن استهدى أذالء
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وقدر كل امرئ ما كـان يسنه
حي ًا به أبد ًا
ففز بعلم تعــــش ّ

واجلاهلون ألهل العلم أعـداء

الناس موتى وأهل العلم أحياء

وبعد بيان أمهية العلم وفضله ،كان لزام ًا تبيان اآلداب التي ينبغي لطالب

العلم أن يتحىل هبا ،حتى يستطيع أن يصل بعلمه إىل بر األمان ،وتستقر سفينته
عىل شط النجاة ،وإليك أم تلك اآلداب:

 .1أن يكون تعلمه قربة هلل تعاىل طمع ًا يف جنته ،وخوف ًا من ناره ،وطاعة

له عز وجل ،ويكون بذلك من أهل الفضل.

 .2أن يرتم املعلم ويتأدب معه وخيضع له ويبه بقلبه ويطيعه بجوارحه،

إذ فضل العامل  -كام تقدم  -كبري وال يعرفه إال أهل الفضل ،قال أمري املؤمنني:A
(إذا رأيت عامل ًا فكن له خادم ًا)( ،(1وعنه( :Aمن حق العامل عليك أن تس ّلم

عىل القوم عامة وختصه دونم بالتحية ،وأن جتلس أمامه ،وال تشرينَّ عنده
تقولن :قال :فالن خالف ًا لقوله.(2()...
بيدك ،وال تغمزن بعينيك ،وال
ّ
وقال( :Aمن و َّقر عامل ًا فقد و َّقر ربه)(.(3

عن النبي( :Fمن استقبل العلامء فقد استقبلني ،ومن زار العلامء فقد

زارين ،ومن جالس العلامء فقد جالسني ،ومن جالسني فكأنام جالس ريب)(.(4
 .3أن يعمل بام يفهم ويعلم ،ألن العلم مقرون بالعمل.

( (1موسوعة أهل البيت ،Aالشيخ هادي النجفي :ج ،7ص.272
( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،10ص.255

( (3موسوعة أهل البيت ،Aالشيخ هادي النجفي :ج ،7ص.272
( (4كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،10ص.170

 ........................................126اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

 .4التعلم يف الصغر ،فقلب الصغري كاألرض اخلالية ما ألقي فيها من بذر
قبلته وأنبتت خري ًا ،وإن العلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر.
 .5يشغل كل أوقات فراغه بالتفكر والعلم ،وذلك بعد تنظيم وقته:

فوقت للراحة ،ووقت للتفكر ،ووقت للمراجعة ،ووقت للمباحثة واملشاورة،

ووقت للسؤال واجلواب ووقت لألهل واألحبة ،وهكذا ،يقول اإلمام عيلA
يع َو َل ِدي َ
يف أخر وصية له للحسن واحلسني (ُ :Cأ ِ
يك َام َ ِ
وص ُ
وأ ْه ِيل و َم ْن
ومج َ
وص َالحِ َذ ِ
َب َلغَ ه ِك َت ِ
ات َب ْينِ ُك ْم.(1()...
ايب بِ َتق َْوى اهلل ون َْظمِ َأ ْم ِر ُك ْم َ

 .6أن يكون يف نفس املتع ّلم اهتامم بنوع العلم الذي يطلبه فيدعوه الشوق

إليه وحبه إىل السعي إليه.

 .7يأخذ من العلم ما يفيده آلخرته ،فالعلم أكثر من أن يىص ،وليس

معنى ذلك أن يأخذ من العلم أسهله وأيرسه ،فكل علم له مفاتيح وأبواب وال

يصل هلا املتعلم إال باملثابرة واملتابعة والتفكر واالجتهاد ،فعن أمري املؤمنني:A
ِ
لمه ،وفهم ما مل يكن يفهم)(.(2
(من أكثر الفكر فيام تع ّلم أتقن ع َ

فالعلوم مطالعها من ثالثة أوجه :قلب ّ
مصور،
مفكر ،ولسان ّ
معرب وبيان ّ

فإذا عقل اإلنسان الكالم بسمعه فهم معانيه بقلبه ،وبعد ذلك يبقى له حفظها
واستقرارها يف ذاكرته فعن اإلمام الصادق ،عن آبائه ،عن عيل ،Bقال( :جاء

رجل من األنصار إىل رسول اهلل Fفقال :يا رسول اهلل ،ما حق العلم؟ قال:

االنصات له ،قال :ثم مه ،قال :االستامع له ،قال :ثم مه ،قال :ثم احلفظ ،قال:

( (1نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.421

( (2موسوعة أهل البيت ،Aالشيخ هادي النجفي :ج ،8ص.519

آداب التعلم 127 ............................................................................

ثم مه يا نبي اهلل ،قال :العمل به ،قال :ثم مه ،قال :ثم نرشه)(.(1

 .8عىل املتعلم أن يكون قانع ًا بام لديه من الرزق الذي يغنيه عن طلب
ما يتاجه من الناس ،ويدعو اهلل دائ ًام أن يعينه عىل التع ّلم ،قال رسول اهلل:F
(من غدا يف طلب العلم أظ ّلت عليه املالئكة ،وبورك له يف معيشته ،ومل ينقص

من رزقه)(.(2

الطالب عن اليشء الذي يهله ،وال يستحي من ذلك،
 .9أن يسأل
ُ

فالعلم خزائن مفتاحها السؤال ،ويؤجر يف العلم ويف جواب السؤال القائل

واملستمع من الناس جلواب املسألة ،ويوم القيامة يتج اهلل عىل عباده اجلهلة،
بأن يقول هلم :هال تع ّلمتم كي تعلموا.

مرجوة،
ولكن ليس معنى هذا أن يكثر اإلنسان السؤال بدون فائدة
ّ

فيضيع وقته ووقت العامل ،مما يرتتب عليه نتائج قد تؤدي به إىل اهلالك والضالل،
فقد ُني عن القيل والقال ،وكثرة السؤال ،فحسن السؤال نصف العلم.

 .10إذا كان عىل املتع ّلم صعوبة يف تعلم يشء معني فعليه أن يبحث عن

يسد نقص نفسه يف هذا العلم ،وعليه أن ال يرسع إليه
أسباب ذلك وياول أن ّ
ذل التع ّلم ساعة بقي يف ّ
يتحمل ّ
ذل
امللل بل يكون صابر ًا حتى يتع ّلم ،فمن مل
ّ

اجلهل أبد ًا ،فعن أمري املؤمنني( :Aعىل املتعلم أن يؤ ّدب نفسه يف طلب العلم،
وال ّ
يمل من تعلمه وال يستكثر ما علم)( ،(3وعنه( :Aال يرز العلم إال من

( (1األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.603

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،1ص.184
( (3غرر احلكم ،اآلمدي :ح.6197
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يطيل درسه)(.(1

 .11أن يرتم املتع ّلم ما يتع ّلمه من العلوم ،وأن يفرح إذا تع ّلم شيئ ًا

جديد ًا ،ويزن إذا مل يوفّق لذلك ،ويدعو اهلل مع العلم أن يوفق للعمل.

 .12عىل املتعلم التواضع والتخلق بأخالق أهل البيت ،Bفمن أتقن

عل ًام من العلوم ال يأخذه الغرور والكرب عىل اآلخرين ،بل فليعلم أن كل ذلك

بفضل اهلل وتوفيقه.

( (1موسوعة أهل البيت ،Aالشيخ هادي النجفي :ج ،3ص.419

آداب التعليم
اعلم إنّ لإلنسان يف علمه أربع َة أحوال ،كحاله يف اقتناء األموال ،إذ
لصاحب املال :حال استفادة فيكون م ِ
كتسب ًا ،وحال ا ّدخار ملا اكتسبه فيكون
ُ
به غني ًا عن السؤال ،وحال إنفاق عىل نفسه فيكون به ِ
منتفع ًا ،وحال بذل لغريه
ّ
متفض ً
ال ،وهو أرشف أحواله.
سخي ًا
فيكون به
ّ
ّ

كذلك العلم ُيقتنى كاملال ،فله حال طلب واكتساب ،وحال حتصيل
يغني عن السؤال ،وحال استبصار وهو َّ
املحصل والتم ّتع به ،وحال
التفكر يف
ّ
وع َّلم فذلك ا َّلذي يدعا عظي ًام يف
وع ِمل َ
تبصري وهو أرشف األحوال ،فمن َع ِلم َ
ملكوت الساموات ،فإنّه كالشمس تيضء لغريها وهي مضيئة ،وكاملسك ا َّلذي
طيب ،وا َّلذي َيع َلم وال يعمل به كالدفرت ا َّلذي يفيد غريه وهو
ُي ِّ
طيب غريه وهو ّ
خال عن العلم ،وكامل ِ َس ّن ا َّلذي يشحذ غريه وهو ال يقطع ،واإلبرة ا َّلتي تكسو
غريها وهي عارية ،وذبالة املصباح تيضء لغريها وهي حترتق ،ويف مثله قيل:
وما هو إال ذبالة( (1وقدت

تيضء للناس وهي حترتق

ومهام اشتغل بالتعليم فقد تق َّلد أمر ًا عظي ًام وخطر ًا جسي ًام فليحفظ آدابه

ووظائفه ،ومن تلك اآلداب:

عز ّ
وجل وأن يتحىل بالصفات األخالقية احلميدة،
 .1أن ُخي ِلص عمله هلل ّ

الرساج.
( (1الذبالة :فتيلة ِّ
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ألنه قدوة و َمثَل لآلخرين.

ِ
للمتعلم متك ّل ًام معه باللني واحلكمةُ ،ييب
 .2أن يكون ا ُملع ِّلم ناصح ًا

عىل إشكاالهتم ،لكي يرغبوا يف العلم ،وال يتعامل معهم بالغلظة وال بالتعنيف

وال بالتحقري.

العجب بعلمه،
 .3أن يكون العامل متواضع ًا مع َمن ُيع ِّلمهم وال يأخذه ُ

فكل ذلك من فضل اهلل عليه وهو الذي أعطاه القدرة عىل العلم والفهم ،وقد
قيل( :إذا علمت فال تفكر يف كثرة َمن دونك ِمن اجلهال ولكن أنظر إىل َمن
فوقك ِمن العلامء).

 .4أن يقول ما يع َلم وال يتك ّلم يف ما ال يعلم ،حتى يرجع إليه ويتعلمه.

 .5أن يبذل العلم ألهله وال يبذله لغري أهله ،فهناك ِمن الناس َمن ال ينفع

معهم العلم.

 .6أن ال يستحي العامل من قول( :ال أدري) أو (ال أعلم) ،فمهام بلغ من

العلم والفهم فهناك الكثري من العلم الذي ال يفهمه ،وإذا ترك العامل قول( :ال

أدري) هلك.

ِ
لم
 .7أن ال يستنكف العامل من تَع ُّلم ما ليس عنده ،وقد قيل :تَع ّل ْم ع َ
مت ما مل تعلم ،وأن ال يقنع
وع ِل َ
أج ْد َت علمك َ
غريك َ
وع ِّلمه لغريك ،فيكون قد َ
العامل بام أدرك منه العلم ،ويستمر يف البحث والدراسة والتعلم ،فكل يوم هناك
علم جديد.

 .8أن ّ
يركز العامل عىل علوم الفقه ،فال خري يف عبادة ليس فيها تفقه.

 .9أن يكون من شيمة العامل العمل بام يعلم ،وحث النفس عىل أن تأمتر بام
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فاع ُله ،وخري من العلم ِ
تؤمر ،فخري من القول ِ
له،
حام ُله،
وخري من الصواب قائِ ُ
ٌ
ٌ
ٌ

فثمرة العلم أن يعمل به ،وثمرة العمل أن يؤجر عليه.

 .10أن يع ّلم العامل الناس ما ينفعهم يف آخرهتم ،فخري العلم ما نفع وخري

القول ما ردع.

ّ
أعزهم
عز
وجل ّ
 .11أن ال يبخل العامل بتعليم ما يسن من العلوم ،فاهلل ّ
بالعلم ّ
ومكنهم منه ،فكيف يبخلون عىل عباده أن ينفعوهم به ،قال تعاىل( :إِنَّ
ون َما َأ َنز ْل َنا ِم ْن ا ْلبي َن ِ
ات َو ْ ُ
اس ِيف ا ْل ِك َت ِ
اهلدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّي َّنا ُه لِل َّن ِ
ين َي ْك ُت ُم َ
اب
ا َّل ِذ َ
َ ِّ
ُأ ْو َلئِ َك َي ْل َع ُن ُه ْم ا ُ
هلل َو َي ْل َع ُن ُه ْم ال َّ
ال ِع ُن َ
ون)( ،(1وقد قال أمري املؤمننيَ ( :Aم ْن كتم
عل ًام فكأنه جاهل)( ،(2وقال أحدهم إين ألفرح بإفاديت املتعلم أكثر من فرحتي
باستفاديت من املعلم.

حب العلم بتبيني فوائد طلب
شوق املتعلمني إىل ّ
 .12عىل املعلم أن ُي ِّ

العلم هلم يف الدنيا واآلخرة.

والثواب
األجر
 .13وليعرف العاملِ أنه بتعليمه اآلخرين فإن يف ذلك
َ
َ
له ،فالتعليم صدقة هلم ،وفيه أيض ًا زيادة يف حفظه هلذه العلوم وإتقانه بسبب

تكرارها.

يتم العاملِ بكل املتعلمني ،ولكن يركز عىل َمن مهُّ ه أخرته ومهُّ ه
 .14أن ّ
خدمة اآلخرين وخدمة الدين.
 .15ينبغي للعاملِ أن يعرف أحوال الدارسني عنده فال يك ّلفهم أكثر من

يتحملونه.
طاقتهم ويعطيهم ما
ّ
( (1سورة البقرة :أية.159

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس:ج ،2ص.67

 ........................................132اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

 .16أن يوجه العامل َمن ُيع ّلمهم إىل الطريق احلق دائ ًام وال خياف يف اهلل

لومة الئم ،فهو قدوهتم وهو مثلهم يف احلياة.

نصائح للمعلم والتعلم:

* قال رسول اهلل( :Fلِينوا ملن تُع ِّلمون ،وملن تتعلمون منه)(.(1

* وعنه( :Fتع ّلموا العلم ،وتعلموا للعلم السكينة واحللم ،وال تكونوا

علمكم بجهلكم)(.(2
قوم ُ
جبابرة العلامء ،فال ُي َّ

* وعنه( :Fمن استقبل العلامء فقد استقبلني ،ومن زار العلامء فقد

زارين ،ومن جالس العلامء فقد جالسني.(3()...

* وعنه( :Fينبغي للعامل أن يكون قليل الضحك ،كثري البكاء ،ال
يامزح ،وال يصاخب ،وال يامري ،وال يادل ،إن تك ّلم تكلم بحق ،وإن صمت
صمت عن الباطل ،وإن دخل دخل برفق ،وإن خرج خرج بحلم)(.(4

* وعن أمري املؤمننيِ :A
(من حق العامل عليك أن تُس ّلم عىل القوم عامة

وختصه دونم بالتحية ،وأن جتلس أمامه ،وال تشرين عنده بيدك ،وال تغمزن
َّ
تقولن :قال :فالن ،خالف ًا لقوله.(5()...
بعينيك ،وال
ّ

* وعنه( :Aعىل املتع ّلم أن يدأب نفسه يف طلب العلم ،وال ّ
يمل من

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،2ص.62

( (2املصدر السابق :ج ،2ص.37

( (3كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،10ص.170

( (4املصدر السابق :ج ،10ص.243

( (5املصدر السابق :ج ،10ص.255
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تع ّلمه وال يستكثر ما علم)(.(1

* وعنه( :Aال ُي ِرز العلم إال َمن يطيل درسه)(.(2

* وعنه( :Aمن َأكثر الفكر فيام تعلم أتقن علمه وفهم ما مل يكن

يفهم)(.(3

* وعنه( :Aمن نصب نفسه للناس إمام ًا فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه
قبل تعليم غريه ،وليكن تأديبه بلسانه ،ومع ّلم نفسه ومؤ ّدهبا أحق باإلجالل من
مع ّلم الناس ومؤدهبم)(.(4

حق رعيتك بالعلم ،فأن تع َلم أن
* وعن اإلمام زين العابدين( :Aأما ّ
ّ
وجل إنام جعلك ّقي ًام هلم فيام آتاك اهلل من العلم وفتح لك من خزائنه،
عز
اهلل ّ
فإن أحسنت يف تعليم الناس ومل خترق هبم ومل تضجر عليهم زادك اهلل من فضله،
وإن أنت منعت الناس علمك ،وخرقت هبم عند طلبهم العلم منك ،كان حق ًا

ّ
وجل أن يسلبك العلم وهباءه ،ويسقط من القلوب حملك)(.(5
عز
عىل اهلل ّ

(وحق سائسك بالعلم :التعظيم له ،والتوقري ملجلسه،
* وعنه:A
ّ
وحسن االستامع إليه ،واإلقبال عليه ،وأن ال ترفع عليه صوتك ،وال جتيب
حتدث يف جملسه أحد ًا،
أحد ًا يسأله عن يشء حتى يكون هو الذي ييب ،وال ّ
وال تغتاب عنده أحد ًا ،وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ،وأن تسرت عيوبه،

( (1غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،43ح.96

( (2املصدر السابق :ص ،49ح.275

( (3املصدر السابق :ص ،57ح.572

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،2ص.56

( (5املصدر السابق :ج ،2ص.61
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وتظهر مناقبه ،وال جتالس له عدو ًا ،وال تعادي له ولي ًا ،فإذا فعلت ذلك شهدت
لك مالئكة ّ
اهلل بأنك قصدته وتعلمت علمه ّهلل جل اسمه ال للناس)(.(1
* وعن اإلمام الباقر( :Aجاء رجل إىل النبي Fفقال :يا رسول اهلل

ما حق العلم؟ قال :اإلنصات له ،قال :ثم مه؟ قال :االستامع له ،قال :ثم مه؟

قال :احلفظ له ،قال :ثم مه؟ قال :ثم العمل به ،قال :ثم مه؟ قال :ثم نرشه)(.(2
وأخريا أقول ما قاله الشاعر:

إن املعلم والطبيب كالمها

فاصرب لدائك إن أمنت طبيبه

ال ينصحان إذا مها مل ُيكــــرما
واصرب جلهلك إن جفوك معلام

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،2ص.42

( (2املصدر السابق :ج ،2ص.28

( (3منية املريد ،الشيخ زين الدين بن عيل املعروف بالشهيد الثاين :ص.247

((3

آداب اخلطابة ومقوماتها
اخلطابة هي القابلية عىل صياغة الكالم بأسلوب ِّ
يمكن املتكلم من التأثري
(قوة تتك ّلف اإلقناع املمكن)،
عرفها أرسطو ّ
بأنا ّ
عىل نفس املخاطب ،وقد ّ

مقومات أساسية تتصل باخلطيب بشكل مبارش ،هي :الفكرة،
وللخطابة ّ
واألسلوب ،واإللقاء املحكم.

فتتشخص فيام يمتلك اخلطيب من عمق وإدراك ،وفهم
ّأما الفكرة:
ّ
للحياة ومدى سربه لغورها وفهمه ألحواهلا.
وأما االسلوب :فيشري إىل قابليته عىل صياغة الكالم بأسلوب جامع
ّ

لقواعد اللغة من نحو وبالغة ،وشامل ألصول املعاجلة املنطقية والعلمية

لألمور.

لب اخلطابة ،واألداة التي ّ
متكن اخلطيب
وأما اإللقاء املحكم :فيم ّثل ّ
ّ

أعده من أفكار بأحسن األساليب إىل املخاطب ،وذلك من
من تقديم ما ّ
تقمصه ّ
لكل فنون اخلطابة من رفع الصوت وقت الرضورة وخفضه
خالل ّ
واحلب ،والرسور
عند احلاجة ،وتنميق أسلوبه بالتعابري العاطفية من الغضب
ّ
ّ
والتدبر
التفكر
والسخرية ،واإلعجاب وإثارة احلامس واالستنفار ،وروح
ّ
وغريه ،ويبتعد عن التأتأة والرتدد والتكرار اململ.

وللخطابة أصول وقوانني ،من سار يف طريقها ُع َّد خطيب ًا ،وهو ُيعنى
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بدراسة طرق التأثري ،ووسائل اإلقناع ،وصفات اخلطيب ،وما ينبغي أن يتجه

إليه من املعاين يف املوضوعات املختلفة ،وما يب أن تكون عليه ألفاظ اخلطبة،

وأساليبها ،وترتيبها.

وال شك أن اخلطابة منصب خطري ،ال يصل إليها طالبها بيرس ،بل يتاج

إىل زاد عظيم ،وصرب ومعاناة ،واحتامل للمشاق ،ليصل إىل تلك العناية السامية

فال بد للخطيب أن يتحىل ببعض اآلداب التي تعينه عىل النجاح ومتام الفائدة
املرجوة وطرق حتصيلها ما يأيت:

 .1الستعانة باهلل :اخلطيب الناجح هو الذي يرص عىل االستعانة باهلل

يف كل الظروف واألحوال ،فهو يستعني باهلل يف اإلعداد ،وحسن األداء ،ومجال

اإللقاء.

 .2اإلخالص :اإلخالص هو روح األعامل ،ورس قبوهلا ،وبه يمع اهلل

سبحانه وتعاىل القلوب ،فاإلخالص عامل هام يف النجاح والتأثري ،وينبغي عىل
اخلطيب أن يذر من أمراض القلوب ،وأن يبتعد عن الغرور والرياء وحب

الظهور.

 .3المدوة السنة :ينبغي عىل اخلطيب أن يكون قدوة حسنة ،وأن يكون
سلوكه قوي ًام ،وأن يعمل بام يقول ،وأن يكون إمام ًا فيام يدعو إليه.

 .4الشجاعة :ال بد أن يكون اخلطيب شجاع ًا ال خياف إال اهلل ،فهو
صاحب رسالة ،فينبغي أن يكون شجاع ًا ليستطيع تبليغ احلق املبني ،وجتلية
حقائق اإلسالم ،وعالج املشكالت بكل وضوح ورصاحة ،وحماربة الظلم،
وفضح الباطل ،وإقرار العدل.

 .5الوهبة :إن نجاح اخلطيب يف مهمته فيه جانب يكتسبه عن طريق كتب
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فنون اخلطابة وآداهبا ،واالستامع إىل اخلطباء ،واالستفادة منهم ،وجانب املوهبة

التي يمنحها اهلل لإلنسان وذلك بحب اخلطابة ،وامليل إليها واالنسجام معها.

 .6قوة الالحظة :يب أن تكون نظرات اخلطيب إىل سامعيه نظرات

فاحصة كاشفة ،يقرأ من الوجوه خطرات القلوب ،ومن اللمحات ما تك ّنه

نفوسهم نحو قوله ،ليجدد من نشاطهم ،ويذهب بفتورهم ولتتصل روحه

بأرواحهم ،ونفسه بنفوسهم.

 .7حضور البدهية :لتسعفه بالعالج املطلوب إن َوجد من القوم إعراض ًا،
والدواء الشايف إن وجد منهم اعرتاض ًا ،وقد يلقي اخلطيب خطبته فيجد بعض
السامعني معرتض ًا ،أو طالب ًا اإلجابة عن مسألة ،فإذا مل تكن البدية حارضة كي
ييب اخلطيب إجابة سهلة موثقة وإال ضاعت اخلطبة ،وآثارها.

 .8طالقة اللسان :تعد طالقة اللسان من ألزم صفات اخلطيب ،وأشدها

أثر ًا يف انتصاره يف ميادين القول.

 .9رباطة الأش :يب أن يقف اخلطيب مطمئن النفس ،هادئ البال،

هياب وال وجل ،وغري مضطرب وال منفعل.
قوي اجلنان ،غري َّ

 .10المدرة عىل مراعاة ممتىض الال :يب عىل اخلطيب أن يكون قادر ًا

عىل إدراك وضع اجلامعة ،وما تتطلبه من تذكري وإصالح ،وما يصلح هلا من
أساليب مالئمة ،ومن توجيهات مناسبة يراعي فيها املصلحة واقتضاء احلال.

 .11إيامنه فيام يدعو إليه :يب عىل اخلطيب أن يمتلئ محاسة فيام يدعو
بد أن تكون
إليه ،واعتقاد ًا بصدقه؛ ألن ما خيرج من القلب يدخل القلب ،فال ّ

محاسة اخلطيب أقوى من محاسة سامعيه؛ ليفيض عليهم ،ويروي غليلهم ،وإال

أحسوا بفتور نفسه ،فضاع أثر قوله.
ّ
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 .12النفوذ وقوة الشخصية :اخلطيب الناجح هو الذي يتمتع بقوة

الشخصية ،وإرشاقة الروح ،وسداد الرأي ،وسعة العلم ،وتأثري نصائحه

ومواعظه.

 .13حسن اليئة :يب عىل اخلطيب أن يراعي اهليئة احلسنة يف ِز ّيه ،ويتم

بكل ما يعل هيئته حسنة ،وأن تتزن حركاته ،وعليه أن يبتعد عن احلركات
سواء باليد أو الرأس أو غري ذلك ،التي جتعل منه ممث ً
ال رخيص ًا ومثار ًا للضحك
والتندر.
ّ

زاد الطيب:
يتزود
إن اخلطيب الناجح ال ّ
يتزود بزاد يتناسب مع مهنته ،وأهم ما ّ
بد أن ّ

به اخلطيب ما ييل-:

 .1المرآن الكريم :ينبغي عىل اخلطيب أن يكون وثيق الصلة بالقرآن،
كثري التالوة له ،متقن ًا جتويده ،جمتهد ًا يف حفظه.

 .2الديث الرشيف :عىل اخلطيب أن يكون جليس كتب احلديث
الرشيف وأن يطلع عىل أكرب قدر من أبواب احلديث ،كام عليه أن يفظ قدر ًا
كبري ًا من احلديث يمكنه من االستشهاد بسنة سيد املرسلني وأهل بيته Bيف
شتى املناسبات ،وخمتلف املجاالت.

يتم بقصص األنبياء،B
 .3السية والتاريخ :ينبغي عىل اخلطيب أن ّ

ويدرس سرية الرسول وأهل بيته Bدراسة خاصة من زوايا متعددة.

 .4األحكام الفمهية :ينبغي عىل اخلطيب أن يكون ُم ِل َّام بكثري من األحكام

ليقدم للناس احللول العملية من األحكام اإلسالمية.
الفقهية؛ ّ
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ال َكم واألمثال :من أعظم األساليب املؤ ّثرة ِ
ِ .5
احل َكم واألمثال ،فهي
ٍ
معان ،وحصاد جتارب هلا أبعادها يف النفس،
كلامت خمترصة ،جتمع خالصة
واخلطيب املوفق هو الذي يرص عىل حفظ أكرب قدر من ِ
احل َكم واألمثال

ليستشهد هبا يف مواضعها.

 .6السياسة والتيارات الفكرية :يب عىل اخلطيب أن ّ
يطلع عىل أحداث

الناس وقضايا الساعة ،ويقدِّ م للناس فهم اإلسالم يف شتى ميادين احلياة.

فضل الكتابة وآدابها
استخلف اهلل جل وعال آدم يف األرض ،وتوالت عليه نعمه اجلليلة،
فخلقه من عدم ،ورباه بالنعم ،وأسبغها عليه ظاهر ًة وباطن ًة ،وع ّلمه العلم الذي
يكون به جدير ًا هلذا االستخالف ،وكان من َأ ّ
جل نعمه أن ع ّلمه البيان ليتعامل
مع غريه ،ويستفيد مما خلقه اهلل له ،فإن اإلنسان تتمثل له املعاين يف ذهنه ،ويريد
التعبري عنها فجعل له وسيلتني للبيان عام يف ذهنه:
أولمها :البيان اللفظي ،فجعل له آلة اللسان التي يعرب هبا عن تلك املعاين
ويرتجم عنها هبا لغريه.

فيتبني للناظر
وثانيتهام :البيان الرسمي
اخلطي الذي يرسم به تلك األلفاظ ّ
ّ
امتن
معانيها كام ّ
وقرر فضل البيان يف سياق نعمه التي ّ
يتبني للسامع معاين األلفاظّ ،
مح ُن* َع َّل َم ا ْل ُم ْرآنَ * َخ َلقَ ا ِ
نسانَ * َع َّل َم ُه ا ْل َب َيانَ ﴾(،(1
﴿الر ْ َ
إل َ
هبا عىل عباده فقالَّ :
وامتن بتعليم الكتابة والقراءة خاصة يف أول سورة أنزلت عىل النبيF
ّ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ * َخ َلقَ ا ِ
نسانَ ِم ْن َع َل ٍق* ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك
فقال﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
إل َ
َ
األ ْك َر ُم* ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َم َل ِم* َع َّل َم ا ِ
نسانَ َما َ ْل َي ْع َل ْم﴾(.(2
إل َ

وأعظم شاهد جلليل قدرها ،وأقوى دليل عىل رفعة شأنا ،أن اهلل تعاىل
واعتده من وافر كرمه وإفضاله ،فقال عز اسمه﴿ :ا ْق َر ْأ
نسب تعليمها إىل نفسه،
ّ

( (1سورة الرمحن :آية.4 -1
( (2سورة العلق :آية.5 -1
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َو َرب َك َ
األ ْك َر ُم* ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َم َل ِم* َع َّل َم ا ِ
نسانَ َما َ ْل َي ْع َل ْم﴾(.(1
ُّ
إل َ

وأول التنزيل عىل
مع ما يروى أن هذه اآلية والتي قبلها مفتتح الوحيّ ،
نبي وأكرم مرسل ،Fويف ذلك من االهتامم بشأنا ورفعة حملها ما ال
أرشف ّ
خفاء فيه.

ثم ّبني رشفها بأن وصف هبا احلفظة الكرام من مالئكته ،فقال ج َّلت
﴿وإِ َّن َع َل ْي ُك ْم َ َ
ل ِاف ِظنيَ* ِك َرام ًا َكاتِبِنيَ﴾( ،(2وال أعىل رتبة وأبذخ رشف ًا
قدرتهَ :
مما وصف اهلل تعاىل به مالئكته ونعت به حفظته ،ثم زاد ذلك تأكيد ًا ووفّر حمله
إجال ً
تقدست
ال وتعظي ًام بأن أقسم بالقلم الذي هو آلة الكتابة وما يسطر به فقال ّ
عظمته﴿ :ن َوا ْل َم َل ِم َو َما َي ْس ُط ُرونَ * َما َأن َْت بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك بِ َم ْج ُن ٍ
ون﴾( ،(3والقسم
ال يقع منه سبحانه إال برشيف ما أبدع ،وكريم ما اخرتع :كالشمس والقمر
والنجوم ونحوها إىل غري ذلك من اآليات الدالة عىل رشفها ورفعة قدرها.
ثم كان نتيجة تفضيلهاَ ،
وأ َثرة تعظيمها وتبجيلها ،أنّ الشارع ندب إىل
وحث عىل مطلبها األغنى ،فقد روي عن النبي األكرمF
مقصدها األسنى،
ّ
(قيدوا العلم .قيل :وما تقييده؟ قال :كتابته)( ،(4مشري ًا إىل الغرض
أنه قالّ :
بد له
املطلوب منها ،وغايتها املجتناة من ثمرهتا ،وذلك أن كل ذي صنعة ال ّ
يف صنعته من :ما ّدة جسمية يتجسد فيها عمله ويظهر فيها أثر تصويرها ،وآلة
يستعني هبا عىل تصوير مراده ،وغرض ينقطع الفعل عنده ،وغاية تستثمر من
بد فيها من األمور األربعة.
صنعته ،والكتابة إحدى الصنائع فال ّ

( (1سورة العلق :آية.5 -3

( (2سورة اإلنفطار :آية.11-10
( (3سورة القلم :آية.2 -1

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،2ص.152
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روي أن رجال من األنصار كان يلس إىل النبي Fفيسمع منهF
احلديث فيعجبه وال يفظه ،فشكى ذلك إىل النبي Fفقال له رسول اهلل:F
(استعن بيمينك .وأومأ بيده ،أيُ :خ ّط)(.(1

وعنه( :Fاكتبوا العلم قبل ذهاب العلامء ،وإنام ذهاب العلم بموت
العلامء)(.(2

وعن أيب بصري قال :سمعت أبا عبد اهلل Aيقول( :اكتبوا فإنكم ال
حتفظون حتى تكتبوا)(.(3
وعنه Aقال( :القلب ي ّتكل عىل الكتابة)(.(4

وعن عبيد بن زرارة قال :قال أبو عبد اهلل( :Aاحتفظوا بكتبكم ،فإنكم
سوف حتتاجون إليها)(.(5

عن املفضل بن عمر ،قال :قال يل أبو عبد اهلل(ُ :Aأكتب و ُب َّث علمك
يف إخوانك ،فإن ُم ّت فأورث كتبك َبنِيك ،فإنه يأيت عىل الناس زمان هرج ال
يأنسون فيه إال بكتبهم)(.(6

وقال رسول اهلل( :Fاملؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم،
تكون تلك الورقة يوم القيامة سرت ًا فيام بينه وبني النار ،وأعطاه اهلل تبارك
وتعاىل بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات ،وما من

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،2ص.152
( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،10ص.144

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.52
( (4املصدر السابق.
( (5املصدر السابق.
( (6املصدر السابق.

 ........................................144اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

مؤمن يقعد ساعة عند العامل ،إال ناداه ربه عز وجل :جلست إىل حبيبي ،وعزيت
وجاليل ألسكننك اجلنة معه وال أبايل)(.(1
وعنهَ ( :Fمن كتب عني عل ًام أو حديث ًا مل يزل ُيكتب له األجر ما بقي
ذلك العلم واحلديث)( ،(2هذا فضل الكتابة.

آداب الكتابة:
بعد بيان فضل الكتابة وأمهيتها ،كان لزام ًا تبيان اآلداب التي ينبغي
للكاتب إتباعها وإليك أهم تلك اآلداب:

 .1يب عىل الكاتب إخالص النية هلل تعاىل يف كتابته ،كام يب إخالصها يف
طلبه العلم ،ألنا عبادة ،وأن يكون القصد من الكتابة الوصول إىل حتقيق املنفعة
للدين واإلنسانية ونرش العلوم الرشعية وعلوم النبي Fواملعصومني،B
خصوص ًا يف زمننا احلايل الذي يب فيه عىل كل مسلم االهتامم بذلك.

 .2ينبغي للكاتب الطالب للعلم أن يتم باحلصول عىل الكتب املحتاج
إليها ألنا مصدر حصوله عىل املعلومات الالزمة ،وفيها عصارة فكر العلامء
وجهودهم.
 .3من املستحب أن يكون الكاتب عىل طهارة أثناء الكتابة والنسخ إذا
نسخ شيئ ًا من العلوم الرشعية أو اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.

 .4يبدأ الكتاب بكتابة البسملة( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،قال رسول
اهلل( :Fبسم اهلل الرمحن الرحيم مفتاح كل كتاب)(.(3
( (1األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.91

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،10ص.183
( (3املصدر السابق :ج ،1ص.555
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له)(.(1

وعنه( :Fمن كتب بسم اهلل الرمحن الرحيم ،فجوده تعظي ًام هلل ،غفر اهلل

وعن اإلمام الصادق( :Aال تدع بسم اهلل الرمحن الرحيم وإن كان بعده
شعر)(.(2

 .5وبعد البسملة يمد اهلل ويمجده بام هو أهله من الثناء ،ويصيل عىل
النبي وآله ،Fفعن الرسول األعظم Fأنه قال( :من صىل ع ّ
يل يف كتاب مل
تزل املالئكة تستغفر له ما دام اسمي يف ذلك الكتاب)(.(3

ثم خيتم الكتاب باحلمد والصالة والسالم .وكلام كتب اسم اهلل أتبعه
بالتعظيم مثل عزوجل أو تعاىل أو سبحانه وكلام كتب اسم النبي Fكتب بعده
الصالة عليه وعىل آله والسالم ويصيل ويسلم هو بلسانه أيض ًا.

مر بذكر أحد العظامء من الصحابة كتب (ريض اهلل عنه) أو (رضوان
وإذا ّ
(تغمده اهلل برمحته) وإذا
مر بذكر أحد العلامء كتب (رمحه اهلل) أو ّ
اهلل عليه) ،وإذا ّ
ذكر األئمة كتب Bأو Aإذا ذكر أحدهم.

 .6أن يتم الكاتب بصحة اخلط وتصحيحه ويتجنب الرسعة يف الكتابة
أو الكتابة الدقيقة (باحلروف الصغرية) ألنه ال يكمل االنتفاع هبا ملن ضعف
نظره.

 .7أن خيتار أدوات كتابية مناسبة من أقالم ودفاتر وغريمها مما يسهل عليه
الرسعة يف الكتابة.
( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،4ص.371

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.672

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،91ص.71
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 .8يراعي وجود بعض الكلامت املضافة يف نفس السطر ،وعدم فصلها
ووضعها يف سطر آخر ،مثل وضع (عبد) يف سطر و(اهلل) يف سطر آخر.
 .9يراعي يف كتابة اآليات واألحاديث والروايات وكالم العلامء مطابقتها
لألصل املنقول عنه مع ذكر املصدر بدقة.
 .10يراعي تشكيل الكلامت (أي :وضع احلركات) غري املفهومة
والصعبة يف القراءة.

 .11ينبغي أن يشري الكاتب يف كتابته إىل شكه يف موضوع ما يقوله
(ويتمل كذا) أو (لعله كذا) .وعموم ًا ألي معلومة يريد ايصاهلا للقارئ مث ً
ال
قوله (ملزيد من املعلومات راجع كذا) ،أو (تطرق لذلك الكاتب الفالين يف
كتابه) وهكذا.

 .12ينبغي وضع العناوين البارزة لكل موضوع خمتلف ،وإن أمكن
لكل معلومة مهمة ،وال خيلط الكتابة ببعضها فيصعب عىل القارئ الوصول
إىل املقصود.
وكذلك متييز كلامت اآليات القرآنية ومتييز كلامت األحاديث النبوية عن
غريها من الكلامت وإن أمكن وضع األقواس ذات األشكال املختلفة لتمييز
ذلك ،وإن أمكن التمييز باأللوان املختلفة فذلك أفضل.

 .13االهتامم بغالف الكتاب وصفحاته حتى يشوق القارىء لقراءته
ويراعي أيض ًا حجم اخلط فال يكون صغري ًا فيصعب قراءته وال كبري ًا جد ًا فيكرب
حجم الكتاب.

 .14عدم االنقطاع عن الكتابة والتأليف ،فإن يف ذلك اخلري والثواب
العظيم.
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ِ
ِ
الو ْهمِ
 .15يستحب عند املطالعة أن يقول( :ال ّل ُه َّم ْ
أخ ِر ْجني م ْن ُظ ُلامت َ
ْرش َع َل ْينا َخزائِ َن
محتِ َك َوان ُ ْ
واب َر ْ َ
َوأكْ ِر ْمني بِ ُنو ِر ال َف ْهمِ  ،ال ّل ُه َّم ا ْف َت ْح َع َل ْينا َأ ْب َ
ُع ُل ِ
وم َك بِر ْ َ ِ
الر ِامحنيَ).
َ
محت َك يا ْأر َح َم ّ

املناظرة شروطها وآدابها
ال ّ
شك بأنّ احلوار العلمي واالحتجاجات واملناظرات القائمة عىل

األسس املنطقية واألخالقية من أفضل الوسائل للوصول إىل احلقائق والكشف

عنها ،وقد حث القرآن الكريم عىل هذه الطريقة من البحث العلمي ،إذ قال
رش ِعب ِ
ين َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْل َم ْو َل َف َي َّتبِ ُعونَ َأ ْح َس َن ُه﴾(.(1
اد* ا َّل ِذ َ
تعاىلَ ﴿ :ف َب ِّ ْ َ
السباقني يف هذا املضامر أئمة أهل البيت ،Bفالكتب الروائية
ومن ّ

مملوءة باالحتجاجات واملناظرات التي دارت بينهم وبني أصحاب املذاهب
الفكرية األخرى من املسلمني وغريهم ،يف جانبي املعارف االعتقادية واألحكام
ّ

الرشعية.

يل َر ِّب َك بِ ْ ِ
ال ْك َم ِة َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
وانطالق ًا من قوله تعاىل﴿ :ا ْد ُع إىل َسبِ ِ
ال َس َن ِة
َو َج ِ
لع ِ
ين أن يكونا ّ
للمناظر ِ
ني عىل آداب
فالبد
اد ْ ُلم بِا َّلتِا ِه َا َأ ْح َس ُن﴾(،(2
ّ
مط َ
َ
املناظرة وفنونا لكي تكون املناظرة ناجحة ،ويب أن ي ّتبعا آداب املناظرة لكي

خيرج الطرفان منها بنتيجة مثمرة ،ألنّه ربام يكون الرجل من أعلم أهل زمانه
ولك ّنه غري ّ
مطلع عىل فنون املناظرة ،فال يكون ناجح ًا فيها ،وكذا لو مل يتبعا

اآلداب ،فإن النتيجة املرجوة ستكون غري مثمرة ،فينبغي للمناظر مراعاة آداب
( (1سورة الزمر :آية.18 -17
( (2سورة النحل :آية.125
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ورشائط املناظرة ،وهذه اآلداب تارة تكون أخالقية ،وأخرى تكون علمية
ترتبط بمنهج املناظرة ،وسنشري إمجا ً
ال إىل بعضها:

 .1احتامل قبول احلق والتأثري فيه ،فأما إذا علم عدم قبول املناظر للحق،

وأنه ال يرجع عن رأيه وإن تبني له خطؤه ،وليس هنالك أي ثمرة ترتتب عليها
ال من قريب وال من بعيد فمناظرته غري جائزة لعدم حصول الغاية املطلوبة

منها.

 .2أن يقصد هبا إصابة احلق وطلب ظهوره ،ال ظهور صوابه وغزارة

علمه وصحة نظره ،فإن ذلك مراء ،والذي فيه من القبائح والنهي األكيد.

 .3أن ال يكون يف بال املناظر يشء أهم من املناظرة السليمة وإظهار

احلق ،فال يصاحبها أي يشء من املنكر مثل اإلنتقاص من قيمة املناظر وإهانته

وتقبيحه.

 .4أن يقبل املناظر باحلق إن ظهر عىل لسان خصمه ،وال تأخذه العصبية

أن ال يقبل باحلق.

 .5أن ال ياول أن يطيل الكالم يف موضوع ما ،ويستخدم طرق من
يفوت عىل من يناظره فرصة نجاحه يف املناظرة خوف ًا
اإلبداع الكالمي حتى ّ

من اهلزيمة.

 .6أن تكون املناظرة مع عدم وجود الناس أحب إليه من وجودهم ،فإن

اخللوة أمجع للفهم وأفضل لصفاء الفكر والوصول إىل احلق ،ففي وجود الناس

ما يدعو إىل الرياء ،واحلرص عىل التغلب عىل اخلصم ولو بالباطل ،وقد يؤدي
وجود املناظرة يف اخللوة إىل كسل أصحاب الباطل عن اجلواب وتنافسهم يف
اجلواب يف حال وجود الناس.
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 .7أن يكون صاحب احلق قاصد ًا الوصول إىل الصواب ،ويمد اهلل

يفرق إن كان ظهور احلق عىل يده أو يد خصمه،
ويشكره إن وصل إىل ذلك ،وال ّ
عرفه اخلطأ وأظهر له احلق.
بل عليه أن يراه رفيق ًا معين ًا ال خص ًام ،ويشكره إذا ّ

 .8أن ال يمنع املناظر اآلخرين من االنتقال من دليل إىل آخر ،ومن سؤال
إىل سؤال بل ُي ّ
مك َنهم من ذلك ،وإن مل يفعل فقد تنتهي املناظرة باجلدال والعناد،

برشط عدم اخلروج عن موضوع املناظرة.

 .9أن يناظر أصحاب العلم والفهم ليستفيد منهم إذا كانوا يطلبون احلق،
والغالب أنم يرتزون من مناظرة الفحول واألكابر ،خوف ًا من ظهور احلق عىل

لسانم ،ويرغبون فيمن دونم طمع ًا يف ترويج الباطل عليهم.

 .10من املهم أن يلتزم املناظر بالصفات األخالقية احلسنة حتى يكسب
ود اآلخرين ،فيلتزم بالصدق واألمانة يف احلديث ويكون متواضع ًا حلي ًام
صبور ًا ،يعفو إذا قدر ،ويسن حتى ملن ظلمه.
 .11اختيار الوقت واملكان املناسبني ،حيث إن لذلك تأثري ًا كبري ًا عىل

نجاح املناظرة.

 .12أن يناظر يف واقعة مهمة أو يف مسألة قريبة من الوقوع ،وأن يتم

بمثل ذلك ،واملهم أن يبني احلق ،وال يطول الكالم زيادة عىل ما يتاج إليه يف
حتقيق احلق.

 .13أن يبتعد املناظر عن الصفات األخالقية السيئة مثل الرياء والغضب

والكرب واحلسد واحلقد والسخرية والسب والشامتة والغيبة وإفشاء الرس وهتك
السرت والقطيعة واالستهزاء والنفاق.

واعلم أن املناظرة لقصد الغلبة واإلفحام واملباهاة والتشوق ،إلظهار
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الفضل ،هي منبع مجيع األخالق والصفات املذمومة عند اهلل تعاىل ،املحمودة

عند عدوه إبليس ،ونسبتها إىل الفواحش الباطنة واألخالق السيئة  -أنفة الذكر

والتي هي أربعة عرش خصلة مهلكة ،أوهلا الرياء املحرم للجنة ،وآخرها النفاق

املوجب للنار -كنسبة اخلمر إىل الفواحش الظاهرة من الزنا والقتل والقذف،

فكام أن من ُخ ِّري بني الرشب ،وبني سائر الفواحش ،فاختار الرشب استصغارا

له ،فدعاه ذلك إىل ارتكاب سائر الفواحش ،فكذلك من غلب عليه حب
اإلفحام والغلبة يف املناظرة وطلب اجلاه واملباهاة ،دعاه ذلك إىل إظهار اخلبائث

كلها والوقوع يف شباكها.

واملتناظرون يتفاوتون فيها عىل حسب درجاهتم ،وال ينفك أعظمهم
دين ًا ،وأكثرهم عق ً
ال من مجلة مواد هذه األخالق ،وإنام غايتهم إخفاؤها
وجماهدة النفس عن ظهورها للناس وعدم اشتغاهلم بدوائها ،واألمر اجلامع هلا

طلب العلم لغري اهلل.

وباجلملة فالعلم ال يمل العامل أبد ًا ،بل إما أن يلكه ويشقيه ،أو يسعده

ويقربه من اهلل تعاىل ويدنيه.

وأخري ًا نقول :وراء هذه الرشوط واآلداب رشوط أخر وآداب دقيقة،

لكن فيام ذكرنا يديك إىل معرفة املناظرة هلل ،ومن يناظر هلل أو لعلة.

آداب التعامل يف املجتمع السليم
اإلسالم ليس منهج اعتقاد وإيامن وشعور يف القلب فحسب ،بل هو

منهج حياة إنسانية واقعية ،يتحول فيها االعتقاد واإليامن إىل ممارسة سلوكية يف

مجيع جوانب احلياة لتقوم العالقات عىل الرتاحم والتكافل والتناصح ،فتكون
األمانة والسامحة واملودة واإلحسان والعدل والنخوة هي القاعدة األساسية

التي تنبثق منها العالقات االجتامعية.

وقد جعل اإلسالم كل مسلم مسؤو ً
ال يف بيئته االجتامعية ،يامرس دوره

االجتامعي الب ّناء من موقعه ،قال رسول اهلل( :Fكلكم را ٍع وكلكم مسؤول

عن رعيته)(.(1

ودعا Fإىل االهتامم ُبأمور املسلمني ومشاركتهم يف آماهلم وآالمهم،
فقال( :من أصبح ال يتم ُبأمور املسلمني فليس بمسلم)(.(2

ودعا اإلمام الصادق Aإىل االلتصاق واالندكاك بجامعة املسلمني

فقال( :من فارق مجاعة املسلمني قيد شرب ،فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه)(.(3

وقال( :Aمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتكى

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،72ص.38
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.163
( (3املصدر السابق :ج ،1ص.405
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منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى)(.(1

ودعا أمري املؤمنني Aإىل استخدام األساليب املؤدية إىل ُ
األلفة واملحبة،

ونبذ األساليب املؤدية إىل التقاطع والتباغض ،فقال( :ال تغضبوا وال تُغضبوا
افشوا السالم وأطيبوا الكالم)(.(2

ُ
واألرسة بجميع أفرادها مسؤولة عن تعميق أوارص الود واملحبة والوئام
مع املجتمع الذي تعيش فيه ،وال يتحقق ذلك ّإال باملداومة عىل حسن اخللق
واملعارشة احلسنة ،وممارسة أعامل اخلري والصالح ،وجتنب مجيع ألوان اإلساءة
واالعتداء يف القول والفعل.

ولذا وضع اإلسالم منهاج ًا متكام ً
ال يف العالقات ،قائ ًام عىل أساس مراعاة
حقوق أفراد املجتمع فرد ًا فرد ًا ومجاعة مجاعة ،وراعى كثري ًا مسألة العالقات
اإلجتامعية وآداهبا فام الدين إال املعاملة وقنن هلا آداب ال ينبغي التخطي عنها
ومن تلك اآلداب:

 .1حب اخلري للناس فيحب اإلنسان لآلخرين ما يبه لنفسه قال أمري

املؤمنني( :Aال يسلم لك قلبك حتى حتب للمؤمنني ما حتب لنفسك)(.(3

 .2الرتاحم والتعاطف بني أفراد املجتمع املسلم .حيث أمر اإلمام

الصادق Aبالتواصل والرتاحم والتعاطف بني املسلمني ،وذلك هو أساس
العالقات بينهم ،فقال( :تواصلوا وتباروا وترامحوا وتعاطفوا)(.(4

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،1ص.149

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.645

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.8
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.175
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 .3السعي يف حوائج الناس واإلحسان إليهم قال اإلمام الصادق:A
عز ّ
وجل له يوم القيامة مائة ألف حاجة
(من قىض ألخيه املؤمن حاجة قىض اهلل ّ
من ذلك أوهلا اجلنة)(.(1

 .4التعاون عىل اخلري والرب والتقوى وما ينفع الناس ،قال أمري املؤمننيA

والتبار( (2وإياكم والتقاطع والتدابر
يف وصيته( :عليكم ...بالتواصل والتباذل
ّ
والتفرق ،وتعانوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل االثم والعدوان واتقوا

اهلل إن اهلل شديد العقاب)( ،(3وعن أيب عبد اهلل الصادق Aقال :قال رسول
ّ
وجل عنه ثالث ًا وسبعني كربة ،واحدة
عز
اهلل( :Fمن أعان مؤمن ًا ن ّفس اهلل ّ
يف الدنيا وثنتني وسبعني كربة عند ُك َربِه العظمى ،قال :حيث يتشاغل الناس

بأنفسهم)(.(4

يتصدع املجتمع ،قال رسول اهلل:F
 .5إصالح ذات البني ،حتى ال
ّ

(إصالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام)(.(5

 .6اإلستقامة ،ألنا حتفظ الفرد واملجتمع ،قال سبحانه وتعاىل:
ين َقا ُلوا َر ُّب َنا ُ
اس َت َم ُاموا َت َت َن َّز ُل َع َل ْي ِه ْم ْالَالئِ َك ُة َأ َّل َ َتا ُفوا َول َ ْت َزنُوا
﴿إِ َّن ا َّل ِذ َ
اهلل ُث َّم ْ
رشوا بِ ْ َ
َو َأ ْب ِ ُ
ُوعدُ ونَ ﴾( (6ويبني اهلل تعاىل ثمرة اإلستقامة يف قوله تعاىل:
ال َّن ِة ا َّلتِا ُك ْن ُت ْم ت َ
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.193
( (2أي :الرب.

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،7ص.52
( (4املصدر السابق :ج ،2ص.199

( (5وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،18ص.441
( (6سورة فصلت :آية.30
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ََ
اس َت َم ُاموا َع َىل َّ
اه ْم َم ًاء َغدَ ق ًا﴾( .(1وقال رسول اهلل:F
الط ِري َم ِة َأل ْس َم ْي َن ُ
﴿وأ َّل ْو ْ

(إن تستقيموا تفلحوا)( ،(2وعن أمري املؤمنني( :Aال مسلك أسلم من

االستقامة ،ال سبيل أرشف من االستقامة)(.(3

 .7التزاور حيث أنه يزيد من فرص التعاون ويعقد أوارص املحبة واأللفة،

فعن شعيب العقرقويف قال :سمعت أبا عبد اهلل Aيقول ألصحابه( :اتقوا اهلل،

متحابني يف اهلل ،متواصلني ،مرتامحني ،تزاوروا وتالقوا
وكونوا إخو ًة بررةً،
ّ

وتذاكروا أمرنا وأحيوه)( ،(4وعنه Aقال( :تزاوروا فإن يف زيارتكم إحياء
لقلوبكم وذكر ًا ألحاديثنا ،وأحاديثنا تعطف بعضكم عىل بعض فإن أخذتم

هبا رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم ،فخذوا هبا وأنا بنجاتكم

زعيم)(.(5

 .8قول الصدق ألنه أساس الفضائل ورشف املجتمعات السليمة حيث

يؤ ّدي إىل الوضوح والثقة بني أفراد املجتمع ،قال أمري املؤمنني( :Aألزموا
الصدق فإنه منجاة)(.(6

 .9محاية الوطن والدفاع عنه ،حيث يتحد اجلميع ويتعاون كل حسب

قدراته لدفع األعداء عن الوطن.

 .10بسط األمن يف املجتمع ،حتى يعيش الناس يف جمتمع مستقر فينمو

( (1سورة اجلن :آية.16

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.58

( (3غرر احلكم ،اآلمدي :ح.10636

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.175
( (5املصدر السابق :ج ،2ص.186

( (6اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.614
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يف كل املجاالت.

 .11متتع مجيع أفراد املجتمع باحلرية  -حرية العقيدة  -حرية التعبري عن

الرأي يف احلدود التي وضعها الشارع اإلسالمي  -احلرية الشخصية يف اختيار

حمرمة يف اإلسالم-
العمل الذي يتفق مع رغباته لكسب معيشته ما مل تكن ّ
واحلرية الشخصية يف اختيار الزوجة -واختيار العلم الذي يريد أن يتخصص

به -وغريها من أنواع احلرية األخرى.

 .12نرش الصحة العامة ووقاية اإلنسان من اإلصابة باألمراض.

 .13نظافة الوطن وذلك من خالل نظافة الطرق واملساكن واملأكل

واملرشب.

 .14إبعاد شبح الفقر عن أفراد املجتمع من خالل العمل عىل زيادة الثروة

الزراعية واحليوانية واملعدنية وغريها ومن خالل توفري العمل وإلغاء الرضائب.
وتشجيع التجار وذوي الصناعات .وأيض ًا من خالل منع الربا من أن يتفشى

يف املجتمع وكذلك االحتكار وفرض الزكاة واخلمس لدعم املؤسسات التي
تعتمد عليها البالد لتوفري االحتياجات.

 .15نرش العلوم وتشجيع أصحاب املواهب الثقافية اهلادفة يف نرش

أفكارهم هلداية املجتمع ،وتوجيهه التوجيه الصحيح نحو اجلد والعمل
واإليامن.

 .16تأسيس املكتبات واملعاهد واملدارس وطباعة الكتب ونرشها جمان ًا

وكذلك النرشات واملجالت.

 .17بناء املساجد واحلسينيات وتوجيه الناس إىل املشاركة يف الربامج
الدينية وتشجيع الناس لاللتحاق بصالة اجلامعة وخصوص ًا صالة اجلمعة.
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احلجاج لتأدية مناسك احلج.
 .18تسهيل مجيع األمور ،املتعلقة بسفر ّ

 .19النظر إىل مجيع أفراد املجتمع بنظره واحده دون متييز بني فقري وغني

وأسود وأبيض وصاحب العشرية والفرد العادي.

 .20املساواة أمام القانون فيطبق القانون عىل مجيع أفراد املجتمع ويأخذ

كل واحد منهم عقابه عىل قدر جرمه دون نظر لنسبه أو غناه.

آداب معاشرة الناس وآثارها
بني عارشوا الناس
من وصية أمري املؤمنني Aلبنيه عند احتضاره( :يا ّ
عرشة إن غبتم ح ّنوا إليكم ،وإن ُفقدتم بكوا عليكم)(.(1
إن للعرشة حقوق ًا وآداب ًا رسمها اإلسالم ،وبقدر مراعاهتا واحلفاظ عليها

يكون النجاح يف العالقات مع اآلخرين ،وهي عىل درجات يف بناء األوارص
ّ
وتشكل قضية من القضايا التي حتتل مكانة
والروابط بمقدار التودد والتواصل،

حمورية يف احلياة الداخلية بني املسلمني وكذلك يف حياهتم اخلارجية مع أبناء

األديان األخرى وإذا قرأنا سرية النبي Fواألئمة Bلوجدناها مليئة بأخبار
الذين اعتنقوا اإلسالم تأثر ًا باملعاملة التي قابلهم هبا عظامؤنا ،كقصة النبيF

مع ذلك اليهودي الذي كان يرمي القاممة عىل باب النبي.F

ٍ
ٍ
ٍ
ورهبنة ،وهو ينظر إىل
عزلة
عرشة وليس دين
الدين اإلسالمي دين

البرشية نظرة اهتام ٍم وتقديس ،واملعارشة باحلسنى سبب من أسباب
الروابط
ّ

القوة والتامسك وتوجد مناعة حيوية يف املجتمع ،بينام االختالف والترشذم

هدام وسبب من أسباب الضعف إن مل يكن هو الضعف نفسه.
عامل ّ

وها هو القرآن الكريم ينادي إىل حسن العرشة مع الوالدين واألقرباء

واليتامى واملساكني واجلريان وسائر األصناف الذين وردوا يف قوله تعاىل:
( (1األمايل ،الشيخ الطويس :ص.595
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﴿و ْاع ُبدُ و ْا اهلل َو َل ت ْ ِ
ُرش ُكو ْا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َوبِ ِذي ا ْل ُم ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى
َ
َو ْالَس ِ
الص ِ
ني َو ْ َ
الا ِر ِذي ا ْل ُم ْر َبى َو ْ َ
ب بِا َ
الا ِر ْ ُ
اك ِ
ل ِ
اح ِ
ال ُن ِ
السبِ ِ
يل َو َما
ب َو َّ
َ
نب َو ْاب ِن َّ
َم َل َك ْت َأ ْي َامن ُُك ْم إِ َّن َ
اهلل َل ُ ِ
ورا﴾(.(1
ي ُّب َمن َكانَ ُ ْخم َتا ًل َف ُخ ً

ومما أوىص به موىل املتقني عيل Aبنيه املحافظة عىل أعىل درجات
العرشة الطيبة واملعاملة احلسنة التي تصل إىل ٍ
حلن الناس
حد لو غاب صاحبها ّ
ّ
إليه واشتاقوا إىل رؤيته وجمالسته واالستامع إىل منطقه اجلميل واالستفادة من
ٍ
عون،
آدابه العالية ،وكذلك إن فقد أو مات بكوا عليه ألنم فقدوا برحيله يدَ
متجسدة بأمجعها يف
ونظرة رأفة ورمحة ،ووجه ًا من وجوه اخلري والسعادة ،ألنا
ّ

صاحب العرشة الطيبة ،وحياته املليئة بالشامئل اإلسالمية.

ويف املقابل لو كان اإلنسان سيئ العرشة فإن الناس سوف يقولون عند

غيابه أو فقدانه ،لقد انقطع ظلمه ،وانتهت عباراته اجلارحة وأراحنا اهلل تعاىل

يسببه هلم من عناء وتعب أو ظلم
جراء ما كان ّ
من وجهه املشؤوم وغري ذلك ّ
واضطهاد.

آثار حسن العرشة:
ترتك العرشة الطيبة بني أبناء املجتمع آثارها يف ديمومته متحاب ًا متواص ً
ال
وموطن ًا للراحة واالطمئنان فقد ورد عنهم Aأحاديث عديدة تكشف عن
النتائج اهلامة للعرشة الكريمة:

 .1دوام الودة :فعن أمري املؤمنني( :Aبحسن العرشة تدوم املو ّدة)(.(2

( (1سورة النساء :آية.36

( (2عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.187
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 .2دوام الوصلة :يف احلديث( :بحسن العرشة تدوم الوصلة)(.(1

 .3عامرة الملوب :يف احلديث( :عامرة القلوب يف معارشة ذوي

العقول)(.(2

ويف حديث آخر( :جمالسة ذوي الفضائل حياة القلوب)(.(3

 .4السعادة وال ُنبل :عن موىل املتقني عيل( :Aعارش أهل الفضائل تسعد

وتنبل)(.(4

 .5أنس الرفيق :يف احلديث( :بحسن العرشة تأنس الرفاق)(.(5

 .6السالمة من الغوائل :فيام ورد عن رسول اهلل( :Fجاملوا األرشار

بأخالقكم تسلموا من غوائلهم ،وباينوهم بأعاملكم كيال تكونوا منهم)(.(6

حسن العرشة ف النزل:
حينام نتحدث عن حسن العرشة نريد منه املجموع ال االكتفاء بفرد

دون آخر ،فلو كانت عالقة اإلنسان ممتازة مع أخوانه وأصدقائه أو مع جريانه
يتم بمراعاة اآلداب مع عائلته داخل املنزل وتلقى
ولكنه يف نفس الوقت ال ّ

منه الويالت واملصائب يف كلامته ومعاملته السيئة فهو ليس عىل خري ومل يقم
( (1عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.187
( (2املصدر السابق :ص.340
( (3املصدر السابق :ص.485
( (4املصدر السابق :ص.340
( (5املصدر السابق :ص.187

( (6بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.199
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بام هو مطلوب منه كام ً
ال ألنّ املطلوب هو املجموع أي حسن العرشة مع الكل

وال يعذر املرء إذا أساء املعاملة مع أوالده أو بعض أرحامه بداعي املحافظة عىل

حسن ارتباطه باآلخرين ،فاملعارشة املنزلية اجلميلة أمر ال غنى عنه وجزء ال
يتجزأ من منظومة املعارشة بإحسان بل هي اجلزء األهم واألساس.

وعن رسول اهلل( :Fإن الرجل ليدرك باحللم درجة الصائم القائم،
جبار ًا وال يملك إال أهل بيته)(.(1
وإن الرجل ُليكتب ّ
وقد ر ّتب اهلل تعاىل جزيل الثواب عىل الصرب وحسن العرشة البيتية

والتجاوز عن عثرات األهل كام يدثنا موالنا الباقر Aحيث يقول( :إين

أمر من احلنظل ،إنه من صرب
ألصرب من غالمي هذا ومن أهيل عىل ما هو ّ
قدام
نال بصربه درجة الصائم القائم ،ودرجة الشهيد الذي قد رضب بسيفه ّ
حممد.(2((F

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،11ص.291
( (2ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.198

آداب التعامل داخل األسرة الفاضلة
األرسة هي اللبنة األوىل لتكوين املجتمع ،وهي نقطة االنطالق يف إنشاء

وتنشئة العنرص اإلنساين ،ونقطة البدء املؤثرة يف مجيع مرافق املجتمع االيابية
والسلبية ،وهلذا أبدى اإلسالم عناية خاصة باألرسة ،فوضع هلا آداب ًا وفقه ًا
ال شام ً
متكام ً
ال جلميع جوانبها النفسية والسلوكية.

وفقه األرسة -بام يشمل من آداب -مل ينشأ من فراغ وال يبحث يف فراغ،

وإنام هو فقه واقعي ،يراعي الطبيعة البرشية بام فيها الفوارق اجلسدية والنفسية
بني اجلنسني ،ويراعي احلاجات الفطرية ،فال يبدهلا وال ّ
يملها ما
يعطلها وال ّ

ال تطيق ،وهو يتمثل بالدقة يف تناول كل خاجلة نفسية وكل موقف وكل حركة

سلوكية ،ويعل العالقات يف داخل األرسة عالقات سكن للروح وطمأنينة
للقلب وراحة للجسد ،عالقات سرت وإحصان ،ويذب النفس للحيلولة دون

استسالمها لألهواء والشهوات املتقلبة ،ويررها من نزعات املطامع والرغبات
الزائلة.

املستمدة من النصوص القرآنية واحلديث الرشيف ،والتي
إنا اآلداب
ّ

تواكب مجيع املراحل التي متر هبا األرسة قبل تشكيلها وبعده ،فتضع لكل
مرحلة قواعدها الكلية واجلزئية الشاملة جلوانبها النفسية وغريها من احلوادث

واملواقف ،فتحدد العالقات بني اجلنسني قبل الزواج وبعده ،وقبل توسع

األرسة باإلنجاب وبعده ،وحتدد العالقات داخل األرسة عىل ضوء املرسوم من
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احلقوق والواجبات القائمة عىل التكافل والرتاحم والتناصح والسامحة واملودة
واإلحسان ،وترسم لألرسة طريقها يف التعامل االجتامعي ،من أجل التكاتف
والتآزر يف بناء وإصالح كيانا والكيان االجتامعي الكبري.

وبالتايل فهي ترفد األرسة بمنهج حياة واقعي يناسب أمهيتها وخصوصياهتا
وآماهلا وآالمها وعالقاهتا ،واضعة احللول الالزمة ،وقاية وعالج ًا .للخالفات
املتأصلة أو الطارئة.

واألرسة هي بمثابة الوحدة األساسية التي يقوم عليها هيكل املجتمع،

وعىل الصورة التي تكون عليها األرسة من القوه أو الضعف يكون املجتمع
بأرسه ،وهي املجال االجتامعي األول الذي متا ِرس فيه أوىل عالقاتك االجتامعية
وتغرس فيك الكثري من العادات والتقاليد ،وهو املكان األول للرتبية وبقدر ما

يكون اجلو األرسي جوا إيامنيا عاطفيا صادقا بقدر ما يكون املجتمع جمتمعا
سليام صاحلا.

ومن تلك اآلداب اخلاصة باألرسة:

 .1أن يشعر كل واحد من أفراد األرسة بأنه مرغوب فيه ،حمبوب عند
اآلخرينُ ،يتعامل معه بالسوية سوا ًء كانوا أوالد ًا أو بنات أو عجزة أو مرىض

أو معوقني.

 .2تشجيع كل فرد غريه من أفراد األرسة عىل ما يملكه من مواهب

واستعدادات سليمة ،ليصل إىل حتقيق طموحاته وبناء مستقبله.

 .3احرتام حقوق كل واحد من أفراد األرسة حلقوق اآلخر وحماولة
العيش يف جو ٍ
خال من األنانية واالهتام وسوء الظن.

 .4التكافل االقتصادي داخل األرسة فالقادر يكفل القارص والعاجز
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والضعيف ،وهو النظام املستمد من الرشيعة الغراء فاألب يتكفل حاجات
أرسته وأوالده ما دام قادر ًا عىل ذلك ،فإذا عجز ينتقل األمر إىل األوالد فهم

من يتكفل أبيه وأمه...

 .5أن يكون األب واألم قدوة حسنة ألبنائهام حيث يب أن تكون
أقواهلام وأفعاهلام مثا ً
ال طيب ًا لألبناء ،يقول الشاعر:
األم مدرسة إذا أعددهتــا

أعددت شعب ًا طيب األعراق

 .6التشويق والرتغيب باملكافأة املادية واملعنوية حيث إنام رضوريان

للتشجيع عىل رفع املستوى التعليمي أو الديني أو غريها داخل األرسة.

 .7التهديد بالعقاب وأحيانا تنفيذه حيث إن ذلك يعترب رضوري ًا إذا مل

ينفع الوعظ واإلرشاد والرتغيب والتشويق وهذا يعترب العالج األخري ،ومن

املهم أن يتعلم األب واألم وحتى األخوة الكبار الناحية الرشعية يف العقاب
واإلنذار.

 .8خلق جو إيامين داخل األرسة من خالل توجيههم مجيع ًا إىل حب اهلل
ّ
وجل ورسوله وأهل بيته Bوقراءة القرآن ،فقد ورد يف احلديث( :أدبوا
عز
ّ
أوالدكم عىل ثالث خصال :حب نبيكم ،وحب أهل بيته ،وقراءة القرآن)(،(1

وحب العبادة والدعاء ،وتوفري اإلمكانات الثقافية هلم ،مثل الكتب واألقراص

السمعية واملرئية وأخذهم إىل املساجد واملجالس احلسينية وحماولة إقامة جمالس
حسينيه يف نفس منزل األرسة.

إن مسؤولية األرسة مسؤولية مشرتكة تتوزع بني أفرادها ،كل منهم يقوم

بدوره يف حدود طاقاته وإمكاناته ،فاألب وهو املسؤول األول يقوم باإلنفاق
( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.456
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والرتبية والتوجيه والتعليم ،وعىل األرسة السمع والطاعة ،واألم وهي املسؤول

الثاين تقوم باحلضانة والعناية والرعاية وعليهم إطاعتها واحرتامها ،واألوالد

ريهم ،وهكذا نصل
ريهم،
وصغريهم يرتم كب َ
كبريهم صغ َ
ُ
عليهم أن يرحم ُ
فعال إىل جمتمع خال من املوبقات واآلفات القاتلة ،فهل حان الوقت لالستفادة
من تلك اآلداب اإلسالمية يف جمال الرتبية والتعامل األرسي؟

أهمية مرحلة الشباب وآدابها
لقد ُعنِ َي اإلسالم عناية خاصة بالشباب ،وأوىل هذه املرحلة أمهية
محل اإلنسان
بالغة اعتبارها املرحلة األساسية يف بناء شخصية اإلنسان ،و َّ
مسؤولية كبرية عن تلك املرحلة اهلامة من حياته ،فقد ورد عن رسول اهللF

أنه قال( :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع :عن عمره فيام
أفناه ،وشبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين كسبه وفيام أنفقه ،وعن حبنا أهل
البيت)( ،(1إنَّ أمر ًا ُيق َْرن بحب أهل بيت رسول اهلل Fخلري داللة عىل أمهيته،

وإشارة إىل ثقل املسؤولية عنه؛ وهلذا أكدت التعاليم اإلسالمية عىل وجوب

استثامر اإلنسان لفرتة شبابه ،وعربت عنه باالغتنام؛ فذلك االستثامر هو:
(غنيمة) كبرية وعظيمة ،يقول رسول اهلل( :Fيا أبا ذر اغتنم مخس ًا قبل مخس:

شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل

شغلك ،وحياتك قبل موتك)(.(2

ومن هنا أكدت الرسالة اإلسالمية عىل وجوب تربية الشباب واالعتناء
ألنم مؤهلون لتقبل التعليم أكثر من
هبم وبنائهم بنا ًء فكري ًا وروحي ًا وخلقي ًا؛ َّ

غريهم فهم أرق أفئدة ،وأزكى نفس ًا ،وأعىل مهة.
( (1األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.93

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،1ص.114
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وهلذا اهتم الترشيع اإلسالمي برشية الشباب ملا متثله من وسط إنساين

وصالحها ،ألنم
تطو ُر األمم
ُ
تطوره وقدراته وصالحه ّ
واسع يتوقف عىل ّ
متد األمة باحلركة والنشاط واألمل الكبري يف
القوة الفاعلة والطاقة الكبرية التي ّ
تط ّلعاهتا وطموحها نحو املستقبل.
وألن هذه املرحلة يف حياة اإلنسان تعترب أهم املراحل فهي حتدد املستقبل

الفكري والعميل أو تساهم مسامهة كبرية يف حتديده ملا متلكه هذه املرحلة من
طاقات وطموحات متفجرة ،وهلذه املرحلة آداب مهمة وهي:

 .1اللتزام بتحديد الرمز والمدوة :إن مما يميز مرحلة الشباب هو ميل
هذه الرشية إىل تقليد الشخصيات املميزة واملشهورة يف املجتمع ،سعي ًا منهم

لتحصيل الظهور والسمعة يف أوساط جمتمعهم ،وحماولتهم التشبه به يف حركاته

وسكناته ويف مالبسه ومظهره ،وهذه من املميزات املهمة ،وهي سالح ذو حدين،
إذ إنّ ترك الشاب من غري توجيه من هذه الناحية وعدم تعيني من يكون مؤه ً
ال
لكي يكون قدوة له يف حياته ،يرتسم خطاه ،ويسري عىل منهجه وهديه ،ويطمح
ألن يكون مثلهُ ،ينذر بخطر تقليد من ليس أه ً
ال للتقليد وذلك باختالل موازين
االختيار لديه التي عىل أساسها خيتار القدوة الصاحلة ،والتي من أمهها أن تكون
القدوة تتحىل بصفات يبها اهلل عز وجل ،وتتمتع باألخالق احلميدة ،والفكر
السديد ،واإليامن الكامل املثمر ،وهل نجد خري ًا من رسول اهلل Fووصيه

عيل Aوابنة نبيه فاطمة Dوأبناء عيل وفاطمة Bاحلسن واحلسنيC
واألئمة األطهار Bليكونوا قدوة لنا وألبنائنا.

فيجب علينا أن نحبب أهل البيت Bألبنائنا ،بذكر أخالقهم وصفاهتم

وأعامهلم ،ليكونوا قدوة هلم.
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 .2طلب العلم :قد ورد احلث عىل التفقه متواص ً
ال وبصيغة الوجوب
مرة ،وبالتهديد أخرى ،وبالرتغيب ثالثة ،فإن العلم يف مرحلة الشباب أكثر نفع ًا

وأكثر رضورة وإلزام ًا ،ملا يف الشاب من النقاء والصفاء والقابلية لتلقّي وأخذ
املعلومات واالستفادة منها ،قال رسول اهلل( :Fمن أحب أن ينظر إىل عتقاء

اهلل من النار فلينظر إىل املتعلمني ،(1()..وعن أمري املؤمنني Aقال( :إن قلب
احلدث كاألرض اخلالية ،ما ألقي فيها يش إال قبلته)( ،(2وعنه( :Aالعلم يف

الصغر كالنقش يف احلجر)( ،(3وعنه( :Aأيا الناس اعلموا أن كامل الدين

طلب العلم والعمل به ،أال وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب املال)(.(4

وأوىص اإلمام الصادق Aأحد أصحابه( :عليك باألحداث فإنم
أرسع إىل كل خري)( ،(5وعنه( :Aلست أحب أن أرى الشاب منكم إال غادي ًا

ضيع أثم ،وإن
ضيع ،فإن ّ
فرط ّ
فرط ،فإن ّ
يف حالني :عامل ًا أو متعل ًام ،فإن مل يفعل ّ
أثم سكن النار ،والذي بعث حممد ًا باحلق)(.(6
وعن اإلمام الباقر( :Aلو أتيت بشاب من شباب الشيعة ال يتفقه

ألدبته )...ويف رواية أخرى (ال يتفقه يف الدين ألوجعته)(.(7

شبان الشيعة ال يتفقه
وعن اإلمام الرضا( :Aلو وجدت شاب ًا من ّ

( (1منية املريد ،الشيخ زين الدين بن عيل املعروف بالشهيد الثاين :ص.72
( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.200
( (3املصدر السابق :ج ،1ص.224

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،1ص.30

( (5بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،23ص.236
( (6املصدر السابق :ج ،1ص.170
( (7املصدر السابق :ج ،1ص.214

 ........................................170اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

لرضبته رضب ًة بالسيف)(.(1

 .3التعمل ف كل أموره :ألن مرحلة الشباب مرحلة َه َيجان الرغبات
وامليول والعواطف والشهوات فإن التعقل يف توجيه تلك األمور توجيه ًا
أمر مطلوب جد ًا يف تلك املرحلة ،قال اإلمام الصادقَ ( :Aمن َم َلك
صحيح ًا ٌ

نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا ريض َح َّرم اهلل جسده
َ

عىل النار)(.(2

والعبادة هي أفضل وسيلة يمكنها أن تروض العواطف وامليول
﴿و َأ َّما َم ْن َخ َ
اف
والشهوات وأفضل ألوان العبادة هو جهاد النفس ،قال تعاىلَ :
ِ
ال َوى* َفإِ َّن ْ َ
س َع ِن ْ َ
ال َّن َة ِه َا ْالَ ْأ َوى﴾(.(3
َم َما َم َر ِّبه َو َ َنى ال َّن ْف َ
قال الرسول األكرم( :Fإن اهلل تعاىل يباهي بالشاب العابد املالئكة

ويقول :انظروا إىل عبدي ترك شهوته من اجيل)( ،(4وعنه( :Fفضل العابد
ِ
تعبد بعدما كرب سنه ،كفضل املرسلني
تعبد اهلل يف صباه عىل الشيخ الذي َّ
الذي َّ
((5
وأهر َم شبابه
عىل سائر الناس)  ،وعنه( :Fما من شاب َيدَ ُع هلل الدنيا َ
وهلوها َ
صديق ًا)(.(6
يف طاعة اهلل ،إال أعطاه اهلل أجر اثنني وسبعني ّ

البد أن َي َرم يوم ًا ما،
 .4اغتنام فرصة الشباب :ليعلم الشاب أنه ّ
وتضعف قوته ،وتقل حيويته ،فليعترب باآلباء واألمهات واألجداد ،وليصمم
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.346

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.162
( (3سورة النازعات :آية.41-40

( (4كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،15ص.776
( (5املصدر السابق :ج ،15ص.776

( (6بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.84
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عز ّ
وجل ،ألن اهلل يب الشاب املؤمن املطيع
أن يعل قوته ونشاطه يف طاعة اهلل ّ

له ،وإذا عىص اهلل تعاىل بادر بالتوبة قال النبي األعظم( :Fما من يش أحب إىل

اهلل تعاىل من شاب تائب)(.(1

 .5اخت األصدقاء الصالني :اختيار الصديق الصالح الذي يسري يف

طريق اهلداية والطريق املستقيم ،له كل األثر يف سلوك القرين له ،وعىل العكس
متام ًا لو صاحب أهل السوء والفسوق ،قال أمري املؤمنني( :Aإياك ومصاحبة

أهل الفسوق فإن الرايض بفعل قوم كالداخل معهم)(.(2

 .6الهتامم بالزواج البكر :قال رسول اهلل( :Fما من شاب تزوج يف
حداثة ِس ّنه إال َع َّج شيطانه :يا ويله ،يا ويله عصم مني ثلث دينه ،فليتق اهلل العبد
يف الثلث الباقي)( ،(3وعنهَ ( :Fل َركعتان يصليهام متزوج أفضل من صالة رجل

عازب يقوم ليله ويصوم ناره)(.(4

وعن اإلمام الصادق Aأنه قال( :من ترك التزويج خما َف َة الفقر فقد أساء
وجل يقول﴿ :إِن َي ُكونُوا ُف َم َراء ُيغْ نِ ِه ُم ُ
عز ّ
اهلل ِمن َف ْض ِل ِه﴾(.(6(((5
الظن باهلل ،إن اهلل ّ

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،4ص.217

( (2غرر احلكم ،اآلمدي :ص.433

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،100ص.221

( (4من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،3ص.384
( (5سورة النور :آية.32

( (6مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.197

العزوبة كراهيتها وآدابها
من املشاكل املستعصية التي ابتيل هبا العامل اإلسالمي هي عزوف الشباب

معوقات وعادات مفتعلة من غالء املهور
عن الزواج ،وذلك ملا يالقونه عادة من ّ
واملطالبة بام ال يطيقه الشباب خاصة يف بداية حياهتم الزوجية إىل غري ذلك من
التعقيدات ،والتي ال متت بصلة لإلسالم املحمدي األصيل ،بل دعا إىل نبذها،

وأنا خالف ما أراده اإلسالم ،وقد وردت روايات عديدة عن رسول اهللF

احلث
وأهل بيته األطهار...( :Bاملرأة فشؤمها غالء مهرها)( ،(1بل ورد
ّ
أصبحهن وجه ًا
عىل الزواج وتقليل املهور ،حيث قال( :Fأفضل نساء أمتي
ّ

هن مهر ًا)( ،(2كل ذلك تسهي ً
ال ألمر الزواج ومساعدة لبناء النواة األوىل يف
وأق ّل ّ
املجتمع ،أال وهي األرسة.

ألنا تؤدي إىل خـــلق االضطراب
وقد حكم اإلسالم بكراهية العزوبة؛ ّ

العقيل والنفيس والسلوكي ،الناجم عن كبت الرغبات ،وقمع املشاعر ،وتعطيل
سيام احلاجة إىل اإلشباع العاطفي واجلنيس،
احلاجات األساسية يف اإلنسانّ ،

والعزوبة تعطيل لس ّنـة من سنن رسول اهلل Fالذي قال( :من سنتي التزويج،

فمن رغب عن سنتي فليس مني)(.(3

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.303
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.324

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،14ص.152
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وقال( :Fإنّ أراذل موتاكم العزاب)( ،(1ويف رواية( :رشار موتاكم

العزاب)( .(2وروي فيام معناه أن البنات مثل الثمر إذا نضج ومل يقطف فسد.

وقد أثبت الواقع أن العزاب أكثر عرض ًة لالنحراف من املتزوجني،
ُ
يقيده
فاملتزوج إضافة إىل إشباع حاجاته األساسية ،فإنّ ارتباطه بزوجة وأرسة ّ
بقيود متنعه عن كثري من املامرسات السلبية ،حفاظ ًا عىل سمعة ُأرسته وسالمتها،
مما يعله أكثر صالح ًا وأدا ًء ملسؤوليته الفردية واالجتامعية.
وتزداد الكراهية حينام يعزب اإلنسان عن الزواج خمافة الفقر ،قال اإلمام

جعفر الصادق( :Aمن ترك التزويج خمافة الفقر فقد أساء الظن باهلل) ،إن اهلل
وجل يقول﴿ :إِ ْن َي ُكونُوا ُف َم َر َاء ُيغْ نِ ِه ُم ُ
ّ
اهلل ِم ْن َف ْض ِل ِه﴾(.(4(((3
عز
ّ
إن الطريق إىل الوقاية من االنحراف هو الزواج ولكن من مل يستطع
ين ل َ ِ
يدُ ونَ نِ َكاح ًا
﴿و ْل َي ْس َت ْع ِف ْف ا َّل ِذ َ
الزواج لسبب ما فعليه بالصرب قال تعاىلَ :
َح َّتى ُيغْ نِ َي ُه ُم ُ
اهلل ِم ْن َف ْض ِل ِه﴾(.(5
والعفة هي الصرب واالمتناع عن الوقوع يف احلرام عند ظهور الشهوة،

فقد روي عن اإلمام الباقر Aأنه قال( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من عفة بطن

وفرج)(.(6

( (1من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،3ص.384

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،100ص.220
( (3سورة النور :آية.32

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.331
( (5سورة النور :آية.33

( (6الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.79
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ومن احللول الوقتية التي س ّنها رسول اهلل Fللتخفيف من وطأة
العزوبية أنْ َأ َم َر الشباب أمر ًا ارشادي ًا بااللتجاء إىل الصوم ،فقال( :Fيا معرش
أغض للبرص ،وأحصن للفرج،
الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج ،فإنه ّ
فلي ُص ْم  ،فإن الصوم له وجاء)(.(1
ومن مل يستطع َ

هذا احلديث يعل الصوم يف مقابل الزواج كأحد الوسائل الرادعة

جلميع أسباب االنحراف وتأثرياهتا السلبية .فبالصوم يستطيع الشاب أن يذب
غرائزه ،وخيفــف من تأثرياهتا السلبية ،النفسية والعاطفية والسلوكية دون قمع

أو كبت ،إضافة إىل إدامة العالقة مع اهلل تعاىل التي متنعه من كثري من ألوان
االنحراف واالنزالق النفيس والسلوكي ،وبالزواج أيض ًا يستطيع أن يقق عني
اآلثار املتمثلة بتهذيب السلوك ومقاومة أسباب االنحراف.

وهناك جمموعة من اآلداب التي ينبغي للشاب املؤمن التحيل هبا وهي

كالتايل:

 .1عدم النظرة الحرمة :قال رسول اهلل( :Fما من مسلم ينظر امرأة

أول رمقة ثم يغض برصه إال أحدث اهلل تعاىل له عبادة يد حالوهتا يف قلبه)(.(2
وقـال اإلمام الصادق( :Aالنظرة سهم من سهام إبليس مسموم ،وكم

من نظرة أورثت حرسة طويلة)(.(3

 .2عدم رؤية الشاهد الحرمة :فمن أخطر أعداء العفة املناظر اجلنسية

املعروضة من خالل الصور واملجالت والكتب والتلفزيون واإلنرتنت والسينام
( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،14ص.153

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،5ص.327

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.559
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وغريها ،وهي هتدد كل إنسان -مهام بلغ عمره -باالنحراف والضياع يف الدنيا

واآلخرة ،فقد روي عن النبي األعظم Fأنه قال( :من مال عينه من حرام مال

اهلل عينه يوم القيامة من النار إال أن يتوب ويرجع)(.(1

 .3عدم الستامع إىل الغناء :حرم اهلل تعاىل الغناء ،ومن آثاره الشيطانية

أنه يؤدي باإلنسان إىل ارتكاب واحدة من أكرب الذنوب واخلطايا وهو الزنى،

جاء عن النبي Fأنه قال( :الغناء رقية الزنى)( ،(2أي أن الغناء وسيلة للوقوع

يف الزنى.

 .4استغالل وقت الفراغ بالي :فعىل اإلنسان أن يمأل أوقات فراغه
بام هو مفيد للدنيا واآلخرة ،بالقراءة والكتابة وممارسة الرياضة وتع ّلم امل ِ َهن
ِ
واحلرف ،ومساعدة اآلخرين ،واملشاركة يف األعامل اخلريية ،وما شابه ذلك،
وأن يذر من أوقات الفراغ ،فإن بعض ًا من األفكار السيئة واألعامل املحرمة تتم

بسبب الفراغ .وروي عن اإلمام عيل بن أيب طالب Aأنه قال( :القلب الفارغ

يبحث عن السوء)(.(3

ما ينما العفة:
 .1اإليامن باهلل واليوم اآلخر :فعن اإلمام الرضا Aانه قال( :إن من مل
عز ّ
وجل مل يتنب معاصيه ومل ينته عن ارتكاب الكبائر ،ومل يراقب أحدا
يقر باهلل ّ
ّ
ّ
ويستلذ من الفساد والظلم)(.(4
فيام يشتهى
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،101ص.32

( (2مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،13ص.214

( (3رشح نج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،20ص.303
( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،3ص.10
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 .2الياء :روي عن أمري املؤمنني Aأنه قال( :سبب العفة احلياء)(.(1

وعنه( :Aاحلياء يصد عن فعل القبيح)(.(2

ور َق ُّط)(.(3
 .3الغية :قال أمري املؤمننيَ ( :Aما زَ نَى َغ ُي ٌ

 .4الستعانة باهلل عز وجل :ورد عن اإلمام السجاد Aيف دعائه( :إهلي
وأعصيكُ ،
َ
وأغضبك هبا
وجعلت يل فيه آالت أطيعك هبا
خلقت يل جس ًام
َ
َ
ُ
وجعلت يل من نفيس داعية إىل الشهوات ،واسكنتني دار ًا قد ُملئت
وأرضيك،
َ

قلت يل :انزجر ،فبك أنزجر ،وبك أعتصم ،وبك أستجري وبك
من اآلفات ،ثم َ
ِ
وأستوفقُ ك ملا يرضيك)(.(4
أحرتز

( (1غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،257ح.5444
( (2املصدر السابق :ص ،57ح.5454

( (3نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.529

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،91ص.107

حقوق الوالدين
لت الرشيعة اإلسالمية املقدسة لرب الوالدين واإلحسان إليهام ،اهتامم ًا
أو ْ
ْ

بليغ ًا ملا هلام من الفضل الكبري عىل األوالد ،فهام سبب وجودهم ،وعامد حياهتم،
وقوام فضلهم ،ونجاحهم يف احلياة .وقد جهد الوالدان ما استطاعا يف رعاية
فاضطلعت
أشد املتاعب واملشاق،
أبنائهام مادي ًا ومعنوي ًا ،وحتمال يف سبيلهم َّ
ْ

األم بأعباء احلمل ،وعناء الوضع ،ومشقة اإلرضاع ،وجهد الرتبية واملداراة.
ّ

واضطلع األب بأعباء اجلهاد ،والسعي يف توفري وسائل العيش ألبنائه،

وتثقيفهم وتأديبهم ،وإعدادهم للحياة السعيدة اهلانئة ،وقد حتمل األبوان تلك
اجلهود الكبرية ،فرحني مغتبطني ،ال يريدان من أوالدمها ثناء ًا وال أجر ًا.

من أجل ذلك كان فضل الوالدين عىل الولد عظي ًام ،وحقهام جسي ًام ،سام
عىل كل فضل وحق بعد فضل ّ
ّ
وجل وحقه.
عز
اهلل ّ
وهذا ي ّتم عىل األبناء النبالء أن يقدروا فضل آبائهم وعظيم إحسانم،

فيجازونم بام يستحقونه من حسن الوفاء ،ومجيل التوقري واإلجالل ،ولطف
الرب واإلحسان ،وسمو الرعاية والتكريم ،أدبي ًا ومادي ًا.

أنظر كيف يعظم القرآن الكريم شأن األبوين ،ويض عىل إجالهلام
﴿و َو َّص ْي َنا ْ ِ
نسانَ بِ َوالِدَ ْي ِه
ومصاحبتهام بالرب واملعروف ،حيث قال عزوجلَ :
اإل َ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْه ًنا َع َىل َو ْه ٍن َو ِف َصا ُل ُه ِف َعا َم ْ ِ
ي*
ََ
ني َأ ِن اشْ ُك ْر ِل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّل ْالَ ِص ُ
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ُرش َك ِب َما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َف َال ت ُِطع ُه َام َو َص ِ
اهدَ َ
اك َعىل َأن ت ْ ِ
الدن َْيا
اح ْب ُه َام ِف ُّ
َوإِن َج َ
ْ
ٌ
ْ َ
َم ْع ُرو ًفا﴾(.(1

﴿و َق َىض َر ُّب َك َأ َّل ت َْع ُبدُ و ْا إِ َّل إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا إِ َّما َي ْب ُلغَ َّن
وقال تعاىلَ :
مها َف َ
مها َأ ْو ِك َ
ال ت َُمل َّ ُل َمآ ُأ ٍّف َو َل َت ْن َه ْر ُ َ
ال ُ َ
ب َأ َحدُ ُ َ
مها َو ُقل َّ ُل َام َق ْو ًل َك ِر ًيام*
ِعندَ َك ا ْل ِك َ َ
اح ُّ ِ
مح ُه َام َك َام َر َّب َي ِ
يا﴾(.(2
اخ ِف ْ
َو ْ
الر ْ َ
مح ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َ ْ
ض َ ُل َام َج َن َ
ان َص ِغ ً
الذ ِّل م َن َّ
أعربت هاتان اآليتان عن فضل الوالدين ومقامهام الرفيع ،ورضورة
فقد
ْ

والرب واإلحسان الالئقني هبام ،فأمرت اآلية األوىل
مكافأهتام بالشكر اجلزيل،
ّ
بشكرمها بعد شكر ّ
اهلل تعاىل ،وقرنت الثانية اإلحسان إليهام بعبادته عز وجل،
وهذا غاية التعزيز والتكريم.

وعىل هدي القرآن تواترت أحاديث أهل البيت Bفقد ورد عن قال
ّ
وجل ألحد فيهن رخصة :أداء
عز
اإلمام الباقر Aأنه قال( :ثالث مل يعل اهلل ّ

برين كانا
األمانة إىل الرب والفاجر ،والوفاء بالعهد للرب والفاجر ،وبر الوالدين ّ
أو فاجرين)(.(3

وقال اإلمام الصادق( :Aإن رجال أتى النبي Fفقال :يا رسول اهلل
أوصني فقال :ال ترشك باهلل شيئ ًا وإن حرقت بالنار وعذبت إال وقلبك مطمئن
باإليامن ،ووالديك فأطعهام وبرمها ،حيني كانا أو ميتني ،وإن أمراك أن خترج من
أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من اإليامن)(.(4

( (1سورة لقامن :آية.15-14

( (2سورة اإلرساء :آية.24-23

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.162
( (4املصدر السابق :ج ،2ص.158
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وعن إبراهيم بن شعيب قال :قلت أليب عبد اهلل :Aإن أيب قد كرب جد ًا

وضعف ،فنحن نحمله إذا أراد احلاجة؟ فقال( :Aإن استطعت أن تيل ذلك
منه فافعل ،ولقّمه بيدك ،فإنّه ج ّنة لك غد ًا)(.(1

وليس الرب مقصور ًا عىل حياة الوالدين فحسب ،بل هو رضوري يف

حياهتام وبعد وفاهتام ،النقطاعهام عن الدنيا وشدة احتياجهام إىل الرب واإلحسان،
من أجل ذلك فقد حرضت وصايا أهل البيت Bعىل ّبر الوالدين بعد
وفاهتام ،وأكدت عليه وذلك بقضاء ديونام املالية أو العبادية ،وإسداء اخلريات
واملربات إليهام ،واالستغفار هلام ،والرتحم عليهام ،واعتربت إمهال ذلك رضب ًا

بار ًا بوالديه يف حياهتام ،ثم
من العقوق ،قال اإلمام الباقر( :Aإن العبد ليكون ّ
يموتان فال يقيض عنهام الدين ،وال يستغفر هلام ،فيكتبه اهلل عا ّق ًا ،وانه ليكون يف
بار ًا)(.(2
حياهتام غري ٍّ
بار هبام ،فإذا ماتا قىض عنهام الدين واستغفر هلام فيكتبه اهلل ّ
وعن اإلمام الصادق عن أبيه عن آبائه Bقال :قال رسول اهلل:F

(سيد األبرار يوم القيامة ،رجل ّبر والديه بعد موهتام)(.(3

وأخريا بعد بيان ما للوالدين من الفضل والتكريم نرشدك إىل بعض ما

ينبغي من اآلداب والسنن فنقول:

 .1استحباب اإلكثار من النظر إىل الوالدين :قال رسول اهلل( :Fما ولدٌ
ٍ
بار نظر يف كل يوم إىل أبويه برمحة إال كان له ّ
نظرة حجة مربورة) قالوا :يا
بكل
ٌ

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.162

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،18ص.372

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.86
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رسول اهلل وإن نظر يف كل يوم مائة نظرة؟ قال( :نعم ،اهلل أكثر وأطيب)(.(1

وعن اإلمام موسى بن جعفر ،عن آبائه Bقال :قال رسول اهلل:F
حب ًا هلام عبادة)(.(2
(نظر الولد إىل والديه ّ
يسم َي والده باسمه ،وال يميش أمامه ،وال يلس قبله ،عن أيب
 .2أن ال ّ

احلسن موسى بن جعفر Cقال( :سأل رجل رسول اهلل Fما حق الوالد عىل

ولده؟ قال :ال يسميه باسمه ،وال يميش بني يديه ،وال يلس قبله وال يستسب

له  -أي ال يفعل ما يصري سببا لسب الناس له كأن يسبهم أو آباءهم وقد يسب
الناس والد من يفعل فعال شنيع ًا قبيح ًا.(3()-
وعن اإلمام الباقر :Aأنه قال( :إن أيب نظر إىل رجل ومعه ابنه يميش
واالبن متكئ عىل ذراع األب ،قال :فام ك ّلمه أيب Aمقتا له حتى فارق الدنيا)(.(4

 .3أن ال ّ
يمل منهام وال يتكاسل يف خدمتهام :قال أبو عبد اهلل الصادق:A

فرس أبويك)(.(5
(وإن أحببت أن يزيد اهلل يف عمرك ّ

 .4ثواب بر األم أعظم :جاء رجل إىل النبي Fفقال( :يا رسول اهلل من

أبر؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم

من؟ قال :أباك)(.(6

( (1األمايل ،الشيخ الطويس :ص.308

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.80
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.158
( (4املصدر السابق :ج ،2ص.349

( (5بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.81
( (6الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.159
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 .5أن يتذ ّلل هلام ويتواضع هلام ويشكرمها ،وليعلم أن والداه هم أصله

ولوالمها مل يكن.

 .6خماطبتهام بصوت لطيف حسن مجيل ،وينفذ ما يريدون منه قبل أن

يطلبوه ويتحمل ما يقولون له ألنم يريدون اخلري له ،ويدعوا هلام ويطلب من
اهلل أن يرمحهام كام ربياه صغري ًا.

صلة الرحم آدابها وآثارها
دعا اإلسالم إىل األلفة واملحبة بني مجيع الناس وأوصاهم أن يتعارفوا
ويتآلفواّ ،
وشدد عليه يف حق القرآبة املعرب عنها بالرحم.
وأكد عىل ذلك ّ
وأوىص اهلل بصلة األرحام ،ونى عن قطيعتها ،وحذر األرحام من
التدابر والتقاطع ،وليس معنى ذلك أن تصبح القرابة صن ًام يتحكم بعواطف

الناس وعقائدها ،وتتحول األرحام إىل آهلة جترف يف طريقها كل عدل وحق،
ويتحول عىل أساسها الباطل إىل حق واحلق إىل باطل ...بل معناها أن يكون بني
األرحام تواصل وتعاطف وتوا ّد يف اهلل ومن أجل اهلل ...فتتحول هذه الصلة إىل

طهر ونزاهة يتمع فيها األرحام عىل طاعة اهلل وتقواه وال يفصمها وال يزلزهلا
حادث عابر أو قضية تافهة ،ومن هنا كان لألرحام حقوق أشد وأقوى من

نمر عليها ونتدبرها...
حقوق سائر املسلمني يسن بنا أن َّ

َم ْن ُه ْم األرحام؟ وما ها ِصلة الرحم؟

ِ
والر ِحم يف اللغة العربية لفظ يسمى هبا كل من
األرحام مجع كلمة َرحم ْ

له صلة قرابة وارتباط ونسب مع إنسان آخر ،سواء أكانت صلة القرابة من
جهة األم واألب مع ًا كاألخوة واألخوات أو من جانب األم وحدها كاألخوال
واخلاالت وأبنائهم أو األب وحده كاألعامم والعامت وأبنائهم وتشمل صلة

القرابة اجلد واجلدة ،ومن أعظم األرحام األم واألب ،وباختصار األرحام هم
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كل من يكون يف نظر الناس من أقارب اإلنسان بسبب عالقة نسبية سواء من
جهة األب أو األم.

وحينام نتحدث عن صلة الرحم ،ونقول إنا من الواجبات وأن عىل

حث يف القرآن والروايات عىل صلة
اإلنسان أن يصل رمحه ونذكر أن اإلسالم َّ

الرحم نقصد من ذلك إقامة عالقة طيبة وحسنة مع هؤالء األرحام واألقارب
من خالل االهتامم بشؤونم والسؤال عن أحواهلم وزيارهتم ومشاركتهم يف
ومد يد العون إليهم والدعاء إىل اهلل
أحزانم وأفراحهم وتقديم املساعدة هلم ّ

باخلري هلم.

عز ّ
وجل أراد للعالقات بني اإلنسان وأقاربه
واهلدف من ذلك هو أن اهلل ّ

أن تكون مبنية عىل املحبة واملودة والعطف والرمحة ،ال القسوة والكراهية
والبغض والبعد ،لذلك أوصانا الرسول وأهل البيت (صلوات اهلل عليهم
امجعني) بصلة الرحم.

فعن النبي( :Fأويص الشاهد من أمتي ،والغائب منهم ،ومن يف

أصالب الرجال وأرحام النساء إىل يوم القيامة ،أن يصل الرحم وإن كانت منه
عىل مسري سنة فإن ذلك من الدِّ ين) ،وهذا احلديث يقطع أعذار املتع ّللني بالبعد
اهلم واألتعاب.
أو كثرة الشغل أو زيادة ّ

عز ّ
توعد من يقطع رمحه بنزول
كام نالحظ يف نفس الوقت أن اهلل ّ
وجل قد َّ
ين َي ُنم ُضونَ َع ْهدَ
﴿وا َّل ِذ َ
اللعنة عليه وأن جزاءه السكن يف دار جهنم ،قال تعاىلَ :
اهللِ ِم ْن َبع ِد ِمي َث ِ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ ونَ ِف َ
اق ِه َو َيم َْط ُعونَ َما َأ َم َر ُ
األ ْر ِ
ض ُأ ْو َلئِ َك
اهلل بِ ِه َأ ْن ُي َ
ْ
الدا ِر﴾(.(1
وء َّ
َ ُل ُم ال َّل ْع َن ُة َو َ ُل ْم ُس ُ

( (1سورة الرعد:آية.25
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اهلل ا َّل ِذي َت َتس َاء ُلونَ بِ ِه َو َ
﴿وا َّت ُموا َ
األ ْر َحا َم﴾ ،وجاء يف تفسري
وقال تعاىلَ :
َ
هذه اآلية عن مجيل بن دراج قال :سألت أبا عبد اهلل Aعن قول اهلل عزوجل:
اهلل ا َّل ِذي َت َتس َاء ُلونَ بِ ِه َو َ
األ ْر َحا َم إِ َّن َ
﴿وا َّت ُموا َ
اهلل َكانَ َع َل ْي ُك ْم َر ِقيب ًا﴾ ،قال( :هي
َ
َ
أرحام الناس أمر اهلل تبارك وتعاىل بصلتها ّ
وعظمها أال ترى أنه جعلها منه)(.(1
وعن أيب عبد اهلل الصادق Aقال( :إن الرحم مع ّلقة بالعرش تقول:

اللهم صل من وصلني ،واقطع من قطعني ،وهي رحم آل حممد ..إىل أن قال:

ورحم كل ذي رحم)(.(2

وعنه( :Aأول ناطق من اجلوارح يوم القيامة الرحم تقول( :يا رب من

وصلني يف الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ،ومن قطعني يف الدنيا فاقطع اليوم

ما بينك وبينه)(.(3

آثار لصلة الرحم:
ان لصلة الرحم آثار كثرية وعظيمة ،جدير بكل إنسان عاقل أن يتدبرها،

ويكتسبها ،ويبحث عنها ،ويوفرها لنفسه ،فإنا يف متناول يده ،وحتت سلطانه،

وال يستطيع أن يأيت باملعاذير فإنا غري مقبولة عىل اإلطالق ،ومن هذه اآلثار
اإليابية:

أن ف صلة الرحم طاعة هلل وامتثا ًل ألمره :وهذا املعنى هو غاية مطمح
ّ .1

أنظار املؤمنني ،فإنم باستمرار يبحثون عن رضاه ويكون ذلك من أهم عوامل
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.98
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.151

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.534
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إدخال الرسور عليهم والراحة لنفوسهم.

 .2صلة الرحم تزيد ف العمر :ألنا توجب الراحة والرسور وسالمة

الطوية وتزرع األلفة واملحبة ،وهذه أسباب يف إطالة عمر اإلنسان بحسب العادة
مضاف ًا إىل أن اهلل بقدرته العظيمة قد ير ّتب األسباب إلطالة عمر اإلنسان ويعل

أحدها صلة الرحم ،والروايات تؤكد عىل هذا املعنى ،فعن أمري املؤمنني:A
خماطب ًا أحد أصحابه واسمه نوف( :يا نوفِ ،ص ْل رمحك يزيد اهلل يف عمرك)(.(1

وعن اإلمام الصادق( :Aإن الرجل ليصل رمحه ،وقد بقي من عمره
ّ
وجل ثالثني سنة ،ويقطعها ،وقد بقي من عمره
عز
ثالث سنني،
فيصريها اهلل ّ
ّ
ثالثون سنة ،فيصريها اهلل ثالث سنني ،ثم تالَ ﴿ :ي ْم ُحوا ا ُ
هلل َما َيشَ ُاء َو ُي ْثبِ ُت
َو ِع ْندَ ُه ُأ ُّم ا ْل ِك َت ِ
اب﴾)(.(2
تون سكرات الوت وشدائده وتما من ميتة السوء:
ّ .3
أن صلة الرحم ّ
ّ
وجل عنه سكرات املوت
عز
فعن اإلمام الصادق( :Aمن أحب أن خيفف اهلل ّ
فليكن لقرابته وصو ً
ال وبوالديه بار ًا ،فإذا كان كذلك ،هون اهلل عليه سكرات
فقر أبد ًا)؟(.(3
املوت ،ومل يصبه يف حياته ٌ

وعن اإلمام اهلادي( :Aفيام ك ّلم اهلل تعاىل به موسى Aقال موسى:

إهلي فام جزاء من وصل رمحه؟ قال :يا موسى ،أنسئ له أجله ،وأهون عليه

سكرات املوت)(.(4

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص.383

( (2املصدر السابق :ج ،71ص.93
( (3املصدر السابق :ج ،71ص.66

( (4األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.276
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أن صلة الرحم تنفا الفمر :فعن رسول اهلل Fأنه قال( :صلة الرحم
ّ .4

تزيد يف العمر ،وتنفي الفقر)(.(1

أن صلة الرحم تزيد ف الرزق :فعن النبي األكرم Fأنه قال( :من
ّ .5

رسه أن ُيبسط له يف رزقه ،و ُينسأ له يف أجله ،فليصل رمحه.(2()...
ّ

تعمر
ّ .6
أن صلة األرحام ّ
تعمر الديار :عن رسول اهلل( :Fصلة الرحم ّ

الديار ،وتزيد يف األعامر ،وإن كان أهلها غري أخيار)(.(3

صلة الرحم وإن كان قاطع ًا لا:
وأفضل صلة الرحم وأعظمها إذا كان الرحم قاطع ًا هلا ،فإن صلتها حينئذ

تكون خالصة لوجة اهلل تعاىل ،صافية من مجيع شوائب الرياء والتعصب لألهل
واألقارب ،فإن يف حالة الرضا والوفاق تتدخل املصالح واملنافع والقرابة ،ولكن
إذا كان رمحك قاطع ًا لك تستطيع أن تصله ،وبعملك هذا خترجه من عدائه

لتضمه إىل جانبك يف حب ورىض ،بل اإلسالم يفرض عليك عدم مقاطعة
أرحامك ،وإن كانوا كادوك ونصبوا لك العداوة وحاولوا األرضار بك.

قال اإلمام الصادق( :Aإنّ رج ً
النبي Fفقال :يا رسول اهلل إن
ال أتى ّ
أهل بيتي أبوا ّإال تو ّثب ًا ع ّ
يل وقطيعة يل فأرفضهم؟ قال :إذ ًا يرفضكم اهلل مجيع ًا.
عمن
قال :فكيف أصنع؟ قال :تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو ّ

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.88
( (2اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.32

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.94
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ّ
وجل ظهري)(.(1
عز
ظلمك ،فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من اهلل ّ
وقال رسول اهلل( :Fال تقطع رمحك وإن قطعك)(.(2

استحباب اإلنفاق عىل الرحم:
وإذا كان للمسلم أرحام يستحب له أن ينفق عليهم ،وخصوص ًا إذا

كانوا من النساء الاليت يتجن إىل إعالة ،فإن النفقة عليهن أفضل من النفقة عىل
اآلخرين ،وكذلك الصدقة عىل األرحام أفضل من الصدقة عىل غريهم .حتى

خيص هبا أرحامه الفقراء،
احلقوق الرشعية إذا توفرت عند أحد يستحب أن َّ

ويقدمهم عىل غريهم من الفقراء ،فعن أيب عبد اهلل الصادق Aأنه قال( :من
عال ابنتني ،أو أختني ،أو عمتني ،أو خالتني ،حجبتاه من النار بإذن اهلل)(.(3

(سئل رسول اهلل Fأي صدقة أفضل؟ فقال :عىل ذي
وعنه Aقالُ :

الرحم الكاشح)(.(4

صل رمحك ولو بالسالم:
وإذا أعوزك املال ،ومل تسعفك ذات يدك أن تبسطها إىل أرحامك،

ومتدهم بام أعطاك اهلل من فضله ،فال تبخل عليهم بام تقدر عليه من الزيارة
ّ

هلم ،والرتدد عليهم ،وال أقل من السالم عليهم ،فإن صلتهم هبذا القدر القليل
يطيب قلوهبم ،ويرقق مشاعرهم ،ويزرع احلب والثقة يف نفوسهم ،وهذا القدر

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.538
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.347

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.527

( (4من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.68
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ينمو ويربو ويعطي أفضل الثامر ،فعن النبي األكرمِ :F
(ص ُلوا أرحامكم ولو

بسالم)(.(1

قال أمري املؤمننيِ :A
(ص ُلوا أرحامكم ولو بالتسليم ،يقول اهلل تبارك
اهلل ا َّل ِذي َت َتس َاء ُلونَ بِ ِه َو َ
األ ْر َحا َم إِ َّن َ
﴿وا َّت ُموا َ
اهلل َكانَ َع َل ْي ُك ْم َر ِقيب ًا﴾)(.(2
وتعاىلَ :
َ

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.85
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.155

آداب التعامل بني الزوجني
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأ ُنف ِس ُك ْم َأزْ َواج ًا لِ َت ْس ُك ُنوا
قال اهلل تعاىلَ :
مح ًة إِ َّن ِف َذلِ َك آل َي ٍ
ات لِ َم ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ ﴾(.(1
إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْ َ

بالعودة إىل القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن الترشيعات املتعلقة

بالعالقة الزوجية هلا حظوة بني باقي الترشيعات ،وذلك ألنا رضورة اجتامعية
يرص اإلسالم عىل سالمتها وتوازنا واستقرارها وألن يف ذلك حفظا لإلنسان
واملجتمع.

إن االستقرار األرسي الضامن لسعادة األب واألم واألبناء يعد عام ً
ال

مه ًام يف استقرار املجتمع ،فاألرسة خاضعة للتفاعل بني أفرادها ،فإما أن يكون
هذا التفاعل إيابي ًا فتتقدم األرسة وتنتج أبناء صاحلني ،وإما أن يكون هذا
التفاعل سلبي ًا فتصبح أرسة مريضة هتدد استقرار املجتمع اآلمن بإنتاجها.

فالفرد الذي ال ينعم باالستقرار يف احلياة الزوجية واألرسية ال يستطيع أن

يعيش حياة مستقرة يف عالقاته االجتامعية ،حيث إنه مل يتذوق حالوة االستقرار

األرسي خاصة إذا كانت بداخله معركة وقلق واضطراب ،ومن هنا كان اهتامم
اإلسالم منذ اللحظة األوىل للقاء الزوجني بوضع الضامنات الكفيلة لتحقيق
استقرار العالقة الزوجية.

( (1سورة الروم :آية.21
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ويف هذا املقام نذكر أهم اآلداب واألسس التي دعا إليها اإلسالم من

أجل ضامن سالمة العالقة الزوجية واستقرارها ،والتي تسهم يف بناء رصح
األمة ،وحتقق االستخالف الرباين يف األرض ،كام يأيت:

آداب تعامل الزوجة مل زوجها:
أو ًل -إظهار الودة له ف أقوالا وأفعالا :يف احلديث عن اإلمام الصادقA

أنه قال( :جاء رجل إىل رسول اهلل Fفقال :إن يل زوجة إذا دخلت تلقتني ،وإذا
يمك؟ إن كنت هتتم لرزقك فقد
شيعتني ،وإذا رأتني مهموم ًا قالت :ما ّ
خرجت ّ

تكفل به غريك ،وإن كنت هتتم بأمر آخرتك فزادك اهلل مه ًا ،فقال رسول اهلل:F
برشها باجلنة وقل هلاِ :
إنك عاملة من ّ
عامل اهلل ولك يف كل يوم أجر سبعني
ّ
شهيد ًا)(.(1

التجمل له ،وإظهار اليئة السنة :وفيام ورد ...( :ال غنى بالزوجة
ثاني ًا-
ّ

وهن :صيانة نفسها عن كل
فيام بينها وبني زوجها املوافق هلا عن ثالث خصالّ ،

دنس حتى يطمئن قلبه هبا يف حال املحبوب واملكروه ،وحياطته( (2ليكون ذلك
عاطف ًا عليها عند ز ّلة تكون منها ،وإظهار العشق له باخلالبة( ،(3واهليئة احلسنة

هلا يف عينه)( ،(4ويستحب هلا أن تستعمل احل ّناء لرأسها ويدها (عىل أن ال تُظهر
زينتها للرجل األجنبي).

(أيام
ثالث ًا -معاونته ف الدين والعبادة :يف احلديث عن النبي األكرمّ :F

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.215
( (2حاطه حياط ًة :حفظه وتعهده.
( (3أي بالقول الطيب.

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.237
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امرأة أعانت زوجها عىل احلج واجلهاد أو طلب العلم أعطاها اهلل من الثواب ما

يعطي امرأة أيوب.(1( A

(أيام امرأة رفعت من بيت
رابع ًا -خدمة زوجها :جاء عن النبيّ :F
زوجها شيئ ًا من موضع إىل موضع تريد به صالح ًا إال نظر اهلل إليها ومن نظر

اهلل إليه مل ّ
يعذبه)(.(2

(أيام امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق اهلل
وعن اإلمام الباقرّ :A

عنها سبعة أبواب النار وفتح هلا ثامنية أبواب اجلنة تدخل من ّأيا شاءت)(.(3
التبعل)(.(4
وعن اإلمام الكاظم( :Aجهاد املرأة حسن ّ

ويف احلديث( :ما من امرأة تسقي زوجها رشبة من ماء إال كان خري ًا هلا

من عبادة سنة صيام نارها وقيام ليلها)(.(5

(أيام امرأة آذت
خامس ًا -عدم أذيته بالمول أو الفعل :عن النبيّ :F
زوجها بلسانا مل يقبل اهلل منها رصف ًا وال عد ً
ال وال حسنة من عملها حتى

ترضيه (حتى يرىض عنها) ،وإن صامت نارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب
ومحلت عىل جياد اخليل يف سبيل اهلل ،وكانت أول من يرد النار ،وكذلك الرجل
إذا كان هلا ظامل ًا)(.(6

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص201

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.451
( (3املصدر السابق :ج ،20ص.172

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.507

( (5وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،14ص.123
( (6األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.515
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وعن اإلمام الصادق( :Aملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه،

وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها وال تؤذيه وتطيعه يف مجيع أحواله)(.(1

وعنه( : Aخري نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها:

يدي يف يدك ال أكتحل بغمض حتى ترىض عني)(.(2

سادس ًا -الصب عىل أذيته وإطاعته :من أسباب احلياة السعيدة بني

الزوجني هو حتمل كل واحد منهم لآلخر والعفو عنه ،فال بد بني الزوجني من

الترسع
حدوث بعض املشاكل التي يمكن حلها باخللق احلسن واحلكمة وعدم ّ

والغضب ،فعن رسول اهلل( :Fمن صربت عىل سوء خلق زوجها أعطاها

(اهلل) مثل ثواب آسيا بنت مزاحم)(.(3

ّ
وجل كتب عىل الرجال اجلهاد وعىل
عز
وعن اإلمام الباقر( :Aإن اهلل ّ

النساء اجلهاد ،فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل يف سبيل اهلل ،وجهاد

املرأة أن تصرب عىل ما ترى من أذى زوجها وغريته)(.(4

وقال رسول اهلل( :Fإذا ص ّلت املرأة مخسها ،وصامت شهرها،

وأحصنت فرجها ،وأطاعت بعلها ،فلتدخل من أي أبواب اجلنة شاءت)(.(5

وعنه( :Fأعظم الناس حق ًا عىل املرأة زوجها ،وأعظم الناس حق ًا عىل

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،100ص.253
( (2مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.200

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،100ص.247
( (4مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.215

( (5املصدر السابق :ص.201
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الرجل أمه)(.(1

وعن اإلمام الباقر( :Aوال شفيع للمرأة أنجح عند رهبا من رضا

زوجها)(.(2

وعن النبي األكرم( :Fلو أمرت أحد ًا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن

تسجد لزوجها)(.(3

(أيام امرأة أدخلت
سابع ًا -عدم تكليفه ما ل يطيق :قال رسول اهللّ :F
عىل زوجها يف أمر النفقة ،وك ّلفته ما ال يطيق ،ال يقبل اهلل منها رصف ًا وال عد ً
ال

إال أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته)(.(4

(أيام امرأة مل ترفق بزوجها ومحلته عىل ما ال يقدر عليه وما ال
وعنهّ :F

يطيق مل تقبل منها حسنه وتلقى اهلل وهو عليها غضبان)(.(5

(أيام امرأة م ّنت عىل زوجها
ثامن ًا -عدم ال ّنة عليه :عن رسول اهللّ :F

تصدقت بذلك املال يف سبيل اهلل ال
بامهلا تقول :إنام تأكل أنت من مايل ،لو أنا ّ
يقبل اهلل منها إال أن يرىض عنها زوجها)(.(6

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.331

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،78ص.345

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،6ص.385

( (4مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.202

( (5من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،4ص.16
( (6مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.202
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آداب تعامل الزوج مل الزوجة:

إن أداء احلق الزوجي لوحده غري ٍ
كاف للوصول إىل أرقى مستويات
ّ
يتحل كل منهام باآلداب اإلسالمية
العالقة الوطيدة بني الطرفني طاملا مل
البيتية ،والعلة يف ذلك أن مراعاة اآلداب يلعب دور ًا هام ًا يف تنمية عوامل
املودة واالستمرار ويثمر يف ش ّتى جماالت احلياة الزوجية ليبلغ هبا أمجل صورة
أعد اهلل تعاىل عىل تلك اآلداب ثواب ًا جزي ً
وحث
ال
ّ
ممكن أن تكون عليها ،وقد ّ
عىل االلتزام هبا ،وذلك من خالل الروايات الواردة عن النبي Fوأهل بيته
األطهار Bوإليك تلك الروايات:

أو ًل -إطعامها بيده :عن النبي( :Fإن الرجل ليؤجر يف رفع اللقمة إىل

يف امرأته)(.(1

ثاني ًا -اللوس معها :عن النبي( :Fجلوس املرء عند عياله أحب إىل

اهلل تعاىل من اعتكاف يف مسجدي هذا)(.(2

ثالث ًا -خدمة البيت معها :ويكفيك شاهد ًا ما جرى يف بيت أمري املؤمنني

عيل وفاطمة Cحيث روي عن عيل Aقوله( :دخل علينا رسول اهللF
وفاطمة Dجالسة عند القدر وأنا أنقّي العدس ،قال :يا أبا احلسن ،قلت:

ّلبيك يا رسول اهلل ،قال :اسمع ،وما أقول إال ما أمر ريب ،ما من رجل يعني
امرأته يف بيتها إال كان له بكل شعرة عىل بدنه ،عبادة سنة صيام نارها وقيام

ليلها ،وأعطاه اهلل من الثواب ما أعطاه اهلل الصابرين ،وداود النبي ويعقوب
وعيسى ،Bيا عيل من كان يف خدمة عياله يف البيت ومل يأنف ،كتب اهلل اسمه

( (1املحجة البيضاء ،الفيض الكاشاين :ج ،3ص.70

( (2تنبيه اخلواطر ونزهو النواظر ،ورام بن أيب فراس املالكي األشرتي :ج ،2ص.122
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يف ديوان الشهداء ،وكتب اهلل له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ،وكتب له بكل

قدم ثواب حجة وعمرة ،وأعطاه اهلل تعاىل بكل عرق يف جسده مدينة يف اجلنة ،يا
عيل ،ساعة يف خدمة البيت ،خري من عبادة ألف سنة ،وألف حج ،وألف عمرة،
وخري من عتق ألف رقبة ،وألف غزوة ،وألف مريض عاده ،وألف مجعة ،وألف
جنازة ،وألف جائع يشبعهم ،وألف عا ٍر يكسوهم ،وألف فرس يوجهه يف

سبيل اهلل ،وخري له من ألف دينار يتصدق هبا عىل املساكني ،وخري له من أن يقرأ
التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان ،ومن ألف أسري اشرتاها فأعتقها ،وخري له

من ألف بدنة يعطي للمساكني ،وال خيرج من الدنيا حتى يرى مكانه من اجلنة.

يا عيل ،من مل يأنف من خدمة العيال دخل اجلنة بغري حساب ،يا عيل

خدمة العيال كفارة للكبائر ،ويطفئ غضب الرب ،ومهور حور العني ،ويزيد

يف احلسنات والدرجات ،يا عيل ،ال خيدم العيال إال صديق أو شهيد أو رجل
يريد اهلل به خري الدنيا واآلخرة)(.(1

رابع ًا -الصب عىل سوء خلمها :يف احلديث( :من صرب عىل سوء خلق

امرأته واحتسبه أعطاه اهلل تعاىل بكل يوم وليلة يصرب عليها من الثواب ما أعطى
أيوب Aعىل بالئه وكان عليها من الوزر يف كل يوم وليلة مثل رمل عالج)(.(2

خامس ًا -أن يوسل عليها ف النفمة ما دام قادر ًا لكن ال يبلغ حد اإلرساف:

يقول اإلمام زين العابدين( :Aإن أرضاكم عند اهلل أسبغكم عىل عياله)(.(3

سادس ًا -التجاوز عن عثراتا :من املمكن أن ختطئ املرأة كام الرجل فال

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،13ص.42

( (2ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.339

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،78ص.136
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يكون ذلك مدعاة للعنف معها ،وإحلاق األذية هبا ،بل عىل العكس متام ًا فليكن

ملا هو أقرب للتقوى من العفو والرمحة ،وإقالة العثرة ،فقد ورد عن إسحاق بن

عامر قال :قلت أليب عبد اهلل :Aما حق املرأة عىل زوجها الذي إذا فعله كان
حمسن ًا؟ قال :يشبعها ويكسوها ،وإن جهلت غفر هلا( ،(1وإال فإن الوقوف عند
كل صغرية ال يمكن أن تستمر معه احلياة الزوجية أو تستقر به العرشة ،خصوص ًا
مع التوصية الواردة يف حقّها حيث قال رسول اهلل( :Fأوصاين جربئيلA

باملرأة حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة ّبينة)(.(2
سابع ًا -استاملة قلبها :وهي تتم بأمور:

التجمل هلا وابداء اهليئة احلسنة يف عينها حيث يؤكد اإلسالم عىل
أو ًل:
ّ

التنظيف واألناقة وتزين الزوج لزوجته بام يتناسب معها وعىل ما ترضاه كام

أن عليها ذلك يف قباله ،فعن احلسن بن جهم أنه قال :رأيت أبا احلسنA

اختضب فقلت :جعلت فداك اختضبت؟ فقال( :Aنعم إن التهيئة مما يزيد
أيرسك
يف عفة النساء ،ولقد ترك النساء الع ّفة برتك أزواجهن التهيئة ثم قالّ :

أن تراها عىل ما تراك عليه إذا كنت عىل غري هتيئة؟ قلت :ال قال :فهو ذاك)(.(3
ثاني ًا :التوسعة عليها بالنفقة.

ثالث ًا :املعارشة اجلميلة ،ورد عن اإلمام الصادق Aقوله( :ال غنى

بالزوج عن ثالثة أشياء فيام بينه وبني زوجته ،وهي :املوافقة ليجتلب هبا
موافقتها وحمبتها وهواها ،وحسن خلقه معها ،واستعامله استاملة قلبها باهليئة

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.510

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.121
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.567
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احلسنة يف عينها وتوسعته عليها)( ،(1واحلديث جامع لألمور الثالثة.

رابع ًا :خطاب املو ّدة حيث يقول النبي( :Fقول الرجل للمرأة إين
أحبك ال يذهب من قلبها أبد ًا)(.(2
ّ
وباإلمكان يف ختام تعداد هذه احلقوق أن نضع ميزان ًا توزن به الشخصية

املؤمنة عرب أدائها للحقوق املفروضة أو التقصري هبا وباخلصوص مع االلتفات

إىل قول رسول اهلل( :Fأال خريكم خريكم لنسائه وأنا خريكم لنسائي)(.(3
ويف رواية أخرى( :خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل)(.(4

( (1مستدرك سفينة البحار ،الشيخ النامزي :ج ،4ص.343
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.569

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،20ص.171
( (4املصدر السابق :ج ،20ص.171

آداب التعامل مع األبناء
إن اهلل تعاىل كام أوجب حق الوالدين عىل املولودين كذلك أوجب حق

األوالد عىل الوالدين وأوىص كل واحد منهام باآلخر رمحة منه وحكمة ،قال
هلل ِيف َأو ِ
تعاىل يف سورة النساءُ ( :ي ِ
يك ْم ا ُ
وص ُ
الد ُك ْم)( ،(1وقال رسول اهلل:F
ْ
((2
فرسه كان
(ريح الولد من ريح اجلنة)  .وعنه( :Fإذا نظر الوالد إىل ولده ّ

للوالد عتق نسمة)( ،(3وعنه( :Fأكثروا من قبلة أوالدكم فان لكم بكل قبلة
درجة يف اجلنة مسرية مخسامئة عام)(.(4

ومن الواضح أنّ العالقة بني اآلباء واألبناء هي من أسمى العالقات
ألنا ترتبط بنظرة ٍّ
كل من األب واإلبن إىل اآلخر ،فاألب يرى أنّ
اإلنسانية ّ
ّ

ولده هو قطعة منه كام قال أمري املؤمنني Aيف كالم لولده اإلمام احلسن:A
(وجدتك بعيض بل وجدتك كيل)( ،(5والولد يرى أنّ أباه هو سبب وجوده

يف هذه الدنيا ،ومن هنا فإنّ العالقة التي تربطهام هي عالقة فطرية وتكوينية
موجودة يف أعامق نفس ّ
كل واحد منهام.
( (1سورة النساء :آية.11

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.274

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.80
( (4املصدر السابق :ج ،104 :ص.92

( (5حتف العقول ،ابن شعبة احلراين :ص.68
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يتحمل مسؤولية تربية ولده بام يتوافق
هلذا فرض اإلسالم عىل األب أن
ّ
ٍ
إمهال أو تفريط.
مع األهداف اإلهلية للحياة البرشية ،من دون

وبالرجوع إىل النصوص الرشعية نجد أنّ اإلسالم قد أوجب عىل األب
ٍ
جانب من اجلوانب الدخيلة يف تربية
أي
خصوص ًا وعىل األم أن ال يمال ّ

أوالدهم الرتبية الصحيحة.

(وحق
فقد ورد عن اإلمام زين العابدين Aيف رسالة احلقوق ما ييل:
ّ
ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وأنّك
ولدك أن تعلم أنّه منك ُ
ٌ
مسؤول ّ
ربه عز وجل ،واملعونة عىل
عام و ّليته من حسن األدب ،والداللة عىل ّ

طاعته ،فاعمل يف أمره عمل من يعلم أنّه ُمثاب عىل اإلحسان إليهُ ،معاقب عىل

اإلساءة إليه)(.(1

ومن أروع ما ورد عن اإلمام زين العابدين Aمن التعبري عن عالقة

األم بولدها حيث قال( :Aفرضيت أن تشبع وجتوع هي ،وتكسوك وتعرى،

وترويك وتظمى ،وتظلك وتضحى ،وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم بأرقها،

وكان بطنها لك وعا ًء وحجرها لك حواء ،وثديا لك سقاء ،ونفسها لك وقاء،

حر الدنيا وبردها لك ودونك .فتشكرها عىل قدر ذلك وال تقدر عليه إال
تبارش ّ

بعون اهلل وتوفيقه)(.(2

وإذا أردنا بيان ما يب عىل األبوين من حقوق وواجبات وما ينبغي هلام

فعله مفصال جتاه األبناء نقول ما ييل:

أو ًل :يستحب غسل املولود عند وضعه مع األمن من الرضر ،واألذان

( (1رشح رسالة احلقوق ،حسن القبنجي النجفي :ص.581
( (2املصدر السابق :ص.545
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يف أذنه اليمنى ،واإلقامة يف اليرسى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كام ورد يف
اخلرب.

ثاني ًا :يستحب حتنيكه بامء الفرات وتربة احلسني.A

ثالث ًا :أن يسن اسمه فقد ورد عن جعفر بن حممد ،عن آبائه - Bيف

وصية النبي Fلعيل - Aقال( :يا عيل ،حق الولد عىل والده أن يسن اسمه
وأدبه ،ويضعه موضع ًا صاحل ًا)(.(1

ِ
ِِ َ
وي َِّس َن
اس َمه ُ
عن أمري املؤمننيَ :A
(وح ُّق ا ْل َو َلد َع َىل ا ْل َوالد ،أنْ ُي َِّس َن ْ
َأ َد َبه و ُي َع ِّل َمه ا ْلقُ ْر َ
آن)(.(2
ويف اخلرب :إن أصدق األسامء ما يتضمن العبودية هلل جل شأنه ،وأفضلها

أسامء األنبياء صلوات اهلل عليهم ،وتلحق هبا أسامء األئمة ،Bوعن النبي:F

أنه قال( :من ولد له أربعة أوالد مل يسم أحدهم باسمي فقد جفاين)( ،(3ويكره
أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه حممد ًا ،كام يكره تسميته بأسامء أعداء األئمة
صلوات اهلل عليهم.

رابع ًا :يستحب أن يلق رأس الولد يوم السابع ،وأن يتصدق بوزن شعره
ذهب ًا أو فضة ،ويكره أن يلق من رأسه موضع ًا ويرتك موضع ًا.
خامس ًا :يستحب أن يعق عنه بذبيحة ،وأن تذبح يف اليوم السابع من

والدته.

سادس ًا :ربط الوالد ولده باهلل سبحانه وتعاىل من خالل تعليمه األحكام

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.389
( (2نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.546

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.19
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عزوجل،
الرشعية التي جتعل الولد يضع قدم ًا يف خط اإليامن واإلرتباط باهلل ّ
وعىل رأس ذلك الصالة والصوم ّ
وكل املفردات األخرى للعبادة ،كالدعاء،

وقراءة القرآن ،والرت ّدد إىل املسجد واملجالس الدينية ،قال رسول اهلل:F
َ
(ألن يؤ ّدب أحدكم ولده خري ًا له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم)(.(1
وعنه( :Fأدبو أوالدكم عىل ثالث خصال :حب نبيكم وحب أهل

بيته وقراءة القرآن)( .(2وعن أمري املؤمنني( :Aمروا أوالدكم بطلب العلم)(.(3
وعىل األب أن يستعمل ّ
كل وسائل الرتغيب والتشجيع ليعني ولده عىل
التزام النهج اإلسالمي السليم وخيتاره خط ًا لسري حياته يف املستقبل.

سابع ًا :يوف ألبنائه إذا وعدهم حتى يعودهم عىل الوفاء ،ويساوي بينهم

يف املحبة ،قال رسول اهلل( :Fاعدلوا بني أوالدكم كام حتبون ان يعدلوا بينكم
يف الرب واللطف)( ،(4وعن أمري املؤمنني( :Aأبرص رسول اهلل Fرج ً
ال له
ولدان ،فقبل أحدمها وترك اآلخر فقال :Fفهال واسيت بينهام)(.(5

ثامن ًا :يمل هلم من اهلدايا ما يسعدهم به ،مقدم ًا اإلناث عىل الذكور قال

رسول اهلل( :Fمن دخل السوق فاشرتى حتفة فحملها إىل عياله ،كان كحامل

صدقة إىل قوم حماويج ،وليبدأ باإلناث قبل الذكور ،فإن من فرح ابنة فكأنام

أعتق رقبة من ولد إسامعيل ،ومن أقر عني ابن فكأنام بكى من خشية اهلل عز
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.195
( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.456
( (3املصدر السابق :ج ،16ص.584

( (4مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.220

( (5بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.84
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ّ
وجل أدخله اهلل جنات النعيم)(.(1
عز
وجل ،ومن بكى من خشية اهلل ّ

وباإلمجال فإنّ الولد أمانة رشعية يف يد األب ،واألمني عليه أن يتعامل
ٍ
تفريط أو إمهال أو جتاو ٍز للضوابط الرشعية ،وأمانة الولد
مع األمانة بدون
ٍ
أمانة أخرى يف قيمتها الروحية واملعنوية واإلنسانية؛ ألنّه
ال تضاهيها ّأية
يرت ّتب عليها جمموعة من املسؤوليات املرتبطة بالفطرة التكوينية املغروسة يف

يعرب عن الولد بقوله:
نفوس اآلباء جتاه أبنائهم ،ولذا نجد أنّ القرآن الكريم ّ
ال َوا ْل َب ُنونَ ِزي َن ُة ْ َ
﴿الَ ُ
ْ
يتجمل هبا اإلنسان ،وال
الدن َْيا﴾( ،(2والزينة هي ما
ال َي ِاة ُّ
ّ

يكون الولد زينة ّإال إذا كان األب قد أحسن تربية ولده وتأديبه ،كام قال رسول
اهلل( :Fألزموا أوالدكم وأحسنوا أدهبم ،فإنّ أوالدكم هدية إليكم)(.(3

يعرب عنه ذلك هو ما ورد يف
ّ
وأما آداب تعامل األبوين مع األبناء فخري ما ّ
القرآن الكريم عن قصة لقامن وابنه حيث قال تعاىلَ ﴿ :يا ُب َن َّا ل ت ْ ِ
ُرش ْك بِاهللِ إِ َّن
ِ
الصال َة َو ْأ ُمر بِ ْالَ ْعر ِ
وف َوا ْن َه َع ْن ْ ُال َ
ب
ِّ ْ
يم *َ ...يا ُب َن َّا َأ ِق ْم َّ
نك ِر َو ْ
اص ِ ْ
الرش َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
ُ
ْ
َع َىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن َع ْز ِم ُ
اس َول َ ْت ِ
األ ُمو ِر* َول ت َُص ِّع ْر َخ َّد َك لِل َّن ِ
ش ِف
َ
ي ُّب ُك َّل ُ ْخم َت ٍ
ض َم َرح ًا إِ َّن َ
اهلل ل ُ ِ
األ ْر ِ
ض ِم ْن
ال َف ُخو ٍر* َوا ْق ِص ْد ِف َمشْ يِ َك َو ْاغ ُض ْ
ِ
نكر َ
األ ْص َو ِ
َ
ات َل َص ْو ُت ْ َ
ال ِم ِ
ي﴾(.(4
َص ْوت َك إِ َّن أ َ َ
حيث نرى يف هذه اآليات جمموعة من اآلداب والفضائل التي تصلح أن
تكون نموذج ًا إهلي ًا ّ ً
مهام يف طريقة تعامل األبوين مع األبناء.
( (1األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.672

( (2سورة الكهف :آية.46

( (3رشح رسالة احلقوق ،حسن القبنجي النجفي :ص.582
( (4سورة لقامن :آية.19 -13
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فعىل األب أن يعامل ولده ،وكذلك عىل األم أن تتعامل مع ولدها بنفس
الروح املسؤولة واملحبة ،ألنّ ك ً
ال من األبوين ال يريدان ألوالدمها ّإال ما هو يف
صاحلهم وخريهم للدنيا واآلخرة.

هذا مع مالحظة أنّ األبناء ذكور ًا وإناث ًا يرون يف الوالدين القدوة واألسوة

اإلسالمية
شخصيتهام
والنموذج ،ولذا يبقى عىل الوالدين أن يكونا متوازنني يف
ّ
ّ

تقوي اإلرادة عندهم
حتى يتمكنا من معرفة طريقة التعامل مع األبناء التي ّ

شخصيتهم وجتعلهم مؤهلني للتعامل مع املجتمع الكبري الذي ينطلقون
وتنمي
ِّ
ّ
إليه بدء ًا من البيت الذي آواهم واألبوين الذين حتمال مسؤولية تربية أبنائهام.

بد أن ينطلق من منطلق إسالمي،
من هنا فإنّ تعامل األبوين مع األبناء ال ّ
يوجه األبناء نحو ّ
يقوي إيامنم ،ويزيد من ثقتهم
تربوي وأخالقي ِّ
كل ما ّ
بأنفسهم ويقّق هلم الشخصية املتوازنة التي يمكن أن جتد هلا مكان ًا حمرتم ًا يف
املجتمع.

وباجلملة فطريقة تأديب الوالدين ألوالدمها ينبغي أن ترتكز عىل قاعدة

أساسية (أنّ اإلبن لديه اإلستعدادات للتلقّي واإلنطالق يف احلياة ،ولكن مع
كبح اجلموح واإليقاف عند الضوابط الرشعية واألخالقية والسلوكية ،فال

يعطي األبوان احلرية الكاملة لولدمها من دون مراقبة ،وال ينبغي التضييق عليه
توهم عدم ثقة األبوين به).
إىل احلد الذي ينفر فيه الولد منهام بسبب ّ
ويقول الشاعر:

عود بنيك عىل اآلداب يف الصغر

فإنـــام مثــل اآلداب جتمعهــا

تقـر بـه عينـاك فــي الكــرب
كيام ّ

يف عنفوان الصبا كالنقش يف احلجر

آداب التعامل مع البنات
النبوية ،ولسرية األئمة األطهار سالم اهلل عليهم،
إنّ مطالعة رسيعة للس ّنة
ّ

تكفينا ملعرفة مدى اإلهتامم البالغ الذي أواله اإلسالم للبنت ،والذي ظهر
النبي Fوأئمة أهل البيت ،Bحتى أنّ
ّ
جلي ًا من خالل قول وعمل وتقرير ّ

علامءنا األعالم أفردوا أبواب ًا مستق ّلة يف كتب احلديث ،ملا ورد يف شأن البنت

عىل لسان املعصومني ،Bمثل باب كراهة (كراهة البنات) ،باب حتريم مت ّني
موت البنات ،باب استحباب زيادة الرقة عىل البنات والشفقة عليهن أكثر
من الصبيان ،باب استحباب طلب البنات وإكرامهن ...فهي ريانة يشمها
أبوها ،ونعم الولد البنات ّ
جمهزات مؤنسات مباركات ،األرض
ملطفات ّ

تق ّلها ،والسامء تض ّلها واهلل يرزقها ،ميالدها فرحة كربى وبشارة عظمى ،فهي
ريانة احلارض وأم املستقبل ،تريب األجيال ،صانعة األبطال ،رمز احلياء ،عنوان
العفة ،وقد كتب أحد األدباء ينئ صديق ًا له بمولودة( :أه ً
ال بعطية النساء ،وأم
الدنيا ،وجالبة األصهار ،واألوالد األطهار ،واملبرشة بإخوة يتسابقون ،ونجباء

يتالحقون).

النبي Fأبا بنات ،عن أيب عبد اهلل الصادق Aقال( :كان رسول
وكان ّ

اهلل Fأبا بنات)(.(1

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.4
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وعنه Aقال( :إن (أيب) إبراهيم Aسأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه

بعد موته)(.(1

يصب يف مصلحته للدنيا واآلخرة،
فكل ما يشاؤه اهلل تعاىل لعبده إنام
ّ

وما عىل العبد إال التسليم إزاء حكمة اهلل وعدله ورمحته ومشيئته وذلك هو
ارفع عبادة ،وهو من خصال األنبياء واألولياء ،فمن الناس من يعله عقي ًام،

ومنهم من يبه بنت ًا ،ومنهم من يرزقه ابن ًا ،وقد يعل يف بطن امرأة توأم ًا أحدمها
حبه ّ
جل شأنه
ٌ
ذكر واآلخر أنثى ،كل ذلك يم ّثل الرمحة واللطف بعينه وذروة ّ
َ
ِ
ِ
ِ
الس َم َوات َواأل ْر ِ
ض َ ْي ُل ُق َما َي َش ُاء َ َهي ُب لَ ْن َي َش ُاء
بعباده ،قال تعاىل﴿ :هلل ُم ْل ُك َّ
إِنَاث ًا َو َ َهي ُب ِلَ ْن َي َش ُاء ُّ
ور* َأ ْو ُي َز ِّو ُج ُه ْم ُذ ْك َران ًا َوإِنَاث ًا َو َي َْع ُل َم ْن َي َش ُاء َع ِمي ًام
الذ ُك َ
ِ
يم َق ِد ٌير﴾(.(2
إِ َّن ُه َعل ٌ
وورد أن رسول اهللُ Fرزق عدد ًا من األبناء وهم القاسم والطيب

والطاهر وإبراهيم ،ومل يبق منهم أحدٌ عىل قيد احلياة ،إال أن اهلل سبحانه مل يبرشه
وينئه ملّا ُرزق أبنا ًء ،كام مل ترد آية يف القرآن الكريم هبذا الصدد ،إال انّه وبمجرد
انعقاد نطفة فاطمة الزهراء Dيف رحم خدية Dنزلت سورة الكوثر و ُب ّرش
باخلري الكثري والدائم.

عن احلسني بن سعيد اللخمي قال :ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل
عىل أيب عبد اهلل الصادق Aفرآه متسخط ًا فقال له أبو عبد اهلل( :Aأرأيت لو

أن اهلل تبارك وتعاىل أوحى إليك أن أختار لك أو ختتار لنفسك ما كنت تقول؟)

قال :كنت أقول :يا رب ختتار يل ،قال( :فإن اهلل قد اختار لك) ،قال :ثم قال:
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.4
( (2سورة الشورى :آية.50 -49
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(إن الغالم الذي قتله العامل الذي كان مع موسى Aوهو قول اهلل عز وجل:
( فأردنا أن يبدهلام رهبام خريا منه زكاة وأقرب رمح ًا ،أبدهلام اهلل به جارية ولدت

سبعني نبيا)(.(1

فضل البنت ف اإلسالم:
نورد بعض الروايات التي تبني فضل البنت ومكانتها يف اإلسالم ،فعن
(نعم ال ِو ْلد البناتّ ،
ملطفات
أيب عبد اهلل الصادق Aقال :قال رسول اهللّ :F
جمهزات مؤنسات مباركات.(2() ...
ّ

وقال رسول اهلل Fلرجل كان عنده وقد سمع بخرب والدة زوجته ،وقد
تغري لون الرجل( :األرض تق ّلها ،والسامء تظ ّلها ،واهلل يرزقها ،وهي ريانة
تشمها.(3()...
ّ

وعن أيب عبد اهلل الصادق Aقال( :البنات حسنات ،والبنون نعمة ،فإنام

يثاب عىل احلسنات ،ويسأل عن النعمة)(.(4

وعنه Aقال :قال رسول اهلل( :Fمن عال ثالث بنات أو ثالث

أخوات وجبت له اجلنة ،فقيل :يا رسول اهلل واثنتني ؟ فقال :واثنتني ،فقيل :يا
رسول اهلل وواحدة ؟ فقال :وواحدة)(.(5

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.6
( (2املصدر السابق :ج ،6ص.5
( (3املصدر السابق.

( (4املصدر السابق :ج ،6ص.6
( (5املصدر السابق.
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وعن النبي األكرم( :Fمن كان له أنثى فلم يبدها ،ومل ينها ،ومل يؤثر

ولده عليها ،أدخله اهلل اجلنة)(.(1

وعنه Fقال( :من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهام ،كنت أنا وهو

يف اجلنة كهاتني) ،وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى(.(2

وعنه( :Fنعم الولد البنات املخدرات ،من كانت عنده واحدة جعلها
اهلل سرت ًا له من النار ،ومن كانت عنده اثنتان أدخله اهلل هبام اجلنة ،وإن ُك َّن ثالث ًا
أو مثلهن من األخوات وضع عنه اجلهاد والصدقة)(.(3

ِ
وعنه( :Fمن كانت له ُ
وألف
حجة،
ابنة واحد ٌة كانت خري ًا له من ألف ّ
ِ
وألف بدنة ،وألف ضيافة)(.(4
غزوة،
وعنه( :Fمن دخل السوق فاشرتى حتف ًة فحملها إىل عياله ،كان

فرح ابنته
كحامل صدقة إىل قوم حماويج ،وليبدأ باإلناث قبل الذكور فإنّ َم ْن َّ
فكأنّام أعتق رقب ًة من ِ
ولد إسامعيل)(.(5
وهناك بعض اآلداب املتعلقة بالتعامل مع البنت ينبغي التنبيه إليها:

 .1األساس األول يف بناء الفتاة هو الرتكيز عىل حب اهلل وحب رسولهF

وتعليمها الفرائض الدينية ،ونشأهتا منذ الصغر عىل الدين
وآهل بيته،B
ُ

والفضيلة ،وكيف حتافظ عىل حجاهبا ،ورشفها ،وقيمة املحافظة عىل دينها

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،15ص.118

( (2املصدر السابق.

( (3مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.219

( (4مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،15ص.115

( (5وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.514
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وأخالقها ،يف ظل العامل الفاسد الذي نعيشه.

 .2تربية البنت عىل خلق احلياء ،فهو احلارس األمني هلا من الوقوع يف

املهالك؛ فإن مشت فعىل استحياء ،زيا ورداؤها احلياء وسمتها ،فقوهلا وفعلها
وحركاهتا يذبه احلياء ،كام قيل( :واحلياء خري كله ،وال يأيت إال بخري).

 .3الكلمة الطيبة والرفق واللني يف األسلوب وسيلة مهمة يف الرتبية،

وإذا قارنا قلب مفعم باملحبة والود من الوالدين عمل عمله وآتى أكله يف
تسديد السلوك ،وله آثار نافعة ،ويدي إىل االقتناع والقبول ،قال تعاىلَ :
﴿أ َ ْل ت ََر
اهلل َم َث ً ِ
ٍ ٍ َ
ض َب ُ
َك ْي َف َ َ
الس َامء*
ال َكل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َش َجرة َط ِّي َبة أ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها ِف َّ
ت ُْؤ ِت ُأ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َر ِّ َبا﴾(.(1
 .4تعاهد الفتاة بالتوجيه والتنبيه ،فإن القلوب تغفل ،ويقظتها النصح

والتذكري ،والذكرى تنفع املؤمنني ،مع ترويضها عىل االنضباط بأحكام الرشع،
يف اللباس واحلجاب ومسألة االختالط.

 .5تغذية الفتاة بأسس ومفاهيم وضوابط تتمكن هبا من التمييز بني
وتفرق بني اخلطأ والصواب ،وتوفّر هلا ًم َل َكة تكسبها القدرة
الغث والسمنيّ ،
عىل اكتشاف املظاهر اخلادعة واخلاطئة.

 .6جفاف املشاعر الودية ،وغياب معاين احلب يف األرسة ،وانعدام

أسلوب احلوار اهلادئ يعل الفتاة تبحث عن إجابات ألسئلتها احلائرة ،وقد
تكون بذلك صيد ًا سه ً
ال لرفيقات السوء أو غريهن ،وهذا يتطلب إحياء

جلسات اإلقناع واحلوارات األرسية وغمر البيت بمشاعر فياضة من الود
واحلب واالحرتام.

( (1سورة إبراهيم :آية.25 -24
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 .7الفراغ مشكلة كربى يف حياة الفتاة ،وملء أوقات الفتيات بالنافع
املفيد حصانة ووقاية ،من ذلك حفظ القرآن وتالوته وتفسريه ،تع ّلم ما يتعلق

باملرأة من أحكام ،توسيع دائرة الثقافة النافعة ،ممارسة اهلوايات املفيدة ،مرافقة
البنت ألمها تصقل شخصيتها ،وتكون دلي ً
ال هلا يف حياهتا ،وتضيف إىل سريهتا
دروس ًا ناصعة.
ً

 .8حسن اختيار الصديقة مسألة ال مساومة فيها ،وعليه فإن الصداقة هلا

تأثري بالغ يف السلوك واألفكار والثقافة الشخصية ،فصديقات السوء كالرشر
امللتهب ،إذا وقع عىل يشء أحرقه ،ويف احلديث( :املرء عىل دين خليله ،فلينظر

أحدكم من خيالل)(.(1

 .9تأخري زواج الفتاة يرتتب عليه مفاسد خلقية واجتامعية ونفسية،

وعضلها بمنعها من الزواج ألغراض دنيوية جريمة يف حق فتياتنا واملجتمع،
وه َّن َأن َي ِ
قال تعاىلَ ﴿ :ف َ
اج ُه َّن﴾(.(2
ال ت َْع ُض ُل ُ
نك ْح َن َأزْ َو َ

 .10أعظم األخطار التي تؤثر يف تربية البنات وجود القنوات الفضائية

غري األخالقية يف البيوت ،فهي هتدد هبدم كل القيم ،وحتارب الدين والفضيلة،
وتورث العري والفساد واالنحالل ،وكذا بعض مواقع الشبكة العنكبوتية التي

هتدم أكثر مما تبني ،فالسالمة يف البعد عنها ،والسالمة ال يعدهلا يشء.

( (1األمايل ،الشيخ الطويس :ص.518

( (2سورة البقرة :آية.232

اآلداب يف اختيار األمساء
ال شك أن مسألة األسامء من املسائل املهمة يف حياة الناس ،فاالسم هو

عنوان املسمى ودليل عليه ورضورة للتفاهم معه ومنه وإليه ،وهو للمسمى
زينة ووعاء وشعار ُيدعى به يف اآلخرة واألوىل ،وتنويه بالدين ،وإشعار بأنه من

أهل هذا الدين ،وهو يف طبائع الناس له اعتباراته ودالالته.

فجاء اإلسالم ليدعو إىل اختيار أسامء حسنى لألوالد ،معترب ًا ّأنا من
أوىل حقوق األوالد عىل والديم ،فقد ورد أنّ رج ً
النبي Fوسأله:
ال جاء إىل ّ
(حتسن اسمه وأدبه وتضعه موضع ًا حسن ًا)(،(1
ما ّ
حق ابني هذا؟ فأجابِّ :F

وعن اإلمام الكاظم( :Aأول ما يرب الرجل ولده أن يسميه باسم حسن،
فليحسن أحدكم اسم ولده)(.(2

النبي Fيف
وربط اإلسالم بني تسمية الولد ونداء يوم القيامة حينام قال ّ

ما ورد عنه( :استحسنوا أسامءكم فإنّكم ت ُْد َع ْون هبا يوم القيامة ،قم يا فالن بن

فالن إىل نورك ،وقم يا فالن بن فالن ال نور لك)(.(3

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.390
( (2املصدر السابق :ج ،21ص.389
( (3املصدر السابق.
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تغيي السم:

ِ
عملي ًا األسامء القبيحة يف
يغري
النبي Fهبذه الدعوة ،بل كان ِّ
ّ
مل يكتف ّ
الناس والبلدان أيض ًا ،فعن اإلمام الباقر( :Aكان رسول اهلل Fيغري األسامء

القبيحة من الرجال والبلدان)( ،(1واقتدى أئمة أهل البيت Bبرسول اهللF

يف الدعوة والعمل ،لتغيري األسامء القبيحة إىل احلسنة ،فقد روى أحد أصحاب
اإلمام الصادق Aأنّه دخل عليه وهو واقف عىل رأس ابنه موسى Aوهو

فغري اسم ابنتك التي
يف املهد ،فدنا هذا الرجل من اإلمام فقال( :Aاذهب ِّ

سميتها أمس ،فإنّه اسم يبغضه اهلل) ،وكان الرجل كام يدِّ ث عن نفسه قد سمى
ّ
فغري الرجل اسمها(.(2
ابنته (محرياء) َّ

السم معنى وقدوة:
دعا اإلسالم إىل تسمية األوالد بمالحظة أمرين:

األول :املضمون واملعنى :دعا إىل التسمية باألسامء التي حتمل معنى
ّ
النبي( :Fأال إنّ خري األسامء عبد اهلل وعبد
العبودية كـ (عبد اهلل) ،فعن
ّ
ّ
ومرة وحرب وظامل)( ،(3وعن اإلمام الباقر:A
الرمحن ،...ورشُّ األسامء رضار ّ

سمي بالعبودية.(4()...
(أصدق األسامء ما ّ

الثان :صالح حال املسمى باسمه :فالوليد اجلديد إذا سمي باسم

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،101ص.127

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج ،21ص.389
( (3املصدر السابق :ج ،21ص.399

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.18
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سيكون صاحب ذلك االسم بالنسبة له قدوة حسنة أو سيئة يقتدي به من حيث
ال يشعر ،ولذا ورد استحباب التسمية بأسامء الصاحلني وأوهلم األنبياء،B

يتحدث عن أفضل األسامء...( :وأفضلها أسامء
فعن أيب جعفر الباقر Aوهو
ّ
((1
نبي اإلسالم أثر التسمية باسم األنبياء حني قال- Aيف
األنبياء)  ،وقد َّبني ّ

نبي مل تزل الربكة فيهم)(،(2
ما ورد عنه( :-إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم ّ
ّ
وجل إليهم ملك ًا
عز
نبي ّإال بعث اهلل ّ
وعنه( :Fما من أهل بيت فيهم اسم ّ
يقدِّ سهم بالغداة والعيشّ )(.(3

بركة بعض األسامء:
اسم النبا األكرم حممد:F

سيد بني البرش ،وأفضل قدوة فيهم،
بام أنّ خاتم األنبياء ّ
حممد ًا Fهو ّ

النبي Fأنّه
فقد ورد ّ
احلث األكيد عىل التسمية باسمه الرشيف ،بل ورد عن ّ
قال( :من ُولد له ثالثة بنني َ ْ
وحدثنا اإلمام
حممد ًا فقد جفاين)(َّ ،(4
ومل ِّ
يسم أحدهم ّ

النبي األكرم Fبقوله( :البيت الذي فيه اسم
الرضا Aعن أثر التسمية باسم ّ
حممد يصبح أهله بخري ويمسون بخري)( ،(5وتأكيد ًا عىل استحباب التسمية باسم
ّ

خاتم األنبياء Fورد استحباب تسمية ّ
ثم
كل ذكر باسم ّ
حممد ّأول سبعة أيامّ ،
غري إىل اسم آخر ،فعن اإلمام الصادق( :Aال يولد لنا
ّإما ُيرتك عىل حاله أو ُي َّ
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.18

( (2مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،15ص.129

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.392

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،101ص.130
( (5املصدر السابق :ج ،101ص.131
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غرينا ،وإال تركنا)(،(1
حممد ًا ،فإذا مىض سبعة ّأيام ،فإذا شئنا َّ
مولود ّإال َّ
سميناه ّ
سمي باسمه فعن
حممد Fوردت
واحرتام ًا
خصوصية التعامل مع من ِّ
للنبي ّ
ّ
ّ
تقبحوه ،وال جتبهوه ،وال ترضبوه ،بورك لبيت
سميتم ّ
النبي( :Fإذا ّ
حممد ًا فال ّ
ّ
حممد)(.(2
حممد ،ورفقة فيها ّ
حممد ،وجملس فيه ّ
فيه ّ
أسامء أهل البيت:B

حممد Fملا يف ذلك من أثر
حبذ اإلسالم
َّ
وحث عىل التسمية باسم ّ
كام َّ

حث عىل التسمية بأسامء أهل بيته الكرامB
طيب وتعزيز للقدوة الصاحلة ،فقد َّ
ّ

لنفس ذلك السبب ،فقد ورد أن أحدهم سأل اإلمام :فينفعنا ذلك؟ فقال:A
ِ
تبونَ َ
اهلل َفا َّتبِ ُع ِ
ون
(إي واهلل وهل الدين ّإال احلب ،قال اهلل تعاىل﴿ :إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُ ُّ
ُ ْيبِب ُك ُم ُ
اهلل َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم﴾)( ،(3وعن اإلمام أيب احلسن Aقوله( :ال
ْ
حممد أو أمحد أو عيل أو احلسن أو احلسني أو جعفر أو
يدخل الفقر بيت ًا فيه اسم ّ
طالب أو عبد اهلل أو فاطمة من النساء)(.(4
اسم أمي الؤمنني عل:A

من بني أسامء أهل البيتَّ Bأكد أهل بيت العصمة عىل التسمية باسم

ع ّ
الطيب هلذه التسمية املباركة ،فقد ورد أنّ اإلمام
يلَّ A
وبينت األحاديث األثر ّ
حممد ،قال بم تك ّنى؟ قال :بع ّ
يل،
الباقر Aقال البن صغري( :ما اسمك؟ قالّ :

قال أبو جعفر :لقد احتظرت من الشيطان احتظار ًا شديد ًا ،إن الشيطان إذا سمع
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،101ص.131
( (2املصدر السابق :ج ،16ص.239
( (3املصدر السابق :ج ،27ص.95

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.19
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حممد ،أو يا ع ّ
يل ،ذاب كام يذوب الرصاص)(.(1
منادي ًا ينادي :يا ّ
اسم فاطمة:D

للسيدة الزهراء ،Dفإضافة
أعطى اإلسالم ّ
مزية السم فاطمة ،كرامة ّ

تقدم،
إىل ما ورد من أنّ البيت الذي فيه بنت اسمها فاطمة ال يدخله الفقر كام ّ

ورد عن السكوين أنّه قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل Aوأنا مغموم مكروب
غمك؟ قلت ولدت يل ابنة ،فقال :Aيا سكوين عىل
فقال يل( :يا سكوين ما ّ

األرض ثقلها ،وعىل اهلل رزقها ،تعيش يف غري أجلك وتأكل من غري رزقك،

ثم وضع يدهسميتها؟ قلت :فاطمة ،قال :آه آه آهّ ،
ّ
فرسى واهلل ع ّني ،فقال :ما ّ
تسبها وال تلعنها وال
عىل جبهته ،إىل أن قالَّ :-Aأما إذا ّ
سميتها فاطمة فال ّ

ترضهبا)(.(2

كنية الولد:

اهتم أيض ًا بحسن الكنية ،من هنا
اهتم اإلسالم بحسن التسمية ّ
كام ّ
(ويسمى بأحسن
النبي األكرم Fإىل الكنية احلسنة بقوله:
جاءت دعوة
ّ
ّ
الك َنى)( ،(3لكن مع كراهة يف بعض ُ
األسامء ويك ِّنيه بأحسن ُ
الكنى منها أن يك ّنى
((4
بالنبي
خمتصان
حممد بأيب القاسم ؛ فإنّ هذه الكنية مع هذا االسم ّ
من اسمه ّ
ّ
األكرم ،Fوألجل أن يزيد اإلسالم من أوارص العالقة بني الوالد والولد
(علي ًا) ،يك ّنى ابنه بـ«أيب
دعاء إىل أن يك َّنى الولد باسم أبيه ،فإذا كان اسم األب ّ

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.20

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،21ص.482

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،101ص.126
( (4املصدر السابق :ج ،101ص.126
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ع ّ
يل» وهذا ما يشعر الولد بمزيد عالقة و ّد بأبيه وهو يك ّنى باسمه ،فعن اإلمام

والرب أن يك ّنى الرجل باسم أبيه)(.(1
الصادق( :Aمن الس ّنة
ّ

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.162

حق اجلوار وآدابه
لرابطة اجلوار دور كبري يف حركة املجتمع التكاملية ،فهي تأيت يف املرتبة
الثانية من بعد رابطة األرحام ،إذ للجوار تأثري متبادل عىل سري ُ
األرسة ،فهو

املحيط االجتامعي املصغّ ر الذي تعيش فيه ُ
األرسة ،وتنعكس عليها مظاهره،
وممارساته الرتبوية والسلوكية ،وهلذا نجد أنّ املنهج اإلسالمي أبدى فيه

عناية خاصة ،فقد قرن القرآن الكريم عبادة اهلل تعاىل واإلحسان إىل الوالدين
﴿و ْاع ُبدُ وا َ
اهلل َو َل ت ْ ِ
ُرش ُكوا بِ ِه
واألرحام باإلحسان إىل اجلار كام يف قوله تعاىلَ :
َشيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ي ِن إِ ْحسانًا َوبِ ِذي ا ْل ُمر َبى َوا ْلي َتا َمى َو ْالَس ِ
ني َو ْ َ
اك ِ
الا ِر ِذي ا ْل ُم ْر َبى
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
الص ِ
َو ْ َ
ب بِ ْ َ
الا ِر ْ ُ
اح ِ
ال ُن ِ
ال ْن ِ
ب﴾(.(1
ب َو َّ
فقد رسم القرآن الكريم منهج ًا موضوعي ًا يف العالقات االجتامعية يمعه
اإلحسان إىل أفراد املجتمع وخصوص ًا املرتبطني برابطة اجلوار.

وحق اجلوار ال ينظر فيه إىل االنتامء العقائدي واملذهبي ،بل هو شامل
ملطلق اإلنسان ،مسل ًام كان أم غري مسلم ،قال رسول اهلل( :Fاجلريان ثالثة:

فمنهم من له ثالثة حقوق :حق اجلوار ،وحق اإلسالم ،وحق القرابة ،ومنهم

من له حقّان :حق اإلسالم ،وحق اجلوار ،ومنهم من له حق واحد :الكافر له

( (1سورة النساء :آية.36
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حق اجلوار)(.(1

الوصايا الرشيفة:
أوىص رسول اهلل Fوأهل بيته بمراعاة حق اجلوار ،والسعي إىل حتقيقه

يف الواقع ،وركز عىل ذلك باعتباره من وصايا اهلل تعاىل له ،قال( :Fمازال
جربئيل Aيوصيني باجلار حتى ظننت أنّه سيورثه)(.(2

(واهلل َّ
وقال أمري املؤمننيَّ :A
ريانِ ُك ْم َفإِ َّ ُن ْم َو ِص َّي ُة َنبِ ِّي ُك ْمَ ،ما زَ َ
ال
اهلل ِيف ِج َ
ويص ِهبِ ْم َح َّتى َظ َن َّنا َأنَّه َس ُي َو ِّر ُث ُه ْم)(.(3
ُي ِ
وقد كتب رسول اهلل Fكتاب ًا بني املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم

من أهل املدينة( :إنّ اجلار كالنفس غري مضار وال آثم ،وحرمة اجلار عىل اجلار
كحرمة ُأ ّمه)(.(4
وقد جعل رسول اهلل Fإكرام اجلار من عالمات اإليامن فقال( :من

كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره)(.(5

واستعاذ Fمن جار السوء الذي أطبقت األنانية عىل مشاعره ومواقفه

فقال( :أعوذ باهلل من جار السوء يف دار إقامة ،تراك عيناه ويرعاك قلبه ،إن رآك

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،8ص.424
( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،9ص.52

( (3نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.422

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.666

( (5مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،8ص.426
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رسه)(.(1
بخري ساءه ،وإن رآك برش ّ

حسن الوار وآدابه:
إنّ حسن اجلوار من األوامر اإلهلية ،كام قال اإلمام جعفر الصادق:A
َّ
وجل أمر بذلك)(.(2
عز
(عليكم بحسن اجلوار ،فإنّ اهلل َّ
وحسن اجلوار ليس كف األذى فحسب ،وإنّام هو الصرب عىل األذى من

أجل إدامة العالقات ،وعدم حدوث القطيعة ،قال اإلمام موسى الكاظم:A
(ليس حسن اجلوار كف األذى ولكن حسن اجلوار صربك عىل األذى)(.(3

ودعا Fإىل تفقد أحوال اجلريان وتفقّد حاجاهتم ،فقال( :ما آمن يب من

بات شبعان وجاره جائع)(.(4

وحث اإلمام جعفر الصادق Aعىل حسن اجلوار ملا فيه من تأثريات
ّ

يعمر
إيابية وواقعية تعود بالنفع عىل املحسن جلاره ،فقال( :حسن اجلوار ّ
الديار ،ويزيد يف األعامر)(.(5

علي ًا Aوسلامن وأبا ذر واملقداد أن ينادوا يف املسجد بأعىل
وقد أمرّ F
أصواهتم بأنّه( :ال إيامن ملن مل يأمن جاره بوائقه) ،فنادوا هبا ثالث ًا ،ثم أومأ بيده

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.669
( (2األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.441

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.667

( (4املصدر السابق :ج ،2ص.668
( (5املصدر السابق :ج ،2ص.667
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إىل ّ
كل أربعني دار ًا من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله(.(1

واالعتداء عىل اجلار موجب للحرمان من اجلنة ،كام ورد عن رسول اهللF

أنّه قال( :ومن كان مؤذيا جلاره من غري حق حرمه اهلل ريح اجلنة ومأواه النار،
ضيع حق جاره فليس منا)(.(2
أال وإن اهلل يسأل الرجل عن حق جاره ،ومن ّ

ومن ّ
يطلع عىل بيت جاره ويتط ّلب عوراته يرش مع املنافقني يوم القيامة،

قال رسول اهلل( :Fومن اطلع يف بيت جاره فنظر إىل عورة رجل أو شعر امرأة
أو يشء من جسدها ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله النار مع املنافقني الذين كانوا
يتبعون عورات الناس يف الدنيا ،وال خيرج من الدنيا حتى يفضحه اهلل ويبدي

عورته للناس يف اآلخرة)(.(3

ويرم االعتداء عىل ممتلكات اجلار ،ومن اعتدى فالنار مصريه ،قال:F
(ومن خان جاره شرب ًا من األرض طوقه اهلل يوم القيامة إىل سبع أرضني نار ًا
حتى يدخله نار جه ّنم)(.(4

وأمر Fبالتكافل االجتامعي ،والنظر إىل حوائج اجلار ،والعمل عىل

إشباعها ،فقال( :Fومن منع املاعون من جاره إذا احتاج إليه منعه اهلل فضله

عز
يوم القيامة ،ووكله إىل نفسه ،ومن وكله اهلل إىل نفسه هلك ،وال يقبل اهلل َّ
َّ
وجل له عذر ًا)(.(5
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.666

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.341
( (3ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.282

( (4املصدر السابق :ص.281

( (5وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص.341
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حق الار ف رسالة الموق:
رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين Aهي ّأول وثيقة إسالمية شاملة
حلقوق اإلنسان .وهذا األثر النفيس بقي حمفور ًا عىل لوحة الزمان ،تتناقله

األجيال من جيل آلخر ،يستمدون منه أعمق مشاعر احلب هلل ،وحق اإلنسان

والرفعة ،واالعرتاف بحقوقه املقدسة.
يف الكرامة ّ

وفيام يتصل بحق ا ِ
حق جارك فحفظه غائب ًا،
جلوار ،فقد جاء فيها( :وأما ّ
وإكرامه شاهد ًا ،ونرصته إذا كان مظلوم ًا ،وال تتبع له عورة ،فإن علمت عليه

سوء ًا سرتته عليه ،وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك نصحته فيام بينك وبينه ،وال

تسلمه عند شدائده ،وتقيل عثرته ،وتغفر ذنبه ،وتعارشه معارشة كريمة ،وال
تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك ،وال خترج أن تكون سل ًام له ،ترد عنه لسان
ّ
الشتيمة ،وتبطل فيه كيد حامل النميمة .وال حول وال قوة ّإال باهلل)(.(1

هذه الفقرة من رسالة احلقوق املنسوجة بلغة قوية اإلياء ،نجد فيها
نظرة أعمق وأرحب حلقوق ا ّ
جلار ،فهي ترسم عالقة تكاملية بني املتجاورين،
ُ
للجار حق احلفظ يف غيبته ،وحق
خوة حقيقية .فنالحظ أنّ ّ
وتعقد بينهم أوارص أ ّ
اإلكرام يف إقامته ،وحق النرصة عند مظلوميته ،وفوق ذلك له حقوق إضافية
منها :حق السرت ،والنصيحة ،واملغفرة ،واملعارشة احلسنة.

الرقة،
وكان اإلمام السجاد Aيدعو جلريانه بكلامت بلغت الغاية يف ّ

الدعاء.
ضمنها ما هلم من احلقوق ،وصبها يف قالب ّ
ّ

الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية ،الذي يفيض باملعاين،
متعن يف هذا ّ
ّ
ويمل أمجل املشاعر( :ال ّل ُه َّم تو َّلني يف جرياين بإقامة ُس َّن َ
تك ،واألخذ بمحاسن

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،15ص.177
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ِ
َعهد قادمهم ،وعيادة مريضهم،
إرفاق ضعيفهم،
أ َدبك يف
ْ
وسد خ ّلتهم ،وت ُّ
وهداية مسرتشدهم ،وكتامن أرسارهم ،وسرت عوراهتم ،ونرصة مظلومهم،
ِ
واالفضال ،وإعطاء ما
وحسن مواساهتم باملاعون ،والعود عليهم باجلدَ ِة
ُ
ِ
السؤال واجلود بال َّنوال -أي العطاء -يا أرحم الرامحني)(.(1
يب هلم قبل
ُ

( (1الصحيفة السجادية ،ابطحي :ص.132

التعامل مع األجري وآدابه
لقد جاء اإلسالم بتعاليمه الكريمة ومبادئه العظيمة ،فمن أخذ هبا عز يف

دنياه ،وفاز يف أخراه ،وجعل اإلسالم أساس تعاليمه العدل.

فالعدل هو مصدر األمن واالستقرار يف األرض ،وهو مصدر ضامن

احلقوق واطمئنان النفوس.

وبالعدل يعمر الكون ،وعليه قامت الساموات واألرض ،وبالعدل رست

لكل فرد ولكل مجاعة ولكل قوم ولكل أمة قاعدة ثابتة للتعامل ،ال متيل وال
تتأثر باألهواء ،وال بمودة وال بغضاء ،ال تتغري جمارا ًة لقرابة أو مصاهرة أو قوة
أو ضعف أو غنى أو فقر ،إنام تكيل وتزن للجميع بمكيال واحد ،وهو العدل.

ِ
ِ
ومن ُخ ُلق املؤمن الوفاء
بالعهود ،وااللتزام بالعقود قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ين آ َم ُنوا َأ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُم ِ
ود﴾(.(1
ا َّل ِذ َ

ين ُه ْم َأل َمان ِ
َاتِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم راعون﴾( ،(2ويف
﴿وا َّل ِذ َ
وقال عز وجلَ :
الظلم عىل نفيس ،وجعلته بينكم
مت
احلديث
حر ُ
ّ
َ
القديس( :يا عبادي ،إين َّ
حمرم ًا ،فال تظاملوا)(.(3
ّ
( (1سورة املائدة :آية.1

( (2سورة املؤمنون :آية.8

( (3كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،15ص.924
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واقتضت حكمة اهلل أن يفا ِوت بني الناس ،ويعلهم عىل طبقات :رشيف

ليحتاج الناس بعضهم
ووضيع ،غني وفقري ،رئيس ومرؤوس ،عامل وجاهل؛
َ
إىل بعض ،قال تعاىلَ :
مح َة َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِع َ
يش َت ُه ْم
﴿أ ُه ْم َيم ِْس ُمونَ َر ْ َ
ض َد َر َج ٍ
ِف ْ َ
الدن َْيا َو َر َف ْع َنا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ
ات لِ َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا
ال َي ِاة ُّ
ُس ْخ ِر ًّيا﴾(.(1

ليتسخر بعضهم لبعض يف األعامل واحلرف
يقول املفرسون :أي:
َّ

وتضام ينتظم بذلك نظام العامل ،ال لكامل يف
والصنائع ،فيحصل بينهم تآلف
ّ

املوسع ،وال لنقص يف املقرت ،فلو تساوى الناس يف الغنى ،ومل يتج بعضهم

لبعض ،لتعطلت كثري من مصاحلهم ومنافعهم.

َ
إنصاف األجري ،ورعاية حقه كإنسان
وإن من صور العدل الواضحة
يس ويشعر ّ
ويتأمل كام تتأمل ،وهلذا فقد رسم لنا ديننا طريق التعامل مع األجراء،
ّ
فقهي من باب عقد يف بيان أحكام
وأوضحها أيام إيضاح ،بل إنه ال خيلو كتاب
ّ
ّ
وجل يف حقوق العباد فالذنوب املتعلقة باهلل عز
عز
اإلجارة واألجري وقد شدد ّ

وجل ،يكفي فيها االستغفار؛ ولكن ما يتعلق بالعباد ،فالبد من إرضاء اخلصوم.
وهناك قواعد عظيمة رسمها لنا ديننا يف التعامل مع ُ
األجراء:

معني فال بد من حتديد نوع
أو ًل :حينام يتعاقد شخص مع آخر عىل عمل ّ

نبي اهلل موسىA
العمل وساعاته ومقدار األجرة قبل البدء يف العمل ،فهذا ّ
ال إِ ِّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ ِ
ملا ذهب إىل النبي شعيب Aقال لهَ ﴿ :ق َ
نك َح َك إِ ْحدَ ى ْاب َن َت َّا
َهات ْ ِ
َني َع َىل َأ ْن ت َْأ ُج َر ِن َث َامنِ َي َة ِح َججٍ َفإِ ْن َأ ْ َت ْم َت َع ْرش ًا َف ِم ْن ِع ْن ِد َك َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُش َّق
( (1سورة الزخرف :آية.32
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الص ِ ِ
َع َلي َك َس َت ِجدُ ِن إِ ْن َش َاء ُ
وبني له العمل.
النيَ﴾(ّ ،(1
فحدد له األجرة ّ
اهلل ِم ْن َّ
ْ
وقال رسول اهلل( :Fإذا استأجر أحدكم أجري ًا فليعلمه أجره)(.(2

وعن اإلمام الصادق( :Aمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يستعملن

أجري ًا حتى يعلم ما أجره)(.(3

ثاني ًا :عدم ظلم األجري أو العامل يف أجرته التي يستحقها ..فبعض الناس

يرى أن الطرف املقابل ال نارص له ،وال كفيل له ،وال وكيل له؛ فيساعده هذا

األمر عىل جتاوز احلدود ..واحلال أنّ الروايات يف هذا املجال خميفة ،وانتقام رب
ّ
وجل يف حديث قديس:
عز
العاملني كبري ممن يظلمون األجري أجرته ،قال اهلل ّ
( َث َال َث ٌة َأنَا َخ ْص ُم ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن ُك ْن ُت َخ ْص َم ُه َخ َص ْم ُت ُهَ :ر ُج ٌل َأ ْع َطى ِيب ُث َّم
َ
اس َت ْو َف ِم ْن ُه َو َ ْمل ُي ْع ِط ِه
َغدَ َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
اس َت ْأ َج َر َأ ِج ً
ريا َف ْ
اع ُح ًّرا َفأ َك َل َث َم َن ُهَ ،و َر ُج ٌل ْ
َأ ْج َر ُه)(.(4
ّ
وجل هو اخلصم،
عز
( َث َال َث ٌة َأنَا َخ ْص ُم ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة) ،إذا كان اهلل ّفليتصور اإلنسان ثقل القضية ،وعظمة املوضوع.
اس َت ْو َف ِم ْن ُه) ،أي أخذ منه ما يريد.
َ
اس َت ْأ َج َر َأ ِج ً
ريا َف ْ
(-و َر ُج ٌل ْ

(و َ ْمل ُي ْع ِط ِه َأ ْج َر ُه) ،عدم إعطاء األجر يكون :إما بعدم إعطائه األجرَ
مطلق ًا ،أو بعدم إعطائه األجر كام ً
ّ
ويتعذر بأعذار واهية
ال ،واقتطاع جزء منه..

غري مقنعة ،كي ال يعطي األجري أجرته.
( (1سورة القصص :آية.27

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.906

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،19ص.105
( (4كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،16ص.28
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وقال رسول اهلل( :Fإن اهلل تعاىل غافر كل ذنب ،إال رجل اغتصب

أجري ًا أجره ،أو َم َه َر امرأةً)(.(1

وعنه( :Fمن ظلم أجري ًا أجره أحبط اهلل عمله وحرم عليه ريح اجلنة،

وان ريها لتوجد من مسرية مخسامئة عام)(.(2

وعن األصـبـغ بن نباتة :كنت جالسا عند أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب Aيف مسجد الكوفة ،فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خدية قال :يا أمري

املؤمنني ،أعندك رس من رس رسول اهلل Fحتدثنا به؟

قال( :Fنعم ،يا قنرب ائتني بالكتابة ،ففضها ،فإذا يف أسفلها سليفة مثل

ذنب الفأرة ،مكتوب فيها بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إن لعنة اهلل ومالئكته والناس

أمجعني عىل من انتمى إىل غري مواليه ،ولعنة اهلل ومالئكته والناس أمجعني عىل

من أحدث يف اإلسالم حدثنا أو آوى حمدثا ،ولعنة اهلل ومالئكته والناس أمجعني
عىل من ظلم أجريا أجره)(.(3

ثالث ًا :يعطى األجري حقه كام ً
ال بدون نقص إال إذا كان األجري مقرص ًا

بشكل واضح يف عمله ومع هذا ياول صاحب العمل أن يرضيه.

رابع ًا :إعطائه أجرته يف احلال وعدم املامطلة :قال رسول اهلل( :Fأعطوا

األجري أجره قبل أن يف عرقه)(.(4

خامس ًا :معاملة العامل بالعطف والرمحة ،وأن ال يكلفه فوق طاقته.

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،14ص.31
( (2األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.513

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،14ص.30
( (4كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.906
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ما يب عىل العامل:
ويف املقابل يب عىل العامل أن خياف اهلل ،ويرتم العقد ،ويعمل عىل

مضمونه ،وذلك من خالل:

 .1اإللتزام بمواقيت العمل ،واملحافظة عىل ساعاته.

بإذنه.

 .2أن ال خيون صاحبه فيأخذ من ماله أو بضاعته أو صناعته شيئ ًا إال
 .3احلرص عىل إتقان العمل ،ولرياقب ربه يف عمله ،وإن كان يف غياب

صاحب العمل.

 .4املحافظة عىل معدات العمل وآالته ،وأن ال تستخدم هذه املعدات يف

أغراضه اخلاصة.

 .5املحافظة عىل كتامن أرسار العمل إن كان له أرسار.

 .6وليحذر من العمل اإلضايف يف أوقات العمل ما مل يكن بإذن صاحب

العمل.

التعويض وتدارك ما فات:
إن اإلنسان الذي تراكمت عليه تبعات مالية لآلخرين ،هناك طريقان

لتدارك األمر:

الطريق األول :دفع احلقوق إىل أهلها إن كان يعلم أصحاب هذه احلقوق،

وعليه بإرجاعها هلم ،ولو بواسطة ،إن كان ال يب أن يفضح رسه ،ويطلب من

ذلك الشخص إبراء ذمته.
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الطريق الثان :إبراء الذمة ...إن اإلنسان الذي يكون يف ذمته مبلغ من

املال ألجري وال يستطيع الوصول إليه ،وانقطعت أخباره؛ فعليه أن يدفع هذا

املبلغ للمجتهد الذي هو وكيل اإلمام ،Aبعنوان« :أموال جمهولة املالك»؛ فهو

بذلك يكون قد أبرأ ذمته ...وحتى الذي ال يتذكر ما له وما عليه ،عندما خيمس
ماله ،ليضع عليه مبلغ ًا بعنوان« :رد املظامل ،وجمهول املالك»؛ فهذا أمر حسن،
يف كل عام ياول أن يصفي حسابه مع اخللق أو ً
ال بأول؛ لئال ترتاكم التبعات.
فاحلذر احلذر من الغفلة ،وعدم املراقبة يف مجيع أعاملكم ،صغريها
ين ا ْل ِم ْس َط لِ َي ْو ِم
﴿ون ََض ُل ْالَ َوا ِز َ
وكبريها ،فإنكم ستالقون يو ًما وصفه اهلل بقولهَ :
ا ْل ِم َيا َم ِة َفال ت ُْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئ ًا َوإِ ْن َكانَ ِم ْث َم َ
ال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َأت َْي َنا ِ َبا َو َك َفى بِ َنا
َح ِ
اسبِنيَ﴾(.(1

( (1سورة األنبياء :آية.47

آداب املجلس يف مدرسة أهل البيتB
اإلسالم يعتمد يف نجه العام عىل هتذيب النفس اإلنسانية قبل كل

يشء ،وقد شملت تعاليمه مجيع جوانب احلياة ،بحيث مل ترتك هذه التعاليم
فضيلة من الفضائل أال َد َع ْت إليها وح ّثت عىل التمسك هبا ،ومل تدع يف نفس

الوقت أي رذيلة من الرذائل أال ّنبهت عنها وعن أخطارها وأمرت باالبتعاد
عنها،حتى غدت حياة اإلنسان منظمة وفق قانون إهلي حمكم ودقيق ،وحتتوي
رسالة اإلسالم عىل حب العقيدة واإليامن والسلوك واألخالق ،وهدفها األول
واألساس هو تربية النفوس تربية قويمة ،وتنشئتها عىل مبادئ احلق واخلري،

بتمسك هبذه املبادئ واألسس.
وتكوين املجتمع القوي الذي ّ

أهم عنرص يف تكوين الفرد املثايل واألرسة السليمة ،واملجتمع
واألخالق ّ

أشد احلرص عىل
الراقي والدولة املتقدمة ،ومن أجل ذلك حرص اإلسالم ّ

إعداد املجتمع وهتذيبه ،فاألخالق الفاضلة هي التي تعصم هذه املجتمعات من
االنحالل ،وتصون احلضارة واملدنية من الضياع ،ومن دونا ال تنهض األمم

وال تقوى إال هبا.

يبقى العلم واألخالق دعامتان من الدعائم األساسية التي ال تستغني

عنها مجيع األمم والشعوب ،وهكذا فان أهم دور للرتبية األخالقية يف نظر
اإلسالم يمكن حتديده بصورة إمجالية يف كونا الوسيلة الوحيدة لبناء خري

فرد وخري جمتمع وخري حضارة ..وهكذا نجد أن الغاية القصوى من الدين
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اإلسالمي قد حددها الرسول الكريم Fبقوله (إنام بعثت ألمتم مكارم

األخالق)( .(1وهذا احلديث يؤكد أن الرسل عليهم أفضل الصالة والسالم

قد سامهوا يف بناء الرصح األخالقي ،وأنه Fجاء بعدهم ليتمم عملية البناء

األخالقي والتي توارثها األنبياء من قبله.

ومن تلك اآلداب التي حث عليها اإلسالم والتي ينبغي االلتفات إليها

وااللتزام هبا ،آداب املجلس والتي لو التزم هبا اإلنسان لعرف اخلري يف الدنيا

قبل اآلخرة.

قال ّ
ين آ َم ُنوا إِ َذا ِق َ
يل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِف ْالَ َجالِ ِ
س
اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
َفا ْف َس ُحوا َي ْف َس ِح اهلل َل ُك ْم﴾(.(2
ونشري هنا إىل بعض هذه اآلداب:

 .1أين جتلس؟

هناك العديد من الروايات التي تتحدث عن املكان الذي ينبغي أن يلس

فيه اإلنسان وحتددها ضمن أطر ثالثة:

أ -الكان الذي دعيت إليه :فعن رسول اهلل( :Fإذا أخذ القوم جمالسهم

فإن دعا رجل أخاه وأوسع له يف جملسه فليأته ،فإنام هي كرامة أكرمه هبا

أخوه.(3()...

فإذا أوسع لك أي شخص يف املجلس ودعاك للجلوس بجانبه فهذه

كرامة لك أكرمك هبا هذا اإلنسان وعليك أن متتثل هلذا الطلب وتقبل هذه
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،16ص.210
( (2سورة املجادلة :آية.11

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.109
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الكرامة .فليس من األدب أن يعتني بك أحدهم فتقابل عنايته بالرفض وبعدم
االهتامم والالمباالة.

ب -الكان األوسل :ففي تتمة الرواية عن رسول اهلل ...( :Fوإن مل

يوسع له أحد فلينظر أوسع مكان يده فيجلس).

ففي احلاالت العادية التي ال يوسع لك أحدهم ويدعوك إىل جانبه عليك
أن ختتار أوسع مكان جتده يف املجلس حتى ال يكون جلوسك فيه تضييق ًا أو أذية
ألحد من اجلالسني.

ج -ما انتهى بك الجلس :فعن رسول اهلل( :Fإذا أتى أحدكم جملس ًا

فليجلس حيثام انتهى به جملسه)(.(1

ويف هذا تعليم منه Fلنا أن ال نسعى ملواقع الرئاسة وال للمناصب
والوجاهة والظهور ،بل ح ّث ًا منه عىل أن نشعر أنفسنا بالتواضع وأننا كاآلخرين
ولسنا أرفع منهم جاه ًا بل التفاضل بالتقوى فقط لقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم
ِعندَ اهللِ َأ ْت َم ُ
اك ْم﴾(.(2

التشدد يف هذا
د -ل ترسع إىل صدر الجلس :قد يتساءل البعض ملا
ّ
األمر؟ فإذا كان املكان فارغ ًا فليجلس الشخص حيثام يريد ...ولكن األمر

يتعرض
ليس ألجل املكان الفارغ أو عدمه بل هذا دفع ًا عن املؤمن كي ال ّ
خيصصون جملس ًا خاص ًا ألحد ما
للمقت أو اإلهانة ،ألن أصحاب املجالس قد ّ
التنحي
قد يكون عزيز ًا عليهم ،وال يرضون بجلوس آخر مكانه ،فيطلبون منه ّ

وقد يعتربها الشخص إهانة له ،فيلزم للمؤمن أن ال يرسع لصدر املجلس الذي
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،16ص.240
( (2سورة احلجرات :آية.13
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قد يكون خمصص ًا لشخص آخر غريه.

ُرسعن إىل
وقد ذكر هذا املعنى عىل لسان اإلمام عيل Aحينام قال( :ال ت
َّ
أرفع موضع يف املجلس ،فإن املوضع الذي تُرفع إليه خري من املوضع الذي ُحت ُّط
عنه)(.(1

صت الروايات صدر املجالس بأناس
خص ْ
هـ -لن صدر الجالس؟ّ :

حمددين ،ولصدر املجلس عالقة بموقعهم الريادي يف املجتمع ،كالعامل،
َّ
حدث ،فعن أمري املؤمنني( :Aال يلس يف صدر املجلس إال
والناصح وا ُمل َّ

رجل فيه ثالث خصال :ييب إذا ُسئل ،وينطق إذا عجز القوم ،ويشري بالرأي
الذي فيه صالح أهله ،فمن مل يكن فيه يشء منهن فجلس فهو أمحق)(.(2
 .2عدم مضايمة الالسني:

موسع ًا ما بني قدميه ،بحيث يأخذ مكان
ومثاله أن يلس شخص ما ّ

شخصني بدل شخص واحد ،وال سيام مع ضيق املكان ،ولربام ال يعرتض
اجلالسون عليه ،ولكنهم بال شك سيمتعضون منه ومن أخالقه ،وقد حذرنا

الرسول األكرم Fمن هذا الترصف الشائن ،فقد روي عنه( :Fوال تفحش
َناج مع رجل وعندك آخر)(.(3
يف جملسك؛ لكي يذروك بسوء خلقك ،وال ت َ

وهذا الترصف عادة ما ينشأ من األنانية ،وحب الذات ،وعدم االلتفات

حلقوق اآلخرين ،فينبغي للمؤمن أن يؤ ّدب نفسه عىل االلتفات لراحة إخوانه

املؤمنني.

( (1عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.522
( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،1ص.141

( (3املصدر السابق :ج ،67ص.248
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 .3إفساح الجال:

وإذا ضاق املكان وجاء من يريد املشاركة يف املجلس ،فينبغي إفساح
ين آ َم ُنوا
املجال له ليتمكن من اجللوس ،قال تعاىل يف كتابه العزيزَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َس ِح ُ
اهلل َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َ
إِ َذا ِق َ
يل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِف ْالَ َجالِ ِ
يل ُ
انش ُزوا
َف ُ
انش ُزوا.(1(﴾...
 .4التزحزح:

والتزحزح من اللياقات العرفية املشهورة واملعروفة ،وهو دال عىل

االحرتام والتوقري لآلخر ،وقد كان التزحزح من خلق رسولنا األكرم،F
فقد روي أنه دخل عىل رسول اهلل Fشخص وهو يف املسجد جالس ًا لوحده

فتزحزح له الرسول ،Fفقال له :يف املكان سعة يا رسول اهلل ،Fفقال:F
(إن حق املسلم عىل املسلم إذا رآه يريد اجللوس إليه أن يتزحزح له)(.(2
مد الرجلني:
 .5عدم ّ

ومد الرجلني من األمور الدالة بحسب العرف عىل احتقار اآلخر ،وعدم

احرتامه ،وهي بالتايل منافية لألخالق ،وقد روى اإلمام عيل Aيف أوصاف
مقدم ًا رجله بني يدي جليس له قط)( .(3فعلينا
رسول اهلل( :Fوما رؤي ّ
التأيس بأوصافه تلك وأخالقه احلميدة.
 .6التبسم ف وجه اآلخرين:

قد يتصور بعض البعيدين عن الروايات واملفاهيم اإلسالمية الصحيحة
( (1سورة املجادلة :آية.11

( (2مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.25

( (3املصدر السابق :ص.23

 ........................................238اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

أن من صفات املؤمن أن يكون عبوس الوجه ،شارد الفكر ،ال ُيقبِل عىل اآلخر
إال بالدعوة له ،وغري ذلك من الصفات ...إال أن الواقع وما ذكرته الروايات
من صفات املؤمن عكس ذلك متام ًا ،فالروايات تؤكد أن املؤمن يالقي اآلخرين

بوجه بشوش مبتسم ،فعن إسحاق بن عامر قال :قال اإلمام الصادق( :Aيا
إسحاق :صانع املنافق بلسانك ،وأخلص و ّدك للمؤمن ،فإن جالسك يودي

فأحسن جمالسته)(.(1

وروي عن رسول اهلل( :Fثالث يصفني و ّد املرء ألخيه املسلم :يلقاه

ويوسع له يف املجلس إذا جلس إليه ،ويدعوه بأحب األسامء
بالبرش إذا لقيه،
ّ

إليه)(.(2

 .7الصمت:

بمعنى عدم االستعجال يف احلديث واالنجرار وراء اللسان ،فعن أمري
حتدث الناس بكل ما سمعت به ،فكفى به كذب ًا)( .(3فينبغي
املؤمنني( :Aال ّ

أن يكون اللسان تابع ًا للعقل ال العكس ،وإال فالصمت أفضل ،كام تشري الكثري
من الروايات ،فعن أمري املؤمنني Aأنه قال( :صمت يكسوك الكرامة خري من
قول يكسبك الندامة)(.(4

وال يعني ذلك أن يبقى اإلنسان يف كل املجالس صامت ًا ،بل املراد أن

يتكلم بام ينفع إذا اقتضت طبيعة املجلس الكالم.
( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.201
( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.643

( (3نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.759

( (4عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.302
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ومن ثامر الصمت أن اإلنسان الصامت عن ما ال يعنيه يورثه اهلل احلكمة،

فعن اإلمام الرضا( :Aإن الصمت باب من أبواب احلكمة ،إن الصمت
يكسب املحبة ،إنه دليل عىل كل خري)(.(1
 .8عدم مماطعة التكلمني:

إن مقاطعة املتكلمني من العادات السيئة ،املنافية لآلداب ،والتي كثري ًا

ما يسهو اإلنسان فيقع فيها ،والسيام يف جمالس احلوار والنقاش ،حيث يكون
أحد اجلالسني متكل ًام فيقطع كالمه ،ويأيت آخر لقطع كالم الثاين ،وهكذا ،إىل

أن يصبح املجلس جملس ًا للهرج واملرج ،ال تفهم من أحدهم كلمة ،ناسني قول
سيد الكائنات( :Fمن عرض ألخيه املسلم املتكلم يف حديثه فكأنام خدش

وجهه)(.(2

 .9عدم التناجا بالرس:

ومن أدب املجالس عدم التناجي ،وهو أن يمس أحد اجلالسني يف أذن

اآلخر بحديث خاص به دون اجلالسني ،فإن ذلك يؤذيم ،فإذا كان هناك ثالثة،
ناج منهم اثنان دون الثالث ،فإن ذلك مما يؤذيه وييسء إليه ،وقد نت عن
فال ي َت َ

ذلك الروايات الواردة عن أهل البيت ،Bفعن أيب عبد اهلل الصادق( :Aإذا

كان القوم ثالثة فال يتناجى منهم اثنان دون صاحبهام ،فإن يف ذلك ما يزنه

ويؤذيه)(.(3

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.113

( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.106
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.660
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 .10حفظ الرس:

إن ميل اإلنسان نحو املباهاة ،وإظهار املعرفة ،وامتالك األرسار ،قد يدفعه
إلفشاء كل أمر يعرفه ،والتحدث فيه ،وإشاعته ،سواء كان مه ًام ،أو وضيع ًا

خطري ًا أو ،ضئي ً
ال ،فيصبح كثري الكالم ،ال يمكن ائتامنه عىل رس ،أو حديث،

أو جملس ...فعن النبي األكرم Fيف وصيته أليب ذر( :يا أبا ذر :املجالس

رس أخيك خيانة ،فاجتنب ذلك)( .(1ويف هذه الرواية يؤكد
باألمانة ،وإفشاء ّ

النبي األكرم Fعىل خطورة إفشاء األرسار ،وإذاعة كل ما يصل يف املجالس،
فقد يذكر املؤمن بعض األمور يف جملس وال يب ذكرها يف جملس آخر،

لذلك فإن ما تسمعه يف جملس ما ،يتحول إىل أمانة أنت مسؤول عنها ،وينبغي
رس
عليك مراعاهتا ،وعدم جعلها مادة للحديث والتسلية أينام كان ،وكثري ًا ما ُي ِ َّ

لك أخوك املؤمن بأخباره وآرائه ،ويظهر لك ما ال يظهره لغريك لثقته بك،
فعليك أن تثبت أنك أهل هلذه الثقة من خالل حفظ هذه األمانة ،وعدم إشاعتها

بني الناس.

ومن أسوأ ألوان خيانة املجالس ما إذا كان اإلنسان حريص ًا عىل تتبع

العيوب واألرسار ،وإفشائها بقصد اإليذاء ،والتشهري ،واخليانة ،فعىل املؤمن:

أو ًل :أن يكون حريص ًا عىل عدم نبش األرسار واكتشافها والرتفع عن

استخدام تلك الوسائل الوضيعة التي ال تليق بمقام املؤمن.

ثاني ًا :أن يكون أمين ًا يف املجالس فعندما تذكر أمامه أرسار اآلخرين ال

يستحسن كشفها ،وعليه أال يظهرها ولو طلب منه ذلك.

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.470

آداب السالم يف اإلسالم
جعل اهلل عزوجل السالم هدف اإلسالم ،وغاية من غاياته يف األرض،

ودعا إليه وإىل إفشائه بني الناس ،فقال عىل لسان رسوله( :Fيا أيا الناس

أفشوا السالم)( ،(1وعن اإلمام الباقر( :Aإن اهلل يب إفشاء السالم)(.(2

وضمن اهلل تعاىل السالم للناس بام رشعه من مبادئ ،وبام رسمه من
ّ

خطط ومناهج ،وبمن بعثهم من أنبياء وأوصياء ،Bوبام أنزلـه من كتب ،فهو

تعاىل مصدر السلم والسالم ،واسم من أسامئه تعاىل ذكره ،قال اإلمام الباقر: A

(إن السالم اسم من أسامء اللـه عزوجل)(.(3

يدرب املسلم تدريب ًا عملي ًا عىل مبادئه اإلنسانية العليا،
وأراد بذلك أن ّ

وقيمه االجتامعية جمرد شعارات أو نداءات ،بل جعلها
فقد أراد أال تكون مبادؤه ُ

من صلب العقيدة اإلسالمية ،ومل يكن جمرد شعار أن اإلسالم دين السالم ،بل
هو عقيدة وسلوك وعبادة نتعبد هبا هلل تبارك وتعاىل ،فجعل (السالم) شعار ًا لـه
واختاره حتية للمسلمني.

وأكدت الروايات عىل إفشاء السالم بني الناس ملا له من األثر البالغ يف

( (1الطبقات الكربى ،ابن سعد :ج ،1ص.235

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.181
( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.269
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املجتمع والنفوس حتى قال رسول اهلل( :Fأوىل الناس باهلل وبرسوله من بدأ

بالسالم)(.(1

وعنه( :Fإذا لقي أحدكم أخاه فليسلم وليصافحه ،فإن اهلل تعاىل أكرم

بذلك املالئكة فاصنعوا صنع املالئكة)(.(2

فتفرقوا
تفرقتم ّ
وعنه( :Fإذا التقيتم فتالقوا بالسالم والتصافح ،وإذا ّ

باالستغفار)(.(3

للسالم مجلة من اآلداب ينبغي مراعاهتا منها:

 .1ابتداء السالم :قال أمري املؤمنني( :Aالسالم سبعون حسنة ،تسع

وستون للمبتدئ وواحدة للرا ّد)(.(4

 .2السالم عىل من لميت :قال اإلمام الصادق( :Aمن التواضع أن

تُس ّلم عىل من لقيت)(.(5

 .3من يبتدئ السالم؟ :عن اإلمام الصادق Aقال( :يسلم الراكب عىل

لقيت مجاعة مجاعة سلم األقل عىل األكثر ،وإذا
املايش ،واملايش عىل القاعد ،وإذا ْ

لقي واحد مجاعة سلم الواحد عىل اجلامعة)(.(6

 .4ثواب السالم :عن اإلمام الصادق( :Aمن قال -سالم عليكم-

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.644

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.28

( (3مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،عيل الطربيس :ص.345

( (4املصدر السابق :ص.346

( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.646

( (6مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،عيل الطربيس :ص.346

آداب السالم ف اإلسالم 243 ................................................................

فهي عرش حسنات ،ومن قال -سالم عليكم ورمحة اهلل -فهي عرشون حسنة،

ومن قال -سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته -فهي ثالثون)(.(1

 .5كفاية سالم الواحد من الامعة ورده :قال اإلمام الصادق( :Aإذا

س َّلم الرجل من اجلامعة أجزأ عنهم ،وإذا سلم عىل القوم وهم مجاعة أجزأهم
أن يرد واحد منهم)(.(2

 .6آثار الصافحة :وقال اإلمام الصادق( :Aتصافحوا ،فإنا تذهب

بالسخيمة) (والسخيمة :احلقد يف النفس) ،وعنه( :Aمصافحة املؤمن أفضل
من مصافحة املالئكة)(.(3

تات الذنوب بالصافحة :قال اإلمام الباقر( :Aإن املؤمنني إذا
.7
ُّ
التقيا فتصافحا ،أدخل اهلل تعاىل يده بني أيديام .وأقبل بوجهه عىل أشدمها حب ًا

يتحات
َت عنهام الذنوب كام
ُّ
لصاحبه ،فإذا أقبل اهلل تعاىل بوجهه عليهام ،حتات ْ
الورق من الشجر)(.(4
 .8آثار معانمة الؤمن :قال اإلمام الصادق( :Aإن املؤمنني إذا اعتنقا
غمرهتام الرمحة ،فإذا التزما ال يريدان بذلك إال وجه اهلل ،وال يريدان غرض ًا من

أغراض الدنيا ،قيل هلام :مغفور لكام فاستأنفا)(.(5

 .9من آداب الجلس :قال رسول اهلل( :Fإذا قام أحدكم من جملسه

( (1مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،عيل الطربيس :ص.346
( (2املصدر السابق :ص.346

( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.219
( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.179

( (5وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.231
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فليودعهم بالسالم)(.(1

 .10فرار الشيطان :قال اإلمام الصادق( :Aإذا دخلت منزلك فقل
(بسم اهلل وباهلل) ،وس ّلم عىل أهلك ،فإن مل يكن فيه أحد فقل بسم اهلل ،وسالم
عىل رسول اهلل Fوعىل أهل بيته ،والسالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،فإذا
فر الشيطان من منزلك)(.(2
قلت ذلك ّ

( (1مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،عيل الطربيس :ص.347
( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.11

آداب الكالم يف مدرسة أهل البيتB
فأمرت بحفظ اللسان ،ولزوم
اعتنت الرشيعة اإلسالمية باألدب،
لقد
ْ
ْ
زت الرشيعة عىل آداب الكالم
الصمت ،ولني الكالم ،وخلطورة اللسان فقد َر ّك ْ
واملحادثة ،وأ ّل َ
العلامء املصنفات املستقلة يف هذا الباب ،و َب ّينوا آداب احلديث
ف
ُ

يميز املسلم بعقيدته وعبادته
واملناقشات واملناظرات العلمية؛ فاإلسالم يريد أن ّ

وأخالقه وآدابه ومظهره ،ولعل سبب ذلك ان الكالم الطيب هو أبرز الصفات
التي َي ّ
تحىل هبا اإلنسان ،فبه يكسب األصدقاء ويدفع األعداء...قال اهلل تعاىل:
َ
ض َب ُ
اهلل َم َث ً
﴿أ َ ْل ت ََر َك ْي َف َ َ
ال َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها ِف
الس َام ِء ت ُْؤ ِت ُأ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍ
ني﴾(.(1
َّ
وسئل أمري املؤمنني( :Aأي يشء مما خلق اهلل أحسن؟ فقال :الكالم،
ُ

ابيضت
فقيل :أي يشء مما خلق اهلل أقبح؟ قال :الكالم ،ثم قال :بالكالم ّ

الوجوه ،وبالكالم أسو ّدت الوجوه)(.(2
ومن آداب الكالم:

 .1أن يتكلم بام ُيريض اهلل سبحانه وتعاىل ،ويذر سخطه وغضبه :وأن ال

يتكلم إال بام يراجعه يف نفسه ،حتى ال ينطق بسوء ،فعن الرسول األعظم:F
( (1سورة إبراهيم :آية.25 - 24

( (2حتف العقول ،ابن شعبة احلراين :ص.216
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(إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب
اهلل تعاىل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه ،وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل

ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل له هبا سخطه إىل يوم يلقاه)(.(1

سببت لنفسك املتاعب ،وخسارة
 .2ل تتكلم فيام ل يعنيك :وإال ّ
األصدقاء ،فعن رسول اهلل( :Fإن أكثر الناس ذنوب ًا يوم القيامة أكثرهم كالم ًا

فيام ال يعنيه)(.(2

وعن أمري املؤمنني( :Aإياك وما يستهجن من الكالم ،فإنه يبس عليك

اللئام ،وينفر عنك الكرام)(.(3

ويف رواية ان أمري املؤمننيَ Aم َّر برجل يتكلم بفضول الكالم ،فوقف
عليه ثم قال(:يا هذا إنك ُمتيل عىل حافظيك كتاب ًا إىل ربك ،فتكلم بام يعنيك ودع
ما ال يعنيك)(.(4

 .3تمليل الكالم والديث بالي واإلحسان :قال رسول اهلل( :Fومن
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خري ًا أو ليسكت)(.(5

 .4الكالم الكثي يظهر عيوبك ويكثر عليك األعداء :فعن أمري املؤمنني:A

(من كثر كالمه كثر خطاؤه ،ومن كثر خطاؤه قل حياؤه ،ومن قل حياؤه قل

( (1الرتغيب والرتهيب ،عبد العظيم املنذري :ج ،3ص.537
( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.641

( (3غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،214ح.4174

( (4من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،4ص.296
( (5مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.135
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ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه ،ومن مات قلبه دخل النار)(.(1

ويرك
وعنه(: Aإياك وفضول الكالم ،فإنه يظهر من عيوبك ما بطنّ ،

عليك من أعدائك ما سكن)(.(2

...أ ْن َفقَ ا ْل َف ْض َل ِم ْن َمالِه َ
(طو َبى ِملَ ْن َ
وعنهُ :A
وأ ْم َس َك ا ْل َف ْض َل ِم ْن
لِ َسانِه)(.(3

 .5أن هيتم اإلنسان بأن يكون كالمه فيه رضا الالق :فعن النبي األكرم:F

ني عن منكر ،أو ذكر اهلل
(كل كالم ابن آدم عليه ال له إال ٌ
أمر باملعروف أو ٌ

تعاىل)(.(4

 .6الكالم بالق والعلم أفضل من السكوت :فعن النبي( :Fال ينبغي

للعامل أن يسكت عىل علمه ،وال ينبغي للجاهل أن يسكت عىل جهله .قال اهلل:
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
الذكْ ِر إِنْ ُك ْن ُت ْم َال ت َْع َل ُم َ
ون))(.(5
( َف ْ
العي والصمت)(.(6
وقال أمري املؤمنني( :Aالقول باحلق خري من ّ

ّ
وجل مل يبعث
عز
وقال اإلمام الصادق Aلرجل ...( :اعلم أن اهلل ّ

رسله حيث بعثها ومعها ذهب وال فضة ،ولكن بعثها بالكالم ،وإنام عرف اهلل

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.531
( (2غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،312ح.4104

( (3نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.490

( (4الرتغيب والرتهيب ،عبد العظيم املنذري :ج ،3ص.538
( (5كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،10ص.238
( (6غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،309ح.4038
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ّ
وجل نفسه إىل خلقه بالكالم والدالالت عليه واإلعالم)(.(1
عز
ّ

 .7حاول أن جتعل كالمك حسن ًا :تراعي فيه القواعد والنظام ،حتى

يستحسنه اآلخرون ،فعن أمري املؤمنني( :Aأحسن الكالم ما زانه حسن

النظام ،وفهمه اخلاص والعام)(.(2

وقال اإلمام زين العابدين( :Aالقول احلسن ُيثري املال ،و ُينمي الرزق،

وي َّبب إىل األهل ،و ُيدخل اجلنة)(.(3
و ُينسئ يف األجل ُ

 .8يستحب أن ييب اإلنسان عىل قدر السؤال ،وبمدر قناعة السائل ،ول
يزيد حرف ًا واحد ًا.
 .9أن ل يتجاوز اإلنسان حد الدح السموح به ول يرسف بالذم.

وقد قيل :أحبب حبيبك هون ًا ما ،عسى أن يكون بغيضك يوم ًا ما،
وابغض بغيضك هون ًا ما ،سعى أن يكون حبيبك يوم ًا ما ،فال يكون يف نفسه

يشء عليك ،وال ختجل أنت من صداقته.

 .10أن ل يستسل اإلنسان ف كالمه ويكثر منه ،فيؤدي ذلك إىل الوعود

التا يعجز عن الوفاء با.

 .11ينبغا لإلنسان إذا تكلم بكالم أن يمّمه بفعله.

وقد قيل :إن أفضل الكالم ما ال يتاج فيه إىل كالم ،أي يكتفي بالفعل

دون الكالم.

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،8ص.148

( (2غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،210ح.4046

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص.210

آداب الضحك واملزاح يف اإلسالم
ان من عظمة هذا الدين وشموليته وسعته أنه ما ترك شيئ ًا يف حياة املسلم
إال ّ
ونظمه ور ّتبه ،وجعل له قواعد وضوابط يسري عليها ويلتزم هبا ،وذلك ك ّله

بأمر اهلل جل وعال ،وهدي رسوله Fوأهل بيته املعصومني ،Aوإن مما يشتهر

عند الكثري أن دين اإلسالم دين كبت وحبس للنفس ،فال ضحك ،وال مزاح،

وال لعب ،وال متعة ،فهو يشء بعيد عن واقع اإلسالم وتعاليمه.

فان شمولية اإلسالم تأبى إال أن تبيح الرتويح عن النفسِ ،
فللمزاح

وظيفة مجيلة يف حياة بني البرش ،وهي تأليف القلوب ،وتلطيف اجلو ،وإدخال
الفرح عىل قلب جليسك الذي حتادثه ويادثك.

مندوب إليه بني اإلخوة واألصدقاء ضمن ضوابط بحيث
ولكن املزاح
ٌ
أذى فيه ،وال رضر ،وال غيبة ،وال َش ْني ،وال
ال يتعدى إىل اخلصومات ،وبام ال ً
ٍ
ٍ
انتقاص من اآلخرين يف ِع ٍ
بأحد ،فإذا خال املزاح
استخفاف
رض أو دين ،وال
من هذه النواقص كان مزاح ًا مباح ًا ،بل مندوب ًا إليه.

وان املذموم من املزاح هو اإلفراط فيه واملداومة عليه ،فإنه يسقط املهابة

والوقار ،وأما القليل الذي يوجب انبساط خاطر ،وطيبة قلب ،وال يتضمن
حمرم ًا ،فليس مذموم ًا ،لقول رسول اهلل( :Fإين ألمزح ،وال أقول إال حق ًا)(.(1
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،16ص.116
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وروي أنه Fكان كثري التبسم ،وكان أفكه الناس وروي عنه Fانه قال

لعجوز( :ال تدخل اجلنة عجوز) ،فبكت العجوز ،فقال( :إنك لست يومئذ

بعجوز)(.(1

بل هنالك تأكيد كبري يف نظامنا اإلسالمي اإلجتامعي عىل االحتفاظ

بالوجه البشوش واملنشـرح ،كأحد قواعد السلوك القويم يف املجتمع اإلسالمي
ذم وحتذير من تقطيب اجلبني وحالة العبوسية،
الناجح ،ويف نفس الوقت هنالك ٌ

سوا ًء داخل األرسة أو بني أفراد املجتمع ،وذكر يف أوصاف املؤمن يف احلديث
املروي عن رسول اهللُ ْ :F
(امل ْؤ ِم ُنَ :د ِع ٌبَ ،ل ِع ٌبَ ،و ْ ُامل َن ِاف ُقَ :ق ِط ٌبَ ،و َغ ِض ٌب)(،(2

وعن اإلمام الصادق( :Aما من مؤمن إال وفيه دعابة ،وقيل ما الدعابة؟ قال:
املزاح)(.(3

وعنه Aأنه قال ألحد أصحابه( :كيف مداعبة بعضكم بعض ًا؟) فقال

الرجل :قليل ،فقال اإلمام( :Aفال تفعلوا ،فان املداعبة من حسن اخللق،

وانك لتدخل هبا الرسور عىل أخيك ،ولقد كان رسول اهلل Fيداعب الرجل
يرسه)(.(4
يريد أن ّ

وال بأس أن نذكر مجلة من آداب الضحك واملزاح:

 .1أن يملل الضحك والزاح :قال رسول اهلل( :Fإياك وكثرة الضحك

( (1تنبيه اخلواطر ونزهو النواظر ،ورام بن أيب فراس املالكي األشرتي :ج ،1ص.112
( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.153
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.663

( (4املصدر السابق.
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فإنه يميت القلب)(.(1

وعن أمري املؤمنني( :Aمن كثر ضحكه ذهبت هيبته)(.(2

وعن اإلمام الصادق Aأنه قال( :كثرة الضحك متيت القلب) ،وقال:A

(كثرة الضحك متيث الدين كام يميث املاء امللح)(.(3

وعنه( :Aكثرة الضحك تذهب بامء الوجه)(.(4

تبس ًام ل قهمهة :قال اإلمام الصادق( :Aضحك
 .2أن يكون ضحكه ُّ

تبسم)(.(5
املؤمن ّ

 .3عدم الضحك من غي سبب :فذلك يعترب من قلة األدب .وكذلك
فإن الضحك واملزاح يف غري حم ّله يسبب البغض والكره واإلهانة.
 .4عدم الكذب ف الزاح :بل قول الصدق دائ ًام ،وإال صار مزاح ًا حمرم ًا.

التبسم
 .5عدم الضحك والزاح عند صاحب الصيبة :بل يستحب
ّ
يف وجه اخلائف ،أو صاحب املصيبة ،للتخفيف عليه ويستحب أيض ًا املزاح

الصادق للرتفيه عن املؤمن ،والتخفيف عليه.

 .6الدعاء بعد الضحك :يستحب ملن ضحك بصوت مسموع أن يقول

قهقهت فقل حني
بعد ضحكه( :اللهم ال متقتني) فعن اإلمام الباقر( :Aإذا
َ
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.72

( (2املصدر السابق :ج ،74ص.285

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.664

( (4املصدر السابق.
( (5املصدر السابق.

 ........................................252اآلداب اإلسالمية من منظور أهل البيت /Bج1

تفرغ :اللهم ال متقتني)(.(1

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.664

آداب الطبيب من منظور إسالمي
لقد جعل اإلسالم حفظ النفس البرشية وصيانتها يف املرتبة الثانية بعد

حرم اإلسالم قتل النفس إال باحلق ،وأوجب القصاص،
حفظ الدين ،فقد ّ
س َأ ْو َفس ٍ
وحرم االعتداء عىل النفس ،قال تعاىلَ :
ي َن ْف ٍ
﴿أ َّن ُه َم ْن َق َت َل َن ْفس ًا بِغَ ْ ِ
اد
َ
ِف ْ َ
اس َ ِ
اس َ ِ
األ ْر ِ
ج ًيعا﴾(.(1
ج ًيعا * َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َف َك َأن ََّام َأ ْح َيا ال َّن َ
ض َف َك َأن ََّام َق َت َل ال َّن َ

وألن مهنة الطب تتعلق بالنفس البرشية ،وبصحة اإلنسان وحياته ،وقاية
هلا مما ّ
يعطلها أو يزيل وجودها ،ولكون الطبيب مؤمتن عىل صحة اإلنسان،
وهي من أثمن ما لديه ،ومؤمتن عىل أرسار املرىض ،وأعراض الناس ،فكان
لزام ًا عليه ،التخ ّلق باألخالق الفاضلة.
وتزداد مهنة الطب رشف ًا إذا روعي فيها رشطان أساسيان:

متارس بكل إتقان وإخالص :قال( :Fإن اهلل تعاىل يب إذا
أولام :أن َ

عمل أحدكم عمال أن يتقنه)(.(2

وثانيهام :أن يراعي الطبيب يف سلوكه وترصفاته اخللق الكريم.
ومن آداب التعامل مع املرىض:

( (1سورة املائدة :آية.32

( (2كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.907
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 .1تتبل األخالق واآلداب الهنية من تعاليم اإلسالم النيف :التي تدعو
ّ
وجل يف كل عمل.
عز
إىل مكارم األخالق ،وحسن األداء ،ومراقبة اهلل ّ

أهم ما يب أن يتصف به
 .2اإلخالص واستشعار العبودية هلل :من ّ
ّ
وجل له يف كل
عز
الطبيب إخالص النية هلل تعاىل ،وأن يستشعر مراقبة اهلل ّ

أحواله ،وأنه حماسب عىل كل صغرية وكبرية.

 .3األمانة والنزاهة :الطبيب مؤمتن عىل األرواح واألعراض ،فالبد أن

يتصف باألمانة ،وأن يؤدي هذه األمانة عىل وجهها الصحيح ،ومن األمانة
املحافظة عىل أرسار املرىض ،وما يطلع عليه الطبيب من مكنوناهتم.

 .4التواضل واحتام اآلخرين :عىل الطبيب أن يكون متواضع ًا ،فال

يتكرب عىل مرضاه أو يتقرهم مهام كان شأنم ،فعن أيب جعفر وأيب عبد اهللC
ذرة من كرب)(.(1
قاال( :ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ّ

نوعيات خمتلفة
 .5الصب واللم :الطب مهنة شا ّقة مضنية ،ويتعامل مع ّ

من فئات املجتمع ،فالبد للطبيب أن يتحىل بقدر كبري من الصرب ،واحللم،
واألناة.

 .6العطف والحبة :ينبغي أن يكون الطبيب حمب ًا ملرضاه ،عطوف ًا عليهم،
رفيق ًا هبم ،وعليه أن يكون َلبِق ًاّ ،
متلطف ًا هبم ،فال يقول هلم ما يوهنهم أو يوقعهم،
يف براثن اليأس.

 .7حماسبة النفس :الطبيب يف الغالب شخصية مرموقة ُحتىص خطواته،
ولذا فإن أخطاء الطبيب وزالته كثري ًا ما تكون شأن ًا عام ًا يتناقله الناس ،ومن ثم

فإنه ينبغي للطبيب أن ياسب نفسه قبل أن ياسبه غريه ،أو أن تتناقل أخطاءه
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.310
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األلسن.

 .8حسن الستامع لشكوى الريض :وفهم معاناته ،والرفق به عند

الفحص ،وعدم مفاجأة املريض باخلرب السيئ ،ومراعاة التدرج وإعداد املريض
نفسي ًا لتقبل اخلرب.

 .9البادرة إىل العالج :إن املبادرة إىل العالج هو ما تفرضه األخالق

الفاضلة ،واإلنسانية الرفيعة ،والفطرة السليمة املستقيمة.

 .10عدم التمييز ف العالج بني الغنا والفمي :بل يمكن أن يقال :إن
اهتامم اإلسالم بالفقري يفوق كثري ًا اهتاممه بالغني ،أضف إىل ذلك :أن الغني
يقدر عىل الوصول إىل ما يريد ،عن طريق بذل ماله دون الفقري.

 .11يغض برصه عن الحارم :فمن الواضح أن املرأة تعاجلها طبيبة أنثى،
والرجل يعاجله طبيب ذكر ،ولكن يبقى االمتثال واجب ًا حتى حتكم الرضورة،
فيجوز حينئذ النظر بمقدار الرضورة.

 .12عىل الطبيب أن يفظ أسار الريض :ألنه يعلم ما ال يعلمه أهل

املريض وأقرباؤه.

آداب زيارة املريض
عيادة املريض وزيارته من أوىل حقوق املسلم عىل أخيه املسلم التي حث

اإلسالم عليها ،قال النبي( :Fمن حق املسلم عىل املسلم إذا لقيه أن يسلم
يشيع جنازته)(.(1
عليه ،وإذا مرض أن يعوده ،وإذا مات أن ّ

وعن اإلمام الصادق( :Aإذا كان يوم القيامة نادى مناد  ،العبد إىل اهلل
ّ
وجل (أويت العبد املؤمن) فيحاسبه حساب ًا يسري ًا ،ويقول :يا مؤمن ما منعك
عز
ّ

أن تعودين حني مرضت ؟ فيقول املؤمن :أنت ريب وأنا عبدك  ،أنت احلي القيوم
الذي ال يصيبك أمل وال نصب  ،فيقول عز وجل :من عاد مؤمن ًا ّ
يف فقد عادين ،

ثم يقول له :أتعرف فالن بن فالن ؟ فيقول :نعم يا رب  ،فيقول له :ما منعك

أن تعوده حني مرض ،أما إنك لو عدته لعدتني ثم لوجدتني به وعنده  ،ثم لو

سألتني حاجة لقضيتها لك ومل أردك عنها)(.(2

ويف زيارة املريض أجر عظيم ،فعن اإلمام الصادق( :Aأيام مؤمن عاد

شيعه سبعون ألف ملك ،فإذا قعد عنده
أخاه يف مرضه فإن كان حني يصبح ّ
غمرته الرمحة ،واستغفروا له حتى ُيميس ،وإن كان مسا ًء كان له مثل ذلك حتى
يصبح)(.(3

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.359

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،78ص.227
( (3مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.361
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وعن اإلمام الباقر( :Aكان فيام ناجى به موسى Aربه أن قال :يا رب
ما بلغ من عيادة املريض من األجر؟ فقال اهلل عز وجل :أوكل به ملك ًا يعوده يف

قربه إىل حمرشه)(.(1

عن اإلمام الصادق :Aقال رسول اهلل( :Fمن عاد مريضا ناداه مناد

من السامء باسمه :يا فالن طبت وطاب [لك] ممشاك بثواب من اجلنة)(.(2

فليد ُع له ،وليطلب منه
وعنه( :Aإذا دخل أحدكم عىل أخيه عائد ًا له ْ

الدعاء ،فإن دعاءه مثل دعاء املالئكة)(.(3

وعنه( :Aمن عاد مريض ًا يف اهلل مل يسأل املريض للعائد شيئ ًا إال استجاب

اهلل له)(.(4

وعن أمري املؤمنني( :Aيف املرض يصيب الصبي؟ قال :كفارة
لوالديه)( ،(5فام أعظم هذا الفضل وأج َّله.
ويف زيارة املريض هنالك الكثري من اآلداب اإلسالمية واألخالقية التي

ينبغي مراعاهتا ،لتكون الزيارة بمثابة دواء نفيس يساعد عىل حتسن حالة املريض،
فحينام يشعر املريض عند مرضه بروح األخوة اإلسالمية ،فذلك يكون سبب ًا يف
ختفيف آالمه وأحزانه ،ويعوضه عن بعض ما حرم من القوة والصحة ،ومن
تلك اآلداب:

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.121

( (2املصدر السابق.

( (3مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.361
( (4ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق :ص.194
( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.52
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أو ًل :تطمينه وتذكريه بالثواب العظيم عىل املرض الذي ابتاله اهلل به،

طهور للمؤمن.
وأنَّه
ٌ

ثاني ًا :يسأل عن حاله ويدعو له بالشفاء ،وأن يقول بدعائه( :اللهم اشفه

بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بالئك) ،وأن يضع يده عىل ذراع املريض
ويقرأ سورة احلمد سبع مرات أو سبعني مرة.

متر عليه الدقيقة كالساعة؛ ملا يد من
ثالث ًا :عدم إطالة الزيارة فإنَّ املريض ُّ

وحتمله وحسن استقباله لك يف أنْ تطيل عليه ،فعن
أمل مرضه ،وال يغرنَّك صربه ُّ
اإلمام الصادق( :Aأعظمكم أجر ًا يف العيادة أخفكم جلوس ًا)(.(1

رابع ًا :أن يضع الزائر إحدى يديه عىل األخرى حال اجللوس عند

املريض.

خامس ًا :ال يفعل عنده ما يغيظه ويزنه.

سادس ًا :يقدم له اهلدايا من فواكه أو غريها.

سابع ًا :يطلب من املريض أن يدعو له ،فإن املريض ممن يستجاب

دعاؤه ،فعن اإلمام الصادق( :Aثالثة دعوهتم مستجابة :احلاج ،والغازي،
واملريض)(.(2

ثامن ًا :أن ي ِ
علم الناس بمرضه ،ويأذن هلم بزيارته :وقال أبو احلسن:A
ُ

(إذا مرض أحدكم فليأذن للناس أن يدخلوا ،فليس من أحد إال وله دعوة

مستجابة)(.(3

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.361
( (2وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،2ص.420
( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،3ص.117

آداب الدواء يف اإلسالم
اهتم أئمة أهل البيت Bبمعاجلة اجلسد كاهتاممهم بمداواة الروح،

فكانت عنايتهم يف صحة األبدان كعنايتهم يف هتذيب النفوس.

فهم أطباء الروح واجلسد ،وقد رجع إليهم العدو والصديق يستوصفونم

ألمراضهم البدنية ،كام كانوا يرجعون إليهم يف شفاء أمراضهم الروحية ،وهذه
جوامع احلديث مملؤة بشواهد ذلك.

ولقد ورد عنهم Bيف جوامع الطب وحفظ الصحة الكثري ،كام

ورد عنهم وصف العالج بأنواعه للروح واجلسد ،وهي قواعد عامة يمكن

لإلنسان أن يتبعها فيستقيم بدنه وروحه ،منها ما ورد عن أمري املؤمننيA
لولده احلسن( :Aأال أع ّلمك أربع كلامت تستغني هبا عن الطب ؟ فقال :بىل
يا أمري املؤمنني  ،قال :Aال جتلس عىل الطعام إال وأنت جائع ،وال تقم عن

وجود املضغ ،وإذا نمت فأعرض نفسك عىل اخلالء،
الطعام إال وأنت تشتهيهّ ،
فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب)(.(1

وقال( :Aإن يف القرآن آلية جتمع الطب كله( :كلوا وارشبوا وال

ترسفوا)(.(2

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،59ص.267

( (2املصدر السابق.
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وعنه( :Aتوقوا الربد يف أوله ،وتلقوه يف آخره ،فإنه يفعل باألبدان كام

يفعل باألشجار ،أوله يرق ،وآخره يورق)(.(1

وقال الصادق( :Aلو اقتصد الناس يف املطعم الستقامت أبدانم)(.(2
وهناك مجلة من آداب الدواء يمكن إمجاهلا بام ييل:

 .1طلب العافية :يستحب للمريض أن يطلب من اهلل العافية ،كام ورد يف

األدعية ،فقد كان رسول اهلل Fإذا رأى يف جسمه بثرة عاذ باهلل ،واستكان له،

وجار إليه ،فيقال له :يا رسول اهلل أهو بأس؟ فيقول( :إن اهلل إذا أراد أن يعظم
صغري ًا عظمه ،وإذا أراد أن يصغر عظي ًام صغره)(.(3

 .2أن يفوض أمره هلل عز وجل :فليعلم اإلنسان أن الشفاء بيد اهلل عز وجل،

ولكنه خلق األسباب للشفاء ،فعن اإلمام الصادق عن أبيه عن آبائه Bأن

رسول اهلل Fقال( :تداووا ،فام أنزل اهلل دا ًء إال أنزل معه دواء ،إال السأم يعني
املوت فإنه ال دواء له)(.(4

 .3الصدقة :يستحب للمريض أن يتصدق ،كام يستحب أن ي ُتصدق

ربم ،فداووا مرضاكم
عنه ،فعن اإلمام الصادق( :Aالصدقة تدفع البالء امل َ
بالصدقة)(.(5

 .4يستحب التداوي بطني قب اإلمام السني :Aفعن اإلمام الصادق:A

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.508

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،59ص.266
( (3مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.357

( (4مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،16ص.426
( (5وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،2ص.433
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(يف طني قرب اإلمام احلسني Aالشفاء من كل داء وهو الدواء األكرب)(.(1

 .5صب الريض :يستحب للمريض احتساب املرض ،وأن يصرب عليه،

ويتحمل وجعه ،ويشكر اهلل عز وجل ،فإنّ املرض سجن اهلل الذي به يعتق املؤمن

بيF
من ال ّنار ،ويكتب له يف مرضه أفضل ما كان يعمل من خري يف ّ
صحته ،فعن ال ّن ّ
أنه قال( :يكتب أنني املريض حسنات ما صرب ،فإن جزع كتب هلوع ًا ال أجر

له)(.(2

وعنه Fقال( :عجبت من املؤمن وجزعه من السقم ،ولو يعلم ما له يف
السقم من الثواب ألحب أن ال يزال سقي ًام حتى يلقى ربه عز وجل)(.(3

 .6عدم أخذ الدواء إل عند الرضورة :ينبغي حتمل الداء ما احتمل البدن

ذلك ،وأن ال يكثر من الدواء ،عند إصابته باألمراض العادية املتكررة ،والتي ال
تشكل خطورة عىل حياته حتى يعطي جما ً
ال جلسمه أن يقاوم املرض ،يف احلديث
الرشيف عن رسول اهلل Fقال( :جتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء ،فإذا مل
يتمل الداء فالدواء)(.(4

وعن أمري املؤمنني( :Aرب دواء جلب داء)(.(5

 .7ترك الشكوى :يستحب ترك ّ
الشكوى ،فقد ورد أنّ من ترك الشكوى
دمه،و برش ًا خري ًا من برشه ،وإن
ابدله اهلل حل ًام خري ًا من حلمه ،ودم ًا خري ًا من ّ
( (1من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.268
( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،78ص.211
( (3وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،2ص.403

( (4املصدر السابق :ج ،2ص.409

( (5عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.267
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أبقاه أبقاه بال ذنب ،وإن أماته أماته إىل رمحته ،وإنَّ من مرض يوم ًا وليلة ،فلم
ِ
عواده ،بعثه اهلل يوم القيامة مع خليله إبراهيم ،Aح ّتى يوز عىل
يشتك إىل ّ
الرصاط كالربق والالمع.

 .8حاول قبل أن تأخذ أي دواء أن تعلم ما هو داؤك :فعن اإلمام زين

العابدين( :Aمن مل يعرف داءه أفسده دواؤه)(.(1

 .9اإلكثار من الستغفار ،والدعاء عند أخذ الدواء :يستحب للمريض

عند طلب الدواء أن يستغفر رب ّه ويكثر من ذلك ،ويدعو اهلل أن يشفيه وهناك
الكثري من األدعية واألذكار للشفاء موجودة يف كتب األدعية.

 .10محل الدواء ف السفر :للمسافر محل بعض األدوية الرضورية يف
السفر؛ ألنه قد يذهب إىل بلد ال يد فيه دوا ًء مفيد ًا ملرضه.

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.160

آداب ومكروهات األكل والشرب
من مقاصد اإلسالم هداية الناس إىل هتذيب سلوكهم ،والسمو بكل

أحواهلم ،لذلك جعل غاية وجودهم أرشف من أن حترص يف االنغامس يف
الشهوات املادية ونزوات اجلسد ،فاإلسالم ارتقى بسلوك اإلنسان يف كل

مناحي حياته ،ومل يستثن من ذلك طريقة مأكله ومرشبه ،وال أي جانب آخر
والرشاب نحافظ هبا عىل
مهام بدا بسيط ًا وهين ًا ،وهكذا رشع لنا آداب ًا للطعام
ُ
صحة أنفسنا وأبداننا ،إذا نحن طبقناها وتأدبنا هبا.

وقد نجح النظام اإلسالمي يف ميدان التدريب الصحي الذي فرض

عىل بني البرش ليسعدوا به ،فقد كانت معظم األمراض التي يصاب هبا الناس

-ومازالت -يف عرصنا احلديث ترجع إىل احلرمان الشديد ونقص الغذاء ،أو إىل

اإلفراط يف تناول الطعام والرشاب واإلرساف فيهام ،وقد جاء احلل اإلسالمي
العظيم املعجز ويف ثالثة كلامت من كتاب اهلل عز وجل حني قالَ ﴿ :يا َبنِا آ َد َم
ُرس ُفو ْا إِ َّن ُه َل ُ ِ
ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ِعندَ ُك ِّل َم ْس ِج ٍد ُ
ي ُّب ْ ُال ْ ِ
اش ُبو ْا َو َل ت ْ ِ
وك ُلو ْا َو ْ َ
رس ِفنيَ﴾(،(1
وأمر بالصيام شهر ًا يف السنة للحفاظ عىل سالمة وكيان أجهزة البدن وأعضائه.
وجاء اهلدي النبوي بآداب يتدبر هبا املسلم أمر طعامه ورشابه ،وهي عالوة
عىل أنا أضفت عىل حياته االجتامعية مسحة مجالية وسلوكية رائعة قد َّ
نظم هبا
الشارع تناول الوجبات ،وكمياهتا ،وطريقة تناوهلا ،فيام يتفق مع ما وصل إليه

( (1سورة األعراف :آية.31
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الطب احلديث الوقائي وعلم الصحة ،ال بل سبقه إىل ذلك بقرون عدة فال يأكل
املسلم حتى يوع ،وإذا أكل ال يصل إىل حد التخمة من الشبع.
وهنا نذكر مجلة من آداب األكل والرشب:

 .1أن يقول قبل األكل والرشب( :اللهم إين أسألك يف أكيل ورشيب
السالمة من ِ
وعك ِة ،والقوة به عىل طاعتك ،وذكرك ،وشكرك فيام بقيته يف بدين

وأن تشجعني بقوته عىل عبادتك وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك)(.(1

 .2غسل اليدين قبل األكل وتركهام مبللتني وعدم مسحهام باملنديل
واألفضل الوضوء ،ويستحب أن تقول أيض ًا قبل األكل( :اللهم اجعلها نعمة

مشكورة تصل هبا نعمة اجلنة).

ويستحب أن تقول إذا وضعت يدك عىل الطعام( :بسم اهلل ،اللهم بارك

لنا فيام رزقتنا وعليك خلفه)(.(2

 .3غسل اليدين بعد األكل ،ومسحهام باملنديل ،وأن تقول( :احلمد هلل

الذي أطعمنا ،وسقانا ،وكفانا ،وأيدنا ،وآوانا ،وأنعم علينا ،وأفضل ،احلمد هلل

الذي يطعم وال يطعم)(.(3

 .4التسمية عند الرشوع يف الطعام ،ولو كانت عىل املائدة ألوان من

الطعام استحبت التسمية عىل كل لون من ألوان الطعام ،أو يقول من البداية

(بسم اهلل عىل أوله وآخره)(.(4

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.143
( (2املصدر السابق.
( (3املصدر السابق.

( (4املصدر السابق.

آداب ومكروهات األكل والرشب 267 ......................................................

 .5األكل باليد اليمنى.

 .6يستحب أن تقول عند وضع املائدة( :سبحانك اللهم ما أحسن ما

تبتلينا ،سبحانك ما أكثر ما تعطينا ،سبحانك ما أكثر ما تعافينا ،اللهم أوسع
علينا وعىل فقراء املؤمنني واملؤمنات ،واملسلمني واملسلامت)(.(1

 .7أن يبدأ صاحب الطعام قبل اجلميع ويمتنع بعد اجلميع.

 .8أن يأكل بثالثة أصابع أو أكثر ،وال يأكل بإصبعني.

 .9األكل من أمامه ،وال يأكل من األكل الذي أمام جليسه.

 .10تصغري اللقم ،وأن يقول عند رفعها( :بسم اهلل واحلمد هلل رب

العاملني)(.(2

 .11أن يطيل األكل واجللوس عىل املائدة.

 .12مضغ الطعام جيد ًا.

 .13أن يمد اهلل بعد االنتهاء من الطعام .ويستحب أن تقول بعد

االنتهاء( :اللهم أكثرت وأطيبت فزد ،وأشبعت وأرويت فهنئه)( .(3ويقول
أيض ًا( :اللهم إين أسألك باسمك خري األسامء ،ملء األرض والسامء ،الرمحن

الرحيم ،الذي ال يرض معه داء)(.(4

 .14أن يلعق الطعام الباقي عىل اليدين قبل غسلهام (بطريقة لطيفة).

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.293
( (2املصدر السابق.

( (3مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.143

( (4وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،24ص.397
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 .15التخليل بعد الطعام ،وأن ال يكون التخليل بعود الريان وقضيب

الرمان واخلوص والقصب.

 .16يستحب أن يمع ما تساقط من فتات الطعام ويأكله  -إال يف

الرباري والصحاري ،فإنه يستحب فيها أن يدع املتساقط عن السفرة للحيوانات
والطيور -شكر ًا هلل واحرتام ًا للنعمة وال يرتك شيئ ًا يف إنائه املخصص له ،فقد

روي أن النبي Fرأى أبا أيوب األنصاري يلتقط نثارة املائدة فقال( :Fبورك
لك ،وبورك عليك ،وبورك فيك)( .(1وإذا أراد أن يأخذ شيئ ًا من الطعام يأخذ
بقدر ما يأكل ،حتى ال يزيد الطعام يف إنائه وال يستطيع أن يأكله.
 .17أن يكون أكله غداة وعشي ًا ويرتك األكل بينهام.
 .18أن يبدأ بامللح وينتهي به.

 .19أن تقول بعد رفع املائدة( :احلمد هلل رب العاملني اللهم اجعلها نعمة

مشكورة)(.(2

 .20يستحب بعد األكل االستلقاء عىل القفا (ليس النوم) ووضع الرجل

اليمنى عىل اليرسى.

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.146
( (2املصدر السابق :ص.143
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وأما بالنسبة آلداب رشب املاء فنذكر منها:

 .1يستحب التسمية قبل الرشب ،والتحميد بعده ،فيقول قبل الرشب:

(بسم اهلل) ،وبعد االنتهاء( :احلمد هلل) ،ويف رواية يستحب أن يقول عند رشب
املاء( :احلمد هلل الذي سقاين ما ًء عذب ًا ،ومل يعله ملح ًا أجاج ًا بذنويب)( ،(1أو
يقول( :احلمد هلل الذي سقاين فأرواين ،وأعطاين فأرضاين ،وعافاين وكفاين،

اللهم اجعلني ممن تسقيه يف املعاد من حوض حممد Fوتسعده بمرافقته
برمحتك يا أرحم الرامحني)(.(2

ال قلي ً
 .2يستحب رشب املاء مص ًا (قلي ً
ال) وليس عب ًا.

 .3يستحب رشب املاء قائ ًام يف النهار ،ورشبه يف الليل جالس ًا.

 .4يستحب رشب املاء بثالثة أنفاس ،فعن أمري املؤمنني( :Aتفقدت
النبي Fغري مرة وهو إذا رشب تنفس ثالث ًا مع كل واحدة منها تسمية إذا
رشب ،وحتميد إذا انقطع ،فسألته عن ذلك فقال :يا عيل شكر ًا هلل تعاىل باحلمد

وتسمية من الداء)(.(3

 .5أن ال يتنفس يف اإلناء إذا رشب فإن أراد أن يتنفس أبعد اإلناء عن فيه

حتى يتنفس.

 .6ذكر احلسني وأهل بيته ،Bواللعن عىل قتلته بعد الرشب.

 .7رشب املاء عن رغبة وتلذذ ،وأن ال يكثر من رشبه.
( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.151
( (2املصدر السابق.

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،17ص.11
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 .8أن ال يرشب من حمل كرس الكوز ،ومن حمل عروته.

 .9أن ال يرشب املاء عىل األغذية الدسمة.
 .10أن ال يرشب بيساره.

 .11يستحب عند رشب احلليب أن يقول( :اللهم بارك لنا فيه وزدنا

منه)(.(1

مكروهات األكل:
ويذكر أن هناك جمموعة من مكروهات األكل نشري إىل بعضها:

 .1يكره اإلكثار من األكل ،وقد قيل إن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا

ّ
قل أكله.

 .2يكره األكل ماشي ًا أو متكئ ًا.

 .3يكره النظر يف وجوه الناس وما يأكلونه.

 .4يكره كثرة الكالم من غري فائدة أثناء األكل.

 .5يكره أكل الطعام احلار ويكره النفخ يف اليشء املأكول.

 .6يكره املبالغة يف أكل اللحم الذي عىل العظام.

 .7يكره أن ينام اإلنسان بدون عشاء.

 .8يكره األكل يف األسواق.

 .9يكره تقشري الفاكهة (ولكن بعض الفواكه يب تقشريها).

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.336
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 .10يكره رمي الثمرة قبل أكلها كاملة.

 .11يكره عدم وجود اخلضار يف املائدة.

 .12يكره أكل البطيخ عىل الريق.
 .13يكره أكل اجلرجري لي ً
ال.

 .14يكره أن يضع اإلنسان رج ً
ال عىل رجل أو يرتبع أثناء األكل.

التزاور يف اإلسالم آدابه وآثاره وأهدافه
التزاور دعوة ّأكد عليها رسول اإلسالم وأهل بيته األطهار ،Bانطال ًقا

االجتامعي الذي رسمه اهلل تعاىل لإلنسان يف هذه احلياة.
من الدور
ّ

وهو من أهم املظاهر االجتامعية التي دعا اإلسالم إليها ،وانه من
ٌ
أهداف
الواجبات التي يقوم هبا الفرد جتاه أخيه املسلم ،ووراء هذا التزاور

وآثار أمهها زيادة املحبة واأللفة والتودد بني الناس ،وإزالة العداوة والبغضاء
ٌ

من قلوهبم.

ولعل التزاور يصري أكثر إلزام ًا ورضورة عندما تكون هناك مناسبة

خاصة ،فإنه يتوجب عىل املؤمن أن يشارك الناس أفراحهم وخيفف عنهم

حتث وتؤكد عىل فضل التزاور
آالمهم ،وقد كثرت األحاديث الرشيفة التي ّ
وآثاره املهمة ،فعن رسول اهلل( :Fأكرم أخالق النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني ،التزاور يف اهلل.(1()...

وعن أمري املؤمنني( :Aأنتم يف تزاوركم مثل أجر احلاجني)(.(2

وعن اإلمام الصادق( :Aتزاوروا ،فإن يف زيارتكم إحيا ًء لقلوبكم،

وذكر ًا ألحاديثنا ،وأحاديثنا تعطف بعضكم عىل بعض ،فإن أخذتم هبا رشدتم
( (1دعائم اإلسالم ،القايض النعامن املغريب :ج ،2ص.106

( (2مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،عيل الطربيس :ص.363
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ونجوتم ،وإن تركتموها ضللتم وهلكتم ،فخذوا هبا وأنا بنجاتكم زعيم)(.(1

ثواب الزيارة:
ضمن سياسة الرتغيب التي انتهجها اإلسالم وردت الكثري من الروايات

املبينة لثواب زيارة املؤمنني بقيمة عظيمة هي أنّ زائر املؤمن هو زائر اهلل ،فعن
ّ
ّ
وجل له :أنت ضيفي
عز
الرسول األكرم( :Fمن زار أخاه يف بيته قال اهلل ّ

وزائري ،ع ّ
أوجبت لك اجلنة بحبك
يل قراك (قراك :أي ما يعد للضيف) وقد
ُ

إياه)(.(2

وعن اإلمام زين العابدين( :Aمن زار أخاه يف اهلل طلب ًا إلنجاز موعود

شيعه سبعون ألف ملك ،وهتف به هاتف من خلف :أال طبت وطابت لك
اهللّ ،
اجلنة ،فإذا صافحه غمرته الرمحة)(.(3

وعن اإلمام الباقر( :Aإن هلل جنة ال يدخلها إال ثالثة :رجل حكم يف

نفسه باحلق ،ورجل زار أخاه املؤمن يف اهلل عز وجل ،ورجل آثر أخاه املؤمن يف
اهلل)(.(4

وعنه( :Aإن املؤمن ليخرج إىل أخيه يزوره فيوكل اهلل عز وجل به
ملك ًا ،فيضع جناح ًا يف األرض ،وجناح ًا يف السامء يظله ،فإذا دخل إىل منزله

نادى اجلبار تبارك وتعاىل :أيا العبد ،املعظم حلقي ،املتبع آلثار نبيي ،حق َع َ ّ
يل
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.186
( (2املصدر السابق :ج ،2ص.177

( (3مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،عيل الطربيس :ص.363

( (4املصدر السابق :ص.364

التزاور ف اإلسالم آدابه وآثاره وأهدافه 275 ..................................................

إعظامك ،سلني ِ
أعطكُ ُ ،
شيعه
جب َك ،اسكت أبتد ْئ َك ،فإذا انرصف ّ
ادعني أ ْ

امللك يظله بجناحه حتى يدخل إىل منزله ،ثم يناديه تبارك وتعاىل :أيا العبد،

أوجبت لك جنتي ،وشفعتك يف عبادي)(.(1
املعظم حلقي ،حق عيل إكرامك ،قد
ُ

وعن اإلمام الصادقَ ( :Aلزيارة املؤمن يف اهلل خري من عتق عرش رقاب
مؤمنات ،ومن أعتق رقبة مؤمن ًة وقى كل عضو عضو ًا من النار ،حتى أن الفرج

يقي الفرج)(.(2

وعنه( :Aأيام ثالثة مؤمنني اجتمعوا عند أخ هلم ،يأمنون بوائقه ،وال

خيافون غوائله ،ويرجون ما عنده ،إن دعوا اهلل أجاهبم ،وإن سألوا أعطاهم،
وإن استزادوا زادهم ،وإن سكتوا ابتدأهم)(.(3

ويف املقابل َح َّذرت الروايات من اهلجران بني األخوان املؤمنني ،جاء يف

وصية رسول اهلل Fأليب ذر( :يا أبا ذر ،إياك وهجران أخيك ،فإن العمل ال
يتقبل مع اهلجران ،يا أبا ذر ،إياك عن اهلجران وإن كنت ال بد فاع ً
ال ،فال هتجره

ثالثة أيام َك َم ًال ،فمن مات فيها مهاجرا ألخيه كانت النار أوىل به)(.(4

شط ثواب الزيارة:

ٍ
تضمنه احلديث السابق من عظيم الثواب الذي يناله الزائر،
غري خاف ما ّ

دنيوية من دون اهلل ،بل أن تكون هلل
لكن برشط أن تكون الزيارة ال ملصلحة
ّ
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.178
( (2املصدر السابق.

( (3املصدر السابق.

( (4وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.264
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عدة روايات منها:
تعاىل ،وهذا ما ّبينته ّ

 .1عن الرسول األكرم( :Fمن زار أخاه املؤمن إىل منزله ال حلاجة منه
إليه كتب من زوار اهلل ،وكان حقيق ًا عىل اهلل أن ُيكرم زائره)(.(1

ّ
وجلّ :إياي
عز
 .2عن اإلمام الصادق( :Aمن زار أخاه يف اهلل قال اهلل ّ
رت ،وثوابك ع ّ
ولست أرىض لك ثواب ًا دون اجل ّنة)(.(2
يل،
زُ َ
ُ

 .3عن اإلمام الصادق( :Fمن زار أخاه هلل ال لغريه ،التامس موعد اهلل،
وتنجز ما عند اهللّ ،
وطابت لك
بت،
وكل اهلل به سبعني ألف ملك ينادونه :أال ِط َ
ْ
ّ
اجل ّنة)(.(3

 .4وعنه( :Aمن زار أخاه يف اهلل ،وهلل جاء يوم القيامة خيطر بني قباطي
يمر بيشء ّإال أضاء له ،حتى يقف
من نور (أي :ثياب بيض رقيقة من نور) ال ّ

بني يدي اهلل عز وجل ،فيقول اهلل عزوجل له :مرحبا ،وإذا قال :مرحبا أجزل

اهلل عز وجل له العطية)(.(4

أهداف الزيارة:
ورد يف العديد من الروايات الرشيفة عن النبي األكرم Fواألئمة
األطهار Bا َ
حل ّث الشديد عىل التزاور ،والتآلف ،واملودة بني املؤمنني ،وإدخال
الرسور عىل قلوهبم ،وقضاء حوائجهم ،وعيادة مرضاهم ،وتشييع جنائزهم،

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،72ص.364

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.176
( (3املصدر السابق :ج ،2ص.175

( (4املصدر السابق :ج ،2ص.177
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ومواساهتم يف الرساء والرضاء ،فعن خيثمة قال :دخلت عىل أيب جعفرA

أودعه فقال( :يا خيثمة ،أبلغ من ترى من موالينا السالم وأوصهم بتقوى اهلل

حيهم
العظيم ،وأن يعود غنيهم عىل فقريهمّ ،
وقويم عىل ضعيفهم ،وأن يشهد ّ
جنازة ميتهم ،وأن يتالقوا يف بيوهتم ،فإنّ ُلقيا بعضهم بعض ًا حياة ألمرنا ،رحم
اهلل عبد ًا أحيا أمرنا)(.(1

وال يعذر املؤمن من التزاور والتواصل مع املؤمنني وإن كان بعيد ًا ولو

من خالل املراسلة ،فعن اإلمام الصادق( :Aالتواصل بني اإلخوان يف احلرض
التزاور ،ويف السفر التكاتب)(.(2

وكل ذلك احلث عىل التواصل والتزاور من أجل أن ال يفقد املجتمع

املسلم أوارص الرتاحم والتوادد فإن رس قوة املجتمع املسلم هو انه جمتمع مبتني
عىل الرتاحم والتوادد والتواصل.

النبي األعظم وأهل بيته الطيبنيB
وقد
ْ
رسمت لنا األحاديث الواردة عن ّ

ما للتزاور من أهداف يمكننا ذكر جانب منها من خالل العناوين اآلتية:

نفسية ال ّ
تقل شأن ًا
 .1تغذية العاطفة :ال خيفى أنّ لإلنسان حاجات
ّ
النفسية
االجتامعي له أثر كبري يف التغذية
اجلسدية ،والتواصل
عن احلاجات
ّ
ّ
ّ

العاطفية املطلوبة ،من هنا ورد عن أمري املؤمنني( :Aلقاء أهل اخلري عامرة
ّ
القلب)( ،(3والزيارة هي من املصاديق اجلميلة هلذا اللقاء والتواصل الذي ّ
يغذي
القلبية ،وهذا ما أشار إليه الرسول األكرم Fفيام ورد عنه( :الزيارة
هذه العامرة
ّ

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.175
( (2املصدر السابق :ج ،2ص.670

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.208
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تُنبت املو ّدة)(.(1

 .2تطوير الوعا :أشارت بعض األحاديث إىل ترشيد زيارة املؤمنني

بتنضيج العقول؛ إلياد ونرش الوعي يف املجتمع من خالل األحاديث التي
تُطرح يف الزيارة ،فيكون فيها املغنم يف إياد حالة النضوج العق ّ
يل بني الناس،
فعن اإلمام اهلادي( :Aمالقاة األخوان نرشة (أي :الرقية التي يعالج هبا
نزرا قلي ً
ال)(.(2
املريض واملجنون) وتلقيح العقل ،وإن كان ً
 .3نرش الداية :دعا أهل البيت Bإىل اغتنام اللقاءات والزيارات

املحمدي األصيل ،وإبقاء شعلته
بإحياء أمرهم من خالل احلديث عن اإلسالم
ّ

وضاءة يف املجتمع ،فعن اإلمام الباقر( :Aتزاوروا يف بيوتكم ،فإنّ ذلك حياة
ّ
عبدا أحيا أمرنا)(.(3
ألمرنا رحم اهلل ً

إبليس وزيارة الؤمنني:
تقدم نفهم سبب انزعاج إبليس من التزاور بني املؤمنني والذي ورد فيه
ّمما ّ
عن اإلمام الكاظم( :Aليس يشء أنكى إلبليس وجنوده ِم ْن زيارة األخوان يف

اهلل بعضهم لبعض)(.(4

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.355
( (2األمايل ،الشيخ املفيد :ص.329

( (3اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.22

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.188
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نصائح للزائر:
التقرب إىل اهلل ،تعاىل دعت
بعد التأكيد عىل كون القصد من الزيارة
ّ

األحاديث إىل مراعاة األمور اآلتية:

 .1زيارة األخيار :عن اإلمام الصادق( :Aإذا زرت فزر األخيار ،وال

الفجار)(.(1
تزر ّ

 .2ختفيف الزيارة :عن أمري املؤمنني( :Aإغباب الزيارة أمان من

املاللة)(.(2

نصائح للمزور:
 .1التحيب بالزائر :إنّ الرتحيب بالزائر يشعر بأنّ املزور سعيد بالزيارة،

ولو كان هذا الرتحيب عرب مالمح الوجه ،ففي حديث أدب اللقاء عن النبي

األكرم( :Fتلقى أخاك ببرش حسن)(.(3

تزين املزور بمناسبة قدوم الزائر إليه يشعر األخري باالهتامم
 .2األناقة :إنّ ّ

بهّ ،مما يزيد أوارص العالقة ،فعن أمري املؤمنني( :Aليتزين أحدكم ألخيه املسلم
إذا أتاه)(.(4

يب
 .3كرم الضيافة :فعن الرسول األكرم( :Fإنّ اهلل تعاىل
كريم ّ
ٌ

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.202
( (2غرر احلكم ،اآلمدي :ح.3139

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،9ص.119
( (4اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.612
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الكرم)( ،(1والكرم -كام يفهم من احلديث الوارد عن اإلمام ع ّ
يل -Aيتحقّق
بأن يأيت املزور بام لديه للزائر ،ففي احلديث عن أمري املؤمنني( :Aالكريم من

جاد باملوجود)(.(2

يتذمر املزور من ضيافة الزائر خوف ًا من ٍ
نقص يف رزقه،
ومن املعيب أن ّ

فقد ورد عن رسول اهلل( :Fإن الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه

من السامء ،فإذا أكل غفر اهلل هلم بنزوله عليهم)(.(3

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،6ص.347

( (2عيون احلكم واملواعظ ،الليثي الواسطي :ص.27

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.284

آداب الضيافة يف اإلسالم
لقد ح ّثنا ديننا احلنيف يف قرآنه الكريم ،وعىل لسان رسوله الكريم،F

وأهل بيته الطيبني الطاهرين Bعىل إكرام الضيف وعىل حسن الضيافة،

مهام كانت األوضاع والظروف املعيشية ،فقد روي عن اإلمام الصادق:A

حبنا ومواالتنا وفرض عليكم طاعتنا ،أال
(إنّ اهلل تبارك وتعاىل أوجب عليكم ّ
ِ
الرب
َ
فمن كان م ّنا فليقتد بنا ،وإنّ من شأننا الورع ،واالجتهاد ،وأداء األمانة إىل ّ
والفاجر ،وصلة الرحم ،وإقراء الضيف ،والعفو عن امليسء ،و َمن مل يقتد بنا
فليس م ّنا.(1()...
املضيف عىل مجلة من اآلداب اخلاصة بالضيافة والتي
حث اإلسالم
وقد ّ
ّ

أمر أكيدٌ يرتبط
منها ،حسن اللقاء ،وطيب الكالم ،وطالقة الوجه ،ألنّ الضيافة ٌ
باألخالق والقيم ،فقد ورد عن الرسول األكرم( :Fيا ع ّ
يل ،أكرم اجلار ولو
كان كافر ًا ،وأكرم الضيف ولو كان كافر ًا ،وأطع الوالدين وإن كانا كافرين،

((2
مكر ٌم أين ما ّ
أي وقت،
حل ويف ّ
وال تر ّد السائل وأن كان كافر ًا)  ،والضيف ّ

وبمناسبة أو غري مناسبة.

آداب الضيافة مما ندبت إليها الرشيعة اإلسالمية وح ّثت عليها الديانات

( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.55

( (2معارج اليقني يف أصول الدين ،الشيخ حممد السبزواري :ص.214
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اإلهلية ،وهي وسيلة من وسائل رضا اهلل تعاىل ،ويف الرواية أن اإلمام عيلA

سأل العالء بن زياد ملا رأى سعة داره( :ما كنت تصنع بسعة هذه الدار يف الدنيا
وأنت إليها يف االخرة كنت أحوج؟ وبىل إن شئت بلغت هبا االخرة :تقري هبا

الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها احلقوق مطالعها فإذا أنت قد بلغت هبا
اآلخرة)(.(1

بل أن بعض الروايات واألخبار ربطت بني اإليامن باهلل تعاىل وإكرام

الضيف ،منها ما روي عن الرسول األكرم( :Fمن كان يؤمن باهلل واليوم

االخر فليكرم ضيفه)( ،(2وهذا يدل عىل عظم ثواب الضيافة ،وأثرها عىل
األفراد واملجتمعات.

بل إن من أفضل موارد اإلنفاق ملن أتاه اهلل املال والسعة هي إكرام
الضيوف بام يدخل فيه الرسور إىل قلوهبم ،فعن أمري املؤمننيَ ( :Aف َم ْن آتَاه َّ
اهلل
َم ًاال َف ْل َي ِص ْل بِه ا ْل َق َرا َب َة ،و ْل ُي ْح ِس ْن ِم ْنه ِّ
الض َيا َف َة)(.(3

ومن فضل اهلل تعاىل عىل املؤمنني أن جعل الضيافة سبب ًا من أسباب

رزقهم والتوسعة عليهم ،حيث جعل الرزق يف دخول الضيف إىل املنزل ،فمن
كان خياف العرس من كثرة الضيوف فعليه أن يثق بام وعد به اهلل تعاىل عىل لسان

رسوله املصطفى ،Fحيث روي عنه أنه قال( :الرزق أرسع إىل من يطعم
الطعام من السكني يف السنام)(.(4

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،40ص.336
( (2املصدر السابق :ج ،72ص.460

( (3نج البالغة ،حتقيق صالح :ص.198

( (4وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،24ص.291
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بل إن اهلل تعىل جعل الضيافة سبب ًا من أسباب املغفرة والرمحة وليس

الرزق فحسب ،ففي احلديث عن رسول اهلل( :Fالضيف ينزل برزقه ويرحتل

بذنوب أهل البيت)(.(1

ومن األمور التي جتعل هذا البيت خالي ًا من املالئكة الكرام

املسبحني ،عدم دخول الضيوف إىل هذا املنزل فقد ورد يف احلديث عن

اإلمام عيل( :Aكل بيت ال يدخل فيه الضيف ال تدخل فيه املالئكة)(.(2
ومن آداب الضيافة لصاحب البيت:

 .1األكل مل الضيف :أول آداب الضيافة اخلاصة بصاحب البيت أن

يأكل مع ضيفه فال يرتكه يأكل لوحده ففي الرواية عن رسول اهلل( :Fمن

أحب أن يبه اهلل ورسوله فليأكل مع ضيفه)(.(3

ويف رواية أخرى عنه( :Fمن أكل طعامه مع ضيفه فليس له حجاب

دون الرب)(.(4

 .2أن ل يستخدم الضيف :كأن يسأله أن يناوله شيئ ًا أو أي أمر آخر ،بل

عليه هو أن خيدم الضيف ،فقد روى أبو يعفور أنه رأى عند اإلمام الصادقA
ضيف ًا ،فقام يوم ًا يف بعض احلوائج ،فنهاه عن ذلك ،وقام بنفسه إىل تلك احلاجة

وقال( :نى رسول اهلل Fأن يستخدم الضيف)(.(5
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،72ص.461
( (2املصدر السابق :ج ،72ص.461

( (3تنبيه اخلواطر ونزهو النواظر ،ورام بن أيب فراس املالكي األشرتي :ج ،2ص.116

( (4املصدر السابق.

( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.283
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 .3أن ل يتكلف للضيف :فقد ورد عن رسول اهلل( :Fال يتك ّل ِفن أحد

لضيفه ما ال يقدر)(.(1

ويف الرواية عن اإلمام الرضا :Aدعا رجل أمري املؤمنني عليه السالم

فقال له( :Aقد أجبتك عىل أن تضمن يل ثالث خصال) ،قال :وما هي يا أمري

املؤمنني؟

قال( :Aال تدخل َع َ ّ
تدخر عني شيئ ًا يف البيت،
يل شيئ ًا من خارج ،وال ّ

وال جتحف بالعيال) ،قال :ذاك لك يا أمري املؤمنني ،فأجابه عيل.(2((A

فإن اهلل تعاىل ال يب أن يضيق اإلنسان عىل نفسه ،كام أن رش األخوان
من تُك ِّلف له ،وما ذلك إال ألنّ َ األخ الذي ُيشعرك بلزوم التك ُّلف له ليس أخ ًا
حقيقة ،ألن األخ احلقيقي ال يسبب إحراج ًا ألخيه وال مشقة.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أمر يف غاية األمهية ،وهو أنه هناك ٌ
فرق بني أن
يكون اإلنسان جالس ًا يف بيته ،ويأتيه أخ من دون دعوة ،وبني أن يقيم اإلنسان
وليمة ويدعو إليها إخوانه وأهله ،ففي احلالة األوىل ال ينبغي أن يتكلف اإلنسان
مر ْت إنام تتحدث عن هذه احلالة وأشباهها ،أما لو
ألخيه فيها ،والروايات التي ّ

أقام اإلنسان وليمة ،ودعا الناس إليها ،فينبغي له التكلف ،بأن يسن املأكل
واملرشب ،وييئ هلم من الكرامة ما يليق بشأنه وشأنم ،ففي الرواية عن اإلمام
الصادق( :Aإذا أتاك أخوك فأتِ ِه بام عندك ،وإذا دعوتَه فتك َّلف له)(.(3

( (1كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،9ص.248

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،25ص.27
( (3املصدر السابق :ج ،6ص.276

الضيف يف اإلسالم
آداب
ّ
تناولنا يف الصفحات السابقة آداب الضيافة يف اإلسالم ،وما ينبغي أن
األخو ِة
يقوم به املضيف ،وما له من األجر ،وما للضيافة من األثر الكبري يف نرش
ّ
ِ
واحلب والوئام ،وبقي علينا أن نتكلم عن اآلداب اخلاصة بالضيف نفسه الذي
يزور إخوانه وينزل عندهم ،أو يستجيب دعوهتم وما ينبغي مراعاته وااللتزام
به فمن تلك اآلداب املهمة للضيف.

 .1أن يستجيب لدعوة الؤمنني :فإن تلبية الدعوة مستحبة ،بل إنا من

حق املسلم عىل أخيه املسلم كام عدها اإلمام الصادق Aحيث روي عنه:A

(من حق املسلم عىل أخيه أن ييب دعوته)(.(1

ٌ
وتشجيع
وقبول ملبادرته
وهي تعبري عن إكرام الداعي ،واعتزازٌ بإخوته
ٌ
ٌ
وإعانة ،وقد ّبني اإلمام احلسني Aذلك بقولهَ ( :من َقبِل عطا َءك ،فقد أعان ََك

عىل الكرم)(.(2

كام إنا وصية الرسول األكرم Fففي الرواية عنه( :Fأويص الشاهد

من أمتي والغائب أن ييب دعوة املسلم ،ولو عىل مخسة أميال فإن ذلك من

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،24ص.270

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص.357
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الدين)(.(1

وعدم استجابة الدعوة تعد من اجلفاء ،قال رسول اهلل( :Fثالثة من

اجلفاء ...أن ُيدعى الرجل إىل طعام فال ييب ،أو ييب فال يأكل)(.(2

 .2الضور ف الوقت الناسب :فال يتأخر الضيف يف اجابة الدعوة لكي

ال يطول االنتظار عىل صاحب الدار أو عىل ضيوفه اآلخرين كام ال ينبغي له
أن يأيت عاج ً
ال إذا كان هنالك موعد مقرر ،فيفاجئ صاحب الدار قبل متام
االستعداد الستقبال ضيوفه ،فإنّ يف ّ
للمضيف.
كل ذلك إحراج ًا
ّ

 .3أن يلس ف الكان الذي يأمره صاحب البيت باللوس فيه :ألن

صاحب البيت أدرى ببيته من الضيف وكذلك هو أعرف منه بعوراته ،قال

اإلمام الباقر( :Aإذا دخل أحدكم عىل أخيه يف رحله ،فليجلس حيث يأمر
صاحب الرحل ،فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه)(.(3

 .4مراعاة األدب ف ّ
حمل الضيافة :وهو أن ّ
يتحىل بالفضائل ،ويربأ بنفسه

عن الرذائل ،فقد قال الرسول األكرم( :Fرشُّ الناسَ ،من أكرمه الناس ا ّتقا َء
رشّ ه)( ،(4وإ ّ
ال فقد دخل عىل مضيفه بالرشّ ال بالربكة ،وخيرج بالذنوب ال

باملغفرة.

 .5التخفيف عىل الضيف :فال يثقله بكثرة الطلبات ،فربام أحرجه يف

هتيئتها ،وربام عجز عن ذلك لفقر أو سبب آخر.
( (1الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،6ص.274

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،72ص.447
( (3املصدر السابق :ج ،72ص.451

( (4مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.433
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 .6أن ل ُيكثر النظر إىل الوضل الذي يرج منه الطعام :فإنّه دليل الرشه

يشق الضيف عىل صاحب الدار وينظر إىل نوع وكمية
وخسة النفس ،وأن ال َّ

الطعام ،فإن ذلك دليل سوء نية الزيارة ،إذ يفهم أنا قصدت لقضاء شهوة
البطن ،ال لصلة اإلخوان واألرحام ،أو الستجابة دعوة املؤمنني.

 .7عدم احتمار ما يمدمه إليه أخوه الؤمن :فليس الغاية من الزيارة األكل

والرشب ،وإنام الغاية التقرب واأللفة واملحبة.

 .8عدم أكل طعام الفاسمني :فعن أيب ذر عن النبي Fيف وصية له قال:
تقي ،وال تأكل طعام
(يا أبا ذر ال تصاحب إال مؤمن ًا ،وال يأكل طعامك إال ّ

الفاسقني)(.(1

 .9يكره إجابة من يشهد وليمته األغنياء دون الفمراء ،فقد ورد عن أيب

عبد اهلل الصادق Aأنه قال( :نى رسول اهلل Fعن وليمة خيص هبا األغنياء
ويرتك الفقراء)(.(2

 .10أن يدعو لصاحب البيت بعد النتهاء من الطعام :فقد وردت يف

الروايات العديد من األدعية التي من املناسب للضيف أن يدعو هبا ففي الرواية
أن رسول اهلل Fإذا طعم عند أهل بيت قالُ :F
(ط ِع َم عندكم األخيار)(،(3

وكان اإلمام الصادق Aيقول بعد أن يمد اهللَ :
(أكل طعامك األبرار ،وص ّلت

فإنا من مظانّ استجابة الدعاء ،ومهبط اخلري،
عليك املالئكة األخيار)(ّ ،(4

( (1وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،24ص.274

( (2املصدر السابق :ج ،24ص.300

( (3املحاسن ،الشيخ أيب جعفر أمحد بن حممد الربقي :ج ،2ص.439
( (4املصدر السابق.
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ومنزل الرمحة عىل الضيوف واملضيف مجيع ًا.

مضيفه
 .11أن يمابل الدعوة ويردها :من
َ
املستحسن أن يدعو الضيف ّ

ليكرمه ،ويازيه ،ويكافئه عىل حسن ضيافته.

مضيفه :فان عىل الضيف أن يفظ أرسار مضيفه الذي
 .12أن يفظ س ّ
أكرمه وائتمنه يف بيته ،فال يوز له أن ينقل ما ّ
اطلع عليه من خاصة شؤونه

وما كتمه عىل الناس ،فإنّ إذاعته من اخليانة ،وربام كان يف بعض اإلفشاء هتك

للحرمات.

يدع للضيافة :فإذا دعيت إىل وليمة فال حترض
 .13عدم اصطحاب من ل َ
معك أحد ًا من غري إذن صاحب الدعوة ،حتى لو كانوا أبناءك.

آداب التعامل مع األشهر اهلجرية وأيامها
من املؤسف حقا أن يعدل املسلمون أكثرهم اليوم عن التاريخ اإلسالمي

يمت إىل دينهم بصلة ،فتأريخ أية أمة هو
اهلجري إىل التأريخ امليالدي الذي ال ُّ

رمز وشعار هلا وله دالالت حتمل معاين االعتزاز بأيام هذا التأريخ ،ولذلك نجد

فأرخوا أحداثهم من زمن نبوته ،والنصارى
أن اليهود عظموا زمن موسىّ A

فأرخوا أحداثهم من زمن ميالده ،وكل أمة من األمم
عظموا ميالد عيسىّ A

حترص عىل التمسك بالتأريخ الذي له صلة بمعتقداهتا وحضارهتا ،...وعندما

تكون األمة مغلوبة ،متأثرة ،بغريها فإنا تعتمد عىل تأريخ غريها من األمم،
التمسك به يف احلقيقة
ولذلك فإن عىل املسلمني التمسك بالتأريخ اهلجري ،إذ أن
ّ

متسك بجزء من خصائص الشخصية اإلسالمية ..وألنَّ التأريـخ اهلجـري
ّ
تأريـخ مرتبـط بالديـن اإلسالمي ،فاألشـهر القمريـة مواقيت للناس ،واحلج،
ـدة ِ
والصومِ ،
احلـدَ اد ،واألشهر احلرم ،كام قال تعاىل:
وم َّ
وع َّ
ـدة الطـالقُ ،
﴿ َيس َأ ُلون ََك َع ِن ْ َ
اس َو ْ َ
يت لِل َّن ِ
ال ِّج﴾(.(1
األ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َا َم َو ِاق ُ
ْ
ـو ا َّل ِ
ـذي َج َع َ
ـر نُـور ًا
ـل َّ
وقـال سبحانهُ :
س ِض َي ً
﴿ه َ
الش ْ
ـم َ
ـاء َوا ْل َم َم َ
ـد َر ُه َم َنـا ِز َل لِ َتع َل ُمـو ْا َعـدَ َد السـنِنيَ َو ْ ِ
ـاب﴾(.(2
َو َق َّ
ال َس َ
ْ
ِّ
( (1سورة البقرة :آية.189
( (2سورة يونس :آية.5
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رش َش ْه ًرا ِف ِك َت ِ
الش ُهو ِر ِع ْندَ اهللِ ا ْث َنا َع َ َ
اب اهللِ َي ْو َم
وقل عزوجل﴿ :إِ َّن ِع َّد َة ُّ
ات َو َ
َخ َلقَ الس َام َو ِ
األ ْر َ
ين ال َم ِّي ُم﴾(.(1
ض ِم ْن َها َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذلِ َك الدِّ ُ
َّ

إن مـن أكبـر اجلنايـات علـى اهلويـة اإلسـالمية أن يسـتبدل بتأرخيهـا
أجنبيـا عـن دينهـا وثقافتهـا ،بـل ذلـك امتـداد لطمـس هـذه
الدينـي تأر ًخيـا
ًّ

اهلويـة ،واالرمتـاء فـي أحضـان التبعيـة.

فينبغي االعتـزاز بالثوابـت واملوروثـات الدينيـة والثقافيـة  -والتـي

منهـا التأريـخ اهلجـري  -إبقـاء علـى كيـان األمـة ،وال بد من االلتفات إىل
ما ييل:

 .1يلزم إحياء السنة القمرية والتاريخ اهلجري ،فإن ذلك مما يساهم

عىل املحافظة عىل اإلسالم وتوحيد كلمته ،وذلك من خالل التعامل بالتأريخ
اهلجري يف كل مؤسسات املجتمع اإلسالمي ،التعليمية ،واالقتصادية،
واإلعالمية ،وغريها.

 .2إحياء املناسبات الدينية املهمة يف املساجد واحلسينيات والبيوت

واألماكن العامة ،مثل أيام مواليد ووفيات األئمة املعصومني Bوالعظامء
الذين خدموا اإلسالم ،واملناسبات األخرى ،كعيد الغدير ،والفطر ،واألضحى،

وأيام عاشوراء وغريها.

 .3اإللتزام والتقيد قدر اإلمكان بام ورد عن أئمتنا Bفيام خيص أيام

الشهر فعن اإلمام الصادق:A

أول يوم من الشهر :سعد يصلح للقاء األمراء ،وطلب احلوائج ،والرشاء،

والبيع ،والزراعة ،والسفر.
( (1سورة التوبة :آية.36
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الثان منه :يصلح للسفر ،وطلب احلوائج.

الثالث منه :ردئ ال يصلح لشئ مجلة.

الرابل منه :صالح للتزويج ،ويكره السفر فيه.

الامس منه :ردئ نحس.

السادس منه :مبارك ،يصلح للتزويج ،وطلب احلوائج.

السابل منه :مبارك ،خمتار ،يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه.

الثامن منه :يصلح لكل حاجة سوى السفر ،فإنه يكره فيه.

التاسل منه :مبارك ،يصلح لكل ما يريده اإلنسان ،ومن سافر فيه رزق

ما ً
ال ،ويرى يف سفره كل خري.

فر فيه من
العاش :صالح لكل حاجة سوى الدخول عىل السلطان .ومن ّ
السلطان ُأخذ ،ومن ض ّلت له ضالة وجدها .وهو جيد للرشاء والبيع ،ومن

مرض فيه برئ.

الادي عرش :يصلح للرشاء والبيع ،وجلميع احلوائج ،وللسفر ،ما خال

الدخول عىل السلطان .وإن التواري فيه يصلح.

الثان عرش :يوم صالح مبارك ،فاطلبوا فيه حوائجكم ،واسعوا هلا ،فإنا

تقىض.

الثالث عرش :يوم نحس مستمر ،فاتقوا فيه مجيع األعامل.
الرابل عرش :جيد للحوائج ولكل عمل.

الامس عرش :صالح لكل حاجة تريدها ،فاطلبوا فيه حوائجكم ،فإنا
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تقىض.

السادس عرش :ردئ ،مذموم لكل شئ.

السابل عرش :صالح خمتار ،فاطلبوا فيه ما شئتم ،وتزوجوا ،وبيعوا

واشرتوا ،وازرعوا ،وابنوا ،وادخلوا عىل السلطان يف حوائجكم فإنا تقىض.

الثامن عرش :خمتار ،صالح للسفر ،وطلب احلوائج ،ومن خاصم فيه

عدوه خصمه وغلبه ،وظفر به بقدرة اهلل.

التاسل عرش :خمتار ،صالح لكل عمل ،ومن ولد فيه يكون مبارك ًا.

العرشون :جيد ،خمتار للحوائج ،والسفر ،والبناء ،والغرس ،والعرس،

والدخول عىل السلطان ،يوم مبارك بمشية اهلل.
الادي والعرشون :يوم نحس مستمر.

الثان والعرشون :خمتار ،صالح للرشاء والبيع ،ولقاء السلطان ،والسفر،

والصدقة.

الثالث والعرشون :خمتار ،جيد ،خاصة للتزويج والتجارات كلها،

والدخول عىل السلطان.

الرابل والعرشون :يوم نحس مشئوم.

الامس والعرشون :ردئ ،مذموم ،يذر فيه من كل شئ.

السادس والعرشون :صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفر .وعليكم

بالصدقة فيه ،فإنكم تنتفعون به.

السابل والعرشون :جيد ،خمتار للحوائج ،ولكل ما يراد ،ولقاء السلطان.
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الثامن والعرشون :ممزوج.

التاسل والعرشون :خمتار ،جيد لكل حاجة ما خال الكاتب ،فإنه يكره له

ذلك ،وال أرى له أن يسعى يف حاجة إن قدر عىل ذلك ،ومن مرض فيه برئ
رسيع ًا .ومن سافر فيه أصاب ما ً
ال كثري ًا.

الثالثون :خمتار ،جيد لكل يشء ،ولكل حاجة ،من رشاء ،وبيع ،وزرع،
وتزويج .ومن مرض فيه برئ رسيع ًا .ومن ولد فيه يكون حلي ًام مبارك ًا ،ويرتفع

أمره ،ويكون صادق اللسان ،صاحب وفاء(.(1

آداب التعامل مل أيام األسبوع وما ينبغا العمل فيها:
يوم السبت:

 .1صالة ليلة السبت :أربع ركعات ،يف كل ركعة احلمد مرة والتوحيد

سبع مرات.

 .2صالة يوم السبت :أربع ركعات ،يف كل ركعة يقرأ احلمد والتوحيد

وآية الكريس.

 .3زيارة النبي Fهذا اليوم.

 .4زيارة القبور :يستحب صباح ًا.

يوم األحد:

 .1صالة ليلة األحد :ست ركعات ،يف كل ركعة يقرأ احلمد مرة

والتوحيد سبع مرات.

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.474
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 .2صالة يوم األحد :أربع ركعات ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة وسورة

امللك مرة.

 .3الزيارة :زيارة أمري املؤمنني Aوالسيدة الزهراء Dهذا اليوم.
يوم الثنني:

 .1صالة ليلة االثنني :ركعتان ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة وآية الكريس

والتوحيد واملعوذتني مرة.

 .2صالة يوم االثنني :عرشة ركعات ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة،

والتوحيد عرش مرات.

 .3الصيام :يستحب يف هذا اليوم.

 .4الزيارة :زيارة اإلمامني احلسن واحلسني Cيف هذا اليوم.
يوم الثالثاء:

 .1صالة ليلة الثالثاء :ركعتان يقرأ ،يف الركعة األوىل احلمد وسورة

القدر ،ويف الركعة الثانية ،احلمد مرة ،والتوحيد سبع مرات.

 .2صالة يوم الثالثاء :ست ركعات ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ،وآية

( 285و )286من سورة البقرة ،وسورة الزلزلة مرة واحدة.

 .3الزيارة :زيارة اإلمام السجاد ،والباقر ،والصادق ،Bيف هذا اليوم.
يوم األربعاء:

 .1صالة ليلة األربعاء :ركعتان ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ،وآية الكريس،

وسورة القدر ،وسورة النرص مرة واحدة ،وسورة التوحيد ثالث مرات.
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 .2صالة يوم األربعاء :أربع ركعات ،يقرأ يف كل ركعة سورة احلمد مرة

والتوحيد والقدر مرة.

 .3الزيارة :زيارة اإلمام الكاظم ،والرضا ،واجلواد ،واهلادي ،Bيف

هذا اليوم.

يوم الميس:

 .1صالة ليلة اخلميس :ست ركعات ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ،وآية

الكريس ،وسورة الكافرون مرة ،والتوحيد ثالث مرات.

 .2صالة يوم اخلميس :عرش ركعات ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة،

وسورة التوحيد عرش مرات.

 .3يستحب قراءة سورة (هل أتى) بعد احلمد من الركعة األوىل لصالة

الصبح.

 .4الصالة عىل النبي وآله (ألف مرة).

 .5يستحب فيه الصوم.

 .6القرآن :يستحب قراءة سورة املائدة ،اإلرساء ،الكهف ،الطواسني

الثالث ،سجدة ،لقامن ،ص ،حم السجدة ،حم الدخان ،الواقعة.

 .7لطلب احلاجة :يباكر بطلبها هذا اليوم ويقرأ :احلمد ،واملعوذتني،

والتوحيد ،والقدر ،وآية الكريس ،واخلمس آيات من آخر سورة آل عمران،

ويدعو لقضاء حاجته.

 .8الزيارة :زيارة اإلمام احلسن العسكري Aيف هذا اليوم.

 .9زيارة القبور :عرص ًا.
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ليلة المعة:

 .1صالة ليلة اجلمعة :ركعتان ،يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة ،والتوحيد

سبعني مرة.

 .2الصالة عىل النبي وآله ،واإلكثار من الصلوات.

 .3إحياء الليل :يستحب إحياء هذه الليلة بالدعاء والصالة والتعلم.

 .4القرآن :يستحب قراءة سورة األحقاف ،الطور ،الكهف ،اإلرساء،

الطواسني الثالث ،ص ،حم السجدة حم الدخان واجلمعة ،القمر.

 .5دعاء :أدعية كثرية منها (دعاء كميل) ،و(دعاء اللهم من تعبأ وهتيأ)،

و(دعاء اللهم يا شاهد كل نجوى).

 .6الصدقة :تستحب الصدقة هذه الليلة.

يوم المعة:

 .1صالة يوم اجلمعة :يصيل ركعتني بني صالة الظهر والعرص ،يقرأ يف

كل ركعة احلمد مرة ،وسبع مرات سورة التوحيد.

 .2القرآن :قراءة سورة األحقاف ،املؤمنون ،النساء ،هود ،الكهف،

الصافات ،الرمحن ،قراءة سورة القدر  100مرة بعد العرص ،وسورة التوحيد

 100مرة بعد صالة الصبح.

 .3الصالة عىل النبي وآله (ألف مرة).

 .4دعاء :أدعية كثرية منها دعاء (الندبة صباح ًا) ودعاء( :يا من يرحم من

ال يرمحه العباد) ،ودعاء (زمن الغيبة بعد العرص) وكذلك دعاء (العرشات)،

ودعاء (السامت قبل الغروب) ،ودعاء (مكارم األخالق) ،والدعاء لصاحب
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الزمان.A

 .5الزيارة :يستحب زيارة اإلمام احلجة املهدي املنتظر Aيف هذا اليوم،
كام يستحب زيارة النبي واألئمة Bيف هذا اليوم أيض ًا.

 .6زيارة القبور :يستحب زيارة املوتى هذا اليوم ،خصوص ًا الوالدين.

واألفضل أن تكون الزيارة بني الطلوعني.

 .7لطلب الولد :يصيل ركعتني بعد صالة اجلمعة ،يطيل ركوعها

وسجودها ويدعو بعدها.

 .8األخذ من الشارب :جيد يف مثل هذا اليوم.

 .9تقليم األظافر :وهو أفضل يوم للتقليم ،ويبدأ من اخلنرص من يده

اليرسى وينتهي بخنرص اليد اليمنى.

 .10الغسل :الغسل قبل صالة الظهر ،ووقته من طلوع الفجر إىل
الغروب ،واألفضل اآلتيان به قبل الزوال ،ولو أتى به بعده فاألحوط استحباب ًا
أن ينوي القربة املطلقة من دون قصد األداء والقضاء.

 .11الصدقة :أن يتصدق يف هذا اليوم ،وأجرها مضاعف.

وهناك آداب أخرى مل نذكرها ،فمن أراد املزيد فلرياجع (مفاتيح اجلنان

للقمي ،مجال األسبوع ،البن طاووس ،مكارم األخالق للطربيس ،مرآة الكامل

للاممقاين).

مالحظة( :إن مجيع الصلوات يؤتى هبا ركعتني ركعتني فيس ّلم بعد كل

ركعتني).

آداب استغالل الوقت وأهميته
يسخرها
عدة ،وأمره أن ّ
لقد أنعم اهلل سبحانه وتعاىل عىل اإلنسان بنعم ّ

يف طاعته تعاىل ،ويف ما ينفعه يف حياته الدنيا ويف اآلخرة ،ومن هذه النعم نعمة
امتن ا ُ
﴿و َس َّخ َر َل ُك ُم
هلل سبحانه وتعاىل هبا عىل عباده يف قولهَ :
الوقت التي َّ
س َوا ْل َم َم َر َدائِ َب ْ ِ
ار﴾( ،(1بل أقسم عز وجل بأجزاء
َّ
ني َو َس َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوال َّن َه َ
الش ْم َ
رص* إِ َّن ْ ِ
اإلن َْسانَ َل ِفا ُخ ْ ٍ
﴿وا ْل َع ْ ِ
رس﴾(،(2
من الوقت يف مواطن عدة ،فقال تعاىلَ :
الض َحى* َوال َّل ْي ِل
﴿و ُّ
﴿وال َّل ْي ِل إِ َذا َيغْ َشى* َوال َّن َها ِر إِ َذا َ َجت َّىل﴾( ،(3وقالَ :
وقالَ :
﴿وا ْل َف ْج ِر* َو َل َي ٍ
ال َع ْ ٍ
الش ْف ِل َوا ْل َو ْت ِر* َوال َّل ْي ِل إِ َذا
رش* َو َّ
إِ َذا َس َجى﴾( ،(4وقالَ :

َي ْ ِ
رس﴾( ،(5فأقسم ربنا عز وجل هبذه األوقات ،حتى نعلم قيمتها ،ونصونا،
ونحفظها ،وال نعمل فيها إال خري ًا.
وحدد اهلل سبحانه وتعاىل يف رشيعته غالب العبادات بالوقت ،فالصلوات

ويرم تأخريها إال لعذر ،وكذلك صوم
اخلمس هلا أوقات معينة ال تصح قبلها ّ
رمضان ،وحج البيت ،والزكاة ،وغري ذلك من العبادات.

( (1سورة إبراهيم :آية.33

( (2سورة العرص :آية.2-1
( (3سورة الليل :آية.2-1

( (4سورة الضحى :آية.2-1
( (5سورة الفجر :آية.4-1
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وينبه الرسول األعظم Fبس ّنته القولية والفعلية عىل استثامر الوقت بام
ّ
ينفعّ ،
ويذر من إضاعة األوقات سدى ،فيقول( :نعمتان مغبون فيهام كثري من

الناس الصحة والفراغ)( ،(1وعنه( :Fال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل

عن أربع :عن عمره فيام أفناه؟ وشبابه فيام أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيام
أنفقه؟ وعن حبنا أهل البيت)( ،(2وعنه( :Fاغتنم مخس ًا قبل مخس :شبابك

قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك،

وحياتك قبل موتك)(.(3

خصائص الوقت:
عىل اإلنسان أن يدرك اخلصائص اخلاصة بالوقت ،التي إذا أدركها

استطاع أن يغتنم ذلك الوقت- ،وهذه اخلصائص ينبغي لإلنسان أن ُيبلورها،
ويسعى الستغالهلا ،حتى يصل إىل األهداف املبتغاة -والتي أمهها:

أولا :سعة انمضاء الوقت :إنّ الوقت يمر أرسع من مر السحاب،

أي ينقيض برسعة هائلة ،وقد أشار الذكر احلكيم إىل هذه اخلصيصة يف بعض
آياته الكريمةَ :
اها﴾( ،(4فالوقت
﴿ك َأ َّ ُن ْم َي ْو َم َي َر ْو َ َنا َ ْل َي ْل َبثُوا إِ َّل َع ِش َّي ًة َأ ْو ُض َح َ

يميض برسعة فائقة ،فإذا َع ّل َم اإلنسان ذلك السري الرسيع للوقت استطاع أن

يلتفت ،ويدرك أمهية ذلك الوقت الذي يمر عليه ،وذلك باملبادرة والعمل يف

نفس اللحظة والوقت دون تسويف أو تأجيل ،وال بد من الرتكيز عىل هذه
( (1األمايل ،الشيخ الطويس :ص.526
( (2املصدر السابق :ص.93

( (3مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،12ص.14
( (4سورة النازعات :آية.46
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﴿و َسا ِر ُعو ْا
النقطة اهلامة التي أفصحت عنها آيات الذكر احلكيم ،كقوله تعاىلَ :
ٍ
ِ ٍ
ات َو َ
األ ْر ُ
ض ُأ ِع َّد ْت لِ ْل ُم َّت ِمنيَ﴾(،(1
الس َام َو ُ
إِ َىل َمغْ ف َرة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َج َّنة َع ْر ُض َها َّ

كام أنّ القرآن الكريم ذكر أنّ من سامت وخصائص األنبياء والرسل املبادرة
ي ِ
واالغتنام الرسيع للوقت ،قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّ ُن ْم َكانُوا ُي َسا ِر ُعونَ ِف ْ َ
ات
ال ْ َ
َو َي ْد ُعو َن َنا َر َغبا َو َر َهبا َو َكانُوا َل َنا َخ ِ
اش ِعنيَ﴾( ،(2وأيض ًا أبان القرآن سامت
ً
ً
الصاحلني السائرين عىل نج الرسل يف اغتنام الوقت ،وذلك يف قوله تعاىل:
﴿ ُي ْؤ ِم ُنونَ بِاهللِ َوا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر َو َي ْأ ُمرونَ بِ ْالَ ْعر ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ْ ُال َ
نك ِر َو ُي َسا ِر ُعونَ ِف
َْ
ُ
ُ
((3
ِ
ِ
ي ِ
َْ
الصالنيَ﴾ .
ات َو ُأ ْو َلئِ َك ِم َن َّ
ال ْ َ
وثانيها :صعوبة تالف الوقت النرصم :إن ما ينقيض من الوقت ال يستطيع

اإلنسان أن يتالفاه ويعوض ما فاته فيه إال بجهد كبري وتعب شديد ،ال يتاح

لكل إنسان حتقيق ذلك بسهولة ويرس ،وإنام يتاج إىل دأب يف العمل وجهد
يف بذل قدراته لتاليف ما انقىض من الوقت ،ففي كثري من األحيان ال يستطيع
اإلنسان أن يعوض ما فاته يف ذلك الوقت فيندم عىل إضاعته ،ولذلك ترون
الشعراء واألدباء يرددون:

يعود يوم ًا
ليت
أال َ
الشباب ُ
َ

رب ُه بام َف َ
املشيب
عــل
ُ
ُفأخ َ

ألنّ اإلنسان إذا مرت عليه تلك األوقات التي كان يتمتع فيها بكامل
قدراته ثم انقضت ،ال يستطيع أن يعوض تلك ُ
الفرص التي هي أغىل من
األملاس يف زمن شيبته وهرم جسده.

( (1سورة آل عمران :آية.133
( (2سورة األنبياء :آية.90

( (3سورة آل عمران :آية.144
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وثالثها :الوقت هو الياة :كذلك من خصائص الوقت إنه هو احلياة ،فينبغي

أن ننتبه إىل ذلك ،باعتبار أنّ الزمن الذي يعيشه اإلنسان هو احلياة ،وبانقضائه

تنقيض حياته حيث ال يستطيع أن ُيدرك ما ُيريد أن ُيدركه ،وأن يقق ما كان يصبو
إىل حتقيقه ،وبالتايل لن يستطيع أن يصل إىل مراده ،فالوقت هو حياتنا ،ولذلك ال

ينبغي لإلنسان أن يفرط يف حياته ،وقد أكد القرآن عىل هذه احلقيقة يف قوله تعاىل:
اهلل َن ْف ًسا إِ َذا َجاء َأ َج ُل َها َو ُ
﴿و َلن ُيؤَ ِّخ َر ُ
اهلل َخبِ ٌي بِ َام ت َْع َم ُلونَ ﴾(.(1
َ
لذا ينبغي علينا مجيعا مراعاة ما ييل:

ال عىل ورقة مث ً
 .1أن يعل اإلنسان برناجم ًا أسبوعي ًا منظ ًام ،ومسج ً
ال،
يدد فيه كيفية استغالله أليامه ولياليه فمث ً
ال:
معينة يزور فيها الوالدين وأرحامه.
 .2يدِّ د أوقات ًا ّ

 .3يدِّ د وقت ًا ألفراد أرسته؛ إلسعادهم ،واجللوس معهم ،وبحث

مشاكلهم.

 .4يدِّ د وقت ًا لراحته اجلسدية ولنومه ،لينطلق بعدها نشيط ًا إىل عمله.

 .5يدِّ د وقت ًا لقراءة القرآن واألذكار ،فليحاول اإلنسان أن يعود لسانه عىل

ذكر اهلل عز وجل ،والصالة عىل النبي وآله يف كل مكان ،فعن النبي األكرمF
أنه قال( :نزل جربائيل Aإ ّيل .وقال :يا حممد! ربك يقرئك السالم ،ويقول
لك :كل ساعة تذكرين فيها ،فهي لك عندي مدخرة ،وكل ساعة ال تذكرين
فيها ،فهي منك ضائعة)(.(2

( (1سورة املنافقون :آية.11

( (2إرشاد القلوب ،الديلمي :ج ،1ص.49
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وليدعو اهلل بدعاء أمري املؤمنني Aأن يوفقه لذلك بقوله( :يا رب أسالك

بحقك ،وقدسك ،وأعظم صفاتك واسامئك ،أن جتعل أوقايت من الليل والنهار

بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة.(1()...

معين ًا يومي ًا ياسب فيه نفسه ،قال اإلمام الكاظم( :Aليس
 .6يدِّ د وقت ًا َّ
منا من مل ياسب نفسه يف كل يوم ،فإن عمل حسن ًا استزاد اهلل ،وإن عمل سيئ ًا

استغفر اهلل منه وتاب إليه)(.(2

 .7ليعلم اإلنسان أن احلياة قصرية جد ًا واليوم الذي يميض ال يعود
فليحاول أن يستغل أوقاته استغالال مثمر ًا عىل قدر االستطاعة واإلمكان ،فعن

أمري املؤمنني( :Aإنام أنت عدد أيام ،فكل يوم يميض عليك يميض ببعضك)(.(3
ويقول الشاعر:

دقات قلب املرء قائلة له إن احلياة دقائق وثوان

 .8أن ال يكثر من النوم وأوقات الفراغ فعن اإلمام الكاظم( :Aإِنَّ اهلل
ض ا ْل َع ْبدَ ال َّن َّو َام ا ْل َفا ِر َغ)(.(4
وع َّز ُي ْب ِغ ُ
َج َّل َ
ويقول الشاعر:

إذا عـــاش الفتى سبعني عام ًا

ونصف النصف من سهو وهلو

فنصف العمر ُمتحقه الليايل

وال يدري يمينا عن شمـال

( (1إقبال األعامل ،السيد ابن طاووس :ج ،3ص.336

( (2الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.453

( (3غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،159ح.3028

( (4الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.84
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ونصف الربع آمال وحـــرص

وشغل باملكاسب والعيـال

فحب املرء طول الدهر جهـل

وقسمته عىل هذا املـــثال

وباقي العمر آمال وشـــــيب

تدل عىل زوال وانتـــــقال

 .9عىل اإلنسان أن يعوض ما فاته فيام بقي من عمره ،فعن أمري املؤمنني:A

(لو اعتربت بام أضعت من مايض عمرك حلفظت ما بقي)(.(1

 .10عىل اإلنسان أن ينجز من األعامل األهم ثم املهم ،فعن أمري املؤمنني:A

ضيع من أمره ما يب)(.(2
(من شغل نفسه بام ال يبّ ،

 .11يستحب أن خيتار اإلنسان وقت ًا مناسب ًا لبدء كل عمل فعن أمري

املؤمنني( :Aاألمور مرهونة بأوقاهتا)(.(3

 .12ال جتعل األعامل ترتاكم عليك ،بل اجعل لكل عمل زمن ًا حمدد ًا.

 .13التعجيل يف استغالل فرص اخلري ،ألنك ال تدري إن كنت توفق

إلنجازها مرة أخرى ،فعن أمري املؤمنني( :Aالفرصة متر مر السحاب،
فانتهزوا فرص اخلري)(.(4

 .14استخدم الوسائل احلديثة الختصار الوقت ،فأجهزة الكمبيوتر

احلالية ووسائل االتصال املتطورة يمكنها اختصار الكثري من األوقات.

 .15استعن باآلخرين إلنجاز بعض األمور ،فبالتعاون يمكن أن خيترص

( (1غرر احلكم ،اآلمدي :ص ،159ح.3038
( (2املصدر السابق :ص ،235ح.4724

( (3غوايل الآليل ،ابن أيب مجهور األحسائي :ج ،1ص.293

( (4بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،68ص.337
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اإلنسان الكثري من األوقات ويؤدي الكثري من األعامل ،فالعمل اجلامعي أكثر
وأرسع إنتاج ًا من العمل الفردي.
يضيع وقتك وأوقات اآلخرين.
 .16ال تدع أحد ًا ّ

 .17أن يستغل أوقات الفراغ اإلجبارية ،مثل انتظاره لدوره يف مكان

عمل ،أو مستشفى ،أو غريه ،بقراءة الكتب املفيدة ،أو يأخذ معه دفرت صغري

يسجل فيه مالحظاته املهمة.

 .18يستحب اإلكثار من هذه األذكار( :سبحان واحلمد هلل وال إله إال
اهلل واهلل أكرب) (استغفر اهلل) (احلمد هلل كثري ًا عىل كل حال) ( )360مرة إذا

أصبح وإذا أمسى( .ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل) (ال حول وال قوة إال باهلل)

اإلكثار من الصالة عىل النبي وآله.

 .19أفضل األوقات الستجابة الدعاء( :بعد الفجر إىل طلوع الشمس،

وعند زوال الشمس (الظهر) ،وبعد املغرب ،وعند اآلذان ،وعند قراءة القرآن،

وعند نزول املطر ،والثلث األخري من الليل ،وعند توجه القلب إىل اهلل عز وجل

ودمع العني ،وعند اجلهاد).

 .20فتش عن الراحة النفسية احلقيقية :عن اإلمام الصادق( :Aال

راحة ملؤمن عىل احلقيقة إال عند لقاء اهلل ،وما سوى ذلك ففي أربعة أشياء:
صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيام بينك وبني بارئك ،وخلوة تنجو هبا من
آفات الزمان ظاهر ًا وباطن ًا ،وجوع متيت به الشهوات والوسواس والوساوس،

ُنور به قلبك وتُنقّي به طبعك و ُتز ّكي به روحك)(.(1
وسهر ت ّ
( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،69ص.69

آداب النوم وأهميته
ووجه فيه
مل يرتك اإلسالم أمر ًا من أمور احلياة
اإلنسانيةّ ،أي ًا كانّ ،إال ّ
ّ
ِ
مواقع اخل ِ
وص َّحح
ري والرشّ ،
كلم َته وموعظته ،وأبان فيه
والصواب واخلطأَ ،
َ
احلق واهلدى والنور ،سعيد ًا يف الدنيا،
وأرشد؛ كي يميضَ اإلنسان عىل طريق ّ
ضي ًا يف اآلخرة.
َم ْر ّ
املهمة يف عمر املرء وحياته ،بل ويف
أمر حيا ّ
يت من مجلة األمور ّ
والنومٌ ،
وفاته وآخرته ،أ َف َرتى أنّ اإلسالم ال ُيعطي فيه رأيه ،وال ُيسدي مقولته؟!

لقد أراد اإلسالم للناس أن يعيشوا حيا ًة هانئ ًة ،تتوازن فيها احلاجات
طغيان أو ٌ
ٌ
خلل أو
مع اجلهود واألعامل ،ف ُتقىض بانتظا ٍم دون أن يكون هناك
سهر ،م ِ
حالة من ٍ
ٍ
عناء غري
رهق ًا بالسهر جسمه ،يف
ارتباك ،لذا َك ِره لإلنسان أن َي َ ُ
ّ
النوم
تضييع للحقوق والواجبات
نافع ،يعقبه
واملهامت ،كام َك ِره اإلسالم للمرء َ
ٌ

والتأخر عن أداء الفرائض
الطويل الذي يصيب النفس بحالة اخلمول والكسل
ّ
تهج ٍد بالقرآن ،ويف طلب
الرشعية ،قال رسول اهلل( :Fال َس َه َر ّإال يف ثالثُ :م ّ
ّ
ٍ
عروس ُهتدى إىل زوجها)(.(1
العلم ،أو

بالس َهر يف الفقه)(.(2
وعن اإلمام الصادق Aأنّه قال( :ال َ
بأس َّ

( (1اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.112

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.178
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َ
أمر ِ
إنفاق الوقت ،وبذل اجلهد ،فام مل يكن
ين واضحني:
فالسهر يعني َ
ٍ
حينئذ يف أن ينام املرء
ري فيه ،بل اخلري
هذا السهر يف طاعة اهلل تبارك وتعاىل فال خ َ
لينهض بعد ذلك مواص ً
َ
ال
ينوي بنومه أن ُيريح بدنَه وفكره ونفسه من األتعاب؛
ريه نحو اهلدف األسمى ،وهو طاعة اهلل ّ
جل شأنه وطلب مرضاته ،ساعي ًا يف
س َ
اغتنام العلم ،أو نوال الرزق ،أو خدمة الدين ونفع املسلمني ،وإعامر األرض
بالعمل النافع املفيد وبذكر اهلل ّ
جل وعال.

البد ّأنا حتتاج إىل تو ّق ٍ
ف واسرتاحة ،فكان من
وهذه اجلهود الكريمة ّ
حكمة الباري ّ
لقي
جل وعال أن جعل الليل َسكين ًة وهدوء ًا ،يستلقي فيه املرء ُلي َ
﴿وج َع ْلنا
رصح به القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
َ
عن بدنه أتعابه ،وذلك ما ّ
وج َع ْلتنا ال َّل َ
هار َمعاش ًا﴾(.(1
يل لِباس ًا* َ
نَو َم ُكم ُسبات ًا* َ
وج َع ْل َنا ال َّن َ
املرء نو َمه ،و ُيكثر منه بام ّ
ناره من
ّ
ولكن هذا ال يعني أبد ًا أن ُيطيل ُ
خيتل به ُ
تأخ ٌر أيض ًا عن نوال املقاصد ،كام أنّ فيه
أمر السعي واملعاش؛ إذ يف النوم الكثري ّ
ال ومخو ً
كس ً
(إي ُاكم
ال للروح والنفس والبدن؛ ولذا قال رسول اهللُ Aحم ِّذر ًاّ :
يوم القيامة)(.(2
وكثر َة النوم؛ فإنّ كثرة النوم َيدَ ع
صاحبه فقري ًا َ
َ

وعن اإلمام الصادق( :Aكثرة النوم مذهبة للدين والدنيا)(.(3

أفقر من إمهال الواجبات ،وتضييع األوقات ،وإماتة األجساد
ُّ
وأي َفق ٍر ُ
عو للعمل ُألخراه ،وهو
باخلمول والنفوس بالكسل؟! واملرء يف حياته الدنيا َم ْد ٌّ
َ
َ
ٍ
خفيف
كسل هنا خاب هناك ،وجاء
حصاده يوم القيامة ،فإن
حقل ُين َت َظر
يف
ُ
( (1سورة النبأ :آية.11 - 9

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.180
( (3املصدر السابق.
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ري العمر،
ئس
الغريم النومُ ،ي ْفني قص َ
ُ
امليزان ،وقد قال أمري املؤمنني( :Aبِ َ
ري األجر)(.(1
فوت كث َ
و ُي ّ

لذا كان لزام ًا أن تبني الرشيعة اإلسالمية النوم املمدوح من النوم املكروه

من خالل ما واردة عن الرسول األكرم Fوأهل بيته:B

 .1يستحب أن يعل اإلنسان مقاديم قدميه عند النوم باجتاه القبلة.

 .2أال يكون بطنه ممتلئ ًا عند النوم.

 .3يستحب أن ينام اإلنسان عىل جنبه األيمن ،أو األيرس ،أو عىل ظهره،

وال ينام عىل بطنه.

 .4يستحب أن ياسب اإلنسان نفسه قبل أن ينام ،ويتذكر كل ما عمله
يف يومه ،فإن عمل خري ًا طلب الزيادة ،وإن عمل غري ذلك استغفر ربه وتاب.
 .5يستحب أن ينام اإلنسان أول الليل؛ حتى يصحو باكر ًا لصالته،

وعبادته ،وألعامله األخرى ،ومنها طلب الرزق.

 .6يكره أن ينام اإلنسان بني الطلوعني ،بني طلوع الفجر وطلوع

الشمس.

 .7يتفكر يف نومه واستيقاظه ،ويشكر اهلل حني يصحو من نومه ،فقد كان

النبي :Fإذا أوى إىل فراشه قال( :باسمك اللهم أموت وأحيا) ،وإذا استيقظ

قال( :احلمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه النشور)(.(2

 .8يستحب نوم القيلولة وهو النوم قبل الزوال بساعة (قبل الظهر)

( (1مستدرك الوسائل ،املريزا النوري :ج ،13ص.44

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.218
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والقيلولة بمعنى زيادة العقل فعن النبي( :Aالنوم أول النهار خرق ،والقائلة

نعمة ،والنوم العرص محق ،وبني العشاءين يرم الرزق)(.(1

 .9يستحب أن يذهب اإلنسان إىل بيت اخلالء قبل النوم.

 .10يستحب أن ينام اإلنسان عىل طهور (يتوضأ قبل النوم) ،وأن يصيل

هلل قبل نومه ،ويدعو ،فعن اإلمام الصادق( :Aمن تطهر ثم أوى إىل فراشه
بات وفراشه كمسجده)(.(2

ما يستحب فعله قبل النوم وعند اإلستيماظ:
 .1يستحب قراءة سورة (التكاثر) قبل النوم وسورة (التوحيد)،

و(املعوذتني) ،و(القدر) ،و(الكافرون) ،فعن النبي األكرم( :Fمن قرأ
َ
(أ ْ َهل ُاك ْم ال َّت َكا ُث ُر) عند نومه وقي فتنة القرب)(.(3
وعنه( :Fمن قرأ ( ُق ْل ُه َو ا ُ
هلل َأ َحدٌ ) حني يأخذ مضجعه غفر اهلل له

ذنوب مخسني سنة)( .(4وهناك آيات أخرى يستحب قراءهتا عند النوم.

 .2عن النبي( :Fإذا أوى أحدكم إىل فراشه ....ليقل( :اللهم إن

أمسكت نفيس يف منامي فاغفر هلا ،وإن أرسلتها فاحفظها بام حتفظ به عبادك

الصاحلني)(.(5

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.185

( (2من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.469

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.196
( (4املصدر السابق.

( (5املصدر السابق :ج ،73ص.186
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 .3عن اإلمام الصادق Aعندما تأخذ مضجعك( :من قال حني يأخذ

مضجعه ثالث مرات(( :احلمد هلل الذي عال فقهر ،واحلمد هلل الذي بطن فخرب،
واحلمد هلل الذي ملك فقدر ،واحلمد هلل الذي يي املوتى ،ويميت األحياء ،وهو

عىل كل يش قدير)) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه)(.(1

 .4ويستحب أن تقول عند النوم( :بسم اهلل ،آمنت باهلل ،وكفرت

بالطاغوت ،اللهم احفظني يف منامي ويقظتي)(.(2

 .5عند االستيقاظ :تقول( :سبحان اهلل رب النبيني ،وإله املرسلني ،ورب

املستضعفني ،واحلمد هلل الذي يي املوتى وهو عىل كل يشء قدير)(.(3

 .6إذا أصابك أرق قل( :يا مشبع البطون اجلائعة ،ويا كايس اجلنوب
منوم العيون الساهرةّ ،
سكن عروقي
العارية ،ويا مسكن العروق الضاربة ،ويا ّ
الضاربة ،وائذن لعيني أن تنام عاج ً
ال)(.(4

 .7لالستيقاظ يف الساعة التي تريد :عن أيب عبد اهلل الصادق Aقال:

(ما من أحد يقرأ آخر الكهف عند النوم إال تيقظ يف الساعة التي يريد)( (5واآلية
وحى إِ َ َّيل َأن ََّام إِ َ ُهل ُكم إِ َل ٌه َو ِ
احدٌ َف َم ْن َك َ
هي قوله تعاىلُ ( :ق ْل إِن ََّام َأنَا َب َ ٌ
ان
رش ِم ْث ُل ُك ْم ُي َ
ْ
ال َص ِ
َي ْر ُجوا لِ َقا َء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ً
احل ًا َوال ُي ْ ِ
رش ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه َأ َحد ًا)(.(6
( (1من ال يرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.470

( (2بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،92ص.149

( (3الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.538

( (4مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.390

( (5الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.540
( (6سورة الكهف :آية.110
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 .8إذا خشيت أن حتتلم قل( :اللهم إين أعوذ بك من اإلحتالم ،ومن

سوء األحالم ،ومن أن يتالعب يب الشيطان ،يف اليقظة واملنام)(.(1

 .9عند التقلب من جنب إىل جنب قل( :ال إله إال اهلل احلليم الكريم،

احلي القيوم ،وهو كل يشء قدير ،سبحان رب النبيني ،وإله املرسلني ،وسبحان

اهلل رب السموات السبع ،وما فيهن ،ورب األرضني السبع ،وما فيهن ،ورب

العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني)(.(2

 .10عن أمري املؤمنني( :Aإذا انتبه أحدكم من نومه فليقل( :ال إله إال

احلي القيوم ،وهو عىل كل يشء قدير ،سبحان رب النبيني،
اهلل احلليم الكريمّ ،

وإله املرسلني ،رب السموات السبع ،وما فيهن ،ورب االرضني السبع ،وما
فيهن ،وما بينهن ،ورب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني).

فإذا جلس أحدكم من نومه فليقل قبل أن يقوم( :حسبي اهلل ،حسبي

الرب من العباد ،حسبي الذي هو حسبي منذ كنت ،حسبي اهلل ونعم الوكيل).

وإذا قام أحدكم من الليل فلينظر إىل أكناف السامء ،وليقرأ( :إن يف خلق

الساموات واألرض  -إىل قوله  -إنك ال ختلف امليعاد)(.(3

ويستحب أيضا أن يقول إذا انتبه من النوم( :احلمد هلل الذي أقامني من
مرقدي يف عافية ،وأمن وبركة ،احلمد هلل الذي ر ّد ع ّ
يل روحي ،ألمحده ،وأعبده).

( (1مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.290
( (2اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.625

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج 10ص.103

آداب حلق الرأس واللحية..
وتقليم األظافر ..وتنظيف الفم
إن كل ما حول اإلنسان يدفعه أن يكون منظ ًام يف حياته ،مرتب ًا يف حركاته،
متقن ًا لواجباته ومستحباته ،صادق ًا وحمسن ًا يف تعامالته ،وفي ًا يف أخذه وعطائه...

ومن ينظر إىل توجيهات اإلسالم وترشيعاته وأحكامه يد أنه دين ّ
منظ ٌم
يف مجيع شؤونه ،يأمر بالنظام ويتم به يف كل جوانب احلياة ،ومن تلك النظم
واآلداب آداب احلالقة وتقليم األظافر ...وهنا نحاول أن نوجز بعض اآلداب
من خالل ما ييل:

 .1يستحب حلق الرأس كل أسبوع ويستحب غسله باملاء بعد حلقه،

وأن يبدأ باحلالقة من الناصية إىل العظمني ،وليقل( :بسم اهلل وباهلل وعىل ملة
رسول اهلل Fاللهم أعطني بكل شعرة نور ًا يوم القيامة) ،وإذا فرغ فليقل:

زيني بالتقوى وج ّنبني الردى).
(اللهم ّ

والتصدق بزنة
 .2يستحب حلق رأس الولد بعد سبعة أيام من ميالده،
ّ

الشعر فضة.

 .3يستحب إزالة شعر اإلبطني وشعر العانة للرجل واملرأة يف كل أسبوع
مرة وإن مل يتمكن فكل مخسة عرش يوم ًا وال يرتكه أكثر من شهر وقيل أكثر من

أربعني يوم ًا.
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 .4يستحب قص الشارب واألخذ منه إىل منبت الشعر ويكره إطالته،

ويستحب األخذ منه يوم اجلمعة ،وعند األخذ من الشارب يقول( :بسم اهلل

وباهلل وعىل ملة رسول اهلل.F

 .5يستحب تقليم األظافر كل مجعة ويف يوم اخلميس واالثنني فإن هلا أثار

مفيدة ،ويبدأ بخنرصه من يده اليرسى وخيتم بخنرصه من يده اليمنى.
 .6يستحب أن ُيدفن الشعر واألظافر يف الرتاب.

جزه ،فعن النبي األكرم( :Fالشيب
 .7يكره نتف الشيب وال بأس يف ّ

نور ،فال تنتفوه)(.(1

 .8يكره حلق موضع من الرأس وترك موضع ،فقد روي أنه ُأيت النبيF

بصبي ليدعو له ،وله قنازع ،فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه(.(2

بالسواد للشيب الذي عىل
 .9يستحب اخلضاب (الصبغ) باحلناء أو ّ
اللحية والرأس ،فقد جاء رجل إىل النبي Fفنظر الشيب يف حليته فقال النبي:
(نور ،من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نور ًا يوم القيامة) ،قال :فخضب
الرجل باحلناء ثم جاء إىل النبي :Fفلام رأى اخلضاب قال( :نور وإسالم)،

فخضب الرجل بالسواد فقال النبي( :Fنور وإسالم وإيامن ،وحمبة إىل
ّ

نسائكم ،ورهبة يف قلوب عدوكم)(.(3

 .10تنظيف الفم يف كل يوم خصوص ًا األسنان ،فعن النبي:F

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.107
( (2مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس :ص.58

( (3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.100
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(أفواهكم طرق من طرق ربكم ّ
فنظفوها)(.(1

وعنه( :Aنظفوا طريق القرآن ،قيل :يا رسول اهلل ،وما طريق القرآن؟

قال :أفواهكم ،قيل بامذا؟ قال :بالسواك)(.(2

فأحبها إىل اهلل أطيبها ري ًا،
وعنه( :Fأفواهكم طريق من طرق ربكمّ ،

فطيبوها بام قدرتم عليه)(.(3
ّ

وصية النبي :Fلعيل( :Aعليك بالسواك لكل صالة)(.(4
ويف ّ

وروي( :ركعتني بسواك أحب إىل اهلل عزوجل من سبعني ركعة بغري

سواك)(.(5

 .11الدعاء عند استعامل السواك( :اللهم ارزقني حالوة نعمتك وأذقني
برد روحك ،وأطلق لساين بمناجاتك ،وقربني منك جملس ًا ،وارفع ذكري يف
األولني ،اللهم يا خري من سئل ،وأجود من أعطى ،حولنا مما تكره إىل ما حتب

وترىض ،وإن كانت القلوب قاسية ،وإن كانت األعني جامدة ،وإن كنا أوىل
بالعذاب فأنت أوىل باملغفرة ،اللهم أحيني يف عافية ،وأمتني يف عافية)(.(6

( (1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.130
( (2املصدر السابق :ج ،73ص.128

( (3املصدر السابق :ج ،73ص.131
( (4املصدر السابق :ج ،73ص.132
( (5املصدر السابق :ج ،73ص.129
( (6املصدر السابق :ج ،73ص.139

آداب التخّلي يف اإلسالم
من مظاهر عظمة اإلسالم ،أنه ن ََّظم كل حياة املسلم ،حتى أنه تدخل

يف أدق تفاصييلها ،ومن هنا كانت هنالك مجلة كبرية من االداب والسنن التي
ت ّ
ُنظم أفعال وسلوكيات املسلم مع ربه ،ومع الناس ،ومن مجلة تلك االداب هي
ّ
التخيل ،وهي:
آداب

 .1يرم عىل األحوط وجوب ًا استقبال القبلة وإستدبارها يف حال التخيل.
 .2يستحب تغطية الرأس والتق ّنع حال التخيل.

ّ
التخيل يف الشوارع ،وحتت مساقط الثامر ،ويف مواضع اللعن
 .3يكره

كأبواب الدور ،بل ربام يرم ذلك.

 .4يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ،ويكره استقبال الريح

التبول يف األرض الصلبة ،ويف جحور احليوان ،ويف املاء الراكد.
بالبول ،ويكره ّ
ّ
التخيل.
 .5يكره الكالم بغري ذكر اهلل تعاىل حال

ّ
التخيل.
 .6يكره األكل والرشب حال

 .7يستحب أن يقدم رجله اليرسى عند الدخول يف بيت اخلالء ،ورجله

اليمنى عند اخلروج.

 .8يستحب أن يقول عند الدخول( :أعوذ باهلل من الرجس النجس،
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اخلبيث املخبث ،الشيطان الرجيم) أو يقول( :احلمد هلل احلافظ املؤدي).
 .9يستحب أن يسمي عند كشف العورة.

 .10يستحب للرجل االسترباء بعد البول.

 .11يستحب أن يتنحنح قبل االسترباء.

 .12يستحب له أن يتكىء حال اجللوس عىل رجله اليرسى ،ويفرج

اليمنى.

 .13أن يقول عند الغائط( :احلمد هلل الذي أطعمنيه طيب ًا يف عافية،
وأخرجه خبيث ًا يف عافية).
 .14أن يقول عند النظر إىل الغائط( :اللهم ارزقني احلالل وجنبني

احلرام).

 .15أن يقول عند رؤية املاء( :احلمد هلل الذي جعل املاء طهور ًا ،ومل يعله

نجسا).

 .16أن يقول عند االستنجاء( :اللهم َح ّصن فرجي ،واعفه ،واسرت
وحرمني عىل النار ،ووفقني ملا يقربني منك ،يا ذا اجلالل واإلكرام).
عوريتّ ،
 .17أن يقول عند الفراغ من االستنجاء( :احلمد هلل الذي عافاين من

البالء ،وأماط عني األذى).

 .18عند القيام عن حمل االستنجاء يمسح يده اليمنى عىل بطنه ويقول:

(احلمد هلل الذي أماط عني األذى ،وهنأين طعامي ورشايب ،وعافاين من البلوى).
 .19أن يقول عند اخلروج أو بعده( :احلمد هلل الذي َع َّرفني لذته ،وأبقى

يف جسدي قوته ،وأخرج عني أذاه ،يا هلا نعمة ،يا هلا نعمة ،يا هلا نعمة ،ال يقدر

القادرون قـدرها).
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