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مظهر المؤمن

مق ّدمة
رب العالمين و�ص ّلى اهلل على خير خلقه،
الحمد هلل ّ
�س ّيد الكائنات و�أ�شرف الممكنات �س ّيدنا ونب ّينا �أبي
القا�سم مح ّمد ،وعلى �آله الطاهرين المع�صومين البررة،
وعلى جميع الأنبياء والمر�سلين.
اهتم ببناء النفو�س والبواطن
وبعد ،ف�إنّ الإ�سالم كما ّ
ال�صفات الرذيلة وتحليتها بالأخالق
ور ّكز على تهذيبها من ّ
الحميدة ،ف�إ ّنه ر ّكز على �أنْ يكون ظاهر الإن�سان متّ�ص ًفا
ب�صفات تجعله مرغو ًبا به بين النا�س ومتم ّي ًزا عن غيره
بالكثير من الآداب ،وا ّلتي تنعك�س على ظاهر �شخ�ص ّيته،
فتزيده من اهلل قرب ًا ،وفي النا�س رفعة وتم ُّي ًزا و�ش�أ ًنا.
ولكثرة ما وجدنا في الكتاب الكريم وال�س ّنة المط ّهرة
من الحديث عن تح�سين مظهر الإن�سان الم�ؤمن وما
وحر�صا م ّنا على تعميم هذه الثقافة
ينبغي �أن يكون عليه،
ً
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ا ّلتي جاء بها الإ�سالم العظيم ،كان هذا الكت ّيب ا ّلذي بين
يديك ،وهو محاولة متوا�ضعة ،لإظهار ما في الإ�سالم من
الأمور المه ّمة ا ّلتي تتع ّلق بمظهر الإن�سان ،وا ّلتي يتفاخر
بها �أهل الغرب ب�أ ّنها من ثقافتهم ،وقد �سبقهم الإ�سالم
�إليها بع�صور طويلة� ،سائلين اهلل تعالى �أن يتق ّبل م ّنا هذا
العمل� ،إ ّنه نعم المولى ونعم المجيب.

الفصل األوّل

النظافة

 1.1نظافة الإن�سان نف�سه
 2.2نظافة البيوت

حب ُّ
التنظف َط ْب ٌع مجبول
ال يختلف عاقالن في �أنّ ّ
في داخل النف�س الإن�سان ّية ا ّلتي تحمل فطرة بي�ضاء
نق ّية ،لم تتل ّوث ب�أ�سباب الف�ساد ُ
لقي ،ف�إنّ العقل
الخ ّ
يعتبر النظافة من الأمور الخ ِّيرة في الإن�سان ،والإن�سان
محب للخير ،يقول اهلل تعالىَ } :و�إِنَّ ُه ل ُِح ِّب
بفطرته ّ
ا ْل َخ ْي ِر لَ َ�شدِ يد{ .كما �أنّ المجتمعات الإن�سان ّية ت�شير
ب�أ�صابع اال�ستحقار واالزدراء لمن ال يتح ّلى بالنظافة.
فحب النظافة �أمر
وهذا ما يراه ك ُّل �إن�سان في داخلهّ .
فطري يحثّ عليه العقل ويجعل المتح ّلي به محبو ًبا
ٌّ
بين النا�س.
إ�سالمي الحنيف في
ولكن ما هو ر�أي الدين ال
ّ
م�س�ألة النظافة العا ّمة؟
مهم؟ �أم �أ ّنه
وهل اعتبرها �أم ًرا ثانو ًّيا وغير ٍّ
اعتبرها �ضرورة؟
ن�صح بها الم�سلم؟
وهل في الإ�سالم � ٌ
آداب للنظافة ُي ُ
(((

�سنحاول �أن نجيب عن هذه الأ�سئلة المه ّمة في
ال�صفحات المقبلة �إن �شاء اهلل تعالى.
(((

�سورة العاديات ،الآية.8 :

اإلسالم والنظافة
إ�سالمي الحنيف ،هو دين الفطرة،
�إنّ الدِّ ين ال
ّ
وبالتّالي ف�إنّ الأحكام ا ّلتي �أتى بها ُتوافق الفطرة
إ�سالمي م�س�ألة النظافة
ال�سليمة .ومن هنا �أولى الدين ال
ّ
خا�صا ،حتّى �إنّ بع�ض الأحاديث ال�شريفة جعلت
ً
اهتماما ًّ
النظافة من الأمور ا ّلتي ُبني عليها الإ�سالم ،ففي الحديث
عن ر�سول اهلل ّ :P
«تنظفوا بك ِّل ما ا�ستطع ُت ْم ،ف�إ َّن اهلل
تعالى بنى الإ�سال َم على النظافةِ ،ولنْ يدخ َل الج َّن َة � اّإل
ُّ
نظيف»(((.
كل ٍ
ٌ
نظيف
وفي حديث �آخر عنه �« :Pإ َّن الإ�سال َم
ّ
ٌ
فتنظفوا ،ف�إ َّن ُه ال يدخ ُل الج ّن َة � اّإل
نظيف»(((.
وكان الر�سول الأكرم  Pكثير ًا ما يحثُّ �أ ّمته على
النظافة ،وي�أمرهم بها ،ومن المحفوظ عنه في ذلك
هلل ُيبغ ُ
ِ�ض الرج َل القاذور َة ،فقي َل:
قوله �« :Pإ َّن ا َ
(((
(((

ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،4ص.3303
م.ن.
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َوما القاذور ُة يا ر�سو َل اهللِ؟ قا َل :الذي يتو ّق ُف((( به
جلي�س ُه»(((.
ُ
والنظافة ديدنُ الأنبياء Rومن �أخالقهم ،ففي
الرواية عن الإمام ال ّر�ضا « :Qمن �أخالقِ الأنبيا ِء
ُّ
التنظ ُف»(((.

(((
(((
(((

الظاهر �أ ّنها ت�صحيف من يت�أ ّفف كما ذكر املريزا النوري يف كتابه م�ستدرك الو�سائل ،جزء
� ،3صفحة .236
م�ستدرك الو�سائل ـ املريزا النوري ،ج� ،3ص .236
النبي  Pـ ال�سيد الطباطبائي� ،ص.154
�سنن ّ

لّوألا ل فصلا ةفاظنلا
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أثر النظافة على المسلم
بعد �أن عرفنا ر�أي الإ�سالم في النظافة واهتمامه بها،
إ�سالمي
من خالل الأحاديث ال�شريفة ،نعلم �أنّ الدين ال
ّ
العظيم �أراد للإن�سان الم�ؤمن �أن يكون متم ِّي ًزا من حيث
الخارجي بحيث ُيعطي االنطباع المل ِف َت للنظر
مظهره
ّ
�إلى اهتمام الإ�سالم ب�ش�ؤون الحياة الفرد َّية للإن�سان.
فكما �أراد الإ�سالم تم ُّيزَ الم�سلم من خالل المظهر
�أراد � ً
أي�ضا �أن يبعده عن موا�ضع االنتقاد �أو االحتقار،
ا ّلذي ُت�س ِّببه القذارة ،لأنّ المجتمعات الإن�سان ّية ب�شكل
القذر .و�إنّ الأمم ا ّلتي يكون حالها
عا ّم تنف ُر من الإن�سان ِ
القذارة ال َمحالة �سائرة �إلى الهالك لأنّ ال َق ِذر �إن�سان
ال ي�شعر بالم�س�ؤول ّية ،فلو كان ك ّل المجتمع كذلك ف�إنّ
الهالك حليفه الدائم والمالزم ،ولذا ورد في الرواية عن
الر�سول الأكرم َ :P
«هلك ال ُم َت َق ِّذرو َن»(((.
(((

ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،4ص.3302
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-1نظافة اإلنسان
نفسه

يكتف الإ�سالم ب�أن �أمر �أتباعه باالهتمام بالنظافة،
لم ِ
الخا�صة التي ينبغي التركيز
بل �أر�شدهم �إلى التفا�صيل
ّ
عليها في هذه الم�س�ألة .ومن الأمور ا ّلتي �أ ّكد عليها هذا
الدين العظيم؛ نظافة بدن الإن�سان:
فال ب ّد �أن يبد�أ الإن�سان بنف�سه ،فيعاهد بدنه بالتنظيف.
ومن الأمور التي ورد فيها االهتمام الخا�ص:
خا�صا ف�أمر
�أ ـ الأظافر :فقد �أوالها الإ�سالم
ً
اهتماما ً
بق�ص الأظافر ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق Q
ِّ
قالَ :
ال�س َّن ِة تقلي ُم الأظفارِ»(((.
«من ُّ
كما �أنّ لتقليم الأظفار فوائد كثيرة و�آثا ًرا عظيمة،
(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،2ص.132

لّوألا ل فصلا ةفاظنلا

15

ففي الرواية عن الإمام ال�صادق  Qقال :قال ر�سول
اهلل« :Pتقلي ُم الأظفا ِر يمن ُع الدا َء الأعظ َم ويد ُّر
الرز َق»(((.
ومن الآثار ال�سلب ّية ا ّلتي تترتّب على �إطالة الأظفار
ما ورد في الرواية عن الإمام ال�صادق �« :Qإ َّن �أ�ست َر
ابن �آدم �أن �صار َي ُ
�سكن
و�أخفى ما ُي�س ّل ُط ال�شيطان من ِ
تحتَ الأظافيرِ»(((.
كما ن َّبه الإ�سالم �إلى عادة �س ّيئة ونهى الم�سلمين
عنها وهي عادة تقليم الأظفار بالأ�سنان ،ففي حديث
المناهي قال« :نهى ر�سول اهلل  Pعن تقليم الأظفار
بالأ�سنان»(((.
ب ـ البدن :ف�إنّ البدن ا ّلذي يفرز العرق ويالقي
الأو�ساخ في العمل ،ي�ستحقّ �أن يحظى بفر�صة ليزيل عنه
الأقذار .كما �أنّ النا�س ا ّلذين نجال�سهم من ح ّقهم �أن ال
ن�ؤذيهم برائحة البدن القذر والمتع ِّرق ،ففي الرواية عن
الإمام علي ّ :Q
الريح الذي
«تنظفوا بالما ِء من النت ِِن ِ
هلل ع َّز وج َّل ُي ْبغ ُ
ِ�ض من
أنف�س ُكم ،ف�إ َّن ا َ
يت�أ ّذى بهِ ،تعهَّدوا � َ
عبا ِد ِه القاذور َة ا ّلذي يت�أ َّن ُف ب ِه َمنْ َجلَ َ�س �إليهِ»(((.
(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احل ّر العاملي ،ج� ،2ص.131
م.ن ،ج� ،2ص.132
م.ن ،ج� ،2ص.134
ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،4ص.3302
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ومن حقّ هذا البدن �أن يكون طاه ًرا � ً
أي�ضا من
النجا�سات ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل « :Pطهِّروا
لي�س عب ٌد يبيتُ طاهِ ًرا
هذ ِه الأج�سا َد ط َّه َر ُك ُم اهللُ ،ف�إ َّنه َ
بات َمع ُه ٌ
� اّإل َ
ملك في �شعارِه ،وال يتق َّل ُب �ساعة من الليل
� اّإل قا َل :الله َّم اغف ْر ِل َع ْبدِ ك ف�إ ّنه َ
بات طاهِ راً»(((.
ج ـ الأ�سنان :ولو �أردنا �أن نح�صي ما جاء من ال ِّروايات
ال�شريفة في الأ�سنان واالهتمام بها وبنظافتها للزمنا
كتاب كامل ،ولكن ن�شير باخت�صار �إلى بع�ض الآداب التي
وردت في تنظيف الأ�سنان ،فقد وردت الأحاديث الكثيرة
ا ّلتي ت�أمر الم�سلمين با�ستعمال ال�سواك ،وهو عود كان
ُي�ستعمل في ال�سابق في تنظيف الأ�سنان ،وغال ًبا ما يكون
من �شجر الأراك الموجود في الجزيرة العرب ّية .ومن هذه
الروايات:
َ
المر�سلين
عن الإمام ال�صادق  Qقال« :من ُ�س َن ِن
ُ
ال�سواك»(((.
ُ
للفم
وعن �أمير الم�ؤمنين :Q
«ال�سواك مطهر ٌة ِ
مر�ضا ٌة لل َّر ِّب»(((.
قال ر�سول اهلل « :Pما زا َل جبرئي ُل يو�صيني
بال�سواكِ ح ّتى ظننْتُ �أ َّن ُه �سيجع ُل ُه فري�ض ًة»(((� ،أي واج ًبا
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،4ص.3302
م.ن ،ج� ،2ص.5
م.ن ،ج� ،2ص.7
و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احل ّر العاملي ،ج� ،2ص.9
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من الواجبات ال�شرع ّية .وفي هذا الحديث ت�أكيد كبير
�ستح�سن �أن يكون من الأراك،
على ا�ستحباب ال�سواك ،و ُي َ
لأنّ بع�ض الروايات ع ّبرت �أن �أف�ضل ال�سواك الأراك ،و�إن
كانت فر�شاة الأ�سنان التي ن�ستعملها في هذا الع�صر
َي�صدُق عليها ال�سواك �أي� ًضا.
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فوائد السواك
ورد في الروايات الكثير من الفوائد المرتجاة من
ال�سواك ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق « :Qفي
ال�سواك ع�ش ُر خ�صالٍ َ :مطهر ٌة للفم ،ومر�ضا ٌة لل َّر ِّب،
و َمفرح ٌة للمالئكةِ ،وه َو َ
من ال�س َّنةِ ،وي�شدُّ ال َّل َّث َة ،ويجلو
بالح َفرِ»(((.
البلغم ،و َيذه َُب ُ
الب�ص َر ،و َيذه َُب ِب ِ
وفي رواية �أخرى عنه  Qقال« :في ال�سواك
للفم،
اثنتا ع�شر َة خ�صلةٍ ،ه َو من ال�س َّنةِ ،ومطهر ٌة ِ
ويذهب بالغ ِّم ،ويزي ُد
الرب،
ومجالة للب�صرِ ،وير�ضي َّ
ُ
الحفظ ،ويب ِّي ُ
�ض الأ�سنا َن ،و ُي�ضاعِ ُف الح�سناتِ ،
في
ِ
ذهب بالح َفرِ ،وي�شدُّ ال َّل َّث َة ،وي�شهّي الطعا َم ،وتفر ُح ب ِه
و َي ُ
المالئِك ُة»(((.

(((
(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احل ّر العاملي ،ج� ،2ص.7
م.ن� ،ص.8

لّوألا ل فصلا ةفاظنلا
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آداب السواك
ي�ستحب فيها
ورد في ال ِّروايات ال�شريفة �أوقات مع ّينة
ّ
ال�سواك .كما �أ َّنه ورد النهي عن ا�ستعمال ال�سواك في
�أماكن مع ّينة.
ي�ستحب فيها ال�سواك :عند النوم
فمن الأوقات ا ّلتي
ّ
وبعده ووقت ال�سحر ،ففي الرواية عن �أبي عبد اهلل Q
قالّ �« :إن ر�سول اهلل  Pكا َن �إذا �ص ّلى الع�شا َء الآخر َة �أم َر
بو�ضو ِئ ِه و�سوا ِك ِه َ
يو�ض ُع عن َد ر�أ�سِ ِه مخ َّم ًرا فير ُق ُد ما
ُ
َّ
ويتو�ض�أُ وي�ص ّلي �أرب َع ركعاتٍ ،
في�ستاك
هلل ث َّم يقوم
�شا َء ا ُ
ُ
في�ستاك ويتو�ض�أُ وي�ص ّلي»ّ ،ثم قال:
ث َّم ير ُق ُد ث َّم يقو ُم
}لقد كا َن ل ُكم في ر�سول ا ِهلل �أُ�سو ٌة ح�سن ٌة{ ،وقال في �آخر
ُ
الحديث�« :إ ّن ُه كا َن
ي�ستاك في ك ِّل م ّر ٍة قا َم مِ نْ نومِ هِ»(((.
�ستحب ال�سواك قبل الو�ضوء لل�صالة ،ففي و�ص ّية
كما ُي ّ
علي � َ
أو�صيك في نف�سِ َك بخ�صالٍ
لعلي « :Qيا ُّ
النبي ّ P
ّ
ْ
فاحفظها ع ّني ،ث ّم قا َل :الله ّم �أعِ ْن ُه  -وع َّد جمل ًة َ
من الخِ �صال
(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احل ّر العاملي ،ج� ،2ص.20
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�إلى � ْأن قا َل  :وع َ
بال�سواك عن َد ك ِّل و�ضوءٍ»(((.
َليك ّ
وفي رواية �أخرى عنه « :Pلوال �أن � َّ
أ�شق على �أ َّمتي
بال�سواكِ عِ ن َد و�ضو ِء ك ّل �صالةٍ»(((.
لأمر ُتهم ّ
�ستحب ال�سواك وتنظيف الأ�سنان والفم عند
كما ُي ّ
قراءة القر�آن الكريم ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل :P
ِّ
ُ
طريق
هلل وما
«نظفوا طري َق القر�آنِ  ،قي َل :يا ر�سول ا ِ
القر�آنِ ؟ قال � :Pأفوا ُه ُكم ،قي َلِ :بماذا؟ قا َل :P
بال�سواكِ »(((.
وم ّما ورد في ال ِّروايات � ً
أي�ضا �أن يتم�ضم�ض الإن�سان
بعد ال�سواك ،ففي الحديث عن الإمام ال�صادق Q
َ
ْ
ا�ستاك
«من
فليتم�ضم�ض»(((.
قالِ :
وقد نهت ال ِّروايات عن ا�ستعمال ال�سواك في الح ّمام
وهو مكان اال�ستحمام واالغت�سال ،ففي حديث المناهي ـ
قال« :ونهى ر�سول اهلل  Pعن ال�سواك في الح ّمام»(((.
و�إذا كان المراد من الح ّمام هنا الح ّمامات العا ّمة ،فهذا
ال�سواك في الأماكن
لع ّله ُير�شد �إلى عدم ا�ستحباب ا�ستعمال ِّ
العا ّمة؛ ِلما في ذلك من ا�شمئزاز نفو�س النا�س وتق ّززها.

(((
(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احل ّر العاملي ،ج� ،2ص.16
م.ن� ،ص.17
م.ن� ،ص.22
م.ن� ،ص.18
م.ن� ،ص.25
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-2نظافة البيوت

إ�سالمي الحنيف
الأمر الثاني ا ّلذي �أ ّكد عليه الدين ال
ّ
هو نظافة البيت و ُملحقاتهِ ،وم ّما �أ ّكدت عليه ال ِّروايات
خا�ص:
ال�شريفة ب�شكل ّ
�أ ـ الكن�س :فقد �أ�شارت ال ِّروايات �إلى �ضرورة كن�س
البيوت من الغبار والأو�ساخ ،وذكرت �أ ّنه ينفي الفقر ،ففي
«كن�س البيوتِ ينفي
الرواية عن الإمام الباقر ُ :Q
الفق َر»(((.
ب ـ الجلي :فغ�سل الأواني ا ّلتي يتناول فيها الإن�سان
ال�صحي �أم
�ضروري للغاية �سواء على الم�ستوى
طعامه �أمر
ّ
ّ
الديني ،حيث ورد في الرواية عن الإمام ال�صادق :Q
ّ
«غ�س ُل الإنا ِء و َك�س ُح الفنا ِء مَجلب ٌة لل ِّرزقِ »(((.
(((
(((

ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،4ص.3302
م.ن.
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ج ـ ال ُقمامة :حيث ورد عن الر�سول الأكرم « :Pال
ُت َب ِّيتوا القمام َة في بيوت ُك ْم و�أخرجوها نهاراً ،ف�إ ّنها
أمرا�ض والح�شرات
مقع ُد ال�شيطانِ »((( ،كما �أ ّنها مقعد ال ِ
ال�ضا ّرة �أي� ًضا.
دـ ُ
حوك العنكبوت :ف�إنّ الروايات ُت�شير �إلى �أ ّنه
بيت ال�شياطين ،كما �أ ّنه يورث الفقر ،ففي الحديث عن
ال�شياطين من بيو ِت ُك ُم بيتُ
الر�سول الأكرم « :Pبيتُ
ِ
العنكبوتِ »(((.
علي ّ :Q
«نظفوا بيو َتكم من حوكِ
وعن الإمام ّ
ُ
يورث الفق َر»(((.
العنكبوتِ  ،ف�إ َّن تر َك ُه في البيتِ
هـ ـ الثياب :ف�إنَّ الثياب النظيفة� ،أمر ال يختلف اثنان
في �أه ّم ّيته و�أثره على النف�س والمجتمع ،ففي ال ِّرواية عن
ُ
«النظيف من الثيابِ ُيذهِ ُب اله َّم
علي :Q
الإمام ّ
لل�صالةِ»(((.
والحز َن ،وه َو طهو ٌر َّ

(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،24ص.3302
م.ن.
م.ن.
م.ن� ،ص.3303

الفصل الثاني

الزينة

 1.1اللبا�س زينة
 2.2خطر الت�ش ّبه ب�أعداء الدين
� 3.3آداب اللبا�س
 4.4ال�شعر
 5.5العطر
 6.6التخ ّتم

ورد في الرواية عن �أمير الم�ؤمنين « :Qلِيتز َّينْ
الم�سلم �إذا �أتا ُه كما يتز َّي ُن للغريبِ ا ّلذي
�أحد ُكم لأخي ِه
ِ
أح�سن الهيئةِ»(((.
يحب �أن يرا ُه في � ِ
ُّ
�إنّ م�س�ألة التز ّين وتح�سين الظاهر من الأمور ا ّلتي
�أ ّكدت ال�شريعة عليها ،بل �إنّ اهلل تعالى قد ذ ّم ا ّلذين
ح ّرموا على �أنف�سهم ما �أح ّله اهلل تعالى لهم فقال ع ّز من
قائلُ } :ق ْل َم ْن َح َّر َم زِ ينَ َة ا ِهلل الَّتِي �أَخْ َر َج لِعِ بَادِ ِه َو َّ
الطيِّبَ ِات مِ َن
ال ِّر ْز ِق ُق ْل هِ َي ِل َّلذِ َين �آ َمنُوا فِي ا ْل َحيَا ِة الدُّ ْنيَا خَ ال َِ�ص ًة يَ ْو َم ا ْلقِ يَا َمةِ
هلل تعالى
آيات ِل َق ْو ٍم يَ ْع َل ُمو َن{((( .ف�إذا كان ا ُ
َك َذل َِك نُ َف ِّ�ص ُل ْال ِ
قد � َّ
أحل لنا هذه النعم ،فلي�س لأحد �أن يح ّرمها على
يحب �أن يرى �أثر النعمة على من
نف�سه ،بل �إنّ اهلل تعالى ّ
هلل
�أنعم عليه ،ففي الرواية عن الإمام علي �« :Qإ َّن ا َ
ٌ
ويحب �أن يرى �أث َر نعمتِه على
يحب الجما َل،
ُّ
جميل ُّ
عبدِ هِ»(((.
ومن الأمور المه ّمة المتع ّلقة بمظهر الإن�سان م�س�ألة
اللبا�س .فما هي �آداب اللبا�س؟ وكيف ينبغي �أن يكون؟
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج� ،67ص.298
�سورة الأعراف ،الآية.32 :
بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج� ،67ص.299

اللباس زينة

�إنّ �أهل البيت Rا ّلذين �أذهب اهلل تعالى عنهم
الرج�س هم القدوة لنا بعد الر�سول الأكرم  .Pوقد ورد
البزنطي عن الإمام الر�ضا  :Qقال لي :Qما
عن
ّ
تقول في اللبا�س الخ�شن؟ فقلت :بلغني �أنّ الح�سن Q
كان يلب�س ،و�أنّ جعفر بن مح ّمد  Lكان ي�أخذ الثوب
«الب�س
الجديد ،في�أمر به فيغم�س في الماء ،فقال لي ْ :Q
علي َ
يلب�س الج ّب َة
بن
ِ
الح�سين  Qكا َن ُ
وتج ّم ْل ،ف�إ َّن َّ
َ
َ
بخم�سين
والمطرف الخ َّز
درهم،
الخ َّز بخم�سمائ ِة
ٍ
ديناراً ،في�شتو فيهِ ،ف�إذا خر َج ال�شتا ُء با َع ُه وت�ص ّد َق
بث َمنهِ ،وتال هذه الآي َةُ } :ق ْل َم ْن َح َّر َم زِ ينَ َة ا ِهلل الَّتِي �أَخْ َر َج
لِعِ بَادِ ِه َو َّ
الطيِّبَ ِات مِ َن ال ِّر ْزق{(((»(((.

(((
(((

�سورة الأعراف ،الآية.32 :
بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج� ،76ص.298
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ف�إذا كان هذا حال �أهل البيت ،Rفعلينا �أن نتبعهم
في ذلك ،ال �أن ُنظهر حالة الب�ؤ�س على �أنف�سنا ونعمة اهلل
تعالى في �أيدينا ونحن قادرون على تح�سين مظهرنا،
يحب
ففي الرواية عن الإمام ال�صادق �« :Qإ َّن ا َ
هلل ُّ
هلل ع َّز
والتجم َل ،ويكر ُه الب� َؤ�س والتبا� َؤ�س ،ف�إ َّن ا َ
الجما َل
ُّ
أحب �أن يرى عليه �أث َرها،
وج َّل �إذا �أنع َم على عبدٍ نعم ًة � َّ
وكيف ذلك؟ قا َلُ :Qي ِّ
قيلَ :
نظ ُف ثو َب ُه ،و ُي َط ِّي ُب
ريح ُه ،و ُي َح ِّ�س ُن دا َرهُ ،ويك ُن�س �أفن َي َت ُه ،ح ّتى �أ َّن ال�سرا َج
َ
ال�شم�س ينفي الفق َر ،ويزي ُد في ال ِّرزقِ »(((.
ِ
قبل مغيبِ

(((

م�.س ،ج� ،76ص.300

:يناثلا لصفلا ةنيزلا
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ماذا نلبس؟

هلل تعالى للم�سلم �أن يلب�س ما ي�شاء من
لقد �أح َّل ا ُ
أنواعا من
ح�سن مظهره � ،اّإل �أ ّنه ح َّرم عليه � ً
الثياب ا ّلتي ُت ّ
اللبا�س وهي:
 - 1لبا�س ال�شهرة:

وهو على ع ّدة �أنواع:
�أ ـ اللبا�س ا ّلذي يجعل الإن�سان عر�ضة لكالم النا�س
واال�ستهزاء والتق ّول عليه .وقد �أ ّكد كثير من ال ِّروايات على
حرمة هذا النوع من اللبا�س ،ففي الرواية �أ ّنه دخل ع ّباد
بن بكر الب�صري على الإمام ال�صادق  Qوعليه ثياب
الثياب؟
�شهرة غالظ ،فقال « :Qيا ع ّبا ُد ما هذ ِه
ُ
علي َهذا؟ قا َل  :Qنعم،
فقال :يا �أبا ِ
عبد ا ِ
هلل ُت ُ
عيب َّ
ثياب �شهر ٍة في الدنيا
قا َل ر�سول اهلل  :Pمن ل ِب َ�س َ
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ثياب الذ ِّل يو َم القيامةِ»(((.
ألب�س ُه ا ُ
هلل َ
� َ
هلل ُيبغ ُ
ِ�ض
وفي رواية �أخرى عنه  Qقال�« :إ َّن ا َ
�شهر َة
اللبا�س»(((.
ِ
وفي رواية � ً
أي�ضا عنه  Qقال« :كفى بال ّرجل خِ ز ًيا
ب�س ثو ًبا م�شه ًرا
ويركب دا َّب ًة م�شهر ًة»(((.
َ
� ْأن ي ْل َ
ب ـ من ثياب ال�شهرة �أن يلب�س الرجل لبا�س المر�أة
والمر�أة لبا�س الرجل ،فقد كثرت ال ِّروايات في ذ ّم هذا
النوع من اللبا�س ومن يلب�سه ،ففي الرواية عن �أبي جعفر
الباقر  Qقال :قال ر�سول اهلل َ :P
هلل المح ِّل َل
«لعن ا ُ
ومن ادَّعى ن�س ًبا ال
والمح ِّل َل ل ُه ،ومنْ تو ّلى غي َر مواليهِِ ،
ُي ُ
عرف ،والمت�ش ِّبهين من الرجالِ بالن�سا ِء والمت�ش ِّبهاتِ
من الن�سا ِء بالرجالِ »(((...
علي �« :Qأخرجوهُ م
وفي رواية �أخرى عن الإمام ّ
من بيو ِت ُكم ف�إ َّنهُم �أقذ ُر �شيءٍ»(((.
 - 2لبا�س احلرير للرجال:

فقد ورد في النهي عن لب�سه لل ِّرجال ال ِّروايات
الكثيرة ،منها ما ُروي عن �أبي عبد اهلل ال�صادق Q
(((
(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج� ،67ص.316
م.ن� ،ص.314
م.ن� ،ص.313
و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،17ص.284
م.ن� ،ص.285
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يلب�س الحري َر ،(((»...والمح ّرم
قال« :ال ي�صل ُح للرجلِ �أن َ
من الحرير الملبو�س هو الثوب الحرير الخال�ص� ،أ ّما لو
كان م�صنوع ًا من الحرير وغيره ف�إ ّنه يجوز لب�سه.
 - 3الت�ش ّبه بالكافرين:

يعتمد بع�ض ال�ش ّبان وال�شا ّبات ،في لب�س ثيابهم
ونوع ّيتها� ،أ�سلو ًبا يتنا�سب مع الثقافات الغريبة عن
مجتمعاتنا ،ويق ّلدون في ذلك بع�ض الأ�شخا�ص المعروفين
الغربي ،كالريا�ض ّيين والمغ ّنين وغيرهم ،فهل
في العالم
ّ
يجوز للم�سلم �أن يتبع �أ�سلوبهم في التز ّين �أو �أن يق ّلدهم
ق�صات ال�شعر؟
في اللبا�س �أو ّ
مظهرهما المتد ّين ،هو
محافظة
ال�شاب وال�شا ّبة على ِ
ّ
حاجز يمنعان من خالله الثقافة الغرب ّية الغازية لأ ّمتنا
من االنت�شار ،ال �س ّيما في هذا الزمان ا ّلذي ي�سعى فيه
الأعداء لغزو �أفكار �شبابنا وفتياتنا والهيمنة على عقولهم
من خالل �إلهائهم عن �أهدافهم الحقيق ّية ،ب�أمور �سطح ّية
وهام�ش ّية ،كالمو�ضة وو�سائل الترفيه الإعالم ّية ال ُم ِغر�ضة
المبعدة عن الإ�سالم و�أهدافه العظيمة ك ّل البعد ،ومن
هنا ،ال ب ّد من التركيز علىالتالي:

(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،4ص.372
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٭ ال يجوز لب�س الثياب ا ّلتي ُتر ِّوج لب�ضائع الم�سكر
كالخمر وتحمل دعاية له(((.
ق�ص ال�شعر بطريقة مع ّينة و�أ�سلوب
كما �أ ّنه �إذا كان ّ
وترويجا لثقافتهم،
خا�ص يعتبر ت�ش ُّب ًها ب�أعداء الإ�سالم
ً
ّ
ف�إنّ � ّأي عمل من هذا النوع يكون ُمح ّرم ًا(((.

(((
(((

�أجوبة اال�ستفتاءات ،ال�سيد علي اخلامنئي ،ج� ،2ص.104
م.ن ،ج� ،2ص.103

:يناثلا لصفلا ةنيزلا
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ّ
التشبه بأعداء الدين
خطر
�إنّ الر�سول ا لأ ك��رم  Pو �أ ه��ل بيته  Rبذلوا
ا ل�� ُم��ه��ج وا لأ ن��ف�����س وا ل��ع��ذاب��ات ا ل��ط��و ي��ل��ة و � ُ��س��ج��ن��وا
و ُقتلوا ،وتح ّملوا في �سبيل رفع راية ال �إله � اّإل اهلل
م��ا تح ّملوا ،لكي ين�شروا �شريعة اهلل ا ّل��ت��ي ُتح ّقق
ا ل�����س��ع��ادة ل�ل�إ ن�����س��ان ،و �إنّ التقليد لأ ع��دا ئ��ه��م ،هو
ا�ستخفاف بك ّل هذه الت�ضحيات ،وخيانة كبرى لك ّل
الدماء ا ّلتي �سقطت في �سبيل رفع را ي��ة ا لإ�سالم
دي ا لأ�صيل ،بل يمكن القول �إنّ �أ�ش ّد �أعداء
المح ّم ّ
هذا الدين من يفتك بثقافته ،و ُيخرجها من منبعها
ا لأ�صيل ليح ّل مح ّلها م��ا ا�ستورد م��ن ال�سخافات
ا ّلتي ال تع ِّبر � اّإل عن �ش�أن �أهلها الحقيق ّيين ،فعن
نبي من
ا لإمام ال�صادق � « : Qإ َّن ُه �أوحى ا ُ
هلل �إلى ٍّ
�أنبيا ِئ ِه ُ :ق ْل للم� َ
لبا�س �أعدائي،
ؤمنين  :ال تل ِب�سوا
َ
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وال تط َعموا مطاع َم �أعدائي ،وال ت�س ُلكوا م�سا ل َِك
�أعدائي فتكونوا �أعدائي كما هُ ْم �أعدائي» (((.

(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،4ص.385
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آداب اللباس

هنالك بع�ض الآداب ا ّلتي وردت في ال ِّروايات تتع ّلق
بم�س�ألة اللبا�س ،ومن هذه الآداب:

الدعاء عند ال ّلب�س:

ا�ستفتاحا
ف�إنّ الدعاء عند لب�س الثوب الجديد ُيعتبر
ً
له بذكر اهلل تعالى ،وتذكي ًرا بالآخرة بعد االنتباه لأمور
الدنيا؛ فالدعاء عند لب�س الثوب الجديد هو طريقة لربط
الإن�سان ب�شكل دائم باهلل �سبحانه ،حتّى ال ت�سيطر الدنيا
على قلبه ،ومن الأدعية ا ّلتي وردت في ال ِّروايات ال�شريفة:
عن �أمير الم�ؤمنين � Qأ ّنه وقف على خ ّياط بالكوفة
قمي�صا بثالثة دراهم فلب�سه ،فقال« :الحم ُد
فا�شترى منه ً
َ
الريا�ش ،ث َّم قا َل :هكذا
هلل ا ّلذي �ست َر عو َرتي ،وك�ساني
ِ
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ُ
هللُ P
كا َن
لب�س قمي�صاً»(((.
ر�سول ا ِ
يقول �إذا َ
٭ وفي رواية معاوية بن عمار Mقال :قال
�أبو عبد اهلل  Qفي ثوب يلب�سه« :الله َّم اجع ْله
من وبركةٍ ،الله َّم ارز ْقني في ِه ُ�شك َر نِع َمتِك
َ
ثوب ُي ٍ
هلل
وح ْ�س َن عبا َدتِك والعم َل بطا َعتِك ،الحم ُد ِ
ُ
ا ّلذي رز َقني ما �أ�س ُتر ب ِه عو َرتي و�أتج َّم ُل ب ِه في
النا�س»(((.
ِ
ال�صادق Q
٭ وفي رواية عن الإمام
ِ
قال :من قطع ثو ًبا جديدً ا وقر�أ «�إ َّنا �أنزلنا ُه في
ليل ِة القدرِ» �ستًّا وثالثينَ م ّر ًة ،ف�إذا بل َغ «تن َّز ُل
المالئك ُة» قال« :تن ّزل المالئكة» ّثم �أخذ �شي ًئا من
ور�ش بع�ضه على الثوب ًّ
الماء َّ
ر�شا خفي ًفاّ ،ثم �ص ّلى
فيه ركعتين ودعا ر َّبه ع َّز وج َّل وقال في دعائه:
النا�س
«الحم ُد ِ
هلل ا ّلذي رز َقني ما �أتج َّم ُل ِب ِه في ِ
وحمد اهللَ،
و�أُواري به عو َرتي و�أ�ص ّلي فيه ل َر ّبي» َ
يزل في َ�سع ٍة حتّى َي ْبلى َ
ْلم ْ
الثوب»(((.
ذلك ُ

(((
(((
(((

بحار الأنوار ،العالمة املجل�سي ،ج� ،67ص.319
مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.99
م.ن.
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لب�س ثياب القطن:

ففي الرواية �أنّ لبا�س القطن هو لبا�س �أهل البيت
 ،Rفعن �أبي عبد اهلل  Qقال :قال �أمير الم�ؤمنين
هلل P
لبا�س ر�سولِ ا ِ
ِ « :Qا ْل ِب�سوا َ
ثياب القطن ف�إ َّن ُه ُ
لبا�سنا»(((.
وهُ َو ُ
لب�س الثوب الأبي�ض:

فعن الإمام الباقر  Qقال :قال ر�سول اهلل :P
أح�سن َ
«لي�س من ثيا ِب ُكم �شي ٌء � ُ
البيا�ض فالب�سو ُه
من
ِ
َ
وك ِّفنوا فيه موتا ُكم»(((.
طي الثياب:
ُّ

فقد �أ ّكدت الروايات على �أه ّم ّية الحفاظ على الثوب
من خالل عدم ابتذاله وا�ستعماله في الأمور ا ّلتي تت�س ّبب
ب�إتالفه �أو رميه بدون ترتيب ،بل �أ ّكدت على �ضرورة
«طي الثيابِ
ط ّيه ،ففي الرواية عن الإمام الباقر ُّ :Q
راح ُتها وه َو �أبقى َلها»(((.

(((
(((
(((

النبي  ،Pال�سيد الطباطبائي� ،ص.176
�سنن ّ
مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.104
م.ن� ،ص.103
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وفي رواية �أخرى عن �أبي عبد اهلل  Qقال�« :أدنى
ُ
إ�سراف هُ راق ُة ف�ضلِ الإناءِ،
وابتذال ثوبِ ال�صونِ
ال ِ
و�إلقا ُء النوى»(((.
غ�سل الثياب:

ف�إنّ الثوب النظيف يرفع من قدر الإن�سان في عين
الآخرين ،فيحترمونه ويق ّدرون اهتمامه بالنظافة
والترتيب ،ففي الرواية عن الإمام الباقر Qقال:
«الثوب النق ُِّي يكبتُ العد َّو»(((.
ُ
النبي الأكرم َ « :Pم ِن ا َّتخ َذ
وفي رواية �أخرى عن ِّّ
ثو ًبا فل ُي ِّ
نظ ْف ُه»(((.
فهذه جملة من �آداب اللبا�س.

(((
(((
(((

مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.103
م.ن.
م.ن.
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َّ
الشعر

لقد خلق اهلل تعالى َّ
ال�شعر على ج�سم الإن�سان،
لم�صالح تعود بالفائدة عليه ،وقد ك�شف عن بع�ضها
العلم الحديث .ولكن بالإ�ضافة �إلى ما في ال�شعر من
�صحة الإن�سان ،ف�إنّ له � ً
أي�ضا فائدة كبرى
فائدة على ّ
وهي تح�سين �صورة وجهه ،ف�إ ّنه ُي�ضيف �إل��ى الوجه
الجمال والهيبة ،ولهذا فقد و�صفت ال ِّروايات َّ
ال�شعر
ب�أ ّنه نعمة من اهلل تعالى على الإن�سان ،فال ب َّد من �أن
ُنح�سن ُ�صحبتها ،ففي ال��رواي��ة عن الإم��ام ال�صادق
 Qق��ال :ق��ال ر���س��ول اهلل « :Pم��ن ات َ��خ�� َذ � َ��ش��ع�� ًرا
فل ُيح�سِ نْ ِوال َي َت ُه �أو ِل َي ُج َّزهُ»(((.

(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،2ص.129
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وفي رواية �أخرى عنه َّ :Q
ُ
الح�سن من
«ال�شع ُر
هلل ف�أكرِموهُ»(((.
كِ�سو ِة ا ِ
كرم هذا َّ
ال�شعر؟
ولكنّ ال�س�ؤال كيف ُن ِ

(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،2ص.129
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كيف نُكرِّم
َّ
الشعر؟

�إنّ �إكرام َّ
ال�شعر يتح ّقق من خالل ع ّدة �أمور:
 - 1ت�سريحه:

فقد تح ّدث الكثير من ال ِّروايات عن �أه ّم ّية ت�سريح
َّ
ال�شعر وما له من الفوائد ،ومن هذه الروايات ما
العار�ضين
ورد عن الإمام ال�صادق « :Qت�سري ُح
ِ
يذهب بالوباءِ،
أ�ضرا�س ،وت�سري ُح اللحي ِة
ي�شدُّ ال
ُ
َ
يذهب ببالبلِ ال�صدرِ ،وت�سري ُح
وت�سري ُح الذ�ؤابتين
ُ
الحاجبين � ٌ
الجذا ِم ،وت�سري ُح الر� ِأ�س يقط ُع
أمان من ُ
البلغ َم » (((.
وهناك رواية �أخرى تتح ّدث عن فائدة ت�سريح ال�شعر
(((

و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،2ص.124
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يقول« :المِ ُ
�شط

بالم�شط ،عن �إمامنا الكاظم
يذهب بالوبا»(((.
ُ
وق���د ُ�س ِئل �أب���و الح�سن الر�ضا Qع���ن قول اهلل ع ّز
وج��� ّل} :يَا بَنِي �آ َد َم خُ ُذوا زِ ينَتَ ُك ْم عِ ْن َد ُك ِّل َم ْ�س ِجدٍ َو ُك ُلوا َو ْا�ش َربُوا
ِين{((( ،قال « :Qمنْ َذل َِك
َوال ت ُْ�س ِر ُفوا ِ�إنَّ ُه ال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ�س ِرف َ
ُّ
التم�ش ُط عن َد ك ِّل �صالةٍ»(((.
Q

� - 2أخذ ال�شارب:

ال�شارب
عن ر�سول اهلل « :Pمن ال�س ّنة �أن ي�أخ َذ
َ
ح ّتى يب ُل َغ ال َإطار َة»((( ،والإطارة :لك ّل �شيء ما �أحاط به.
و�إطارة ال�شفة :اللحم المحيط بها(((.
و �أ ّك���د بع����ض الرواي���ات عل���ى �أن ُي�ؤ خ���ذ ال�شارب
م��� ّر ة ف���ي ا لأ�سب���وع ،فع���ن ا لإم���ام ال�ص���ادق :Q
« �أ خ��� ُذ ال�ش���ارب م���ن الجمع ِة �إ ل���ى الجمع��� ِة � ٌ
أمان َ
من
الج���ذا ِم»(((.
ولتطويل ال�شارب �آثار معنو ّية �س ّيئة على الإن�سان،
كما ت�شير ال��رواي��ة ع��ن ر���س��ول اهلل  Pحيث يقول:
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،2ص.120
((( �سورة الأعراف ،الآية.31 :
((( تف�سري امليزان ،ال�سيد الطباطبائي ،ج� ،8ص.92
((( مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.67
((( م.ن.
((( م.ن.
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«ال يط ِّو َلنَّ �أحدُكم �شارِبه ،ف� ّإن ال�شيطا َن يتخ ُذ ُه مخب�أً
ي�ستت ُر ِبهِ»(((.
 - 3تدوير اللحية:

والمق�صود بالتدوير �أن تجعل �أطرافها متنا�سقة
على هيئة الدائرة بحيث ال يذهب بع�ضها ُيمن ًة وبع�ضها
للأ�سفل ب�شكل غير متّ�سق .وقد ورد في بع�ض الأحاديث
�أنّ الر�سول الأكرم  Pقد انزعج من ر�ؤية �أحدهم وقد
�أهمل لحيته .تقول الرواية إ� ّنه  Pنظر �إلى رجل طويل
اللحية ،فقال « :Pما َ�ض َّر هذا لو ه َّي�أَ من لحيته؟»
فبلغ الرجل ذلك ،فه ّي�أ لحيته بين اللحيتين ّثم دخل
النبي  ،Pفل ّما ر�آه قال َ « :Pه َكذا فافعلوا»(((.
على ّ
ويروي مح ّمد بن م�سلم Mقال :ر�أيت الباقر Q
ي�أخذ من لحيته ،فقال له َ « :Qد ِّوروها»(((.

(((
(((
(((

مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.67
م.ن.
م.ن.
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ُّ
آداب التمشط
ّ
وللتم�ش���ط �آداب وردت ف���ي ال ِّرواي���ات ،وم���ن ه���ذه
الآداب:
� - 1إمرار امل�شط على ال�صدر:

فقد ورد في الحديث عن �أبي الح�سن الكاظم
َ
الم�شط على
قال�« :إذا �س َّر ْحتَ ر� َأ�سك ولحي َتك ف�أمِ ّر
�صدرِك ف�إ َّنه
يذهب باله ِّم والوبا»(((.
ُ

Q

 - 2الدعاء:

ي�ستحب �أن ُتقر�أ �أثناء ّ
التم�شط
فهناك �أدعية مع ّينة
ّ
ذكرتها الرواية عن الإمام ال�صادق �« :Qإذا �أرا َد
َ
االمت�شاط فلي�أخ ْذ المِ َ
�شط بيدِ ه اليمنى وهو
�أح ُد ُكم
جال�س ولي�ض ْع ُه على �أ ِّم ر�أ�سهِ ،ثم ي�س ّر ْح مق َّد َم ر�أ�س ِه
ٌ
(((

الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص.489
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ُ
ْ
وا�صرف
ويقول« :الل ُه َّم َح ِّ�سنْ َ�شعري و َب َ�شري وط ِّي ْبهما
ُ
ويقول« :الله َّم ال
ع ّني الوباءَ»ّ ،ثم ي�س ِّرح م� ّؤخر ر�أ�س ِه
تردَّني على عقِبي وا�صرِف ع ّني كي َد ال�شيطانِ وال ُتم ِّك ْن ُه
من قيادي فتردَّني على عِ قبي»ّ ،ثم ي�س ّر ُح على حاجبيه
ُ
ويقول« :الله َّم ز ّي ّني بزينة الهدى»ّ ،ثم ي�س ّر ِح ال�شع َر من
َ
ُ
ويقول في الحالين
الم�شط على �صدر ِه
فوقّ ،ثم ُيم ِّر ُر
مع ًا« :الله َّم �س ّرح ع ّني الهمو َم والغمو َم ووح�ش َة ال�صد ِر
ال�شعر ويبتدئ
وو�سو�س َة ال�شيطانِ »ّ ،ثم ي�شتغل بت�سريح
ِ
به من � َ
أ�سفل ويقر�أُ�« :إ ّنا �أنزلنا ُه في ليل ِة القدرِ»(((.
ّ
التم�شط من قيام:
 - 3عدم

والأثر الذي ذكرته الروايات ّ
للتم�شط من قيام �أ ّنه
النبي الأكرم P
ُيورث الفقر وال َّدين ،ففي الرواية عن ّ
َ
«من
امت�شط قا ِئ ًما ركِبه ال َّد ْي ُن»(((.
قالِ :
علي  Qقال...« :
وفي حديث �آخر عن الإمام ّ
ُّ
والتم�شط من قيا ٍم ُ
يورث الفق َر»(((.

(((
(((
(((

مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.71
و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،2ص.125
م.ن.
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وفي حديث �آخر عن �أبي الح�سن مو�سى الكاظم
قال« :ال تمت�شِ ْط من قيام ف�إ َّنه ُ
َ
ال�ضعف في القلبِ ،
يورث
ْ
وامت�شط و�أنتَ
القلب.((( »...
جال�س ف�إ َّن ُه يق ّوي َ
ٌ

Q

ّ
التم�شط يف احل ّمام:
 - 4عدم

ّ
التم�شط
وقد ذكرت الرواية الحكمة من ذلك وهي �أنّ
في الح ّمام يجعل ال�شعر �ضعيف ًا ،فعن الإمام ال�صادق
« :Qال تت�س ّر ْح في الح ّما ِم ف�إ َّنه ُّ
يرق ال�شع َر»(((.
والمق�صود من الح ّمام في الرواية مكان اال�ستحمام.
ّ
التم�شط مب�شط ّ
الف�ضة:
 - 5عدم

ففي الرواية �أنّ �أهل البيت Rكرهوا ذلك ،فعن
الإمام ال�صادق �« :Qإ َّنه َكر َه � ْأن ُي َ
دهن في مدهن ِة
ُ
مدهن َّ
َّ
مف�ض ٍ�ض
ف�ض ٍة �أ ْو
والم�شط كذلك»(((.
ٍ

(((
(((
(((

مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.72
م.ن.
م.ن.
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العطر
ِ

العطر من الأمور الم�ستح ّبة في الإ�سالم ،حيث
ّ
بالتعطر وي�أمر �أ�صحابه
يهتم
كان الر�سول الأكرم ّ P
به.ول�ش ّدة ما كان  Pيحافظ على ّ
التعطر الدائم ،كان
�إذا �أتى يوم الجمعة ولم ُي ْ�صب طي ًبا ،دعا بثوب م�صبوغ
بزعفران ّ
فر�ش عليه الماءّ ،ثم م�سح بيده ثم م�سح به
وجهه((( .وم ّما ُيروى �أ ّنه كان P
ُ
«ينفق في الطيبِ �أكث َر
م ّما ُينف ُِق في الطعام»(((.
وقد تظافرت ال ِّروايات ال�شريفة في الدعوة �إلى
ّ
«الطيب من �أخالقِ
التعطر ،فعن الإمام الر�ضا :Q
ُ
الأنبياءِ»(((.

(((
(((
(((

النبي  Pـ ال�سيد الطباطبائي� ،ص.150
�سنن ّ
م.ن.
م.ن.
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وقد اعتبر بع�ض الروايات �أنّ المال ا ّلذي ُينفقه
الإن�سان في العطر مهما كثر ال يع ّد �إ�سراف ًا ،ترغي ًبا
للم�ؤمنين في المحافظة على هذه ال�س ّنة المباركة ،فعن
الإمام ال�صادق Qقال« :ما �أنفقْتَ في الطيبِ
�سرف»(((.
فلي�س ِب ٍ
َ

(((

مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.41
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متى
نتطيّب؟

ي�ستحب فيها
لقد ح ّددت لنا ال�شريعة الغ ّراء �أوقاتًا
ّ
التط ّيب ،ومن هذه الأوقات:
 - 1التط ّيب لل�صالة:

وقد ذكرت ال ِّروايات ت�ضاعف الأجر من اهلل تعالى
لمن ّ
تعطر قبل ال�صالة ،فعن الإمام ال�صادق :Q
ِّ
َ
�سبعين ركع ٍة
متعط ًرا �أف�ض ُل من
«ركعتان ي�ص ّليهما
ِّ
ّ
ي�ص ّليهما غي َر
التعطر قبل الخروج
متعطرٍ »((( .كما �أنّ
لل�صالة كان من ال�سنن النبو ّية الم�أثورة.
 - 2التط ّيب يف ال�صيام:

ف�إنّ ال ِّروايات تع ّبر �أنّ التط ّيب في حالة ال�صوم تحفة
(((
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لل�صائم �أي هد ّية له ،فقد كان الإمام ال�صادق
«الطيب تحف ُة
�إذا �صام تط َّيب بالطيب وقال:Q
ُ
ال�صائم»(((.
ِ
Q

 - 3الطيب نهار اجلمعة:

فقد ورد في الرواية �أنّ عثمان بن مظعون قال لر�سول
اهلل :Pقد �أردت �أن �أدع الطيب ،و�أ�شياء ذكرها ،فقال
ُ
ت�ستن�شق
الطيب ،ف� ّإن المالئك َة
ر�سول اهلل« :Pال تد ِع
َ
ري َح الطيبِ َ
الطيب في ك ِّل
ؤمن ،فال تد ِع
من الم� ِ
َ
جمع ٍة(((.

(((
(((

ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،2ص.1756
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ّ
التطيب
آداب
�إنّ حر����ص الإ�سالم على تح�سي���ن الإن�سان لظاهره،
ل���م ُيهم���ل اهتمام���ه بالنف����س الإن�سان ّي���ة وتهذيبه���ا
وتح ِليته���ا ب�سائ���ر الأخ�ل�اق .وم���ن الأم���ور ا ّلت���ي ي�ؤ ّكد
الإ�سالم العظي���م عليها �أن يتق ّرب الإن�سان �إلى ر ّبه في
�سائ���ر الأمور حتّى ف���ي المباحات .فلو �أراد الإن�سان �أن
يتن���اول الطعام ف�ل�ا ب�أ�س به �أن يق�ص���د الت َق ّوي به على
طاعة اهلل تعالى .وبه���ذا الأ�سلوب ي�صبح الإن�سان �أكثر
ً
ارتباط���ا ب���اهلل �سبحانه وتعال���ى ويكون ف���ي حالة ذكر
دائ���م.
وم���ن هنا� ،أراد ال�شرع لن���ا �أن يكون ُّ
التعطر هلل �أ ّو اًل
قب���ل �أن يكون ل ّأي �شيء �آخر .وق���د �أ ّكد بع�ض ال ِّروايات
وي عن ر�سول اهلل :P
ال�شريف���ة على ذلك ،منها ما ُر َ
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أطيب
«م���نْ تط َّي َب لهلِ ِ تعالى جا َء يو َم القيام ِة ُ
وريحه � ُ
هلل جا َء يو َم
م���ن الم�س���كِ الأذف��� ِر ،و َمن تط َّي���ب لغي��� ِر ا ِ
وريح���ه �أنت ُ
���ن مِ ���ن الجيف���ةِ»(((.
القيام��� ِة ُ

(((
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ّ
تطيب النساء
لقد حر�ص ال�شارع المق ّد�س على �أن ال تكون المر�أة
و�سيل ًة لإف�ساد ال�شباب �سواء من خالل خروجها بطريقة
ته ّيج الغرائز� ،أم من خالل �إظهار المفاتن� ،أم من خالل
تب ّرجها ّ
وتعطرها بحيث تجلب نفو�س ال�شباب �إليها.
وقد ت�ش ّددت ال ِّروايات في ذ ّم المر�أة ا ّلتي تتع ّمد فتنة
الرجال ،ففي الرواية عن الر�سول الأكرم �« :Pأ ُّيما
امر�أ ٍة ا�ستعط َرت فم َّرت على قو ٍم ليجِ دوا من ريحِ ها
فهي زاني ٌة»(((.
تهتم
ولكنّ الإ�سالم لم يقمع غريزة الأنثى ا ّلتي ّ
بجمالها ،بل فتح لها �أف ًقا �آخر لذلك من خالل التز ّين
للزوج ب�شتّى �أنواع التز ّين ،بحيث تحافظ على مح ّبتها
في قلبه ،فعن �أمير الم�ؤمنين ِ « :Qل َتتط َّيبِ المر�أ ُة
الم�سلم ُة لِزوجِ ها»(((.
(((
(((

ميزان احلكمة ،حممدي الري�شهري ،ج� ،2ص.1757
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وهكذا تتج ّلى عظمة الإ�سالم في التقنين للغرائز
الطبيعي لها من دون
النف�س ّية؛ بحيث تتن ّف�س في المجرى
ّ
� ّأي �إخالل بنظام المجتمعات.
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التخ ّتم

�إنّ التختّم ب�أنواع الخواتيم والأحجار الكريمة من
الزينة ا ّلتي �أباحها اهلل تعالى للعباد .وقد كان التختّم من
وجهت
للنبي  Pو�أهل البيت .Rوقد ّ
ال�سنن الم�أثورة ّ
ال ِّروايات الإن�سان الم�سلم �إلى �آداب يت�أ ّدب بها طم ًعا في
الفوز بر�ضوان اهلل تعالى والنجاح في الحياة ،ومن هذه
الآداب:
التخ ّتم باليمني:

والتختّم باليمين من ال�سنن ا ّلتي كان الر�سول الأكرم
 Pيقوم بها .وقد ّ
ح�ض القر�آن الكريم الم�سلمين على
الت� ّأ�سي به} :لَ َقدْ َكا َن لَ ُك ْم فِي َر ُ�سولِ ا ِهلل �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�سنَ ٌة ِل َم ْن
َكا َن يَ ْر ُجو اهللَ َوا ْليَ ْو َم ْالآخِ َر َو َذ َك َر اهللَ َكثِيرا{((( .وقد �أ ّكد على
(((

�سورة الأحزاب ،الآية.21 :
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التختّم باليمين الكثير من ال ِّروايات ،منها:
عن الإمام الح�سن
الع�سكري  Qـ في حديث
ّ
هلل ع َّز وج َّل �أوحى
طويل �إلى �أن قال ّ �« :Qإن ا َ
خ�ص�ص ُتك ،وعل ًّيا،
�إلى ج ّدي ر�سول اهلل � :Pإ ّني
ْ
وح َججي من ُه �إلى يو ِم القيامةِ ،و�شي َعت ُكم ،بع�ش ِر
ُ
َ
الجبين،
وخم�سين ،وتعفي َر
خ�صالٍ � :صال َة �إحدى
ِ
والتخ ُّتم
باليمين.(((»...
ِ
وعن الإمام ال�صادق �« :Qإذا كا َن يو ُم القيامةِ،
نجائب من نورٍ ،ينادو َن ِب�أعلى �أ�صواتِهم
ُت ْق ِب ُل �أقوا ٌم على
َ
هلل ا ّلذي �أنج َزنا وع َدهُ ،الحم ُد هلل ا ّلذي �أور َثنا
الحم ُد ِ
ُ
� َ
الج َّنة ُ
ُ
الخالئق
فتقول
حيث ن�شاءُ ،قا َل:
أر�ض ُه نت َّبو�أ َم َن َ
�إلهنا و�س ِّيدَناِ ،ب َم نالوا هذِ ِه الدرج َة؟ ف�إذا الندا ُء مِ نْ
ِق َبلِ اهلل ع َّز َوج َّلِ :ب َت َخ ُّتمِ ِه ْم ِب
اليمين»(((.
ِ
احرتام حرز اخلواتيم:

فبع�ض الخواتيم ُينق�ش على �أحجارها �آيات قر�آن ّية،
وقد ُيكتب عليها ا�سم الجاللة ،فال ب ّد من احترام تلك
النقو�ش والتح ّرز من و�صول النجا�سة �إليها ،فال ي�ضعها
في الأماكن المع ّر�ضة للنجا�سة كبيت الخالء ،ففي
(((
(((

م�ستدرك الو�سائل ،املريزا النوري ،ج� ،3ص.290
م.ن� ،ص.291
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الرواية عن الإمام ال�صادق  Qفي و�ص ّيته لأ�صحابه:
«منْ َ
هلل فليح ِّو ْله عن اليدِ
نق�ش خا َت َمه وفي ِه �أ�سما ُء ا ِ
ّ
ا ّلتي ي�ست ْنجي بها �إلى
المتو�ضئ»(((.

(((
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بماذا
نتخ ّتم؟

�إنّ لبع�ض الأحجار الكريمة ا ّلتي ُيزَ َّينُ بها الخاتم
خ�صو�ص ّية جاءت بها ال ِّروايات عن الر�سول الأكرم P
ي�ستحب لب�س الخاتم المز َّين
و�أهل البيت ،Rحيث
ُّ
أهم هذه الأنواع:
ب�أنواع مع ّينة من الأحجار ،و� ّ
 - 1العقيق:

بخواتيم العقيقِ  ،ف�إ َّنه
فعن ر�سول اهلل « :Pتخ ّتموا
ِ
ال
غم ما دا َم عليهِ»(((.
ُ
ي�صيب �أح َد َكم ٌّ
وعنه « :Pتخ َّتموا بالعقيقِ  ،ف� ّإن جبري َ
ل Q
�أتاني ب ِه َ
من الج َّنةِ ،فقا َل :يا محم ُد تخ ّت ْم بالعقيقِ
و�أم ْر �أ َّم َ
تك �أن يتخ َّتموا ِبهِ»(((.
(((
(((

مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.87
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 - 2اجلزع اليما ّ
ين:

اليماني
عن �أمير الم�ؤمنين « :Qتخ َّتموا بالجز ِع
ِّ
ف�إ َّنه ير ُّد كي َد مردَة ال�شياطين»(((.
 - 3الياقوت:

فعن �أبي عبد اهلل  Qقال :قال ر�سول اهلل :P
«التخ ّت ُم بالياقوتِ ينفي الفق َر ،ومن تخ َّت َم بالعقيقِ
ُ
بالح�سنى»(((.
يو�شك �أن ُي ْق�ضى له ُ
 - 4الفريوزج:

فعن الإمام ال�صادق  Qقال« :منْ تخ َّت َم بالفيروز ِج
ل ْم يفتق ْر ك ّف ُه»(((.
وي��روي �أح��د �أ�صحاب الإم���ام الكاظمQالرواية
التالية فيقول:
دخلت على �أبي الح�سن مو�سى الكاظم  Qوفي
ُ
الملك» ف�أدمت
ف�صه فيروزج ،نق�شه «اهلل
�إ�صبعه خات ٌم ُّ
َ
«مالك تدي ُم النظ َر �إِليه؟» فقلت:
النظر �إليه فقال :Q
ف�صه
لعلي �أمير الم�ؤمنين  Qخاتم ُّ
بلغني �أ َّنه كان ّ
ُ
فيروزج نق�شه «اهلل
الملك» فقال �« :Qأتع ِر ُف ُه؟»
قلت« :ال».
(((
(((
(((

الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص.472
مكارم الأخالق ،ال�شيخ الطرب�سي� ،ص.87
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فقال « :Qهذا هو ،تدري ما �سب ُبه؟»
قلت« :ال».
قال « :Qهذا حج ٌر �أهدا ُه جبرئي ُل� Qإلى ر�سولِ
ُ
هلل  Pلأمي ِر الم� َ
ؤمنينQ
هلل  Pفوهبه
ر�سول ا ِ
ا ِ
�أتدري ما ا�س ُمه؟»
قلت« :فيرو َزج».
قال « :Qهذا بالفار�س َّية ،فما ا�سمه بالعرب ّية؟»
قلت« :ال �أدري».
قال « :Qا�س ُمه الظف ُر»(((.

(((

الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص.472
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َّ
ال تتختموا بالذهب
�إنّ جميع العلماء قد ح ّرموا لب�س الذهب على ال ِّرجال.
وقد جاء في تحريمه الكثير من ال ِّروايات ،منها ما ورد
عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  Qيقول :قال ر�سول اهلل
لعلي �« :Qإ ّي َ
اك � ْأن تتخ ّت َم بالذهبِ  ،ف�إ َّنه حِ لي ُتك
ّ P
في الج َّنةِ»(((.
وفي رواية �أخرى عن الإمام ال�صادق  Qعن
هلل P
ُ
�آبائه Rقال�« :أمرنا
ب�سبع ونهانا
ر�سول ا ِ
ٍ
�سبع ...:عنْ
خاتم الذهبِ  ،وعن ال�شربِ في �آني ِة
ِ
عن ٍ
الذهبِ »(((.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن يجعلنا من الفائزين بكرامته يوم
ال ينفع مال وال بنون � اّإل من �أتاه بقلب �سليم ،و�آخر دعوانا
رب العالمين.
�أن الحمد هلل ّ

(((
(((
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