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اللياقات 
اإلجتماعيَـّة





المقّدمة
والت�سليم  ال�سلوات  واأ�سرف  العالمين  الحمُد هلل ربِّ 

 ،Pالقا�سم محّمد بن عبد اهلل اأبي  ونبّينا  �سّيدنا  على 

وعلى اآله الأطهار وُحجج الإله على الجّبار.

اأْن  المهمة  الكبرى، والتوفيقات  الإلهّية  الّنعم  اإّن من 

الدين  هذا  العظيم،  الدين  على حقائق  الإن�سان  يتعّرف 

منبع  من  واقترب  اأغواره،  في  الباحث  �سبر  مهما  اّلذي 

ينهل  ولم  ا�ستياقًا،  اإلَّ  يزدد  لم  ين�سب،  ل  اّلذي  معينه 

جاجًا من ال�سفاء اّلذي يذخر به هذا النبع الأ�سيل 
ُ
اإلَّ اأ

الفّيا�ض.

وما بين يديك عزيزي القارئ ما هو اإّل جهٌد متوا�سٌع 

لالقتراب من هذا المنبع، محاولة مّنا لغتراف المزيد 

يوّفقنا لخدمة  اأن  �سائلين اهلل  ونوعًا،  كّمًا  المعارف  من 

هذا الدين.

اّلتي  الجتماعّية  اللياقات  هو  الكتّيب  هذا  ومو�سوع 

من  والمق�سود  الغّراء،  الإ�سالمّية  ال�سريعة  في  وردت 

فيما  الموؤمنون  يتبادلها  اّلتي  الأمور  هذه،  اللياقات 

ت�ساهم  اّلتي  والخ�سال  الكالمّية  الُمجامالت  بينهم من 
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الإخوة في اهلل  الموؤمنين  الُقربى بين  اأوا�سر  في توطيد 

اإليه  للتقّرب  جميعًا  يوّفقنا  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل  تعالى، 

وهو  مجيب  �سميع  اإّنه  لالأولياء،  والولية  الأنبياء،  ب�ُسنن 

من وراء الق�سد.



تمهيد 

ين الإ�سالمّي على تما�سك المجتمع  اإنَّ حر�ض الدِّ

لتكون  اأر�ساها  اّلتي  القيم  خالل  من  يتجّلى  الواحد، 

يكون  اأن  ينبغي  اّلذي  المجتمع  هذا  ُتم�سك  دعامًة 

والحر�ض  والتفاهم  الترابط  في  الأمثل  نموذج 
ُ
الأ

تعالى  اهلل  �سّنها  اّلتي  نن  ال�سُّ خالل  من  الآخر،  على 

لتكون دعامة اأ�سا�ض في التعاطي الإيجابّي بين اأفراد 

المجتمع الواحد.

من  المتفّلت  الل�سان  خطر  ُيدرك  الإ�سالم  ولأنَّ 

اأثر  اأي�سًا  ويدرك  الموّحدة،  المجتمعات  على  عقاله 

والدف ء،  الإيجابّية  بال�سفات  يتحّلى  اّلذي  الل�سان 

واللياقات  الآداب  الكثير من  �سنَّ  المنطلق  فمن هذا 

اّلتي تجعل اأوا�سر الودِّ تقوى بين الإخوة في الإيمان، 

وتجّنب المجتمعات التفّرق النا�سئ من انفالت عقال 

الأل�سنة.

خرى 
ُ
�س�ض اأ

ُ
ولأنَّ العالقات الجتماعّية ترتكز على اأ

ودعامات قد تكون من خالل بع�ض الأفعال والتفا�سيل 
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العادّية،  حياته  في  الإن�سان  لها  يلتفت  ل  اّلتي  ال�سغيرة 

نن  وقد اأ�سارت لها ال�سريعة في الكتاب العزيز اأو في ال�سُّ

بيتهR، فقد  واأهل   ،Pالأكرم الر�سول  الماأثورة عن 

اأحببنا الإ�سارة اإليها في ال�سفحات القادمة، �سائلين اهلل 

اإّنه  والعمل،  والعقيدة  الفكر  في  للخير  يوّفقنا  اأن  تعالى 

�سميع مجيب.



الفصل األّول

السالم وآدابه





اآياته:{ی جئ حئ         تعالى في محكم  يقول اهلل 

خت  حت        جت  يب         ىب  مب      حبخب  جب   يئ  ىئ  مئ  
.

(1(
مت}

اهتمامًا  ال�سالم  م�ساألة  الإ�سالمّي  الدين  اأولى  لقد 

اإلى  و�سل  الجتماعّية حيث  اللياقات  بين  نظيره من  قلَّ 

عن  تتحدث  اّلتي  الروايات  من  والمثير  الكثير  اأيدينا 

اأهمّيته وكيفّيته.

يحّيون  باأّنهم  ة  الجنَّ اأهل  تعالى  اهلل  و�سف  فقد 

 : وجلَّ عزَّ  يقول  بيننا،  المتعارف  بال�سالم   بع�سهم 

{ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

، ويقول في 
(2(

ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ}
مو�سع اآخر:{ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  

ې  ې ې ې ى       ى ائ ائ ەئەئ 
.

(3(
وئ  وئ ۇئ}

هذه  وبركاته«،  اهلل  ورحمة  عليكم  »ال�سالم  فكلمة 

اّلتي تربط  اأوثق الُعرى  الكلمة ال�سغيرة، تكاد تكون من 

)1)  �سورة الن�ساء، الآية: 86.
)2)  �سورة يون�ض، الآية: 10.

)3)  �سورة اإبراهيم، الآية: 23.



ُتقال  المجتمع، فكم بها ت�سالح متخا�سمان، وهي كلمة 

الن�سيب  ، ولأجل هذا الهدف، كان لها هذا  وجواب يردُّ

الكبير من الهتمام في الدين الإ�سالمّي الحنيف، فما هو 

الأ�سئلة  ملحقات؟ هذه  لل�سالم من  وهل  ال�سالم؟  ف�سل 

وغيرها من الأ�سئلة الأخرى �سُنجيب عنها في ال�سفحات 

القادمة اإن �ساء اهلل تعالى.



ُ
فضل

إفشاء

السالم 

ر�سول  قال   Qالباقر الإمام  الحديث عن  في  ورد 

اهللP: »اإذا لقي اأحدكم اأخاه فلي�سّلم عليه ولي�سافحه، 

فاإّن اهلل عزَّ وجلَّ اأكرم بذلك المالئكة فا�سنعوا �سنع 

.
المالئكة«)1)

وفي حديث اآخر عن الإمام ال�سادقQ: »ال�سالم 

.
تحّية لمّلتنا، واأمان لذّمتنا«)2)

الجتماعّي  الأمان  مدى  اإلى  اإ�سارة  الحديث  وفي 

الأكيد  والُم�ستحب  الموؤمنين،  بين  ال�سالم  من  النابع 

الروايات  الكثير من  ورد  ال�سالم، حيث  اإف�ساء  في ذلك 

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 181.
)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1348.
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الموؤكدة عليه، ففي الحديث عن الإمام الباقرQ: »اإنَّ 

.
اهلل ُيحّب اإطعام الطعام، واإف�ساء ال�سالم«)1)

اأف�سل  من  ال�سالم  اإف�ساء  الروايات  بع�ض  واعتبرت 

 :Pاأخالق اأهل الدنيا، ففي الحديث عن الر�سول الأكرم

خبركم بخير اأخالق اأهل الدنيا والآخرة؟ قالوا: 
ُ
اأ »األ 

.
بلى يا ر�سول اهلل، فقال: اإف�ساء ال�سالم في العالم«)2)

كما اأنَّ كلمة )ال�سالم(، ا�سٌم من اأ�سماء اهلل تبارك، 

»اإنَّ   :Pالأكرم الر�سول  عن  الحديث  في  ورد  ولذلك 

.
ال�سالم ا�سٌم من اأ�سماء اهلل تعالى، فاأف�سوه بينكم«)3)

اأو�سى  ال�سالم،  اإف�ساء  على  الإ�سالم  د  اأكَّ ما  ول�سّدة 

الموؤمنين بعدم ترك ال�سالم بينهم حّتى ولو كان الفتراق 

 Qما بينهم لفترة قليلة، ففي الرواية عن الإمام الباقر

�ساحبه  عن  اأحدهما  توارى  اإذا  للموؤمنين  »ينبغي  قال: 

.
ب�سجرة ثّم التقيا اأن يت�سافحا«)4)

)1)  م.ن، ج 2، �ض 1348.

)2)  م.ن، ج 2، �ض 1349.

)3)  م.ن، ج 2، �ض 1349.
)4)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 181.
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االبتداء بالسالم 
لإف�ساء  الموؤمنين  لدى  الحافز  تعالى  اهلل  يجعل  لكي 

للمبتدئ  الأكبر  الف�سل  جعل  بينهم،  فيما  ال�سالم 

اأولى  »اإنَّ   :Pاهلل ر�سول  عن  الرواية  ففي  بال�سالم، 

.
النا�س باهلل وبر�سوله من بداأ بال�سالم«)1)

خرى اأنَّ اأطوع النا�ض هلل عزَّ وجلَّ 
ُ
كما اعتبرت رواية اأ

هو المبتدئ بال�سالم، فعن الر�سول الأكرمP: »اأطوعكم 

.
هلل اّلذي يبداأ �ساحبه بال�سالم«)2)

المبتدئ  تعالى  اهلل  به  وعد  اّلذي  الأجر  واأما 

بال�سالم فتخبرنا عنه رواية اأمير الموؤمنينQ حيث 

»ال�سالم �سبعون ح�سنة، ت�سعة و�ستون   :Qروي عنه

.
للمبتدي، وواحدة للراّد«)3)

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1349.
)2)  م.ن،ج 2، �ض 1349.
)3)  م.ن، ج 2، �ض 1349.
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متى يكون السالم؟

1- ال�سالم قبل الكالم:
اإنَّ لل�سالم اأف�سلية على �سائر الكالم ولذا اأّكد الكثيُر 

اأي  قبل  بال�سالم  الإن�سان  يبتدئ  اأن  على  الروايات  من 

 :Qال�سادق الإمام  عن  الرواية  ففي  اآخر،  كالم 

.
»ال�سالم قبل الكالم«)1)

بل اإنَّ بع�ض الروايات نهت عن اإجابة من بداأ بالكالم 

قبل �سالمه، ففي الرواية عن ر�سول اهلل الأكرمP: »من 

.
بداأ بالكالم قبل ال�سالم فال تجيبوه«)2)

 2-ال�سالم عند دخول البيوت:

اإنَّ ا�ستحباب ال�سالم موؤكد عند دخول البيت وهو من 

الآداب الجتماعّية اّلتي ُيعاب تاركها، وقد اأّكد عليها اهلل 

تعالى حيث يقول عزَّ من قائل: {ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 

ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  

.
(3(

ۇئ}

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1348.
)2)  م.ن، ج 2، �ض 1348.

)3)  �سورة النور، الآية: 61.
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كما اأنَّ البيوت ُهنا لي�ض المق�سود منها بيت الإن�سان 

دخول  عند  وال�سالم  دخوله،  يريد  بيت  اأي  بل  فقط، 

البيت له اأثٌر معنوي خا�ض، ففي الرواية عن ر�سول اهلل 

الأكرمP: »اإذا دخل اأحدكم بيته فلي�سّلم، فاإّنه ينزله 

.
البركة، وتوؤن�سه المالئكة«)1)

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1349.
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ردُّ 

السالم 

اهلل  ُيعاقب  اّلتي  ال�سرعية  الواجبات  من  ال�سالم  ردُّ 

تعالى تاركها، يقول اهلل تعالى: {ی جئ حئ  مئ  

 ،
(1(

ىئ يئ جب  حبخب مب     ىب يب        جت حت       خت مت}
تطّوع  »ال�سالم   :Pالأكرم الر�سول  عن  الرواية  وفي 

.
والردُّ فري�سة«)2)

وقد اأّدبنا الر�سول الأكرمP واأهل البيتR على 

قول  الردود  واأف�سل  طّيب،  بل�سان  وال�سالم  التحية  ردِّ 

الإن�سان: »وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته«.

لطيفة  ة  ق�سّ )ر�ض(،  المحّمدي  �سلمان  لنا  وينقل 

حدثت على عهد الر�سول الأكرمP فيقول:

)1)  �سورة الن�ساء، الآية: 61.
)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1349.
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يا  عليك  »ال�سالم  فقال:   Pالنبّي اإلى  رجٌل  جاء 

اأتى  ثم  اهلل«،  ورحمة  »وعليك   :Pفقال اهلل«،  ر�سول 

اهلل«،  ورحمة  اهلل  ر�سول  يا  عليك  »ال�سالم  فقال:  اآخر 

اآخر  ثم جاء  وبركاته«،  »وعليك ورحمة اهلل   :Pفقال

Pفقال وبركاته«،  اهلل  ورحمة  عليك  »ال�سالم  فقال: 

له: »وعليك«، فقال له الرجل: يا نبّي اهلل باأبي اأنت واأمي 

اأتاك فالن وفالن ف�سّلما عليك فرددت عليهما اأكثر مّما 

قال  �سيئاً،  لنا  تدع  لم  »اإنَّك   :Pفقال علّي؟!  رددت 

حب}  جب   يئ  ىئ  مئ   حئ   جئ  {ی  اهلل 

.
فرددناها عليك«)1)

أدب السالم 
فيها  يح�سن  موا�سع  لنا  ال�سريفة  الأحاديث  ذكرت  لقد 

البدء بال�سالم من قوم دون اآخرين، وفي حالة دون حالة وهي:

واحترامًا  له  اإجالًل  الكبير  ال�سغير على  ي�سلِّم  اأْن   -1

وتوقيرًا لكبره.

2- اأْن ي�سلِّم الواحد على الثنين.

3- اأْن ي�سلِّم القليل على الكثير.

4- اأْن ي�سلِّم الراكب على الما�سي.

5- اأْن ي�سلِّم الماّر على ال�سخ�ض الواقف.

6- اأْن ي�سلِّم ال�سخ�ض الواقف على ال�سخ�ض الجال�ض.

)1)  م.ن. ج 2، �ض 1350.
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ويجمع هذه الآداب جميعًا حديث مروّي عن الر�سول 

الأكرمP: »ي�سلِّم ال�سغير على الكبير، وي�سلِّم الواحد 

على الثنين، وي�سلِّم القليل على الكثير، وي�سلِّم الراكب 

القائم  وي�سلِّم  القائم،  الماّر على  وي�سلِّم  الما�سي،  على 

.
على القاعد«)1)

أدُب الوداع 
ًا  كما اأنَّ للقاء اأدبًا وهو ال�سالم، فاإنَّ للوداع اأدبًا خا�سّ

الر�سول  اإنَّ  تقول:  الرواية  في  ورد  دعاٍء  عن  عبارٌة  وهو 

اهلل  »زّودكم  قال:  الموؤمنين  وّدع  اإذا  كان   Pالأكرم

التقوى، ووّجهكم اإلى كلِّ خير، وق�سى لكم كّل حاجة، 

.
و�سّلم لكم دينكم ودنياكم، ورّدكم اإلّي �سالمين«)2)

)1)  م.ن.  ج 2، �ض 1350.

)2)  م.ن.  ج 2، �ض 1351.
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المصافحة
اأي�سًا  فاإنَّه اهتّم  ال�سالم،  الإ�سالم بم�ساألة  كما اهتّم 

عن  الحديث  ففي  ال�سالم،  مع  يكون  اّلذي  بالت�سافح 

بالت�سليم  فتالقوا  التقيتم  »اإذا   :Pالأكرم اهلل  ر�سول 

.
والت�سافح، واإذا تفّرقتم فتفّرقوا بال�ستغفار«)1)

الروايات،  الكثيُر من  الم�سافحِة  وقد جاء في ف�سل 

منها:

�سافح  »اإذا  قال:   Qالباقر الإمام  عن  روي  ما 

من  اأجراً  اأعظم  الت�سافح  يلزم  فاّلذي  �ساحبه  الرجل 

اّلذي يدع، األ واإنَّ الذنوب ليتحات فيما بينهم حّتى ل 

.
يبقى ذنب«)2)

وقد اهتمَّ الأئّمةR بم�ساألة الم�سافحة، وينقل لنا 

ة العظيمة،  ة تبّين مدى اهتمامهم بهذه ال�سنَّ التاريخ ق�سَّ

ال�سادق الإمام  على  دخلت  قال:  عّمار  بن  اإ�سحاق  فعن 

Q، فنظر اإلّي بوجه قاطب فقلت: ما اّلذي غّيرك لي؟

قالQ: »الذي غّيرك لإخوانك، بلغني يا اإ�سحاق 

اأّنك اأقعدت ببابك بّواباً، يردُّ عنك فقراء ال�سيعة«.

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 181.
)2)  م.ن.  ج 2، �ض 181.



اللياقات االجتماعّية 22

 :Qفقال ال�سهرة،  خفت  اإّني  فداك  جعلت  فقلت: 

اإذا التقيا  اأّن الموؤِمَنْين  اأوما علمت  »اأفال ِخفَت البليَّة، 

فكانت  عليهما  الرحمة  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اأنزل  فت�سافحا 

توافقا  فاإذا  ل�ساحبه.  حّباً  لأ�سّدهما  وت�سعين  ت�سعًة 

الحفظة  قال  يتحّدثان  قعدا  فاإذا  الرحمة،  غمرتهما 

بع�سهم لبع�س: اعتزلوا بنا فلعّل لهما �سّراً وقد �ستر 

اهلل عليهما، فقلت: األي�س اهلل عزَّ وجلَّ يقول: {ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ})1)؟ فقالQ: »يا اإ�سحاق اإن 

.
كانت الحفظة ل ت�سمع فاإنَّ عالم ال�سرِّ ي�سمع ويرى«)2)

واإنَّ للم�سافحة اأثرًا كبيرًا على النفو�ض، حيث ُتذهب 

 Qال�سادق الإمام  فعن  المختلفين،  بين  والحقد  ال�سحناء 

.
»ت�سافحوا فاإّنها ُتذهب بال�سخيمة«)3) قال: 

)1)  �سورة ق، الآية: 18.
)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 181.

)3)  م.ن.  ج 2، �ض 183.
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كيفّية المصافحة
ة للم�سافحة  وردت في الروايات ال�سريفة كيفّية خا�سّ

حيث اأّكد بع�ض الروايات على اأن ل ينزع الموؤمن يده من 

الر�سول  يفعل  كان  وهكذا  الآخر،  ينزعها  حّتى  اأخيه  يد 

»ما �سافح  ال�سادقQ قال:  الإمام  الأكرمP، فعن 

ر�سول اهللP رجاًل قّط فنزع يده حّتى يكون هو اّلذي 

.
ينزع يده منه«)1)

المعانقة
تدّلل  اّلتي  العملية  التعابير  من  تعبيٌر  المعانقة  اإنَّ 

الحثِّ  في  ورد  وقد  الموؤمنين،  بين  والحبِّ  الودِّ  على 

العديد من  والثواب  الأجر  من  تحويه  وما  الُمعانقة  على 

الروايات منها:

ما روي عن الإمام الباقر والإمام ال�سادقL قاال: 

كتب  بحّقه  عارفاً  يزوره  اأخيه  اإلى  خرج  موؤمن  ما  »اأيُّ

وُرفعت  �سّيئة  عنه  وُمحيت  ح�سنة،  خطوة  بكلِّ  له  اهلل 

ال�سماء،  اأبواب  له  ُفتحت  الباب  طرق  واإذا  درجة،  له 

)1)  م.ن.  ج 2، �ض 182.



اللياقات االجتماعّية 24

فاإذا التقيا وت�سافحا وتعانقا اأقبل اهلل عليهما بوجهه، 

عبدّي  اإلى  انظروا  فيقول:  المالئكة،  بهما  باهى  ثّم 

بعد  بالنار  عّذبهما 
ُ
اأ اأّل  علّي  حقٌّ  فّي،  وتحاّبا  تزاورا 

هذا الموقف، فاإذا ان�سرف �سّيعه المالئكة عدد نف�سه 

وبوائق  الدنيا  بالء  من  يحفظونه  وكالمه،  وخطاه 

فيما  مات  فاإْن  قابل،  من  الليلة  تلك  مثل  اإلى  الآخرة 

.
عفي من الح�ساب«)1)

ُ
بينهما اأ

تزرع  فهي  الإن�سانّية،  النف�ض  على  اأثر  وللمعانقة 

الرحمة في القلوب وُتحّرك العواطف النبيلة، ففي الرواية 

عن الإمام ال�سادقQ قال: »اإنَّ الموؤِمَنْين اإذا اعتنقا 

غمرتهما الرحمة، فاإذا التزما ل يريدان بذلك اإّل وجه 

اأغرا�س الدنيا قيل لهما:  اهلل، ول يريدان غر�ساً من 

.
مغفوراً لكما فا�ستاأنفا«)2)

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 183.

)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 184.
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ُحْسُن البشر
الإ�سالم  اإليها  اأر�سد  اّلتي  الجتماعّية  اللياقات  من 

اأكيد ح�سن الب�سر، ومعنى ح�سن الب�سر اأن يالقي  ب�سكل 

مقّطب  مكفّهر  بوجه  ل  مبت�سم،  بوجه  اإخوانه  الم�سلم 

من  فاإّن  مالقاته،  من  الآخرون  ينفر  بحيث  الحواجب 

في  نف�سه  ي�سع  ال�سّيئة  الطريقة  بهذه  اإخوانه  يالقي 

الإمام  الرواية عن  ففي  تعالى،  اهلل  من  ال�سخط  مو�سع 

ُيبغ�س  اهلل  »اإنَّ  يقول:   Pاهلل ر�سول  كان   :Q عليٍّ

.
المعب�س في وجه اإخوانه«)1)

الأكرم الر�سول  �سفات  من  الب�سر  ُح�ْسُن  كان  ولقد 

P واآل البيتR، ومن الروايات اّلتي حّثت على هذه 

»اإّنكم   :Pال�سفة الحميدة ما روي عن الر�سول الأكرم

الوجه  بطالقة  فالقوهم  باأموالكم،  النا�س  َت�َسعوا  لن 

.
وُح�ْسِن الب�سر«)2)

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 1، �ض 262.
)2)  م.ن، ج 1، �ض 262.



اللياقات االجتماعّية 26

آثار ُحْسِن البشر
اإنَّ لُح�ْسِن الب�سر اآثاراً اجتماعّية مهّمة يعرفها من 

فمن   Rالبيت اأهل  ذكرها  وقد  الب�سر  ح�سن  ديدنه 

اآثار هذه ال�سفة الح�سنة:

1- الموّدة:

لأّن ح�سن الب�سر يحمل في خلفّياته نف�سًا طّيبة ودودة، 

يوحي  اّلذي  التجّهم  الآخرين بخالف  التقّرب من  تحّب 

 :Qعلّي الإمام  عن  الرواية  في  ورد  وقد  بالعدوانّية، 

.
»الب�سا�سة حبالة الموّدة«)1)

2- ي�سّفي القلوب:

فكم من مخَتِلَفْين قد اأنهت خالفهما الب�سمة ال�سادقة 

كثيرًا  نراه  ما  وهذا  قلبيهما،  من  والحقد  الّرين  واأزالت 

 :Pفي حياتنا العملّية، وفي الحديث عن الر�سول الأكرم

.
»ح�سن الب�سر ُيذهب بال�سخيمة«)2)

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 1، �ض 262.
)2)  م.ن. ج 1، �ض 262.
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3- يذهب بالذنوب:

فقد جعل اهلل تعالى ثواب هذا الخلق الكريم، اأن يغفر 

 :Qذنوب الموؤمنين لأجله، وفي الرواية عن الإمام علّي

»اإذا لقيتم اإخوانكم فت�سافحوا، واأظهروا لهم الب�سا�سة 

.
والب�سر، تتفّرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب«)1)

)1)  م.ن. ج 1، �ض 262.





الفصل الثاني

الضيافة والوليمة





 تمهيد
اأهّم المظاهر الجتماعّية  التزاور بين الموؤمنين من 

الأحاديث  ُكتب  طفحت  وقد  اإليها،  الإ�سالم  دعا  اّلتي 

ال�سريفة بالأحاديث اّلتي تتحّدث عن ف�سل التزاور واآثاره 

المهّمة، و�سن�ستعر�ض فيما يلي بع�سًا من هذه الروايات.

فعن الإمام ال�سادقQ: »تزاوروا فاإّن في زيارتكم 

اإحي���اًء لقلوبك���م، وذك���راً لأحاديثن���ا، واأحاديثن���ا تعط���ف 

بع�سك���م عل���ى بع����س، فاإْن اأخذت���م بها ر�سدت���م ونجوتم، 

واإْن تركتموه���ا �سللتم وهلكتم، فخذوا بها واأنا بنجاتكم 

.
زعيم«)1)

فاإنَّ  بيوتكم  في  »تزاوروا   :Qالباقر الإمام  وعن 

.
ذلك حياة لأمرنا، رحم اهلل عبداً اأحيا اأمرنا«)2)

النبّيين  اأخالق  »اأكرم   :Pالأكرم اهلل  ر�سول  وعن 

اهلل،  في  التزاور  وال�سالحين،  وال�سهداء  وال�سّديقين 

عنده،  تي�ّسر  ما  اأخيه  اإلى  يقّرب  اأن  المزور  على  وحّق 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1192.
)2)  م.ن، ج 2، �ض 1193.



اأن يقّرب  اإّل جرعة من ماء، فمن احت�سم  ولو لم يكن 

يومه  اهلل  مقت  في  يزل  لم  عنده،  تي�ّسر  ما  اأخيه  اإلى 

.
وليلته«)1)

»اأنتم في تزاوركم   :Qوفي رواية عن الإمام علّي

.
مثل اأجر الحاّجين«)2)

وعن الإمام ال�سّجاد علّي بن الح�سينL قال: »من 

زار اأخاه في اهلل طلباً لإنجاز موعود اهلل �سّيعه �سبعون 

األف ملك، وهتف به هاتف من خلف: األ ِطْبَت وطابت 

.
لك الجّنة، فاإذا �سافحه غمرته الرحمة«)3)

)1)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا، النوري، ج 61، �ض 239.
)2)  م�سكاة الأنوار، علي الطبر�سي، �ض 363.

)3)  م.ن. �ض 363.



الزيارة

 في

ه 
َّ
 الل

اإّنما و�سعه  اإنَّ الأجَر اّلذي و�سعه اهلل تعالى للزيارة 

في الزيارة اّلتي يكون اهلل تعالى هو المراد منها فتكون 

ُقربة اإليه، ول يكون فيها غاية من الغايات اأو الم�سالح، 

الزائر  من  ومحبة  تعالى  اهلل  يحّبه  لما  امتثاًل  تكون  بل 

لالأخ المزار، واإلى هذا المعنى اأ�سار الحديث المروّي عن 

النبّي الأكرمP: »اإّن ملكاً لقي رجاًل قائماً على باب دار، 

فقال له: يا عبد اهلل، ما حاجتك في هذه الدار؟ فقال: 

اأٌخ لي فيها اأردت اأن اأ�سلِّم عليه، فقال: بينك وبينه رحم 

ما�ّسة، اأو نزعتك اإليه حاجة؟ فقال: ما لي اإليه حاجة 

اأّني اأتعّهده في اهلل رّب العالمين، ول بيني وبينه  غير 

اإّني  الملك:  له  فقال  الإ�سالم،  من  اأقرب  ما�ّسة  رحم 

ر�سول اهلل اإليك، وهو ُيقرُئك ال�سالم ويقول لك: اإّياي 
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اأوجبُت لك الجّنة، وقد عافيتك من غ�سبي  ُزرت فقد 

.
(1(» ومن النار لحّبك اإّياه فيَّ

خرى عن الإمام الباقرQ قال: »اإنَّ هلل 
ُ
وفي رواية اأ

 ، جّنة ل يدخلها اإّل ثالثة: رجٌل حكم في نف�سه بالحقِّ

اآثر  ورجٌل   ، وجلَّ عزَّ  اهلل  في  الموؤمن  اأخاه  زار  ورجل 

.
اأخاه الموؤمن في اهلل«)2)

بين  الهجران  من  الروايات  حّذرت  المقابل  وفي 

ذر:  لأبي   Pر�سول اهلل و�سّية  ومن  الموؤمنين،  الإخوان 

»يا اأبا ذر، اإّياك وهجران اأخيك، فاإّن العمل ل ُيتقّبل مع 

ُبّد  واإن كنت ل  الهجران  اإّياك عن  ذر،  اأبا  يا  الهجران، 

.
فاعاًل، فال تهجره ثالثة اأيام كماًل...«)3)

)1)  م�سكاة الأنوار، علي الطبر�سي، �ض 363.
)2)  م.ن. �ض 364.
)3)  م.ن. �ض 365.
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الضيافة

من  وهي  الكرم،  مظاهر  اأجلى  من  ال�سيافة  ُتعتبر 

في  اأنا�سًا  وخّلدت  ال�سعراء  بها  ى  تغنَّ اّلتي  ال�سفات 

اإليها  ندبت  مّما  فال�سيافة  كّله  هذا  وفوق  التاريخ،  كتب 

ال�سريعة الإ�سالمّية وحّثت عليها الديانات الإلهّية، وهي 

و�سيلة من الو�سائل اإلى ر�سا اهلل تعالى، وفي الرواية اأّن 

الإمام علّيًاQ �ساأل العالء بن زياد لّما راأى �سعة داره: 

اإليها  »ما كنت ت�سنع ب�سعة هذه الدار في الدنيا واأنت 

في الآخرة كنت اأحوج؟ بلى اإن �سئت بلغت بها الآخرة: 

منها  وتطلع  الرحم،  فيها  وت�سل  ال�سيف،  بها  تقري 

.
الحقوق مطالعها فاإذا اأنت قد بلغت بها الآخرة«)1)

)1)  ميزان الحكمة، محّمدي الري�سهري، الحديث 11101.
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و�سنتحّدث في ال�سفحات المقبلة عن اآداب ال�سيافة 

وما يتبعها من اآداب ال�سيف والم�سيف والمائدة، �سائلين 

من اهلل العون على اأداء طاعته.

فضل إكرام الضيف 
كُثرت الروايات اّلتي تتحّدث عن لزوم اإكرام ال�سيف 

الر�سول  عن  روي  ما  منها  الإن�سان،  دار  اإلى  الداخل 

»من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم   :Pالأكرم

.
�سيفه«)1)

المال  اهلل  اآتاه  لمن  الإنفاق  موارد  اأف�سل  من  اإّن  بل 

اإلى  ال�سرور  فيه  يدخل  بما  ال�سيوف  اإكرام  هي  وال�سعة 

ماًل  اهلل  اآتاه  »من   :Qالموؤمنين اأمير  فعن  قلوبهم، 

.
فلي�سل به القرابة وليح�سن منه ال�سيافة«)2)

اأّنه جعل الرزق  الموؤمنين  ومن ف�سل اهلل تعالى على 

الُع�سر  يخاف  كان  فمن  المنزل،  اإلى  ال�سيف  دخول  في 

تعالى  اهلل  به  وعد  بما  يثق  اأن  فعليه  ال�سيوف  كثرة  من 

على ل�سان ر�سوله الم�سطفىP حيث روي عنه اأّنه قال: 

في  ال�سّكين  من  الطعام  ُيطعم  من  اإلى  اأ�سرع  »الرزق 

.
ال�سنام«)3)

)1)  ميزان الحكمة، الحديث 11098.
)2)  م.ن. الحديث 11102.
)3)  م.ن. الحديث 11103.
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بل اإنَّ من ف�سل اهلل تعالى على الموؤمنين الم�سيفين 

اأن يغفر اهلل لهم ذنوبهم ببركة ال�سيف وبركة ال�سيافة، 

ففي الحديث عن ر�سول اهللP: »ال�سيف ينزل برزقه 

.
ويرتحل بذنوب اأهل البيت«)1)

ذي ال ضيف فيه 
ّ
البيت ال

اإنَّ بيت الإن�سان الموؤمن المحافظ على القيم والمبادئ 

بيته  ولأهل  له  ت�ستغفر  اّلتي  بالمالئكة  معمور  الإ�سالمّية، 

من  خاليًا  البيت  هذا  تجعل  اّلتي  الأمور  ومن  الموؤمنين، 

المالئكة الكرام الم�سّبحين، عدم دخول ال�سيوف اإلى هذا 

المنزل، فقد ورد في الحديث عن الإمام علّيQ: »كلُّ 

.
بيت ل يدخل فيه ال�سيف ل تدخل فيه المالئكة«)2)

�سوهد حزينًا   Qعلّيًا الإمام  اأنَّ  خرى 
ُ
اأ رواية  وفي 

ف�ُسئل عن عّلته فقالQ: »ل�سبع اأتت لم ي�سف علينا 

.
�سيف«)3)

إجابة دعوة المؤمن للطعام 
لها  الدعوة  تلبية  فاإّن  م�ستحّبة  ال�سيافة  اأنَّ  كما 

م�ستحّبة، بل اإّنها من حّق الم�سلم على اأخيه الم�سلم كما 

»من   :Qعنه روي  ال�سادقQ حيث  الإمام  عّدها 

)1)  م.ن. الحديث 11100.

)2)  م.ن. الحديث 11105.

)3)  م.ن. الحديث 11106.
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ُيجيب  اأن  الموؤمن  على  للموؤمن  الواجبات  الحقوق 

.
دعوته«)1)

عنه الرواية  ففي   ،Pالأكرم الر�سول  و�سية  اإّنها  كما 

دعوة  ُيجيب  اأن  والغائب  اأّمتي  من  ال�ساهد  »اأو�سي   :P

.
الم�سلم، ولو على خم�سة اأميال، فاإّن ذلك من الدين«)2)

أدب الضيافة)صاحب البيت(
اإّن لل�سيف  اآداب ال�سيافة ل ت�سمل ال�سيف، بل  اإّن 

اأهل  روايات  في  وردت  بهما  خا�سة  اآدابًا  وللم�سيف 

البيتR فمن اداآب �ساحب البيت:

1-الأكل مع ال�سيف 

اأّول الآداب الخا�سة ب�ساحب البيت اأن ياأكل مع �سيفه 

 :Pفال يتركه ياأكل لوحده، ففي الرواية عن ر�سول اهلل

.
»من اأحّب اأن ُيحّبه اهلل ور�سوله فلياأكل مع �سيفه«)3)

خرى عنهP: »من اأكل طعامه مع �سيفه 
ُ
وفي رواية اأ

.
فلي�س له حجاب دون الرّب«)4)

واإنَّ من الأعراف واللياقات اأن ل يدع الإن�سان �سيفه 

خرى لياأكل بمفرده - 
ُ
ياأكل لوحده، ثم يدخل اإلى غرفة اأ

)1)  بحار الأنوار، ج 72، �ض 447.
)2)  المحا�سن، ج 2، �ض 180.

)3)  تنبيه الخواطر، ج 2، �ض 116.
)4)  م.ن. ج 2، �ض 116.
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فاإنَّ مثل هذا العمل ُيعدُّ في الُعرف اإهانًة كبيرة لل�سيف 

- اأو يتركه ياأكل وهو ينظر اإليه وهذا مّما ُيخجل ال�سيف.

2-اأن ل ي�ستخدم ال�سيف 

�سيفه  ي�ستخدم  ل  اأن  البيت  �ساحب  اآداب  من 

اآخر، بل  اأمر  اأي  اأو  الإبريق مثاًل  يناوله  اأن  ي�ساأله  كاأن 

اأّنه  يعفور  اأبو  روى  فقد  ال�سيف،  يخدم  اأن  هو  عليه 

في  يومًا  فقام  �سيفًا   Qال�سادق الإمام  عند  راأى 

تلك  اإلى  بنف�سه  وقام  فنهاه عن ذلك،  الحوائج،  بع�ض 

اأن ُي�ستخدم   Pنهى ر�سول اهلل«  :Qالحاجة وقال

.
ال�سيف«)1)

3-اأن ل يتكّلف لل�سيف 

فقد ورد عن ر�سول اهللP: »ل يتكّلفن اأحد ل�سيفه 

.
ما ل يقدر«)2)

اأمير  »دعا رجل   :Qالر�سا الإمام  وفي رواية عن 

اأن  على  اأجبتك  قد   :Qله فقال   Qالموؤمنين

ت�سمن لي ثالث خ�سال، قال الرجل: وما هي يا اأمير 

الموؤمنين«؟

قالQ: »ل ُتدخل علّي �سيئاً من خارج، ول تدّخر 

عّني �سيئاً في البيت، ول تجحف بالعيال، قال: ذاك لك 

)1)  الكافي، ج 6، �ض 283.
)2)  كنز العمال، الحديث 25876.
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.
يا اأمير الموؤمنين«)1)

فاإّن اهلل تعالى ل يحّب اأن ي�سّيق الإن�سان على نف�سه 

.
(2(

كما اأّن �سّر الإخوان من ُتكّلف له

اإّل لأنَّ الأخ اّلذي ُي�سعرك بلزوم التكلُّف له  وما ذلك 

اإحراجًا  ب  ي�سبِّ ل  الحقيقّي  الأخ  لأنَّ  حقيقة،  اأخًا  لي�ض 

لأخيه، ول يثقله ول يعّر�سه للحرج وللم�سقة.

الأهمّية،  غاية  في  اأمر  اإلى  هنا  الإ�سارة  من  بدَّ  ول 

في  جال�سًا  الإن�سان  يكون  اأن  بين  فرق  هناك  اأّنه  وهو 

الإن�سان  ُيقيم  اأن  وبين  دعوة،  دون  من  اأخ  وياأتيه  بيته، 

الأولى ل  الحالة  واأهله، ففي  اإخوانه  اإليها  وليمة ويدعو 

اّلتي  والروايات  فيها،  لأخيه  الإن�سان  يتكّلف  اأن  ينبغي 

لو  اأما  واأ�سباهها،  الحالة  هذه  عن  تتحّدث  اإّنما  مّرت 

له  فينبغي  اإليها،  النا�ض  ودعا  وليمة  الإن�سان  اأقام 

من  لهم  وُيهّيئ  والم�سرب،  الماأكل  يح�سن  باأن  التكّلف 

الكرامة ما يليق ب�ساأنه و�ساأنهم، ففي الرواية عن الإمام 

واإذا  بما عندك،  فاأِتِه  اأخوك  اأتاك  »اإذا   :Qال�سادق

.
دعوَته فتكلَّف له«)3)

)1)  عيون اأخبار الر�ساQ، ج 2، �ض 42.
)2)  نهج البالغة، اأمير الموؤمنينQ، ج 4، �ض 110.

)3)  المحا�سن، ج 2، �ض 179.



41 الوأل اللافلا الييالة مالاليمة

آداب

 الضيافة

)الضيف(

1- من اآداب ال�سيف اأن يجل�ض في المكان اّلذي ياأمره 
البيت  �ساحب  لأّن  فيه،  بالجلو�ض  البيت  �ساحب 

منه  اأعرف  هو  وكذلك  ال�سيف،  من  ببيته  اأدرى 

لو جل�ض  اّلتي  الأماكن  البيت هي  بعوراته، وعورات 

فيها ال�سيف، لكان باإمكانه النظر اإلى غرف البيت 

الأخرى، وبالتالي يكون عر�سة للنظر اإلى ما ل يحّل 

 :Qالباقر الإمام  عن  الرواية  ففي  اإليه،  النظر 

فليجل�س  رحله،  في  اأخيه  على  اأحدكم  دخل  »اإذا 

الرحل  �ساحب  فاإّن  الرحل؛  �ساحب  ياأمر  حيث 

.
اأعرف بعورة بيته من الداخل عليه«)1)

بعد  البيت  ل�ساحب  يدعو  اأن  اأي�سًا  الآداب  ومن   -2
النتهاء من تناول الطعام، وقد وردت في الروايات 

)1)  بحار الأنوار، ج 75، �ض 451.
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العديد من الأدعية اّلتي يمكن لل�سيف اأن يدعو بها 

اأهل  »اإذا طعم عند   Pاأنَّ ر�سول اهلل ففي الرواية 

.
بيت قالP: طعم عندكم الأخيار«)1)

 Qخرى اأنَّ اأحدهم حمل لأبي عبد اهلل
ُ
وفي رواية اأ

 :Qفاأكل معه فلّما فرغ قال: »الحمد هلل وقال له 
(2(

لطفًا

.
اأكَل طعامك الأبرار، و�سّلت عليك المالئكة الأخيار«)3)

الوليمة
الوليمة هي اأن يدعو الإن�سان طائفة من النا�ض لتناول 

مّيت  روح  عن  اأو  نذره  لنذر  اأو  ت�سّره،  لمنا�سبة  الطعام 

هي  الوليمة  اأّن  كما  الدواعي،  من  وغيرها  عليه  عزيز 

فر�سة لإطعام الم�ساكين من النا�ض الذين ل يملكون قوت 

يومهم.

وقد ندب ال�سارع اإلى الوليمة ب�سكل عام، ففي الرواية 

وقوت  الطعام،  الأج�ساد  »قوت   :Qعلّي الإمام  عن 

»لّذة   :Qعنه اأخرى  رواية  وفي  الإطعام«.  الأرواح 

.
الكرام في الإطعام، ولّذة اللئام في الطعام«)4)

و هناك منا�سبات ورد الحثُّ على الوليمة فيها، نذكر 

في   Pالأكرم الر�سول  عن  الرواية  في  ورد  ما  منها 

و�سيته لعلّيQ: »يا علّي! ل وليمة اإّل في خم�س: في 

)1)  المحا�سن، ج 2، �ض 439.
)2)  يقال جاءتنا لطفة من فالن اأي هدّية. ال�سحاح، الجوهري، ج4، �ض142.

)3)  المحا�سن، ج 2، �ض 439.
)4)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 2، �ض 1721.
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عر�س، اأو خر�س، اأو عذار، اأو وكار، اأو ركاز«.

 :Pهذه المنا�سبات فقال Pثّم �سرح الر�سول الأكرم

والعذار  بالولد،  النفا�س  والخر�س  التزويج،  »فالعر�س 

الختان، والوكار في بناء الدار و�سرائها، والركاز الرجل 

.
يقدم من مّكة«)1)

آداب المائدة
وكما  للطعام،  كثيرة  اآدابًا  المقّد�ض  ال�سرع  و�سع  قد 

�سالح  في  ت�سّب  الإلهّية  الأحكام  اأّن  من  معنا  تقّدم 

و�سعها  اّلتي  لالآداب  فاإّن  ال�سعادة،  اإلى  وتقّربه  الإن�سان 

اهلل �سبحانه وتعالى للمائدة وكيفية الأكل وال�سرب منافع 

ما  ومنها  الحديث،  والطّب  العلم  ك�سفها  ما  منها  كثيرة 

اّلتي  باأّن كّل الأمور  اأّن اعتقادنا -  اإّل  ُيعلم لحدِّ الآن  لم 

اأمر اهلل بها ل بّد واأّنها ت�سّب في م�سلحة العباد - اإيمان 

تعّبدي ي�ستحّق الإن�سان عليه الأجر من اهلل تعالى.

و�سنتحّدث فيما يلي عن بع�ض الآداب اّلتي وردت في 

 Pالنبّي عن  التاريخ  ذكرها  وقد  ال�سريفة  الروايات 

واأهل البيتR علَّ اهلل تعالى يوّفقنا للعمل بهداهم اإّنه 

الموّفق لكّل خير.

)1)  م.ن، ج 2، �ض 1721.
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ة الطعام 
ّ
فوائد قل

اإنَّ قّلة كمّية الطعام اّلتي يتناولها الإن�سان لها دور مهم 

في الحفاظ على �سّحته الج�سدّية، كما اأّن لها فوائد جّمة 

اأهمّيتها  مجال  في  ويكفي  الإن�سانّية،  النف�ض  على  كثيرة 

 Pاإلى كثرة الروايات اّلتي وردت عن الر�سول اأن نلتفت 

واأهل بيتهR، والتي تحّث على قّلة الأكل وتذكر فائدته، 

فقد ورد عن الإمام علّيQ: »قّلة الغذاء اأكرم للنف�س 

.
حة«)1) واأدوم لل�سّ

 .
وكذا ورد عنهQ: »من قّل طعامه قّلت اآلمه«)2)

الأ�سناف  من  والتكثير  الأكل  كثرة  لأّن  ذلك  ولعّل 

الماأكولة تربك المعدة اّلتي تعتبر في العلم القديم وكذا 

اأكثر الأع�ساء ح�سا�سّية وت�سبيبًا لالأمرا�ض  الحديث من 

من  نراه  ما  الطعام  قّلة  اأهمّية  في  ويكفي  الج�سم.  في 

ال�سلبّيات الناتجة عن الإكثار من تناول الأطعمة، واأهّمها 

مر�ض ال�سمنة اّلذي اأ�سماه بع�سهم بمر�ض الع�سر اإذ اإنَّ 

واأمرا�ض  ال�سمنة  م�ساكل  من  يعانون  النا�ض  من  الكثير 

الإمام  عن  الرواية  في  ورد  وقد  وغيرها  الكول�سترول، 

الطعم  في  ق�سدوا  النا�س  اأنَّ  »لو  قال:   :Qالكاظم

.
لعتدلت اأبدانهم«)3)

)1)  م.ن، ج 1، �ض 88.

)2)  م.ن، ج 1، �ض 88.

)3)  م.ن، ج 1، �ض 89.
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مضار كثرة الطعام 
اإّل  بالج�سم  الم�سّرة  الأمور  من  ال�سمنة  اأنَّ  تقّدم 

اأنَّ لكثرة الطعام مردوداً �سلبّياً على الإن�سان غير ذلك، 

فكثرة الأكل ت�سبِّب الأمور التالية:

بها  اّلتي يو�سف  الرديئة  وال�سره من ال�سفات  ال�سره: 

حاجة  تفوق  بكثرة  الطعام  يتناول  اّلذي  الإن�سان 

ج�سمه العادّية، وهي �سفة قبيحة بالمعايير العرفّية 

 :Qالعامة، فقد ورد في الرواية عن الإمام علّي

.
»كثرة الأكل من ال�سره، وال�سره �سّر  العيوب«)1)

المتناع  اإلى  بالإن�سان  يحدو  مما  المعوية:  الأمرا�س 

في  يتناولها  كان  اّلتي  الأ�سناف  من  الكثير  عن 

حالته ال�سحية ال�سليمة، وما ذلك اإّل لأجل ما �سّببه 

الإن�سان  معدة  في  الأكل من ح�سا�سية  في  الإفراط 

حّتى انطبق عليه حينئذ الحديث الم�سهور عن اأمير 

.
الموؤمنينQ: »كم من اأكلة تمنع اأكالت«)2)

 Pولأجل هذه ال�سلبّيات وغيرها كانت دعوة ر�سول اهلل

واأهل البيتR لنا باأن ل ناأكل اإّل حينما ن�سعر بالجوع.

ففي الحديث عن ر�سول اهللP: »ُكْل واأنت ت�ستهي، 

)1) م.ن، ج 1، �ض 88.
)2)  م.ن، ج 1، �ض 89.
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.
واأم�سك واأنت ت�ستهي«)1)

فال نجعل كلَّ الهمِّ في التفتي�ض عن لقمٍة هنا وهناك 

لكي  تعالى  اهلل  خلقه  اّلذي  الوعاء  هذا  في  ن�سعها  لكي 

لكي  وا�ستمرارها،  حياتنا  على  للحفاظ  وا�سطة  يكون 

نحّقق الهدف الأ�سمى من الخلقة.

)1)  م.ن، ج 1، �ض 91.
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 من آداب المائدة:
ٌ

بعض

الأّول: الو�سوء قبل الطعام وبعده 

العظيمة  الأهمّية  اأعطت  الإ�سالمّية  ال�سريعة  اإنَّ 

الو�سوء  بها  بالتاأدب  اأمرتنا  اّلتي  مور 
ُ
الأ ومن  للنظافة، 

 Pوغ�سل اليدين قبل الطعام وبعده، فعن الر�سول الأكرم

.
قال: »الو�سوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر...«)1)

بعد  اأت  تو�سّ »اإذا  قال:   Pعنه خرى 
ُ
اأ رواية  وفي 

اأمان  الطعام فام�سح عينيك بف�سل ما في يديك فاإّنه 

.
من الرمد«)2)

ومن اآداب الو�سوء اّلذي ي�سبق الطعام اأن ل ي�ستعمل 

الطعام،  به يديه قبل  ليجّفف  »من�سفة«  الإن�سان مندياًل 

فقد ورد في الرواية عن �سفوان الجمال قال: كّنا عند اأبي 

عبد اهللQ فح�سرت المائدة فاأتى الخادم بالو�سوء 

.
فناوله المنديل فعافه، ثّم قال: »منه غ�سلنا«)3)

)1)  مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �ض 140.
)2)  م.ن، �ض 140.
)3)  م.ن، �ض 140.
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واأّما في الو�سوء اّلذي بعد الطعام فال باأ�ض باأن يجّفف 

الإن�سان يديه بعده، ففي الرواية عن نزار قال: »راأيت اأبا 

اأ قبل الطعام لم يم�ّس المنديل،  الح�سنQ اإذا تو�سّ

.
اأ بعد الطعام م�سَّ المنديل«)1) واإذا تو�سّ

الثاني: الب�سملة والدعاء

وقد  الأكيدة،  والم�ستحّبات  الم�سهورة  الآداب  من  وهي 

 Qورد في الرواية عن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب

اأّنه قال: »اذكروا اهلل عزَّ وجلَّ عند الطعام ول تلغوا فيه: 

فاإّنه نعمة من ِنَعِم اهلل يجب عليكم فيها �سكره وحمده، 

اأح�سنوا �سحبة النِّعم قبل فراقها، فاإّنها تزول وت�سهد 

.
على �ساحبها بما عمل فيها«)2)

اإنَّ  قال:   Qال�سادق الإمام  اأخرى عن  رواية  وفي 

اأربعة  حّفها  المائدة  و�سعت  »اإذا  قال:   Pاهلل ر�سول 

المالئكة  قالت  اهلل«  »ب�سم  العبد:  قال  فاإذا  اأمالك، 

لل�سيطان: اخرج يا فا�سق فال �سلطان لك عليهم. واإذا 

اأنعم  فرغوا فقالوا: »الحمد هلل« قالت المالئكة: قوم 

اهلل عليهم فاأّدوا ال�سكر لرّبهم. واإذا لم يقل: »ب�سم اهلل« 

قالت المالئكة لل�سيطان: ادن يا فا�سق فكل معهم. فاإذا 

قوم  المالئكة:  قالت  اهلل  يحمدوا  ولم  المائدة  ُرفعت 

)1)  مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �ض 140.

)2)  مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �ض 140.
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.
اأنعم اهلل عليهم فن�سوا رّبهم«)1)

وُت�ستحب الت�سمية على كّل �سنف من اأ�سناف الطعام 

ين�سى  مّمن  ال�سخ�ض  كان  واإذا  المائدة،  على  الموجود 

 Qال�سادق الإمام  به  اأو�سى  بما  يعمل  اأن  عليه  ذلك 

فقد روي عنهQ: »اأنَّ من ن�سي اأن ُي�سّمي على كلِّ لون 

.
فليقل: »ب�سم اهلل على اأّوله واآخره«)2)

الثالث: اإطالة الجلو�س 

اأثناء  مكوثه  الإن�سان  يطيل  اأن  المهّمة  الآداب  ومن 

الوقت  لأنَّ  النتهاء،  في  ي�ستعجل  ل  واأن  للطعام،  تناوله 

اّلذي يتناول الإن�سان فيه طعامه ل ي�ساأله اهلل تعالى عنه، 

قال:   Qال�سادق الإمام  عن  الحديث  في  ورد  فقد 

ُتح�سب  �ساعة ل  فاإّنها  الموائد،  الجلو�س على  »اأطيلوا 

.
من اأعماركم«)3)

الرابع: تناول الُفتات 

الُفتات  الإن�سان  يتناول  اأن  ال�سرعّية  الم�ستحّبات  من 

المت�ساقط من الطعام، حيث ورد في الرواية عن ر�سول 

تفارق  لم  فاأكلها  تمرة  اأو  ك�سرة  وجد  »من   :Pاهلل

.
جوفه حّتى يغفر اهلل له«)4)

)1)  م.ن، �ض 142.

)2)  م.ن، �ض 143.

)3)  م.ن، �ض 141.

)4)  م.ن، �ض 141.
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اّلذي  العمل  لهذا  تعالى  اأعّده اهلل  اّلذي  الثواب  ومن 

عن  الرواية  في  ورد  ما  قلياًل  عماًل  الإن�سان  يت�سوره 

الإمام الر�ساQ، عن اأبيهQ، عن اآبائهR قال: 

قال ر�سول اهللP: »ما �سقط من المائدة مهور الحور 

.
العين«)1)

يدخل  اأن  قبل  العين  الحور  مهر  يدفع  اأن  اأحبَّ  فمن 

الجّنة فما عليه اإّل اأن ي�ستّن ب�سّنة الر�سول الأكرمP واأهل 

بيتهR ويقوم بهذا العمل القليل ذي الأجر العظيم.

الخام�س: الفتتاح بالملح والختتام به 

اأن  اأي�سًا  الماأثورة  وال�سنن  الم�سهورة  الآداب  ومن 

يفتتح الإن�سان الطعام بتناول حّبات قليلة من الملح واأن 

يختتم طعامه بها اأي�سًا، حيث ورد في الرواية اأنَّ الر�سول 

الأكرمP قال لالإمام علّيQ: »يا علّي افتح بالملح 

الجنون  منها  داء،  �سبعين  من  �سفاء  فاإّنه  به،  واختتم 

والجذام والبر�س ووجع الحلق ووجع الأ�سرا�س ووجع 

.
البطن«)2)

ذكرها  اّلتي  الفائدة  هذه  الحديث  العلم  اأثبت  وقد 

العلمّية  الدرا�سات  تقول  حيث   P الأكرم  الر�سول 

الحفاظ  في  يفيد  الطعام  قبل  الملح  تناول  اإّن  الحديثة: 

)1)  مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �ض 141.
)2)  م.ن، �ض 142.
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على �سحة الأ�سنان وحمايتها من الأمرا�ض اّلتي تعر�ض 

عليها كاللتهاب والت�سو�ض وغيرها...

ال�ساد�س: اأن ياأكل الإن�سان من اأمامه

قد جرت العادة على اأن ياأكل كّل اإن�سان من اأمامه اأي 

من الطعام اّلذي في جهته، وكذا يعتبر العرف اأنَّ الأكل 

من اأمام الآخرين من العادات ال�سّيئة، وال�سرع اأّدبنا على 

اأن نكون كذلك، ففي الرواية عن الر�سول الأكرمP: »اإذا 

و�سعت المائدة بين يدي الرجل فلياأكل مما يليه. ول 

.
يتناول مّما بين يدي جلي�سه...«)1)

ال�����س��اب��ع: اإط��ع��ام من 

ي�ستهي 

العظيمة  الآداب  من 

اأن  الإ�سالم  بها  جاء  اّلتي 

الموا�ساة  الإن�سان  يتعّلم 

فيوا�سي  دنياه  اأمور  في 

اإذا  طعامه  في  الم�سكين 

اأثناء  اإليه  ينظر  وقف 

اأكل وذو  »من   :Pتناوله له، ففي الرواية عن ر�سول اهلل

.
عينين ينظر اإليه ولم يوا�سه ابتلي بداٍء ل دواء له«)2)

)1)  م.ن، �ض 149.
)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 1، �ض 92.
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عّلمونا   Rالبيت اأهل  اأئّمة  فاإّن  ذلك  من  اأكثر  بل 

الطعام،  اأثناء  اأمامنا  وقف  اإذا  الحيوان  نوا�سي حّتى  اأن 

ففي الرواية: راأيت الح�سن بن علّيQ ياأكل وبين يديه 

كلب، كّلما اأكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن 

ْرُجُم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: 
َ
ر�سول اهللP »األ اأ

دعه، اإّني لأ�ستحيي من اهلل تعالى اأن يكون ذو روح ينظر 

.
في وجهي واأنا اآكل ثم ل اأطعمه«)1)

اأعطى  اّلذي  الإ�سالمّي  الدين  عظمة  تتجّلى  وهنا 

فما  حيوان،  وهو  الحيوان،  لم�ساعر  حّتى  الهتمام 

والعطف  الجوار  ُح�ْسِن  من  الإ�سالم  به  اأو�سى  بما  بالك 

البعد  تت�سّمن  اّلتي  الأحكام  من  وغيرها  الفقراء  على 

الجتماعّي الراقي.

الثامن: عدم الأكل باليد الي�سرى 

ل  اأن  اأي�سًا  الروايات  عليها  حّثت  اّلتي  الآداب  ومن 

اأو ي�سرب بيده الي�سرى، بل يبا�سر الطعام  ياأكل الإن�سان 

اأّنه   Qبيده اليمنى، ففي الرواية عن الإمام ال�سادق

.
(2(

كره اأن ياأكل ب�سماله اأو ي�سرب بها اأو يتناول بها

)1)  م.ن، ج 1، �ض 92.
)2)  مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �ض 142.
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التا�سع: عدم الأكل اأثناء الم�سي 

والأكل اأثناء الم�سي من الأمور اّلتي ل يحّبذها العرف، 

وخ�سو�سًا لالإن�سان الموؤمن اأو العالم، بل اإنَّ هذا العمل 

النا�ض،  اأعين  من  واعتباره  الإن�سان  هيبة  ي�سقط  مما 

وقد ورد النهي عن ذلك في الروايات، ففي الحديث عن 

اأبي عبد اهللQ اأّنه قال: »ل تاأكل واأنت تم�سي اإّل اأن 

.
ت�سّطر اإلى ذلك«)1)

العا�سر: عدم اأكل الطعام حاّرًا

»اأقروا   :Qعلّي الموؤمنين  اأمير  عن  الرواية  ففي 

طعام  اإليه  قّرب   Pاهلل ر�سول  فاإّن  يبرد،  حّتى  الحاّر 

وجلَّ  عزَّ  اهلل  كان  ما  يبرد،  حّتى  اأقّروه  فقال:  حاّر 

، واأكل الطعام حاّرًا 
ليطعمنا النار، والبركة في البارد«)2)

مما ي�سّبب الأمرا�ض المعوية كما يقول الأطباء.

ومن الآداب ال�سرعّية اأي�سًا اأن ل ينفخ الإن�سان في الطعام 

عن   Qالحاّر، فقد ورد في الحديث عن الإمام ال�سادق

اآبائهR في حديث مناهي النبّيP: »ونهى اأن ينفخ 

لالإن�سان  تدريبًا  ذلك  في  ولعلَّ   ،
�سراب«)3) اأو  طعام  في 

وراء  النجرار  في  الإ�سراع  وعدم  ال�سبر  خ�سلة  على 

رغبات النف�ض و�سهواتها.

)1)  م.ن، �ض 145.
)2)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 1، �ض 92.

)3)  م.ن.





الفصل الثالث

لياقات المناسبات





1 - التعزية

التعزية هي تفعلة من العزاء اأي ال�سبر، يقال: عّزيته 

الم�سائب  عن  الت�سّلي  طلب  بها  والمراد  �سّبرته،  اأي 

اهلل  اإلى  الأمر  باإ�سناد  والنك�سار  الحزن  عن  والت�سّبر 

ون�سبته اإلى عدله وحكمته، وذكر ما وعد اهلل على ال�سبر 

لت�سليته عن الم�سيبة وهي  للميت والم�ساب  مع الدعاء 

.
(1(

م�ستحبة اإجماعًا ول كراهة فيها بعد الدفن عندنا

 :Qاإّنها تكون بعد الدفن فعن الإمام ال�سادق بل 

.
»التعزية الواجبة بعد الدفن«)2)

بين  الجتماعّي  الت�سامن  من  نوٌع  هي  والتعزية 

اأغلب   لدى  الجتماعّية  الواجبات  من  وهي  الموؤمنين، 

المجتمعات الب�سرّية، اأما في الإ�سالم فلها اأ�سلوب خا�ض 

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �ض 203.
)2)  م.ن، ج 3، �ض 204.
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اأراده اهلل تعالى وعّلمنا اإّياه الر�سول الأكرمP، فما هو 

ف�سل التعزية وكيف نعّزي الآخرين؟.

 التعزية
ُ

فضل
م�ساباً  عّزى  »من   :Pالأكرم اهلل  ر�سول  عن  ورد 

كان له مثل اأجره من غير اأن ينتق�س من اأجر الم�ساب 

.
�سيء«)1)

عن   ،Qال�سادق الإمام  عن  اأخرى  رواية  وفي 

»من عّزى حزيناً   :Pر�سول اهلل قال  قال:   Rاآبائه

.
ُك�سي في الموقف حّلة يحبر بها«)2)

اأجٍر  من  الم�سيبة  على  ال�سبر  في  ما  يعلم  وكّلنا 

، فبمجّرد ذهاب الإن�سان  كبيٍر وعظيٍم عند اهلل عزَّ وجلَّ

الم�سيبة  على  ال�سبر  اأجر  فاإّن  بفقيد،  للتعزية  الموؤمن 

من  اأي�سًا  للمعّزي  �سيكتب  العزاء،  ل�ساحب  ُكتب  اّلذي 

دون اأن ينق�ض من اأجر �ساحب الم�سيبة.

ي؟
ّ
كيف نعز

اإّننا كاأتباع ل�سريعة الإ�سالم، ننظر كيف كان الر�سول 

ب�سّنتهم،  لن�ستّن  يعّزون،   Rالبيت واأهل   ،Pالأكرم

ونكون لهم من المّتبعين.

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �ض 205.
)2)  م.ن، ج 3، �ض 205.
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به  اأحدق   Pاهلل ر�سول  قب�ض  لما  اأّنه  الرواية  ففي 

اأ�سهب  رجل  فدخل  واجتمعوا،  حوله،  فبكوا  اأ�سحابه 

اللحية، ج�سيم �سبيح، فتخّطى رقابهم فبكى، ثم التفت 

اإلى اأ�سحاب ر�سول اهللP فقال: »اإّن في اهلل عزاء من 

كلِّ م�سيبة، وعو�ساً من كلِّ فائت، وخلفاً من كلِّ هالك، 

في  اإليكم  ونظره  فارغبوا،  واإليه  فاأنيبوا،  اهلل  فاإلى 

البالء فانظروا، فاإنَّ الم�ساب من لم يوؤجر«.

 :Qالرجل؟ فقال علّي تعرفون  لبع�ض:  فقال بع�سهم 

.
(1(»Qالخ�سر Pنعم، هذا اأخو ر�سول اهلل«

وقد عّزى الإمام ال�سادقQ قومًا فقال لهم: »جبر 

.
اهلل وهنكم، واأح�سن عزاكم، ورحم متوفاكم«)2)

�سهل:  بن  للح�سن  تعزيته  في   Qالر�سا الإمام 

عاجل  على  التعزّية  من  اأولى  الثواب  باآجل  »التهنئة 

.
الم�شيبة«)3)

اإلى رجل:   Qالجواد الإمام  كتب  اأّنه  الرواية  وفي 

»ذكرت م�سيبتك بعلّي ابنك وذكرت اأّنه كان اأحّب ولدك 

اإليك وكذلك اهلل عزَّ وجلَّ اإّنما ياأخذ من الوالد وغيره 

بالم�سيبة  الم�ساب  اأجر  به  ليعّظم  اأهله  ما عند  اأزكى 

فاأعظم اهلل اأجرك واأح�سن عزاك وربط على قلبك اإّنه 

)1)  ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 3، �ض 1972.
)2)  م.ن.
)3)  م.ن.
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قدير وعّجل اهلل عليك بالخلف، واأرجو اأن يكون اهلل قد 

.
فعل اإن �ساء اهلل تعالى«)1)

وفي رواية اأخرى: عّزى الإمام ال�سادقQ رجاًل 

بابن له فقالQ: »اهلل خير لبنك منك، وثواب اهلل 

خير لك من ابنك، فلّما بلغه جزعه بعد عاد اإليه فقال

اأ�سوة؟  به  لك  فما   Pاهلل ر�سول  مات  قد  له:   Q

ثالث  اأمامه  اإنَّ   :Qفقال مرهقاً  كان  اإنه  فقال: 

خ�سال: �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل، ورحمة اهلل، و�سفاعة 

.
ر�سول اهللP، فلن تفوته واحدة منهن اإن �ساء اهلل«)2)

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �ض 205.
)2)  م.ن، �ض 204.
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2 - تهنئة

 الحاّج

 والمعتمر

من المنا�سبات اّلتي يتحّقق من خاللها التوا�سل بين 

اأفراد المجتمع الإ�سالمّي الواحد، تهنئة العائدين من الحّج 

والعمرة، ولهذا العمل ف�سٌل كبيٌر عند اهلل واأثٌر كبيٌر على 

 Qال�سادق الإمام  الحديث عن  ورد في  وقد  النفو�ض، 

»كان علّي بن الح�سينQ يقول: يا مع�سر من  قال: 

لم يحّج، ا�ستب�سروا بالحاّج و�سافحوهم وعّظموهم، فاإّن 

.
ذلك يجب عليكم ت�ساركوهم في الأجر«)1)

وفي رواية اأخرى عنهQ: »من عانق حاّجاً بغباره 

.
كان كاأّنما ا�ستلم الحجر الأ�سود«)2)

العائدين  الحّجاج  لتهنئة  المبادرة  ي�ستحب  اأّنه  كما 

مكة  من  يعود  الحاّج  لأّن  عودتهم،  من  قريب  وقت  في 

)1)  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت( الحر العاملي، ج 11، �ض 445.
)2)  م.ن، ج 11، �ض 446.
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كما  بي�ساء  و�سفحته  الذنوب  من  مطهرًا  والمدينة 

ولدته اأمه، وقد ورد في الرواية كان علّي بن الح�سين 

على  بال�سالم  »بادروا  يقول:   Qالعابدين زين 

اأن تخالطهم  والمعتمر وم�سافحتهم من قبل  الحاّج 

.
الذنوب«)1)

بهذه  تليق  بعبارات  الحاج  ُيهّناأ  اأن  العادة  وجرت 

المنا�سبة من مثل حّجًا مبرورًا و�سعيًا م�سكورًا اإّل اأّنه ورد 

اأو�سى بها  في الروايات ال�سريفة بع�ض من الأقوال اّلتي 

 Qال�سادق الإمام  عن  ورد  ما  ومنها   ،Rالبيت اأهل 

في حديث الأربعمائة... واإذا هناأتموه فقولوا له: »َقِبل اهلل 

ن�سكك، ورحم �سعيك، واأخلف عليك نفقتك، ول جعله 

.
اآخر عهده ببيته الحرام«)2)

الإمام  مولى  »م�سلم«  لقي  اأّنه  اأخرى  رواية  وفي 

فقال  مكة  قدم من  وقد  الأحدب  �سدقة   Qال�سادق

وهدى  �سبيلك،  ي�ّسر  اّلذي  هلل  »الحمد  م�سلم:  له 

دليلك، واأقدمك بحال عافية، وقد ق�سى الحّج واأعان 

نفقتك،  عليك  واأخلف  منك،  اهلل  فقبل  ال�سعة،  على 

ذلك  فبلغ  طهوراً.  ولذنوبك  مبرورة،  ِحّجة  وجعلها 

اأبا عبد اهللQ فقال له: كيف قلت ل�سدقة؟ فاأعاد 

عليه فقالQ: من عّلمك هذا؟ فقال: جعلت فداك، 

)1)  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت( الحر العاملي، ج 11، �ض 445.
)2)  م.ن، ج 11، �ض 447.
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اإذا  ِنْعَم ما تعّلمت  اأبو الح�سنQ، فقال له:  مولي 

.
لقيت...«)1)

وفي رواية اأنَّ ر�سول اهللP كان يقول للقادم من مّكة: 

.
»قبل اهلل منك واأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك«)2)

)1)  م.ن، ج 11، �ض 447.

)2)  م.ن، ج 11، �ض 446.





الفصل الرابع

اللياقات العاّمة





�سمن  تندرج  لم  اّلتي  اللياقات  من  بع�ٌض  ُهناك   

الف�سول ال�سابقة، وهي لياقات لي�ض لها عالقة بالمنا�سبة، 

بل هي من لياقات متفّرقة اأ�سارت لها الروايات ال�سريفة، 

و�سنتعّر�ض لها في هذا الف�سل الأخير من هذا الكتاب، 

ومن هذه اللياقات:

تسميت العاطس 
العط�سة حالة ت�سيب الإن�سان، وقد جعلها اهلل �سّحة 

منها  كثيرة،  فوائد  الحديث  العلم  لها  اأثبت  وقد  للبدن، 

اأّنها تطرد بع�ض الجراثيم الموجودة في البدن، وتن�ّسط 

 :Pالأكرم اهلل  ر�سول  وعن  خالياه،  بكّل  الج�سم 

.
»العطا�س للمري�س دليل العافية وراحة للبدن«)1)

»ِنْعَم   :Qالباقر الإمام  عن  الحديث  في  ورد  وقد 

عزَّ  باهلل  وتذّكر  الج�سد،  في  تنفع  العط�سة  ال�سي ء 

.
(2(» وجلَّ

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 656.
)2)  م.ن، �ض 654.
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»العطا�س  وفي رواية عن الإمام ال�سادقQ قال: 

ينفع في البدن كّله ما لم يزد على الثالث، فاإذا زاد على 

.
الثالث فهو داء و�سقم«)1)

أدب السامع للعطسة
ي�ستحّب لمن �سمع العط�سة من الآخرين اأن ي�سّمتهم 

 Q»ال�سادق« اهلل  عبد  اأب��ي  عند  »كّنا  الرواية:  ففي 

فاأح�سيت في البيت اأربعة ع�سر رجاًل فعط�س اأبو عبد 

اأبو عبد اهلل فقال  القوم  اأحد من  تكّلم  فما   Qاهلل

الموؤمن  ح��ّق  م��ن  ت�سّمتون،  األ  ت�سّمتون،  األ   :Q

ي�سهد  اأن  واإذا مات  يعوده،  اأن  اإذا مر�س  الموؤمن  على 

.
جنازته، واإذا عط�س اأن ي�سمته، واإذا دعاه اأن يجيبه«)2)

الأخرى:  الرواية  عنه  فتجيبنا  الت�سميت،  كيفية  واأما 

»يرحمك  له:  فقيل  عط�ض  اإذا   Qالباقر الإمام  كان 

عنده  عط�س  واإذا  ويرحمكم،  لكم  اهلل  يغفر  قال:  اهلل 

.
(3(» اإن�سان قال: يرحمك اهلل عزَّ وجلَّ

عند  الحلم  يبلغ  لم  غالم  عط�ض  اأّنه:  رواية  وفي 

»بارك   :Pالنبّي له  فقال  هلل،  الحمد  فقال:   Pالنبّي

.
اهلل فيك«)4)

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 656.
)2)  م.ن، ج 2، �ض 657.
)3)  م.ن، ج 2، �ض 655.
)4)  م.ن، ج 2، �ض 655.
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وينبغي لفت النظر هنا اإلى ُح�ْسن الت�سميت حّتى لمن 

 Qال�سادق الإمام  عن  الرواية  ففي  م�سلمًا،  يكن  لم 

 Qاهلل عبد  اأبي  عند  ن�سراني  رجل  »عط�س  قال: 

 :Qفقال له القوم: هداك اهلل، فقال اأبو عبد اهلل

ن�سراني؟!  اإنه  له:  فقالوا  اهلل،  يرحمك  فقولوا: 

.
فقالQ: ل يهديه اهلل حّتى يرحمه«)1)

أدب العاطس
من الأدب للعاط�ض اأن يذكر اهلل تعالى ويحمده، ففي 

الرواية عن الإمام الباقرQ قال: »اإذا عط�س الرجل 

واإذا  له،  �سريك  ل  العالمين(  )رّب  هلل  الحمد  فليقل: 

�سمت الرجل فليقل: يرحمك اهلل، واإذا رّد فليقل: يغفر 

اهلل لك ولنا: فاإّن ر�سول اهللP �ُسئل عن اآية اأو �سي ء 

فيه ذكر اهلل فقال: كّل ما ذكر اهلل فيه فهو ح�سن)2).

وفي رواية اأخرى عن الإمام ال�سادقQ قال: قال 

ر�سول اهللP: »اإذا عط�س المرء الم�سلم ثم �سكت لعّلة 

تكون به قالت المالئكة عنه: الحمد هلل رّب العالمين، 

فاإن قال: الحمد هلل رّب العالمين قالت المالئكة: يغفر 

.
اهلل لك«)3)

)1)  م.ن، ج 2، �ض 656.

)2)  م.ن، ج 2، �ض 655.

)3)  م.ن، ج 2، �ض 656.
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توقير ذي الشيبة المسلم 
لقد دعانا الإ�سالم لحترام ذوي ال�سيبة من الموؤمنين 

وكبار ال�سّن عامة، بل عّد من يجهل حّقهم منافقًا، ففي 

الحديث عن الإمام ال�سادقQ قال: »ثالثة ل يجهل 

في  ال�سيبة  ذو  بالنفاق:  معروف  منافق  اإّل  حّقهم 

.
الإ�سالم، وحامل القراآن، والإمام العادل«)1)

ولهذه الدعوة فائدتان اأ�سا�س:

الأولى: اأّن في احترام كبار ال�سّن اإ�سعارًا لهم بمكانتهم 

واأّنهم مهما كبروا فاإنَّ مكانتهم بين اأفراد المجتمع 

محفوظة، لأّنهم اأ�سحاب التجارب الطويلة والخبرة 

العميقة بتفا�سيل الحياة.

والثانية: اأّن احترام الكبار ف�ساًل عن كونه من الأخالق 

النبيلة، فاإّنه مّما وعد عليه اهلل تعالى الثواب الكبير 

وهذا ما تدّل عليه الروايات الكثيرة منها:

ما روي عن ر�سول اهلل الأكرمP: »من وّقر ذا �سيبة 

.
في الإ�سالم اآمنه اهلل عزَّ وجلَّ من فزع يوم القيامة«)2)

اإجالًل  ال�سّن  كبار  اإجالل  الروايات  بع�ض  عّدت  وقد 

»اإّن   :Qال�سادق الإمام  الحديث عن  تعالى، ففي  هلل 

.
من اإجالل اهلل عزَّ وجلَّ اإجالل ال�سيخ الكبير«)3)

)1)  م.ن، ج 2، �ض 658.

)2)  م.ن، ج 2، �ض 658.

)3)  م.ن، ج 2، �ض 658.
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وكما حّثت الروايات ال�سريفة على احترام الكبار فاإّنها 

نهت عن ال�ستخفاف بهم، ففي الرواية: قال لي اأبو عبد 

الموؤمن  اإجالل  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اإجالل  »من   :Qاهلل

ومن  بداأ،  اهلل  فبكرامة  موؤمناً  اأكرم  ومن  ال�سيبة،  ذي 

اإليه من ي�ستخّف  اأر�سل اهلل  ا�ستخّف بموؤمن ذي �سيبة 

.
به قبل موته«)1)

هذا بع�ض ما اأ�سارت اإليه ال�سريعة الإ�سالمّية الغّراء 

دعانا  وكذا   ،Pالأكرم نبّيه  بها  تعالى  اهلل  اأر�سل  اّلتي 

اأهل البيتR اإلى ال�ستنان بهذه ال�سنن، فاإّنها ت�سبُّ 

اأوًل واأخيرًا في �سالحنا و�سعادتنا �سواء في الدنيا اأم في 

الآخرة، وّفقنا اهلل تعالى لمرا�سيه وجّنبنا معا�سيه، اإّنه 

�سميع مجيب واآخر دعوانا اأن الحمد هلل ربِّ العالمين.

)1)  م.ن، ج 2، �ض 658.
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