وسـنن
ُم ُُ ْس َ
تحَّبات ُ

السيد سامي خضرة

أخي الحبيب

وتروي ،وبِنَِّية العمل بما فيه ...وأن ترجع
ال ُب َّد من قراءة هذا الكتاب ُّ
بتأمل ِّ
إليه دائماًَّ ،
ألنك أنت المخاطب به..

بسَّنتِ ِهَّ ،
« ...وا ْقتَدوا بِهَ ْدي نبيِّكمَّ ،
فإنها أهدى
فإنه أفض ُل الهَ ْدي ،واستَُّنوا ُ
السُّنن».
(نهج البالغة ـ الخطبة ;3#& )111

اإلهـداء
إلى حبيبي:

الذي َّ
ت بحبِّه،
تتي ْم ُ
مت من بعده،
وتَيتَّ ُ
صلَّى اهلل عليه واله
***
اللهم ارزقني رؤيته،
َّ
وأَنِْلني شفاعته،
واحشرني معه
سامي خضرة

 1رجب األصب برحمة اهلل تعالى 1111

المقدمة

ُسَّنة رسول اهلل (ص) ...لِ َم ْن؟

الم ْستشري في اتِّباع
ُم ْق ٌ
لق حقاً ذلك اإلهمال الكبير ،والتقصير الواضح و ُ
ِ
ِ
محمد .1
ُسَن ِن واداب ومستحبات شريعة خاتم األنبياء ّ
تهجن هذا اإلهمال ،خاصةً َّ
وم ْ
ظه اًر ونهجاً وسلوكاً
وم ْس ٌ
أن للمؤمن َس ْمتاً َ
ُ

عرف به المسلم عن غيره من البشر ...يتمثّل
وي ُ
ُيمي ُِّزهُ عن غيره من ّ
الناسُ ،
ُّ
بسَّنة رسول اهلل  1كتعبير
بالتقيد االختياري ،وبوازٍع داخلي ،وبرغبة صادقةُ ،

عن حبِّه للمصطفى  1وعشقه للقيام بما كان يقوم به من أفعال وأقوال.

أما إذا لم َّ
وم ْن هو الذي ُي ْحييها
َّ
يتقي ْد المسلمون بهذه السُّنن ،فَ َم ْن يت َّقيد بهاَ ،
بعد موتها؟
وهالني أن أرى من حولنا متديِّنين ال يلتزمون بهذه السُّنن ،بل َّ
أن أكثرهم

يجهلها!
أحدنا حقيقة اإليمان إالَّ أن يكون رسو ُل اهلل َّ 1
أحب إليه من أبيه
وهل يبلغ ُ
ُمه وأوالده و َّ
الناس أجمعين؟!
وأ ِّ
حب رسول اهلل َّ 1
أن من جملة ِّ
وال شك َّ
حب أفعاله.

***

ك حياتي ...إالَّ
واالداب والسُّنن كثيرة ،حتى لم يبق فع ٌل وال عبادةٌ وال َم ْسل ٌ
وله أنظمة واداب ُّ
أحق أن تُتَّبعَ من غيرها ،من سنن الجاهلية القديمة

والحديثة[(.])1

النص المبارك عن اإلمام زين العابدين :5
ورد في
ِّ

« َّ
إن أفضل األعمال عند اهلل ،ما ُعمل بالسَُّّنة وا ْن َق ْل»[(.])2
بح هذه السُّنن « َملَ َكات» ،أي صفات ،ال تنفك عن صاحبها.
و ُّ
ص َ
المهم أن تُ ْ
وفي هذا ورد في العديد من النصوص الشرعية ،ضرورة اإللتزام ،على
األقل ،لِ َسَن ٍة واحدة بهذا األدب ...فَ َم ْن استطاع االلتزام لِ َسَن ٍة واحدةَّ ،
فإنه
يستطيع ذلك ،لسنوات عديدة ...سنوات عمره.

النص الشريف:
ورد في
ّ

« َّإياك أن تفرض على نفسك فريضةً ،فتُفارقها اثني عشر هالالً»[(.])3
أن ما في هذا الكتيِّب ،ليس كل االداب وكل السُّننَّ ،
ومن الواضحَّ ،
ألنها
كثيرةٌ جداً ،ولم تُحفظ في الكتب فقط ،بل ،في الصدور ،وفي السلوك ،أباً
أئمتنا الكرام ،عن رسول اهلل ...1
عن جد ،عن َّ
يمر معنا في هذه الصَّفحات ،إالَّ وفيه روايةٌ أو أكثر ،ذكرها
وما من شيء ُّ
ِّ
المحدثون ،وأفتى بها الفقهاء ،رضوان اهلل عليهم ،على المشهور.

أساسي منها...،
قسم
فالذي بين أيدينا ،في هذه الوريقات البسيطة ،هو ٌ
ٌ
الم ْختََزَنة ،التي ينبغي إحياؤها باتِّباعها.
ومنه يبدأ اإللتزام بهذه البركات ُ
وقد ورد في األخبار الكثيرة الموثَّقة َّ
أن َم ْن سمع شيئاً من الثواب على
ِ
يكن كما سمعه،
التماس ذلك الثَّواب ،أعطاه اهلل ذلك ،وان لم ْ
عمل ،فَ َعملَهُ
َ
فكيف مع وجود هذا الكم من األخبار والروايات والفتاوى واإلجماعات.

أمهات الكتب..
ويبقى الكثير في َّ

أما م ْن أراد التفصيلَ ،فْل ُير ِ
اج ْع :وسائل الشيعة ،وحلية
َ
ّ َ
المتَّقين ،والعروة الوثقى ،وسلسلة اداب السلوك ،وأخالق النبي ..1
مما اشتُهر بين فقهائنا ،رضوان اهلل تعالى
وما االراء المعروضة هنا إالَّ َّ
عليهم[(..])1

واألهم من كل ما َّ
الثبات على ذلك:
تقدم ،العم ُل واالستمرُار و ُ
أحب َّ
فَ َم ْن َّ
بسَّنته.
الن َّ
بي  1اقتدى ُ

النظافة و ِّ
اداب َّ
الزينة[(])5
الماء البارد إالَّ بعد االنتهاء من
 1ـ االستحمام بالماء الفاتر ...وال ُيستعمل
ُ
الحمام ،فتُ ْغسل به األطراف ،كاليدين والرجلين والوجه ،تمهيداً للخروج.
َّ
 2ـ عدم اإلسر ِ
اف في الماء.
النورة و ِ
طمي[(.])6
الخ ْ
 3ـ استعمال الس ْ
ِّدر و َّ ْ
تيبهُ.
 1ـ تسويةُ الشعر وتر ُ

النهي عن حلق «القَ َزع» أي حلق بعض َّ
 5ـ ورد َّ
الشعر وترك بعضه،
ُّ
تشبهاً بقَ َزع السحاب.

(إنتشرت هذه العادة القبيحة َّ
مؤخ اًر بين المسلمين تأثّ اًر بما يرونه من عادات

أهل ال ُك ْفر).

الشعر وتمشيطه في كل يوم مرات عديدة :بعد ِّ
 6ـ تسريح َّ
كل وضوء ،وعند
الصالة ،الواجبة أو المستحبة.
 7ـ «فَرق» شعر الرأس من االداب (المعروف بين الناس بـ« ِ
الف ْرق»).
ْ
ُّ
التمشط.
 8ـ إمرُار المشط على الصدر بعد االنتهاء من
دفن َّ
الشعر في التراب ...كذلك الظُّفر.
1ـ ُ
 11ـ التمشيط من جلوس.

ك
تيب اللحية وتدويرها ،أو األخ ُذ من العارضين
وتبطينها ،أي تر ُ
ُ
 11ـ تر ُ
باطنها وهو وسطها بعد األخذ من َج ْنَب ْيها.
 12ـ عادةُ فَ ْت ِل الشوارب ،ليست من عادات أهل اإلسالم ،وورد َّ
الذ ُّم َعلَْيها.
 13ـ عدم تطويل الشاربين أكثر من إطار ِّ
الشفَّة (ما أحاط بها).
ُ
 11ـ أخ ُذ شعر األنف حتى ال يظهر خارجاً عن ِّ
حده.

َّ
األمامية
 15ـ التأكيد على أخذ شعر اإلبطين ،والشعر الزائد حول العورة
(القُُبل).

مجرد استعمال ( )Sprayوابقاء
(هذا أدب النظافة في اإلسالم ،وليس َّ

َّ
الشعر!).

َّ
ويكرهُ ترُكها.
تقليم األظافر ُكلما طالتُ ،
 16ـ ُ
النص عن اإلمام الصادق :5
وفي
ِّ

تقليم األظافر»[(.])7
«من السَُّّنة ُ

 17ـ ال بأس بتقليم األظافر في أي وقت ،وُذكر في النصوص الشريفة

أي وقت طالت.
خصوص يوم الجمعة ،وعصر يوم الخميس ،وفي ِّ
ِ
ويتدرج إلى أن
الي ْسرى،
 18ـ يبدأ في ِّ
َّ
قص األظفار من الخ ْنصر من اليد ُ
اليمنى.
ينتهي إلى خنصره من اليد ُ
ُّ
التطيب دوماً (التعطُّر) ...إلى درجة َّ
أن رسول اهلل  1كان
 11ـ من األدب

بعض ُخمر نسائهَّ ،
يوم الجمعة ما َّ
فرشهُ بالماء،
إذا لم ْ
يتطيب به ،أخذ َ ُ
يجد َ
ومسح به.
ثوب تُغطِّي به المرأةُ رأسها).
(و ُ
الخ ُمر جمع خمار ،وهو ٌ
الرضا :5
ُ
ونقل عن ّ

« َّ
وموضع
عرف من طيب ريحه
أن
ِ
موضع جعفر في المسجد كان ُي ُ
َ
سجوده»[(.])8

هم
شم الرياحين ،وتُوضعَ على العينين ،ثم يقول :اللَّ َّ
 21ـ من األدب ،أن تُ َّ
ِّ
محمد.
محمد وال ّ
صل على ّ
فال تقع على األرض حتى ُي ْغفر له.
التطيب أن يكونَّ :أو َل َّ
ُّ
النهار ،وللصالة ،وبعد الوضوء،
 21ـ من أدب
ولدخول المساجد..

 22ـ الطيب يكون:

بالمسك ،وكان ُيرى أَثَُر المسك ولَ َم َع ُانهُ في م ْفر ِ
ق رسول اهلل .1
يشم الورد األحمر.
يشم رائحة رسول اهلل َ ،1فْل َّ
وبالورد ،فَ َم ْن أراد أن َّ

وبالعنبر والزعفران والعود..
الب ُخور وبالعود الهندي.
 23ـ ورد
تبخير الثِّياب بأنواع َ
ُ
(هذه العادات معروفة في أكثر البلدان اإلسالمية).

رد الطيب إذا ُعرض عليه «فال ينبغي له أن َّ
 21ـ ُي ْكرهُ ُّ
يرد الك ارمة»[(.])1
 25ـ أنواع الطيب الذي ُذكر ،وطريقته ،ال فرق فيها بين الرجال والنساء،
كما هو شائعٌ اليوم في العطور الغر َّبية.
النص الشريف:
ورد في
ِّ

« َّ
أحدكم يوم الجمعة ،ولو من قارورة امرأته»[(.])11
ليتطيب ُ
وكانت نساؤه  1في بعض األحيان تُطي ُِّبهُ بأيديهن[(.])11

اداب لبس الثياب[(])12
 1ـ يستحب لبس الثياب الجميلة ،مادامت من ٍ
ناسب وضع
مال حالل ،وتُ ُ
ُ
البسها من الناحية االجتماعية.
 2ـ ينبغي للمرء االقتناع بما عنده بحسب استطاعته.

السعي لتحصيل الثياب الفاخرة كيفما كان ،كما لو كان ذلك
 3ـ ال يجوز
ُ
عن طريق الحرام ،أو مانعاً عن فريضة.

 1ـ ورد استحباب لبس ثياب القطنَّ ،
فإنه لباس رسول اهلل  1كما ورد عن

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5.
 5ـ األبيض ،أفضل ألوان اللِّباس ،لذلك ُيستحب لبسه في جميع الحاالت.
ورد عن رسول اهلل  1قوله:

«إلبسوا البياضَّ ،
فإنه أفضل وأطهر ،وكفِّنوا فيه موتاكم»[(.])13
ِ
ظ اللون األبيض لأللبسة في بعض األقطار اإلسالمية).
(الح ْ

 6ـ تُكره الثياب الطويلة التي تصل إلى األرض ،وقد تحرم أحياناً إذا كانت
منشأً ُّ
للتكبر.
(ينبغي الحذر من بعض خياطات فستان العروس ،كما قد يحدث في هذه

األيام ،كذلك بعض خياطات «البنطلون» للرجال التي تصل إلى األرض).
ورد عن أبي عبد اهلل الصادق عن أبيه  1قولُه:

«ما جاوز الكعبين ففي النار»[(.])11

 7ـ يحرم على الرجال لبس الثياب المختصة بالنساء مهما كان نوع هذه
الثياب (كالفستان والتَُّّنورة).

كما يحرم على النساء لبس الثياب المختصة بالرجال ،فقد لعن رسو ُل اهلل 1
«المتشبِّهين من الرجال بالنساء ،ولعن المتشبِّهات من النساء
بالرجال»[(.])15
لبس الثِّياب المخصوصة بالكافرين وأعداء الدين.
 8ـ يحرم ُ

ورد في النص عن اإلمام الصادق  5عن نبي من أنبياء اهلل تعالى ّأنه قال:
لباس أعدائي ،وال تطعموا مطاعم أعدائي ،وال تسلكوا مسالك
«ال تلبسوا َ
أعدائي ،فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»[(.])16

وكان منهال عند اإلمام الصادق  ،5وكان يلبس حذاء كما يلبس اليهود

(من حيث شكله)َّ ...
فعدلها[( ،])17بعد أن لفت نظره اإلمام إلى ذلك.
وعن أبي الحسن َّ 5أنه نظر لِ َم ْن لبس مثل ذلك ،ثم قال له ُم ْستنك اًر عليه:
تتهود؟»[(.])18
يد أن َّ
«أتُر ُ
وعن رسول اهلل « :1غيِّروا َّ
الش ْيب وال َّ
تشبهوا باليهود»[(.])11
 1ـ تستحب العمامة َّ
فإنها «تيجان العرب ،فإذا وضعوا العمائم ،وضع اهلل
َّ
عزهم»[(.])21

وعمم رسو ُل اهلل  1علياً ...ثم قال« :هكذا تيجان المالئكة»[(.])21
َّ
وكانت العمائم على المالئكة يوم بدر.
التجمل غير ألبسة العمل وكل
 11ـ يستحب أن تكون ألبسة المناسبات و ُّ
يوم.

سمى
فثياب المناسبات كحفالت الزواج وأيام األعياد ،ويوم الجمعة ..وتُ َّ

للتجمل.
الص ْون» وهي
ُّ
«ثياب َ

َّ
اليومية وثياب العمل والخدمة ،فهي التي تُلبس دوماً دون
أما الثياب
سمى «ثياب البِ ْذلة»[(.])22
مناسبة ،وتُ َّ
طي الثِّياب ترتيباً لها من اداب اإلسالم[(.])23
 11ـ ُّ

قدم اليمين قبل اليسار ،وعند خلعها تُ َّ
 12ـ عند لبس الحذاء تُ َّ
الي ْسرى
قدم ُ
الي ْمنى[(.])21
على ُ

اداب التَّختُّم[(])25
 1ـ التَّختُّم (لبس الخاتم) مستحب للرجال والنساء.
(مع مالحظة أن ال يكون ذلك زينة للنساء خاصة ،فإذا كان كذلك ،ال

يسقط االستحباب بلبسه في البيت ،أو في الصالة ،أو بين النساء ،أو بين

محارمها ،أو حيث ال يراها األجنبي.)...

 2ـ يستحب التختُّم باليد اليمنى ...ويجوز باليسرى.

وكان َّ
النبي  1يتختَّم بيمينه[( ،])26كذلك كان أمير المؤمنين .])27([ 5
وقد مدح اهلل أصحاب اليمين[(.])28

والتختُّم باليمين هو عالمة الشيعة ُيعرفون بها،
وبالمحافظة على أوقات الصَّالة ،ومواساة اإلخوان ،واألمر بالمعروف

و َّ
النهي عن المنكر ..فهو من شيمة المؤمن.
ِ
رسول اهلل  ،1أخذه جبرائيل يوم القيامة بيده
وم ْن أراد بتختُّمه باليمين ُسَّنة
َ
وأوصله إليه صلَّى اهلل عليه واله[(.])21

بالسبابة والوسطى من عادة قوم لوط ،لذا ورد َّ
َّ
النهي عن التختُّم
 3ـ التختُّم

فيهما.

(إذا بدأنا من الخنصر فتكون الوسطى اإلصبع الثالث ،و َّ
السبابة اإلصبع
الرابع ،وهو قبل اإلبهام مباشرة).

 1ـ َّإنما يكون التختُّم بالخنصر ،واإلصبع الذي يليه مباشرة (البنصر).
عز َّ
أقر هلل َّ
يستحب التختُّم بالعقيق األحمر َّ
ُّ
وجل
5ـ
فإنه أول جبل َّ
بالنبوة.])31([...
بالوحدانية ،ولرسول اهلل 1
َّ

ولبس العقيق:

أ ـ ينفي الفقر.

ب ـ ينفي ِّ
النفاق.

ج ـ َم ْن تختَّم به قُضيت حوائجه.
د ـ والعقيق أمان في السَّفر.
هـ َم ْن لبسه ُيقضى له بالتي هي أحسن ،وال يرى مكروهاً بإذن اهلل
سبحانه.

وم ْن تختَّم به ُيحرس من كل سوء.
وـ َ
ز ـ وهو أمان من السلطان الجائر ،ومن كل ما يخاف اإلنسان ويحذر.

فإن اهلل ُي ُّ
ح ـ يستحب خاصة عند الدعاء « َّ
يد
حب أن تُرفع إليه في الدعاء ٌ
فص عقيق»[(.])31
فيها ٌ
أحب إليه من ٍ
«فما ُرفعت ٌّ
كف إلى اهلل ُّ
كف فيها عقيق»[(.])32
ط ـ الصالة بخاتم من عقيق أفضل من الصالة بغير عقيق.

(لذا ينبغي الحرص على لبسه في الصالة ،وال بأس للنساء ْ
إن لم َيْلَب ْسَنهُ
دائماً بل َي ْج َعْلَنهُ مع لوازم صالتهن في سجادة الصالة ،كما جرت العادة).

وعن الصادق  5قال:

بفص عقيق ،تعدل ألف ركعة بغيره»[(.])33
«صالة ركعتين ِّ

ص عقيق ،كيف تخلو من
ي ـ «والعجب ،ك ّل العجب ،من ٍيد فيها ِف ُّ
الدنانير والدراهم»[(.])31
أما النساء فال
لبس الخاتم المصنوع من الفضة[(َّ ،])35
 6ـ يستحب للرجال ُ
َّ
بأس َّ
الفضة.
لهن بالذهب أو
يكون
كأن
فص (الحجر الكريم)ْ ،
َ
 7ـ ال بأس أن يكون الخاتم من دون ّ
َّ
فضة فقط ،وهكذا كان خاتم رسول اهلل  ،1و ُكتب فيه «محمد رسول

اهلل»[(.])36

 8ـ العقيق مستحب بأنواعه ،وعلى كل حال:
ومنه العقيق األحمر ،والعقيق األصفر ،والعقيق األبيض.

 1ـ يستحب أيضاً :الياقوت[(( ])37ينفي الفقر) ،والفيروزج ،و ُّ
الز ُّ
مرد ،والجزعُ
الدر َّ
النجفي.
اليماني ،و ُّ
أحد األذكار الشريفة التالية:
 11ـ ال بأس أن ُينقش على الخاتم ُ
ال إله إال اهلل ،محمد رسول اهللَّ ،
أسندت ظهري إلى اهلل،
توكلت على اهلل،
ُ
ضت أمري إلى اهلل ،ال حول وال
َّ
فو ُ
قوة إالَّ باهلل ،اهلل الملِكَّ ،
إن اهلل بالغُ ِ
العزةُ هللَّ ،
خالق
أمرِه ،حسبي اهلل ،اهلل
ُ
العلي العظيم ،ما شاء اهلل ال َّ َّ
ِّ
المْلك هلل
كل شيء ،الحمد هلل
ِّ
قوة إال باهللُ ،
الواحد القهَّار.

 11ـ ُي ْستَ ُّ
حب للمرأة أن تُعلِّق في عنقها قالدة.
عدةُ خواتم يستبدلها بين فترة وأخرى..
 12ـ ال بأس أن تكون لدى المسلم ّ

اداب الطعام[(])38

 1ـ ُي ْكرهُ قطع الخبز بالسكين (تُقطَّع باأليدي).
(ينتظر حتى يبرد من تلقاء نفسه) وال ينفخ فيه
 2ـ يكره أكل الطعام الحار ُ
غيرهُ[(.])31
إذا كان معه ُ

 3ـ يستحب األكل عن جوع ،ويكره إدخال الطعام على الطعام.

مرتين في َّ
النهار ،دون أن يأكل بينهما شيئاً،
 1ـ ُي ْستحب أن يأكل اإلنسان َّ
واستشهد اإلمام الصادق  5على ذلك[( ])11بقوله تعالى{ :ولهم رزقهم فيها
وعشيا}[(.])11
ُب ْكرةً
ّ
 5ـ يستحب األكل بثالث أصابع ،اإلبهام والتي تليها والوسطى ،وال بأس
ِّ
بالزيادة.

تعظيم لِنِ َعِم اهلل وعدم
 6ـ يستحب مسح الصحن من الطعام تماماً ،وفي ذلك
ٌ
الم َرق
احتقار شيء منها ،حتى القليل ،كبضع حبيبات من ُ
األرِّز ،واثار َ
والطعام...

ولألسفَّ ،
السَّنة المباركة تُخرق في هذه األيام كثي اًر ،تهاوناً أو
فإن هذه ُّ
تحقي اًر لقليل الطعام!

رمي الطعام المتبقِّي في الصحون أو
وأصبح من المألوف في هذا العصر ُ
ض ُل من «السندويشات» ،أو الخبز...
ما َي ْف ُ

ومخالف للتربية الصحيحة،
ولهذا اثاره السيِّئة على الجيل الصاعد،
ٌ
فالمفترض تعويد األوالد على َس ْكب مقدار حاجتهم في صحونهم ،ولو َّ
تعدد
ذلك منهم.

ستحب جمع فُ ِ
ِّ
ُّ
الكف ،وأكلُها ..ال كما
تات الخبز عن المائدة ،في
 7ـ ُي
ُ
يحدث اليوم من جمعها بقطع قماش «للتنظيف» ،ثم رميها.

وهل النظافة تكون من الخبز؟
ويكثر
وجمعُ ما وقع من الطعام وأكلُه ،شفاء من كل داء ،وينفي الفقرُ ،
وم ْهر الحور العين.
الولدَ ،
البرَّية أو خارجاًَ ،فْلَيتْ ُرك ما يسقُطُ منه للطير والس َّْبع.
َّ
أما َم ْن أكل في ِّ
وكان أبو عبد اهلل  5بعد الطعام َّ
يتتبع ما هو مثل

السمسمة ليأكله ،ففيه الشفاء[(.])12

 8ـ يستحب الكون على وضوء عند الطعام ،أو على األقل غسل اليدين
والمضمضة واالستنشاق قبل الطعام.

(مما يليه) وال يتناول من
قرب من االكل مباشرة َّ
 1ـ يستحب األك ُل مما ُ
ويحمد اهلل عند اخره ،كأن
سم باهلل عند َّأول الطعام،
وي ِّ
ُ
أمام االخرين شيئاً ُ
يقول :الحمد للَّه.
تصغير اللُّ ْقمة ،والمضغُ جيداً قبل البلع.
 11ـ ُيستحب
ُ
ف عن الطعام قبل تمام ِّ
الشَبع أي وهو يشتهيه ..وال
 11ـ يستحب التوقُّ ُ
يخفى ما في ذلك من فوائد.

صاحب الطعام (صاحب الدعوة) قبل غيره ،وأن
 12ـ من األدب أن يبدأ
ُ
يرفع يده بعد انتهاء الجميع ،ولو أكل ببطء.
الب ْد ُء به إذا حضر على المائدة ،وال ُينتظر
 13ـ تعظيماً للخبز ،من األدب َ
غيره.
ُ
(يبدأ به ولو قليالً قليالً حتى تحضر األصناف األخرى).
ُ
 11ـ يستحب األك ُل باليد اليمنى ،إالَّ مع االضطرار أو وجود علَّة.

مكارم األمور باليد اليمنى ،فالمصافحة واألكل وتناول
(على العموم ،تُبا َش ُر
ُ
وغيرها يكون باليد
المصحفُ ..
الي ْسرى ،كاإلستنجاء[( ])13وتناول القاذورات).
ُ

وكره أبو عبد اهلل  5أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول
بها[(.])11

 15ـ ُيكره األك ُل وهو ُمتَّكىءَّ ،
فإنها عادة الجبابرة ،وكذلك ُيكره األك ُل
لوحده ،فليأ ُك ْل حتى مع َّ
خدامه.
16
17
18
11

الجلوس على األرض حين األكل.
ـ يستحب
ُ
الجلوس على مائدة ُيشرب عليها الخمر.
ـ ال يجوز
ُ
َّ
يتوضأ ،أو يغسل يديه.
للج ُنب ،إالَّ أن
ـ ُيكره الطعام ُ
ـ من األدب افتتاح الطعام بالملح ،وختمه به ...فهو دواء لكثير من

المجرب.
الداء ،وأفضل من الترياق[(])15
َّ

ذرالملح على أول لقمة تُ ْؤكل.
وال بأس من ِّ

وقت الصالةُ ،يبدأ
ت ضيفاً مدعواً ،وحضر ُ
 21ـ إذا ُوضع الطعام و ُك ْن َ
بالطعام.
وذلك احتراماً ألصحاب الدعوة وما فعلوه وجهدوا في إعداده وتسخينه

وترتيبه...

ظ َّ
أما لو كان في اخره فال ريب في تقديم
أن هذا في َّأول الوقتَّ ،
(الح ْ

الصالة حتى ال تفوت).

حمد اهلل َّ
ط َعم ،والذي جعلنا نشتهي
 21ـ ُي
ط ِع ُم وال ُي ْ
عز وج ّل ،الذي ُي ْ
ستحب ُ
ُ
الطعام.
(ي ِ
ك هذه ِّ
النعمة جيداً َم ْن فقد َّ
الرغبة فيهَ ،ك َم ْن كان
شهية الطعام و َّ
در ُ
ُ
مريضاً.)..
َّ
المؤكدة ،إكرام الخبز ،وهذا ما درج عليه َّ
الناس ،من
 22ـ من المستحبات
تعظيمه وتقبيله إذا سقط منهم.

 23ـ ُي ْستحب تصغير األرغفةَّ ،
فإن مع كل رغيف بركة.

 21ـ ُي ْستحب أك ُل اللَّحم بين الفترة واألخرى ،بحسب القُ ْدرة و ُّ
وي ْكره
الي ْسرُ ،
تركه أربعين يوماً ،حتى لو اقترض ليأكله.
حب منه ِّ
وكان رسول اهلل ُ 1ي ُّ
الذراع والكتف.

 25ـ ُي ْستحب لِ َم ْن ُي ِّ
قدم الماء أن يشرب أخي اًر.
وسمع أبو عبد اهلل  5وهو
 26ـ تستحب إجابةُ دعوة المؤمن إلى الطعامُ ...
ِ
عرف ُّ
الرجل أخاه بكثرة أكلِ ِه
حب
يقول لرجل كان يأكل« :أما
علمت َّأنه ُي ُ
َ
عنده»[(.])16

 27ـ من األدب عدم فرض َّ
النفس على االخرين إلحراجهم

المضيف بعد انتهاء
بتقديم الضيافة ،وينبغي الخروج من عند ُ
الطعام[( ...])17إالَّ إذا طلب البقاء الستئناسه بضيوفه.

 28ـ من األدب توديع َّ
الض ْيف حتى حدود المنزل.
ُروي عن رسول اهلل :1

«من ِّ
حق َّ
تمشي معه فتُ ْخرجه من حريمك إلى الباب»[(.])18
الض ْيف أن
َ
 21ـ أن يجلس َّ
صاحب المنزل.
الض ْيف حيث ُيريد
ُ

 31ـ أن ال يحتقر َّ
ف ما قُ ِّدم له من طعام[(.])11
الض ْي ُ
الض ْيف فُ ْجأةًُ ،ي َّ
 31ـ إذا جاء َّ
قدم له ما تيسَّر من حواضر البيت ،واذا جاء

كرم بالميسور[(.])51
بدعوٍة ُم ْسبقة ُي َّ
ِ
ِ
صاحب الطعام ..كأن تقول:
المضيف أو
 32ـ الدعاء لصاحب البيت ُ
«أكل طعامك األبرار ،وصلَّت عليك المالئكةُ األخيار».
 33ـ ليس من األدب سؤال الزائر :هل أكلت ،أو هل أنت جوعان..؟!
فإن الجواد َّ
واألدب أن ُي َّ
قدم له الميسور « َّ
كل الجوادَ ،م ْن بذل ما
عنده»[(.])51

 31ـ لإلشارة إلى بركة دعوة الناس إلى الطعام ،التي َّ
أكد عليها اإلسالم،
النص عن أمير المؤمنين 5
وتواترت فيها األحاديث الشريفة ،نذكر هذا
َّ
دون تعليق:

وقوت األرواح اإلطعام»[(.])52
قوت األجساد الطعام،
ُ
« ُ
***
َّ
فليراجع «حلية المتَّقين» للعالمة
َّ
أما فيما يتعلق بالخضار والفواكه ُ
المجلسي[(.])53

وسنن الوضوء
اداب ُ
 1ـ عدم اإلسراف في الماء.
ود األراك[(.])55
 2ـ االستياك[( ])51بأي شيء ولو باإلصبع ،واألفضل ُع ُ
وقد ورد َّأنه كاد أن يكون واجباً عند الوضوء.
 3ـ المضمضة واالستنشاق.
الي ْمنى.
 1ـ االغتراف باليد ُ

 5ـ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ،والمرأة بباطنهما.
 6ـ قراءة القدر حال الوضوء ،واية ال ُك ْرسي بعده.
 7ـ فتح العينين حال َغ ْسل الوجه.

الوجوب بدون
الغ ْسل في الوضوء ،وان حصل
 8ـ إمرار اليد على مواضع َ
ُ
ذلك.

اداب ومستحبات ُغ ْسل الجنابة
الغ ْسل)
 1ـ أن يعقب خروج المني البول (االستبراء من
ِّ
المني بالبول قبل ُ
 2ـ عدم اإلسراف في الماء.
 3ـ المضمضة واالستنشاق.

 1ـ إمرُار اليد على األعضاء زيادةً في االستظهار.
 5ـ التسمية وذكر األدعية المأثورة.

أحكام المحتَ ِ
ضر

(المشرف على الموت)

 1ـ إذا ظهرت عالمات الموت وجبت التوبة من المعاصي ،وهي:
الندم على ما مضى ،والعزم على ترك العود أبداً.
 2ـ ويجب أداء حقوق َّ
الذمة)...
الناس الواجبة (كالديون واألمانات وما في َّ
ومع ُّ
َّ
الوصية بها ،ألصحابها أو لورثتهم.
تعذر ذلك،
الوصية في الواجبات التي ال تقبل ِّ
َّ
النيابة ،كالصالة والصيام
 3ـ وتجب
والحج.

 1ـ إذا كان يخشى على أطفاله من َّ
ب
صُ
الضياع أو على أموالهم ،يجب َن ْ
قَيٍِّم عليهم ،أميناً موثوقاً.

اداب المريض
الشكر هلل تعالى.
 1ـ ُيستحب الص ْ
َّب ُر و ُ
كأن يعتبر َّ
أن ما
 2ـ وتُستحب عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمنْ ،
أما إذا قال :لم أََن ْم أو ارتفعت ح اررتي أو أصابني
صب أحداًَّ ،
أصابه لم ُي ْ
صداع ..فال بأس به.

 3ـ يستحب أن ال ُي ِّ
استمر
حدث عن مرضه في أيامه الثالثة األ َُو ْل ...فإذا
ّ
َعلَ َم المؤمنين بذلك ،وسمح لهم بعيادته مع اإلمكان.
أْ
 1ـ ومن األدب تجديد التوبة (وهذا من دون معصيةَّ ،
ألنه في تلك الحالة
تجب).
 5ـ أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
 6ـ أن يلتمس شفاءه بالصدقة ،هو أو أقرباؤه.

النص الشريف« :داووا مرضاكم بالصَّدقة».
ورد في
ِّ
 7ـ أن ُي ِق َّر أمام المؤمنين ليشهدوا عليه ،بالتوحيد و ُّ
بوة واإلمامة والمعاد
الن َّ
وسائر العقائد الحقَّة.
صب قيِّماً[( ])56أميناً على صغاره ،ويجعل عليه ناظ ًار[(.])57
 8ـ أن َي ْن َ
 1ـ أن يوصي بثُلُ ِث ماله مع ُي ْسره.
 11ـ تهيئةُ كفنه.
حسن الظن باهلل تعالى مل ُكهُ ،في كل حال.
كما يجب عليه
ُ

اداب عيادة المريض

َّ
ألن اهلل َّ
المؤكدةَّ ،
حاضر عند
عز وجل
 1ـ عيادة المريض من المستحبات
ٌ
المريض المؤمن ،فعيادته عيادةٌ هلل تعالى.
َّ
كأن
وس عنده ُم ْختص اًر ...إال أن يطلب المريض ذلكْ ،
 2ـ ومن ادابها الجل ُ
يكون ُم ْستئنساً به أو ُم ْشتاقاً له.
َ
 3ـ ومن اداب زائر المريض ،وضعُ يده على ذراع المريض ،وأن يدعو له
ِّ
بالشفاء.

 1ـ أن يحمل الزائر َّ
هدية له ،من فاكهة أو ما ُي ْدخل عليه السرور والبهجة.
مرات ،وفي حديث موالنا الصادق
 5ـ أن يق أر عليه فاتحة الكتاب ،مرةً أو ّ
:5

الحمد على مي ٍ
مرةً ثم ُرَّدت فيه الروح ما كان عجباً».
«لو قُ ِرأت
ِّت سبعين َّ
ُ
يضره أو يشتهيه.
يأكل عنده ما ُّ
 6ـ ومن األدب أن ال َ
 7ـ ومن السَُّّنة أن ال يفعل عنده وال يتكلَّم بما ُيغيظُهُ أو َي ُس ْو ُءه.
ِ
تجاب دعاؤه ...فهم[(])58
 8ـ أن يطلب منه الدعاء ،فالمريض م َّمن ُي ْس ُ
ثالثة :الحاج[( ])51والغازي[( ])61والمريض.

اداب من كان عند الم ْح ِ
تضر[(])61
ُ
بعضها واجب واالخر مستحب ،ومنها:
توجيهه إلى ِ
القْبلة الشريفة ،أي قدماه إليها ،بحيث لو جلس كان وجهُه
ُُ
مقابالً لها.

ُّ
وسائر االعتقادات
تلقينهُ الشهادتين ،واإلقرار باألئمة 3
 2ـ ُي
ستحب ُ
َ
ِ
دعاء العديلة.
الحقَّة ...،ويستحب تكرُار ذلك إلى أن يموت ،ويستحب قراءةُ
 3ـ يستحب نقلُهُ إلى ُمصالَّه ،أي المكان الذي كان عادةً ُيصلِّي عنده.
(نقل عن بعض الصالحين َّأنه عند احتضارهم طلبوا نقلهم إلى المكان الذي
ُ
كانوا َّ
يتعبدون فيه أو ُيحيون الليل أو يقرأون القران أو ُيطيلون السجود...
َّ
ولعل لفعلهم أساس).

 1ـ قراءة سورة «يس» ،و«الصَّافات» ،و«اية الكرسي» ،واخر ثالث ايات
ٍ
شيء من قراءة القران العظيم.
أي
من سورة البقرة ،وسورة األحزاب ...بل ُّ

اداب بعد الموت
وتطبيق فمه.
 1ـ تغميض عيني الميِّت،
ُ
 2ـ ُّ
مد يديه إلى َج ْنَب ْيه.

 3ـ تغطيتُهُ بثوب (بغطاءَ ،ك َش ْر َشف مثالً).
 1ـ إعالم المؤمنين بموته قدر اإلمكان من السرعة ليحضروا جنازته.

 5ـ التعجيل في دفنه فال ُي َّ
ؤخر إلى الليل إذا مات في النهار ،وال ُي َّ
ؤجل إلى
النهار إذا مات في الليل.
امها...
 6ـ َّإنما يكون
المشي خلف الجنازة أو على أحد جانبيهاُ ...
وي ْكرهُ قُ َّد َ
ُ
البقاء حتى تمام َّ
الدفن.
نون
الم ْس ُ
ُ
وَ

اداب الدفن

عمق القَّْب ِر بمقدار قامة إنسان تقريباً (متر ونصف
 1ـ المستحب أن يكون
ُ
أو يزيد قليالً) كما هو حاص ٌل فعالً.

جعل لَ ْح ٌد في القبر ،بقدر بدن الميِّت في طوله وعرضه ،وبمقدار
 2ـ أن ُي َ
جلوس الميِّت فيه من حيث العمق.

َّ
باطونية مثالً..
 3ـ ال ُيهال عليه التراب مباشرة ،بل ُي ْسقف بحجارة أو ألواح
(بالطات) ،ثم التراب.
 1ـ أن ُي ْدفن في المقبرة القريبة ...إالَّ إذا كانت البعيدة مقبرة للصالحين
واألولياء أو كان زائروها ُكثُ اًر.
ِّت مباشرةً إلى القبر ،بل يوضع قَْبلَهُ بأمتار ،ثم ُي ْنقل
 5ـ أن ال ُي َ
نقل المي ُ
ُهَبتَهُ...
قليالً ويوضع ،ثم ُي ْنقل ويوضع ،ثم ُينقل إلى حافَّة القبر ُ
ليأخ َذ أ ْ
فالمكروه هو نقلُهُ مباشرة إلى القبرَّ ،
فإن له أهواالً عظيمة.
َّ
القبر بثوب عند إدخالها،
 6ـ إذا كان المي ُ
ِّت امرأةًُ ،يغطى ُ
َّ
(م ْن كان يراها في حياتها).
وال يدخل معها إال أرحامها َ
وهذه العادة الجميلة ُمتَّبعةٌ في بعض األوساط ،ومن المنتظر أن

عمم[(.])62
تُ َّ

تلقينهُ بعد وضعه في قبره[( ])63وبعد تمام الدفن ورجوع
 7ـ ُي ْستحب ُ
الحاضرين.
اسم الميِّت على القبر ،ولو على ُرخامة ،ويوضع منصوباً عند
 8ـ أن ُيكتب ُ
رأسه.

اداب التعزية

َّ
المؤكدة تعزيةُ المصاب وتسليتُهُ قبل َّ
الدفن وبعده (وهذا
 1ـ من المستحبات
المستحب غير تشييع الجنازة).
َّ
ِّ
للمعزي.
أجرها إن شاء اهلل تعالى ،برؤية المصاب
 2ـ تتحقق التعزيةُ و ُ
 3ـ يجوز الجلوس للتعزية.

بعضهم بيومين أو ثالثة ...ولو َّ
وقت التعزية ال َّ
أدت إلى
حد له ،وقال
1ـ ُ
ُ
الم ْنسي ،كان تركها أولى.
تجديد الحزن َ

 5ـ ما هو دارٌج في مجتمعنا من االحتفال بذكرى األسبوع واألربعين
َّنوية ،ال أساس له في َّ
الش ْرع َّ
والذكرى الس َّ
المقدس ،وبحاجة إلى موقف حاسم
صل لهم.
من الفقهاء األعاظم ومراجع التقليد المحترمين ،فكلمة الفَّ ْ
خاصة َّ
وجهود ُم ْحرجة أو
بات
أن هذه العادات أصبح لها
ٌ
طقوس ومتطلَّ ٌ
ٌ

ُم ْرهقة.

 6ـ إذا كان الجلوس بقصد قراءة القران والدعاء وذكر اهلل تعالى وا ِ
حياء ِ
أمر
محمد وأهل بيته الكرام  ،1فال يبعد الرجحان.

 7ـ يستحب إرسا ُل الطعام إلى أهل الميِّت ،ثالثة أيام ...وهذا من المواساة
َّ
عكسية ...فأه ُل
والعون( ...وان أصبحت العادة في هذه األيام ،لألسف،
الميِّت ي ِ
طعمون الموجودين).
ُ
َّ
الجاهلية.
 8ـ أك ُل الطعام عند أهل الميِّت مكروه ،وفي خبر َّأنه من عمل
(أصبحت هذه العادات اليوم ،تُ ِّ
شكل ِع ْبئاً وحرجاً على أهل الميِّت ...وعند

بعضهم فرصةً للمباهاة والمباراة).
بالوصية ٍ
َّ
َّ
بمال لطعام َمأْتَ ِم ِهَّ ،
وصيته ،ال
ألن هذا من
وهذا غير االستحباب
من فعل أهله ،والفرق واضح.

البكاء َّ
ُّ
البكاء على المؤمن ،وقد فعل ذلك
ستحب
 1ـ ُي
ردةُ
أولياء ،و ُ
أنبياء و ُ
ُ
ُ
ٍ
َّ
طبيعية لإلنسان السَّوي.
فعل
 11ـ من األدب أن َّ
موت خاتم األنبياء َّ ،1
فإنه
يتذكر
صاحب المصيبة َ
ُ
أعظم المصائب.

االحتساب عند اهلل َّ
جل ذكرهُ ،والتأسِّي باألنبياء و ِ
أهل
 11ـ ُي ْستحب
ُ
ُ
خاصةً لِ َم ْن مات َولَ ُدهُ.
الصالح،
َّ
 12ـ يستحب قول « َّإنا هلل واَّنا إليه راجعون» ُكلَّما َّ
تذكر ُمصيبته.
وطلب
السالم عليهم ،وقراءةُ القران،
ُ
 13ـ تُستحب زيارةُ قبور المؤمنين ،و ُ
الرحمة والمغفرة لهم ...بشرط عدم الجزع.

(رَّبما لكرامتهما وفضلهما).
 11ـ يستحب ُ
طلب الحاجة عند قبر الوالدين ُ
ُّ
بعض الناس أو
دفن األقارب متقاربين (وهذا ما يرغبه
 15ـ ُي
ُ
ستحب ُ
يفعلوه ...فال مانع منه).
 16ـ من االداب صالة الهدية ليلة َّ
سمى في ُع ْرف
الدفن ،وهي التي تُ َّ
الناس ،بصالة الوحشة[(( .])61أوصى الميِّت أم لم ُي ِ
وص).

مكروهات الدفن
الرحم ،إذا كان ُي ِّ
ؤدي ذلك
 1ـ ُيكرهُ نزو ُل األب في قبر ولده ،وكذلك ذوو َّ
إلى الجزع وفوات األجر.
هيل ذوو ِ
الرحم على أرحامهم الترابَّ ،
فإنه
 2ـ كذلك أن ُي َ
ُ
يورث قساوةَ
القلب.

ات طويلة)...
تجديد القبر بعد اندراسه (كما لو مضت عليه سنو ٌ
ُ
 3ـ ُي ْكرهُ
إالَّ قبور األنبياء واألوصياء والصُّلحاء والعلماء.

فعلى أهل الميِّت أن يقتنعوا بعدم التجديد ...وأن ُيترك األمر لتغييرات
َّ
الطبيعية.
العوامل
 1ـ تسنيم القبر مكروه (أي أن يكون سطحه م ْنحنياً ِ
كسنام الجمل) واألحوط
ُ
ُ
تركه.

 5ـ ُي ْكرهُ َّ
الضحك في المقابر( ...والمفروض االتِّعاظ واالعتبار في مثل هذه
المواقف).

 6ـ تنجيس القبور ...بل قد يحرم في بعض الحاالت
إذا كان يوجب اإلهانة للميِّت المسلم.

 7ـ المشي على القبر من غير ضرورة ،وكذلك الجلوس أو االتِّكاء.

فرجات
 8ـ من المكروه أيضاً رفعُ القبر عن األرض أكثر من أربع أصابع ُم َّ
(حوالي ثالثة أرباع ِّ
الشبر أي  11سنتم تقريباً).
 6ـ َن ْق ُل الميِّت من بلد موته إلى ٍ
المشرفة،
بلد اخر ...إالَّ إلى المشاهد
َّ
المقدسةَّ ،
واألماكن َّ
كمكة و َّ
النجف وكربالء..

 11ـ يجوز البكاء على الميِّت ،ولو كان مع الصوت ،بل قد يكون راجحاً
إذا كان ِّ
مسكناً للحزن وحرقة القلب.

 11ـ يحرم القو ُل المسخطُ للرب أو المنافي للرضا بقضاء اهلل َّ
عز وجل.
 12ـ الرضا بقضاء اهلل من أشرف صفات المؤمنين ،وعدم الرضا بقضائه،
من نقص اإليمان والعقل.

 13ـ يستحب البكاء على المؤمن ،وال صحة لما ُيقال َّ
بالنهي عنه و َّأنه
ُيؤذي الميِّت ..فاهلل َّ
عز وجل يقول:
{وال تَ ِزُر و ِازَرةٌ ِوْزَر أُخرى}[(.])65

الناتج عن الجزع والخوف وعدم الصبر ،ليس حراماًَّ ...
 11ـ البكاء َّ
لكنه
البعض بكر َّ
اهيته.
ُي ْحبطُ األجر ،وقال
ُ
الخ ْدش ..بل والصراخ الخارج عن ِّ
حد االعتدال
 15ـ ال يجوز اللَّ ْ
طم و َ
والمبالغ فيه.

التصرفات التي تحصل في الماتم أحياناً،
(من هنا يظهر عدم جواز بعض
ُّ

بعض ِّ
النسوة في تصرفات وأفعال غريبةَّ ...
ألن ترك ذلك،
والتي تُبالغ فيها
ُ
وموجب لكالم َّ
بحسب ر َّ
الناس!).
عيب،
ٌ
أيهنٌ ،

الدفن في منطقة الحرم االمن[( ،])66ومكة ،ويجوز نق ُل
 16ـ يستحب
ُ
الميِّت إليها.
إعداد ٍ
قبر لنفسه ،سواء كان في حال المرض أو
 17ـ ينبغي للمؤمن
ُ
وي َّ
رجح أن يدخل قبره ويق أر القران فيه.
ّ
الصحةُ ،
 18ـ

 11ـ

« َم ْن

يستحب بذ ُل األرض لدفن المؤمن.
يستحب بذ ُل الكفن للمؤمن حتى ولو كان غنياً ،ففي الخبر:
ض ِم َن كسوته إلى يوم القيامة»[(.])67
كفَّن مؤمناً ،كان َك َم ْن َ

(لذا من المناسب ،أن ُيؤتى َّ
مؤمن،
بعدة أكفانُ ،ي ْبقيها عنده ،فإذا مات
ٌ
َو َهَبها له لتكفينه).

الناس لحفر القبر
 21ـ من العادات الجميلة في بالد المسلمين ،أن ُي ْه َر َ
ع ُ
مسلم ،وهذا من المستحب ،حيث ورد في الخبر:
إذا مات
ٌ

بوأَهُ بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة»[(.])68
« َم ْن حفر لمؤمن قب اًر ،كان َك َم ْن َّ
ويا َّ
حبذا لو تبقى هذه العادة ،كما هي في القرى واألرياف ،قربة إلى اهلل
أجر!
تعالى ...بعكس حفر القبر في المدن ،الذي أصبح له ٌ

بعض المؤمنين لتغسيل الميِّت وهذا هو
يتطوع
 21ـ في بعض الحاالتَّ ،
ُ
مالي!
المستحب شرعاً ،قبل أن يكاد ُي ُ
صبح ذلك مهنة ولها ٌ
أجر ٌ
لذا من المنتظر من المؤمنين أن يتعلَّموا َّ
أحكامهُ
كيفية التغسيل ،و َ
ويباشروا ذلك بأنفسهم.
الصحيحةُ ،
النص الشريف:
ورد في
ِّ

«كان فيما ناجى اهلل به موسى  5رَّبه ،قال:
يا رب ،ما لِ َم ْن غسَّل الموتى؟ فقال َّ
عز وج ّل:
ُمهُ»[(.])61
َغ ِسلُه من ُذنوبه كما ولدته أ ُّ
أْ
بعض المسلمين يشتري كفنه أو ُي ُّ
ويخيطُه ...ومن السَُّّنة الشريفة
 22ـ
عده ُ
ُ
النظر إليه بين وقت واخرَّ ،
إعداد الكفنَ ،و َج ْعلُهُ في البيت ،وتكرُار َّ
يتذكر
نصيبهُ من هذه الحياة.
سيدرج به ،وهو
ُ
َّأنه ُ
ورد في الخبر عن رسول اهلل :1

«إذا َّ
أعد الرج ُل َكفََنهُ ،كان مأجو اًر ُكلَّما نظر إليه»[(.])71
وفي خبر اخر فيمن جهَّز كفنه:
ب من الغافلين ،وكان مأجو اًر ُكلَّما نظر إليه»[(.])71
«لم ُي ْكتَ ْ

اداب اللباس

(خاصة في الصالة)

 1ـ في كثير من بالد المسلمين يلبسون العمامة ...وهذا هو المستحب ،في
الصالة وغيرها.

التحنك( ،أي ُّ
ُّ
فك طرفها لينزل إلى الصدر.)...
 2ـ من اداب لبس العمامة،
رداء فوق ثيابه (كالعباءة مثالً).
 3ـ أن يجعل ً
(ويكرهُ اللِّباس األسود ،عدا
 1ـ اللباس األبيض هو اللباس المستحب ُ

العمامة.)...

ِ
 5ـ الصالة صلَةٌ بين العبد وربِّه ،ومن األدب لبس أنظف الثياب ،وتُكرهُ
الثِّياب الوسخة في الصالة (من الغريبَّ ،
أن البعض يختار الثِّياب الرثَّة ،أو
َّ
الممزقة ،أو التي يخجل من لبسها أمام َّ
الناس ...يختارها للصالة!).
 6ـ من السَُّّنة الشريفة استعمال الطِّيب بشكل عام[( ،])72وخاصةً في

الصالة.

النص الشريف:
ورد في
ِّ
«الصَّالة مع الطِّيب تُعاد ُل سبعين صالة»[(.])73
َّ
الداخلية أو بسروال قصير...
البعض من الرجالُ ،يصلِّي بثيابه
7ـ
ُ
ومن األدب والسَُّّنة المباركة َستْ ُر ما بين الس َُّّرة والركبة على األقل.
 8ـ من اداب اللِّباس أن تتزَّين المرأةُ بقالدة.

 1ـ ُيكرهُ الخاتم الذي عليه صورة.
 11ـ لباس الشهرة[( ])71حرام كما هو معروف ...وفي أفضل حاالته
مكروه على كل حال.

الثوب الذي عليه التماثيل.
ُ
 11ـ ُيكرهُ
المسماة «أفر َّ
ص َوٌر في
(كما هي بعض الثياب
َّ
يقية» ...أو ُرَّبما التي عليها ُ
هذه األيام ،وبعضها يحرم).
 12ـ تُكره الثِّياب التي توجب ُّ
التكبر.

ٍ
بثياب خاصة بالصالة ،وال
(جرت العادة في هذه األيام للنساء أن ُيصلِّين
بأس بذلك ،وهي ال توجب ُّ
التكبر ...فيبقى الكالم في لباس الرجال).

 13ـ ليس من اداب اللباس ،أن يرتدي كبير السِّن ما يلبسه الشباب.

ِ
الكهول َم ْن َّ
(فخير الشباب َم ْن َّ
تشبه بالشباب)[(.])75
وشر
تشبه بالكهولُّ ،
ياب َّ
الضيِّقة المالصقة للجسم ،وقد تحرم أحياناً.
 11ـ تُكرهُ الثِّ ُ
(هذه الثياب باتت معروفة جداً ومتداولة في هذه األيام).

اداب مكان المصلِّي
ٍ
ِّ
يمر من أمامه ،من األدب
مكن للغير أن َّ
 1ـ إذا كان المصلي في حالةُ ،ي ُ
أن يجعل بين يديه (حوالي المتر من موقفه) عوداً أو عصا أو حبالً،
كإشارة لالخرين لعدم المرور.

عامود مثالً.
امهُ حائطٌ أو
ٌ
هذا إذا لم يكن قُ َّد َ
وفي هذا االستحباب ،نوع تعظيم وتوقير للصالة ،وفيه إشارة إلى االنقطاع

الخْلق ،و ُّ
التوجه إلى الخالق.
عن َ

 2ـ تُستحب الصالةُ في المساجد استحباباً َّ
مؤكداً ...وهذا من البديهيات
فترض أن ُيمارسها ُّ
كل مسلم.
وي ُ
التي يعرفُها ُ

 3ـ من السَُّّنة الشريفة َج ْع ُل ٍ
مكان في البيت مسجداً ،أي مكاناً ُم َعداً للصالة
(طبعاً ،ال تجري عليه األحكام الشر َّ
عية المختصَّة بالمسجد).
حبذا لو تنتشر هذه العادةُ الجميلة ،فيكون المكان للعبادة و ُّ
ويا َّ
التهجد والقيام
وينق ُل إليه عند موته ،ليشهد عليه.
والدعاء وقراءة القرانُ ...

َّ
صالةُ المرِأة في بيتها ،أفضل من
 1ـ األفضل للنساء الصالة في
بيوتهن فَ َ
صالتها في المسجد[( ،])76وكلَّما كان المكان مستو اًر ُكلَّما كان أفضل...
النص المبارك َّ
الم ْخدع،
وورد في
ِّ
أن أفضل البيوت (أفضل الغرف) بيت َ

أي بيت الخزانة في البيت.
فرق الصلوات في أماكن
 5ـ ولِ َمن يسأل :هل ُنصلِّي في مكان واحد ،أم ُن ِّ
ِّ
متعددة؟
كأن تُصلِّي الظهر هنا ،والعصر هناك،
المستحب الصالة في عدة أماكنْ ،

أو المغرب في هذه الغرفة ،والعشاء في الغرفة األخرى ...أو في هذه
الزاوية ثم تلكَّ ...
ألن األماكن التي ُيصلَّى فيها ،تشهد لصاحبها يوم القيامة
إن شاء اهلل.
موضع واحد
وفي هذاُ ،سئل موالنا اإلمام الصادق  ،5في الرجل ُيصلِّي في
ٍ
فرق صلواته؟ قال:
أو ُي ِّ

«ال بل ههنا وههناَّ ،
فإنها تشهد له يوم القيامة»[(.])77

نص اخر عنه  ،5قال:
وفي ٍّ
فإن َّ
«صلُّوا من المساجد في بقاع مختلفةَّ ،
كل بقعة تشهد للمصلِّي عليها
يوم القيامة»[(.])78
وبي ْسر...
كثير من الناس ُي ْمكنهم الصالة في المساجد ،دون مانعُ ،
6ـ ٌ
َّ
عي في هذا؟
لكنهم يتقاعسون أو يتكاسلون أو ُي ْهملون ...فهل هناك ر ٌ
أي شر ٌ
ُي ْكرهُ لجار المسجد أن ُيصلِّ َي في غيره لغير علَّة ،كالمطر أو المرض أو
ص ُد المسجد واحياؤه
المشقَّة المحرجة ...بل المنتظر من المؤمنين قَ ْ
واعماره...

ُروي عن رسول اهلل :1
«ال صالة لجار المسجد إالَّ في مسجده»[(.])71

بل ،ومن باب التشديد على ذلك ،و ِّ
الحث عليه ،ال يستغر َّ
أحد ما أفتى به
بن ٌ
بناء على النصوص َّ
المقدسة ...حيث قالوا:
الفقهاء رضوان اهلل عليهمً ،
ك مؤ ِ
ك مشاربته ومشاورته
اكلة َم ْن ال يحضر المسجد ،وتر ُ
ويستحب تر ُ
ومناكحته ومجاورته...

ليفهم من هذه المواقف ّأنها بسبب إهماله للمسجد.
الكثير بذلكَّ ،
ولو َّ
لتغيرت مسيرةُ المسلمين ،واهمالُهم لمساجدهم
تقيد
ُ

وجماعات صالتهم ،وصلوات ُج ُمعاتهم...
َ
 7ـ هناك مساجد معمورةٌ ومقصودة ،وهناك مساجد

وم ْن َّ
سية ...فهل من الناحية الشرعية ترجيح للصالة في أحدهما؟
مهملةٌ َ
َّ
ِ
وي ْكرهُ تعطيله ،وبذلك
ص ُد المسجد الذي ال ُيصلى فيهُ ...
نعم ،فالمستحب قَ ْ
تُ ْحيى ُّ
كل المساجد.
النص عن موالنا أبي عبد اهلل الصادق  ،5قال:
ورد في
ِّ

«ثالثة َي ْشكون إلى اهلل َّ
عز وج ّل:
جد خر ٍ
اب ال ُيصلِّي فيه أهلُهُ ،وعالِ ٌم بين ُجهَّال،
َم ْس ُ
الغبار ،ال ُي ْق أر فيه»[(.])81
عليه
ُ
 8ـ يستحب كثرةُ التَّ ُّ ِ
صبح
ردد إلى المساجد ...وأن تُ ْ
ُْ
اس ،إلحياء شعائر اهلل َّ
َّ
عز وجل.
الن ُ
النص عن رسول اهلل :1
ورد في
ِّ

ق قد وقع
حف معلَّ ٌ
ص ٌ
وم ْ
ُ
َم ْقصداً يجتمع فيها

«م ْن مشى إلى مسجد من مساجد اهلل ،فله ِّ
بكل خطوة خطاها ،حتَّى يرجع
َ
إلى منزله ،عشر حسناتِ ،
عشر
ورفع له ُ
عشر سيئاتُ ،
ومح َي عنه ُ
ُ
ُ
درجات»[(.])81

 1ـ بعد كل هذا ،من الطبيعي القولَّ :أنه ُي ْستحب
َّ
أجر عظيم ،وورد في ذلك ما ُي ْدهش
استحباباً مؤكداً ُ
بناء المسجد ،وفيه ٌ
العقول.
تعمير المساجد إذا أشرفت على الخراب.
كذلك ُي ْستحب
ُ
قال اهلل تعالى مل ُكهُ العظيم:
{إنما يعمر مسا ِج َد اللَّ ِه ،م ْن امن بِاللَّ ِه واليوِم ِ
االخر}[(.])82
َ ََ
َّ َ ْ ُ ُ َ َ
َْ
 11ـ ال يجوز تنجيس المساجد ،واذا َّ
ب
تنجس
شيء منها لسبب ماَ ،و َج َ
ٌ
أي عمل اخر ،إزالةُ َّ
النجاسة والمبادرةُ إلى
فو اًر ،ودون تأخير ،وقبل ِّ
التطهير.

وهذا الوجوب يتعلَّق بِ َم ْن َعلِ َم به ،وا ْن لم ي ُك ْن هو السبب.
 11ـ من جملة االداب المتعلِّقة بأماكن الصالة:

ت أعمالهم
أما إذا َّ
كراهيةُ الصالة على الطرقَّ ...
كأن َع ْرَقلَ ْ
أضرت بالمارة ْ
وتنقالتهم ونشاطهم وحركة حيات ِهم ...حرمت الصالة ،وبطلت ،ووجب

إعادتُها داخل الوقت ،فإن لم يفعل ،وجب القضاء خارجه.
ِّ
نار ُم ْشتعلة أو ِسراج.
 12ـ تُ ْكرهُ الصالةُ وأمام المصلي ٌ
 13ـ كذلك تُ ْكره الصالة وأمامك تمثال ذي روح (إلنسان أو

حيوان) أكان مجسماً أم ال ،ولرفع الكراهة ُي از ُل التمثال أو ُيغطَّى.
 11ـ وهل تُ ْكره الصالةُ في غرفة فيها تمثال ،وا ْن لم ُيقابِْله؟

وكأن اإلسالم في سياسته العامة ال يريد أن يبقى أثر من اثار ِ
نعمَّ ،
الش ْرك
َ
ُ
َّ
الجاهلية...
أو
ٍ
غرفة فيها تمثال.
فتُ ْكره الصالةُ في

أشياء تُ ْشغ ُل
ان أو
 15ـ تُ ْكره الصالةُ وأمامك
كتاب مفتوح ،أو ٌ
ٌ
نقش أو ألو ٌ
ُ
عن الصالة.

(ومن جملتها الراديو والتلفزيون.)...
 16ـ وماذا إذا كان أمامك إنسان؟

أيضاً تُكره الصالةُ في هذه الحال ،أكان اإلنسان الذي أمامنا ،واقفاً أو
ِّ
متحدثاً أو قارئاً..
جالساً أو ُم ْستلقياً أو
(ج ْعلُهُ طريقاً ومم اًر) إالَّ أن ُيصلِّي فيه ركعتين.
 17ـ ُي ْكرهُ استطراق المسجد َ

اداب األَذان واإلقامة
َّ
اليومية.
 1ـ يتأكد رجحانهما في الصلوات الخمس
الي ْمنى ،كما
تحب األَذان للمولود الجديد بعد والدته مباشرة ،في األُ ُذن ُ
 2ـ ُي ْس ُ
ِِ
تُ ْس ُّ
الي ْسرى.
تحب اإلقامةُ في أُ ُذنه ُ
 3ـ ويستحب األَذان في الفلوات (الصحاري) إذا حصلت لإلنسان وحشة.
ِِ
 1ـ ويستحب األَذان ِّ
الي ْمنى
لكل َم ْن ساء ُخلُقُهُ ،واألولى أن يكون بأُ ُذنه ُ
َّ
(وهذا من أساليب العالج التر َّ
من بها اإلسالم).
بوية
الغيبية التي ُي ْؤ ُ

 5ـ ماذا نفع ُل عند سماع األَذان؟
ِّ
المؤذن مباشرة من
المستحب حكاية األَذان عند سماعه ،أي ،ترديد ما يقوله
بعده.

 6ـ ال بأس إذا َّ
حي
بدل أثناء الترديد المذكور أعاله ،الجمل التي تبدأ بـ« ِّ
قوة إالَّ باهلل».
على »...بـ«ال حول وال َّ
بالح ْوَقلة).
(ي َّ
الح ْيعالت َ
سمى ذلك :تبديل َ
ُ

 7ـ عندما نسمع َم ْن يقول« :قد قامت الصالة» نقول مباشرة:

«اللَّهم ِأق ْمها و ِأد ْمها ،واجعلني من خير صالحي أهلها».
سبب أو أص ُل ما هو دارج في لبنان من قول بعد «قد قامت
(ال ُي ْدرى ما ُ
حي يا قيوم!).
الصالة» :وحده ال شريك له ،أو ،يا ُّ
ِ
الكون على
 8ـ من االداب عند االذان واإلقامة ،استقبا ُل القْبلة ،والقيام ،و ُ
وضوء ..إضافة الداب ومستحبات أُخرى[(.])83

اداب الصالة
نن تُتَّبع في كافَّة
وس ٌ
هناك أعما ٌل تُساعد على الخشوع في الصالة[(ُ ،])81
أجزائها.
في القراءة:

كأن يقول« :أعوذ باهلل من
 1ـ االستعاذة قبل البدء بقراءة سورة الفاتحةْ ،
الشيطان الرجيم» ويكون ذلك إخفاتاً.

 2ـ من األدب ا ِّ
ومعيار ذلكَّ ،أنه
لتأني في القراءة لتكون الحروف واضحة،
ُ
لو أراد السامعُ َّ
عدها ،لفعل.
السَّنة ،الوقوف على فواصل االيات ،أي عند انتهاء ِّ
كل اية.
 3ـ من ُ
 1ـ أن يلتفت لمعاني ما يقرأ ،ويتعظَّ بها.
 5ـ أن يفصل لفترة ثو ٍ
ان ،بين الحمد والسورة بعدها...

وكذلك بين السورة وقبل التكبير أو القنوت (أي أن يسكت لي ْف ِ
ص َل بينهما).
َ
للتأمل و ُّ
التدبر ...كما يجوز البكاء.
 6ـ يجوز تكرار االية ُّ

ففي الخبرَّ ،
أن موالنا اإلمام زين العابدين  ،5كان إذا ق أر {مالك يوم الدين}
أن ُيغمى عليه.
ُي ِّ
كررها حتى يكاد ْ

االستحباب الذي ذكره الفقهاء رضوان اهلل عليهمَّ ،
أن
 7ـ من األدب،
ُ
المصلِّي إذا سمع اسم َّ
النبي  1في أثناء القراءةُ ،يصلِّي عليه ،أي يقول:

«اللَّ َّ ِّ
محمد» وال ُينافي ذلك الصالة ،بل ُيتابع حيث
محمد وال ّ
هم صل على ّ
وصل.

اداب وسنن الركوع
 1ـ من األدب التكبير ،أي قول« :اهلل أكبر» قبل الركوع.
 2ـ رفع اليدين حال التكبير.
 3ـ أن يكون الظهر مستقيماً تماماً حال الركوع[(.])85
 1ـ أن يكون َّ
النظر إلى ما بين القدمين.
الي ْسرى.
الي ْمنى على الركبة ،ثم وضعُ ُ
 5ـ وضعُ اليد ُ
الذكر في الركوع على عدد مفرد( على وتر) أي أن تكون
تم
ُ
 6ـ أن ُي ْخ َ
التسبيحات ثالثاً أو خمساً أو سبعاً.

غير رف ِع اليدين
 7ـ ُي ْستحب رفعُ اليدين عند اإلنتصاب من الركوع (وهذا ُ
للتكبير للسجود ...والمالحظ ،ترك هذه السَُّّنة تماماً!).

وسنن السجود[(])86
اداب ُ
أما المرأة
 1ـ أن تسبق اليدان الركبتين إلى األرض عند الهوي إلى السجودَّ ،
فالمستحب العكس ،أي وضع الركبتين قبل اليدين (الحظ الفقرة  7االتية).

 2ـ أن يكون موضع السجود مستوعباً للجبهة قدر اإلمكان.
َّ
ُ
(بعض الناس يسجد على تُْربة أو حجر صغيرين ...و ُكلما كان موضعُ
السجود أكبر كان أفضل).
لكن ما هو؟
 3ـ «إرغام» األنف من المستحباتْ ،
شيء
يصح السجود عليه ،لذا نرى البعض ،وهذا
هو ،وضع األنف على ما
ّ
ٌ
جيِّد ،يضع سجدتين ،واحدة للجبهة ،وأُخرى لألنف.
 1ـ يستحب في السجود األخير في الصالة ،أكانت ركعتين أو ثالثاً أو
أربعاً ،الدعاء ألمور الدنيا واالخرة.

التورك؟
لكن ما هو ُّ
 5ـ تُ ْستحب جلسةُ ُّ
التورك ،بين السجدتين أو بعدهماْ ...
الي ْمنى على بطن
هو أن تجلس على الفخذ األيسر ،جاعالً ظهر القدم ُ

الي ْسرى.
ُ

الم ْستَ ْهجن َّ
مهجور تمام ًا حتى عند أهل اإليمان أو َم ْن
أن هذا االستحباب
ٌ
وُ
تعليم َّ
الناس السُّنن.
ُي ْف ُ
ترض بهم ُ
توركاً إالَّ َّ
النادر.
واهلل الشاهدَّ ،أننا ال نرى َم ْن يجلس ُّ
ُّ
يحتج بصعوبة هذه الجلسة المستحبة ،فهي صعبةٌ لِ َم ْن لم َي ْعتَ ْد
والى َم ْن
أما َم ْن نوى العمل بهاَّ ،
فإنه يألفها َّ
بأيام قليلة...
عليهاَّ ،
ت على ذلك.
والتجربة دلَّ ْ

ِ
الي ْسرى
 6ـ َو ْ
الي ْمنى ،و ُ
الي ْمنى على ُ
ضعُ اليدين على الفَخ َذ ْين حال الجلوسُ ،
الي ْسرى( .وليس على الركبتين).
على ُ
الرْكَبتَْين قبل اليدين.
7ـ
القيام برفع ُّ
ُ
ِ
ب عدالً ،وال ترفع
َّ
أما القيام للمرأة ،فاألدب فيه ،أن تنهض وتنتص َ
عجيزتها[( ])87حال ُّ
النهوض للقيام.

سجود ُّ
الشكر ،ويكون:
 8ـ من السَُّّنة المطهَّرة،
ُ
لتجد ِدها أو لدوامها أو ر ِ
ـ لحصول نِع ٍ
مة أو ُّ
جاء استمرارها.
ْ
ـ لدفع ضرر أو نقمة أو ُّ
مما حصل في الزمن الفائت.
تذكر ذلك َّ

ِ
صْلح بين
ـ للتوفيق ألداء طاعة أو فريضة أو فعل خير أو صدقة أو ُ
اثنين[(.])88

 1ـ عند سجود ُّ
الشكر بشكل عام ،خارج الصالة ،يستحب «التعفير»...
لكن ما هو؟
ْ
هو ،السجود ،ثم وضعُ الخد األيمن مكان السجود ،ثم الخد األيسر ،ثم
وضع الجبهة ثانية.
يفعل ذلك ،بدل َّ
الخد ْين بالجبينين:
مكن أن َ
ُ
وي ُ
يسجد على الجبهة أوالً ،ثم الجبين األيمن ،فاأليسر ،ثم الجبهة ثانية.

 11ـ إذا أراد السجود للشكر مثالً ،وكان له مانعٌ من السجود على األرض،
ت هذه العبادة المباركة؟
ماذا يفعل حتى ال ُي ِّ
فو َ
يستبدل ذلك بأن يضع َّ
خده على كفِّ ِه ،كما لو كان راكباً مثالً ...كما ُن ِقل
عن موالنا اإلمام الصادق .5

 11ـ السجود بقصد التَّذلُّل أو التعظيم هلل تعالى ،من أعظم العبادات
واكدها ،بل ،ما ُعبد اهلل بمثله.
العبث (التَّلهِّي) باللِّ ْحية ،أو بغيرها ،كأزرار الثوب،
 12ـ ُيكرهُ في الصالة
ُ
وساعة اليدِّ ...
وكل ما ُينافي الخشوع المطلوب في الصالة.
ضرب الفخذ أو الحائط باليد ،إلعالم الغير عن
 13ـ يجوز في الصالة
ُ
شيء أو ليح َذ َره أو يلتفت إليه أو يفتح الباب مثالً أو إيقاظ َّ
النائم..

ِ
المقدس ،جو ُاز ِ
ذكرهُ َّ
رضاع ِه.
َّبي وا
حمل الص ِّ
 11ـ ومن رحمة اهلل ،تعالى ُ
ِ
ٍ
رجاء
لسبب ما ،عند جواز ذلك[( ،])81يقو ُل
الصالة
 15ـ َم ْن أراد قطع
ً
كما ُنقل :السالم عليك ُّأيها َّ
بي ورحمةُ اهلل وبركاته.
الن ُّ

اداب الصالة على خير خلق اهلل
سيدنا محمد (ص)
 1ـ تُستحب الصالةُ على َّ
النبي محمد  1حيث ما ُذكر ،حتى ولو كان المرُء
في الصالة الواجبة.
وهذه العادة المباركة ينبغي أن تسود في مجتمعنا وبين جميع األفراد ،فأينما

ُكَّنا ،في زيارة أو جلسة أو سهرة أو حفلة أو خطبة ...وُذكر االسم المبارك،
ُنصلِّي عليه ،ثم نتابع ،صلَّى اهلل عليه واله.

 2ـ هل من اداب اإلسالم الصالة عليه  1أيضاً ،عند ذكر كنيته أو لقبه؟
كمحمد وأحمد ،أو بال ُك ْنية
نعم ،ال فرق في ذلك ،إذا ُذكر باسمه العلمي،
َّ
واللَّقب ،كأبي القاسم ،والمصطفى ،والرسول ،و َّ
النبي ...أو حتى بالضمير

الراجع إليه ،صلَّى اهلل عليه[(.])11

هذا ما ورد في الخبر الصحيح ..وفي الرواية المباركة:
علي ،فقد أخطأ طريق َّ
الجنة»[(.])11
«يا عليَ ،م ْن َن ِس َي َّ
الصالَة َّ

 3ـ إذا كان في الصالة الواجبة ،وسمع ذكره الشريفُ ،يصلِّي عليه مباشرة،
ويتابع صالته ،إدراكاً للثواب واألجر...
ُ
وبكل ما ُّ
ِّ
بأي ِة َّ
 1ـ الصالة عليه تكون َّ
يدل عليها مثل «صلَّى اهلل
كيفية
ضم ِ
االل إليه.
عليه» ،واأل َْولىُّ ،
 5ـ إذا ُكتب االسم الشريف ،يستحب أن تكتب الصالةُ عليه.
نبي من أنبياء اهلل َّ
عز وجل ،من األدب أن
 6ـ َم ْن أراد الصالة على ٍّ
ُيصلِّي أوالً على َّ
بي واله ،ثم عليهم ،إالَّ في ذكر أبي األنبياء إبراهيم .5
الن ِّ
َ
فلو أراد الصالة على سيدنا نوح  ،5يقول:
صلَّى اهلل على نبيِّنا واله وعليه السالم ...أو:
على نبيِّنا واله وعليه السالم...
النص الشريف:
ورد في
ِّ

أحد من األنبياء ،فابدأ بالصالة على محمد واله ثم عليه»[(.])12
«إذا ُذكر ٌ

اداب صالة الجماعة
 1ـ من السَُّّنة الشريفة ،أن يقف اإلمام في وسط الصف ،وليس على أحد

طرفيه.

 2ـ أما المأموم:

فإن كان رجالً لوحده ،يقف عن يمين اإلمام.
وان كانوا أكثر ،يقفون َخْلفه.

وان كان امرأةً لوحدها ،وقفت خلفه على الجانب األيمن (بحيث يكون
سجودها محاذياً لركبة اإلمام عند سجوده ،أو لمكان وقوفه).

وان ُك َّن أكثر وقَ ْف َن خلفه..
ِّ
الصف األول أه ُل العلم والكمال والعقل والورع والتَّ ْقوى.
 3ـ أن يكون في
الي ْسرى.
الي ْمنى من الصفوف أفضل من ُ
 1ـ دائماً ،الوقوف في الجهة ُ

كون الصفوف مستقيمة ،وأن ال
 5ـ من المستحبات (المهجورة ولألسف) ُ
يكون بين المصلِّي وأخيه ف ارغٌ ،وأن ُيحاذي
المصلُّون بين المناكب (فتكون األكتاف متالصقة متراصَّة).
الحرص
وهذا المشهد في الصالة ،في أكثر األحيان نفتقده اليوم ،وينبغي
ُ
عليه تعظيماً لشعائر الدين.
ِّ
الصف واالخر إالَّ مقدار
 6ـ من السَُّّنة أن تتقارب الصفوف ،فال يكون بين
ما يحتاجه المصلِّي لسجوده.

كأضعف َم ْن معه في الجماعة ،فال
 7ـ من األدب أن تكون صالة اإلمامْ ،
ُيطيل في قراءته وقنوته وركوعه وسجوده ...إالَّ إذا أراد ُّ
كل المأمومين ذلك.
 8ـ ُي ْستحب لإلمام أن ُي ْسمع َم ْن خلفه القراءة الجهرَّية واألذكار في الركوع
والسجود والتشهُّد ...وهذا االستحباب فقط لإلمام دون المأمومين.
 1ـ أن يطيل ركوعه (بمقدار ِ
أحس بدخول شخص ،انتظا اًر له
الض ْعف) إذا َّ
ُ
ليلتحق بالجماعة ،حرصاً على الثواب.
 11ـ من األدب ،أن ال يقوم المأمومون للصالة ،إالَّ عند قول المقيم[(])13

ٍ
عندئذ ويقولون:
«قد قامت الصالة» ...فيقومون
هم ِأق ْمها و ِأد ْمها ،واجعلني من خير صالحي أهلها».
«اللَّ َّ
رب
 11ـ أن يقول المأموم عند انتهاء اإلمام من قراءة الفاتحة «الحمد هلل ّ
العالمين».

اداب النوم واالستيقاظ
 1ـ يستحب الوضوء للنوم ،حيث ورد عن رسول اهلل :1
الموت في ليله ،فهو عند اهلل
« َم ْن نام على الوضوء ،إن أدركه
ُ
شهيد»[(.])11
النص عن اإلمام الصادق :5
وفي
ِّ

« َم ْن تطهَّر ثم أوى إلى فراشه ،بات وف ار ُشهُ كمسجده»[(.])15
ُّ
التمكن من استعمال الماء.
التيمم للنوم ،حتى مع
 2ـ يجوز ُّ
 3ـ ُيستحب قبل النوم ،أن يعرض نفسه على الخالء (ليتخلَّص من البول)..
َّ
يتوضأ وينام.
ثم
ورد عن علي أمير المؤمنين :5
استغنيت عن
فاعرض نفسك على الخالء ،فإذا استعملت هذه،
نمت،
ْ
َ
«واذا َ
الطب»[(.])16
النوم ،محاسبةُ َّ
 1ـ من األدب عند َّ
النفس ،والتوبة (تستحب التوبة أو

تجديدها ،حتى من غير معصية ،أما معها فتجب فو اًر ،وال ينتظر ساعة

نومه).

ُّ
ستحب النوم ُم ْستقبل القبلة بصفحة وجهه ،وعلى جانبه األيمن.
 5ـ ُي
ورد عن أمير المؤمنين  5قولُه:
« ...والمؤمن ينام على يمينه ،مستقبل ِ
القْبلة.»..

يمينهُ (يتَّخذها وسادةً) َفي ْجع َل َّ
خده األيمن على
 6ـ ال بأس أن يتوس َ
َّد النائم َ
الي ْمنى.
باطن يده ُ
والى ذلك أشار أمير المؤمنين  5عن َن ْفس المؤمن:

« ...افترشت أرضها ،وتوسَّدت كفَّها.])17([»..
سور و ٍ
 7ـ يستحب قراءةُ ٍ
ايات َّ
معينة ،منها{ :قل هو اهلل أحد}{ ،ألهاكم
التكاثر} اية الكرسي{ ،قل يا أيها الكافرون}.

 8ـ لِ َم ْن أراد االستيقاظ في ساعة َّ
معينة ،فليق ْأر االية األخيرة من سورة
جرب.
أمر ُم َّ
الكهف ،وهذا ٌ

لقاء
{ ُق ْل َّإنما أنا َب َشٌر مثلُ ُكم يوحى َّ
إلي َّأنما إلهُ ُكم إلهٌ و ٌ
احد ،فَ َم ْن كان يرجو َ
رك بعبادة ربِّه أحداً}[(.])18
ربِّهَ ،فْلَي ْعمل عمالً صالحاً ،وال ُي ْش ْ

النوم ،مكروهَّ ،
كثير من أجيال المسلمين اليوم ،من كثرة َّ
ألنه
 1ـ ما يفعله ٌ
فائض عن الحاجة.
ٌ
النص الشريف:
ورد في
ِّ
«كثرةُ َّ
النوم ُم ْذ ِهَبةٌ للدين والدنيا»[(.])11
 11ـ َّأول ٍ
عمل عند االستيقاظ من النوم ينبغي أن يكون السجود مباشرة ،ثم
يقول:

«الحمد هلل الذي أحياني بعد موتيَّ ،
لغفور شكور»[(.])111
إن ربِّي
ٌ
وروي َّأنه:
ُ
خر هلل ساجداً»[(.])111
«ما استيقظ رسو ُل اهلل  1من نوم ،إالَّ َّ
 11ـ كان « 1ال ينام ،إالَّ والسواك عند رأسه ،فإذا نهض بدأ
بالسواك»[(.])112

 12ـ وكان  1إذا استيقظ من نومه ،يتلو االيات المباركات من سورة ال
عمران ،من االية التسعين بعد المائة ،إلى االية الرابعة والتسعين بعد

المائة.

 13ـ َم ْن أراد قيام الليلُ ،ي ْنصح بعدم اإلكثار من الطعام عند العشاء،
خاصة إلى ِّ
حد التُّ ْخمة ،وأن يترك الذنوب والحرام ،خاصة الكذب (الترك

لكن تأثيره على المنع من قيام الليل عجيب) وأن َّ
يتجنب التفكير في
واجبْ ،
فضول الدنيا ،وحظوظ َّ
النفس كالحسد و ُّ
التكبر...
ِّ
المتقدمة من السجود
وينصح أن يقوم فو اًر بعد االستيقاظ ...ويفعل السُّنن
ُ
َّ
يتوضأ[(.])113
والدعاء والتِّالوة ...ثم

اداب تالوة القران الكريم
عز َّ
 1ـ االستعاذة عند بدء التالوة ،قال اهلل َّ
وجل:
ِ
فاستع ْذ باهلل من الشيطان الرجيم}[(.])111
أت القران
{فإذا قر َ
مر باية تسبيح.
2ـ
التسبيح ،إذا َّ
ُ
مر باية تكبير.
والتكبير ،إذا َّ

مر باية استغفار.
واالستغفار ،إذا َّ
مر باية دعاء.
والدعاء ،إذا َّ

مر باية مخوفة.
واالستعاذة ،إذا َّ

مر باية فيها {يا ُّأيها الذين امنوا} أو {يا ُّأيها َّ
الناس} يقولَّ « :لب ْيك
كذلك إذا َّ
مر باية سجوٍد سجد.
رَّبنا» واذا َّ
 3ـ تنظيف الفم قبل قراءة القران.

 1ـ ُّ
ٍ
جالس على هيئة المتكبِّر.)..
التأدب في الجلوس (غير متكىء ،وال
 5ـ استقبال ِ
القْبلة.

ُّ
التطيب.
6ـ
 7ـ قراءةُ القران في كل يوم.

 8ـ تحسين الصوت ،وكان السَّقاؤون يقفون بباب علي بن الحسين 5
يسمعون قراءته.

 1ـ الترتيل والتوضيح ِّ
لكل كلمة ،بحيث لو أراد السامع َّ
عد الحروف ،لفعل.
 11ـ استشعار الحزن والخشوع ...بل البكاء مستحب مع القراءة «فما من
ٍ
قرت يوم القيامة»[(.])115
عين فاضت من قراءة الق ارن ،إالَّ َّ

ونقل عنه :1
 11ـ ُّ
التأمل في االيات والتهديد والوعيدُ ...
أت القران»[(.])116
َشيب إذا قر ُ
« ِّإني ألعجب كيف ال أ ُ

 12ـ االستماعُ للقران بإنصات وتفهُّم ...وا ْن كانت القراءة أفضل ،ومن
المصحف مباشرة.
سن َّ
وتعليم الق ارن ..خاصةً في ِّ
الشباب.
 13ـ تعلُّ ُم
ُ
تحب َّ
مؤكداً حفظُ القران عن ظهر غيب.
 11ـ ُي ْس ُ

النساء سورة « ُّ
تعليم ِّ
النور».
 15ـ ُ
يد القارىء ،من األحياء واألموات.
 16ـ
إهداء ثواب القراءة إلى َم ْن ُير ُ
ُ
لكن ال تُتْرك القراءةُ فيه.
 17ـ ال بأس بتعليق القران في البيتْ ،
ُّ
مرة.
ستحب قراءةُ «الفاتحة» سبعين َّ
 18ـ للمريض ،تُ
 11ـ ال بأس بقراءة «اية الكرسي» في ِّ
كل المواطن[(.])117

اداب المجالس

 1ـ أفضل المجالس ،ما استُْقبل به ِ
القْبلة ،وكان رسول اهلل  1أكثر ما
يجلس تجاه ِ
القْبلة.

 2ـ فَ ْس ُح المجال للداخل ،قال َّ
عز وجل:
فافسحوا يفس ِح اهلل
{يا ُّأيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسَّحوا في المجالس َ
لكم}[(.])118
أو التزحزح له قليالً قدر الميسور ،فهذا من حقِّه.

 3ـ الداخل يجلس حيث ينتهي به المجلس ،دون إزعاج لالخرين أو
مضايقتهم أو تخطّي رقابهم.
َّ
ُّ
جيب فو اًر ويجلس حيث أرادوا ذلك).
(هذا كله إذا لم ُي ْفسح له ،واال ُي ُ
النص الشريف:
ورد في
ِّ
أوس َع له في مجلسهَ ،فْلَيأْتِ ِه،
«فإن دعا رج ٌل أخاه ،و َ
أحدَ ،فْلَي ْنظر أ َْو َس َع ٍ
َّ
مكان
ِّع له ٌ
فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه ،وان لم يوس ْ
يجدهَُ ،فْلَي ْجلِ ْس فيه»[(.])111
ُ
ِ
َّ
ب منك عند الجلوس.
1ـ
التحيةُ بالسالم ل َم ْن قَ ُر َ
صاحب َّ
الدعوة.
صاحب البيت أو
الجلوس حيث يريد
5ـ
ُ
ُ
ُ
 6ـ عدم الجلوس مقابل الباب الذي ُي ُّ
وجود الحريم فيه (كالمطبخ
ظن
ُ

َّ
صاحب المنزل (كما لو كان
الداخلية وغرف النوم) أو ال يرتضيه
والغرف
ُ
أشياء خاصة).
أمور مبعثرة أو
ٌ
لديه ٌ

 7ـ المقصود بالتََّز ْح ُزِح المستحب :الحركة البسيطة َك َم ْن يريد إفساح المجال
يد القيام ..كتعبير عن التأهيل بالقادم.
لالخرين ،أو َم ْن ُير ُ
مطلوب ،حتى مع وجود َس َع ٍة في المكان ،حيث كان رسول اهلل 1
وهذا
ٌ
يقص ُدهُ ،تزحزح من مكانه ،فقال الرجل:
جالساً وحده،
َّ
وبمجرد ْ
أن رأى قادماً ُ

في المكان َس َعةٌ يا رسول اهلل! فقال :1

إن َّ
« َّ
حق المسلم على المسلم إذا راه يريد الجلوس إليه ،أن يتزحزح
له»[(.])111
 8ـ ليس من السَُّّنة ُّ
مد ِ
الر ْجل أمام الجليس ،فهذا من سوء األدب ...فكيف
في هذه األيام حيث تُرفع أو تُ ُّ
مد بطريقة استف اززَّية ِّ
متكبرة ،أمام الناس...
وأمام الوالدين!

ِ
وشوشة» االخرين ...وهناك
اق في «
 1ـ ليس من السَُّّنة الشريفة االستغر ُ
جلوس أو َم ْن ينتظر.
ف أو ٍ
 11ـ عدم الجلوس في األماكن المخصَّصة للغير ،بسبب عر ٍ
عادة
ُْ
طلب
ما ...فاألفضل أن ُي ْدعى المرُء إلى مجلس أرفع أو أعلى ،من أن ُي ْ
ك المكان الذي احتلَّه.
منه تر ُ
ورد في الخبر:

في المجلسَّ ،
فإن الموضع الذي تُرفعُ إليه،
عنه»[(.])111

«ال تُ ْسر َّ
موضع
عن إلى أرفع
ٍ
خير من الموضع الذي تُحطُّ
َ
ٌ
الد ْن َّ
يوية ،كالسياسيين والرسميين والحزبيين
 11ـ إذا قُ ِّدم أَه ُل المناصب ُ
ٍ
عندئذ من تقديم المؤمن ،خاصة إذا
بد
والدبلوماسيين واإلقطاعيين ...ال ّ
كان معروفاً ...وقد يحرم ترك ذلك في بعض األحيان (كما لو َّ
أدى إلى
إهانة المؤمن أو العالِِم).

 12ـ من السَُّّنة المطهَّرة ،تقديم بعض َّ
الناس في المجالس ،ومنهم:
صداً للسؤال ،بسبب علمه.
أ ـ َم ْن كان َم ْق َ
وس َع ِة اطّالعه.
وم ْن ينطق إذا عجز القوم ،بسبب حكمته َ
بـ َ
ج ـ أه ُل الرأي والمشورة ،أي ،أه ُل ِّ
الحل والعقد.

 13ـ ليس من ُسَّنة رسول اهلل ُّ 1
اجد في بعض األماكن ،فمنها
الترد ُد أو التو ُ
المكروه (وقد يحرم) ومنها المحرم.
ومن األماكن المكروهة :الوقوف على جوانب الطرقات والمفارق ،الجلوس

في المقاهي التي يقصدها الالهون والعابثون والمضيِّعون للوقت ،والجلسات
التي تُقسِّي القلب بكثرة الكالم ولغو الحديث...
المحرمة :مجالس ال ُك ْف ِر واالستهز ِ
مجالس
اء بالدين وأهله،
ومن األماكن
َّ
ُ
ُ
ِ
التَّ ُّ
المعاندة لمفاهيمه وأحكامه وعباداته ورموزه
هكِم باإلسالم[( ،])112و
وعلمائه والمؤمنين.

(من هنا تظهر حرمة حضور بعض المجالس تحت عنوان الثقافة

الموجهة ضد اإلسالم ،و ُّ
والحوار ...وال ُي ُّ
َّ
الشبهات حول
رد فيها على التُّهم
شرع اهلل).
كذلك تحرم مجالس ِ
الغ ْيبة والمنكر وشرب الخمر
ُ
سمى «الحفالت َّ
الفنية» كالغناء والطَّرب والموسيقى ...إذا
والرقص ...وما ُي َّ
يستطع المرُء تغييرها.
لم
ْ
عز َّ
قال اهلل َّ
وجل:

أن إذا سمعتُم ِ
ايات اهلل ُي ْكفَ ُر
{وقد َّنزل عليكم في الكتاب ْ
ٍ
فال تقعدوا معهم حتى يخوضوا في
حديث غيرهَّ ،إنكم إذاً

جامع المنافقين والكافرين في َّ
جهنم جميعاً}[(.])113

تهزء بها،
وي ْس َ
بهاُ ،
مثلُهُمَّ ،
إن اهلل

والنصوص في شأن ما َّ
تقدم ،بالتفصيل ،كثيرةٌ جداً[(.])111

 11ـ ال يجوز إفشاء أسرار المجالس ...ورد في الخبر عن سيِّد البشر :1
سر أخيك خيانة»[(.])115
فشاء ِّ
«المجالس باألمانة ،وا ُ
 15ـ يستحب التَّ ُّ
ردد (وقد يجب) إلى مجالس العلم والطاعة وذكر اهلل...
ومجالس العلماءِ ،
وذكر االخرة ،والموعظة.

سمى :مجالس ِّ
الذكر أو مجالس إحياء األمر ،أو مجالس روضة
وهذه تُ َّ
الجنان[(...])116
 16ـ من السَُّّنة االستغفار عند القيام من المجلس ..وكان رسول اهلل  1ال
عز َّ
يقوم من مجلس ،حتى يستغفر اهلل َّ
مرة.
وجل خمساً وعشرين َّ
 17ـ ُي ْستحب مجالسةُ الفقراء والمساكين...
النص عن رسول اهلل :1
وفي
ِّ

«تَ َم ْسكنوا و ُّ
أحبوا المساكين ،وجالسوهم ،وأعينوهم.])117([»..
وعن أمير المؤمنين :5

تزدد ُش ْك اًر»[(.])118
جالس الفقراء ْ
« ْ
أهل الهوى والسَّفاهة ،و ِ
النهي عن مجالسة ِ
 18ـ ورد َّ
أهل البِدع[(])111
ُ
والمنحرفين ،والذين يتهاونون في الحالل والحرام..

اداب المشي
َّ
ي التواضع[(.])121
 1ـ من السُّنة َم ْش ُ
تحب َخ ْفض الطَر ِ
 2ـ ُي ْس ُّ
ف عند المشي ،كما كان يفعل رسول اهلل .1
ُ
ْ
(أي ُّ
غض البصر والنظر إلى األرض).
 3ـ ُي ْستثنى من حرمة أو كراهة مشية التَّبختر ما إذا كان ذلك أمام
األعداء[(.])121
 1ـ من السَُّّنة أن تمشي المرأة على جانَِب ْي الطريق ال في وسطها.
 5ـ السرعة في المشي مكروهة من غير ضرورة.

المبيت وحيداً.
 6ـ ليس من السَُّّنة السفر وحيداً كما
ُ
يضطر
 7ـ ال يجوز السفر إلى البلد الذي ُي ْخشى منه على الدين أو الذي
ُّ
فيه إلى ارتكاب المحارم.

ورد عن اإلمام الصادق :5

أن ُي ِّ
غن َي على دابته ،وهي تُسبِّح»[(.])122
«أما يستحي ُ
أحدكمْ ،
 8ـ من السَُّّنةَ ،ح ْم ُل ما يحتاج من أدوات ...ومن جملتها الخيوط واإلبر
واألدوية والمراة والسواك والمقراض.

 1ـ من السَُّّنة كثرةُ الزاد وبذلُهُ للرفاق.
 11ـ يستحب حيثما نزل الصالة ركعتين.
 11ـ كذلك الصالة في َّأول الوقت ،واألفضل أن تكون جماعة.
 12ـ من األدب قلَّةُ الخالف مع الرفاق ،واستشارتُهم ،واعانتُهم ،والتبسُّم في
وجوههم..

 13ـ من السَُّّنة استقبال الحجاج والمعتمرين ...وعمل كل ما ُي ِّ
ؤدي إلى
تعظيمهم وتوقيرهم[(.])123
 11ـ من األدب ،إذا أشرف المسافر على الوصول إلى بلده ،أن يبعث خب اًر
ألهله ُي ْعلمهم بذلك.
 15ـ من السَُّّنة حم ُل الهدية إلى أهله ..ولو كانت متواضعة.

 16ـ من االداب ُّ
شد الرحال (السفر) لمجاورة عالِِم واالستفادة من حديثه أو
ولنيل ِ
ِ
الن ِ
بركة َّ
ظر إليه.
حكمته أو دعائه...

اداب الجهاد[(])121
ظهار ثوابه ،و ِ
أجر الشهادة في سبيل اهلل،
 1ـ يستحب الترغيب بالجهاد ،وا ُ
وما َّ
أعد اهلل سبحانه للمجاهد والشهيد[(.])125
 2ـ يجب العم ُل لدعوة الناس إلى اإلسالم وإلقامة حكم اهلل في األرض
واقامة الحدود والفرائض.
 3ـ تستحب المرابطة في سبيل اهلل ،بمعنى الحراسة والمراقبة في ثغور
المسلمين.

 1ـ َم ْن لم ُيوفَّ ْق للمرابطة يستحب له أن ُي ِّ
قدم سالحاً أو عتاداً للمجاهدين.
 5ـ يجوز َّ
النذر للمرابطة ...كذلك نذر ما ُي ْعطى للمجاهدين.
ٍ
صبح واجبةً عليه).
(عندئذ تُ ْ
ٍ
شيء لمصلحة المرابطين في سبيل اهلل (كالعقار مثالً).
وقف
 6ـ يجوز ُ
َّ
الوصية لما بعد موته مثالً.
 7ـ كذلك تجوز
 8ـ ُّ
أقل المرابطة ثالثة أيام (لينعقد َّ
النذر الشرعي).

 1ـ إذا زادت عن األربعين ،أُلحقت بالجهاد في الثواب.
غوب فيه.
أمر مر ٌ
 11ـ المرابطة واجبةٌ مع الخطر ...ومع عدمه ٌ
ولي األمر أمير الجهاد ،بتقوى اهلل ،وأن ُي ِّ
ذكر
 11ـ من السَُّّنة أن يأمر ُّ
التصرفات[(...])126
بأهداف الجهاد ،وأن ينهاه عن بعض
ُّ
 12ـ كذلك الدعاء للمجاهدين بالتوفيق و َّ
النصر والتَّسديد.

 13ـ من السَُّّنة :المحافظة على أوقات الصلوات ،واإلكثار منها ،وعدم
جعل الراية مع
الخوف من األعداء،
وعدم الميل بالراية أو إزالتها ،وأن تُ َ
ُ
ُّ
الشجعان ،وأن ال ُيمثَّ َل بالقتلى ،وأن ال تُشتم المرأة وا ْن َشتَ َمت ،وأن ُي ْحمى

ض على
وي َّ
حر َ
ويذ َك َر اهلل ،وتُْرفَع المعنوياتُ ،
األخ في ساحة المعركةُ ،
القتال والثبات.
 11ـ يستحب حم ُل ر ٍ
اية أو شعار ...وهناك ُج َم ٌل مخصوصةٌ لها[(.])127
مدح المجاهدين وبطوالتهم.
 15ـ ُي ْستحب ُ

وسنن المعاشرة
اداب ُ
َّ
اإلنسانية)
(العالقات االجتماعية و
يعدو صوتُه َس ْم َعهُ.
 1ـ من أدب المؤمن أن ال َ
 2ـ أن ال يسأل عدواً شيئاً.

 3ـ أن ُيعين االخرين قدر المستطاع.
 1ـ أن يدبِّر شؤون ِ
نفس ِه بال إسراف وال تبذير وال بخل.
ُ
 5ـ أن يتعلَّم من تجاربه السابقة.

 6ـ أن ُيكثر من الصدقة ،حتى ُي َّ
ظن منه اإلسراف ...ولم ُي ْسرف.
ِ
الن ِ
تذكير َّ
فس والناس ،بما أصاب األمم السابقة ..وبمصير
األدب
 7ـ من
ُ
جبروتها ِ
وك ْبرها ...وبمصيرها.
ورد في نصيحة اإلمام الكاظم  5لهارون الرشيد عندما طلب منه موعظةً

موجزة ،فكتب إليه:

عينك إالَّ وفيه موعظة»[(.])128
«ما من شيء تراه ُ

 8ـ ُي ْستحب
ورْغبة وخضوعاً
ُ
البكاء من خشية اهلل سبحانه ،خشية وتوبة َ
وتذلُّالً( ..ليس هو بكاء الجزع أو قلَّة الصبر أو تأسُّفاً على ما فاته من

أمور ُّ
الدنيا).

وما ورد في ذلك كثير جداً ...وفي الخبر عن سيد البشر :1
يعدلُه شيء ،وال إله إالَّ
فإنه ال ِ
«ليس شيء إالَّ وله شيء ِ
يعدلُهُ ،إالَّ اهللَّ ،
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ِ
شيء ،ودمعةٌ من خوف اهللَّ ،
سالت
فإنه ليس لها مثقال ،فإن
ْ
اهلل ال يعدلُهُ
ٌ
على وجهه لم ُي ْرِه ْقه قَتٌَر وال ِذلَّةٌ بعدها أبداً»[(.])121
َّ
لع عليه
 1ـ من األدب ،البكاء على خصوص الذنب المستور ،الذي لم يط ْ
سوى اهلل َّ
عز وجل.

النص المبارك عن رسول اهلل :1
وفي
ِّ

َّ
لع على
«طوبى لصورة نظر اهلل إليها تبكي على ذنب من خشية اهلل ،لم يط ْ
غيره»[(.])131
ذلك الذنب ُ

 11ـ كان بعض السلف الصالح يمتنع اختيا اًر عن المباحات ،وعن الحالل،
كالفراش الوثير ،والماء البارد ،والطعام اللَّذيذ ...ال تحريماً لما َّ
أحل اهلل َّ
عز
وجل ،بل

تهذيباً ألنفسهمَّ ...
المحرمات
فالنفس التي تستغرق في المباحات ،تستسهل
َّ

في كثير من األحيان.

ورد في نهج البالغة:
الناس ،تولَّوا من أنفسكم تأديبها ،و ِ
« ُّأيها َّ
اعدلوا بها عن ضراوة
عاداتها»[(.])131

 11ـ َم ْن لم تكن عنده صفةُ الحلمَ ،فْليتكلَّف ذلك ،خاصة في بدايات تهذيب
نفسه.

ُروي عن علي أمير المؤمنين:

فإنه َّ
تشبه ٍ
تكن حليماً فتحلَّمَّ ،
قل َم ْن َّ
بقوم إالَّ أوشك أن يكون
إن لم ْ
«ْ
منهم»[(.])132
 12ـ التواضع مطلوب بين الطالب واألستاذ ،والعالم والمتعلِّم ،والرئيس
والمرؤوس ...وعند المأكل والمشرب والملبس والسالم والجلوس ...وعند

ُّ
تجدد ِّ
الن َعم.

إما مكروه وا َّما حرام.
 13ـ الضحك والالمباالة بعد ارتكاب الحرامَّ ،
 11ـ االجتناب عن الذنوب واجب ،بال فرق بين الصغير والكبير.

 15ـ ُي ْكرهُ كثرةُ َّ
النوم وكثرةُ الطعام.
إما حرام وا َّما مكروه (وهو َّ
النظر إلى ما يجري في
 16ـ التطلُّعُ في الدورَّ ،
داخلها من خالل شبابيكها وشرفاتها).

ك
ك َن ْس ِج العنكبوت في البيت ،واألَ ْك ُل على الجنابة ،وتر ُ
 17ـ ُي ْكره تر ُ
القُمامة في البيت ،و َّ
الص ْبح
وم بين صالتي المغرب والعشاء ،وبعد صالة ُ
الن ُ
قبل شروق الشمس.
ُّ
(كل هذه األمور تورث الفقر).

ذكر اهلل بعد صالة الصبح وكذلك بعد العصر (دعاء أو
 18ـ ُيستحب ُ
(بعضهُ واجب،
اإلكثار من صلة الرحم
مناجاة أو قراءة قران أو تسبيح) و
ُ
ُ

وترُكهُ من الكبائر) ،ومواساةُ األخ في اهلل َّ
عز وجل إذا نزلت به مصيبةٌ أو
ِّ
المؤذن ،وتكرار الشكر،
ألمت به نائبةٌ ،و
َّ
االستغفار كثي اًر ،وترديد ما يقولُهُ
ُ

والوضوء قبل الطعام.
(كلُّها تزيد في الرزق).

 11ـ التبكير في طلب الرزق (بعد شروق الشمس ،وهذا يختلف بحسب
الفصول) يزيد في الرزق.

أما العادة المعروفة اليوم من أن تبدأ األعمال والوظائف والتجارات ...عند
الساعة الثامنة صباح ًا ،أو حتى التاسعة ،فال أصل لها في اإلسالم.
 21ـ من عالمات اخر الزمان ،نعوذ باهلل سبحانه من ِفتَنِ ِه:

إضاعةُ الصالة ،واتِّباعُ َّ
ويبر
الشهوات ،وتعظيم المال ،ويجفو الرج ُل والديهُّ ،
شعائر الدنيا،
تهاون في شعائر الدين ،وتُعظَّم
صديقه ،ويظهر ِّ
الرباُ ،
وي ُ
ُ

وشارب
ويكثُُر الطالق ،وال تُقام الحدود (ال ُيعاقب الزاني والسارق
ُ
َّ
هي عن
ويتفقَّهُ في الدين لغير اهللُ ،
الخمرُ ،)...
وي ُ
نكر األمر بالمعروف والن ُ
المنكر..

ظ مجتمعنا اليوم).
(الح ْ

االكتفاء بالضروري من الدنياَّ ،
 21ـ يستحب
ضيعةٌ
ألن الحرص عليه َم ْ
ُ
كن االستغناء عنها.
للعمر والجهد ،وفتنةٌ ُي ْم ُ

كن َستْره عن اهلل َّ
 22ـ من األدب َستْ ُر الذنوب عن َّ
عز وجل،
الناس (ال ُي ْم ُ
البعض بوجوب ذلك.
لذا تجب التوبة الفورَّية) وقال
ُ
تحب االستغفار من دون ذنب ،كما يستحب تكرار ذلك.
 23ـ ُي ْس ُ
الع ْزم على فعل الحرام (أي التصميم وتوطين َّ
الن ْفس على
 21ـ ال يجوز َ
ذلك) وهذا ِّ
بحد ذاته معصية ،بل هو من ضروريات الدين[(.])133

الغ ْسل والصالة.
 25ـ يستحب تجديد التَّْوبة ...ومن جملة ادابها الصوم و ُ
 26ـ من األدب ،االستغفار من الذنب ولو ذكره بعد عشرين سنة[(.])131
ويستحب تكرار التوبة واالستغفار َّ
كل يوم وليلة.
 27ـ يستحب مكافأةُ المعروف ،بمثله على األقل.
واذا زادت المكافأة عن المثل كان أفضل.

 28ـ م ْن لم يستطع مكافأةَ ِ
الدعاء لهم.
أهل المعروف ،يستحب منه
ُ
َ
 21ـ ُي ْكره لفاعل المعروف أن يطلب جزاء.

 31ـ ُيقال لفاعل الخير« :جزاك اهلل خي اًر» واذا كان غائباً ،تقول« :جزاه اهلل
خي اًر».
 31ـ ذكر الفقهاء جواز إنفاق المال في سبيل الخير والصالح ...بالغاً ما
بلغت.

 32ـ يستحب َّ
اض المؤمن (إعطاؤه ماالً لحاجته إليه ثم ُيرجعه
مؤكداً إقر ُ
بعد وقت ُم َّ
حدد).
كما يستحب إبراؤه لِ َم ْن استطاع (أي مسامحته ولو بجزء من المال).
الد ْين أي مسامحته وابراؤه إن كان
 33ـ يستحب تحليل الميت والحي من َ

حياً أو ميِّتاً.
ّ
 31ـ يستحب َّ
الي ْسر ُّ
تكف ُل ذوي الحاجة من األيتام والمحتاجين.
مؤكداً لذوي ُ
 35ـ يستحب َّ
إما بدعوة َّ
الناس إليه ،وا َّما بتوزيعه.
مؤكداً إطعام الطعامَّ :
َّ
(حنفية أو
المارة والمسافرون
 36ـ يستحب جع ُل سبيل ماء ليشرب منه َّ
خرطوم مياه أو بئر )..أو مكان يستريحون فيه أو ينامون ،أو ُمصلَّى
صغير أو مسجد على قارعة الطريق...
 37ـ يستحب تزويج المؤمن ،وقيادةُ الضرير إلى منزله أو المسجد أو

لقضاء حوائجه ،والسَّهر على المريض ،وقضاء حوائجه ،واإلصالح بين
المرأة وزوجها[(.])135

 38ـ يستحب إدخا ُل السرور على المؤمن (بخبر أو ُب ْشرى أو َّ
هدية أو
خدمة.)...
ورد في الخبر عن سيِّد البشر :1

سر اهلل َّ
عز وجل»[(.])136
سرني فقد َّ
وم ْن َّ
سر مؤمناً فقد َّ
« َم ْن َّ
سرنيَ ،
 31ـ تستحب َّ
الهدية للمؤمن ،ولو كانت فاكهة أو َوْرداً...

 11ـ ورد في العديد من النصوص الشريفة َّ
أن قضاء حاجة المؤمن أفضل
عامة العبادات.
من َّ

 11ـ يحرم َم ْنعُ المؤمن ما يحتاج إليه عند ضرورته.
 12ـ تُستحب إعارة ما يحتاجه المؤمن من أواني واالت ...وما يحتاجه في
شؤون حياته.
ورد في الخبر عن رسول اهلل :1

« َم ْن
 13ـ

خيرهُ يوم القيامة»[(.])137
منع الماعون جاره ،منعه اهلل َ
يستحب المبادرةُ إلى إلقاء السالم.

 11ـ يجب ُّ
الرد على السالم ...ولو كان في الصالة الفريضة الواجبة.
أحد.
 15ـ من السَُّّنة إلقاء السالم عند دخول المنزل ،ولو لم يكن فيه ٌ

 16ـ من األدب عند إرادة دخول المنزل ،واضافةً إلى
التسليم ،االستئذان :بالتََّن ْح ُنح[( ])138أو بضرب َّ
ط ْرق
الن ْعلَْين باألرض أو ب َ
الباب أو برفع الصوت[(...])131
(حتى لو كان داخالً إلى منزله ،الحتمال وجود ضيوف أو زائرين ...أو
نساء من غير محارمه ...أو َّ
أن بعض عائلته في وضع حرج.)...

مرات :األولى للسَّمع ،والثانية للحذر،
 17ـ في غير منزله يستأذن ثالث ّ
جع[(.])111
والثالثة لإلذنْ ...
فإن لم يأذنواَ ،فْلَي ْر ْ
قال اهلل تعالى{ :وا ْن قيل لكم ارجعوا ،فارجعوا هو أزكى لكم}[(.])111
 18ـ تُستحب المصافحة والمعانقة والتقبيل.

 11ـ من السَُّّنة عند المصافحةَ ،غ ْم ُز اليد (أي ُّ
الشد والتمكين)[(...])112

تجديد السالم إذا غاب المؤمن عن أخيه ،ولو َغ ْيبة بسيطة
 51ـ يستحب
ُ
(خرج ثم دخل أو غاب ثم عاد).
 51ـ من السَُّّنة تقبيل المؤمن في جبهته ،وهذا من السَُّّنة الثابتة[(.])113
(تقبيله في موضع السجود).

العمة
الم ْحرم (كاألخت و َّ
 52ـ َوَرَد في بعض النصوص عن المرأة َ
والخالةَّ )...أنها تُ َّقبل بين عينيها وعلى رأسها ...وليس على ِّ
خدها
وفيها[(( ])111أي فمها).

َّ
 53ـ ال بأس بتقبيل يد العلماء العاملين بعلمهمَّ ،
ألن العلماء
الحق ورثةُ

األنبياء ،واألساس في هذا الموضوع «أن ُير َاد به رسو ُل اهلل .»1
ورد في الخبر عن اإلمام الصادق :5
«ال ي َّقب ُل رأس ٍ
يدهُ ،إالَّ رسول اهلل أو َم ْن أُريد به رسو ُل اهلل
أحد وال ُ
ُ
ُ
.])115([»1

أن َّ
 51ـ يجوز القيام تعظيماً للمؤمن[( ،])116وقد َّ
صح َّ
بي  1قام إلى
الن َّ
لما قدم من الحبشة ،وقال لألنصار
فاطمة  2والى جعفر رضي اهلل عنهَّ ،
المنورة) :قوموا إلى ِّ
سيدكم.
(أهل المدينة َّ

ونقل َّأنه  1قام لعكرمة بن أبي جهل ،لما قدم من اليمن فَ ِرحاً بقدومه.
ُ
 55ـ ما ورد في كراهية القيام أو َّ
النهي عنه ،هو فيمن َّ
أحب ذلك أو أراده
أحب ذلك ُّ
أو حرص عليه أو غضب ِم َّم ْن ال يقوم له أو َّ
وعلُواً على
تجب اًر ُ
َّ
الناس.

ِ
 56ـ ينبغي للمؤمن أن ال ُي َّ
حب
نفسهُ
القيام له (بِ َم ْن فيهم العلماء) بل يؤاخ ُذ َ
َ
إذا مالت إليه.

 57ـ من القربات العظيمة اإلصالح بين األخوين أو الصديقين أو َّ
الزوجين
أو الشريكين...

قال اهلل َّ
عز وجل:

{إنما المؤمنون إخوة ،فأ ِ
َّ
أخوْيكم ،واتَّقوا اهلل لعلَّكم
ْ
َصلحوا بين َ
تُرحمون}[(.])117

 58ـ أجاز الفقهاء عليهم رحمةُ اهلل َّ
المنان ،جو َاز اإلنفاق من بعض األموال
الشر َّ
عية ،لإلصالح بين المسلمين ،ولصيانة أرواحهم وأعراضهم وأموالهم
ودمائهم وكرامتهم[(« ...])118ولدفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين...
وبين القبيلتين منهم.»...

وروي عن اإلمام الصادق :5
ُ
أيت بين اثنين من شيعتنا منازعة ،فا ْفتَِدهما من مالي»[(.])111
«إذا ر َ
كر ومن الكبائرَّ ...
لكنه يجوز أو يجب في بعض األحيان:
 51ـ الكذب ُم ْن ٌ
كحفظ اإلسالم والمسلمين ،واإلصالح بين َّ
ود ْفع
الناس ،وتضليل األعداءَ ،
ِ
وصيانة األعراض واألموال[(...])151
المفسدة...

التوص ُل إلى الهدف بالصدق والكذب ،فالكذب حرام.
 61ـ إذا أمكن
ُّ
مقصود الحرب أو
 61ـ غالباً ال يتم
اإلصالح بين المتخاصمين أو استمالةُ
ُ
ُ
قلب المظلوم إالَّ بالكذب[(.])151
ورد عن اإلمام الصادق :5

«المصلح ليس بكاذب»[(.])152

وسأل معاوية بن َّ
عمار اإلمام الصادق  :5هل ُيبلِّغُ
عنه ما قال وغير الذي قال ...فقال « :5نعمَّ ،
إن المصلح ليس
بكذاب»[(.])153

بعض الفقهاء بوجوب التورية في مثل هذه الحاالت ...وهو
 62ـ قال
ُ
أحوط ،إجتناباً للكذب.
 63ـ ِ
الع ْشرة مع األيتام لها اداب خاصة في حفظ شؤونهم مادياً
ومعنوياً[(.])151

وسنن كتابة الرسائل
اداب ُ
 1ـ من اداب اإلسالم تحسين الخطِّ وتجميلُه ِ
ظ المخطوطات ،والكتب
(الح ْ
ُ
المنسوخة ،وخطوط الكتابة لإليرانيين بشكل عام ،فهي اية في الجمال،
ويهتمون بتعليمها ألطفالهم اهتماماً بالغاً ...ويوجد في طهران وأصفهان
ُّ
لحاجيات الكتابة وحبرها وأقالمها ِ
َّ
ورَي ِشها
وم ْشهَد أسواق خاصة
َ
وأوراقها.)...
 2ـ من االداب ،المقاربة بين السطور (حذ اًر من التزوير وادخال بعض
الكلمات واألحرف واألرقامِ ...
ظ معامالت البنوك والمحاكم والتُّجار
الح ْ

و«الشيكات» ،حيث تتقارب الكلمات ويوضع سطر متَّ ِ
ص ٌل لملء أمكنة
ٌ ُ
الفراغ).
ك المعاني في ُج َم ٍل قصيرة وباختصار.
 3ـ َس ْب ُ
(ممثِّليه في المناطق):
كتب ُ
أمير المؤمنين  5إلى بعض ُع َّماله ُ
«أ َِرقُّوا أقالمكم ،وقاربوا بين سطوركم ،و ِ
احذفوا ِّ
عني

قصد المعاني ،واَّيا ُكم واإلكثارَّ ،
فإن أموال المسلمين ال
اقصدوا
َ
فضولَ ُكم ،و ُ
تحتمل اإلضرار»[(.])155

 1ـ إقفا ُل الرسائل.

 5ـ البدء باسم اهلل تبارك وتعالى ،مثالً:

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،باسمه تعالى شأنه العزيز ،باسمه تعالى وبه

الجبارين (حسب
نستعين ،باسم اهلل ناصر المستضعفين ،باسم اهلل قاصم ّ
وم ْن تُ َّ
وجهُ إليه هذه الرسالة).
المناسبة َ

الم َع ْنوَنة باسم اهلل َّ
عز وجل سوف تُْنسي المسلمين هذه
فهل طَ ْبعُ األوراق ُ َ
السَُّّنة المباركة؟
مكن ذلك.
ذكر االستثناء «إن شاء اهلل» حيث ُي ُ
 6ـ من األدبُ ،
وكان اإلمام الصادق  5قد طلب كتابة رسالة في أمر ،ف ُكتب ثم ُعرض
استثناء ،فقال:
يجد فيه
عليه ،فلم ْ
ً
يتم هذا ،وليس فيه استثناء ،أنظروا َّ
كل موضع ال يكون
«كيف رجوتم أن َّ

استثناء ،فاستَثْنوا فيه».
فيه
ٌ
 7ـ َوَرَد وضعُ القلم على األُ ُذن (عادة بعض التُّجار ،قبل أن تَ ْد ُرَج المكاتب
و«إكسسوار» أمكنة لوضع القلم).
فهل هي كعادة ِّ
حك الرأس ،السائدة اليوم ،الستخراج الفكرة ،واستحضار

المعلومة؟!
وهل لها تأثير على الكاتب؟!

اهلل العالم.

ورد عن رسول اهلل :1
ِ
للم ْملي»[(.])156
« َ
ض ْع القلم على أُ ُذنك فهو أذكى ُ
(المسمى اليوم «سكرتير») ُي ْملي
 8ـ ال بأس أن يكون له كاتب أو مساعد
َّ
عليه حوائِ َجه ،هكذا كان لرسول اهلل  1ولألئمة ( ...3وكذلك أن يكون له

حاجياته من السوق ...بل في بعض الحاالت
سائق أو َم ْن يشتري
خادم أو
ٌ
ّ
ٌ
الفقهاء بذلك).
مستحب كما أفتى
ٌ
ُ
 1ـ إذا كانت الرسالة لمسلم ،فابدأ باسمه احتراماً وتكريماً له (أخي العزيز
فالن.)...

ُروي عن اإلمام الصادق :5
«ال بأس بأن يبدأ الرج ُل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه»[(.])157
نص اخر:
وفي ٍّ
«ذلك من الفضل ،يبدأ الرجل بأخيهُ ،ي ْك ِرُمهُ»[(.])158

ِ
المرس ْل (صاحب
 11ـ إذا كانت الرسالة لكافر فال ُي ْبدأُ باسمه بل باسم
الرسالة).
ِ
رسول اهلل :1
هذه هي ُسَّنةُ
«بسم اهلل الرحمن الرحيم،
من محمد رسول اهلل إلى كسرى عظيم الفُْرس.

سالم اهلل على َم ْن اتَّبع الهدى».
ُ
«بسم اهلل الرحمن الرحيم،
الروم».
من محمد بن عبد اهلل إلى ِه ْرقل عظيم ُّ
وهكذا...

فنالحظ َّأنه  1كان دوماً ُي ِّ
قدم اسمهُ الشريف على غيره من ال ُكفَّار (يهود
ُ
ونصارى وغيرهما).

الرسالة (كتابةُ ٍّ
رد عليها) ،وقد يكون الجواب
 11ـ من األدب الجواب على ِّ
واجباً في بعض األحيان.

ورد عن اإلمام الصادق :5

« ُّ
اجب كوجوب ِّ
رد السالم»[(.])151
رد جواب الكتاب و ٌ
االيات القرانية ...وأُريد
اسم اهلل سبحانه و ُ
 12ـ المطبوعات التي عليها ُ
إتالفُها ،ال تُحرقَّ ،إنما تُجعل في الماء الكثير في البحار واألنهار ،أو تُدفن
بالتراب ،أو تُقطَّع قطعاً صغيرة باالالت الحديثة الموجودة في األسواق

(التَّالَّفة)[( ])161أو تُجعل في أماكن نائية بعيدة عن القاذورات حتى تتحلَّل
بفعل عوامل الطبيعة (كالبراري والوديان والغابات.)...

ط َس
اداب َم ْن َع َ
 1ـ َم ْن عطس عليه أن يحمد اهلل (أن يقول :الحمد هلل ِّ
رب العالمين).
 2ـ من سمع الحمد من العاطس ،يقول له« :يرحمك اهلل» أو «يرحمكم
اهلل».

تسميت»[( ])161العاطس.
سمى «
وهذا ُي َّ
ُ
رداً على الدعاء:
 3ـ يقول العاطس بعد ذلك ّ

«يغفر اهلل لكم ويرحمكم»[( ])162أو «يغفر اهلل لنا ولكم» أو «يهديكم اهلل
ويصلح بالكم»[(.])163
ُ
 1ـ ُيقال للعاطس:

إذا كان رجالً« :يرحمك اهلل».
واذا كان امرأةِ « :
عافاك اهلل».

وللمريض« :شفاك اهلل».

ِّ
مي (اليهودي أو النصراني) «هداك اهلل».
وللذ ِّ
ميت العاطس» من ِّ
حق المسلم على المسلم.
 5ـ «تَ ْس ُ

اداب الصَّدقة
 1ـ الصدقة من المستحبات األكيدة التي ورد فيها ما َي ْبهر العقول في
تأثيرها على صاحبها والمجتمع والرزق والقضاء والدنيا واالخرة ،..فهي:
دواء المريض ،وتدفع البالء ،وتجلب الرزق ،وتورث البركة ،وتزيد في

المال...،

 2ـ تستحب الصدقة أول َّ
النهار (يستحب التبكير بها ،كما قال الفقهاء)
َّ
شر ذلك اليوم.
فإنها تدفع َّ

 3ـ وتستحب َّأول الليلَّ ،
شر الليل.
فإنها تدفع َّ

(حتى تكـون مستمرة بشكل يومي عند الصباح والمساء ،ومع ُّ
تعذر

المحتاجُ ،ي ْمكن عزلُها أي إخراجها بوضعها في ظرف خاص ريثما يتيسَّر
إعطاؤها للمستحقين دفعة أو دفعات).
وم ْن كان عنده كفافُهُ،
 1ـ تجوز الصَّدقة على غير المحتاج (كالميسور َ
حتى ال تترك هذه العبادة والعادة الكريمة ،فتُ ْعطى لِ َم ْن يتيسَّر ،حتى َم ْن
ك مصروفه).
َملَ َ

 5ـ صدقة السِّر أفضل بشكل عام من صدقة العلن ...وفي بعض الحاالت
قد يكون األنسب الجهر بها ،لترغيب الناس وتعليمهم عليها ،ولفت نظرهم

لها.

 6ـ التوسعة على العيال ،أفضل من الصدقة على غيرهم.
 7ـ الصدقة على القريب المحتاج أفضل من غيره.

 8ـ يستحب التوسُّط في نقل الصدقة ،أي أن يكون واسطة في إيصالها من
المعطي إلى المعطى له ...،فلو جرى المعروف على ثمانين كفّاً ،ألُجروا
جميعاً من غير أن ينقص من أحدهم شيء.

اداب التعامل مع الكافرين
 1ـ ال يجوز تقليد الكفَّار في ما ُعرفوا به من مأكل[( ])161ومشرب وملبس
الشعر واألسماء و ِ
قص َّ
الكَنى واألعياد (رأس السنة،
وعادات وطريقة ِّ
ِّ
أما «تقليدهم» في معتقدهم ،فهو
الميالد ،عيد
الحب ،عيد الموسيقىَّ ..)...

غالباً

خروج من ملَّة اإلسالم إلى ملَّة ال ُك ْفر.

أن المسلم عليه
 2ـ ُيستفاد من االيات القرانية واألحاديث الشريفة الكثيرةّ ،
أن يجتنب عن َّ
مودة الكفَّار ،والتحبب إليهم ،و ُّ
التشبه بهم ،وسلوك

طريقهم[(.])165

قال اهلل َّ
عز وج ّل:

اء
{قد كانت لكم أُسوةٌ َح َسَنةٌ في إبراهيم والذين معه ،إ ْذ قالوا لقومهمَّ ،إنا ُبر ٌ
منكم َّ
تعبدون من دون اهلل ،كفرنا بكم ،وبدا بيننا وبينكم العداوةُ
ومما ُ
والبغضاء أبداً}[(.])166

 3ـ َم ْن رأى يهودياً أو نصرانياً ،يقول:

ِ
«الحمد هلل الذي َّ
محمد نبياً،
فضلني عليك
باإلسالم ديناً ،وبالقران كتاباً ،وب َّ
وبعلي إماماً ،وبالمؤمنين إخواناً ،وبالكعبة ِقْبلةً».
ٍّ

وي عن اإلمام الصادق  ،5قال:
 1ـ ُر َ
«أوحى اهلل إلى نبي من األنبياءُ ،ق ْل للمؤمنين :ال تلبسوا لباس أعدائي ،وال
تطعموا مطاعم أعدائي ،وال تسلكوا مسالك أعدائي ،فتكونوا أعدائي كما هم
أعدائي».

 5ـ ورد َّ
النهي في أحاديث كثيرة عن أعمال َّ
معينة اجتناباً
ُ
ُّ
ان الكريم
عن
التشبه بالكفَّار (ومن جملتهم اليهود والنصارى ،كما َّ
نص القر ُ
على ذلك[(.)])167
المْيل الخفيف ،وهو معنى كلمة
المْيل القليل إليهم ،أي َ
 6ـ ال يجوز حتى َ
«الركون» في قوله سبحانه{ :وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسَّكم َّ
الن ُار ،وما
لكم من دون اهلل من أولياء ،ثم ال تُْنصرون}[(])168

إن الركون هو َّ
وروي عن أهل البيت َّ :3
مودتهم ونصحهم واطاعتهم...
ُ
وهو حرام[(.])161
 7ـ ال يجوز التوطُّ ُن في بالد الكفَّار التي ُي ْخشى فيها على المسلم من
االرتداد ال سمح اهلل ،وكذلك على أوالده ،أو التي تُ ِّ
ؤدي اإلقامةُ فيها إلى

ترك الفرائض والواجبات ،أو يضطر إلى فعل الحرام (كأكل لحم الميتة.)...

 8ـ تُ ْؤخ ُذ الجزية من اليهود والنصارى و ِم َّم ْن له شبهة كتاب ،وهم المجوس
نص عليها
(على اختالف مذاهبهم) والجزية من ضرورَّيات الدين التي َّ
القران الكريم.

فال معنى للخجل من طرحها أو التصريح بها ( َفْلتَ ُك ْن نوعاً من أنواع
َّ
المطبقة اليوم في كل دول العالم).
الضريبة

 1ـ ال ُي ْقبل من غير الطوائف الثالث إالَّ اإلسالم أو القتل[(.])171
 11ـ ُّ
فإن
كل َم ْن بلغ من صبيانهم (صار بالغاً) يؤمر باإلسالم أو الجزيةْ ،
امتنع صار حربياً[(.])171

 11ـ الجزية على َم ْن بلغ من الصبيان ،بحاجة إلى عقد خاص ،غير العقد
َّ
ووقت
ونوعيتها
الذي كان مع ابائهم[(( ])172فتختلف قيمة الجزية
ُ
استحقاقها 12 .)...ـ َم ْن بلغ من الصبيان ،إذا إختار الحرب بامتناعه عن
اإلسالم والجزيةُ ،ي ُّ
رد إلى مأمنه عند الحدود الدولية أو الثغور أو ...وال

يجوز اغتياله فو اًر َّ
ألنه داخ ٌل في أمان أبيه[(.])173
ِّ
المتصدي لشؤون المسلمين،
ولي األمر
 13ـ قيمة الجزية ترجع إلى ِّ
ِّ
فيحددها بحسب المصلحة في األمكنة واألزمنة واألحوال[(.])171

تشرف بدخول اإلسالم[(.])175
 11ـ تسقط الجزية على َم ْن َّ
الذمة:
 15ـ من شروط َّ
أ ـ قبول الجزية.

ب ـ أن ال يفعلوا ما ُينافي األمان (مساعدةُ الكفار والمشركين وأهل ملَّتهم...
والعزم على حرب المسلمين).
ج ـ أن ال يتظاهروا بالمنكرات (شرب الخمر ،الزنا ،أكل لحم الخنزير،

الحفالت الماجنة.)...

د ـ القبول بأن تُ َّ
طبق عليهم قوانين الشريعة اإلسالمية كما هي على
المسلمين.
(كالتعرض والعياذ باهلل لهم ،بالزنا لنسائهم،
هـ أن ال ُيؤذوا المسلمين
ُّ
والسرقة ألموالهم ،وحماية المشركين ،والتجسُّس لألعداء.])176([)...

كذلك كل ما فيه َن ْفعٌ ِ
ورْفعةٌ للمسلمين ،وما يقتضي دخولهم في اإلسالم

رغبة أو رهبةً.

 16ـ يكره إلقاء السالم على ِّ
بعض الفقهاء
الذمي ،هذا القدر المتيقَّن ،وقال
ُ
بالحرمة ،وهو األحوط.
 17ـ لو بدأ ِّ
الذمي بالسالم ،فينبغي االقتصار على «عليك» أو «سالم»...
إالَّ مع االضطرار.
 18ـ لو اضطر المسلم إلى السالم جاز بال كراهة ،فالضرورات تُبيح
المحظورات (تُ َّ
قدر ظروفُها ومقدارها).
 11ـ األحوط ترك السالم على غير ِّ
الذمي[( ،])177إالَّ مع االضطرار
(وقال البعض بالكر َّ
اهية).

 21ـ ينبغي في صيغة السالم أن تكون «السالم على َم ْن اتَّبع الهدى».
 21ـ ال يجوز أن يعلو بناء ِّ
الذمي على بناء المسلمين من مجاوريه ،وهناك
ُ

متنوعة[(.])178
تفاصيل وافتراضات ِّ
 22ـ لو رضي المسلم أن َيعلُوه ِّ
الذمي ،ال قيمة لهذا الرضا َّ
(ألنه من أحكام
ْ َُ
اإلسالم ،فال اعتبار للرضى واالشتراط والصداقة.)...
 23ـ ال يدخل الكفَّار المساجد ،وال ُّ
اإلذن في ذلك ،ولو
يحق للمسلمين
ُ
بعضهم وأ ُِذ َن في ذلك ،كانت إجازتُهُ باطلة.
َس َم َح
ُ

 21ـ قيل بعدم جواز مكثهم أو اجتيازهم لحرم اهلل االمن ،حول مكة ،زادها
بعض الفقهاء نفس الحكم لحرم األئمة .3
اهلل شرفاً ،واحتمل
ُ
اضح َّ
ذمة أم ال).
أن المسجد الحرام ال يجوز دخولُهم إليه مطلقاً ،أهل َّ
(و ٌ

 25ـ ال يجوز لهم اتِّخاذ بالد الحجاز[( ])171وطناً لهم ،وهذا هو القول
المشهور بين الفقهاء.

وقال شيخ الطائفة رضوان اهلل عليه باإلجماع عليه ،ووردت الروايات في

ذلك من السَُّّنة والشيعة سواء.

ذميين وغيرهم ،تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بالد
 26ـ ليس للكفار من ِّ
المسلمين ،وال نشر كتبهم الضالّة ،وال طبعها...

 27ـ إذا حصل ذلك يجب منعهم من كل ذلك ،على سائر المسلمين،
شعوباً وح ّكاماً ،أفراداً وجماعات ،أحزاباً ومؤسسات.
بعض منشوراتهم وكتبهم إلى مسلم يجب إتالفها « َّ
فإن كتبهم
 28ـ إذا وصل
ُ
محرفة غير محترمة ،عصم اهلل
ليست إالَّ َّ
المسلمين من شرور األجانب وكيدهم ،وأعلى اهلل تعالى كلمة

اإلسالم»[(.])181

 21ـ يحرم نشر وطبع وبيع كتب الضاللة ،ومنها الكتب الرائجة من التوراة
واإلنجيل.

اداب التعامل مع الفاسقين وأهل الضالل
 1ـ إذا كانت اإلقامة في منطقة َّ
معينة (مناطق غير المسلمين مثالً) أو بيئة
مما ُي ِّ
َّ
ؤدي إلى
(ي ْستسه ُل فيها
شرب الخمر مثالً أو انتهاك األعراض) َّ
ُ
معينة ُ
امهُ ...تحرم عليه
التأثير على شخصية المسلم ،فيضعف ُ
إيمانهُ ويتراجع إلتز ُ
اإلقامة في تلك األماكن.

 2ـ تحرم مجاورةُ أهل المعاصي التي تُ ِّ
ؤدي إلى عادات وعبادات منحرفة
عن اإلسالم (حفالت ،طقوس ،أعياد )...ومن جملتها تلك التي تؤثِّر على

أطفال المسلمين لتصبح عقائدهم باطلة ،وسلوكهم منحرفاً (ماذا عن مدارس

َّ
اإلرساليات والتبشير؟!).

حب بقاء أهل المعصية (كثير من المسلمين يجهل هذا األمر)
 3ـ يحرم ّ
نفسهُ على إهالك الظالمين ،فقال:
واهلل سبحانه َحمد َ
طع دابِ ُر ِ
القوم الذين ظلموا ،والحمد هلل ِّ
رب العالمين}[(.])181
{فقُ َ
حب بقاء الظالمين و ِ
أهل الفساد ،سأل فُضي ُل بن َّ
وفي حرمة ِّ
عياض اإلمام

الصادق َ :5م ْن ِ
الورعُ من َّ
الناس؟
فقال :5

ق ُّ
ويجتنب هؤالء ،فإذا لم يتَّ ِ
الشُبهات ،وقع في
يتورعُ عن محارم اهلل،
«الذي َّ
ُ
الحرام وهو ال يعرفُهُ ،واذا رأى المنكر ولم ُي ْن ِك ْرهُ وهو يقوى عليه ،فقد َّ
أحب

وم ْن َّ
وم ْن َّ
أحب
أحب أن ُي ْعصى اهلل ،فقد بارز اهلل بالعداوةَ ،
أن ُي ْعصى اهللَ ،
بقاء الظالمين ،فقد َّ
أحب أن ُي ْعصى اهللَّ ،
إن اهلل تبارك وتعالى حمد نفسه
على إهالك الظالمين ،فقال:

{فقُطع دابِ ُر ِ
القوم الذين ظلموا ،والحمد هلل ِّ
رب العالمين}»[(.])182
 1ـ على المسلم تغليب عقيدته على عاطفته ومصالحه ...فيكره َّ
حب بقاء
الظالمين ولو كانت مصلحتُهُ عندهم.
الجمال ،صاحب الجمال الكثيرةُ ،ي ِّ
ؤجر ما
ص ْفوان َّ
كان َ
عنده للظالمين ،لذا كان ُي ُّ
اإلمام
وطول عمرهم ...،فقال له
حب سالمتهم
َ
ُ
الكاظم :5
ُّ
كل شيء منك َح َس ٌن وجميل ،ما خال شيئاً واحداً.

فقال صفوان (كان صادقاً في والئه):

أي شيء؟
ُّ

فقال اإلمام :5

ك من هذا الرجل (يعني هارون) ...إلى أن قال:
إكراؤك (إجارتُك) ِجمالُ َ
ص ْفوان ،أََيقَعُ ِكراؤك عليهم؟
يا َ

فقال صفوان:
نعم.

قال اإلمام :5

أتُ ُّ
بقاءهم حتى يخرج ِكراك؟ (حتى تُؤجِّر جمالك).
حب َ
ص ْفوان:
قال َ
نعم.

قال اإلمام :5

وم ْن كان منهم ،كان ِوْرَد َّ
فَ َم ْن َّ
النار.
أحب َ
بقاءهم فهو منهمَ ،
قال صفوان:
فبعت جمالي عن اخرها (كلِّها)[(.])183
فذهبت
ُ
ُ
الن ِ
وتحذير َّ
التكاتف
اس منهم ،و
 5ـ تجب البراءةُ من أهل البدع[(])181
ُ
ُ
أما تأييدهم فهو من الكبائر.
لَِن ْهيهم وردعهمَّ ...
(هذا الواجب يكاد يكون مهجو اًر ...ال بل َّ
أن البعض يمدح هؤالء ،وهذا من
الحرام).

ُروي عن أمير المؤمنين :5
« َم ْن مشى إلى صاحب بِ ْدعة ،فوقَّره ،فقد مشى في هدم اإلسالم»[(.])185

َّ
هي
 6ـ الضحك لهؤالء ،واألُنس بهم ،وحضور مجالسهم ،حرام ...بل ورد الن ُ
ٍ
وم ْن يعمل
عن إلقاء السالم على أصناف من أهل الفساد ،كالسكرانَ ،
الربا ،والفاسق المعلن بفسقه[(.])186
التماثيل ،وعلى اكل ِّ

فكيف بِ َم ْن هو أعظم من ذلك؟

اداب التجارة
 1ـ التَّفقُّه في أحكام التجارة ،تُنجِّي المسلم من الدخول في الحرام وخصوصاً
بنص القران الكريم.
الربا ،الذي هو من الكبائر ِّ
ِّ
قص
ِّعر للبعضُ ،
 2ـ يستحب المساواة بين الزبائن ،فال يزيد في الس ْ
وي ْن ُ
للبعض االخر.

ويأخ َذ مالَهُ ،من األدب تلبية طلبه،
 3ـ إذا أراد المشتري أن ُيرجع ما اشتراه ُ
طر أو ُم ْحرٌج أو َّ
غير رَأيهُ...
فلعلَّه ُم ْ
ض ٌ

سمى «بإقالة النادم» َّ
فكأنه قد استقال أو ندم أو تراجع عن الشراء.
وهذا ما ُي َّ
 1ـ عند عقد البيع ،من أدب اإلسالم ،شهادةُ الشهادتين المباركتين بأن ال
إله إالَّ اهلل َّ
محمداً رسول اهلل  ...1كما ُي ْستحب التكبير.
وبأن ّ
 5ـ من األدب أخ ُذ َّ
عطاء الزائد ،مثالً لو أراد رج ٌل شراء كيلو
الناقص وا
ُ
ُس َّكر فالمستحب له أن يأخذ بأقل َّ
بعدة غرامات ،كما يستحب للبائع أن
يزيده َّ
بعدة غرامات.
وال يخفى ما في ذلك من إلفة و َّ
محبة وايثار وكرم.

مدح البائع لسلعته بحيث يوهم الزبون َّ
بأنه ال نظير لها في
 6ـ ُي ْكره ُ
فإن دخل في الكذب كان حراماً.
السوقْ ...
ذم البضاعة المعروضة عليه ،بحيث َي ْبخسها حقَّها...
 7ـ ُي ْكره للمشتري ُّ
فإن دخل في الكذب كان حراماً.

 8ـ كتمان العيب أو َستْرهُ حرام.
وثمنهُ ال ُّ
 1ـ ُّ
يحل الخذه.
الغش حرامُ ،

ومن أنواع الغش :خلط الماء بالحليب ،والزيت الرديء بالجيِّد ،أو زيت
الزيتون بالزيوت األخرى ،والس َّ
ُّكر بالعسل ...واظهار الفواكه الجيِّدة في

الصندوق مع إخفاء الرديئة منها أسفله ،وبيع السمك البائت على َّأنه طازج،

محرك َّ
السيارة الخرب على َّأنه جيِّد.
و ِّ

ُروي في الخبر عن سيِّد البشر .1
غش أخاه المسلم ،نزع اهلل بركة رزقهَّ ،
« َم ْن َّ
وسد عليه معيشته ،ووكله إلى
نفسه».

 11ـ ُي ْكره البيع في المكان المظلم (كالذي تختفي فيه النقيصة والعيوب).
ف على البيع ،كأن ُيقال :واهلل َّإنه لجيِّد ...أو أُ ْقسم عليك
الحْل ُ
 11ـ ُي ْكره َ
لَتَ ْشتر َّينه...
بح الزائد عن المقدار الطبيعي ،على المؤمن.
 12ـ يكره الر ُ
 13ـ من المستحسن أن ال يكون البيع و ِّ
النقاش بين الطلوعين (طلوع الفجر
وطلوع الشمس) َّ
ألنه وقت عبادة وذكر.

طلب تنقيص الثمن بعد إتمام عقد البيع.
 11ـ ُي ْكره ُ
َّ
 15ـ يكره لِ َم ْن ال ُيتْقن الطريقة الصحيحة للكيل والوزن و ِّ
يتصدى
العد ...أن
لذلك حتى ال يقع في الخطأ.

 16ـ يحرم االحتكار ،وهو حجز البضائع وعدم بيعها ،لترتفع قيمتها ...مع
حاجة المسلمين إليها ،بحيث تتولَّد عن ذلك المشاكل االقتصادية
واالجتماعية والغالء و َّ
الضرر.

وذكر بعض الفقهاء أصنافاً ُم َّ
احتكارها كالحنطة (لصناعة
حددة ال يجوز
ُ
وعمم البعض إلى الملح (كل الناس بحاجة إليه كل
الخبز) والسَّمن والزيتَّ ،
ألنه ضرورة) والمالبس والمساكن ووسائل َّ
يوم َّ
النقل ،فضالً عن المواد

الغذائية.

َّ
اض المؤمن إذا كان محتاجاً وذلك لقضاء
 17ـ من المستحبات
المؤكدة إقر ُ
حاجته وكشف كربته ،وفي ذلك العديد من النصوص والروايات ،منها ،ما
ُروي عن رسول اهلل :1
« َم ْن أقرض مؤمناً قرضاً ،ينظر به ميسوره ،كان مالُهُ في زكاة ،وكان هو
في صالة المالئكة حتى ُي ِّ
ؤدَيهُ».

اداب الزواج
 1ـ من المستحبات األكيدة الزواج ،وورد فيه من النصوص الشريفة «ما ال
ُي ْحصى َكثْرةً» فهو مستحب في ِّ
حد نفسه.
عز َّ
أحب إلى اهلل َّ
بناء في اإلسالم ُّ
وجل من
فعن رسول اهلل « :1ما ُبني ٌ

التزويج»[(.])187

المتزو ُج أفضل من
وعن الصادق « :5ركعتان ُيصلِّيهما
ِّ
سبعين ركعةً
َ
ُيصلِّيهما عزب»[(.])188

وفي بعض الروايات الشريفة َّ
موجب لسعة الرزق «فالرزق مع
أن الزواج
ٌ
النساء والعيال»[(.])181

فالحمد هلل الذي َّ
فضلنا على غيرنا ،وهدانا لهذا ،بينما
حرم على نفسه الزواج ،في الفساد واالثام َي ْرتَعُ.
غيرنا ِم َّم ْن َّ
خوف الحاجة أو الفقرَّ ...
ألن اهلل
 2ـ ال ينبغي االمتناع عن الزواج
َ
سبحانه وعد بالغنى وبتيسير هذا األمر ،حيث قال:
{إن يكونوا فقراء ُي ْغنِهُ ُم اهلل من فضله}[(.])111
ْ
وعن َّ
النبي :1

الظن باهلل َّ
العْيلة ،فقد أساء َّ
عز وجل»[(.])111
« َم ْن ترك التزويج مخافة َ
 3ـ ورد في بعض الروايات كراهة العزوبة.
فعن َّ
العزاب»[(.])112
النبي « 1رذال موتاكم ّ

 1ـ من فوائد الزواج ،زيادة َّ
الن ْسل وكثرةُ قائل «ال إله إالَّ اهلل» وفي الخبر
عن سيِّد البشر :1

«ما يمنع المؤمن أن يتَّخذ أهالًَّ ،
لعل اهلل أن يرزقه َن َس َمةً تُثْقل األرض بال
إله إالَّ اهلل».
 5ـ االستحباب ال يزول بواحدة بل ُّ
التعدد مستحب أيضاً لقوله تعالى:

النس ِ
ِ
ِ
باع}[(.])113
اء َمثَْنى َوثُالَ َ
ور ْ
{فَ ْانك ُحوا َما طَ َ
اب لَ ُك ْم م َن ِّ َ
ث ُ
أما لو قصدها ترتَّب
والمستحب هو نفس الزواج حتى لو لم
يقصد القربةَّ ...
ْ
الثواب على ذلك إن شاء اهلل َّ
عز وجل[(.])111
 6ـ ُّ
أهم شيء في اختيار الزوجة بعد اإلسالمُ ،ح ْس ُن الخلق لتكون مأمونةً
على الزوج ،وتربية األطفال ،وأسرار المنزل...
والروايات في ذلك كثيرة جداً.

ش عن صاحبة الدين وااللتزام ،الواجدة للصفات الشريفة الصالحة...
 7ـ ُيفتَّ ُ
ثم عن جمالها أو مالها أو جاهها.
ينل منهما شيئاً.
 8ـ َم ْن َّ
تزوج المرأة لجمالها أو مالها ...لم ْ
ذكرتْهُ الروايات ،وما هو في الواقع
يطول تحليل ذلك ...ويكفي ما َ
تأمل في الحقائق والتطورات ،لمس ذلك يقيناً:
وم ْن َّ
الملموسَ ،
ت وهجه مع اللَّمسة األولى ،وعند الوصول
فالجمال َي ْبهُ ُ
إلى المطلوب ...ويخبو سعيره مع مرور األيام والسنوات ،هذا إذا لم َّ
يتكفل
حادث أو طارىء.
به
ٌ
والمال قد َّ
وضحاها ،ومن حيث ال يحتسب ...وقد يكون
يتبخر بين ليلة ُ
وسيلةً الستعباد الرجل.
فهي تخسر رجالً كانت تطمح إليه ،وهو يخسر زوجةً كان يحلم بها.

الخلق الحسن ،تَتَ َج ْوهر مع األيام ،وتعظم في عين
بينما ذات الدين و ُ
زوجها.
النعم بعد اإلسالم ...وقد تكون سبباً لدخول َّ
وهي من أعظم ِّ
الجنة.

 1ـ خير ِّ
النساء َم ْن أطاعت زوجها ،وسمعت قوله ،وصانت أمره.
سمى «بحقوق
(أما َم ْن رفض شرع اهلل ،وخالف هذا الكالم ،تحت وطأة ما ُي َّ
َّ
المرأة» ...فهذا لم يفهم اإلسالم ،ولم يفهم حقوق المرأة).

أهم شيء في اختيار الزوج بعد اإلسالم[( ،])115أن يكون متديِّناً،
 11ـ ُّ
حسن الخلق ،يقف عند حدود اهلل ،يلتزم

شرعه في الحالل والحرام ...إذا قيل له :إتِّ ِ
ق اهلل ،خضع وخشع.

 11ـ ورد َّ
الخلُق ،والفاسق ،والمتجاهر
النهي عن تزويج المرأة لسيِّىء ُ
بالمنكر ،وشارب الخمر ،و َّ
المخنث.

َّ
للمخنث على الطريقة الغر َّبية!).
(من عجيب هذا الزمن ،طلب بعضهن

نشاء خطبة ،فيها:
 12ـ يستحب
ُ
إعالن الزواج ،وا ُ
حمد اهلل ،والصالةُ على َّ
النبي  1واألئمة  ،3والشهادتان ،و َّ
الوصيةُ بالتقوى،
ُ

الدعاء للزوجين.
و
ُ
 13ـ يستحب أن يكون الزفاف ليالً.
 11ـ تستحب الوليمة أي دعوة َّ
الناس إلى الطعام ...على أن تكون ليوم أو
يومين ال أكثر َّ
فإنه مكروه وعن رسول اهلل « :1الدعوة َّأول يوم حق،

وس ْمعة»[(.])116
والثاني معروف ،والثالث ر ٌ
ياء ُ
(الوالئم في اإلسالم :في العرس ،ووالدة الولد ،والختان[( ،])117وشراء
الدار ،والقدوم من َّ
مكة).
 15ـ ومن األدب عند الدعوة إلى الوليمة اإلجابة.
 16ـ الدعوة تكون للفقراء واألغنياءَّ ،
شر الوالئم ،أن ُيدعى لها
ألن « َّ
ك الفقراء» خاصة دعوة الجيران واألقارب واألصحاب.
ويتر َ
األغنياءُ ،
 17ـ يستحب للرجل قبل الدخول بالمرأة ،أن ُيصلِّي ركعتين ،وأن يكون
على وضوء ،وتستحب االستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح.

ُّ
الجماع بقوله« :بسم اهلل الرحمن الرحيم» ،وأن
 18ـ
تستحب التسمية عند ُ
يسأل اهلل تعالى أن يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذك اًر سوياً.

أي وقت ،وليس فقط
(هذه األمور مستحبة دائماً عند مقاربة الزوجة ،وفي ِّ
يوم الزفاف).

 11ـ في األسبوع األول من العرس ،يستحب منع الزوجة عن ِّ
الخل واأللبان
والكزبرة والتُّفاح الحامض.

 21ـ يكره مجامعة المرأة عند غروب الشمس إلى غياب الحمرة المشرقية
(حوالى ساعة ونصف).

 21ـ كذلك يكره بين الطلوعين (طلوع الفجر إلى طلوع الشمس).
الغ ْسل أخي اًر ،على أن يغسل
 22ـ ال بأس من المجامعة ّ
مرات ،ويكون ُ
عدة ّ
ويتوضأ عند ِّ
َّ
مرة.
فَ ْر َجهُ[(])118
كل َّ
 23ـ يستحب الجماع عند رغبة الزوجة في ذلك.

الغ ْسل أو الوضوء.
الجماع بعد االحتالم ،قبل ُ
 21ـ ُي ْكره ُ
ط ِء الزوجة (ترك الجماع) أكثر من أربعة أشهر.
 25ـ ال يجوز ترك َو ْ

 26ـ يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها (مستقبلها وعكسها تماماً).
 27ـ يكره الكالم عند الجماع إالَّ بذكر اهلل َّ
عز وج ّل.
 28ـ يكره الجماع وأن يكون ُمتْخماً من الطعام.
 21ـ يكره الجماع قائماً ،ويستحب ترك التعجيل عند الجماع.

(تأمل في هذه االداب ،وغيرها العشرات ،وُق ْل :الحمد هلل الذي هدانا لهذا...
َّ
َّ
الجنسية؟!!!).
فأين ُدعاة الثقافة

 31ـ يستحب مداعبة الزوجة قبل إتمام الجماع ،لتصل إلى ما ُي ْرضيها كما
يصل الزوج.
 31ـ يستحب التعجيل في تزويج البنت بعد بلوغها ...واألحاديث َّ
النبوية
َّ
الجسدية والحمل واألناقة
مم ْن يتكلَّم عن الصحة
إنباء َّ
الشريفة أصدق ً
شمولية بما فيها َّ
َّ
النفس والمجتمع
والرشاقة واللَّياقة ...فاإلسالم نظرته
واالثار والعائلة

واألوالد والحشمة والعفاف والطاعة ...وليس نظرة جز َّئية منتقصة.
خربتها
إن لم تُْقتطف في أوانهاَّ ،
فالفتاة كالثَّمرة الطيِّبة عند نضوجهاْ ،
الشمس والريح (نظرات العابثين ،وأهواء الطامعين).

عدم ِّ
الخلُق والدين واألمانة.
رد الخاطب إذا كان من أهل ُ
 32ـ يستحب ُ

 33ـ يستحب تقليل مصاريف الزواج (العرس ومستلزماته) وتقليل المهر.
َّعي في التزويج ،والتوسُّط ،والتوفيق بين الفريقين ،وتذليل
 31ـ يستحب الس ْ
العقبات..
النص الشريف:
ورد في
ِّ
«أفضل َّ
الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى َي ْج َم َع اهلل بينهما».
 35ـ يجوز ٍ
ومس ِّ
كل
لكل من الزوج والزوجة
النظر إلى جسد االخرُّ ،
ُ
األعضاء.

 36ـ ُي ْكرهُ اختالطُ ِّ
النساء بالرجال إالَّ العجائز.

َّ
الم ْحرم عليه).
 37ـ ال يجوز للرجل مصافحة المرأة
األجنبية عنه (غير َ
 38ـ قال بعض الفقهاء بعدم جواز النظر إلى المرأة
األجنبية مطلقاً ،وهو أحوط األقوال ،وأجاز البعض النظر إلى الوجه
والكفَّْين (طبعاً بدون ُّ
تلذذ وريبة واالَّ حرم).
وهناك تفاصيل أُخرى بالنسبة للمرأة من أهل الكتاب ،واللواتي ال يتستَّرن
بالحجاب الشرعي.

لكن مع الوقوع في الحرام ،يحرم الجميع.
 31ـ ال يجوز للمرأة التكلُّم مع الرجال بطريقة تثير الشهوة أو بطريقة
ُم ْغرية ،كترقيق الكالم ،وتليينه ،وتحسينه ،حتى يطمع بها الضعيف ،ويقع
في حبائلها ،والعياذ باهلل تعالى.
يحق ٍ
ألحد إجبار المرأة على الزواج من ٍ
 11ـ ال ُّ
رجل ُم َّ
بالقوة أو
عين َّ
التهديد.
(وما يجري من إجبار لها عند بعض العشائر والقبائل والمجتمعات ،فهو

َّ
الجاهلية ،وال أساس له في اإلسالم).
من موروثات

 11ـ يستحب أن تبقى المرأة في المنزل ،فال تخرج إالَّ لضرورة[(.])111

(هذا الكالم قد ال يعجب الكثير من الناس الذين تأثَّروا بالثقافة الغربية ،أو
لم يفهموا اإلسالم جيِّداً ،أو اعتبروا ذلك

مخالفاً لحقوق المرأة ،أو لعملها ،أو الذين يعتبرون َّ
بقاء المرأة
أن األصل ُ
خارج المنزل ،أو الذين ي ُّ
ظنون َّ
أن هذا مخالف لحقوق اإلنسان
والحرية![(.])211

تأملوا بهدوء في أحكام اهلل َّ
عز وجل ،وفي سيرة األولياء
لكن ،لو َّ

متسرعة ...لكان ذلك خي اًر لهم في
والصالحين ...دون أحكام ُم ْسبقة أو
ِّ
الدنيا واالخرة.
أسر اًر َّ
خفية
فمصالح اإلسالم ليست فقط فيما يراه البشر بل قد تكون ا

تنعكس على النواحي الفردية أو االجتماعية أو َّ
النفسية أو التر َّ
بوية أو

َّ
الدينية أو العبادية أو العالقات أو األجيال ،أو طبيعة البشر ،أو االقتصاد،

أو العفَّة ،أو درِء الفتنة ،أو هدوء البال ،أو التالف.)...

وهذا ال ُينافي قيامها ببعض الواجبات الشرعَّية أو االجتماعية ،مادامت
الضابطة َّ
الكلية واضحة.
***

فليراجع:
وم ْن أراد الزيادةُ ،
َ
َّ
المحجة البيضاء ،وسائل الشيعة ،حلية المتَّقين ،العروة الوثقى ،سلسلة اداب
السلوك في اإلسالم ...وكافة كتب االداب واألخالق.

وأخي اًر:

يا ابن ادم:

َّ
الصحة ال تدوم

والعمر ينفُ ُد
تعبداً ،يذكرك اهلل ُّ
فاسعى ُّ
تفضالً

جاه َدةً ،يذكرك
مشاه َدةً
َ
وأُ ْذ ُك ْره ُم َ
أُ ْذ ُك ْره فوق األرض ،يذكرك تحت األرض

***

رب العالمين
والحمد هلل ّ

الفهرس
اإلهداء 5المقدمة :سنة رسول اهلل (ص) ..لِ َم ْن؟ 7اداب النظافة والزينة
وسنن
11اداب لبس الثياب 15اداب التختُّم 11اداب الطعام 21اداب ُ
الوضوء 31اداب ومستحبات ُغسل الجنابة 32أحكام المحتَ ِ
ضر (المشرف
ْ
على الموت) 33اداب المريض 31اداب عيادة المريض 36اداب من كان
عند الم ْح ِ
تضر 38اداب بعد الموت 31اداب الدفن 11اداب التعزية
ُ
12مكروهات الدفن 15
رداب اللباس (خاصة في الصالة) 51اداب مكان المصلِّي 53اداب األذان
واإلقامة 51اداب الصالة  61في القراءة 61اداب وسنن الركوع 63اداب
وسنن السجود 61اداب الصالة على خير خلق اهلل سيدنا محمد (ص)
ُ
68اداب صالة الجماعة 71اداب النوم واالستيقاظ 72اداب تالوة القران

الكريم 76اداب المجالس 71اداب المشي 85اداب السفر 86اداب الجهاد
وسنن
وسنن المعاشرة (العالقات االجتماعية واإلنسانية 12اداب ُ
81اداب ُ
كتابة الرسائل 115اداب َم ْن َعطَ َس 111اداب الصَّدقة 112اداب التعامل
مع الكافرين 111اداب التعامل مع الفاسقين وأهل الضالل 122اداب
التجارة 126اداب الزواج 121
صدر للمؤلف
 1ـ سلسلة اداب السلوك في اإلسالم ( 1أجزاء)
 2ـ سبي ُل الرشاد
 3ـ ُزْبدةُ األربعين حديثاً

 1ـ وسوسة الشيطان الرجيم
سات من نهج البالغة
 5ـ قََب ٌ
حديث السحر
6ـ
ُ
 7ـ أختاه

 8ـ أخي الحبيب

أخالق َّ
النبي
1ـ
ُ
همسات لالخرة
 11ـ
ٌ
 11ـ قال علي

صفات اليهود
 12ـ
ُ
نهج الصالحين
 13ـ ُ

قلوب تهوي إلى عرفات
 11ـ ٌ
 15ـ اداب اجتماعية

 16ـ أبتاه
 17ـ أخي المعلّم

 18ـ اإلسم الميمون لقرة العيون
َّ
وصيةُ المسلم
 11ـ

 21ـ هل انتهى دور العلماء؟!
 21ـ أشهُُر العبادة (رجب ـ شعبان ـ شهر رمضان)
 22ـ لِ َم ال نخشع في الصالة؟!
 23ـ لماذا يضعف اإليمان؟

وجوب دعوة َّ
الناس إلى اإلسالم
 21ـ
ُ
 25ـ عندما إنتقلنا :من الدفاع إلى الهجوم
وسنن
 26ـ ُم ْس َ
تحَّبات ُ
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